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44 Yıllık Bilgi ve
Birikimimizle Daha İleriye
HAK-İŞ Konfederasyonu olarak, 44 yıllık bilgi ve birikimimizle, teşkilatımızdan aldığımız güç ve destekle daha güçlü, daha etkin, daha büyük HAK-İŞ için geleceğe emin
adımlarla yürüyoruz.
HAK-İŞ olarak, 44. Kuruluş Yıldönümümüzü bu yıl Kudüs’te yaşananlara tüm dünyanın dikkatini çekmek amacıyla “Kudüs İçin Hep Birlikte” temasıyla 3. Uluslararası Sendikalar ve Mesleki Örgütler Konferansı toplantısı kapsamında gerçekleştirdik. 44 ülkeden 41 Konfederasyonun katılım sağladığı konferansımızla uluslararası alanda büyük
bir başarıya imza attık. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay başta olmak üzere bakan yardımcıları, bürokratlar ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerinin teşrifleriyle
gerçekleştirilen Kuruluş Yıldönümü etkinliğinde, Kudüs’te yaşanan zulüm, baskı ve
şiddet, “Uluslararası Kudüs ve Filistin’e Destek Sendikalar Birliği’nin Uluslararası Forumlar ve Devletler Nezdindeki Oynayacağı Roller” paneliyle geniş biçimde ele alındı.
Konfederasyonumuz HAK-İŞ’in “Kudüs İçin Hep Birlikte” temasıyla gerçekleştirdiği
uluslararası konferans ve Kudüs davasına dikkat çekmek amacıyla “Kudüs İçin Ayaktayız Filistin İçin Buradayız” sloganıyla illerde gerçekleştirdiğimiz toplantıların ayrıntılarını dergimizin ilerleyen sayfalarında bulabilirsiniz.
HAK-İŞ olarak gelir dağılımının adil bir şekilde gerçekleşmesi için çalışanların gelirlerine göre vergiye tabii tutulması konusundaki çalışmalarımıza, 3 Konfederasyon ile
vergi mücadelesinde ortak bir noktada buluşarak gerçekleştirdiğimiz açıklamalara,
asgari ücretin tespiti için yürüttüğümüz ortak çalışmalara, İstanbul Büyükşehir Belediyesi başta olmak üzere belediyelerde işten atılan, sürgün edilen ve sendika değiştirme baskısıyla karşı karşıya kalan üyelerimiz için verdiğimiz mücadele örneklerini
dergimizin ilerleyen sayfalarında görebilirsiniz.
Uluslararası sendikal hareketin etkin ve önemli bir üyesi olan HAK-İŞ’in ulusal ve
uluslararası alanda yürüttüğü faaliyetlerden, uluslararası alanda katılım sağladığımız
genel kurul toplantılarına, Konfederasyonumuza bağlı sendikalarımızın örgütlü olduğu işyerlerine gerçekleştirdiğimiz ziyaretlerden, kadın üyelerimize yönelik yürüttüğümüz proje çalışmalarımıza ve eğitim toplantılarımıza, Konfederasyonumuza bağlı
sendikalarımızın genel merkez ve şube genel kurullarından, toplu iş sözleşmesi imza
törenlerine, Barış Pınarı Harekâtına ilişkin STK’larla birlikte yürüttüğümüz çalışmalar
ve il başkanlıklarımızla birlikte verdiğimiz desteğe, “Daha Yeşil Bir Türkiye” hedefiyle
“Bugün Fidan, Yarın Nefes” sloganıyla başlatılan fidan dikim etkinliğine 81 İl Başkanlığımızla yaptığımız katkıya ve daha pek çok faaliyetimize ilişkin haberlerin yer aldığı
dopdolu bir HAK-İŞ dergisi ile yeniden karşınızdayız.
2020 yılının sendika değiştirme baskılarının son bulduğu, siyasi nedenlerle işten çıkarmaların sona erdiği; üretim, yatırım ve istihdam başta olmak üzere her alanda
başarılarla dolu bir yıl olmasını diliyoruz.
Bir sonraki sayıda görüşmek dileğiyle…
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Başkandan

Başkandan
Mahmut Arslan
HAK-İŞ Genel Başkanı

mahmutarslan@hakis.org.tr

"Bölgemizde ve
küremizde sürmekte
olan katliamların, acı ve
gözyaşının bir an önce
son bulduğu, açlığın ve
yoksulluğun olmadığı,
işsizliğin, haksız yere işten
atmaların ve baskıların
olmadığı, huzurun ve
kardeşliğin egemen
olduğu bir yıl diliyoruz.
2020 yılının ülkemize,
milletimize, insanlığa ve
büyük HAK-İŞ ailesine
hayırlar getirmesini
temenni ediyoruz"
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“Baskı ve Tehditlere
Karşı Mücadele
ve Direniş"
HAK-İŞ Konfederasyonu olarak,
hak ve emek mücadelesinde 43 yılı
geride bıraktık, 44. yılımıza girdik.
HAK-İŞ Konfederasyonu bugün,
bütün işkollarındaki sendikaları,
81 İl başkanlığı, KKTC Temsilciliği ve yüzbinlerle milyona yürüyen
büyük HAK-İŞ ailesiyle, ülkemizin
en büyük konfederasyonlarından
biridir. HAK-İŞ’in 44 yıllık onurlu
tarihinde emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz.
HAK-İŞ Konfederasyonu, sendikal
mücadelede; erdem, güven, istikrar ve onurun adıdır. HAK-İŞ olarak, ilkelerimizden ve değerlerimizden sapmadan, üyelerimizden
aldığımız güç ve azimle geleceğe
büyük bir kararlılıkla yürüyoruz.
HAK-İŞ Konfederasyonu olarak,
bizim inancımız var, hedefimiz var,
iddialarımız var, mücadele azmimiz var, kararlılığımız var. Bütün
bunlar bize büyük bir güç ve motivasyon vermektedir. Tarihi birikimimiz ve üyelerimize olan inancı-

mızla daha güçlü, daha büyük bir
HAK-İŞ için coşkuyla, ilk günkü
azim ve kararlılıkla çalışıyoruz ve
çalışmaya devam edeceğiz. Çünkü
tarih ve gelecek bize böyle bir sorumluluk yüklemektedir.
2019’dan 2020’ye
Konfederasyonumuz HAK-İŞ’in
14. Olağan Genel Kurulunu 2019
yılında birlik ve beraberlik içerisinde, üst düzey katılım, sonuçları ve
alınan kararlar itibariyle başarılı bir
şekilde gerçekleştirdik. 2019 yılında gerçekleştirilen yerel seçimler
sonuçları itibariyle çalışma hayatında büyük bir hareketlenmeye
neden oldu. Yerel seçimlerin ardından CHP’li ve HDP’li bazı belediyelerde HAK-İŞ’e yönelik bir cadı avı
başlatıldı. Bazı belediye başkanları
daha mazbatalarını almadan üyelerimizin sendikalarımızdan istifa
etmelerine ilişkin baskılarla karşı
karşıya kaldık. Bu baskılara direnen üyelerimizin bir bölümü ne
yazık ki işten çıkarılmış, bir bölü-
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mü sendikal baskılara direndiği için
sürgün edilmiş, bazı işyerlerinde eylemler başlatılmış, bazı işyerlerinde
çeşitli etkinliklerle bu baskı, tehdit,
işten çıkarmalar ve sürgünler protesto edilmiştir. HAK-İŞ olarak, bu
baskılara karşı sendikalarımızın ve
üyelerimizin yanında olduk, yapılan
eylem ve etkinliklere, yürüyüşlere
ve protesto gösterilerine katıldık, işyerleri değiştirilmiş, sürgün edilmiş
üyelerimizle dayanışma içerisinde
olduk, işten çıkarılan üyelerimizin
işe dönmesi konusunda yürütülen
kampanyalara ve destek verdik.
“İşten Çıkarılanların Sayısı
6 Bini Aştı”
HAK-İŞ’e bağlı sendikalardan çeşitli
baskı ve tehditlerle sendikalarından
istifa ettirilen işçi sayısı 30 bini, işten çıkarılan işçi sayısı ise 6 bini aştı
ve bunların büyük bir bölümünün
de tazminat ve temel hakları maalesef ödenmedi. Büyük bir kısmı
İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde çalışan üyelerimiz, herhangi bir
hukuki takibat, soruşturma, kovuşturma ve disiplin cezası olmadan,
sadece seçim öncesi işe alındıkları
gerekçesiyle SMS yoluyla iş akitleri
feshedilmiştir. Bunun yanı sıra 350
üyemiz işyerlerinden istifa etmeleri
için uzak bölgelere sürgün edildiler.
Başta İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde çalışan üyelerimiz olmak
üzere üyelerimiz, 140 gündür İstanbul Büyükşehir belediyesi önünde
mücadelelerini sürdürmektedirler.
Bu mücadele işe yeniden dönme
mücadelesidir. Antalya Büyükşehir
Belediyesinde de 6.500 üyemiz adına yürüttüğümüz toplu sözleşme
görüşmelerinde anlaşma sağlanamaması üzerine çıktığımız grev 174

gündür grev devam etmektedir.
HAK-İŞ olarak, Türkiye’nin her yerinde işten çıkarılan, sürgün edilen
veya sendikalarımızdan ayrılan üyelerimizin işlerine geri dönmeleri konusunda, sendikalarına kavuşmaları konusunda yoğun bir çalışma
yürütüyoruz. Büyük HAK-İŞ teşkilatının desteği ile mücadelemizin başarıyla sonuçlanacağına inanıyoruz.
“Vergi Konusunda Ciddi Bir
Çalışma Yaptık”
HAK-İŞ Konfederasyonu olarak,
2019 yılında vergi uzmanları, HAKİŞ ve HAK-İŞ’e bağlı sendikalarımızın uzmanlarıyla bir vergi reformu
raporu hazırladık. Hem AB ülkelerinde hem de ülkemizdeki vergi uygulamalarını karşılaştırdık. 2007'de
yaklaşık 15 asgari ücret tutarı yüzde
20'lik vergi dilimine girerdi. 2019 yılında 7 asgari ücret tutarı yüzde 20'lik
vergi dilimine girdi. Aradan geçen
yıllarda vergi dilimlerinin çalışanlar
aleyhine nasıl değiştiğini bu somut
bir şekilde gösteriyor. Almanya ile
Türkiye'yi kıyasladık. Orada mümkün olduğu kadar aile, çocuk ve
medeni durumun vergilendirmede
doğrudan etkili olduğunu ve bunun
da işçiler lehine bir düzenlendiğini gördük. Asgari ücret tutarındaki
gelirlerin vergi dışında bırakılmasını
ve ikinci vergi dilimine geçiş miktarı
olarak da ortalama işçi ücretinin 1
yıllık tutarının belirlenmesini talep
ediyoruz.
HAK-İŞ’in vergi konusundaki çalışmalarının yanı sıra üç konfederasyon vergi konusunda ortak bir çalışma yaptık, taleplerimizi kamuoyu
ile paylaştık. Bizim taleplerimize
rağmen dijital vergi düzenlemesi ne
yazık ki parlamentodan geçti ama
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biz vergi konusundaki çalışanların
uğradığı haksızlıkların ve adaletsizliklerin giderilmesi konusundaki kararlılığımızı her fırsatta kamuoyuyla
paylaşmaya devam edeceğiz.
“İdlib’e Yardım Kampanyası
Başlattık”
HAK-İŞ ve MEMUR-SEN Konfederasyonlarının öncülüğünde Kızılay,
AFAD, Deniz Feneri ve İHH’nın da
içerisinde bulunduğu 6 sivil toplum
kuruluşu ve sendikanın bir araya
gelerek ortaklaşa bir yardım kampanyası başlattık. Düzenlenen yardım kampanyasının amacı İdlib’de
yaşanan insanlık trajedisidir. İdlib’de
yaklaşık 3,5 milyon Suriyeli sıkıştırılmış durumda hayatta kalmaya
çalışıyor. Rejimin ve Rusya’nın desteği ile yapılan Astana görüşmeleri
ve anlaşmalarına rağmen uzun zamandır İdlib’deki sivil halka, başta
hava saldırıları olmak üzere yoğun
bir katliam gerçekleştirilmektedir.
HAK-İŞ, MEMUR-SEN ve diğer sivil
toplum kuruluşlarıyla birlikte İdlib’e anlamlı bir yardım kampanyası
başlattık. Bütün teşkilatımızın İdlib
başta olmak üzere yardıma muhtaç olan kardeşlerimize yardım elini
uzatacağına inanıyoruz.
Bölgemizde ve küremizde sürmekte olan katliamların, acı ve gözyaşının bir an önce son bulduğu, açlığın
ve yoksulluğun olmadığı, işsizliğin,
haksız yere işten atmaların ve baskıların olmadığı, huzurun ve kardeşliğin egemen olduğu bir yıl diliyoruz.
2020 yılının ülkemize, milletimize,
insanlığa ve büyük HAK-İŞ ailesine
hayırlar getirmesini temenni ediyoruz.
HAK-İŞ KONFEDERASYONU / Ocak 2020

Kudüs
MESCİD-İ AKSA
VE "Peygamber Kokan Şehir"

KUDÜS İÇİN HEP BİRLİKTE
ULUSLARARASI SENDİKALAR VE MESLEKİ
ÖRGÜTLER KONFERANSI TOPLANDI

Uluslararası Kudüs ve Filistin’e Destek Sendikalar Birliği’nin HAK-İŞ ve MEMUR-SEN’in
ev sahipliğinde gerçekleştirdiği 3. Uluslararası Sendikalar Konferansı “Kudüs İçin Hep
Birlikte” temasıyla 22 Ekim 2019 tarihinde
Ankara’da gerçekleştirildi.
Konferansa Uluslararası Kudüs ve Filistin’e
Destek Sendikalar Birliği Başkanlığı’nı da
yürüten Genel Başkanımız Mahmut Arslan,
MEMUR-SEN Genel Başkanı Ali Yalçın, Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran,

Eski Başbakan Yardımcısı AK Parti Genel
Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, Filistin
Devleti Ankara Büyükelçisi Faed Mustafa,
Kudüs Valisi Adnan Ghaith, Uluslararası
Kudüs ve Filistin’e Destek Sendikalar Birliği
Genel Sekreteri Abdala Khaled Abdalla Obeidat, HAK-İŞ Genel Başkan Yardımcılarımız
Dr. Osman Yıldız, Yunus Değirmenci, Mehmet Şahin, Av. Hüseyin Öz, konfederasyonumuza bağlı sendikalarımızın başkan ve
yöneticileri, il başkanları, üyelerimiz ve basın

mensupları katıldı. Uluslararası Kudüs ve Filistin’e Destek Sendikalar Birliği ve HAK-İŞ
Genel Başkanı Mahmut Arslan, “Huzurunuzda ‘Uluslararası Filistin ve Kudüs’e Destek Sendikalar Birliği Başkanı’ sıfatıyla ev
sahipliği yaptığımız bu Konferans’ın Kudüs
ve Mescid-i Aksa davası’na yeni bir nefes
getireceğine, yeni bir ufuk açacağına inanıyorum. Şunu öncelikle bilmek gerekir ki; bir
dava, eğer bilinç ve varoluş meselesi haline
gelirse, uğruna mücadele edilecek gayeye
dönüşürse o davanın zaferi mutlaktır. Çünkü birileri istemese de yeryüzünde huzur ve
barış iklimi hakim olacaktır. HAK-İŞ olarak
bu idrakle; sendikal faaliyetlerimizin asli bir
unsuru olarak Kudüs ve Filistin davasına
sahip çıkmayı, her platformda savunmayı
ve duyarlılık oluşturmayı kendimize görev
telakki ediyoruz.
Bu amaçla, gerek ülkemizde, gerekse de
uluslararası arenada farkındalık oluşturmaya ve bu davanın savunucusu olmaya devam ediyoruz” diye konuştu.
Uluslararası Kudüs ve Filistin’e Destek Sendikalar Birliği ve HAK-İŞ Genel Başkanı
Mahmut Arslan, 3. Uluslararası Sendikalar
ve Mesleki Örgütler Konferansı’nda yaptığı
konuşmada şunları kaydetti:
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Sayın Bakanlarım,
Sayın Milletvekillerim,
Sayın Filistin Büyükelçimiz,
Memur-Sen’in değerli Genel Başkan ve Yöneticileri,
Konfederasyonumuza bağlı Sendikalarımızın değerli Başkan ve Yöneticileri,
45 Ülkeden 200’ün üzerinde emek
ve meslek örgütünün temsilcileri
olarak toplantımıza katılan kıymetli
dostlarım,
Değerli ilim insanları,
Kudüs duyarlılığı taşıyan kıymetli
misafirler ve Değerli medya mensupları,
Konfederasyonumuz HAK-İŞ ve
MEMUR-SEN’in birlikte düzenlediği
“3. ULUSLARARASI KUDÜS KONFERANSI” na teşriflerinizden dolayı
teşekkür ediyor, hoş geldiniz diyor,
HAK-İŞ adına sizleri sevgi ve saygıyla selamlıyorum.
Bugün aynı zamanda HAK-İŞ’in kuruluşunun 44. Yıldönümü.
Bu yıldönümünde, kuruluş misyonumuza uygun bir tema ile, “KUDÜS İÇİN HEP BİRLİKTE” diyerek,
ortak derdimiz ve davamız “KUDÜS”ü ele alacağız. Kudüs’e olan
sorumluluğumuzu, Kudüs ve içinde
bulunduğu coğrafyaya olan tarihsel
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aidiyet ve borcumuzu yeniden gözden geçirecek ve “daha neler yapabiliriz?” e cevaplar arayacağız.
Ben, sözlerimin başında, ülkemizin sınır güvenliğini sağlamak için,
terör örgütlerine karşı 9 Ekim’de
başlattığı Barış Pınarı Harekatı’nda Silahlı kuvvetlerimize Cenab-ı
Hak’tan başarılar, ülkemizin bekası için canlarını feda eden asker ve
sivillerimize rahmet, yaralılarımıza
acil şifalar diliyorum.
Ayrıca, Kudüs ve Mescid-i Aksa için
mücadele verirken şehid olanlara
da rahmetler diliyorum.
Şehidlerimizin mübarek kanlarının
bu kutlu direniş ve mücadeleyi, bu
aziz davayı zafere taşıyacağına inanıyorum.
Huzurunuzda “Uluslararası Filistin
ve Kudüs’e Destek Sendikalar Birliği Başkanı” sıfatıyla ev sahipliği
yaptığımız bu Konferans’ın Kudüs
ve Mescid-i Aksa davası’na yeni bir
nefes getireceğine, yeni bir ufuk
açacağına inanıyorum.
Şunu öncelikle bilmek gerekir ki; bir
dava, eğer bilinç ve varoluş meselesi haline gelirse, uğruna mücadele edilecek gayeye dönüşürse o davanın zaferi mutlaktır. Çünkü birileri
istemese de yeryüzünde huzur ve

barış iklimi hakim olacaktır.
HAK-İŞ olarak bu idrakle; sendikal
faaliyetlerimizin asli bir unsuru olarak Kudüs ve Filistin davasına sahip
çıkmayı, her platformda savunmayı
ve duyarlılık oluşturmayı kendimize
görev telakki ediyoruz. Bu amaçla,
gerek ülkemizde, gerekse de uluslararası arenada farkındalık oluşturmaya ve bu davanın savunucusu
olmaya devam ediyoruz.
Birleşmiş Milletler’de, üyesi olduğumuz Uluslararası İşçi Konfederasyonlarında ve dünyanın neresinde temsil ediliyorsak, oralarda Filistin ve Kudüs’ün yaşadığı trajediyi
bütün boyutlarıyla anlatmaya çalışıyoruz. Diyoruz ki; burada insanlık
ölüyor. Görün, duyun, anlayın, harekete geçin!
Bu bağlamda; Filistin ve Kudüs duyarlılığını diri tutmak için yakın zamanda;
• Ankara Anadolu meydanında
STK’larla birlikte “Kudüs’e Özgürlük
İnsanlığa Barış” temasıyla ABD’yi
protesto mitingi düzenledik.
• “Kudüs için Yastayız Hepimiz
Ayaktayız” teması ile Ankara’da
ABD’yi protesto ettik ve büyükelçiliğine siyah çelek bıraktık.
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• İstanbul/Yenikapı’da “Zulme Lanet Kudüs’e Destek” mitingine katkı
verdik ve katılım sağladık.
• AB KİK Heyetiyle beraber konuyu
AB’li taraflara ilettik.
• Cenevre’de BM önünde İsrail ve
ABD’yi protesto ettik.
• ILO’nun 100. Yılı vesilesiyle bulunduğumuz Cenevre’de Türk Büyükelçiliği’nde Filistin ve ilgili ülkelerden sendikacıların katıldığı resepsiyon verdik.
• Lübnan-Filistin sınır hattında eylemler yaptık ve Lübnan Cumhurbaşkanı, Meclis Başkanı, İşçi Konfederasyonları ve STK’larla biraraya
geldik.
• HAK-İŞ Kudüs Komitesini kurarak, illerimizde periyodik programlara devam ediyoruz.
Ülkemizin üstlendiği sorumluluk
gibi, biz de dünyanın vicdanını uyandırmaya çalışıyoruz.
Yâni sürekli “karanlıktan şikayet
etmenin değil, bir mum yakmanın”
derdindeyiz.
HAK-İŞ’in temel misyonu olan “Ülkemize, bölgemize ve küremize”
karşı sorumluluklarımızı “bütün
dünya mazlumlarına borcumuz
var” ilkemizle bütünleştirerek, bu

konferansımızla Kudüs ve Filistin’le
ilgili önemli bir adım daha atıyoruz.
HAK-İŞ olarak biz, ter ve emeğimizle mücadele veriyoruz. Bizi bekleyen Kudüs ve Mescid-i Aksa’ya
olan borcumuzu da, “bir şey yapmalı” diyerek, terleyip emek vererek ödemek zorundayız.
Onun için buradayız.
Onun için Kudüs’leyiz,
Onun için Mescid-i Aksa’dayız.
Ayrıca, bu konferansımız ile Kudüs
ve Filistin’le ilgili uluslararası sendikal destek sağlamak, emek hareketinin rolünü artırmak ve işbirliği
imkanlarını geliştirmeyi amaçlıyoruz.
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Değerli Dostlarım,
İsrail’in, 1948 yılında bölgeye bir çıbanbaşı olarak girmesi ve bir kurgu-vehimden ibaret arz-ı mevud
yani vadedilmiş topraklar hayalini
gerçekleştirmek için, yayılmaya
başlamasıyla birlikte, Kudüs ve
Mescid-i Aksa’yı bağrında barındıran Filistin toprakları için sıkıntılı bir
süreç ve mücadele başlamıştır.
Bu arada, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin
hem ülkemizin sınır güvenliği hem
de bölge ülkeleri için tehdit oluşturan terör örgütlerine karşı yürüttüğü barış pınarı harekatı, aynı zamanda Siyonist İsrail’in gelecekteki
hayali sınırları olan BÜYÜK İSRAİL
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emellerine altyapı oluşturmasını da
engelleyecektir.
71 yıldır, çocuk-kadın-yaşlı-engelli
ayrımı yapmadan katliamlarını devlet politikası haline getiren İsrail’in
halen devam eden saldırılarını huzurlarınızda bir kez daha lanetliyorum.
Kudüs, sadece bir şehrin adı değil,
kadîm bir davaya ve medeniyete
tecelli zemini olmuş azîm ve kutlu
bir beldedir.
Kudüs bizi bekliyor.
Mescid-i Aksa bize bakıyor.
Olağanüstü şartlar, tarihî ve güncel
sorumluluklarımızı ihtar ediyor, icbar ediyor!
Bugün burada toplanmamızın bir
nedeni de budur.
Ben sözlerimin burasında, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip
Erdoğan’a Birleşmiş Milletlerin 74.
Genel Kurulu’nda Dünya Liderlerine hitaben yaptığı tarihî konuşmadan dolayı tüm mazlum milletler
adına teşekkürlerimi arzediyorum.
Sayın Cumhurbaşkanımız, o konuşmasında İsrail’in katliamlarına
ve Filistin’e değinerek;
“Birkaç gün önce masum bir Filistinli kadının İsrailli askerler tarafından öldürülmesi vicdanları harekete geçiremiyorsa artık sözün bittiği
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yerdeyiz demektir. Bugün dünyamızda en çok adaletsizliğin yaşandığı yer Filistin topraklarıdır. Ben
merak ediyorum bu İsrail neresi?
İsrail doymuyor, şimdi de kalan toprakları alma derdinde.
İsrail insanlığın tüm değerlerini
ayaklar altına alıyor.
BM kürsüsünden soruyorum; İsrail
devletinin sınırları neresidir? 1948
mi, 1967 sınırları mı geçerlidir?
Yoksa başka bir sınır var mıdır?
Filistin'de çözüm için 1967 sınırları
anlaşması uygulanmalıdır.
"Yüzyılın Anlaşması" denen girişimin amacı Filistin'i tamamen ortadan kaldırmak mı?
Türkiye mazlum Filistin halkının yanında olmaya devam edecektir.”
Her sözün üzerindeki Sayın Cumhurbaşkanımızın bu haykırışı, hepimizin tercümanı olmuştur.
Değerli Dostlarım,
Biz, bu anlamlı günde kendimizi,
nefsimizi tatmin için değil, İnsanlığımızı sorgulamak için buradayız,
birlikteyiz!
Bugün ise Mescid-i Aksa her gün
İsrail’in saldırısına maruz kalıyor,
tahrip ediliyor, yok edilmek isteniyor.
Kudüs düşmemeli, Allah’ın izniyle
de düşmeyecek.

Kudüs şerefli kentimiz, Mescid-i
Aksa mukaddes kılınmış mescidimizdir.
Mescid-i Aksa bizim izzetimizdir,
onurumuzdur!
Kudüs bize emanettir!
Mescid-i Aksa bize emanettir!
İsramızdır, miracımızdır !
Kudüs insanlığın barış adasıdır.
KUDÜS’ün derdi bizim derdimizdir.
KUDÜS’ün gözyaşı bizim gözyaşımızdır !
FİLİSTİN’in acısı bizim acımızdır!
Kudüs’ün bizim için derin anlamı da
budur.
Oysa bugün bu barış adasında zulüm, kan, gözyaşı ve katliam var.
Mazlumların iniltileri var.
Onun için, KUDÜS İÇİN BURDAYIZ,
FİLİSTİN İÇİN AYAKTAYIZ diyoruz.
Filistin’de, Gazze’de, Kudüs’te yaşanan hak ihlallerini uluslararası alana taşımaya devam edeceğiz.
Değerli Dostlarım,
Filistin’de zulüm, işgal, soykırım,
katliâm artık o dereceye varmıştır
ki, her an olağanüstü bir trajediyle
karşılaşıyorsunuz.
Ama Filistin’in, Gazze’nin, Kudüs’ün
çığlığı duyulmak istenmiyor.
Filistin kan ağlıyor. Çocuklar temel
sağlık hizmetleri alamıyor, hasta-
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neler bombalanıyor. Kirli su içmek
zorundalar. Deniz kıyısındaki ülke
deniz ürünlerine ulaşamıyor. Yaşlı,
kadın, çocuk, engelli demeden Siyonist devlet İsrail istediğini yapıyor.
Bütün bunlar BM’nin, İslam İşbirliği
Teşkilatı’nın, Arap Birliği gibi uluslararası örgütlerin ve insanlığın gözleri önünde yaşanıyor.
“Öz yurdunda garip, öz vatanında
parya” hayatı süren 2 milyon Gazzeli açık hava hapishanesinden ibaret
küçük bir kara parçasına mahkûm
edilmiştir.
Her gün daha da vahşileşen İsrail’in
saldırıları vahşetin de ötesinde bir
soykırıma dönüşmüştür.
İsrail’in Mescid-i Aksa’ya ve Gazze’ye karşı bu saldırgan davranışlarını sürdürmesi halinde, sonuçlarını
iyi düşünmesi gerekmektedir.
Vicdanı olan, mazlum ve masumlara karşı yüreğinde acı ve merhamet
hisseden Uluslararası toplumun
sesini yükseltmesini bekliyoruz.
Değerli Kudüs ve Filistin Dostları,
Dünyanın büyük bir kesimi karşı
çıkmasına rağmen, ABD, Birleşmiş
Milletlerde Kudüs’ü İsrail’in başkenti ilan edip Büyükelçiliğini Telaviv’den Kudüs’e taşımıştır. Bu kararı
kabul etmiyoruz. “İsrail’in güvenliği
her şeyden önemlidir.” diyen ABD
Başkanı Trump, şimdi de “Yüzyılın
Anlaşması” adı altında İsrail’in iş-

galini meşrulaştıran, Kudüs’ün ve
Filistin Devletinin olmadığı bir planı
devreye sokmaya hazırlanmaktadır.
Trump’ın İsrail’le birlikte hazırladığı
Yüzyılın Anlaşması olarak adlandırılan ve İsrail’in işgalini meşrulaştırıp
Filistinlileri yok sayan bu anlaşmayı
asla kabul etmiyor, reddediyoruz.
ABD ve İsrail’in bu yeni oyununa
karşı mücadelemizi her zeminde
sürdüreceğiz.
İsrail’in koruyucusu emperyalist
güçler, bu anlaşmayla yüz yıl önce
yarım bıraktıkları tam işgali şimdi
tamamlamaya çalışmaktadır..
Öncelikle, Filistinlileri yok sayan
böyle bir anlaşmanın tartışılmasının
bile kabul edilebilir bir yanı olmadığını belirtmeliyiz.
Şu hakikati bir kez daha ifade ediyoruz ki: ne yaparlarsa yapsınlar,
hangi kararı alırlarsa alsınlar KUDÜS FİLİSTİN’İN EZELİ VE EBEDİ
BAŞKENTİDİR.
Başkenti Kudüs olan, 1967 öncesi
topraklarında, İsrail’in saldırıları sonucu Filistin’i terk edip göç etmek
mecburiyetinde kalan 6 milyona
yakın mültecinin geri döndüğü, Bağımsız bir Filistin Devleti kurulmadıkça, öncelikle İsrail sonra da tüm
dünya huzur bulmayacaktır.
Kıymetli Dostlarım,
Sözlerimin burasında, HAK-İŞ’in
çabalarıyla Uluslararası Sendikalar
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Konfederasyonu (ITUC)un 4. Genel
Kurul’unda alınan “İşgal, yasadışı
yerleşimlerin kaldırılması ve İsrail’in bütün Filistin topraklarından
çıkmasının yanı sıra, ayrılık duvarının yıkılması” şeklindeki karardan
dolayı ITUC’a da teşekkür ediyoruz.
Hizmet-İş Sendikamıza, EPSU’nun
Dublin’deki Kongresinde sunduğu
ve büyük bir oyla kabul edilen kararı
için teşekkür ediyoruz.
Özet olarak kararda şunlar yer alır;
• “Vatandaşlarına nitelikli kamu
hizmeti sunan demokratik ve bağımsız bir Filistin Devleti” sloganını
yükseltir.
• PSI ile birlikte, Gazze Şeridi ve işgal altındaki Filistin topraklarındaki
insani şartların ciddi şekilde bozulması karşısında acil ihtiyaçların
karşılanması için kaynaklarını seferber etmeye kararı almıştır.
• İsrail Devletinin sivilleri ve kamu
hizmeti çalışanlarını hedef alan
orantısız ve ayrım gözetmeyen
saldırılarını kınamaktadır ve Avrupa hükümetlerini, İsrail Hükümeti
uluslararası insan hakları hukukuna uygun davranana kadar İsrail ile
silah ticaretini askıya almaya çağırıyor.
Bu karar için EPSU’ya teşekkür ediyoruz.
2018’de başlatılan Büyük Geri Dönüş Yürüyüşünü destekliyoruz. Bu
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yürüyüşlerde şehid olan kardeşlerimize rahmet, yaralılara acil şifalar
diliyoruz. İsrail hapishanelerinde
tutuklu bulunan başta kadın ve çocuklar olmak üzere tüm mahkûmlar bir an evvel bırakılmalı ve bu insanlık dışı muamele sona ermelidir.
İsrail işlediği savaş suçlarından
dolayı uluslararası mahkemelerde
yargılanmalıdır.
Ekonomisiyle birlikte bütün hayatı çökme eşiğine gelen Gazze’deki
abluka bir an önce kaldırılmalıdır.
Topraklarından çıkarılan Filistinlilerin tekrar evlerine dönmeleri için
BM’nin aldığı kararlar uygulamaya
geçirilmelidir.
Değerli dostlarım,
Bizim kültürümüzde üç damla mukaddestir. Bunlar; gözyaşı, alınteri

ve şehidin kanı’dır. Bu üç damla,
bugün tüm dünya mazlumlarınca,
başta Filistin’liler olmak üzere her
an toprağa düşmektedir.
İnanıyorum ki; toprağa düşen her
damla, bir tohum gibi bünyesinden
binlerce ebabil çıkartacaktır.
Kudüs, bir zamanlar semalarında
kanatlanan kelebeğin tüm dünyaya “barış müjdelediği” kutsal bir
elçi şehir idi. Halen Kudüs’ün Yafa
kapısında, sanki geleceğin huzurunu müjdeler gibi duran kitabedeki
“Lailahe illallah İbrahim Halilullah”
kelime-i tevhidinin tüm bölgeye huzur ve barış saçacağını ümit ediyor
ve bunun için mücadele ediyoruz.
Kudüs ve Filistin sorunu, aynı zamanda Müslüman dünyanın duyarsızlığı ve sorumsuzluğunun da bir

sonucudur. Biz, 1917’de kimsesiz
bıraktığımız topraklara yeniden can
vermek için sorumluluk üstleniyoruz. Bu 3. Uluslararası Kudüs Konferansı’yla yeni bir dinamizm, yeni
bir yol haritası ve yeni bir mücadele
azmiyle yolumuza daha kararlı ve
azimli biçimde devam edeceğiz.
Ben, HAK-İŞ’in 44. Kuruluş yıldönümünü bu önemli etkinlikle doldurmanın HAK-İŞ’in sorumluluklarını
daha da artıracağını düşünüyor,
katılımlarınızdan dolayı tekrar teşekkür ediyor,
Kudüs ve Filistin’in yeniden dirilişine vesile olmasını ümit ediyor,
“KUDÜS İÇİN TEK YÜREK, MÜCADELE SÜRECEK.” bilinciyle,
Selam ve muhabbetlerimi sunuyorum.”

Yalçın, “Biz İnsanlık İçin Kudüs’ü Savunuyoruz”

MEMUR-SEN Genel Başkanı Ali
Yalçın, Filistin’in bağımsızlık, özgürlük mücadelesi ve bir azim olduğunu belirterek, “Filistin, emperyalist
kurgulara direnme iradesidir. Filistin teslim olmamaktır” dedi.
BM’de Filistin ve Kudüs görüşmeleri sırasında Cumhurbaşkanı Recep
Tayyip Erdoğan tarafından söylenen
‘Dünya Beşten Büyüktür’ sözünü
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anımsatan Yalçın, “Bu strateji küresel bir satha yayılmak zorundadır.
Filistin’i savunmak için de dünyanın
bütün iyi insanları birleşmeli, bütün
mazlumlar için harekete geçmelidir. Etrafımıza bakmadan, kimin
ne dediğine aldırış etmeden, hak ve
adaletin yanında durmaya devam
edeceğiz” diye konuştu. Filistin davasının öncelikleri arasında olduğu-

nu vurgulayan Yalçın, “Biz terörist
İsrail’e karşı mazlumun hakkını savunuyoruz. Biz emperyalizme karşı
adil bir düzen için Filistin’i savunuyoruz. Biz insanlık için Kudüs’ü,
Kudüs için insanlığı savunuyoruz”
ifadelerini kullandı.
Konferansın ardından sonuç bildirisi
yayınlandı. Sonuç bildirisinde şu ifadelere yer verildi:
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ANKARA DEKLARASYONU SONUÇ BİLDİRİSİ
Uluslararası Kudüs ve Filistin’e Destek Sendikalar Birliği
III. Uluslararası Kudüs Konferansı / "Kudüs için Hep Birlikte’"
Ankara, 22 Ekim 2019
Uluslararası Kudüs ve Filistin’e Destek
Sendikalar Birliği olarak, HAK-İŞ ve MEMUR-SEN Konfederasyonları ev sahipliğinde 22 Ekim 2019 tarihinde Ankara’da
Kudüs ve Filistin’i destekleyen uluslararası
sendikaların ‘’Kudüs için Hep Birlikte’’ temalı, III. Kudüs Konferansı başarıyla gerçekleşmiştir.
Konferansa; HAK-İŞ ve MEMUR-SEN Konfederasyonları Genel Başkanları, Konfederasyonlara bağlı Sendika Genel Başkanları
ve Yönetim Kurulu Üyeleri, İl başkanları ile
akademisyen ve uzmanlar başta olmak
üzere, 46 ülkeden 80 Konfederasyon ve
Meslek Örgütü temsilcileri ile ITUC Afrika
ve UNRWA’dan toplam 200’ün üzerinde
yabancı temsilci katılmışlardır.
Konferansa katılan davetliler ve Birlik üyeleri, Birliğin, İstanbul’da iki büyük uluslararası konferansı gerçekleştirmenin yanı
sıra Cenevre’de Birleşmiş Milletler binası
önünde uluslararası bir protesto eylemi,
Aralarında Lübnan Cumhurbaşkanı da dahil olmak üzere, Birlik misyonunun anlatıldığı üst düzey Lübnan temasları ile BM
Genel Sekreteri Antonio Guterres’e Filistin

ve Suriye’de hapishanelerdeki mahkumların durumu ile ilgili çağrı mektubunun
yazılması gibi bir dizi etkinlik ve eylemi başarıyla gerçekleştirmiş olmasından dolayı
memnuniyetlerini ifade etmişlerdir.
Birlik, Uluslararası Sendikalar Konfederasyonu’nun (ITUC) 4. Olağan Genel Kurulu’nda alınan “İşgal, yasadışı yerleşimlerin
kaldırılması ve İsrail'in bütün Filistin topraklarından ayrılmasının yanı sıra, ayrılık
duvarının yıkılması ile sona ermelidir” şeklindeki dünyadaki Filistin Davasını savunmada öncü rol oynayan ve ezberleri bozan
53 Numaralı kararından dolayı, ITUC’a şükranlarını sunar.
Birlik, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın, BM’nin
74. Genel Kurulu’nda, Filistin davası için,
mazlum Filistin Halkı için önemli bir destek ve ümit oluşturup, İsrail İşgali’ni bütün
Dünyanın gündemine bir kez daha taşıyan
tarihi konuşmasından dolayı Sayın Recep
Tayyip Erdoğan’a, Filistin Davasına olan
samimiyet, kararlılık ve liderliğinden dolayı
teşekkür etmeyi bir borç bilir.
Birlik olarak, Suriye’de devam eden iç sa-

vaş nedeniyle, yurtlarını terk etmek zorunda kalan 3,5 milyon civarındaki Suriye’li
kardeşlerimize kucak açan, Türk Milletini
saygıyla selamlıyoruz.
Birlik, Türkiye Cumhuriyeti’nin, vatanlarından ayrılmak zorunda kalan Suriye’li
Kardeşlerimize güvenli bir koridor oluşturmak ve terörle mücadele etmek için
başlatmış olduğu “Barış Pınarı Harekatı’nı”
desteklemektedir. Birlik üyeleri olarak, Suriye’li kardeşlerimizin vatanlarına tekrar
dönmelerinin yolunun, bu harekatın başarı
ile tamamlanmasından geçtiğinin altını çiziyoruz.
Birlik, terörden arındırılmış güvenli bir bölge oluşturmak için başlatılan “Barış Pınarı
Harekatı” sürecinde operasyona paralel
diplomatik görüşmelerin de başarı ile neticelenmesinden memnuniyet duyar.
Bu konferans ile Filistin ve Kudüs konusunda uluslararası sendikal desteği ve
yardımı sağlamak, Filistin ve Kudüs davalarına karşı işçi hareketlerinin rolünün arttırılması ve bu konuda işbirlikleri yapılması
amaçlanmıştır. Konferansta, İşgalci İsrail
Hükümeti tarafından Filistin’e uygulanan
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zulüm ve işgali, ulusal ve uluslararası
arenaya taşıyarak, tüm dünya halklarının
bu konuda bilgilendirilmesi gerekliliğinin
önemi vurgulanmıştır.
Konferansta Filistin ve çeşitli ülkelerin
farklı uzman sendikacıları ile katılımcılardan sunumlar ve konuşmalar yapıldı. İşbirliği sözleşmeleri imzalandı.
Filistin sendikalarının sorunlarının da ele
alındığı konferansta oy birliği ile aşağıdaki
kararlar alınmıştır.
1. Birlik, Başkenti Kudüs olan Özgür ve
Bağımsız Filistin Devleti kuruluncaya kadar Filistin halkı ile dayanışmaya devam
edecektir.
2. Birlik olarak, yaklaşık 2 milyon Filistinli’nin küçük bir kara parçasına sıkıştığı yer
olan Gazze Şeridi sınırında 30 Mart 2018’de
başlatılan barışçıl Büyük Geri Dönüş Yürüyüşünü destekliyoruz. Bu yürüyüşler
sürecinde, şehit olan kardeşlerimize Allah’tan Rahmet diler, yaralılara acil şifalar
dileriz. Birlik, topraklarından çıkarılan son
Filistin’li evine dönünceye kadar devam
edecek olan Büyük Geri Dönüş Yürüyüşü’nün başarısı için katkı ve dualarını ifade
eder.
3. Birlik olarak, ABD’nin Büyükelçiliği’ni
Kudüs’e taşıma kararını asla kabul etmiyoruz. Bu durumun, Filistin Meselesinin
çözümünü daha da güçleştirdiğinin altını
çizeriz.
4. Birlik olarak, Yüzyılın Anlaşması olarak
adlandırılan ve Bahreyn Konferansı’nın
konusu olan İsrail’in işgal ettiği toprakları
meşrulaştırmaya ve Filistinlileri yok saymaya yönelik bu anlaşmayı kabul etmiyor,
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şiddetle reddediyoruz. Bunu emperyalizmin yeni bir oyunu olarak görüyoruz. Birlik
olarak, Filistin’i bölmek için oynanan bu
oyuna asla müsaade etmemek için mücadelemizi sürdüreceğiz.
5. Birlik olarak, Filistinlilere karşı uygulanan zorla yerleşim, yer değiştirme ve yıkım çalışmalarını, Siyonist İsrail güçlerinin
Mescid-i Aksâ’ya karşı saldırılarını ve Kudüs Kentindeki Müslüman ve Hıristiyanlara ait olan tarihi yapıları tahrip etmelerini
şiddetle kınıyor ve durdurulmasını istiyoruz.
6. İsrail Devleti, hapishanelerinde tutuklu
bulunan kadın ve çocuk mahkûmlar ile
idari tutuklular başta olmak üzere, bütün
mahkumları bir an evvel serbest bırakmalı
ve yapmış olduğu insanlık dışı muamelelere son vermelidir. Birlik olarak, bütün dünyayı, İşgalci İsrail Devleti’nin bu zulmünü
kınamaya ve beraber hareket etmeye ve
mahkûmların serbest bırakılması için baskı yapmaya davet ediyoruz.
7. Birlik olarak, Medeniyetler beşiği, Peygamberler Şehri ve Müslümanların ilk
kıblesi olan “Mescid-i Aksa”nın yer aldığı
Kudüs ve Filistin konusunda duyduğu hassasiyeti ve Siyonist Güçler tarafından Filistin’e uygulanan zulüm ve işgali, ulusal ve
uluslararası arenaya taşıyarak tüm dünya
halklarının bu konuda bilgilendirilmesi gerektiğinin altını çizeriz.
8. İsrail, Filistinlilere yönelik olarak sürekli
saldırı, işgal ve katliamlarıyla savaş Suçu
İşlemektedir. Zulmün hiçbir zaman payidar
olmayacağı anlayışıyla, Birlik olarak, işgalci İsrail Devleti’ni;

• Bütün uluslararası resmi raporlara göre
ekonomisi çökme eşiğine gelmiş olan ve
açlığa mahkum edilen Gazze’deki, karadan ve denizden devam eden ablukayı bir
an evvel kaldırmaya,
• İşgal ettikleri topraklardan geri çekilmeye,
• Hukuksuz işgal nedeniyle topraklarını
kaybeden, yurtlarından ayrılan Filistin halkının evlerine dönmesi için gerekli tedbirleri almaya, bu konudaki BM tarafından
alınan 194. Sayılı karara uymaya davet
ediyoruz.
9. Birlik olarak, Filistin ve Kudüs meselesi üzerinde uluslararası sendika desteği
ve yardımı sağlamak, Kudüs ve Filistin’i
korumak için uluslararası ve bölgesel bir
kamuoyu oluşturmak, birlik üyeleri ile
dünyadaki meslektaşları arasında bağlantı
kurmanın önemini vurgularız.
10. Birlik olarak, Filistin ve Kudüs’e yardım
adına Uluslararası dayanışma ve işbirliğinin yanı sıra, üyeleri arasında tecrübe ve
bilgi paylaşımı yapmak ve ortak çalışma ve
eğitim ortamları oluşturulması ve sendikal
deneyimleri paylaşılmasının önemine işaret ederiz.
Birlik, Ankara’da HAK-İŞ ve MEMUR-SEN
Konfederasyonlarının ev sahipliğinde “Kudüs için Hep Birlikte’’ teması ile yapılan 3.
Uluslararası Kudüs Konferansı’nın diğer
faaliyetlerle devam etme kararlılığını vurgular, katılımcılara ve ev sahipliklerinden
dolayı HAK-İŞ ve MEMUR-SEN Konfederasyonlarına teşekkürlerini sunar."
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3. ULUSLARARASI SENDİKALAR VE MESLEKİ ÖRGÜTLER
KONFERANSINA PROTOKOLDEN YOĞUN İLGİ
“KUDÜS İÇİN HEP BİRLİKTE”

Uluslararası Kudüs ve Filistin’e Destek Sendikalar Birliği’nin HAK-İŞ ve MEMUR-SEN’in
ev sahipliğinde “Kudüs İçin Hep Birlikte”
temasıyla gerçekleştirdiği 3. Uluslararası
Sendikalar Konferansı’na üst düzey protokol
yoğun ilgi gösterdi.
Uluslararası Kudüs ve Filistin’e Destek Sendikalar Birliği Başkanlığı’nı da yürüten Genel
Başkanımız Mahmut Arslan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Dr. Fuat Oktay, Dışişleri Bakan
Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, Eski Başbakan Yardımcısı AK Parti Genel Başkanvekili
Numan Kurtulmuş, MEMUR-SEN Genel
Başkanı Ali Yalçın, Filistin Devleti Ankara
Büyükelçisi Faed Mustafa, Kudüs Valisi Adnan Ghaith, Uluslararası Kudüs ve Filistin’e
Destek Sendikalar Birliği Genel Sekreteri
Abdala Khaled Abdalla Obeidat, HAK-İŞ Genel Başkan Yardımcılarımız Dr. Osman Yıldız,
Yunus Değirmenci, Mehmet Şahin, Av. Hü-

seyin Öz, konfederasyonumuza bağlı sendikalarımızın başkan ve yöneticileri, il başkanları, üyelerimiz ve basın mensupları katıldı.

Oktay, “Filistin’in Geleceği İçin
Omuz Omuza Çalışmalıyız”
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Filistin’de yarım asırdan uzun süredir yaşanan
işgal ve zulümlere dikkatleri çekerek, III.
Uluslararası Sendikalar ve Mesleki Örgütler
Konferansına katılmaktan büyük mutluluk
duyduğunu belirtti.
HAK-İŞ ve MEMUR-SEN gibi konfederasyonların çatısı altında örgütlenen sendikaların Filistin’in acısını kendi acıları bilerek her
zaman ellerinden gelen desteği verdiğini
bildiklerini belirten Oktay, “Uluslararası Kudüs’e Destek Sendikalar Birliği’nin tüm üyeleriyle Filistin konusunda duyarlı olduğunu
biliyor, Filistin’in geleceği için omuz omuza

çalışmaya devam etmeyi temenni ediyorum” şeklinde konuştu.
Oktay, “III. Uluslararası Sendikalar ve Mesleki Örgütler Kudüs İçin Hep Birlikte Konferansı’na Ankara’da ev sahipliği yapan Uluslararası Kudüs’e Destek Sendikalar Birliği
ve HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan’a,
yurt içinden ve yurt dışından gelerek katkı
veren herkese ve tüm emeği geçenlere teşekkür ediyorum” dedi.

“Filistin Davası İnsanlığın Ortak
Sorumluluğudur”
Müslümanlara Kudüs’te ne reva görülüyorsa, dünyanın geri kalanında da bu yaklaşımın devam ettiğini belirten Oktay, “Kudüs
ağladıkça, Myanmar ağlıyor, Sri Lanka’da
Yeni Zelanda’da Müslümanlar ağlıyor. Bu
yüzden yıllardır Filistin davasını en güçlü şekilde savunuyor, “Kurtuluş Kudüs’ten Baş-
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lar” diyoruz. Kudüs’ün kurtarılmayı bekleyen
bir şehir olduğu kadar bizleri de kurtuluşa
davet ettiğine inanıyoruz. Filistin davasının
savunulması sadece Müslümanların değil,
insanlığın ortak sorumluluğudur. Türkiye
olarak her uluslararası platformda Filistin’in
maruz kaldığı zulmü tüm dünyaya yüksek
sesle haykırıyoruz” diye konuştu.
Filistin’deki ahlak dışı uygulamaları yalnızca seyreden bir dünya olduğunu hatırlatan
Oktay, Filistin davasının yılmaz neferleriyle;
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hükümetle, sivil toplum kuruluşları ve sendikalarla, Filistin meselesi için hakkaniyet
cephesini güçlendirmekten vazgeçmeyeceklerini söyledi.
Oktay, tüm dünya tarafından Ortadoğu’da ya
da dünyanın herhangi bir bölgesinde barış ve
huzur isteniyorsa; öncelikle Kudüs’teki işgalin son bulması gerektiğinin herkesçe kabul
edilmesi gerektiğini söyledi.

“2 Devletli Çözüm Anlayışına Zarar
Verecek Girişimlerin Karşısındayız”

Filistinlilerin haklarını göz ardı edecek hiçbir
planın uluslararası kamuoyu nezdinde kabul
görmeyeceğini vurgulayan Oktay, “Böyle
bir plana ilk önce biz karşı çıkarız. Türkiye,
Filistin konusunda iki devletli çözüm anlayışına zarar verecek tüm girişimlerin karşısındadır. Bunun yanı sıra; iki devletli çözümü
savunduğunu söyleyen her devletin, İsrail’i
tanıdığı gibi Filistin Devleti’ni de tanıması
gerekmektedir” dedi. Türkiye tarafından Suriye’de başlatılan Barış Pınarı Harekâtı’na da
değinen Oktay, “Bize ambargo uygulamaya
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kalkanlar, Filistin’de de öldürülen çocuklara,
kadınlara sağır ve dilsiz durumdalar. Buna
rağmen biz her türlü terörün kökünü bölgeden kazımaya kararlıyız. Fırat Kalkanı ve
Zeytin Dalı harekâtlarında olduğu gibi Barış
Pınarı Harekâtını da başarıyla tamamlayacak, bölgede hukuksuzluğa, haksızlığa ve teröre geçit vermeyeceğiz” ifadelerini kullandı.

Kıran “HAK-İŞ Hakkın, Hukukun ve
Adaletin Savunucusu Oldu”
Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, “3. Uluslararası Sendikalar ve Mesleki
Örgütler Konferansı’nı düzenleyen HAK-İŞ
ve MEMUR-SEN Konfederasyonumuzu tebrik ediyor, Kudüs için bölge barışı için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Kudüs davasını gündemde tutan HAK-İŞ’i ve 44. Yılını
tebrik ediyorum. HAK-İŞ sadece emek mücadelesinin sancaktarlığını yapmadı, emek
mücadelesi için hakkın, hukukun ve adaletin
savunucusu oldu” dedi.
Kıran, “HAK-İŞ dünyanın her tarafına hitap
eden HAK-İŞ, bu gündemiyle birlikte uluslararası gündemde de her zaman duyarlı ve
hassas çalışmalar yaparak bizlerin göğsünü
kabartmaya devam ediyor.
Türkiye Filistin’e her zaman destek vermeye
devam edecektir. Bakanlık olarak, hükümet
olarak bu tür faaliyetleri her zaman destekleyeceğimizi belirtmek istiyorum. Filistin
davasının güçlenmesi için İslam dünyasının
bilinçlenmesi çok önemlidir” şeklinde konuştu.
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Kurtulmuş: “İsrail’in Sınırları
Neresidir Demek Yürek, Kararlılık
ve Cesaret İşidir”
AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın BM toplantısında yaptığı konuşmayı
hatırlatarak, “Cumhurbaşkanımız bu konuşmasıyla birlikte Türkiye’nin Filistin meselesinde vermiş olduğu siyasi mücadeleyi, bir
seviye daha yukarıya çıkardı. BM toplantısında Cumhurbaşkanımız meseleyi bir adım
daha ileri götürmüştür. Eline haritayı alarak
dünyanın egemenlerinin yüzüne karşı; İsra-
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il’in sınırları neresidir demek yürek, kararlılık
ve cesaret işidir. Bu sadece tarihi hatırlatmak
için söylenen bir söz değil, bu dünyadaki büyük güçlere karşı 'bakın sizin oynadığınız
oyunun farkındayız, sizin nasıl bir dünya kurmak istediğinizi farkındayız. İsrail’in sınırları
resmi olarak belli olmayan, arkasında esas
güç olan siyonizmin ne anlam ifade ettiğini
biliyoruz. Oynanan oyunları farkındayız. Bu
oyunları bozacak Ortadoğu halkının yeniden
birlik beraberlik içinde ayağa kalkmasını
sağlayacağız demektir. İsrail’in sınırları neresidir sözünün karşılığı budur” dedi.

"Güçlü bir Türkiye istemiyorlar"
Kudüs davasını daha da yücelteceklerini
belirten Kurtulmuş, "Güçlü bir Türkiye istemiyorlar. Güçlü bir Türkiye olursa, işte Türkiye’nin lideri, haritayı göstererek İsrail’in
sınırları neresidir diyebiliyor. Kudüs davasından aldığımız ilhamla yolumuza devam edeceğiz. Kudüs meselesi ve Filistin davasında
karşımızdaki güç ne kadar güçlü olursa
olsun, halkı olanın Filistin davası olduğu ve
Müslümanlar olduğunu biliyoruz. Başkenti
Kudüs olan ve kıyamete kadar yaşayacak
olan özgür bir Filistin devletinin tam manasıyla kurulana kadar bu mücadeleyi bırakmayacağız, bu davayı sancağı hiçbir şekilde
yere indirmeyeceğiz” dedi.
Türkiye’nin Barış Pınarı Operasyonu'nu yapmasındaki amacın sınırlarını terör örgütlerinden korumak ve Suriye’nin bütünlüğünü
korumak olduğunu söyleyen Kurtulmuş,
“Mesele, güvenli bölge oluşturarak Suriyeli kardeşlerimizin geri dönüşünü sağlama
meseledir. Hepsinden önemlisi terör örgütleri vasıtasıyla bölgenin siyasi haritasının
yeniden değiştirilmesi projesinin kaldırılıp
çöpe atılması meseledir” şeklinde konuştu.
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Turan: “İslam Coğrafyasında
Muhtaç Olduğumuz Tek Şey
Birliğimizdir”
Türkiye-Filistin Parlamentolar Arası Dostluk Gurubu Başkanı Hasan Turan, Osmanlı
Devleti’nin Filistin topraklarından çekilmesiyle birlikte Filistin topraklarında sorunların başladığını belirterek, “Böyle güzel bir
programa üçüncü kez imza atan HAK-İŞ ve
MEMUR-SEN’i tebrik ediyorum. Burada bir
sorun var o da İsrail sorunudur. Yaklaşık yüz
yıl önce Osmanlı devletinin Filistin topraklarından çekilmesiyle başlamıştır. O günkü
işgalci İngilizler, Filistin topraklarını Osmanlı’nın çekilmesiyle buraları Yahudilere verdi.
Filistinlilerin toprakları işgal ediliyor, katliamlar uygulanıyor. Dünyanın her yanındaki
Yahudiler, Filistin topraklarına getiriliyor,
bunu hepimiz biliyoruz. Başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere
aziz milletimiz buradaki oyunu görüyor ve
biz bu oyunu parçalamaya, ortadan kaldırmaya kararlıyız. İsrail burada gücünü kendi
halkından değil, Müslümanların dağınıklığından almaktadır. Bizler birlik olsak, İsrail
bu bölgede bir dakika duramaz. İslam coğrafyasında muhtaç olduğumuz tek şey birliğimizdir. İstanbul’un güvenliği neyse, Kudüs’ün güvenliği de odur” diye konuştu.
Konuşmaların Genel Başkanımız Mahmut
Arslan tarafından konuşmacılara Filistin haritası tablosu hediye edildi.
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KONFERANSA

44

Uluslararası Kudüs ve Filistin’e Destek Sendikalar Birliği’nin HAK-İŞ ve MEMUR-SEN’in
ev sahipliğinde “Kudüs İçin Hep Birlikte” temasıyla gerçekleştirdiği 3. Uluslararası Sendikalar Konferansına Arnavutluk, Azerbaycan, Bahreyn, Burkina Faso, Cezayir, Çad,
Cibuti, Demokratik Kongo, Endonezya, Eritre, Fas, Fildişi, Filistin, Mısır, Gabon, Gambiya, Irak, İngiltere, İsviçre, Kamerun, Kenya,
Kosova, Kuveyt, Makedonya, Liberya, Libya,
Lübnan, Malavi, Maldivler, Malezya, Moritanya, Namibya, Nijer, Nijerya, Senegal, Somali,
Sudan, Tanzanya, Togo, Tunus, Uganda, Ürdün, Yemen, Zambiya‘dan oluşan 44 ülke, 41
Konfederasyon ve Sendika, 35 Mesleki Örgüt, 2 Uluslararası Kuruluş olmak üzere çok
sayıda uluslararası katılımcı ilgi gösterdi.

“Siz Bizlerdensiniz, Biz Sizlerdeniz”
Konferansa katılan davetliler ve birlik üyeleri, birliğin İstanbul’da iki büyük uluslararası
konferans gerçekleştirmenin yanı sıra Cenevre’de Birleşmiş Milletler binası önünde
uluslararası bir protesto eylemi, Lübnan
Cumhurbaşkanı dahil olmak üzere BM Genel Sekreteri Antonia Guterres’e Filistin ve
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ülkeden

yoğun ilgi

Suriye’de hapishanelerdeki mahkumların
durumu ile ilgili çağrı mektubunun yazılması
gibi bir dizi etkinlik ve eylemi başarıyla gerçekleştirdiklerini dile getirdiler.
Mescid-i Aksa Eski İmamı Muhammed Wattad yaptığı konuşmada Mescid-i Aksa’yı seven, Kudüs’ü seven, Filistin’i seven dostlarla
birarada olmaktan büyük mutluluk duyduğunu belirterek, “Mescid-i Aksa’yı seven
değerli kardeşlerimiz, sizin sevginiz bizim

gönlümüze yerleşmiştir. Siz bizlerdensiniz, biz sizlerdeniz. Sizlere Filistin halkının
ve Mescid-i Aksa’nın en güzel selamlarını
getirdik. Sizlere üzüntülerimizi, acılarımızı
iletmek için gelmedik, aksine topraklarımızda, Kudüs’te sabitliliğimizi, dayanıklılığımızı,
dik duruşumuzu sürdüreceğimizi buradan
bir kez daha belirtmek için geldik. Bütün
imkanlarımızla hiçbir şekilde bıkmadan,
usanmadan mücadeleye devam edeceğiz”
şeklinde konuştu.
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“Bizlerin Bölünmesini Bekliyorlar”
Ürdün Parlamentosu Filistin Dostluk Grubu Başkanı Yahya Suud, İslam dünyasının
bir türlü bir araya gelemediğini ve İsrail’in
de bundan büyük bir kuvvet alarak işgale
ve zulme devam ettiğini sözlerine ekledi.
Suud konuşmasında “Sizler bize ve direnişe
destek veriyorsunuz. Siz ümmetin şerefini,
onurunu, Kudüs’ü koruyorsunuz. Şu anda
Kudüs büyük bir tehlike ile karşı karşıya.
İşgal güçleri her gün Mescid-i Aksa’yı kirletiyor ve bunu tüm dünyanın gözü önünde
gerçekleştiriyor. Yahudiler bizlerin bölünmesini bekliyor. Orada Filistinli gençler varken
bu emellerine kesinlikle ulaşamayacaklar.
Bütün Ürdün halkı, partiler, parlamento ve
sendikalar olarak Siyonist İsrail’e karşıyız”
ifadelerini kullandı.

Mustafa: “HAK-İŞ ve MEMUR-SEN’e
Teşekkür Ediyorum”
HAK-İŞ’in Filistin davasını ulusal ve uluslararası her platformda dile getirdiğini sözlerine ekleyen Filistin Devleti Ankara Büyükelçisi Faed Mustafa, “Filistin davasının tüm
gönüllerde daim kalması için bu konferans
düzenlendi, bu etkinliklerden dolayı sizlere,
HAK-İŞ ve MEMUR-SEN Konfederasyonlarımıza, Kudüs ve Filistin’e Destek Sendikalar
Birliğimize çok teşekkür ediyorum. Kudüs
ve Filistin meselesi bizler için birer sınav ve
denemedir. Halkımız zalim İsrail ambargosu
altında yaşamakta. Bütün bunlar olurken,
İsrail bütün örf, adet ve gelenekleri bir yana
iterek dünyanın üstünde bir devlet gibi davranmaya devam ediyor” şeklinde konuştu.
Faed Mustafa, ABD’nin uluslararası güvenliği koruması gerekirken aksine İsrail’i şımarttığını ifade ederek, “Hiçbir şekilde tes-

lim bayrağını çekmeyeceğiz. Ekonomik ve
politik olarak işgalin sona erdirilmesi için
bizlere vermiş olduğunuz tüm destekler için
teşekkür ediyorum. Burada bütün dostlarımızın önünde şunu vurgulamak istiyorum.
Türkiye ve Filistin arasındaki kökler 500 yıl
öncesine dayanmaktadır. Bizler bir arada

yaşadık, tek bir bayrak altında toplandık.
Türkiye her zaman Filistin’in yanında olduğu
gibi bizler de her zaman Türkiye’nin yanındayız. Tıpkı bizim saldırılara karşı kendimizi
savunmamız gibi, Türkiye’nin bu saldırılara
karşı savunma hakkını sonuna kadar destekliyoruz” dedi.
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“Kudüs ve Filistin Büyük Bir Anlam
Taşımaktadır”
Uluslararası Kudüs ve Filistin’e Destek Sendikalar Birliği Genel Sekreteri Abdullah Obeidat, “HAK-İŞ ve MEMUR-SEN Genel Başkanımıza teşekkür ediyorum. Kudüs ve Filistin
yeryüzündeki insanlar için büyük bir anlam
taşımaktadır. Bu burada Kudüs’ün içinde bulunduğu zor durumdan dolayı bir araya geldik. Filistin büyük zorluklarla karşı karşıya.
Birliğimiz Filistinlilerin hakkını korumak için
çalışıyor” dedi. Filistin halkının haklı davasının yanında yer alacaklarını vurgulayan Obeidat, “Birliğimiz bu meseleyi dünyaya taşıyor
ve bu topraklar üzerindeki çatışmanın anlaşılması için çaba sarf ediyor. Filistin’de olup
bitenler hepimizi yakından ilgilendiriyor. Biz
bu dünyada barış istiyoruz” diye konuştu.

“Büyük Bir Komplo İle Karşı
Karşıyayız”
Konuşmasında Kudüs’ün ebediyen Filistin’in
başkenti olarak kalacağını ve bu uğurda
her türlü mücadeleyi vereceklerini belirten
Kudüs Valisi Adnan Ghaith, “1967’den beri
bu zulümler ve işgal devam ediyor. Toprak
üstünde ve altında tüneller kazıyorlar. Yahudileştirmek için her türlü çalışmayı sürdürüyorlar. Bizlerin Kudüs’e yönelip, Mescid-i
Aksa’yı ziyaret etmemiz gerekiyor. Bugün
tüm Filistinliler bir komplo ile karşı karşıya
bulunmaktadır. Yüzyılın anlaşması diye bahsedilen bu anlaşma karşısında yüce bir millet vardır. Mücadele veriyoruz, direniş gösteriyoruz ve topraklarımızı vermeyeceğiz. Ya
bu topraklar üstünde onurlu yaşayacağız,
ya da toprak altında şehit olacağız” şeklin-
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de konuştu. Düzenlenen oturumda konuşan
Kudüs ve Filistin’e Destek Sendikalar Birliği
Müdürü Enes İbrahim birliğin yürüttüğü faaliyetler hakkında konuklara bilgiler verirken

Araştırmacı ve Filistin Uzmanı Ebu Mahfuz
ise Filistin’in geçirdiği evreler, İsrail İşgali altında yaşanan zorlukları anlattı.

HABERLER

Panel düzenlendi

3. Uluslararası Sendikalar Konferansı kapsamında “Uluslararası Kudüs ve Filistin’e
Destek Sendikalar Birliği’nin Uluslararası
Forumlar ve Devletler Nezdindeki Oynayacağı Roller” konulu bir panel düzenlendi.
Oturum başkanlığını MEMUR-SEN Genel
Başkan Yardımcısı Mehmet Emin Esen’in
yaptığı panelde Genel Başkan Yardımcımız
Dr. Osman Yıldız da bir konuşma yaptı.
Yıldız, “Birliğimiz yeni kurulduğu için uluslararası platformlarda bilinirliği yeni yeni
oluşuyor. Bu nedenle bizim birliğimize denk
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"Uluslararası Kudüs ve Filistin’e Destek
Sendikalar Birliği’nin Uluslararası Forumlar ve
Devletler Nezdindeki Oynayacağı Roller Paneli"

gelen uluslararası bir platform henüz bulunmamakta. Hem sendikalar hem de mesleki
örgütler olarak çalışmalarımızı yürütmekte
hem de birlik olarak faaliyetlerimizi artırmaya çalıştığımızı belirtmek istiyorum” şeklinde konuştu.

“Uluslararası Platformları İkna
Etmeliyiz”
Birlik olarak zaman zaman çeşitli sorunlarla
karşı karşıya geldiklerini ifade eden Yıldız,
“Biz bir sivil toplum örgütüyüz. Biz kamudan

farklıyız. Bizim söylemimiz ve yaklaşımımız
tabi ki kamudan farklı olacaktır. Bizim toplum olarak söyleyeceklerimizi, hedeflerimizi
aslında ikna yöntemiyle yapmamız gerekiyor. Uluslararası karar alma mekanizmaları bizim için bu açıdan çok önemli. Bizlerin
uluslararası platformları, ikna yöntemlerimizle yönlendirmemiz gerekiyor. Bizim hem
birlik olarak hem de HAK-İŞ olarak başta
İslam ülkeleri olmak üzere, bütün dünyayı,
ülkeleri ve kurumları ikna etmemiz gerekiyor” diye konuştu.

HAK-İŞ KONFEDERASYONU / Ocak 2020
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“Her Bireye ve Kuruma Büyük
Görevler Düşüyor”
Dünyanın her tarafında Filistin ve Kudüs
konusunda bir duyarlılığın oluştuğunu ve
bu duyarlılığın her geçen gün artması gerektiğini hatırlatan Yıldız, “Katıldığımız bütün
uluslararası platformlarda ve dünyanın neresinde olursa olsun, bir Filistin duyarlılığı
var. Ama bunların dereceleri farklı. Bundan
sonraki faaliyetlerimizde de her bir kuruma
ve bireye önemli bir sorumluluk düşeceğini belirtmek istiyorum. Özellikle burada
BM’den bahsetmek istiyorum. BM’de Filistin
ile ilgili kararlar var. BM bu konuda 8 ayrı karar aldı. Kararlar alınmış ama uygulamada
sıkıntılar var. BM’ye kendi sorumluluklarını hatırlatan bir girişimde bulunduk. Birlik
Başkanımız Mahmut Arslan imzasıyla başta
çocuk ve kadınlar olmak üzere, mağdurların
ve mahkumların serbest bırakılmasıyla ilgi-
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li bir mektup gönderdik ve bu yazımıza bir
cevap verildi” dedi. Konferansa 50’ye yakın
ülkeden yaklaşık 200 kişinin katıldığını belirten Yıldız, “Tüm davetlilerimiz sağ olsunlar
dünyanın dört bir yanından konferansımıza

icabet ettiler. Bu konferansın oluşmasında
ITUC’un zemin hazırlaması ve alt yapı sağlamasını önemli buluyorum. Burada şunu
da özellikle hatırlatmak istiyorum. Dünyanın
neresine giderseniz gidin Filistin’in mağduriyeti hakkında temel bir görüş oluşmuş
durumda. Düzenlenen bu konferansın bu
konuda hayırlı olmasını ve başarılı geçmesini diliyorum” şeklinde konuştu. Panelde
ayrıca Doktorlar Birliği Başkanı Ömer Ayyaş, Filistin Sendikaları Federasyonu Genel
Sekreteri Dr. Asraf Hasan Awer konuşma
yaptılar. 3. oturum kapsamında, UGTA Genel
Başkanı Labatcha Salim’in oturum başkanlığını yürüttüğü Sendika ve İşçilerin Durumu:
Filistinli Sendikacıların ve İşçilerin Mücadelesine Nasıl Katkı Sağlayacağı konulu panel
gerçekleştirildi. Panelde, ITUC-Afrika Genel
Sekreter Yardımcısı Joseph Toe, Ürdün Ziraat Mühendisleri Başkanı Abdul Hadi Al, Lübnan Avukatlar Birliği Başkanı Muhammed
Murat konuşma yaptılar.

HABERLER
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ULUSLARARASI KUDÜS VE FİLİSTİN'E DESTEK
SENDİKALAR BİRLİĞİ İCRA KURULU TOPLANTISI

Uluslararası Kudüs ve Filistin'e Destek Sendikalar Birliği’nin İcra Kurulu
üyeleri 3. Uluslararası Sendikalar ve Mesleki Örgütler Konferansı öncesinde 21 Ekim 2019 tarihinde HAK-İŞ Genel Merkezi’nde bir araya geldi.
Uluslararası Filistin ve Kudüs’e Destek Sendikalar Birliği’nin İcra Kurulu
üyeleri, 22 Ekim 2019'da gerçekleştirilecek olan Konferans öncesinde
yapılacak çalışmalar, birliğin yıl içerisinde gerçekleştirdiği faaliyetler ve
geleceğe yönelik programlar hakkında görüş alışverişinde bulundular.
Toplantıya, HAK-İŞ Genel Başkan Yardımcımız Dr. Osman Yıldız, MEMUR-SEN Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Emin Esen, Uluslararası Filistin ve Kudüs’e Destek Sendikalar Birliği Genel Sekreteri Abdullah Obeidat ve HAK-İŞ Kudüs Komitesi Başkanı Hüseyin Tanrıverdi ile birliğin icra
kurulu üyeleri katıldı. Toplantıda konferansın hayırlı olması dileklerinde
bulunuldu.
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44. KURULUŞ YILDÖNÜMÜMÜZÜ
KUTLADIK

Konfederasyonumuz HAK-İŞ'in 44. Kuruluş
Yıldönümünü kutladık.
3. Uluslararası Sendikalar ve Mesleki Örgütler Konferansı kapsamında düzenlenen gala
yemeğinde aynı zamanda Konfederasyonumuz l HAK-İŞ’in 44. Kuruluş Yıldönümü
kutladık.

“Tarihi Bir Gün Yaşıyoruz”
Kuruluş yıldönümü programında konuşan
Genel Başkanımız Mahmut Arslan, “Bugün
Ankara’da tarihi bir gün yaşadık. Uluslararası Kudüs ve Filistin’e Destek Sendikalar
Birliği olarak organizasyonu gerçekleştiri-

len “Kudüs İçin Hep Birlikte” konferansımızı
başarılı bir şekilde sonuçlandırmış olmanın
gururunu ve onurunu yaşıyoruz. Bu toplantının Konfederasyonumuz HAK-İŞ’in 44.
Kuruluş Yıldönümüne rastlamış olması bizim için ayrı bir heyecan verici durumdur.
44 yıl önce HAK-İŞ davası için yola çıkan yol
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arkadaşlarımızın oluşturduğu HAK-İŞ, bugün Türkiye’nin en büyük işçi örgütlerinden
birisi olmuştur. 700 bin üyesi, 21 sendikası
ve bir tanesi KKTC’de olan Kıbrıs Kamu-Sen
olmak üzere 81 ilde örgütlü Türkiye’nin en
büyük ve etkin işçi konfederasyonudur” dedi.

“Konferansımızı İlk Defa Ankara’da
Gerçekleştiriyoruz”
HAK-İŞ Konfederasyonu ve Uluslararası
Kudüs ve Filistin’e Destek Sendikalar Birliği
Başkanlığını da HAK-İŞ’in yürütüyor olmasının HAK-İŞ için büyük bir onur ve gurur
kaynağı olduğunu belirten Arslan, “HAK-İŞ
olarak Filistin ve Kudüs davasına kuruluşumuzdan bu yana vermiş olduğumuz büyük
desteği bundan sonra da arttırarak devam
ettireceğiz. Bu yıl üçüncüsünü gerçekleştirdiğimiz “Kudüs İçin Hep Birlikte” konferansımızı bu yıl ilk defa Ankara’da yapıyoruz. Çok
geniş bir katılımla konferansımızı gerçekleştirdik. Türkiye Cumhuriyeti’ni temsilen
en üst düzeyde konferansımız takip edilmiş,
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konferansımıza Cumhurbaşkanı Yardımcımız Fuat Oktay, hükümeti temsilen Dışişleri
Bakan Yardımcımız Yavuz Selim Kıran, AK
Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş
ve mecliste Filistin davasını milletvekilleri ile
temsil eden Filistin ve Türkiye Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Hasan Turan ve çok sayıda sivil toplum kuruluşunun
katılımıyla geniş bir vizyon ile katılım sağlandı” şeklinde konuştu.

“Başarılı Bir Konferans Olarak
Tarihe Geçti”
HAK-İŞ Konfederasyonu ve MEMUR-SEN
Konfederasyonunun yönetim kurulu, sendika başkanları ve üyeleriyle konferansa
geniş bir katılımın sağlandığını belirten Arslan, konferansta yapılan konuşmalar, alınan
kararlar ve açıklanan sonuç bildirisinin toplantının muhteva olarak çok geniş olduğunu
söyledi.
3. Uluslararası Sendikalar ve Mesleki Örgütler Konferansı’nın Filistin ve Kudüs’ün zor

bir dönemden geçtiği zamanda, Türkiye’nin
kritik sürecinde, Ankara’da gerçekleştirilmiş
başarılı bir konferans olarak tarihe geçtiğini dile getiren Arslan, “Konferansımıza
katılarak destek veren, konuşmacı olarak
konferansın gücünü arttıran, konferansı takip eden Filistin ve Kudüs davasına destek
veren ülke dışından gelen konuklarımıza,
HAK-İŞ ve MEMUR-SEN mensuplarımıza
teşekkür ediyorum. Zor ve meşakkatli bir
konferansı başarmış olmanın gururunu ve
onurunu yaşıyoruz” dedi.
Genel Başkanımız Mahmut Arslan’ın konuşmasının ardından düzenlenen imza töreninde Ürdün, Tunus, Irak, Senegal, Malezya,
Maldivler, Lübnan ve Filistin’e ait sendika ve
meslek örgütleri ile Uluslararası Kudüs ve
Filistin’e Destek Sendikalar Birliği arasında
işbirliği protokolleri imzalandı.
HAK-İŞ Malatya İl Başkanı Bünyamin Geleri tarafından HAK-İŞ’in kuruluşunun 44 yılı
münasebetiyle Genel Başkanımız Mahmut
Arslan’a 44 numaralı Malatyaspor forması
takdim edildi.
Konferansa katılan yabancı katılımcılar tarafından Genel Başkanımız Mahmut Arslan’a
geleneksel hediyeler takdim edildi.

HABERLER
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"Filistin ve Kudüs davasına destek veren ülke dışından gelen
konuklarımıza, HAK-İŞ ve MEMUR-SEN mensuplarımıza
teşekkür ediyorum. Zor ve meşakkatli bir konferansı
başarmış olmanın gururunu ve onurunu yaşıyoruz”
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SİNEMA VE SANAT DÜNYASI HAK-İŞ
KISA FİLM YARIŞMASINDA BULUŞTU
HAK-İŞ KONFEDERASYONU / Ocak 2020
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VIII.

KONFEDERASYONU
CONFEDERATION
ULUSLARARASI
INTERNATIONAL
KISA FİLM YARIŞMASI
SHORT FILM CONTEST
“EMEĞE SAYGI”
“RESPECT FOR LABOUR”

Arslan: "Emeğe
Saygı” temalı
kısa film
yarışmamızla
8 yıldır sanat ile
emeği bir araya
getiriyor, emek
mücadelemizi
beyaz perdeye
taşıyoruz"

S

inema ve sanat dünyası HAKİŞ 8. Uluslararası Kısa Film
Yarışmasında buluştu. 214’ü
Türkiye’den olmak üzere 11 kategoride filme ödülün verildiği, 119 ülkeden 4 bin 46 filmin başvuru yaptığı
yarışmaya yurt içi ve yurt dışından
yüksek katılım dikkat çekti.
HAK-İŞ’in Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın da katkılarıyla bu yıl sekizincisini gerçekleştirdiği “Emeğe Saygı”
temalı Uluslararası Kısa Film Yarışması Ödül Töreni, 27 Kasım 2019
tarihinde Ankara Hilton Garden Inn
Otel’de gerçekleştirildi.
Ödül törenine Genel Başkanımız
Mahmut Arslan, Kültür ve Turizm
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Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, BBP
Genel Başkanı Mustafa Destici, İYİ
Parti Genel İdare Kurulu Üyesi Bircan
Akyıldız, Danıştay Üyesi Av. Muharrem Özkaya, HAK-İŞ Genel Başkan
Yardımcılarımız Dr. Osman Yıldız,
Av. Hüseyin Öz, HAK-İŞ Eski Genel
Başkanı ve TBMM Eski İdare Amiri Salim Uslu, Hizmet-İş Kurucu ve
Onursal Başkanı ve AK Parti Manisa
Eski Milletvekili Hüseyin Tanrıverdi,
MEMUR-SEN Genel Başkanı Ali Yalçın, TİSK Genel Sekreteri Akansel
Koç, TOBB Genel Sekreter Yardımcısı
Cengiz Delibaş, Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürü Erkin
Yılmaz, merhum Genel Başkanımız

Necati Çelik'in eşi Şermin Çelik,
HAK-İŞ’e bağlı sendikaların genel
başkanları ve yönetim kurulu üyeleri,
HAK-İŞ Kültür-Sanat Komite Başkanı Birsen Çiçek Odabaşı ve basın
mensupları katıldı.
Ödül törenine Türk sinemasına yıllarını vermiş ünlü yönetmen Mesut
Uçakan, başarılı yapımcı ve yönetmenler Metin Tunçtürk, Mustafa
Uğur, Sidar Serdar Karakaş ve Yasin
Uslu, Yeşilçam filmlerinin unutulmaz
aktörü Yusuf Sezgin, ekranların güler
yüzlü oyuncusu Hacı Ali Konuk, başarılı tiyatrocu ve oyuncu Burçak Kabadayı, televizyon dizilerinin sevilen
oyuncusu Berat Yenilmez, dizilerdeki
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başarılı oyunculuğuyla tanıdığımız
Mehmet Emin Kadıhan, Derda Yasir
ve Arif Nazım Çiftçi’nin katılımlarıyla
renk kattığı törene ayrıca, ödüllerini
almak üzere İran, Hindistan, Uganda ve İspanya’dan sinema dünyasına
emek verenler katıldı.
Ödül törenimizin açılışında aziz şehitlerimizin anısına 1 dakikalık saygı
duruşunda bulunularak İstiklal Marşı
okundu.

“Emek Mücadelemizi Beyaz
Perdeye Taşıyoruz”
Ödül töreninde konuşan Genel Baş-

kanımız Mahmut Arslan, “HAK-İŞ
Konfederasyonu olarak, “Emeğe
Saygı” temalı kısa film yarışmamızla 8 yıldır sanat ile emeği bir araya
getiriyor, emek mücadelemizi beyaz
perdeye taşıyoruz. Biz 2012 yılında
emeğin sinema ve sanat dünyasındaki yansımasını görmek ve emeğin
sanat dünyasındaki temsilini arttırma
hayali kurduk. Bugün bu hayalimizin
gerçekleştiğini görmekten büyük bir
memnuniyet duyuyoruz. Dünyanın
dört bir yanından, 119 ülkeden 4 bin
46 yönetmenin dikkatini çekmiş bir

kısa film yarışması olmak bizi gelecek için çok umutlandırıyor” dedi.

“Sanatı Emekten Ayrı
Düşünmediğimiz İçin Bu
Yarışmayı Düzenledik”
Arslan, “HAK-İŞ olarak sanatı emekten ayrı düşünmediğimiz ve sanatın
bizatihi emek olduğunun bilincini
taşıdığımız için bu yarışmayı düzenledik. Çünkü biz emekçilerin ürettikleriyle sanata değer kattıklarını
biliyoruz. Kültür ve medeniyet coğrafyamıza baktığımızda gördüğümüz
bütün eserlerde emekçilerin sanata

Arslan:
"Dünyanın dört
bir yanından, 119
ülkeden 4 bin
46 yönetmenin
dikkatini çekmiş
bir kısa film
yarışması
olmak bizi
gelecek için çok
umutlandırıyor"
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Arslan: "Emeğin
ve emekçinin
sesi sizin
hayallerinizle
birleşerek
beyaz perdeye
düşüyor."

düşen alınteri ve hünerleri bulunmaktadır. Emeğin ve emekçinin sesi
sizin hayallerinizle birleşerek beyaz
perdeye düşüyor. Hayalleriniz devam
etikçe, emeği merkezine alan filmler üreteceğinizden eminiz. HAK-İŞ
Konfederasyonu olarak, hayallerini
gerçeklerle bezeyip bize gösteren
sinema dünyasının kıymetli temsilcilerini gönülden kutluyorum” şeklinde
konuştu.

çok daha hızlı şekilde ulaşacağını
biliyoruz. İş kazalarından, sigortasız
çalışmaya, çocuk işçiliğinden mobbinge, haksız yere işten çıkarılmadan
sendikal örgütlenmeye ve kadınların çalışma hayatında yaşadıkları
zorluklara kadar emekçilerin temel
problemlerinin HAK-İŞ Kısa Film
Yarışması aracılığıyla beyaz perdeye
yansıtılmasından büyük bir memnuniyet duyuyoruz” ifadelerini kullandı.

“Üyelerimize ve Kamuoyuna
Karşı Kültür ve Sanat
Yükümlülüğümüz Var”

“Sendikal Harekete Önemli
Bir Sanat Damarı Açıyoruz”

Sendikacılığın sadece toplu sözleşme ve ücret sendikacılığı ile sınırlı olmadığını vurgulayan Arslan, “Üyelerimize ve tüm kamuoyuna karşı kültür
ve sanat yükümlülüğümüz olduğuna
vurgu yapıyoruz. HAK-İŞ olarak 8 yıldır sosyal sorumluluklarımızı yerine
getirmenin araçlarından birisi olan
kısa film yarışmalarıyla karşınıza çıkıyoruz” dedi.

“Emekçilerin
Problemlerinin Beyaz
Perdeye Yansıtılmasından
Memnuniyet Duyuyoruz”
Sendikal harekete örnek teşkil edecek bir yapılanma için film çalışmaları başta olmak üzere bütün sanat
dallarında emeğin öne çıkarılması
gerektiğine inandıklarını söyleyen
Arslan, “HAK-İŞ olarak, hak ve emek
konusunda verdiğimiz mücadelenin, sinemaya, dizilere, kısa filmlere
konu edildiğinde milyonlarca kişiye
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Genel Başkanımız Mahmut Arslan,
kameralarını emekçilere çeviren,
emekçilerin dertleri ile dertlenen
yapımcı, yönetmen ve oyunculara teşekkür etti.
Arslan, “Yurt içi ve yurtdışındaki bütün yönetmen ve yapımcıları emeği
merkeze alan daha fazla film üret-

meye davet ediyoruz. HAK-İŞ olarak
kısa film yarışmasını geleneksel hale
getirmekle sendikal harekete önemli
bir sanat damarı açıyoruz. İnanıyorum ki bu tür faaliyetlerimiz sendikal
dünya için özendirici, sanat dünyası
için de teşvik edici bir etki yapacaktır”
şeklinde konuştu.

Arslan’dan Sanatçılara Birlikte
Mücadele Çağrısı
Sinema ve dizi sektörü başta olmak üzere sanat sektöründe çalışan
emekçilerin sorunlarını bildiklerini
belirten Arslan, “Toplumsal sorunlara kamuoyunda farkındalık oluşturması için ayna tutan sanatçılarımızı,
kendi sorunlarının çözümü için sendikalara, örgütlenmeye, HAK-İŞ’e
davet ediyoruz. Gelin birlikte sanat ve
sanatçı için mücadele edelim” çağrısında bulundu.
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Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet
Nuri Ersoy, Bakanlık olarak sinema
sektörüne etkin bir şekilde destek
verdiklerini dile getirerek, “Bu desteklerin neticesinde gelinen nokta
çok sevindiricidir. 2004 yılında vizyona giren yerli film sayısı sadece 18
idi, 2018 yılında 180 yerli film seyirci
ile buluştu. Türk yapımlarının seyirci sayısı 11 milyondan 44 milyona
ulaştı. HAK-İŞ Uluslararası Kısa Film
Yarışmasına bu pencereden baktığımızda değeri çok daha net anlaşılacaktır” şeklinde konuştu. HAK-İŞ’in 8.
Uluslararası Kısa Film Yarışmasının
önemini vurgulayan Bakan Ersoy,
“HAK-İŞ kısa film yarışmasının bu
yıl 8’incisini düzenleyerek bu projenin bir vitrin işi değil, bir gönül işi
olduğunu göstermiştir. 119 ülkeden
4 bin 46 yapımcının katılımı göz önüne alındığında bu yarışmanın uluslararası kavramının içini ne kadar iyi
doldurduğunu görüyoruz. Bu vesile
ile HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut
Arslan’a ve emeği geçen herkese
teşekkür ediyorum. Böyle zengin
bir katılıma sahip bir organizasyona
destek vermekten büyük memnuniyet duyuyoruz” ifadelerini kullandı.

selmesinin tesadüf olmadığını dile
getiren Ersoy, “Ülkemizin barındırdığı
potansiyel ile bu kazanç ve faydadan
hak ettiği payı alması için çalışıyoruz.
Bugün burada emeğe saygı plaketi
takdim edeceğimiz sinemaya ve dizi
sektörüne çok değerli katkılar sunan
sanatçılara şükranlarımı ifade etmek istiyorum. Gerçekleştirilen her
çalışma, sizlerin alınteri ile var olan
bu sektörü sizlerle birlikte daha ileri
taşımak içindir. İnşallah hep birlikte
çok daha büyük başarı ve güzel sanat
hikayeleri yazacağız. Bu vesileyle bir
başarı hikayesi olarak Uluslararası
Emmy Ödüllerinde en iyi erkek oyuncu ödülü kazanan Haluk Bilginer’i bir
kez daha tebrik ediyorum” şeklinde
konuştu.
Kültür Bakanı Ersoy’dan Gençlere Sinema Çağrısı
Sinemaya gönül veren gençlere seslenen Bakan Ersoy, “Sevgili gençler,

sizlerin taşıdığı cevherden asla şüphemiz yok. Unutmayın hayatın her
alanında olduğu gibi sinemada da
cesaret ile denemelerinizi yapmak
zorundasınız. Ödüller birer vesile,
esas kazanım ise deneyimlerdir. Bizim attığımız adımların tutuşturacağı
meşaleyi geleceğe sizler taşıyacaksınız” ifadelerini kullandı.

“HAK-İŞ’in Adını Sanat
Camiasına Duyurmanın
Gururunu Yaşıyoruz”
HAK-İŞ Kültür-Sanat Komitesi Başkanı Birsen Çiçek Odabaşı, “HAK-İŞ
Kültür-Sanat Komitesi olarak bu yıl
8’incisini düzenlediğimiz Uluslararası
Kısa Film Yarışmasını büyük bir başarıyla tamamlamanın ve dünya genelinde bir marka olmanın onurunu
yaşıyoruz” dedi.
Kültür-Sanat Komitesi olarak 8 yıldır
daha iyiye ve daha güzele ulaşmak
için büyük bir azim ve kararlılıkla ça-

HAK-İŞ

KONFEDERASYONU
CONFEDERATION
ULUSLARARASI
INTERNATIONAL
KISA FİLM YARIŞMASI
SHORT FILM CONTEST
“EMEĞE SAYGI”
“RESPECT FOR LABOUR”

VIII.

“HAK-İŞ Kısa Film Yarışması
Vitrin İşi Değil, Gönül İşidir”
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Ersoy:
"HAK-İŞ
kısa film
yarışmasının
bu yıl 8’incisini
düzenleyerek
bu projenin
bir vitrin işi
değil, bir gönül
işi olduğunu
göstermiştir."

“Gerçekleştirilen Her Çalışma
Sinema Sektörünü İleriye
Taşımak İçindir”
Sinemanın dünyada yüzlerce milyar
dolarlık bir sektör konumuna yük-
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lıştıklarını belirten Odabaşı, “Bugüne kadar
dünyanın dört bir yanından 20 bini aşkın film
ve yüzbinlerce sinema emekçisiyle temas
kurmanın, ülkemizin ve Konfederasyonumuz
HAK-İŞ’in adını sanat camiasına duyurmanın
haklı gururunu yaşıyoruz” diye konuştu.

“Emeği ve Toplumsal Sorunları
Beyaz Perde Aracılığıyla Bir Kez
Daha Gördük”
Türkiye’nin ve dünyanın dört bir yanından kısa
film yapımcı ve yönetmenlerinin HAK-İŞ 8.
Uluslararası Kısa Film Yarışmasına büyük ilgi
gösterdiğini dile getiren Odabaşı, “Dünyanın
dört bir yanından kısa film yapımcı ve yönetmenleri “Emeğe Saygı” teması altında yarışmamızda buluştu. Hepimizin verdiği emeği
ve yaşadığımız toplumsal sorunları beyaz
perde aracılığıyla bir kez daha gördük. Emeğin ne kadar yüce bir değer olduğunu sanatın
etkili gücüyle anlatan filmlerle büyülendik.
Bütün dünyada can yakıcı bir sorun olarak
karşımıza çıkan göçmenlerin yaşadıkları dramı, çocuklara, hayvanlara ve doğaya karşı
işlenen suçları mercek altına alan filmlere
kayıtsız kalamadık” ifadelerini kullandı.

“Her Filmi Titizlikle İnceledik”
“Emeğe Saygı” temasıyla çıktıkları yolda
emeğin çok geniş bir boyutta yorumlanması
gerektiğini gördüklerini vurgulayan Odabaşı,
“Emeğin sadece üretmekle sınırlı olmadığına,
her türlü toplumsal sorunla hemhal olmak
ve dertlenmek olarak algılanması gerektiğine bir kez daha tanık olduk. Bize emanet edilen her filmi büyük bir titizlikle inceledik. Her
bir filmin içindeki emeği gördük. Ulusal ve
uluslararası alandan katılan bütün yarışmacılarımıza, sinemanın değerli emekçilerine
bir kez daha teşekkür ediyoruz” diye konuştu.
Odabaşı, “Emeğin elinden tutan, onu başrole
oturtan herkese teşekkürlerimizi iletiyoruz.
Sizler emek kadrajından bakmaya devam
ettikçe, emekçiler daha güçlü olacaktır” dedi.

ÖDÜLLER SAHİPLERİNİ
BULDU
Konuşmaların ardından ‘Emeğe Saygı’ temalı
HAK-İŞ 8. Uluslararası Kısa Film Yarışmasında ödüle layık görülen eser sahipleri ödülleriyle buluştu. 119 ülkeden 4 bin 46 filmin başvuru yaptığı yarışmada ulusal ve uluslararası
alanda 11 kategoride ve ayrıca Sendikacı Gözünden kategorisinde ödül verildi.

“Sizlerle Birlikte Olduğum İçin Çok
Mutluyum”
Uluslararası alanda En İyi Film Birincilik Ödülünü İran’dan “The Pains of The Sea” filmi aldı.
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Filmin yönetmeni Mohammed Reza Masoudi’ye ödülünü Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy takdim etti. Masoudi yaptığı
konuşmada, “Bu yarışmada sizlerle birlikte
olduğum ve böyle bir ödül kazandığım için
çok mutluyum. Ben savaş çocuğuyum. Ben
her zaman savaşa karşı filmler yaptım. Savaştan en çok etkilenenler kadınlar ve çocuklardır. Umarım, dünyada ve yeryüzünde hiçbir
zaman savaşlar yaşanmaz” diye konuştu.

“HAK-İŞ Sanata ve Sanatçıya Önem
Veriyor”
En İyi İkincilik Ödülü’nü ise Hindistan’dan “Flight of Freedom” filmi ile Aarti Bagdi kazandı.
Bagdi’nin ödülünü Büyük Birlik Partisi Genel
Başkanı Mustafa Destici verdi. Destici, “HAKİŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan’ı ve konfederasyon çalışanlarını tebrik ediyorum. 8’inci
Kısa Film Ödül Törenini gerçekleştiren HAK-
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İŞ, emeğe ve işçiye hizmet etmenin yanında
demokrasi, milli kültür ve değerlerimizin
de yanında duruyor. Bugün de sanat ve sanatçıya verdiği önem ve değerle ortaya çıktı.
Kendilerini tebrik ediyorum, başarılarının devamını diliyorum” şeklinde konuştu.
Uluslararası alanda En İyi Film Üçüncülük
Ödülü Uganda’dan “Eighty Plus” filmine verildi. Lucky Lora Atwiine’e ödülünü İYİ Parti

Genel İdare Kurulu Üyesi Bircan Akyıldız’dan
aldı. Atwiine, “Bu güzel organizasyona ev sahipliği yapmanız bizler için büyük bir onur.
Dünyanın daha iyi ve güzel bir yer olması
için hem kadınların hem erkeklerin birlikte
konuşması ve dünyayı güzelleştirmesi gerekiyor. Bu filmde bunu gösteriyor” şeklinde
konuştu.
İYİ Parti Genel İdare Kurulu Üyesi Bircan
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Akyıldız, “Sendikacılık üyelerin haklarını korumak ve geliştirmek olarak ifade edilir. Toplum değerlerinin buluştuğu nokta sanattır ve
bunda emeğin olması gerekir. Sendika olarak
bu faaliyetlerin içinde bulunmasından dolayı HAK-İŞ Konfederasyonu Genel Başkanı
Mahmut Arslan’ı tebrik ediyorum” dedi.
Ulusal kategoride En İyi Film Birincilik ödülü “Babalar ve Oğullar” filmiyle Ömer Çolak’a
verildi. Çolak, ödülünü Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’dan aldı.
En İyi Film İkincilik Ödülü’ne ise “Düğme”
filmiyle Bülent Olgun layık görüldü. Olgun’a
ödülü MEMUR-SEN Genel Başkanı Ali Yalçın
tarafından takdim edildi. Olgun konuşmasında “Genel Başkanımız Mahmut Arslan’a, sanatçıya ve emekçiye gösterdiği ilgiden dolayı
çok teşekkür ediyorum” dedi.
MEMUR-SEN Genel Başkanı Ali Yalçın, “HAKİŞ’in bu çalışmasını önemli bulduğumuzu ve
tebrik ettiğimizi MEMUR-SEN olarak ifade
etmek istiyorum. HAK-İŞ yarım asra yakın
sürede toplum üzerinde oluşturduğu saygınlığı ile Türkiye’nin ve emek hareketinin en
saygın kuruluşlarındandır. Emek ve ekmek
mücadelesi verirken aynı zamanda sosyal
sorumluluk alanında yaptığı çalışmalarla dikkat çekmektedir. Kültür sanat dalında yaptığı
bu yarışma ise tüm dikkatleri ulusal ve uluslararası alanda üzerine çekmektedir” dedi.
En İyi Film Üçüncülük Ödülü ise “İkame” filmi ile Erkan Orasan’a verildi. Orasan ödülünü
HAK-İŞ Eski Genel Başkanı ve TBMM Eski
İdare Amiri Salim Uslu takdim etti. Orasan
konuşmasında, ödüle layık görüldüğü için
bütün jüri üyelerine ve HAK-İŞ’e teşekkür
etti.
Uslu konuşmasında, “HAK-İŞ Konfederasyonu giderek çeşitlendiren ve artan faaliyetlerinde büyük bir ivme kazandı. Sayın Başkanımıza, çalışanlara, film çeken ve gönderen
herkese buradan teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.
En İyi Erkek Oyuncu Ödülüne ise “Hayat” filmi
layık görüldü. Yönetmen Harun Sağlam ve
oyuncu Hüseyin Boz’a ödülünü TİSK Genel
Sekreteri Akansel Koç verdi. Koç, “Aranızda
olmaktan büyük bir mutluluk duyuyorum.
HAK-İŞ Genel Başkanımız Mahmut Arslan’a
şükran ve tebriklerimi sunuyorum” dedi.
En İyi Kadın Oyuncu Ödülü ise “Hülya” filmiyle
Hülya Cezveci’ye ve filmin yönetmeni Didem
Boztaş’a TOBB Genel Sekreter Yardımcısı Cengiz Delibaş tarafından takdim edildi.
TOBB Genel Sekreter Yardımcısı Cengiz Delibaş konuşmasında çalışmanın önemine dikkat çekerek, “Sadece çalışmak yetmez ayrıca
yetenek de gerekir. Çok güzel emekler veril-
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miş, çok güzel çalışmalar yapılmış. HAK-İŞ
Konfederasyonu’na çok teşekkür ediyorum.
Bu çalışmaları ödülle taçlandırdığı için HAKİŞ Konfederasyonumuza teşekkür ediyorum”
sözlerine yer verdi. Filmin Yönetmeni Didem
Boztaş ise “HAK-İŞ kısa film yolculuğunda
Öz-İplik-İş Sendikası olarak aldığımız 3. Ödülü almanın gururunu ve mutluluğunu yaşıyoruz. Hülya’nın hikâyesinde ve bu filmin arkasında güçlü bir kadın dayanışması var. Dayanışmada bulunan kadınlara ve bu dayanışmayı gören gözlere sonsuz teşekkürler” dedi.
Cezveci, “Bu ödülü aldığım için gerçekten çok
mutluyum. Sendikamıza ve konfederasyonumuza sonsuz teşekkür ediyorum” dedi.
En İyi Yönetmen Ödülü ise “Sendika Amca”
filmi ile Nurgül Vural ve Emrah Çılgı’ya verildi. Ödülünü Danıştay Üyesi Av. Muharrem
Özkaya’nın elinden alan Vural, “Bizlere bu
ödülü layık gören Sayın Başkanımız Mahmut
Arslan’a ve komite üyelerine çok teşekkür
ediyorum” dedi.
Özkaya yarışmada ödül alanları kutlayarak
“Emeğin ve emekçinin mücadelesinin sanat
tarafından taçlandırılmasını çok önemli buluyorum” diye konuştu.
En İyi Senaryo Ödülünü “Krampon” filmiyle
Abdullah Şahin aldı. Şahin’e ödülü HAK-İŞ
Genel Başkan Yardımcısı Dr. Osman Yıldız tarafından takdim edildi. Şahin, “Film çekmek
emek ve fedakârlık gerektiren bir iştir. Bu
ödülü 18 kişilik ekibim adına alıyorum” dedi.
HAK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Dr. Osman
Yıldız konuşmasında, “HAK-İŞ olarak yeni
işler yapmanın kıvancını duyuyoruz. Genel
Başkanımız Mahmut Arslan’a yeni ufuklar
açtığı için teşekkürlerimi sunuyorum” diye
konuştu.
En İyi Kurgu ödülü ise “Eksik” filmine verildi. Ödülü Volkan Budak adına Merve Polat’a
HAK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Av. Hüseyin
Öz takdim etti. Polat, “Filmin adı Eksik, ama
gönlümün bir parçası eksik. Filmimizle çok
güzel bir hikâyeyi anlatmaya çalıştık” dedi.
Genel Başkan Yardımcımız Av. Hüseyin Öz,
“Emek ve emekçiye saygı adına bizimle birlikte olan sanatsever dostlarımıza teşekkür
ediyoruz. Konfederasyonumuzun Kültür-Sanat ekibini tebrik ediyorum” ifadelerine yer
verdi.
En İyi Müzik Ödülü “100. Gül” filmi ile Meryem
Sena Metin’e verildi. Metin’e ödülü oyuncu
Yusuf Sezgin tarafından takdim edildi. Metin
yaptığı konuşmada, “Film müziğimizi yapan
Ali Saran abimize teşekkür ediyorum. Ben
100’üncü gülü buldum ve filmini yaptım” şeklinde konuştu. Oyuncu Yusuf Sezgin, “Arkadaşımızı tebrik ediyor, başarılar diliyorum” dedi.
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En İyi Görüntü Yönetmeni ödülü “Emek” filmine verildi. Görüntü yönetmeni Çağdaş
Yenidede’ye ödülü oyuncu Hacı Ali Konuk tarafından takdim edildi. Yenidede, “Ödüle layık
görüldüğüm için teşekkür ediyorum” dedi.
Oyuncu Hacı Ali Konuk konuşmasında “Sanat yönetimi emek ve özgürlüğün çığlığıdır.
Bu çığlığı duyan ve emeği sanatla birleştiren
HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan’a te-

şekkür ediyorum” ifadelerine yer verdi.
Sendikacı Gözünden dalında ise “Zirve” filmi
ödüle layık görüldü. Yönetmen Nihat Ayaz’a
ödülünü oyuncu Berat Yenilmez takdim etti.
Ayaz, “Bana bu değeri veren HAK-İŞ Konfederasyonu ailesine, HAK-İŞ Kültür-Sanat
Komite Başkanımıza ve Genel Başkanımız
Mahmut Arslan’a çok teşekkür ediyorum.
Bolu’daki emekçilerin yaşadıklarını gördüm
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ve onların hayatlarını anlatan bir film çektim.
Ödüle layık gördüğünüz için teşekkür ediyorum” dedi. Oyuncu Berat Yenilmez, ödül vermekten duyduğu mutluluğunu dile getirerek,
“HAK-İŞ, işçileri ve işverenleri bir araya geti-

ren bir kurum olmasının dışında çok özel bir
iş üstlenmiş ve 8 senedir bunu başarıyla yürütüyor. Bunun için Genel Başkanımız Mahmut Arslan’a ve Kültür-Sanat Komitesine
çok teşekkür ediyorum” dedi.
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Necati Çelik Özel Ödülü’ne Uluslararası kategoride İspanya’dan “I Have Just A Dream”
filmiyle Javi Navarro adına Pedro Herrero
Garcia, ulusal kategoride ise “Bir Emek Mücadelesi” filmi ile Sami Sandal layık görüldü.
Ödüller Genel Başkanımız Mahmut Arslan,
Merhum Genel Başkanımız Necati Çelik’in eşi
Sermin Çelik, HAK-İŞ Genel Başkan Yardımcımız Dr. Osman Yıldız, HAK-İŞ Genel Başkan
Yardımcısı Av. Hüseyin Öz, Öz Güven-Sen Genel Başkanı Ömer Yılmaz, Öz Sağlık-İş Sendikası Genel Başkanı Devlet Sert, Öz Ağaç-İş
Sendikası Genel Başkanı Av. Tuncay Dolu,
Öz Maden-İş Sendikası Genel Başkanı Fahrettin Kütükçü, Öz İnşaat-İş Sendikası Genel
Başkanı Zekeriya Koca, Öz İplik-İş Sendikası
Genel Başkan Yardımcısı Muzaffer Birdoğan,
Öz Çelik-İş Sendikası Genel Başkan Yardımcısı Bayram Altun, Hizmet-İş Sendikası
Genel Başkan Yardımcısı Halil Özdemir, Öz
Taşıma-İş Sendikası Genel Başkan Yardımcısı Üzeyir Yiğit, Öz İletişim-İş Sendikası Genel
Başkanı Mehmet Nur Güllüoğlu’nun sahnede
katılımlarıyla takdim edildi.
Pedro Herrero Garcia yaptığı konuşmada,
“Sizlerin sinemaya verdiğiniz destekten dolayı ben buradayım. Kısa filmimize vermiş olduğunuz ödülden dolayı ve jüriye bu hikâyeyi
gerçekleştirdiği için yönetmenimize teşekkür
ediyorum. Filmimiz çok fazla ödül aldı ve bütün dünyayı dolaştı. Kısa filmimiz birçok insanın gözünden ruhuna ve kalbine işledi” sözlerine yer verdi. “Bir Emek Mücadelesi” filminin
yönetmeni Sami Sandal yaptığı konuşmada,
“HAK-İŞ Kısa Film Yarışması 8’inci yılını doldurdu. HAK-İŞ Kısa Film Yarışması bu alanda
önemli bir boşluğu doldurdu ve önemli bir
yere sahip oldu. Gelecekte de HAK-İŞ Kon-
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federasyonumuzun önemli bir yere sahip
olacağını düşünüyorum. Kısa film Yarışmasında emeği geçen başta Genel başkanımız
Mahmut Arslan ve yönetim kurulu üyelerine
ve HAK-İŞ ailesine teşekkür ediyorum. Bu
ödülü, merhum Genel Başkanımız Necati
Çelik adına aldığım için ekibimiz adına gurur
duyuyorum. Filmimizde bir kısım belediyelerde emekçilerin yaşadığı sıkıntıları dile
getirdik. Bu ödülü emeğe saygı
adına, belediyelerde haksız
ve hukuksuz yere işten çıkarılan emekçi
arkadaşlarımıza armağan ediyorum”
şeklinde konuştu.
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ARSLAN, SANATÇILARLA BİR ARAYA GELDİ
Genel Başkanımız Mahmut Arslan, HAKİŞ 8. Uluslararası Kısa Film Yarışması Ödül
Töreni öncesinde ünlü yönetmen Mesut
Uçakan, yapımcı ve yönetmenler Metin
Tunçtürk, Mustafa Uğur, Yasin Uslu, oyuncu Sidar Serdar Karakaş, oyuncu Yusuf
Sezgin, oyuncu Hacı Ali Konuk, oyuncu

Burçak Kabadayı, oyuncu Berat Yenilmez,
oyuncu Mehmet Emin Kadıhan, Derda Yasir ve Arif Nazım Çiftçi ile bir araya geldi.
Genel Başkanımız Mahmut Arslan, HAKİŞ’in bu yıl 8’incisini gerçekleştirdiği Uluslararası Kısa Film Yarışması ödül töreninde ünlü oyuncularla ve yönetmenlerle bir

araya gelmekten duyduğu memnuniyeti
dile getirdi. Arslan, HAK-İŞ Uluslararası
Kısa Film Yarışmasına olan ilginin her yıl
bir öncekine göre daha fazla artmasından
dolayı mutluluk duyduğunu dile getirdi.
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HAK-İŞ VIII. ULUSLARARASI KISA FİLM YARIŞMASI KAZANANLARI
WINNER OF THE HAK-İŞ 8TH INTERNATIONAL SHORT FILM CONTEST
ULUSAL / NATIONAL

ULUSLARARASI / INTERNATIONAL

BABALAR VE
OĞULLARI / Fathers
and THEIR Sons

İRAN / IRAN
Denİzİn Acıları
THE PAINS OF THE SEA

DÜĞME / BUTTON

HİNDİSTAN / INDIA
Özgürlük uçuşu (Udne Do)
Flıght of Freedom (Udne Do)

EN İYİ FİLM
ÜÇÜNCÜLÜK ÖDÜLÜ

İKAME / SUBSTITUTE

UGANDA / UGANDA
80+ / 80 PLUS

NECATİ ÇELİK
ÖZEL ÖDÜLÜ

BİR EMEK
MÜCADELESİ /
A LABOR STRUGGLE

İSPANYA / SPAIN
Şİmdİ Bİr rüya gördüm
I HAve just had a dream

HAYAT / LIFE

PAKİSTAN / PAKISTAN
Kumbara - gullak

HÜLYA / HÜLYA

HİNDİSTAN / INDIA
Özgürlük uçuşu (Udne Do)
Flıght of Freedom (Udne Do)

SENDİKA AMCA / TRADE
UNION UNCLE

Kırgızistan / Kırghizistan
Usta / MASTER

Best Director

KRAMPON / CLEATS

ÖZBEKİSTAN / UZBEKISTAN
ÇAY / TEA

Best Screenplay

EN İYİ KURGU

EKSİK / LACK

TAYVAN / TAIWAN
Sİmya / Alchemy

EN İYİ MÜZİK

100. GÜL /
100TH ROSE

MISIR / EGYPT
KEFEN Dekolte / CoffIn Decolleté

EMEK / LABOR

EndONEZYA / INDONESIA
Lethek / Lethek

EN İYİ FİLM
BİRİNCİLİK ÖDÜLÜ

EN İYİ FİLM
İKİNCİLİK ÖDÜLÜ

EN İYİ ERKEK OYUNCU

EN İYİ KADIN
OYUNCU

EN İYİ YÖNETMEN

EN İYİ SENARYO

EN İYİ GÖRÜNTÜ YÖNETMENİ

Best Film Award

Second Film Award

Third Film Award

Necati Çelik
Special Award

Best Actor In A Leading Role

Best Actress in a Leading Role

Best Editing

Best Music

Best
Cinematography

SENDİKACI GÖZÜNDEN / THROUGH THE EYES OF THE UNIONIST
YÖNETMEN / DIRECTOR
BİRSEN ÇİÇEK ODABAŞI

SENDİKANIN GÜCÜ / The Power of the trade Unıon

NİHAT AYAZ

ZİRVE / SUMMIT
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Genel Başkanımız Mahmut Arslan, Birleşmiş Milletlerin (BM) 74. Genel Kurulu'ndaki konuşmasından
dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a bir
tebrik mektubu gönderdi.
Mektubunda, Erdoğan'ın BM'deki konuşmasıyla
Libya, Yemen, Katar, İran, Mısır, Karabağ, Keşmir,
Myanmar ve Afganistan'daki insan hakları
ihlalleri, işgaller veya ekonomik yaptırımlara işaret ederek tüm mazlumlarının feryadını haykıran gür ve vicdani bir ses olduğunu
vurgulayan Arslan, şu ifadelere yer verdi:

“Sayın Cumhurbaşkanım,
BM’nin 74. Genel Kurulunda yapmış olduğunuz konuşmanızdan dolayı zat-ı alinize
tebriklerimizi arz ediyoruz. Öncelikle şunu ifade etmek isterim ki, ısrarla üzerinde
durduğunuz “Dünya 5’ten Büyüktür” söyleminiz, artık tüm mazlum milletlerin ümidi
ve onların mücadelesinde bir mihenk taşı ve mottoları olmuştur.
BM’de yapmış olduğunuz konuşma ile Libya, Yemen, Katar, İran, Mısır, Karabağ,
Keşmir, Myanmar ve Afganistan’da yaşanan insan hakları ihlalleri, işgaller veya
ekonomik yaptırımlara dikkat çekerek, tüm Dünya Mazlumlarının feryadını haykıran
gür ve vicdani bir sesi oldunuz.
Filistin Davasına olan samimiyet ve kararlılığınız, mazlum Filistin Halkı için önemli
bir destek olmuştur. Bu güne kadar, Uluslararası bütün platformlarda Filistin Davasını sahiplendiniz. Gazze’de yaşanan dramı, İsrail Devletinin işgal ettiği topraklarda
yapmış olduğu katliam ve zulümleri çekinmeden dile getirdiniz.
Özellikle, İsviçre'nin Davos kasabasında 29 Ocak 2009'da Dünya Ekonomik Forumu
kapsamında düzenlenen "Gazze: Ortadoğu'da Barış Modeli" başlıklı panelde, dönemin İsrail Cumhurbaşkanına karşı yapmış olduğunuz “One Minute” çıkışınız haksızlığa karşı haykırışın bir sembolü olmuştur. Bu çıkışınızla, bütün Dünya’nın gözü önünde İsrail Devleti’nin yapmış olduğu zulmü ve katliamları dile getirmiştiniz.
Gazze’ye insani yardım götürmek amacıyla yola çıkan ve sadece yardım gönüllüleri
ile insani yardım malzemesi taşıyan Mavi Marmara Gemisi’ne İsrail Askeri Güçlerinin saldırması olayında, şehitler, yaralananlar ve alıkonulan yardım gönüllülerini 24
saat içerisinde ülkemize getirtmeniz ve İsrail Devletine ilişkilerimizin normalleşmesi
için İsrail'in özür dilemesi, tazminat ödemesi, Gazze'ye uygulanan ambargonun
kaldırılması konularındaki kararlı tutumunuz ve iradeniz karşısında İsrail Devleti tarihinde ilk kez özür dilemek zorunda kalmıştır.
Sayın Cumhurbaşkanım,
Gazze’de 2 milyona yakın Filistinli adeta bir açık hava hapishanesinde yaşam mücadelesi vermektedir. Gazze halkının yüzde 72’si açlık sınırında yaşamaktadır, bunlardan yüzde 65’i ise çocuklardan oluşmaktadır. Çocukların yüzde 10’u fiziksel olarak
gelişememektedir. Gençler arasında işsizlik ise yüzde 65 civarındadır.
Birleşmiş Milletler bu durumu “katlanılamaz” olarak tarif etmektedir. Zât-ı Ali’nizin
hem BM Genel Kurulunda ifade ettiğiniz hem de İsrail Devletine sunmuş olduğunuz
“Gazze'ye uygulanan insanlık dışı ambargonun kaldırılması” şartı Filistin’de yaşanan
dram ve zulmü biraz olsun hafifletecektir.
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Sayın Cumhurbaşkanım,
Başkanlığını yapmış olduğum ve içerisinde 45 ülkeden 120’ye yakın Konfederasyon
ve meslek örgütlerinden oluşan “Uluslararası Kudüs ve Filistin’e Destek Sendikalar
Birliği” olarak, Filistin’de yaşanan işgali ve insan hakları ihlallerini bütün platformlarda duyuruyoruz. 2018 yılında Cenevre’de bulunan Birleşmiş Milletler binası
önündeki kırık sandalye meydanında ABD’nin İsrail Büyükelçiliğini Kudüs’e taşıma
girişimini ve İsrail İşgalini protesto ettik.
Birliğimiz üyeleri ile beraber yapmış olduğumuz Lübnan temaslarında, Lübnan
Cumhurbaşkanı Mişel Avn, Lübnan Meclis Başkanı Nebih Berri başta olmak üzere
Lübnan protokolü ile bir araya gelme fırsatı bulduk. Lübnan Filistin sınırında, İsrail’i
protesto eylemi düzenledik.
BM Genel Sekreteri António Guterres’e hitaben, İsrail hapishanelerinde tutuklu
bulunan Filistinli esirlere karşı uygulanan insanlık dışı muamelelere dikkat çekmek ve bu konuda inisiyatif almaları için bir mektup yazdık. Bu mektubumuza Sayın Guterres’den Konfederasyonumuza gelen cevabi teşekkür ve destek yazısında
İsrail’in kötü tutumu teyit edilmiştir.
Kudüs ve Filistin meselesine ilişkin olarak yurt dışında yapmış olduğumuz eylem
ve faaliyetlerin yanında, yurt içerisinde de yapmış olduğumuz etkinliklerle de meseleyi hep gündem de tuttuk.
ABD’nin İsrail Büyükelçiliği’ni Kudüs’e taşıma girişimini protesto ettik. STK’larla
beraber Ankara Anadolu Meydanında büyük bir miting düzenledik. HAK-İŞ olarak,
ABD Elçiliği’ne siyah çelenk bıraktık.
HAK-İŞ Konfederasyonu bünyesinde kurmuş olduğumuz “HAK-İŞ Kudüs Komitesi”
aracılığı ile de illerimizde, “Kudüs için Ayaktayız, Filistin İçin Buradayız” toplantıları
düzenlemekteyiz. Bu toplantılarımıza Filistin Devleti Ankara Büyükelçisi de katılmaktadır. Bu etkinliklerimizde, Zât-ı Ali’nizin BM Konuşmasında da ifade ettiğiniz
gibi “1967 sınırları temelinde, Başkenti Kudüs olan, topraklarını geri almış, bağımsız
bir Filistin devletinin bir an önce kurulması” için farkındalık oluşturmak ve Filistinli
kardeşlerimizle dayanışma halinde olmayı amaçlamaktayız.
Sayın Cumhurbaşkanım,
Konfederasyonumuz HAK-İŞ’in ev sahipliğinde, 22 Ekim 2019 tarihinde Ankara
Green Park Otel’de, “Kudüs İçin Hep Birlikte” temasıyla 3. Uluslararası Kudüs Konferansına ilişkin davetimizi bir kez daha zat-ı alinize arz ederiz. 3. Uluslararası Kudüs Konferansına teşrifleriniz, çalışmalarımıza büyük bir güç verecektir.
Dünya mazlumlarının yüreklerini serinleten, dünyanın adil geleceğini içeren kodları
ortaya koyan cesur konuşmanızdan dolayı bir kez daha içtenlikle tebriklerimizi arz
ederiz.”
Mahmut ARSLAN
HAK-İŞ Genel başkanı
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“KUDÜS İÇİN AYAKTAYIZ FİLİSTİN İÇİN BURADAYIZ”
TRABZON
HAK-İŞ Genel Başkanı ve Uluslararası Kudüs ve Filistin’e Destek Sendikalar Birliği
Başkanı Mahmut Arslan, HAK-İŞ Filistin ve
Kudüs Komitesi tarafından 19 Eylül 2019 tarihinde Trabzon’da, 13 Kasım 2019 tarihinde
Konya’da, 30 Aralık 2019 tarihinde Hatay’da
“Kudüs İçin Ayaktayız Filistin İçin Buradayız”
sloganıyla düzenlenen toplantılara katıldı.
Toplantıya Genel Başkanımız Mahmut Arslan, Filistin Ankara Büyükelçisi Dr. Fayed
Mustafa, HAK-İŞ Kudüs Komitesi Başkanı
Hüseyin Tanrıverdi, Kudüs Komitesi Başkan
Yardımcısı Erdoğan Serdengeçti ve konfederasyonumuza bağlı sendikalarımızın
başkan ve yöneticileri başta olmak üzere
Trabzon’daki toplantıya, Trabzon Büyükşehir
Belediyesi Genel Sekreteri Ahmet Adanur,
Ortahisar Belediyesi Başkanvekili Faruk
Kanca, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Dekan
Yardımcısı Dr. Muhammed Hüseyin Mercan, HAK-İŞ Trabzon İl Başkanı İsmail Hakkı
Kaplan, Konya Büyükşehir Belediye Başkanvekili Mustafa Uzbaş,
Meram Belediye Başkanı
Mustafa Kavuş, Selçuklu
Belediye Başkanvekili Faruk Ulular, AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı,
Anadolu Gençlik Derneği

KONYA

Konya Şube Başkanı Ceylani Kılıç, Konya
Sivil Toplum Kuruluşları Platformu Başkanı
Muhsin Görgülügil, HAK-İŞ Konya İl Başkan
Vacit Sır, Hatay'daki toplantıya Türkiye-Filistin Parlamentolar Arası Dostluk Gurubu
Başkanı Hasan Turan, Hatay Valisi Yardımcısı Nursal Çakıroğlu, Saadet Partisi GİK
Üyesi Necmettin Çalışkan, HAK-İŞ Hatay
İl Başkanı Mehmet Güngör, İHH İl Başkanı
Ahmet Yetim, Memur-Sen İl Başkanı İsmail
Bayraktar, Hizmet-İş Sendikası İskende-

HATAY

run Şube Başkanı Mehmet Yetim ile basın
mensupları katıldı. Program şehitlerimiz
için saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. İstiklal Marşı’nın ardından
Kur’an tilaveti gerçekleştirildi.

Arslan, “Kudüs’ü Ve Filistin’i
Unutamayız”
HAK-İŞ Genel Başkanı ve Uluslararası Kudüs ve Filistin’e Destek Sendikalar Birliği
Başkanı Mahmut Arslan, “Filistin ve Kudüs
konusu HAK-İŞ’in önemli sorumluluklardan

TRABZON
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bir tanesidir. Bu mücadelenin tarafı olmak
zorundayız. Tek başımıza belki bu sorunu çözemeyeceğimizin farkındayız. Bizim
amacımız bu sorunu çözebilmek için bütün
gücümüzü ve imkanlarımızı sonuna kadar
kullanarak hedefe bir adım yaklaşmaktır. Ne
kadar zor ve meşakkatli olursa olsun bizim
için esas olan taraf olmaktır. Biz haktan ve
adaletten yanayız” dedi.

“Kudüs ve Filistin İçin Bir Meşale
Yakmak HAK-İŞ’e Yakışır”
HAK-İŞ’in yalnızca toplu sözleşme yapan bir
konfederasyon olmadığını anımsatan Arslan,
“Türkiye’nin her yerinde Kudüs ve Filistin için
bir meşale yakmak, yeni bir ışık olmak HAKİŞ’e yakışan ve HAK-İŞ’in önemli bir sorumluluğudur. HAK-İŞ olarak bize düşen sorumluluklar çerçevesinde hareket ediyoruz. HAK-İŞ
Konfederasyonu olarak bütün uluslararası
platformlarda, BM’de, üyesi olduğumuz kendi
örgütümüz olan Uluslararası Sendikalar Konfederasyonu’nun kongresinde, katıldığımız
bütün ulusal ve uluslararası federasyonların
kongresinde, kısacası dünyanın neresinde
temsil ediliyorsak oralarda bu meseleleri anlatıyoruz. Rakamları veriyoruz ve diyoruz ki
burada insanlık ayıbı var. Burada insanlık ölüyor, görün, duyun, anlayın diyoruz” dedi.
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“İmkan Meselesi Değil, Tercih
Meselesi Olarak Görmeliyiz”

yoruz. Çünkü bu dava bize düşüyor” şeklinde
konuştu.

Filistin’in işgal altında olduğunu, Filistin halkının kendi topraklarında esir muamelesi gördüğünü dile getiren Arslan, “Bir şey yapmalıyız. Ülkemizin ve insanımızın sahip olduğu
kaynaklar, elimizdeki fırsatlar bu yola harcanabilecek çok fazla şeyin olduğunu gösteriyor. Bunu imkan meselesi olarak değil, tercih
meselesi olarak görmemiz gerekiyor. Filistin’li kardeşlerimizle daha fazla dayanışma
içerisinde olmamız gerekiyor. HAK-İŞ olarak
bu konuda elimizden geleni yapmaya çalışı-

“Kudüs Bizim Davamızdır”
HAK-İŞ Genel Başkanı ve Uluslararası Kudüs
ve Filistin’e Destek Sendikalar Birliği Başkanı
Mahmut Arslan, “Ne zaman bir Mescid-i Aksa,
Kudüs toplantısı yapılsa bilin ki çok fazla yerden ses gelir. İnanıyorum ki bu toplantı da Kudüs için, Mescid-i Aksa için, Filistin davası için
çok ses getirecektir. HAK-İŞ bizim davamız
olduğu gibi Kudüs de bizim davamızdır” dedi.
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“Yeryüzünün Bütün Mazlumlarına
Borçluyuz”
HAK-İŞ’in diğer konfederasyonlardan farklı
yönleri olduğunu vurgulayan Arslan, “Kudüs
konusunda bizim tarihsel bir sorumluluğumuz var. Kudüs inancımızın gereği bizim ilk
kıblemizdir. İnançlarımızın gereği sorumluluklarımız var. Biz sivil toplum örgütüyüz, işçi örgütüyüz, insan hakları anlamında da sorumluluklarımız var. HAK-İŞ ülkemizin, bölgemizin
ve küremizin bütün mazlumlarına karşı borçludur. Dolayısıyla bizler sadece Kudüs ve Filistin’in değil, yeryüzünün bütün coğrafyalarındaki mazlumlarla beraber olmak zorundayız.
HAK-İŞ’i farklı kılan budur” şeklinde konuştu.

“Kudüs’ü ve Filistin’i Unutamayız”
Kudüs ve Filistin konusunda her bireye görev
düştüğünü söyleyen Arslan, “Bizim için önemli
olan bizler ne yapıyoruz ve neler yapmalıyız?
Bizim sorumluluğumuz bu noktada başlıyor.
O yüzden HAK-İŞ olarak bu yıl üçüncüsünü
gerçekleştirdiğimiz “Kudüs İçin Hep Birlikte”

organizasyonunu düzenledik. Filistin mücadelesine destek olmaya ve katkı vermeye devam
edeceğiz. Bu bizim sorumluluğumuzun ge-

reğidir. İmkânlarımız ve şartlarımız ne olursa
olsun, Kudüs’ü ve Filistin’i unutamayız. Rabbimizin etrafını mübarek kıldığı Mescid-i Ak-
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KONYA
sa’dan uzak kalamayız” ifadelerine kullandı.
Filistin Ankara Büyükelçisi Dr. Faed Mustafa,
ülke olarak çok zor bir dönemden geçtiklerini
belirterek, “İsrail zulmü karşısında Türkiye’nin
Filistin’e verdiği destek bizim için çok büyük
anlamlar ifade ediyor. HAK-İŞ’in ulusal ve
uluslararası platformlarda her zaman Filistin
davasını savunmasından dolayı Filistin halkı
olarak her zaman gurur duyuyoruz” dedi.

“Kudüs İçin Hep Birlikte”
HAK-İŞ Filistin ve Kudüs Komitesi Başkanı
Hüseyin Tanrıverdi, “HAK-İŞ Konfederasyonu
Kudüs Komitesi’nin Kudüs ve Mescid-i Aksa
duyarlılığını toplumun tüm kesimlerinde yükseltmek için başlattığı Kudüs programlarının
üçüncüsünü Konya’da gerçekleştiriyoruz. Manisa ilinde başlayıp Trabzon ilindeki programla sürdürdüğümüz Kudüs yürüyüşümüzü, tarihi kentimiz olan Konya’da devam ettiriyoruz.
Geçtiğimiz ay, HAK-İŞ Konfederasyonumuzun
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44. Kuruluş yıldönümünde Ankara’da “Kudüs
İçin El Ele, Hep Birlikte” diyerek, kapsamlı bir
Uluslararası Kudüs Konferansı düzenledik”
dedi. Tanrıverdi, HAK-İŞ Filistin ve Kudüs
Komitesi olarak Konya ve Trabzon’da düzenlenen program ile anlamlı bir etkinliğe daha imza attıklarını söyledi.
HAK-İŞ Konya İl Başkan Vacit Sır,
“Bu program vesilesiyle, Kudüs
ve Filistin’le ilgili sorumluluklarımızın ve yapacaklarımızın
yeniden gözden geçirileceğine inanıyor, programımızın
hayırlı olmasını diliyorum” dedi.
HAK-İŞ
Trabzon
İl Başkanı İsmail
Hakkı Kaplan, Kudüs
ve Filistin’i HAK-İŞ’in
sendikal faaliyetlerinin
öncelikleri
arasında
gördüklerini belirterek,
“Kudüs ve Filistin konusunda kamuoyunda
farkındalık oluştur-
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mak amacıyla bu programları düzenliyoruz” dedi. Konya
programında Necmettin Erbakan Üniversitesi Uluslararası
İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Gökhan Bozbaş, Trabzon
programında Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Dekan Yardımcısı
Dr. Muhammed Hüseyin Mercan, Kudüs’ün tarihi hakkında
katılımcıları bilgilendirdi. Program hediyeleşmenin ardından aile fotoğrafı çekimiyle sona erdi.

Davet Toplantısı ve Ziyaretler Gerçekleştirildi
HAK-İŞ Filistin ve Kudüs Komitesi tarafından, Konya ve
Trabzon’da gerçekleştirilen program öncesinde Komite
Başkan ve üyeleri çeşitli ziyaretlerde bulundu, bilgilendirme toplantıları düzenledi. HAK-İŞ Filistin ve Kudüs Komitesi Başkanı Hüseyin Tanrıverdi, Konya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ercan Uslu, Meram Belediye Başkanı
Mustafa Kavuş ve AK Parti İl Başkanı Hasan Angı makamlarında ziyaret edilerek program hakkında karşılıklı görüş
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alışverişinde bulunuldu. Ziyaretlerde HAK-İŞ
Kudüs Komitesi Başkanı Hüseyin Tanrıverdi’ye, Genel Başkan Danışmanımız Yahya
Düzenli, Kudüs Komitesi Başkan Yardımcısı
Erdoğan Serdengeçti, HAK-İŞ İl Başkanı Vacit
Sır ve komite üyeleri eşlik etti. HAK-İŞ Filistin

ve Kudüs Komitesi Başkan Yardımcısı Erdoğan Serdengeçti, Trabzon’da HAK-İŞ Trabzon
İl Başkanı İsmail Hakkı Kaplan, HAK-İŞ’e bağlı
sendikalarımızın Trabzon İl ve Şube Başkanları, şube yönetim kurulu üyeleri ile birlikte bir
basın toplantısı düzenledi. Serdengeçti, HAK-

İŞ Konfederasyonu Kudüs Komitesi olarak
bugün İsrai’in işgali altında bulunan Kudüs’ün
bağımsızlığına kavuşup tekrar küresel barış
kenti olması için gayret gösterdiklerini belirterek, Trabzon halkını “Kudüs İçin Ayaktayız
Filistin İçin Buradayız” toplantısına davet etti.

ARSLAN, KUDÜS
MÜFTÜSÜ SABRİ'Yİ
KABUL ETTİ

Genel Başkanımız Mahmut Arslan 16
Ekim 2019 tarihinde Kudüs ve Filistin Büyük Müftüsü ve Mescid-i Aksa'nın imamı
Ekrima Sa'id Sabri'yi makamımda kabul
etti. Kabulde, Genel Başkan Yardımcımız
Dr. Osman Yıldız, Kudüs Komitesi Başkan
Yardımcısı Erdoğan Serdengeçti'de hazır
bulundu. Görüşmede, Konfederasyonumuz HAK-İŞ'in Filistin ve Kudüs konusunda yürüttüğü faaliyetlere ilişkin karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu. Genel
Başkanımız Mahmut Arslan, Kudüs ve Filistin Büyük Müftüsü ve Mescid-i Aksa'nın
imamı Ekrima Sa'id Sabri'ye çerçeveli
Türk Bayrağı hediye etti.
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Komitesi olarak, dördüncüsünü burada yaptığımız Kudüs programlarıyla biz de kudus'e
sahip çıktığımızı gösteriyoruz” diye konuştu.
Hatay’ın tıpkı Kudüs gibi uzun yıllar tüm
dinlerin mensuplarının barış içerisinde yaşadığı bir uygarlık kenti olduğunu ifade eden
Arslan, “Yapılan katliamlara ve Kudüs’ün
statüsünün değiştirilmesi girişimlerini bir
kez daha şiddet ve nefretle kınadığımı ifade
etmek istiyorum” şeklinde konuştu.

“Mazlumlara Borcumuzu Ödemek
Zorundayız”

HATAY
HAK-İŞ Genel Başkanı ve Uluslararası Kudüs ve Filistin’e Destek Sendikalar Birliği
Başkanı Mahmut Arslan, 30 Aralık 2019
tarihinde Hatay’da HAK-İŞ Kudüs Komitesi
tarafından düzenlenen “Kudüs İçin Ayaktayız
Filistin İçin Buradayız” programına katıldı.
Program şehitlerimiz için saygı duruşu ve
İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. İstiklal Marşı’nın ardından Kur’an tilaveti gerçekleştirildi.
HAK-İŞ Genel Başkanı ve Uluslararası Kudüs ve Filistin’e Destek Sendikalar Birliği
Başkanı Mahmut Arslan, “Kudüsİçin Ayaktayız, Filistin İçin Buradayız" temasıyla Ma-

nisa’da başlattığımız, Trabzon ve Konya ile
devam ettirdiğimiz Kudüs programlarımızı
kadîm medeniyet şehirlerimizden olan Hatay’da devam ettiriyoruz” diye konuştu.
Hatay’ın Kudüs’e, İstanbul’dan daha yakın
olduğunu hatırlatan Arslan, aradaki mesafenin 761 km. olduğuna dikkat çekerek, “Osmanlı’nın 1917’de Filistin’den çekilmesi üzerine, 11 Aralık 1917 günü Kudüs’ü işgal eden
İngiliz komutanı General Allenbi, Selahaddin
Eyyubi’nin kabrini tekmeleyerek “Kalk Selahaddin. Biz yine geldik” demiştir. Yani “Sen
Kudüs’ü bizden aldın ama bak biz tekrar geri
geldik” demek istemiştir. İşte HAK-İŞ Kudüs

Genel Başkanımız Mahmut Arslan konuşmasında HAK-İŞ’in temel görevlerinden
birisi hatta varlık nedeni olarak “Dünyanın
bütün mazlumlarına borcumuzu yerine
getirmek için çabalıyoruz, mücadele ediyoruz” ifadelerine yer verdi.
Arslan, HAK-İŞ Konfederasyonu Genel Başkanlığı görevi yanında Kudüs ve Filistin’e
Destek Sendikalar Birliği Başkanlığı görevini
de yürüttüğünü belirterek, “HAK-İŞ’in bir kararı var. Ülkemizin, bölgemizin ve küremizin
bütün mazlumlarına bizim borcumuz vardır.
Biz mazlumlarla yan yanayız, zulme karşı
direnmek ve mücadele etmek zorundayız.
Böyle bir büyük sorumluluğumuz var” şeklinde konuştu.
Arslan Uluslararası Kudüs ve Filistin’e Destek Sendikalar Birliği olarak uluslararası
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alanda da Filistin davasına sahip çıktıklarını
hatırlatarak, "Filistin ve Kudüs’e sahip çıkmak tarihsel sorumluluğumuzdur. Filistin
davası sadece bizim davamız değildir. Bütün
insanlığın sorunudur. Çünkü Kudüs, tarihî
bir barış şehridir. Bütün insanlığın renklerini
içinde barındıran kadim bir şehirdir” dedi.
Arslan, bu toplantının büyük bir anlam taşıdığını belirterek, “Özellikle sizlere programa
gösterdiğiniz ilgi için teşekkür ediyorum. Filistin ve Kudüs davası o kadar mübarek ve
kutsal bir dava ki sizleri buraya getirdi” şeklinde konuştu.

“Gazze’de Dram Yaşanıyor”
Gazze’de yaşanan drama değinen Arslan
konuşmasında “Yaklaşık 2 milyon insan o
daracık bölgede hapis hayatı yaşıyor. Bir tarafta deniz var ama çıkamıyorlar, orada da
İsrail var. İsrail’in işgal ettiği topraklara büyük bir duvar çektiler. Alt kısımda da Mısır
var. Oradaki kapıyı da kapattılar ve 2 milyona
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yakın insan açık cezaevinde duruyor. Gazze
bizlere bakıyor. Bu insanların acılarını yüreklerimizde duymamız gerekiyor. Ambargonun ve İsrail’in saldırılarının sona ermesi için
bizlere büyük görevler düşüyor” ifadelerine
yer verdi.

rece Allah bizlere daha büyük kapılar açacaktır. Bu davadan vazgeçmeden, yolumuza
devam edeceğiz. İnşallah yakın bir zamanda
Filistin’i işgal haritası değişecek. Bizler bunun için buradayız, sizler de bizlerle buradasınız” diye konuştu.

“Yüzyılın Anlaşması”

“Filistin İçin Yaptıklarınızı
Unutmayacağız”

ABD’nin ve Siyonist İsrail’in, Filistin’i yok
etme planının yeni adı olarak “Yüzyılın Anlaşması” adı altında farklı bir yol izlendiğini
ve bu konuda tüm İslam aleminin uyanık olması gerektiğini vurgulayan Arslan, “Yüzyılın
anlaşması diye bir şey var. Aslında bu Siyonistlerin zihinlerinin arka planlarında oluşturdukları yeni bir plan. Yüzyılın Anlaşması
Filistin’i yok etmektir. Bu anlaşma yüzyılın
ihanetidir” diye konuştu.

“Gazze’ye Selam, Direnişe Devam”
HAK-İŞ’in Filistin konusundaki sorumluluğunu kararlılıkla sürdürdüğünü hatırlatan
Arslan, “Sizler bu davaya hizmet ettiği sü-

Filistin Büyükelçisi Dr. Faed Mustafa yaptığı konuşmada “Bugün Filistin için burada
toplandığınız için sizlere çok teşekkür ediyorum. Sizlere Filistin’in yaşadıklarını anlatmaya çalışacağım. ABD sürekli olarak
sizlere ve bizlere zorluklar çıkartıyor. ABD
Kudüs’ü İsrail’in başkenti olmaya zorluyor.
İsrail bizim topraklarımızı ele geçirmek için
uğraşıyor. İnşallah her zaman birlik ve beraberlik içinde olacağız. Bu program için HAKİŞ Konfederasyonu Genel Başkanı Mahmut
Arslan’ı tebrik ediyorum. Filistin halkı için
yaptıklarınızı hiç unutmayacağız” dedi.
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“541 km Uzakta İnsanlar Zulüm
Görüyor”
TBMM Türkiye-Filistin Parlamentolar Arası

Dostluk Gurubu Başkanı Hasan Turan yaptığı konuşmada “Bugün Kudüs’ün kardeşi
Hatay’da sizlerle birlikte olmaktan dolayı
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mutluluk duyuyor ve bu güzel programa
imza atan HAK-İŞ Konfederasyonu Genel
Başkanı Mahmut Arslan’a teşekkür ediyo-
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rum. Filistin davası ile olan ilgimiz sadece
Dostluk Grubu Başkanlığımız ile bitmiyor,
en başta insan olduğumuz için Filistin davası ile ilgiliyiz. Çünkü yeryüzünün bir yerinde haksız bir şekilde zulüm altında bir halk
inim inim inliyorsa ve başka fertler bu olaya
kör ve sağır kesiliyorsa burada bir insanlık
ve vicdan sorunu vardır demektir. Ayrıca biz
Müslümanız, aynı kitabın ve aynı peygamberin ümmetiyiz. Hatay’a 541 km uzaklıkta
insanlar zulüm görüyorlar. İsrail bir gün hak
ettiği zulme kendisi uğrayacaktır” dedi.
Hatay Vali Yardımcısı Nursal Çakıroğlu’da
konuşmasında “Böyle bir konferansı medeniyetin beşiği Hatay’da düzenleyen HAKİŞ Konfederasyonu’na teşekkür ediyorum.
Bu toplantıya Hatay’ın ev sahipliği yapması
bizleri onurlandırıyor. Bizler her zaman Filistin’in yanında duracağız ve nerede zulüm
gören birisi varsa onların yanında durmaktan vazgeçmeyeceğiz” diye konuştu.

“İnsanlığımızı Sorgulamak İçin
Buradayız”
HAK-İŞ Kudüs Komitesi Başkanı Hüseyin
Tanrıverdi, HAK-İŞ Kudüs Komitesi olarak
Kudüs ve Filistin davasına sahip çıkmayı, her
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platformda savunmayı ve duyarlılık oluşturmayı kendilerine misyon telakki ettiklerini
hatırlatarakı, “Biz, bu anlamlı günde kendimizi, nefsimizi tatmin için değil, insanlığımızı
sorgulamak için buradayız, hep birlikteyiz”
şeklinde konuştu.
Tanrıverdi, "19-23 Aralık’ta Filistin’in Ramallah ilinde bulundum. Filistin’de bulunan
“Yeryüzünün Anası” Vakfı olarak telaffuz
edilen bir vakıf tarafından 12 yıldır sürekli
düzenlenen bir törenle dünya ülkelerinden
Filistin’e destek veren kişiler tespit ediliyor.
“2019 Yılın Kişisi” olarak bizleri ödül vermeye
uygun görmüşler. Sayın Büyükelçimiz Faed
Mustafa’ya “Ben ne yaptım” diye sorduğumda kendisi bana “Hayır sizler Filistin’e çok
emek verdiniz” dedi. Bu davet üzerine bu
ödülü almak üzere Filistin’e gittim ve orada
ödülümüzü aldık. Buradan Filistin halkına ve
yönetimine içten teşekkür ediyorum” dedi.
Tanrıverdi, kadim kültürlerin buluştuğu, uygarlıklara sahne olmuş Hatay’ın, “farlılıklar
içinde birarada yaşama kültürü”nün yüzyıllar boyunca örneğini vermiş önemli bir şehir
olduğunu ifade ederek, “Mescid-i Aksa her
gün İsrail’in saldırısına maruz kalıyor, tah-

rip ediliyor, yok edilmek isteniyor. Onun için
Kudüs ve Filistin davası bütün bir ümmetin
davasıdır. Ancak, bu davaya maalesef Filistinliler ve Türkiye’den başka bütünüyle sahip
çıkma konusunda zafiyet var” dedi.

“Zulme Karşı Sessiz Kalamayız”
HAK-İŞ Hatay İl Başkanı Mehmet Güngör
yaptığı konuşmada, “Zulme karşı sesimizi
yükseltmemizin, zalimlere dur dememizin
bir simgesi olan bu anlamlı programa ev
sahipliği yapıyor olmanın heyecanını yaşıyor,
aynı zamanda Kudüs’teki zulmün acısını da
daha derinden hissettiğimi ifade etmek istiyorum. Sadece Kudüs’te değil, Gazze’de,
Beytüllahim’de, Ramallah’ta, Nablus’ta, El
Halil ve Eriha’daki masumların, mağdurların, zulüm altındaki tüm Müslüman beldelerindeki kardeşlerimizin feryadını yüreğimizde hissediyor, onların yasını tutuyoruz” diye
konuştu.
Mustafa Kemal Üniversitesi Öğretim Görevlisi, uzman akademisyen Dr. Abdullah Aydın
tarafından Filistin tarihi ve Filistin’de yaşananlar konusunda sunum gerçekleştirildi.
Program hediyeleşmenin ardından aile fotoğrafı çekimiyle sona erdi.
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CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN’A BARIŞ PINARI
HAREKÂTINA DESTEĞİMİZİ İFADE ETTİK

Genel Başkanımız Mahmut Arslan'ın da
aralarında bulunduğu Türkiye-AB KİK heyeti
temsilcileri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip
Erdoğan ile görüşerek, Barış Pınarı Harekâtını desteklerini bir kez daha ifade etti.
Türkiye-AB KİK heyeti, Cumhurbaşkanımız
Recep Tayyip Erdoğan ile 15 Ekim 2019 tarihinde, Azerbaycan ziyareti dönüşü Esenboğa Havalimanı Şeref Salonu'nda bir araya
geldi. Görüşmeye, Türkiye AB KİK Heyeti
Başkan ve yöneticileri katıldı.
Görüşmenin ardından yapılan açıklamada,
şunlar kaydedildi:
“Bizler, Türkiye’nin işçi, memur, esnaf, çiftçi,
emekli ve işverenlerini temsil eden sivil toplum ve meslek örgütleri;
• Türkiye Emekliler Derneği
• Hak İşçi Sendikaları Konfederasyonu
(HAK-İŞ),
• Memur Sendikaları Konfederasyonu (MEMUR-SEN),
• Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Konfederasyonu (TESK),
• Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu
(TÜRK-İŞ),
• Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK),
• Türkiye Kamu Çalışanları Sendikaları Konfederasyonu (KAMU-SEN)
• Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB)
• Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB)

olarak Sayın Cumhurbaşkanımızla bir araya geldik. Biliyorsunuz, bizler 11 Ekim’de
Ankara’da, bu gruba Barolar Birliği’nin de
katılımıyla bir basın toplantısı düzenlemiştik.
Devletimizin Suriye’nin kuzeyinde yuvalanan terör örgütlerine karşı başlattığı “Barış
Pınarı” isimli operasyon kararının arkasında
olduğumuzu ve desteklediğimizi vurgulamıştık.
Bugün de ülke genelindeki teşkilatlarımız,
bu açıklamayı tüm ülke sathında yeniden
duyurmuş olacak. Öte yandan uluslararası
kamuoyunu da doğru bilgilendirmek ve ülkemize karşı oluşturulmak istenen algı operasyonlarına set çekmek üzere de harekete
geçtik.
Her birimiz, yurtdışındaki muadilimiz olan
kurumlar ve üyesi olduğumuz uluslararası
kuruluşlar nezdinde çalışmaya ve ülkemizin
bu haklı duruşunu aktarmaya başladık.
Hep birlikte, dünya kamuoyuna seslendik ve
dedik ki; Bu harekât, meşrudur ve evrensel
hukuka uygundur.
Türkiye, uluslararası kurallardan doğan hakkını kullanmıştır.
Barış Pınarı Harekâtı, Birleşmiş Milletler Güvelik Konseyi terörle mücadele kararları ile
BM Sözleşmesi’nde yer alan meşru müdafaa hakkı çerçevesinde başlatılmıştır.
Suriye’nin toprak bütünlüğüne, egemenliğine ve siyasi birliğine saygı gösterilmektedir.

Aynı zamanda da sivillerin ve masumların
korunmasına azami dikkat sarf edilmektedir.
Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekâtıyla başlayıp devam eden tüm bu operasyonlarıyla
Türkiye, tüm terör örgütlerine ve destekçilerine gereken cevabı en güçlü şekilde vermektedir.
Gün sessiz kalma değil, milli birlik ruhuyla,
bir ve beraber olarak ses verme günüdür.
Birilerinin tehditleri ve yaptırım kararları, bizi
doğru bildiğimiz yoldan, doğruları yapmaktan, mazlumların hak ve hukukunu korumaktan alıkoyamaz.
Türk milleti, iş dünyası ve sivil toplumu, bir
ve beraber olarak bunlara en güzel cevabı
verecektir.
Dualarımızla ve bütün gönlümüzle devletimizin ve kahraman askerlerimizin yanındayız.
Türk Silahlı Kuvvetlerimizin bölgedeki terör
unsurlarını yok edeceğine ve terör örgütlerini hezimete uğratacağına olan inancımız
tamdır.
Şehit verdiğimiz askerlerimize ve vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet diliyoruz, mekânları cennet olsun. Yaralılarımıza acil şifalar
diliyoruz.
Cenab-ı Hak Mehmetçiğimizi korusun, ordumuzu muzaffer kılsın. Allah yar ve yardımcımız olsun.”
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HAK-İŞ BAŞKANLAR KURULU TOPLANDI

HAK-İŞ Başkanlar Kurulu Toplantısı, 9 Eylül
2019 tarihinde Genel Başkanımız Mahmut
Arslan Başkanlığı’nda HAK-İŞ Genel Merkezinde gerçekleştirildi.
Genel Başkanımız Mahmut Arslan, HAK-İŞ
Genel Başkan Yardımcılarımız Dr. Osman
Yıldız, Yunus Değirmenci, Mehmet Şahin, Av.
Hüseyin Öz’ün yanı sıra konfederasyonumuza bağlı sendikalarımızın başkanları ile basın
mensupları katıldı.
Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 14. HAKİŞ Olağan Genel Kurulu sonrasında ilk Başkanlar Kurulu Toplantısını gerçekleştirdiklerini söyledi.
Arslan, HAK-İŞ 14. Olağan Genel Kurulu’nun
10-11 Temmuz 2019 tarihlerinde Ankara’da
büyük bir katılımla ve coşkuyla sonuçlandığını belirterek, “Genel Kurulumuzu Sayın
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Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan,
bakanlarımız ve STK’ların katılımlarıyla gerçekleştirdik. Ayrıca uluslararası alanda üyesi
olduğumuz ve görev aldığımız Uluslararası
Sendikalar Konfederasyonu ITUC, üyesi olduğumuz ve yürütme kuruluna seçildiğimiz
Avrupa Sendikalar Konfederasyonu ETUC
yetkilileri ile 50’nin üzerinde ülkeden 100’ün
üzerinde sendika liderinin genel kurulumuza katılımı bizim için son derece önemli”
dedi.

İl Başkanlığı önündeki anaların isyanı ve eylemi gündemimizin önemli bir konusudur.
Bazıları ikna edilerek, bazıları kandırılarak,
bazıları tehditle evlatları ellerinden alınan
anaların acılarını paylaşıyor, onların yüreğindeki yangını hissediyoruz. Evlatları için başlattıkları bu soylu mücadeleyi destekliyoruz.
Bölgedeki şartları yakınen iyi bilen birisi olarak anaların bu feryatlarının ve çıkışlarının
ne kadar değerli ve kıymetli olduğunu biliyorum” dedi.

“Anaların Evlatları İçin Başlattıkları
Soylu Mücadeleyi Destekliyoruz”

“HAK-İŞ’e Karşı Operasyon
Başlatıldı”

Konuşmasında HDP Diyarbakır İl Başkanlığı
önünde annelerin dağa kaçırılan çocuklarına
tekrar kavuşmak için başlattıkları oturma
eylemine değinen Arslan, “HDP Diyarbakır

31 Mart yerel seçimlerinden sonra HAK-İŞ’e
bağlı bazı sendikalara yönelik CHP ve HDP’li
bir kısım belediyeler tarafından operasyon
başlatıldığını anımsatan Arslan, “CHP ve
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HDP’nin kazandığı belediyelerde sendikalarımızın örgütlüğü hedef alınmıştır. Henüz
mazbatalarını almadan, sendikaları ve sendikacıları tanımadan ilk iş olarak HAK-İŞ’e
bağlı sendikalara operasyon başlatmışlardır.
HAK-İŞ, kendisini sendikacı olarak tanımlayan bir kısım taşeron örgütlerin HAK-İŞ üyelerine karşı ciddi şekilde tehdit ve baskılarına
karşı önemli bir mücadele sürdürmektedir.
5 aydır sürdürülen mücadelemiz kararlılıkla
devam etmektedir” sözlerine yer verdi.
Arslan, Bolu Belediyesi’nde işten çıkarılan işçiler için yaptıkları büyük mücadeleye
HAK-İŞ’in ve bağlı sendikaların tam destek
verdiğini hatırlatarak, mücadelenin 127. Gününde zaferle sonuçlandığını ve işçilerin tekrar işe alındığını söyledi.

“23 Bin 953 Üyemiz İstifa Ettirildi”
Arslan, “HAK-İŞ’e bağlı sendikalardan bugün itibariyle istifa ettirilen üye sayısı 23 bin
953’e ulaşmıştır. Bu rakam, Türkiye’de onlarca sendikanın toplam üye sayısının iki katıdır.
Sendikalarımızdan istifa etmeyen, sendikalarına sahip çıkan arkadaşlarımıza sürgünler uygulanmıştır. En son olarak 29 Ağustos
günü İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde
1300 arkadaşımızın iş akdi feshedilerek sokağa atılmıştır. Dolayısıyla 2 bin 347 arkadaşımızın iş akdi feshedilmiştir” açıklamasında
bulundu.

“İşten Atılmalarının Hiçbir
Gerekçesi Yok”
İşçilerin işten çıkarılmalarıyla ilgili hiçbir gerekçenin bulunmadığını dile getiren Arslan,
“Bu arkadaşlarımızla ilgili açılmış herhangi
bir soruşturma ya da disiplin soruşturması
yok. Bu arkadaşlarımızın birebir çalışmalarıyla ilgili tespit edilmiş herhangi bir olumsuzluk da yok. İşini yapmaması, işe gelmemesi, geç kalması, amirleriyle sorunlar

yaşaması ya da işten atılmalarını gerektiren
herhangi bir sebep de yok. Özellikle 5 ila 10
yıl arasında medya sektöründe çalışan arkadaşlarımız var” diye konuştu.
İşten çıkarılan işçilerle ilgili sorulara Belediye Başkanları tarafından cevap verilemediğini söyleyen Arslan, “İstanbul Büyükşehir
Belediye Başkanı bizim açıklama yaptığımız
saatlerde bize şu soruyu yöneltmiştir: ‘Sayın
Sendika Başkanımız keşke bu işçiler işe alınırken de aynı hassasiyeti göstermiş olsaydı.’ Bu gerçekten bize yöneltilmiş bir soru
olamaz. HAK-İŞ olarak biz ne İŞKUR gibi işçilerin işe yerleştirmelerinde görev alıyoruz
ne de Belediyelerin işe alma komisyonlarında yer alıyoruz. HAK-İŞ olarak biz sadece işe
girenlerin sendikalarımıza üye işçilerimizin
haklarını ve hukuklarını korumak için varız.
Belediye Başkanımız böyle işçiler alınacak
bu işçiler ile ilgili onayımız var mı? diye bize
sorsalar ancak o zaman bize bu soruyu sorabilir” ifadelerini kullandı.

“HAK-İŞ 70 Bin Kamu İşçisini
Temsil Ediyor”
Konfederasyonumuza bağlı yaklaşık 70 bin
işçiyi ilgilendiren Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolünün Aile, Çalışma ve
Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile gerçekleştirilen uzun müzakereler sonucunda imzalandığını belirten Arslan, “Bu protokolün
içeriği hakkında sendikalarımız arasında
geniş tartışmalar ve konuşmalar yapılmıştır. Sendikalarımız bu çerçeve protokolün
imzalanması yönünde irade ortaya koymuşlardır. Kamu Çerçeve Protokolüyle ilgili bizi
üzen ve bundan sonra değişmesini istediğimiz ilke kararı hükümetlerin bugüne kadar
yanlış yaklaşımı nedeniyle bu müzakereler
sadece en fazla üyesi olan konfederasyon
ile yapılması gibi bir hukuki olmayan bir gerekçe ile devam ettiriliyor olmasıdır. Bunun
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nedenlerinden bir tanesi HAK-İŞ’in uzun bir
süre önce kamuda çok az temsil edilmesi olmuştur. Ama artık 180 bin civarındaki
kamu işçisinin 70 binden fazlasını HAK-İŞ
temsil ediyor. Bu konuyla ilgili yasalarımızda
ve mevzuatımızda en büyüğüyle devam ettirilir diye bir düzenleme söz konusu değildir.
Hükümetin hem bizimle hem de diğer konfederasyonlarla müzakere yapması ve birlikte bu süreçler devam ettirmesi gerektiğini
düşünüyoruz. HAK-İŞ olarak bu yıl ilk defa
hükümete tekliflerimizi heyet olarak sunduk
ve toplu sözleşme konusundaki taleplerimizi ifade ettik. Ardından da hükümet bize
kendi tekliflerini sunarak yeni bir başlangıç
yapmıştır. Çerçeve protokol ile ilgili yeni dönemde bunların sağlanması durumunda bu
meselenin önemli bir aşamaya geleceğini
düşünüyoruz” şeklinde konuştu.
HAK-İŞ’in geleneksel olarak gerçekleştirdiği
HAK-İŞ Uluslararası Kısa Film Yarışması’nın
bu yıl sekizincisinin gerçekleştirileceğini
söyleyen Arslan, “Kısa film yarışmamızın
çalışmaları Eylül ayı sonunda bitiyor. Şu ana
kadar kısa film yarışmamız için 3 bin 330
civarında başvuru oldu. İnşallah Eylül ayının
sonunda bu rakamlar 4 bini geçecektir. Yıl
sonuna doğru kısa film yarışmamızın sonuçlarını ve ödül törenini gerçekleştirmeyi
planlıyoruz” dedi.
22 Ekim’de HAK-İŞ Kuruluş etkinlikleri kapsamında uluslararası bir etkinliği de gerçekleştireceklerini anlatan Arslan, “HAK-İŞ
Konfederasyonu olarak Uluslararası Kudüs
ve Filistin’e Destek Sendikalar Birliği Başkanlığı’nı sürdürmekteyiz. Bu kapsamda
gerçekleştirdiğimiz “Kudüs İçin Hep Birlikte” Konferansının bu yıl 4.’sünü yaklaşık 50
ülkeden 200’ün üzerinde sendika başkanı
ve STK örgütlerinin katılımlarıyla Ankara’da
gerçekleştireceğiz” diye konuştu.
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ARSLAN, “BARIŞ PINARI HAREKÂTI’NI DESTEKLİYORUZ”
işbirliğimizin olduğu uluslararası konfederasyon ve sendikalardan genel kurulumuza
katılım oldu. Uluslararası katılım itibariyle de
HAK-İŞ Kongresi tarihi bir kongre olmuştur”
ifadelerini kullandı.

“Cumhurbaşkanımız HAK-İŞ Genel
Kurulunda Tarihi Bir Konuşma
Yapmıştır”

Genel Başkanımız Mahmut Arslan, Türkiye'nin Suriye’nin kuzeyinde gerçekleştirdiği
Barış Pınarı Harekâtına HAK-İŞ’in destek verdiğini belirterek, operasyonda şehit olanlara
rahmet, gazilerimize geçmiş olsun dileğinde
bulundu.
Arslan, 21 Ekim 2019 tarihinde Konfederasyonumuza bağlı Hizmet-İş Sendikamızın Genişletilmiş Başkanlar Kurulu toplantısına katıldı. Genel Başkanımız Mahmut Arslan başkanlığında gerçekleştirilen Başkanlar Kurulu
toplantısına, HAK-İŞ Genel Başkan Yardımcımız ve Hizmet-İş Sendikamız Genel Başkanvekili Av. Hüseyin Öz, Hizmet-İş Sendikası
Onursal Genel Başkanı Hüseyin Tanrıverdi,
Hizmet-İş Sendikası yönetim kurulu üyeleri,
şube başkanları ve basın mensupları katıldı.
Arslan, “BM’nin 50'nci maddesi gereğince
Türkiye’nin kendi güvenliğini ve sınırını korumak için gerçekleştirdiği harekâtı HAK-İŞ
olarak destekliyoruz. Türkiye Cumhuriyeti
Devleti, sınır güvenliğini sağlamak, terörist
unsurları sınır ötesine göndermek, Suriye-
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li göçmenlerin kendi ülkelerine güvenli bir
şekilde geri dönmelerini sağlamak için bu
harekâtı gerçekleştirmiştir. Bu bir savaş değil, terör operasyonudur. Türkiye Cumhuriyeti’nin geleceği, Suriye’nin toprak bütünlüğü, göçmenlerin ülkelerine dönmeleri için
bu harekâtı desteklemeye devam edeceğiz.
Harekatta, uluslararası medyada Türkiye'ye
yönelik kara propagandaya dönüştürülmüş,
Türkiye’nin yapmadığı şeyleri yapıldı gibi gösterilmektedir. Hiçbir devlet kendi güvenliğini
başkalarının eline bırakamaz. Türkiye Cumhuriyeti, silahlı terör örgütü ile mücadele ediyor. Kürt halkına karşı asla bir müdahale söz
konusu olamaz. Medyadaki kara propagandaya herkesin dikkat etmesi gerekiyor” dedi.

“HAK-İŞ’ten Tarihi Kongre”
HAK-İŞ Genel Kurulunun demokratik bir katılım ve temsille gerçekleştirildiğini vurgulayan
Arslan, “HAK-İŞ Genel Kuruluna uluslararası
alanda dünyanın her köşesinden üyesi olduğumuz ITUC’un ve ETUC’un en üst düzey yetkilileri katılarak birer konuşma yaptılar. İkili

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın
HAK-İŞ 14. Olağan Genel Kurulu’nda yaptığı
konuşmayı tarihi bir konuşma olarak nitelendiren Arslan, “HAK-İŞ tarihinde çok sayıda
siyasi parti lideri kongrelerimizde konuşma
yapmıştır. Sayın Cumhurbaşkanımızın genel
kurulumuzda yaptığı konuşma bizim için tarihi bir konuşmadır. Sayın Cumhurbaşkanımız
konuşmasında HAK-İŞ’in merkez olduğunu,
odak olduğunu ifade etmiştir. HAK-İŞ’le olan
bağlarını, ilişkilerini, HAK-İŞ’in bir sivil toplum örgütü olarak, bir konfederasyon olarak
ne kadar değerli ve kıymetli olduğunu, hem
Türkiye için hem de kendileri için ne kadar
önemli olduğunu dile getirmiştir. Açık ve net
bir tutum ortaya koyarak konfederasyonumuz ve yönetim kurulumuzu ifadeleriyle
onurlandırmıştır” dedi.
HAK-İŞ’in bağımsız ve özgür bir Konfederasyon olduğunu söyleyen Arslan, “Üyelerimizin
aldığı kararlar bizim geleceğimizi şekillendiriyor. Bu Konfederasyonun en değerli yanı bağımsızlığı, özgürlüğü ve hür iradesiyle kongreleri sonuçlandırmasıdır” dedi.

“Baskılara Boyun Eğmeyeceğiz”
31 Mart seçimleri sonrasından yaşanan baskı,
zulüm, tehdit, zorla işten çıkarılma ve sendika değiştirme baskılarına karşı ağıt yakmak,
sızlanmak, şikayet etmek yerine yaşananları
dikkate alarak yollarına devam edeceklerini
vurgulayan Arslan, “Asla teslim olmayacağız.
Baskılara boyun eğmeyeceğiz. Bütün bu olup
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olanı yaptık. Bedeli ne olursa olsun ödeyeceğiz. Bu bedelleri ödemek için yola çıktık” dedi.

“14 Milyon İşçinin HAK-İŞ’ten
Beklentisi Var”

bitenler sendikal mücadelemizin ne kadar tarihi bir mücadele olduğunu bize bir kere daha
göstermiştir. Biz onlarla bir siyasi mücadele
yapmıyoruz. Biz hiç kimse ile hatta bizi hedef
alanlarla bile çatışmak istemiyoruz. Biz diyoruz ki ‘Gelin birlikte çalışalım' Muhalefetin
kazandığı bütün belediyelere de bunları söyledik. Biz sendikacıyız, siyasi parti değiliz. Bizim amacımız sendikalarımıza ve üyelerimize
yönelik baskıya karşı durmaktır. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı başta olmak üzere
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanına da
bu mesajları veriyoruz” şeklinde konuştu.

“5 Binden Fazla İşçi İşinden Oldu”
31 Mart yerel seçimlerinden sonra yaşanan
işten çıkarılmalara değinen Arslan, “HAK-İŞ‘e
bağlı sendikalarda 5 binden fazla işçi işten çıkarıldı. İstanbul’da ise bin 300’den fazla işçinin
işine son verildi. İşten atılmalara karşı mücadelemizi sürdürüyoruz. İşten atılmalar ve
sendikal faaliyetlerden en büyük zararı HAKİŞ görmüştür. İstanbul Büyükşehir Belediyesi
önündeki eylemimiz devam ediyor. İşten çıkarılan arkadaşlarımızın işlerine geri dönmeleri
için elimizden geleni yapmaya devam edece-

ğiz” ifadelerini kullandı.

“Üyelerimizin Aldığı Kararlar
Geleceğimizi Şekillendiriyor”
Arslan, “İstanbul’da sendikamız tarihi bir destan yazmıştır. Arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. İstanbul Büyükşehir Belediyesi bizim
için bir laboratuvar olmuştur. İşçilerle birlikte
olursanız, yanında olursanız, işçinin zor gününde, iyi gününde bağlarınızı koparmamışsanız işçiler şartlar ne olursa olsun sizinledir.
3-4 aydır arkadaşlarımız sokak sokak İstanbul’u gezdiler. İşçilerle yüz yüze, el ele bu mücadelenin nasıl yapıldığını gösterdiler. 31 Mart
seçimleri bizim her türlü tehdide karşı bir tek
dayanağımızın işçiler olduğunu bir kere daha
gösterdi” diye konuştu.

“Mücadelemizi Ekmek, Emek
Mücadelesi Dışına Çıkarmadık”
HAK-İŞ’in yaptığı eylemlerle ilgili hiçbir şikayet almadıklarını dile getiren Arslan, “Biz
mücadelemizi ekmek, emek mücadelesi dışına çıkarmadık, siyasi mücadeleye çıkarmadık. Biz CHP’yi ya da bir başkasını kurumsal
olarak hedef almıyoruz. CHP’nin içinde yanlış
yapanlara karşı mücadele ediyoruz. Biz doğru

31 Mart seçimleri sonrasında Bolu Belediyesi
başta olmak üzere CHP’ye geçen belediyelerde yaşanan işten çıkarmalar ve sendikal
baskıları protesto etmek amacıyla Bolu Belediyesi önünden başlatılan “Emek ve Adalet
Yürüyüşü”nün önemini vurgulayan Arslan,
“Bolu mücadelemiz bir doktora tezidir. İstanbul mücadelemiz bir doktora tezidir. Eylemlerimiz, her gün yeni bir propagandaya karşı
neleri gerçekleştirebildiğimizi gördüğümüz
bir laboratuvar olmuştur. Sadece belediyelerde değil her alanda örgütlenmeye başlayacağız. Kapıcılar, temizlik şirketleri, ev temizlikçileri ve İŞKUR vasıtasıyla toplum yararına
projelerde çalışanların da örgütlenmesine hız
verilmeli. Biz farklı kesimlerle örgütlenirsek
geleceğimizi güvence altına alırız. 80 bin üyeden aidat alıp, 300 bin kişiye hizmet veriyoruz.
14 milyon işçinin HAK-İŞ’ten beklentisi var.
Biz bunların sesine kulak vereceğiz” sözlerine
yer verdi.

“Diyarbakır Annelerine Tam Destek
Veriyoruz”
Diyarbakır HDP İl Başkanlığı önünde eylem
yapan annelerin eylemine HAK-İŞ olarak tam
destek verdiklerini belirten Arslan, “Diyarbakır HDP İl Başkanlığı binası önünde evlatlarına kavuşmak için nöbet tutan annelerimize
HAK-İŞ olarak desteğimizi sürdüreceğiz. Diyarbakır annelerinin çocuklarına kavuşması
noktasında hem kamuoyu oluşturmak hem
de seslerini duyurmak için HAK-İŞ görev üstlenmiştir. Bu anneleri yalnız bırakmayalım. O
annelerin manevi desteğe ihtiyacı var. Biz bu
annelerle terör örgütünün bölge halkına yaşattıklarını daha iyi öğreniyoruz” dedi.
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HAK-İŞ'İN DE ARALARINDA OLDUĞU STK'LARDAN
BARIŞ PINARI HAREKATI'NA TAM DESTEK

Konfederasyonumuz HAK-İŞ'in de üyesi
olduğu Türkiye-AB Karma İstişare Komitesi (KİK) Türkiye Kanadı temsilcileri Barış Pınarı Harekatı’na Destek açıklaması
yaptı. TOBB'da 11 Ekim 2019 tarihinde

“Türkiye’nin sivil toplumu ile meslek ve iş
dünyasını temsil eden;
• Türkiye Barolar Birliği,
• Hak İşçi Sendikaları Konfederasyonu
(HAK-İŞ),
• Memur Sendikaları Konfederasyonu
(MEMUR-SEN),
• Türkiye Emekliler Derneği
• Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Konfederasyonu (TESK),
• Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu
(TÜRK-İŞ),
• Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK),
• Türkiye Kamu Çalışanları Sendikaları
Konfederasyonu (KAMU-SEN)
• Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB)
• Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB),
olarak bugün buradayız ve sizler aracılığıyla hem ülkemiz, hem de dünya kamuoyuna
sesleniyoruz.
Türkiye, 9 Ekim 2019’da Suriye sınırı üzerinde “Barış Pınarı” adı verilen sınır ötesi
harekât başlatmıştır.
Amaç, hem ülkemiz sınırlarının güvenliğini
sağlamak, hem de ülkemiz ve bölge ülke-
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gerçekleştirilen ortak basın açıklamasına Genel Başkan Vekilimiz Yunus Değirmenci katıldı. Açıklamayı TOBB Başkanı
Rifat Hisarcıklıoğlu'nun okuduğu toplantıya, Genel Başkan Vekilimiz Yunus De-

leri için tehdit oluşturan terör koridorunu
ortadan kaldırmaktır.
Bu bölgeyi PKK/PYD/YPG ve DEAŞ gibi
terör örgütlerinden temizleyerek, Suriye
halkını teröristlerin baskı ve zulmünden
kurtarmak, bölgede huzur, güven ve barış
ortamını yeniden tesis etmektir.
Bizler işçi, memur, esnaf, çiftçi, avukat,
emekli ve işveren temsilcileri olarak devletimizin aldığı bu kararın arkasındayız ve
destekliyoruz.
Zira Türkiye, uluslararası kurallardan doğan hakkını kullanmıştır.
Barış Pınarı Harekâtı, evrensel hukuk ve
Birleşmiş Milletler Güvelik Konseyi terörle
mücadele kararları ile BM Sözleşmesi’nde
yer alan meşru müdafaa hakkı çerçevesinde başlatılmıştır.
Suriye’nin toprak bütünlüğüne, egemenliğine ve siyasi birliğine saygı gösterilmektedir.
Dolayısıyla bu harekât, meşrudur ve uluslararası hukuka uygundur.
Ülkemiz özellikle Fırat’ın doğusunda sınırın
ötesinde konuşlu terör örgütü unsurlarınca, son iki yılda yüzün üzerinde taciz ve

ğirmenci'nin yanı sıra TİSK, MEMUR-SEN,
KAMU-SEN, TESK, TÜRK-İŞ, TBB ve
TZOB Başkan ve Yöneticileri katıldı. TOBB
Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu tarafından
okunan metinde şunlar kaydedildi:

hasmane eyleme maruz kalmıştır.
Bu terör örgütleri, Suriye içinde ve Suriyelilere yönelik de saldırılar düzenlemektedir.
Suriye’deki yerel halkın da terör örgütlerinin giderek artan insan hakkı ihlalleri, göçe
zorlanma, taciz ve zulmüne karşı şikâyetleri ve tepkileri sürekli artmaktadır.
Herkes artık şunu çok iyi görmelidir ki;
masum insanları katleden ve ülkemizin
güvenliğine de açık tehdit oluşturan terör
gruplarına sessiz kalmamız beklenemez.
Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekâtıyla
başlayıp devam eden tüm bu operasyonlarıyla Türkiye, terör örgütlerine ve destekçilerine gereken cevabı en güçlü şekilde
vermektedir.
Aynı zamanda da sivillerin ve masumların
korunmasına azami dikkat gösterilmektedir.
Zaten bunu hem Fırat Kalkanı hem de Zeytin Dalı harekâtlarında da gösterdik.
Önceden terörün hâkim olduğu bölgede
hayat normale döndü, barış ve huzur geldi.
Yurtlarını terk etmek zorunda kalmış Suriyelilerin geri dönüşüne de zemin hazırlamış olduk.
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Türkiye’nin elinden gelen tüm imkânlarını
bu bölgeler için nasıl seferber ettiğini de
tüm dünya kamuoyu gördü.
Çünkü biz inanıyoruz ki, gönül dünyasını
ve insanları imar edemeyenler, yeryüzünü
imar edemezler.
Bizler Türkiye olarak yıkmaktan, yakmaktan yana hiç olmadık, olmayacağız.
Bizim tarafımız huzurdur, barıştır, kardeşliktir.
Türkiye’nin terörle mücadeleye dönük çabaları, etnik ve dini temizlik de dâhil olmak
üzere, insanlığa karşı işlenen suç niteliğindeki PKK/PYD/YPG ve DEAŞ eylemleri
nedeniyle yerlerinden edilmiş Suriyelilerin
geri dönüşlerinin önünü açacak, Suriye’nin
toprak bütünlüğü ve birliğinin korunmasına
da katkıda bulunacaktır.
Bu nedenle Türkiye’nin başlattığı her harekât, Suriyeli göçmenler, mazlum ve mağdur durumdaki yerel halk tarafından desteklenmektedir.
Geçmişte de olduğu gibi Türk Ordusu, “selam Türk’ün bayrağına” şeklinde karşılanmaktadır. Tüm bu gerçekler ışığında, ulus-

lararası camiayı, teröre karşı ortak duruş
sergileme ve evrensel insan haklarını bu
bölgede hâkim kılma yönünde niyetlerini
açık bir şekilde göstererek, ülkemize destek vermeye davet ediyoruz. Devletimizin
ve Türk Silahlı Kuvvetlerimizin yürüttüğü
diplomasiyle, uluslararası kamuoyunu
doğru şekilde bilgilendiriyoruz. Bizler de,
yurtdışındaki muadillerimiz nezdinde çalışmaya ve ülkemizin bu haklı duruşunu
dünya kamuoyuna aktarmaya başladık.
Önümüzdeki haftada, tüm teşkilatlarımızla
ülke genelinde bu bildiriyi yeniden paylaşıp,
ülke genelinde bunu yaymış olacağız.
Son olarak, şunu da herkesin bilmesini
istiyoruz. Türkiye ve Türkiye ekonomisine
yöneltilen tehditlere Türk milleti, iş dünyası
ve sivil toplumu, bir ve beraber olarak en
güzel cevabı verecektir. Bu tehditler karşısında bu vatanın her bir ferdi, Türkiye’nin
geleceği için daha çok çalışacak, daha çok
üretecektir.
Gün sessiz kalma değil, milli birlik ruhuyla,
bir ve beraber olarak ses verme günüdür.
Öte yandan bütün vatandaşlarımızı, özellik-
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le sosyal medyadaki bilgi kirliliği ve provokasyonlara karşı dikkatli olmaya çağırıyoruz.
Bu bölgede yaşayanlar bizim komşumuzdur, kardeşimizdir. Aynı medeniyetin, aynı
kültürün, aynı inancın mensupları olan bizler arasındaki kardeşlik ve komşuluk hukukunu kimse yok edemez.
Aramıza kimse fitne ve fesat sokamaz, bizi
birbirimize düşman edemez.
Türkiye sivil toplumu ve iş dünyası olarak
dualarımızla ve bütün gönlümüzle devletimizin ve kahraman askerlerimizin yanındayız.
Türk Silahlı Kuvvetlerimizin bölgedeki terör
unsurlarını yok edeceğine ve terör örgütlerini hezimete uğratacağına olan inancımız
tamdır. Dün şehit verdiğimiz askerimize ve
tüm şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyoruz, mekânları cennet olsun.
Yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz.
Cenab-ı Hak Mehmetçiğimizi korusun, Ordumuzu muzaffer kılsın. Yar ve yardımcımız
olsun”.

HAK-İŞ KONFEDERASYONU / Ocak 2020

68 | HABERLER

ARSLAN'DAN BAKAN AKAR'A BARIŞ PINARI
HAREKATINA DESTEK ZİYARETİ

Genel Başkanımız Mahmut Arslan’ın da
aralarında bulunduğu Türkiye-AB Karma
İstişare Komitesi (KİK) heyeti 29 Ekim 2019
tarihinde Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ı
ziyaret etti. Genelkurmay Başkanı Orgeneral
Yaşar Güler’in de bulunduğu ziyarette, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu
(TESK), Hak İşçi Sendikaları Konfederasyonu
(HAK-İŞ), Türkiye Kamu Çalışanları Sendikaları Konfederasyonu (KAMU-SEN), Memur
Sendikaları Konfederasyonu (MEMUR-SEN),
Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu
(TİSK), Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ), Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) başkan ve temsilcilerinin yanı sıra
TOBB Yönetim Kurulu Üyeleri yer aldı.

''Barış Pınarı Harekatına Tam
Destek''
Heyet adına TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, yaptığı açıklamada Akar ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler ile bir araya
gelmekten duydukları mutluluğu dile getirdi.
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“Suriye'nin kuzeyinde yuvalanan teröristleri
hedef alan Barış Pınarı Harekatı'nın arkasında olduk ve destekledik” diyen Hisarcıklıoğlu,
harekata verdikleri destekle ilgili TürkiyeAvrupa Birliği Karma İstişare Komite Kanadı
olarak yaptıkları açıklamayı hatırlattı.
Harekatın başlamasının ardından yurt dışında
Türkiye aleyhine başlatılmak istenen kampanyaya karşı 190 ülkedeki muhataplarına
4 dilde mektup yazdıklarını belirten Hisarcıklıoğlu, yaptıkları diğer çalışmalar ve ziyaretlere ilişkin de bilgi verdi. Türk Silahlı Kuvvetleri
tarafından Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı Harekatları, Pençe operasyonları sonrasında ise Barış Pınarı Harekatı'nın gerçekleştirildiğini dile
getiren Hisarcıklıoğlu, "Cumhurbaşkanımızın
liderliğinde sizin kararlı ve dirayetli komutanızda ordumuzun terör örgütlerine karşı
gösterdiği cansiperane mücadele milletimize
moral ve umut vermektedir." diye konuştu.
Harekatın başarıyla tamamlanmasıyla Türkiye'nin güney sınırlarının güven altına alınacağını vurgulayan Hisarcıklıoğlu, “Böylece sınır

ötesinde Türkiye'yi tehdit eden unsurların
gelişmesine de fırsat verilmeyecek. Buradaki
bütün meslek örgütleri olarak sizlere teşekkür ediyoruz. Bizler de buradaki arkadaşlarımla her milli davada, mücadelede olduğu
gibi devletimizin yanında, milletimizin emrinde olmaya devam edeceğiz. Dualarımız ve
tüm kalbimizle devletimizin ve tüm askerlerimizin yanındayız. Şuna inanıyoruz ki bizler,
el birliği ile bu mücadeleden zaferle çıkılacak”
dedi. Bakan Yardımcısı Muhsin Dere'nin de
katıldığı toplantının sonunda Hisarcıklıoğlu,
yaptıkları açıklamalardan oluşan dosyayı da
Bakan Akar'a takdim etti.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da “Türkiye'nin, Silahlı Kuvvetlerimizin, DEAŞ ile
mücadele konusunda durması, yavaşlaması,
hafife alması asla söz konusu değil, çünkü
biz şunun bilincindeyiz, DEAŞ hiçbir zaman
Müslümanları ve İslamiyet'i temsil edemez”
dedi. Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun
96'ncı yıl dönümünde önemli bir heyetle bir
araya gelmekten duyduğu memnuniyeti dile
getiren Akar, iş dünyası, işçi ve memur temsilcilerine Barış Pınarı Harekatı'na verdikleri
destekten dolayı teşekkür etti. Hassas bir
dönemden geçildiğini hatırlatan Akar, birlik
ve beraberliğin önemine vurgu yaptı. Türkiye'nin yaptığı harekatların dünyanın her
yerinde savunulabilecek nitelikte olduğunu
vurgulayan Akar, "Ne kimsenin toprağında
gözümüz var ne de haksız kazanç peşindeyiz. Yapmaya çalıştığımız şey hudutlarımızın,
halkımızın güvenliği, ülkemizin birliği ve bütünlüğü. Ülkemizin hemen dibinde bir oluşum içindeler. Bu terör koridoruna müsaade
etmeyeceğimizi başından beri söyledik. Aynı
zamanda herkesin toprak bütünlüğüne saygılı olduğumuzu de tekrar tekrar vurguladık"
diye konuştu.
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BAHÇELİ VE KILIÇDAROĞLU’NA BARIŞ PINARI harekatı ZİYARETİ
Ekim 2019 tarihinde, MHP Genel Başkanı
Devlet Bahçeli ve CHP Genel Başkanı
Kemal Kılıçdaroğlu’nu makamında ziyaret
etti. Ziyarete Genel Başkanımız Mahmut
Arslan’ın yanı sıra TOBB, TESK, Türkiye
KAMU-SEN, MEMUR-SEN, TİSK, TÜRK-İŞ
ve TZOB başkan ve yöneticileri katıldı.
Türkiye-AB Karma İstişare Komitesi (KİK)
heyeti ilk olarak CHP Genel Merkezine gitti.
Görüşmede, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun yanı sıra CHP Genel Başkan
Yardımcıları Veli Ağbaba ve Aykut Erdoğdu
da bulundu. TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, “Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’na özellikle Barış Pınarı Harekâtı çerçevesindeki görüşlerimizi aktarma fırsatımız
oldu. Buradan da Sayın Bahçeli’ye geçmiş
olsun ziyaretine gideceğiz ve harekâtla ilgili
görüşlerimizi aktaracağız” dedi.

MHP Ziyareti

CHP Ziyareti
Genel Başkanımız Mahmut Arslan’ın da
aralarında bulunduğu Türkiye-AB Karma
İstişare Komitesi (KİK) heyeti MHP Genel

Başkanı Devlet Bahçeli ve CHP Genel
Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu ziyaret etti.
HAK-İŞ’in de aralarında bulunduğu TürkiyeAB Karma İstişare Komitesi (KİK) heyeti 24

Arslan ve beraberindeki KİK heyeti, MHP
Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi ziyaret etti.
Görüşmeye MHP Genel Başkan Yardımcısı
Yaşar Yıldırım da katıldı. Görüşmenin ardından TOBB Başkanı Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu kısa bir açıklama yaptı. Hisarcıklıoğlu,
Bahçeli’ye geçmiş olsun dileğinde bulunduklarını ve yakın zamanda bir kaza sonucu
oğlunu kaybeden MHP Genel Başkanı Semih Yalçın’a taziyelerini ilettiklerini söyledi.
Hisarcıklıoğlu, ayrıca Türkiye’nin yürüttüğü
Barış Pınarı harekâtına ilişkin görüşlerini
aktardıklarını da söyledi.
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HAK-İŞ İL BAŞKANLIKLARIMIZDAN BARIŞ PINARI
HAREKÂTI’NA DESTEK
HAK-İŞ İl Başkanlarımız, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Kuzey Suriye’deki terör yapılanmalarına karşı yürüttüğü Barış Pınarı Harekatı’na
destek vermek üzere 16 Ekim 2019 tarihinde
Türkiye genelinde eş zamanlı olarak yapılan
"“Türkiye’nin sivil toplumu ile meslek ve iş
dünyasını temsil eden;
• Türkiye Barolar Birliği,
• Hak İşçi Sendikaları Konfederasyonu
(HAK-İŞ),
• Memur Sendikaları Konfederasyonu (MEMUR-SEN),
• Türkiye Emekliler Derneği
• Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Konfederasyonu (TESK),
• Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu
(TÜRK-İŞ),
• Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK),
• Türkiye Kamu Çalışanları Sendikaları Konfederasyonu (KAMU-SEN)
• Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB)
• Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB),
olarak bugün buradayız ve sizler aracılığıyla hem ülkemiz, hem de dünya kamuoyuna
sesleniyoruz.
Türkiye, 9 Ekim 2019’da Suriye sınırı üzerinde “Barış Pınarı” adı verilen sınır ötesi harekât başlatmıştır.
Amaç, hem ülkemiz sınırlarının güvenliğini
sağlamak, hem de ülkemiz ve bölge ülkeleri
için tehdit oluşturan terör koridorunu ortadan kaldırmaktır.
Bu bölgeyi PKK/PYD/YPG ve DEAŞ gibi terör örgütlerinden temizleyerek, Suriye halkını teröristlerin baskı ve zulmünden kurtarmak, bölgede huzur, güven ve barış ortamını
yeniden tesis etmektir.
Bizler işçi, memur, esnaf, çiftçi, avukat,
emekli ve işveren temsilcileri olarak devletimizin aldığı bu kararın arkasındayız ve
destekliyoruz.
Zira Türkiye, uluslararası kurallardan doğan
hakkını kullanmıştır.
Barış Pınarı Harekâtı, evrensel hukuk ve
Birleşmiş Milletler Güvelik Konseyi terörle
mücadele kararları ile BM Sözleşmesi’nde
yer alan meşru müdafaa hakkı çerçevesinde
başlatılmıştır.
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ortak basın açıklamalarına katıldı. Basın açıklamalarına HAK-İŞ İl Başkanlarımızın yanı sıra,Türkiye AB-KİK Türkiye kanadını oluşturan,
TOBB, MEMUR-SEN, TESK, TİSK, TÜRK-İŞ,
KAMU-SEN, TZOB başta olmak üzere STK'laSuriye’nin toprak bütünlüğüne, egemenliğine ve siyasi birliğine saygı gösterilmektedir.
Dolayısıyla bu harekât, meşrudur ve uluslararası hukuka uygundur.
Ülkemiz özellikle Fırat’ın doğusunda sınırın
ötesinde konuşlu terör örgütü unsurlarınca,
son iki yılda yüzün üzerinde taciz ve hasmane eyleme maruz kalmıştır.
Bu terör örgütleri, Suriye içinde ve Suriyelilere yönelik de saldırılar düzenlemektedir.
Suriye’deki yerel halkın da terör örgütlerinin
giderek artan insan hakkı ihlalleri, göçe zorlanma, taciz ve zulmüne karşı şikâyetleri ve
tepkileri sürekli artmaktadır.
Herkes artık şunu çok iyi görmelidir ki; masum insanları katleden ve ülkemizin güvenliğine de açık tehdit oluşturan terör gruplarına sessiz kalmamız beklenemez.
Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekâtıyla başlayıp devam eden tüm bu operasyonlarıyla
Türkiye, terör örgütlerine ve destekçilerine
gereken cevabı en güçlü şekilde vermektedir.
Aynı zamanda da sivillerin ve masumların
korunmasına azami dikkat gösterilmektedir.
Zaten bunu hem Fırat Kalkanı hem de Zeytin
Dalı harekâtlarında da gösterdik.
Önceden terörün hâkim olduğu bölgede hayat normale döndü, barış ve huzur geldi.
Yurtlarını terk etmek zorunda kalmış Suriyelilerin geri dönüşüne de zemin hazırlamış
olduk.
Türkiye’nin elinden gelen tüm imkânlarını bu
bölgeler için nasıl seferber ettiğini de tüm
dünya kamuoyu gördü.
Çünkü biz inanıyoruz ki, gönül dünyasını ve
insanları imar edemeyenler, yeryüzünü imar
edemezler.
Bizler Türkiye olarak yıkmaktan, yakmaktan
yana hiç olmadık, olmayacağız.
Bizim tarafımız huzurdur, barıştır, kardeşliktir.
Türkiye’nin terörle mücadeleye dönük ça-

rın il temsilcileri katıldı.Yapılan ortak açıklamada Barış Pınarı Harekatına destek ifade
edild i. Okunan ortak bildiride şunlar kaydedildi:

baları, etnik ve dini temizlik de dâhil olmak
üzere, insanlığa karşı işlenen suç niteliğindeki PKK/PYD/YPG ve DEAŞ eylemleri nedeniyle yerlerinden edilmiş Suriyelilerin geri
dönüşlerinin önünü açacak, Suriye’nin toprak bütünlüğü ve birliğinin korunmasına da
katkıda bulunacaktır.
Bu nedenle Türkiye’nin başlattığı her harekât, Suriyeli göçmenler, mazlum ve mağdur durumdaki yerel halk tarafından desteklenmektedir.
Geçmişte de olduğu gibi Türk Ordusu, “selam Türk’ün bayrağına” şeklinde karşılanmaktadır.
Tüm bu gerçekler ışığında, uluslararası camiayı, teröre karşı ortak duruş sergileme ve
evrensel insan haklarını bu bölgede hâkim
kılma yönünde niyetlerini açık bir şekilde
göstererek, ülkemize destek vermeye davet
ediyoruz.
Devletimizin ve Türk Silahlı Kuvvetlerimizin
yürüttüğü diplomasiyle, uluslararası kamuoyunu doğru şekilde bilgilendiriyoruz.
Bizler de, yurtdışındaki muadillerimiz nezdinde çalışmaya ve ülkemizin bu haklı duruşunu dünya kamuoyuna aktarmaya başladık.
Önümüzdeki haftada, tüm teşkilatlarımızla
ülke genelinde bu bildiriyi yeniden paylaşıp,
ülke genelinde bunu yaymış olacağız.
Son olarak, şunu da herkesin bilmesini istiyoruz.
Türkiye ve Türkiye ekonomisine yöneltilen
tehditlere Türk milleti, iş dünyası ve sivil toplumu, bir ve beraber olarak en güzel cevabı
verecektir.
Bu tehditler karşısında bu vatanın her bir
ferdi, Türkiye’nin geleceği için daha çok çalışacak, daha çok üretecektir.
Gün sessiz kalma değil, milli birlik ruhuyla,
bir ve beraber olarak ses verme günüdür.
Öte yandan bütün vatandaşlarımızı, özellikle
sosyal medyadaki bilgi kirliliği ve provokasyonlara karşı dikkatli olmaya çağırıyoruz.
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Bu bölgede yaşayanlar bizim komşumuzdur, kardeşimizdir.
Aynı medeniyetin, aynı kültürün, aynı inancın
mensupları olan bizler arasındaki kardeşlik
ve komşuluk hukukunu kimse yok edemez.
Aramıza kimse fitne ve fesat sokamaz, bizi
birbirimize düşman edemez.

Türkiye sivil toplumu ve iş dünyası olarak
dualarımızla ve bütün gönlümüzle devletimizin ve kahraman askerlerimizin yanındayız. Türk Silahlı Kuvvetlerimizin bölgedeki
terör unsurlarını yok edeceğine ve terör örgütlerini hezimete uğratacağına olan inancımız tamdır.

| 71

Dün şehit verdiğimiz askerimize ve tüm
şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyoruz,
mekânları cennet olsun.
Yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz.
Cenab-ı Hak Mehmetçiğimizi korusun, Ordumuzu muzaffer kılsın. Yar ve yardımcımız
olsun”.
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HAK-İŞ İSTANBUL İL
BAŞKANLIĞI’NDAN
BARIŞ PINARI
HAREKÂTINA
DESTEK
HAK-İŞ İstanbul İl Başkanlığımız, Türkiye Gönüllü Teşekküller Vakfı tarafından 18
Ekim 2019 tarihinde Barış Pınarı Harekâtına
destek amaçlı düzenlenen basın toplantısına
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katıldı. Basın toplantısına, HAK-İŞ İstanbul
İl Başkanı Mustafa Şişman ile konfederas-

yonumuza bağlı sendikalarımızın şube başkanları katılım sağladı.
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ARSLAN’DAN ITUC VE ETUC’A
BARIŞ PINARI HAREKATı MEKTUBU
HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan,
üyesi bulunduğu ITUC ve ETUC Konfederasyonlarına yazdığı mektup ile Türkiye’nin
yürüttüğü Barış Pınarı Harekâtının haklılığını, bölge ve dünya barışına olan katkısını anlattı. Türkiye’nin bu haklılığını 16 Ekim 2019
tarihinde Brüksel’de gerçekleştirilen ITUC
İcra Kurulunda sözlü olarak dile getiren ve

“Türkiye’nin Suriye sınırında DEAŞ ve
PKK’nın Suriye kolu olan PYD-YPG’ye
karşı 9 Ekim 2019’da başlattığı ve meşru müdafaa niteliği taşıyan Barış Pınarı
Harekatı'na ilişkin gerekçeleri daha iyi
anlaşılmasına katkı sağlayacağı inancıyla
sizlerle paylaşmak isterim.
Barış Pınarı Harekatı, Türkiye ve Suriye
arasında yapılmış olan Adana Anlaşması
adı verilen ikili anlaşma ile BM kararları
ve Antlaşması’na dayalı olarak, Türkiye
Suriye sınırında daha önce yapılan operasyonların bir devamıdır.
Suriye’deki çatışma, başından itibaren
uluslararası güçler aracılığıyla uluslararası toplumun birlikte tepki gösterdiği,
uzun süredir varlığını devam ettiren bir
meseledir. Bu güçler arasında Batı, Avrupa, Amerika ve Türkiye yer almaktadır.
Bu, Beşşar Esad’ın zalimliği karşısında
oluşturulmuş bir koalisyondur. Bu koalisyon, başlangıçta ortaya konulan amaçlara ulaşmakta başarılı olamamıştır.
Bu başarısızlık, sahada ciddi sorunlara
neden olmuştur. Yaklaşık 4 milyon insan,
Suriye Rejimi tarafından bombalı saldırılarla yerinden edilmiş ve Türkiye’ye zorla göç ettirilmiştir. Kuzey Suriye, DEAŞ,
PKK, YPG ve diğerleri gibi çeşitli terör
örgütlerinin yerleşmesi, beslenmesi ve
yeşermesi için elverişli bir alan haline
gelmiştir.
Terörizm karşısındaki ortak mücadelemizde, tüm ülkeler ve uluslararası kurumlar tarafından bir terör örgütü olarak
tanınan PKK ile uzun süredir devam eden
bir mücadelemiz olduğunu iyi biliyorsunuz. Son kırk yıl içinde, 40.000’den fazla
Türk vatandaşı sivil ve bebek denilmeksizin PKK tarafından öldürülmüştür. PKK,
Suriye’deki PYD/YPG başta olmak üzere

Türkiye’den katılan tek konfederasyon olan
HAK-İŞ, uluslararası örgütler tarafından
Türkiye aleyhine alınan kararların haksızlığını anlatmak için diplomasi yürütmeye devam ediyor. HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut
Arslan, ETUC Genel Sekreteri Luca Visentini
ve ITUC Genel Sekreteri Sharon Burrow’a
gönderdiği mektupta, Barış Pınarı Harekâtı-

bununla sınırlı kalmaksızın Türkiye sınırları ötesinde yan kolları ile faaliyet göstermektedir.
Suriye’deki çatışmanın yarattığı külfet,
tümüyle Türkiye’nin omuzlarına yıkılmış;
milyonlarca Türk vatandaşı güvenlik sorunu, terör tehdidi, mülteci akını ve zafiyet içinde bir ülke (Suriye) ile karşı karşıya kalmıştır. Uluslararası nitelikli bir sorun, uluslararası toplumun, uluslararası
aktörlerin ve güçlerin zafiyeti nedeniyle
Türkiye ile Suriye arasında bir soruna dönüşmüştür.
Kürtler de dahil olmak üzere yüz binlerce Suriyeli, bu bölgeden Suriyeli kürtleri
temsil etmeyen bir örgüt olan PYD/YPG
baskısı nedeniyle kaçmıştır. Uluslararası
Af Örgütü, PYD’nin binlerce Suriye vatandaşını kuzey Suriye’den uzaklaştırarak ve
evlerini yok ederek savaş suçları işlediğini bildirmiştir.
Halihazırda Türkiye, 3,6 milyondan fazla
Suriyeli mülteciye ev sahipliği yapmaktadır. Bunların 300.000’den fazlası Suriyeli
Kürt’tür. Bu kişiler, paradoksal olarak,
DEAŞ’ın sınır boyunca huzursuzluk yaratma taktiklerini taklit eden bir terör örgütünün boyunduruğu altında yaşamak
istememektedir.
Türkiye, yaklaşık dört yıl önce kuzey Suriye’de güvenli bir bölge oluşturma çağrısında bulunmuştur. Biz, Türkiye’de ve
başka yerlerde yaşayan ancak ülkesine
dönmek isteyen Suriyeli mülteciler, Kürtler, Araplar, Türkmenler ve Hristiyanların
güvenli ve gönüllü dönüşüne yönelik güvenli bir bölge talebinde bulunuyoruz.
Türkiye, “Barış Pınarı Harekâtı” ile uluslararası hukuktan doğan kendini savunma hakkını kullanmaktadır. Bu harekâtın
amacı, sınır güvenliğimizi sağlamak,

nın gerekçelerine ve süreçte yaşananlara
ilişkin Türkiye’nin haklılığını dile getirdi. Arslan, “Kimse savaş istemez fakat kimse terörü de istemez” dedi ve sürece ilişkin bilgi
paylaşımı konusunda her zaman yakın işbirliğinden yana olduğunu ifade etti. HAK-İŞ
Genel Başkanı Mahmut Arslan, mektubunda şu ifadelere yer verdi:

bölgedeki teröristleri etkisiz hale getirmek ve böylece kardeş Suriye halkını bu
teröristlerin baskısından kurtarmakla
sınırlıdır. Sivillerin zarar görmesini önlemeye yönelik tüm tedbirlerin alınacağına
inanıyoruz.
Türkiye, Kürt halkıyla çatışmamakta ve
çatışma isteği taşımamaktadır. Suriye’nin
toprak bütünlüğüne bağlılığını korumaktadır. Ayrıca, bölgenin demografik yapısının değişmesinde Türkiye’nin bir çıkarı
bulunmamaktadır. Ancak, demografi, gerek Rejimin gerekse PKK/PYD’nin zalimlikleri ile çatışmanın başladığı 2011’den
bu yanma değişmeye devam etmekte;
bu süreçte halihazırda 4 milyona ulaşan
mültecinin Türkiye’de bulunmasıyla hem
Suriye’de hem de Türkiye’deki demografik yapı zaten değişmiştir.
Bunun dışında, Rejimin bombalı saldırılarıyla Türkiye ile Suriye sınırına dayanmaya zorlanan ve Türkiye sınır duvarının gerisinde kalan 3 milyon Suriyeli ile
demografik yapı halihazırda değişmiştir.
Güvenli bölge düşüncesi ve girişimi, hiçbir şekilde demografik yapıyı değiştirmeye yönelik olmayıp insanların ülkelerinde
yaşamak üzere buraya güvenli bir şekilde
dönmelerine yardımcı olmaya yöneliktir.
11 Ekim 2019 tarihinde, AB-TR KİK üyeleri de dahil olmak üzere çoğu paydaş,
mültecilerin ve yurtlarına güvenli bir
şekilde dönmek isteyenlerin hayatlarını
kolaylaştırmak amacıyla terörizmle mücadeleyi ve Suriye sınırında güvenli bölge
oluşturmayı desteklemeye yönelik bir
bildiri ortaya koymuşlardır.
Harekata paralel olarak, harekat öncesinde ve sırasında tüm güçler arasında
devam eden siyasi diyaloğa değer veriyoruz. Türkiye, Suriye’nin toprak ve toplum
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bütünlüğüne büyük bir önem vermektedir. Bu nedenle Türkiye, Rusya ve İran’la
birlikte halihazırda ilgili tüm tarafları bir
araya getiren Anayasa Komisyonu üzerinde mutabakata varmıştır.
Türkiye sivillerin zarar görmesi konusunda azami dikkat göstermekte ve harekat
alanından hiçbir sivilin zarar gördüğüne
dair bir bildirimde bulunulmamıştır. Aksine, PKK/PYD’nin Türk vatandaşlarına
yönelik bombalı saldırıları 30’dan fazla
Türk sivilin ölümüyle sonuçlanmıştır.
Türkiye’nin Suriye’de gerçekleştirdiği
operasyonlarda hiçbir sivil zarar görme-
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miştir. Bu konuyla ilgili, uluslararası kuruluşlarımız ITUC ve ETUC, Türkiye’deki
üyeleri olarak bizlere danışmaksızın uygun olmayan bir biçimde sert tepki göstermiştir.
Gerek ITUC gerekse ETUC tarafından
sergilenen yaklaşımlar, “kaygının” ötesine geçerek, AB Liderleri de dahil olmak
üzere dünyanın her yerinde yapılan tüm
açıklamalardan daha sert ve şiddetli olmuştur. Harekatı “istila”, “Kürt halkına
saldırma” olarak adlandırmak, “onlarca
insan öldü ve on binlerce insan yerinden
edildi”, “iç meselelerden dikkati uzaklaş-

tırma” ifadelerini kullanmak uygunsuz ve
temelsizdir.
Kimse savaş istemez fakat kimse terörü
de istemez.
Gerek ETUC gerekse ITUC’un üyesi olmakla onur duyarak, geride değinilmemiş hiç bir husus bırakmaksızın, açık,
dürüst ve cesur bir biçimde tartışmaktan
ve birlikte hareket etmekten her zaman
mutluluk duyarız.
Türkiye’nin Barış Pınarı Harekatı da dahil
olmak üzere her konuda yakın olarak çalışmayı ve kapsamlı işbirliği içinde bulunmayı gönülden isteriz.”
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BARIŞ PINARI HAREKÂTINDAKİ ASKERLERE SELAM

Genel Başkanımız Mahmut Arslan, Öz İplik-İş Sendikamız tarafından gerçekleştirilen
programda, HAK-İŞ'li kadınlarla birlikte Barış Pınarı Harekâtına destek verdi. Arslan ve
kadınlar harekata katılan askerlere selam
gönderdi.
Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 17 Ekim
2019 tarihinde konfederasyonumuza bağlı
Öz İplik-İş Sendikamız tarafından yürütülen,
“Çalışma Ortamında İş ve Aile Yaşamının
Uyumlaştırılması” Projesi eğitim toplantısına katıldı.
Programa, Genel Başkanımız Mahmut Arslan, Öz İplik-İş Sendikası Genel Başkanı Rafi
Ay, Öz İplik-İş Sendikası Yönetim Kurulu
üyeleri, HAK-İŞ Konfederasyonu Kadın Komitesi Başkanı Fatma Zengin, Öz İplik-İş

Sendikası Proje Koordinatörü Fulya Pınar
Özcan, İsveç İstanbul Başkonsolosluğu Proje Koordinatörü Cecilia Bisgen Jansson, Memur-Sen Kadın Komisyonu Başkanı Sıdıka
Aydın, HAK-İŞ Antalya İl Başkanı Muhammed Talha Kandil, konfederasyonumuza
bağlı sendikaların kadın komitesi başkan ve
temsilcileri ile eşleri, proje ekibi, eğitmenler
katıldı.

Arslan ve HAK-İŞ’li Kadınlardan
Mehmetçik’e Selam
Genel Başkanımız Mahmut Arslan, Türkiye’nin Suriye sınırında yürüttüğü Barış Pınarı
Harekatı'nın Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı sınır dışı harekatlarından birisi olduğunu belirterek, “Sınırımızda terörist unsurların
saldırılarını önlemek, iç savaş nedeniyle ül-

kemize gelen 3,5 milyon Suriyelinin ülkelerine dönebilecek alt yapıyı oluşturmak, bundan sonra da sınır güvenliğimizi sağlayacak
şekilde bir güvenli bölgeyi oluşturmak. Bu
üç unsuru inşallah kısa sürede gerçekleştiririz. Güvenliğimiz her şeyin üstündedir.
Türkiye, güvenliğini sağlamak için kimseden
icazet almaya mecbur değildir. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın kararlı duruşu bu operasyonu gerçekleştirmiştir. Bu
harekâtı destekliyoruz. Mehmetçiklerimize
başarılar diliyorum” dedi.
Arslan ve toplantıya katılan HAK-İŞ’li kadınlar, askerlerimize muvaffakiyetler dilemek,
onlarla kalp kalbe olduğumuzu göstermek
için asker selamı verdi.
Arslan, “Barış Pınarı Harekâtı’nda şehit düşen askerlerimiz ve sivillerimiz oldu. Şehitlerimize yüce Allah’tan rahmet, gazilerimize
acil şifalar diliyoruz. Kalbimiz, dualarımız,
yüreğimiz operasyonu gerçekleştiren kahraman askerlerimizle birliktedir” dedi.

“Emekçi Kadınlara Yönelik Çalışma
Başlattık”
Kadın konusunun dünyanın en gelişmiş,
en demokratik ülkelerinde olduğu gibi geri
kalmış ülkelerin de ortak konusu olduğunu
belirten Arslan, “Kadınla ilgili dünyanın her
yerinde ortak bir durum var. Felsefi tartışmaları, hakları ve hukuki tartışmaları var.
HAK-İŞ olarak hayatını kazanmak için bin bir
zorluğa göğüs gererek çalışan emekçi kadınlara yönelik çalışma başlattık. Kadınlarla
ilgili tartışmalar bizim gündemimizde değil.
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Sendika olarak üyelerimiz bizden sorunların
çözümünü istiyor. Şiddet gören, mobbing
gören, cinsel saldırıya uğramış, ayrımcılık
görmüş, aşağılanmış, dışlanmış bizim üyemiz olan veya olmayan bütün kadınlara çare
olmak istiyoruz” şeklinde konuştu.

“Kadına Şiddet Zihniyet
Problemidir”
Kadına şiddetin bir zihniyet problemi olduğunu belirten Arslan, “Zihin dünyamızdaki
kadının yerini değiştirmemiz gerekiyor. Bu
ne bizim kültürümüzle ilgili, ne medeniyet
değerlerimizle uyumlu, ne tarihsel sorumluluklarımızla uyumlu, ne de çağdaş demokrasilerdeki uyumlu bir durumdur. Türkiye zihniyet sorununu yasal mevzuatları
değiştirerek çözemez. Çocuk yaşta başlayan
bir eğitimle şiddetin önüne geçmek için sorumluluk almamız gerekir” ifadelerini kullandı.
HAK-İŞ Kadın Komitesinin sendikaların
önemli organlarından birisi olduğunu vurgulayan Arslan, HAK-İŞ’in 170 bin kadın
üyesi olduğunu söyledi. Emekçi kadınların
işyerlerinden, mevzuat ve çevresel etkenlerden kaynaklı sorunları çözmek için HAKİŞ Kadın Komitesini kurduklarını söyleyen
Arslan, “Kadın Komitelerimiz kadınlarımızın
sendikal harekette daha etkin rol almalarını sağlamak içindir. Kadınların işyerlerinde
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karşılaştıkları zorlukları ortadan kaldırmak
ve sendikalarda daha görünür olmalarını
sağlamak için ciddi bir çalışma yapıyoruz”
sözlerine yer verdi.

“Sorun Kadına Bakış Açısından
Kaynaklanıyor”
Kadına yönelik şiddetin önlenmesi konusuna erkeklerden başlamak gerektiğini dile
getiren Arslan, “Bizim bu şiddeti uygulayan
erkeklere yönelik eğitimler yapmamız gerekiyor. HAK-İŞ olarak kadına şiddet konusuna dikkat çekmek için erkekler üzerinden
bir mesaj vereceğiz. Bütün kurumlar bunu
ciddiye alırsa mesafe alabiliriz. Kadına şiddetin öznesi erkeklerdir. Bunları kadınla
konuşmanın bilinç oluşturmak, mücadele
yöntemini öğretmenin ötesinde kadına şiddeti önleyecek erkekler üzerinde projeler
yapıyoruz. Sorun kadınlardan kaynaklı değil, kadına bakış açısından kaynaklanıyor.
Kadına yönelik şiddeti önlemek için pek çok
düzenlemeler yapıyoruz. Yargı kararları çok
ağır ama bunlara rağmen cinayetleri önleyemiyoruz” ifadelerine yer verdi.

“Kadını Destekleyen Çalışmalar
Yapıyoruz”
Öz İplik İş Sendikası Genel Başkanı Rafi Ay,
Öz İplik-İş Sendikası olarak kadınlara büyük
önem verdiklerini söyledi.
Kadınların kendi güçlerinin farkında olma-

sını önemsediklerini vurgulayan Ay, “Kadın-erkek bir bireydir, insandır. Bu yapmak
istediğimiz bir iyiliktir. Kadın konusunda
yaptığımız eğitimlere bu çerçevede yaklaşıyoruz. Sendikamızın toplam üye sayısının
yüzde 30’undan fazlasını kadın çalışanlar
oluşturmaktadır. Kadınların siyasal, sosyal
ve çalışma yaşamına katılımlarını artıran,
eğitim düzeyleri ve niteliklerini yükselten,
kayıt dışı alanlardan kayıtlı istihdama geçişlerini kolaylaştıran, sosyal hakları konusunda farkındalıklarını sağlayan, karar alma
mekanizmalarına katılımlarını destekleyen
çalışmalar yapıyoruz” dedi. Konuşmasında
Barış Pınarı Harekâtı’na değinen Ay, “Türk
Silahlı Kuvvetlerimiz 9 gündür Suriye’nin
kuzeyinde Barış Pınarı Harekâtı’nda hain terör örgütlerine karşı mücadele etmektedir.
Güney sınırımızda oluşturulmaya çalışılan
terör koridorunu yok etmeye çalışırken şehit
düşen askerlerimiz ve sivillerimiz var. Onlara Allah’tan rahmet, gazilerimize acil şifalar
diliyoruz. Kalbimiz, dualarımız operasyonda
bulunan askerlerimizle" dedi.

“Kadının Güçlü Olduğu Yerde Aile
de Güçlüdür”
HAK-İŞ Kadın Komitesi Başkanı Fatma
Zengin, kadınların tarihin farklı dönemlerinde değişik statüler içinde yer aldığını ve ilk
kez sanayi devrimi ile işçi olarak yer almaya
başladıklarını söyledi.
Güçlü toplumun oluşturulmasının temelinde
güçlü ailenin geldiğinin altını çizen Zengin,
kadının güçlü olduğu yerde ailenin de güçlü
olacağını dile getirdi.
“Çalışma Ortamında İş ve Aile Yaşamının
Uyumlaştırılması” Projesi eğitim toplantısında, Öz İplik-İş Sendikası Kadın Komitesi
Başkanı ve Proje Koordinatörü Fulya Pınar
Özcan, MEMUR-SEN Kadın Komisyonu Başkanı Sıdıka Aydın, İsveç İstanbul Başkonsolosluğu Proje Koordinatörü Cecilia Bisgen
Jansson birer konuşma yaptılar.
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BARIŞ PINARI HAREKÂTI'NIN HAKLILIĞINI ITUC İCRA
KURULUNDA ANLATTIK
HAK-İŞ olarak, Barış Pınarı Harekâtının
haklılığını 163 ülkede 331 üyesi olan ve 207
milyon işçiyi temsil eden ITUC (Uluslararası
Sendikalar Konfederasyonu) icra kurulunda
dile getirdik.
HAK-İŞ Dış ilişkiler Sorumlusu Merita Yıldız, 16 Ekim 2019 tarihinde Brüksel’de gerçekleştirilen ITUC İcra Kurulunda yaptığı
konuşmada, Barış Pınarı Harekâtı ile ilgili
olarak Türkiye’nin haklılığını anlattı. Yıldız,
bu harekâtın Türkiye’nin güvenliğini tehdit
eden terör örgütlerine karşı ve mültecilerin
güvenliği için yapıldığını söyledi. Yıldız konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

“Öncelikle HAK-İŞ’in insan ve işçi hakları
konusunda ITUC ve ETUC ile aynı değerleri paylaştığını vurgulamak isterim. Fakat Türkiye gerçeği burada söylendiğinden farklı olduğunu söylemem gerekir. 9
Ekim 2019’da PKK’nin Suriye uzantısı olan
PYD- YPG’ye karşı başlatılan “Barış Pınarı
Harekâtı” ile ilgili sizlerle bazı verileri ve düşüncelerimizi paylaşarak bu durumu daha
iyi anlamanızı sağlamak istiyorum. Böylece
Türkiye’nin meşru müdafaa hakkını kullandığını daha iyi anlayacaksınız. Biz, Türkiye
olarak, çok uzun zamandır terör konusu ve
özellikle hemen hemen tüm ülke ve uluslararası kuruluşların terör örgütü olarak
kabul ettiği PKK sorunu ile mücadele ediyoruz. PKK son 40 yıldır 40 binin üzerinde
vatandaşımızı öldürdü. PKK, Türkiye sınırında terörist faaliyetlerini sürdürürken PYD/
YPG ise Suriye sınırında aynı şekilde faaliyet
sürdürmektedir. Suriye Kürtlerini hiçbir şekilde temsil etmeyen PYD/YPG’nin baskılarından dolayı Kürtler de dahil olmak üzere
yüzbinlerce Suriyeli evlerinden ayrılmak zorunda kaldı. YPG’nin Suriye’de işlediği savaş
suçları ile ilgili Uluslar Arası Af Örgünün de
birçok raporunda yer almaktadır.
Ne yazık ki bu terörist örgüt bölgede konuşlanan birçok ülkenin varlığında daha fazla
HAK-İŞ olarak, Türkiye’nin yürüttüğü Barış Pınarı Harekâtının haklılığını, bölge ve
dünya barışına olan katkısını uluslararası

güçlendi, daha fazla hareket alanı buldu.
Bildiğiniz üzere Suriye sorununu Türkiye
başlatmadı. Buna sebep olan bu ülkeler
ise kendilerini tüm bu sorunlardan geri çekerken Türkiye komşu ülke olarak bunlarla
yüzleşmek zorunda kaldı.
Türkiye’de 4 milyondan fazla Suriyeli mülteci yaşamakta. Bunların 500 binden fazlası
Suriyeli Kürt. Onlar sınır boyunca faaliyet
gösteren bu terörist örgütün boyunduruğu
altında kalmak istemiyorlar.
Türkiye Suriyeli mültecilere kapılarını açmıştır. Onları kardeşlerimiz olarak kabul
ettik ve her tür ihtiyaçlarını karşılamak
üzere kampları inşa ettik ve yıllardır orda
yaşıyorlar. Sayın Sharon Burrow, siz de Türkiye’ye geldiğinizde bu kamplarda ziyarette
bulundunuz. Mültecilerin ne kadar iyi şartlarda kaldıklarını kendi gözlerinizle gördünüz. Fakat ilelebet orda kalamayacaklarını
biliyoruz. Bu sorunun mutlaka bir çözümü
olmalı. Hem Türkiye açısından ciddi bir ekonomik yük oluşturmakta hem de kendileri
ne kadar iyi olursa olsun artık evlerine dönmek istiyorlar. Fakat burada öteki büyük
sorun olan terör sorunu devreye girmekte.
Terör olduğu sürece mülteciler evlerine dönemiyorlar. Bu sebeplerden ötürü “Barış Pınarı Harekâtı” güvenli bir bölge oluşturmak
platformlarda anlatmaya devam ediyoruz.
HAK-İŞ Dış İlişkiler Sorumlusu Merita Yıldız,
22 Ekim 2019 tarihinde Pan Avrupa Bölge-

amacıyla başlatılmıştır. Evlerinden canını
kurtarmak için ayrılan Suriyeli Arap, Kürt,
Türkmen, Hristiyan ve dönmek isteyen her
kimseye böyle bir seçenek sunabilmektir
amaç.
Bu operasyonla Türkiye BM Sözleşmesinin 51. Maddesi olan meşru savunma
hakkını kullanmakta. Ayrıca daha önceki
anti-terörist operasyonlarında olduğu gibi
Barış Pınarı Operasyonunda da uluslararası kanunlara ve BM Sözleşmelerine sadık
kalmayı taahhüt etmiştir ve bu çerçevede
hareket etmektedir. Türkiye hiçbir şekilde
sivillere zarar gelmeyecek şekilde dikkatli
davranmakta ve bu konuda çok hassasiyet
göstermektedir.
Bizler vatandaş ve STK’lar olarak ülkemizin
yıllarca çektiği bu sorunlara karşı mücadele
eden Barış Pınarı Harekâtı’nı destekliyoruz
ve etrafında kenetlenmiş vaziyetteyiz. Konuyla ilgili 11 Ekim 2019 tarihinde AB Türkiye Karma İstişare Komitesi üyeleri olarak
da ortak bir basın açıklaması yaparak desteğimizi bir daha gösterdik.
Bir vurgu yaparak konuşmayı sonlandırmak istiyorum; Türkiye’nin savaşı terörizme karşıdır, asla Kürt vatandaşlarına karşı
değildir. Amacımız Mülteci krizini kalıcı bir
çözüme kavuşturmaktır.”
sel Konsey (Perc) Toplantısında Barış Pınarı
Harekâtının haklılığını anlattı.
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PKK'YA KARŞI ORTAK BİLDİRİYE İMZA ATTIK
"Hayat Hakkına, Her Türlü Toplumsal ve Siyasi Hayat ile Çalışma Hayatına Saldıran Teröre “Yeter Artık” Çağrısı"
PKK terör örgütü, etkili bir mücadeleyle bitme
noktasına gelirken sivillere karşı saldırılarını artırmaktadır. Terör örgütü bölgede kamu
çalışanlarına, öğretmenlere, güvenlik görevlilerine, sivil siyasetçilere ve işçilere yönelik
saldırılarını sürdürmektedir. İnsanlarımızın
yaşam hakkına kasteden PKK, aynı zamanda çalışma haklarını da ellerinden almaktadır.
PKK terör örgütü kamu görevlilerini, çorbacı
çırağını, şantiye basarak işçileri katletti. Asılsız
hasta ihbarında bulunarak sağlık görevlilerini
kaçırdı. Banka şubesi önünde para çekmek istediği sırada bir astsubayı, Rayların onarımını
yapan demiryolu işçisini, hayvanlarını otlatan
köylüyü ve elektrik arızasını gideren işçileri
şehit etti. Eli kanlı terör örgütü servisle işe giden emekçileri, imam-hatip olarak çalışanları,
uykudayken polislerimizi şehit etti.
Terör örgütü PKK
Batman’da öğretmen Şenay Aybüke Yalçın’ı,
AK Partili siyasetçiler Orhan Mercan ve Aydın
Ahi’yi,
Hakkari Yüksekova ilçesi Çobanpınar bölgesinde iş makinelerini taşıyan 4 işçiyi,
Şanlıurfa Siverek’te öğretmenlik yapan Necmettin Yılmaz’ı,
Şırnak'ın Aslanbaşar köyünde hayvanlarını otlatmaya götüren Tayip Fidan’ı,
Trabzon’da 15 yaşındaki Eren Bülbül ve Astsubay Ferhat Gedik’i,
Şantiyelerde çalışan çok sayıda işçiyi katletti.
Terör örgütü PKK, emekçi katliamlarına Diyarbakır’da devam etti. Diyarbakır’ın Kulp ilçesi kırsalında orman işçisi olan vatandaşların
bulunduğu araca PKK'lı teröristlerce el yapımı
patlayıcıyla düzenlenen saldırıda 7 kişi şehit
oldu, 10 kişi de ağır yaralandı. Kulp ilçesine
bağlı Ağaçkorur köyünde rızıklarını kazanmak
için çalışan orman işçilerinden 7’si terör örgütü PKK tarafından kalleşçe bir saldırıyla hayatlarını kaybetti.
Çalışma hakkı, temel insan haklarından biri
olarak tüm insanların doğuştan sahip oldukları ve insanlık onurunun ayrılmaz bir parçası
olarak kabul görmektedir. Herkes, insanlık
onuruna yaraşır bir şekilde yaşayabilmek
için çalışabilme hakkına sahiptir. Gerek yasalarımız gerekse uluslararası sözleşmeler
çalışmanın temel bir hak olduğunu düzenlemektedir. Terör örgütü PKK, kamu veya özel
sektör çalışanlarını tehdit ederek, kaçırarak ve
katlederek çalışanların çalışma haklarını ortadan kaldırmaktadır.
Biz aşağıda imzası olanlar;
Hayat ve Çalışma hakkı başta olmak üzere
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insan haklarının kullanılmasını engelleyen terörün bir an önce durmasını istiyoruz. Öğretmenlere, sivil siyasetçilere, sivil halka, baraj
ve yol yapan, eğitim ve sağlık hizmeti veren
tüm çalışanlara yönelik şiddet sadece şiddete maruz kalanları değil milletimizi hedef almaktadır. PKK terör örgütünün emekçi ve sivil
katliamlarını lanetliyoruz.
Terör örgütünün yaptığı bu katliamın amaçlarından birinin de Diyarbakır’da HDP il binası önünde evlatlarını terör örgütünün elinden
kurtarmak isteyen anaları korkutup sindirmek olduğu anlaşılmaktadır.
Uluslararası sendikal örgütlerin, AB Kurumlarının, ülkemizde her konuda yorum yapan
elçiliklerin ve insan hakları örgütlerinin bu
katliamlarını görmezden gelmelerini kınıyoruz.
Demokrasi ve insan haklarını savunduğunu
iddia eden sendikaların, baroların, meslek örgütlerinin, siyasi partilerin, akademisyenlerin,
gazetecilerin, sanatçıların, oyuncuların, insan
hakları örgütlerinin de ancak PKK’nın katliamlarına karşı ses çıkararak tutarlı olabileceklerini buradan bildirmek istiyoruz.
Türkiye’de bir arada özgürlük, refah ve barış
içinde yaşamak isteyen herkesi PKK katliamlarına karşı ses çıkarmaya davet ediyoruz.
Tüm Kamuoyuna saygıyla duyuruyoruz."
Mahmut Arslan, HAK-İŞ Genel Başkanı
Ali Yalçın, Memur-SenEğitim Bir-Sen Genel
Başkanı
Bayram Bozal, Türk Harb-İş Sendikası Genel
Başkanı
Settar Aslan, Öz Orman-İş Genel Başkanı
Semih Durmuş, Sağlık-Sen Genel Başkanı
Mehmet Bayraktutar, Diyanet-Sen Genel Başkanı
Metin Yılancı, Büro Memur-Sen Genel Başkanı
Levent Uslu, Bem-Bir-Sen Genel Başkanı
Hüseyin Öztürk, Toç-Bir-Sen Genel Başkanı
Ömer Budak, Birlik Haber-Sen Genel Başkanı
Hacı Bayram Tonbul, Enerji-Bir-Sen Genel
Başkanı
Soner Can Tufanoğlu, Bayındır Memur-Sen
Genel Başkanı
Kenan Çalışkan, Ulaştırma Memur-Sen Genel
Başkanı
Mecit Erdoğan, Kültür Memur-Sen Genel Başkanı
Prof. Şafak Ertan Çomaklı, Anadolu Üniversitesi Rektörü
Prof. Dr. Hasan Yücel Başdemir Ankara Üniversitesi, Öğretim Üyesi
Doç. Dr. Muhammet Enes Kala, Yıldırım Beya-

zıt Üniversitesi, Öğretim Üyesi
Prof. Dr. Musa Kazım Arıcan, Yıldırım Beyazıt
Üniversitesi, Öğretim Üyesi
Prof. Dr. Atilla Yayla İstanbul Medipol Üniv.
Tarkan Zengin, Çalışma Hayatı Uzmanı
Fadime Özkan Gazeteci, Star
Dr. İsmail Çağlar, İstanbul Medeniyet Üniversitesi
Dr. Adnan Küçük, Kırıkkale Üniversitesi, Öğretim Üyesi
Dr. Nergis Dama, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi
Öğretim Üyesi
Dr. Yakup Ömeroğlu, Avrasya Yazarlar Birliği
Prof. Dr. Mehmet Şahin, Siyaset Bilimci
Doç. Dr. Rahman Ademi Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğretim Üyesi
Doç. Dr. Iraz Haspolat Kaya Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi
Av. Ahmet Akcan, Türkiye Hukuk Platformu
Genel Sekreteri
Mustafa Kartoğlu, Akşam Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni
Hasan Öztürk, Ülke TV Genel Yayın Yönetmeni
Prof. Dr. Mehmet Öz, Hacettepe Üniversitesi
Öğretim Üyesi
Mehmet Çetin, Yazar
Dr. Necmettin Türinay, Yazar
Merve Şebnem Oruç, Gazeteci
İhsan Aktaş, Yazar
Selim Cerrah, Yazar
Prof. Dr. H. Aliyar Demirci, Pamukkale Üniversitesi
Prof. Dr. Mehmet Evkuran, Öğretim Üyesi
Dr. Murat Yılmaz, Siyaset Bilimci
Av. Nuri KARAMAN, Hukuki Araştırmalar
Derneği Giresun Şube Başkanı
İhsan Ayal, Medeniyet Üniversitesi
Dr. Mehmet Sarı Avukat, İstanbul
Halime Kökce Gazeteci, Star Gazetesi
Hale Kaplan Öz, Gazeteci, Star Gazetesi
Mehmet Acet, Kanal 7 Ankara Temsilcisi
Ersin Çelik, Gazeteci, Yeni Şafak Gazetesi
Dr. Can Ceylân, İstanbul Medipol Üniversitesi
Prof. Dr. Fırat Purtaş, Hacıbayram Veli Üniversitesi Öğretim Üyesi
Akın Özçer, Yazar
Dr. Cem Korkut Yıldırım Beyazıt Üniversitesi
Öğretim Üyesi
Ar. Gör. Mehmet Tuğrul Yıldırım Beyazıt Üniversitesi
Dr. Nuri Salık Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğretim Üyesi
Mehmet Kurtoğlu, Şair-Yazar
S. Burhanettin Kapusuzoğlu, Yazar
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DİYARBAKIR’DAKİ ANNELERE 81 İLDE DESTEK

Konfederasyonumuz HAK-İŞ’in de aralarında
bulunduğu Sivil Toplum Kuruluşlarının kadın
temsilcileri Diyarbakır HDP İl Başkanlığı binası önünde oturma eylemi yapan annelere
destek olmak amacıyla 81 ilde bir araya geldi. HAK-İŞ Kadın Komitesi olarak, 25 Eylül
2019 tarihinde sivil toplum kuruluşları kadın
temsilcilerinin 81 ilde eş zamanlı olarak gerçekleştirdiği Diyarbakır annelerine destek
eylemine Ankara başta olmak üzere tüm
Türkiye’de katıldık. HAK-İŞ Kadın Komitesi
Başkanı Fatma Zengin, konfederasyonumuza
bağlı sendikalarımızın Başkan ve yöneticileri
ile sendikalarımızın kadın komitelerinin başkanları ve komite üyeleri Ankara 15 Temmuz
Kızılay Demokrasi Meydanı’ndaki eyleme katıldı. Eylemde, “Terörü Lanetliyoruz, Diyarbakır’daki Annelerin yanındayız, Terörü Anneler

Bitirecek, Anaların Yanında PKK’nın Karşısındayız” pankartlarını yanında getiren kadın STK
temsilcileri, Diyarbakır anneleriyle ilgili ortak
basın açıklamasında bulundular. Yapılan ortak
açıklamada şunlar kaydedildi:
“Bizler bugün burada sivil toplum kuruluşlarının kadın temsilcileri olarak, annelerin
Diyarbakır’da başlattığı onurlu direnişlerine
destek olmak üzere 81 ilde eş zamanlı olarak
toplanmış bulunmaktayız. Bu direniş teröre
en büyük darbeyi vuracak iradeyi ortaya koyduğuna yürekten inanıyoruz.
Tarih Diyarbakır’daki anneleri ve teröre meydan okuyan direnişlerini saygı ile yazacaktır.
Bulundukların siyasi ve toplumsal yalnızlaştırma dahil, her şeye göze alıp evlatlarının
dönmesini isteyen bizler başka canlar yanmasın diye çıktıkları yolda inşallah zafere

ulaşacaktır. Günlerdir yaşanan evlat nöbetlerinde tarifi imkansız acılara şahit oluyoruz.
“Evladımın ölüsüne bile razıyım” diyen annelerin masum ve insani direnişinin yanında
olmak, hepimizin boynunun borcudur. Bizler
Edirne’den, Kars’a tek yürek olmuş kadınlar
ve anneler olarak anne acısının etiketi olmaz
diyor, yerel, ulusal ve uluslararası kamuoyunu
Diyarbakır’daki annelerin yanına olmaya davet ediyoruz.
Vatan uğruna verdiğimiz şehitlerin kanı, evlatlarımız için döktüğümüz gözyaşı hala kurumadı. Bu mücadelemize bir mihenk taşını da
dağa kaçırılan evladını geri almak için teröre
yeter diyen Hacire annemiz ekledi. Gördük ki
yanan bir anne yüreği tüm acılara, gözyaşına
ve gencecik fidanların ölümüne son verebilir.
Bu duruş ve cesaret, terör örgütünün ağına
düşmüş her evlada ve annesine umut oldu.
3 Eylül’den bu yana tam 23 gündür Diyarbakır’da yeni annelerin katılımı ile büyüyen
bu sessiz çığlık, dünya üzerindeki terörün
tümüne ”Dur!” diye haykıran güçlü bir sese
dönüştü. İnanıyoruz ki azimle seslerini yükselten kadınlar, terör örgütlerinin hain emelleri için Fırat’ın ve Dicle’nin kuzularının kurban
edilmesine izin vermeyecektir. Duyduğumuz
“yeter artık” feryadına destek vermek, safları sıklaştırmak, bir ve beraber olduğumuzu
göstermek, evlatlarımıza ve geleceğimize
sahip çıkmak hepimizin vicdani borcudur. Diyarbakır’da toplanan annelerin günlerdir ve
hatta yıllardır süren mücadelesinde, kadınlar
olarak tek yürek ve tek dua olduk. Biz de bugün Ankara’daki kadın sivil toplum temsilcile-
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ri olarak, Diyarbakır’da evlat nöbeti tutan annelerin yanında bedenen olamasak da onların
‘ne pahasına olursa olsun!’ diyerek teröre
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karşı gösterdikleri kararlı duruşlarının yanındayız. Annelerin başlattığı bu hareket karşısında karanlık yapıların yıkılacağına gönülden

inanıyoruz. Ailelerimizin bir an önce evlatlarına kavuşmalarını diliyor ve evlat nöbetindeki
annelerle birlikte “TERÖRE SON!” diyoruz.”
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EVLAT NÖBETİ TUTAN ANALARIMIZIN YANINDAYIZ”

HAK-İŞ Kadın Komitesi Başkanı Fatma
ZENGİN, “Analarımızın başlattığı onurlu ve
haklı oturma eylemine destek veriyoruz”
dedi. HAK-İŞ Kadın Komitesi Başkanı Fatma ZENGİN, çocuklarının bölücü terör örgütünün elinden kurtulmaları için HDP Diyarbakır İl Başkanlığı binası önünde gerçek-

leştirdikleri oturma eylemine ilişkin yaptığı
açıklamada şu değerlendirmelerde bulundu:
“Terör, tüm dünyada ve ülkemizde varlığını sürdürmektedir. Türkiye, yıllardır terörle
mücadele etmektedir. Maddi ve manevi zarar görmektedir.
Terör sorunu çok köklü bir sorundur. Ülke
olarak uzun yıllara dayanan bir acımız, bir
meselemiz ve bir derdimiz var.
Terör örgütü, ülkemizi devletsizleştirmeye
çalışan, kaos yaratan, anti-demokratik girişimlerle ülkemizi her daim geriye götüren
bir yapıdır. Bu yapı, evlatlarımızı kandırarak
ve zor kullanarak tehdit ederek hain emellerine alet etmektedir.
HAK-İŞ Kadın Komitesi olarak, terörün her
türlüsünü lanetliyoruz. Terör ile mücadele
sadece devletin görevi değildir. Aynı zamanda biz vatandaşların ve sivil toplum örgütlerinin de görevidir.

HAK-İŞ’li kadınlar olarak şiddete, baskıya ve
zorlamaya karşıyız. Çocukların ve annelerin yaşadıkları acılarının yanındayız. HAK-İŞ
Kadın Komitesi olarak, ülkemizde huzur ve
güven ortamının sağlanmasını istiyoruz. Terörün her türlüsünü nefretle kınıyoruz.
22 Ağustos’ta analarımızın HDP Diyarbakır İl
Başkanlığı önünde başlattığı onurlu ve haklı
oturma eylemine destek veriyoruz. Ne zaman analarımızın yüreklerindeki evlat ateşi
söner, huzura kavuşurlarsa, Türkiye Cumhuriyeti de o gün refaha kavuşacaktır.
Ne evlatları analarından ayırmaya, ne anaları evlatlarından ayırmaya, ne de vatandaşı
ülkesinden ayırmaya terör örgütünün gücü
yetmeyecektir. Başaramayacaklar! Anaların
gözyaşlarına kurşun işlemez!
HAK-İŞ Kadın Komitesi olarak, on binlerce
emekçi kadınımızla ‘Diyarbakır’daki Demir
Yürekli Anaların yanındayız.”
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HAK-İŞ’TEN ÜCRETLER İÇİN VERGİ ADALETİ MÜCADELESİ
HAK-İŞ, Türkiye Büyük
Millet Meclisi gündeminde bulunan “Dijital
Hizmet Vergisi Kanunu
ile Bazı Kanunlarda ve
375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede
değişiklik yapılması hakkında kanun teklifi”
ile ilgili olarak, ülke uygulamalarını inceleyerek bir görüş ve öneriler raporu hazırladı.
HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan,
akademisyenler ve konunun uzmanları tarafından hazırlanan raporu, TBMM Başkanı
Mustafa Şentop başta olmak üzere, siyasi
parti genel başkanlarına, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’a, Aile, Çalışma
ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt
Selçuk’a, partilerin grup başkanvekillerine,
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanına,
Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanına ve Gelir İdaresi Başkanına sundu.
HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, Türkiye Büyük Millet Meclisi gündeminde bulunan “Dijital Hizmet Vergisi Kanunu ile Bazı
Kanunlarda ve 375 sayılı Kanun Hükmünde
Kararnamede değişiklik yapılması hakkında
kanun teklifine” ilişkin şu değerlendirmelerde bulundu:
“Konfederasyonumuz HAK-İŞ, gelir dağılımının adil bir şekilde gerçekleşmesine
yönelik olarak bireylerin gelirlerine, harcamalarına ve servetlerine göre vergiye tabii
tutulması konusundaki her türlü çalışmayı desteklemektedir. Bu bağlamda, Meclis
gündeminde bulunan kanun teklifinde ön-
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görülen, dijital hizmetlerin vergiye tabii tutulması ve yüksek gelir gruplarından daha
yüksek gelir vergisi kesintisi yapılmasını
olumlu gelişmeler olarak değerlendiriyoruz.
Bununla birlikte vergi politikalarının bu şekilde parça parça ele alınarak düzenlenmesini de önemli bir eksiklik olarak görüyoruz.
Dengeli bir gelir dağılımı bakımından adil,
eşitlikçi ve hakkaniyete dayalı bir vergi sistemi zorunlu olup, mevcut sistemin bir bütün
olarak ele alınarak, vergi adaletinin sağlanmasına yönelik kapsamlı bir çalışma yapılmasını da zorunluluk olarak görüyoruz.
Bu yönde yapılacak çalışma ve oluşturulacak vergi politikalarında;
- Gelirlerin vergilendirilmesinde, birinci
gelir vergisi diliminin üst sınırı, ortalama
gelire sahip bir çalışanın yıllık brüt ücretinin toplamı tutarına göre belirlenmelidir:
2007 yılında belirlenen birinci gelir diliminin
üst sınırı 15,26 brüt asgari ücrete tekabül etmekte iken, bu oran yıllar içerisinde giderek
azalmış ve 2019 yılında asgari ücretin 7 katına kadar gerilemiştir. Bu nedenle 2014 yılından itibaren asgari ücretle çalışanlar dahi
yıl içerisinde ikinci gelir vergisi diliminden
(%20) vergilendirilmeye başlanmıştır. Her ne
kadar asgari ücretle çalışanın ücreti asgari
ücretin altına düşmemekte ise de, özellikle
evli ve çocuklu çalışanlara sağlanan asgari geçim indiriminin gelir vergisi nedeniyle
azalması dolayısıyla bu çalışanların eline
geçen net ücret yılın son aylarında azalmaktadır. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe
Başkanlığı verilerine göre 2019 yılı Temmuz

zamlarına göre, ortalama işçi ücreti (AGİ hariç) 5.389,50 TL’dir. Ücretli çalışanların vergi
dilimi oranlarındaki artışlardan en az oranda
etkilenmesinin yollarından birisi de birinci
vergi diliminden (%15) ikinci vergi dilimine
(%20) geçiş miktarı olarak, ortalama işçi ücretinin 1 yıllık tutarının belirlenmesidir. Bununla birlikte diğer vergi dilimleri oranlarının
da düşürülmesini talep etmekteyiz.
- Ailenin desteklenmesi ve güçlendirilmesi bakımından vergilendirmede aile
yükümlülükleri etkin bir şekilde dikkate
alınmalıdır: Bekar ve çocuksuz bir çalışan
ile evli ve çocuklu çalışan kimselerin aynı
oranda vergiye tabii tutulmaları, öncelikle
vergi adaletine uygun değildir. Ailenin korunması prensibinden hareketle Avrupa Birliği ülkelerindeki uygulamalar incelenebilir.
Örneğin; Almanya’da 9.168 Avroya (2019 yılı
için) kadar olan gelirler vergilendirme dışı
bırakılırken, evliler için söz konusu miktarın iki katına (18.336 Avro) çıkarıldığı görülmekte, buna ilave olarak her bir çocuk için
7.600 Avro gelir de ayrıca vergilendirme
dışı bırakılmaktadır. Böylece bireylerin aile
yükümlülüklerinin etkin bir şekilde dikkate
alındığı adil bir vergilendirme sistemi gerçekleştirilmeye çalışılmaktadır. Ülkemizde
de bu yönde bir uygulama yapılması halinde
ailenin vergi yükü hemen hemen yarıya yakın oranda azalmış olacaktır.
- Ücretli çalışanlar ve diğer kazanç sahipleri arasındaki eşitsizlik giderilmelidir:
Ücretli çalışanlar vergi matrahından herhangi bir indirim yapamazken, diğer kazanç

HABERLER

sahipleri kendileri ve aile fertleri için yapmış
oldukları masrafların bir kısmını vergi matrahından düşürebilmektedirler. Bir kimsenin
kendisi ve diğer aile fertleri için yapmak zorunda olduğu gıda, barınma, giyim, ısınma,
elektrik, sağlık, eğitim gibi giderlerinin gelir
vergisi matrahından mahsup edilmemesi,
adil olmadığı gibi eşitlik ilkesine de aykırıdır.
Bu açıdan ücretli çalışanların da tıpkı diğer
mükelleflerde olduğu gibi birtakım giderlerini vergi matrahından indirebildikleri bir
sisteme geçilmesi gerekmektedir. Konfederasyonumuzun öncelikleri arasında bulunan vergi sisteminin yeniden oluşturulması
çalışmalarının bu ilkelere uygun olarak yürütülmesinin, vergi adaleti, sosyal devlet ilkesi ve ailenin korunması ve güçlendirilmesi
bakımından hayati öneme sahip olduğunu
düşünüyoruz. Bu konuda, akademisyenlerle değişik ülke uygulamalarını inceleyerek oluşturduğumuz görüş ve önerilerimizi
içeren ayrıntılı raporumuzu, kaygı ve önerilerimizi yetkililere sunduk. HAK-İŞ olarak
raporumuzu TBMM Başkanı Sayın Mustafa
Şentop başta olmak üzere, AK Parti Genel
Başkan Vekili Sayın Numan Kurtulmuş, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın

Devlet Bahçeli, İyi Parti Genel Başkanı Sayın
Meral Akşener, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, T.C.
Hazine ve Maliye Bakanı Sayın Berat Albayrak, T.C. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler
Bakanı Zehra Zümrüt SELÇUK’a, T.C. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Sayın Naci Ağbal, T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanı Sayın Bekir Bayrak-
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dar, Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanvekili İstanbul Milletvekili Sayın Engin Altay,
Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili
Manisa Milletvekili Sayın Erhan Akçay, İyi
Parti Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili
Sayın Dursun Müsavat Dervişoğlu’na ilettik.
HAK-İŞ olarak, vergi adaleti, sosyal devlet ilkesi ve ailenin korunması ve güçlendirilmesi
konusundaki mücadelemizi sürdüreceğiz.”

ARSLAN’DAN VERGİ ADALETİ İÇİN TBMM ZİYARETLERİ

Genel Başkanımız Mahmut Arslan, Türkiye
Büyük Millet Meclisi gündeminde bulunan
“Dijital Hizmet Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 sayılı Kanun Hükmünde
Kararnamede değişiklik yapılması hakkın-

da kanun teklifi” ile ilgili HAK-İŞ’in görüşlerini aktarmak üzere 5 Kasım 2019 tarihinde
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı
Lütfü Elvan ve AK Parti Grup Başkan Vekili
Mehmet Muş'u TBMM’deki makamlarında

ayrı ayrı ziyaret etti. Arslan’a, Genel Başkan
Yardımcımız Dr. Osman Yıldız, Genel Sekreter Yardımcımız Erdoğan Serdengeçti ve
Kırıkkale Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç.
Dr. Cavit Demiral eşlik etti.
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HAK-İŞ, TÜRK-İŞ VE DİSK’TEN VERGİ KONUSUNDA
ORTAK AÇIKLAMA

HAK-İŞ Konfederasyonu olarak, 13 Kasım
2019 tarihinde TÜRK-İŞ Genel merkezinde
HAK-İŞ, TÜRK-İŞ ve DİSK Başkanları ile bir
araya gelerek vergi konusunda ortak görüş
ve taleplerle ile ilgili bir basın açıklaması
gerçekleştirdik.
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Toplantıya HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut
Arslan, TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, DİSK Başkanı Arzu Çerkezoğlu’nun yanı
sıra HAK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Dr. Osman Yıldız, HAK-İŞ Uzmanları, TÜRK-İŞ ve
DİSK’ten temsilciler katıldı.

Ortak basın açıklamasında konuşan Genel Başkanımız Mahmut Arslan, “HAK-İŞ,
TÜRK-İŞ ve DİSK’in vergi konusu gibi önemli bir hususta bir araya gelmiş olması bizim
için de tarihi bir buluşmadır. Bu konuda Sayın Atalay’ın inisiyatifinden dolayı teşekkür
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ediyorum. Hem bizi bir araya getirdi hem de
önemli bir konuda ortak açıklama yapma
imkânı bulmamızı sağladı” dedi.
Arslan, DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu’nun 3’lü yapıda yer almasının önemine dikkat çekerek “Sayın Çerkezoğlu’na ve
ekibine teşekkür ediyorum. Bundan sonra
da benzer temel konularımızla ilgili inşallah
“HAK-İŞ, TÜRK-İŞ ve DİSK olarak işçilerin
ve tüm çalışanların en önemli sorunlarından biri olan vergi yüklerinin azaltılması ve
vergide adaletin sağlanması için aşağıdaki
görüşlerimizi ve talepleri kamuoyunun,
hükümetin ve 2020 yılı bütçesini görüşmekte olan Türkiye Büyük Millet Meclisi’ndeki siyasi partilerin ve Sayın Milletvekillerinin dikkatine sunuyoruz.
ADALETSİZ VERGİ SİSTEMİ KONUSUNDAKİ GÖRÜŞLERİMİZ:
Ülkemizde gelir vergisi mükelleflerinin
büyük çoğunluğunu ücret geliri elde edenler oluşturuyor.
Ücretli çalışanlar üzerinde hem doğrudan
gelir ve kazanç üzerinden alınan, hem de
dolaylı olarak mal ve hizmet üzerinden alınan vergilerin ağır yükü bulunuyor.
Kamu ve özel sektörde çalışan milyonlarca işçi ve memurun gelir vergileri kaynağından kesinti yapılarak ödeniyor.
Ücretlerimizden kesilen vergiler, Gelir
Vergisi hasılatının önemli bir kısmını oluşturuyor.
Bugün ülkemizde uygulanan vergi politikaları nedeniyle, işçiler üzerindeki ağır bir
vergi baskısı bulunuyor.
İşçinin eline geçen net ücret, vergi kesintileri nedeniyle, yılbaşına göre geçen sürede
giderek geriliyor.
Ücretli çalışanların net ücreti, bir yandan
enflasyon nedeniyle satın alma gücünü
kaybetmesiyle, diğer yandan artan vergi
oranı nedeniyle azalıyor.
Bu vergi düzeni adil değildir…
Sosyal adalete, Anayasanın sosyal hukuk devleti ilkesine uygun değildir…
Anayasayla bağdaşmayan bu
anlayış sürdürülebilir değildir…
TBMM’ye sunulan vergi düzeninde yeni değişiklikleri içeren
yasa teklifi emekçilerin beklentilerini karşılamıyor, vergi
adaletsizliğini ortadan
kaldırmıyor.
Bu teklifte, ücretliler lehine olan

birlikte hareket ederek, ortak sorunlarımıza çözüm bulmaya çalışacağımız bir zemin
oluşturmuş olduk” diye konuştu. Arslan,
“Ortak açıklama vesilesiyle TBMM’de başta
AK Parti grubu olmak üzere bütün gruplara
önümüzdeki süreçte yasa değişikliği konusunda buradaki mesajlarımızı, taleplerimizi
dikkate alacak bir hassasiyet göstermelerini
‘ayırım ilkesi’ yaklaşımı yine gözetilmiyor.
Çalışanların 2005 yılı gelir vergisi tarifesine uygulanan yüzde 15-20-25-30-35 gelir
vergisi oranı, 2006 yılından bu yana yüzde
15-20-27-35 olarak maalesef daha yüksek uygulanıyor.
2005 yılında gelir vergisi tarifesi brüt asgari ücretin 13,5 katı iken, günümüzde 7
katına denk gelmektedir. Çalışanlar her yıl
daha fazla vergi ödemek zorunda kalıyor.
Bu uygulama sosyal adaletle bağdaşmıyor.
Bütün taleplere rağmen gelir vergisi tarifesi ücretliler lehine iyileştirilmiyor.
VERGİ ADALETİ İÇİN TALEPLERİMİZ:
Daha adil bir vergi sistemi için HAK-İŞ,
TÜRK-İŞ ve DİSK olarak ortak taleplerimiz
şunlardır:
• Emek üzerindeki vergi yükünün azaltılması ve verginin geniş kitlelere adil bir
şekilde yansımasının sağlanması gerekmektedir. O nedenle, gelir vergisi tarife basamakları ve oranları acil olarak çalışanlar
lehine güncellenmelidir.
• Bütün ücretlerden asgari ücrete tekabül
eden kısım vergiden muaf olmalıdır. Asgari ücret sonrası ilk vergi basamağı için
uygulanacak oran yüzde 10 olmalıdır.
• Düşük gelirli hane halkının tüketiminde önemli payı olan gıda ve alkolsüz içecekler, eğitim, sağlık ile giyim
ve ayakkabı grubu için
halen indirimli vergi
oranı uygulanmaktaysa da düşük gelirli
ailelerin tüketim vergi
payını azaltmak için bu
oranın daha da aşağıya
çekilmesi sağlanmalıdır.
• Ücret geliri elde eden kişilerin giderlerini öde-
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arzu ediyoruz. Umarım bu çabalarımız boşa
gitmez ve bu konuda bir değişiklik gerçekleştirmiş oluruz. Bunun umudu ve beklentisi
içerisindeyiz. O nedenle bu toplantıyı tarihi ve önemli bir toplantı olarak görüyoruz”
şeklinde konuştu. DİSK Genel Başkanı Arzu
Çerkezoğlu tarafından okunan ortak açıklamada şunlar kaydedildi:
dikleri vergiden indirememelerinin doğurduğu anayasal eşitlik ilkesine aykırılık
halini karşılayabilmek için, tıpkı gayrimenkul sermaye iratlarında olduğu gibi, yüzde
25’lik götürü gider indiriminin yapılmasını
öneriyoruz.
• İşçinin kendisi ve diğer aile fertleri için
yapmak zorunda olduğu gıda, barınma,
giyim, ısınma, elektrik, sağlık, eğitim gibi
giderlerinin gelir vergisi matrahından
mahsup edilmelidir. Zira benzer harcamalar, beyanname usulü ile vergiye tabii
mükellefler tarafından gelir vergisi matrahından mahsup edilebilmektedir.
• Bireysel doğalgaz, elektrik, su, ulaşım
ve iletişim hizmetleri tüketiminden alınan
KDV yüzde 1’e düşürülmelidir.
• Temel tüketim mallarından alınan KDV
sıfırlanmalıdır.
Talebimiz ve beklentimiz, vergide sağlanacak düzenlemelerin, ücretli çalışanlar
aleyhine olan haksız ve adaletsiz durumu
ortadan kaldırması ve emekçiler lehine
iyileştirme yapılmasıdır.
Bu ülkenin sağladığı kaynakları kullanarak gelir ve servet elde edenler, topluma
karşı yükümlülüklerini yerine getirmeli ve
kazançları oranında vergi ödemeleri sağlanmalıdır.
Adil bir gelir dağılımını sağlayan, aile yükümlülüklerini dikkate alan, vergi adaletini
ve eşitliğini hedefleyen ve kayıtdışı ekonominin önlenmesi amacıyla vergi oranlarında indirime gitmeyi savunan bütüncül bir
gelir vergisi sistemine yönelik politikaların
geliştirilmesini öncelikli hedefler arasında
görmekteyiz. Vergi oranlardaki yükselme
kayıt dışı çalışmayı artıracaktır.
Adaletsiz vergi düzeninin değiştirilmesini,
emekçilerin vergi yükü altında ezilmesine
son verilmesini talep ediyoruz.
Sosyal adalete, Anayasanın sosyal
hukuk devleti
ilkesine uygun bir vergi
sistemi talep
ediyoruz.”
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ARSLAN, “ASGARİ ÜCRET TESPİT KOMİSYONU BÜTÜN
İŞÇİLERİ TEMSİL ETMİYOR”

Genel Başkanımız Mahmut Arslan, asgari
üret ve vergi sistemine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Arslan, Asgari Ücret Tespit
Komisyonunun yapısının daha demokratik,
daha çoğulcu, daha katılımcı ve işçileri daha
iyi temsil eden bir yapıya kavuşturulması gerektiğini belirterek, "Ülkemizde asgari ücretle
çalışanlar toplam çalışanların yarısına tekabül
ediyor. Umut ediyoruz ki, Türkiye’nin imkanlarıyla, işçinin sadece kendisini değil ailesini,
çocuklarını da bir bütün olarak değerlendiren
asgari ücret anlayışını inşa etmiş oluruz” dedi.
Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 23 Kasım
2019 tarihinde HAK-İŞ İstanbul İl Başkanlığı ve Konfederasyonumuza bağlı Hizmet-İş
Sendikamızın 5 No’lu Şube Başkanlığı yeni
hizmet binası açılışına katıldı. Açılışa Genel
Başkanımız Mahmut Arslan, Ümraniye Kaymakamı Suat Dervişoğlu, Şile Belediye Başkanı İlhan Ocaklı, Genel Başkan Yardımcımız
Av. Hüseyin Öz, HAK-İŞ İstanbul İl Başkanı
Mustafa Şişman, Konfederasyonumuza bağlı
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sendikalarımızın başkan ve yöneticileri, sivil
toplum kuruluşlarının temsilcileri, siyasi parti
temsilcileri ile basın mensupları katıldı.
“Konfederasyonlar Üye Sayısı Oranında Asgari Ücret Tespit Komisyonunda Yer Almalı”
Açılışta konuşan Genel Başkanımız Mahmut
Arslan, “Asgari Ücret Tespit Komisyonu bütün işçileri temsil etmiyor. Asgari Ücret Tespit
Komisyonunun yapısının daha demokratik,
daha çoğulcu, daha katılımcı ve işçileri daha
iyi temsil eden bir yapıya kavuşturulması gerekiyor” dedi.
Asgari ücret toplantılarının Aralık ayında başlayacağını anımsatan Arslan, “HAK-İŞ olarak
baştan itibaren, Türkiye’de katılımcı ve çoğulcu bir yapının bütün alanlarda olmasını
istiyoruz. Türkiye’de çalışma hayatında bazı
komisyonlar tekelci bir yaklaşımla oluşturulmuş durumda. Örneğin Asgari Ücret Tespit
Komisyonunda en büyük işçi konfederasyonu temsil eder diye 1970’lerden kalan bir
düzenleme var ve bu bugünün Türkiye’sini

temsil etmiyor. Yapılması gereken, her konfederasyonun üye sayısı oranında komisyonda
yer almasıdır. Tüm konfederasyonlar asgari
ücretin tespitinde konunun muhatabı olmak
durumundadır. Bugün ne yazık ki asgari ücret
tartışmaları bizim dışımızda cereyan ediyor”
şeklinde konuştu.
Asgari ücretin ülkemizde ve dünyada farklı
değerlendirildiğine dikkati çeken Arslan, Avrupa’da asgari ücret en alt ücret seviyesidir.
Asgari ücretle çalışanların sayısı yüzde 2-3
oranındadır. Bizim ülkemizde asgari ücretle
çalışanlar toplam çalışanların yarısına tekabül
ediyor. Önemli bir toplu sözleşme yapıyoruz.
Bu kadar önemli sayıda işçiyi temsil eden asgari ücretin sadece bir konfederasyona teslim
edilmesi hakkaniyetli ve adil değildir. Bu durumda Asgari Ücret Tespit Komisyonu bütün
işçileri temsil etmiyor. Pek çok alanda büyük
devrimlere imza atan AK Parti Hükümetinin
bu temsil adaletsizliğini de gidermesini istiyoruz. Umut ediyoruz ki, Türkiye’nin imkanlarıyla, işçinin sadece kendisini değil ailesini,
çocuklarını da bir bütün olarak değerlendiren
asgari ücret anlayışını inşa etmiş oluruz” dedi.

“Çalışanların Vergi Dilimleriyle
Mağdur Edilmesini Kabul Etmiyoruz”
Konuşmasında TBMM’deki vergi düzenlemesi konusuna değinen Arslan, “HAK-İŞ olarak
vergi sistemiyle ilgili yeni, farklı ve kapsayıcı
bir vergi düzenlemesi yapılması konusunda çalışma yaptık. Bu çalışmayı bütün siyasi
partilere sunduk. Vergi yasalarında yapılan
değişikliğin özellikle yüksek gelir gruplarına
yeni vergi koymak, turizm başta olmak üzere
bütün dijital mecralardan vergi alınması, ülkemizi bir vergisiz cennet olarak görenlerden
daha fazla vergi alınması konusunda hiçbir
itirazımız yok. Ancak çalışanların vergi dilim-
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leriyle mağdur edilmesini kabul etmiyoruz”
ifadelerini kullandı.

“Kapsamlı Bir Vergi Reformuna
İhtiyacımız Var”
2007 yılında vergi dilimine yaklaşık 14 asgari
ücretle girildiğini kaydeden Arslan, “2019 yılında 7 asgari ücretle yüzde 20 vergi dilimine giriyoruz. Bu demek oluyor ki, 2007’den
itibaren çalışanların vergi ödemesi daha da
artmıştır. Bizim arzumuz vergilerin tabana ve
tavana yayılarak adaletli dağıldığı bir sistem
olmasıdır. Aile yükümlülüğünü de içine alan
bir vergi sisteminin Türkiye’ye getirilmesini
istiyoruz. HAK-İŞ, TÜRK-İŞ ve DİSK olarak
bu konuda ortak bir deklarasyonu ilk defa
Türkiye kamuoyuna duyurduk. Taleplerimizin hükümet tarafından ciddiye alınmasını ve
önümüzdeki günlerde kapsamlı bir vergi reformuna ihtiyacımız olduğunu ifade ediyoruz”
diye konuştu.
Arslan, “İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminden sonra başlayan süreç bizim için zor, meşakkatli, yorucu ancak onurla
ve gururla sonuçlandırdığımız bir mücadele
olmuştur” dedi.
Bir kısım sendikalar tarafından HAK-İŞ’e bağlı
sendikaların üyelerinin baskı ve tehditle sendika değiştirmeye zorlandığını belirten Arslan,
HAK-İŞ’e bağlı sendikaların bütün zorluklara,
baskılara, tehditlere karşı önemli bir duruş
sergilediğini söyledi.
Arslan, “İstanbul’da meydanlarda, sokaklarda
soylu bir mücadele yürüttük. Yetki mücadelesinin sonunda HAK-İŞ’e bağlı sendikalarımız
İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde varlığını
korumuş ve yeni dönem toplu iş sözleşmesi
yapma yetkisini alacak sayıyı elde etmiştir. Bu
başarılarından dolayı çaba gösteren bütün ar-

kadaşlara ayrı ayrı teşekkür ediyorum” dedi.
31 Mart ve 23 Haziran seçimleri sonrasında
çok sayıda HAK-İŞ üyesinin işten atıldığını
hatırlatan Arslan, “Bugün halen İstanbul Büyükşehir Belediyesi önünde işine geri dönmek için mücadele eden ve bu mücadelesini
demokratik eylemlerle sürdüren 1.469 arkadaşımız mücadelesine devam etmektedir.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem
İmamoğlu ile CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu işten atılan arkadaşlarımızın 31
Mart seçimleri öncesinde işe alındığını söylüyorlar. Ancak bizim yaptığımız araştırmalara
göre bu arkadaşlarımızın işe alım süreci 2018
yılında başlamış, yazılı ve sözlü sınavlara tabi
olmuş ve seçim öncesine gelen sürede iş başı
yapmışlardır” açıklamasında bulundu.

“Arkadaşlarımızın İşlerine İade
Edilmesi İçin Mücadele Ediyoruz”
Seçim öncesinde işe yapılan işe alımların
eleştirilebileceğini belirten Arslan, “Arkadaş-

larımızın işten atılmaları için geçerli hiçbir
sebep yoktur. Arkadaşlarımızın hiçbirisine
idari kovuşturma yapılmamıştır. Hiçbirisi işi
aksattığı için işten çıkarılmamıştır. Arkadaşlarımızın hukuki bir soruşturma olmadan,
kendileriyle ilgili işten çıkarmayı gerektirecek
bir sebep olmadan sadece seçim öncesi işe
alındıkları için işten çıkarılmalarını kabul etmiyoruz” şeklinde konuştu.
İstanbul’da işten atılan işçilerin tekrar işe alınana kadar mücadeleye devam edeceklerini
vurgulayan Arslan, “Demokratik bir şekilde
karşımızdakilere hakaret etmeden, arkadaşlarımızın işe dönmeleri için elimizden gelen
çabayı göstereceğiz. Biz belediye işçileri olarak verilen işi layıkıyla yapmak ve alınterimizi akıtarak, helalinden kazanmak istiyoruz.
Biz işimizin ne olduğunu biliyoruz ve aşımız
İBB’de olsun istiyoruz. İşten çıkarılan arkadaşlarımızın işe iade edilmeleri için mücadele
ediyoruz” şeklinde konuştu.
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“3 KONFEDERASYONUN BİRLİKTELİĞİNİ
ARSLAN, TÜRK-İŞ
HEYETİNİ KABUL ETTİ ANLAMLI VE ÖNEMLİ BULUYORUZ”
Ücret Tespit Komisyonu tarafından gerçekleştirilen ziyareti çok anlamlı ve önemli
bulduğunu belirterek, “3 Konfederasyonunun tarihsel, kültürel, siyasal, sosyal, felsefi
farklılıkları ve önceliklerinin olması gayet
doğaldır. Ama bunlar ortak sorunlarımızda
ortak mücadele yapmamıza engel değildir. HAK-İŞ olarak bu birlikteliği anlamlı ve
önemli buluyoruz” dedi.
Asgari ücret konusunun başlı başına işbirliği yapılması gereken önemli bir husus
olduğunun altını çizen Arslan, “Çalışanların
yaklaşık yüzde 45’i asgari ücretle çalışıyor.
Türkiye’nin en büyük toplu iş sözleşmesini
yapıyoruz” diye konuştu.

Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 29 Kasım 2019 tarihinde, TÜRK-İŞ Konfederasyonu Genel Eğitim Sekreteri Nazmi Irgat Başkanlığındaki Asgari Ücret heyetini HAK-İŞ
Genel Merkezinde kabul etti.
Toplantıya Genel Başkanımız Mahmut Arslan, Genel Başkan Yardımcımız Dr. Osman
Yıldız, Genel Sekreter Yardımcımız Erdoğan
Serdengeçti, TÜRK-İŞ Konfederasyonu Genel Eğitim Sekreteri Nazmi Irgat, Tarım-İş
Genel Başkanı İlhami Polat, Çimse-İş Genel
Başkanı Zekeriye Nazlım, Türkiye Haber-İş
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Sendikası Genel Başkanı Veli Solak, Uzman
Enis Bağdadioğlu, HAK-İŞ Uzmanları ve basın mensupları katıldı.
İlk toplantısı 2 Aralık Pazartesi günü Aile,
Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nda
gerçekleştirecek olan Asgari Ücret Tespit
Komisyonu, asgari ücret tespit konusunda
ortak bir karara varmak için ilk ziyaretini
HAK-İŞ Genel Merkezine gerçekleştirdi.

“Türkiye’nin En Büyük Toplu İş
Sözleşmesini Yapıyoruz”
Genel Başkanımız Mahmut Arslan, Asgari

“3 Konfederasyonun Ortaya
Koyduğu İrade Çok Önemli”
Vergi konusunda TÜRK-İŞ Genel Başkanı
Ergün Atalay ve DİSK Başkanı Arzu Çerkezoğlu ile bir araya gelerek ortak bir açıklama gerçekleştirdiklerini hatırlatan Arslan,
“Asgari ücret tartışmasından önce vergi konusunda 3 Konfederasyon bir araya geldik. 3
Konfederasyonun ortaya koyduğu irade çok
önemli.
Çalışanların mağduriyetlerinin giderilmesi
konusunda ortak fikir birliği içerisindeyiz.
Vergi dilimleri, vergi oranları ve vergilendirilecek ücretler konusunda adım atılmasını
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bekliyor ve istiyoruz. Asgari Ücret Tespit
Komisyonu’nun çalışması, hükümete taleplerimizi iletmemiz konusunda bir fırsat olacaktır” şeklinde konuştu.

“Rakamlar Değil, Ortaya Konulan
İrade Önemli”
Arslan, “İlk defa 3 Konfederasyonun birlikte
başlattığı bir süreç var. Asgari ücrette hedeflediğimiz rakamları elde edebilmemiz için
bu sürecin sağlıklı işlemesi gerekiyor. HAKİŞ’in yaptığı çalışmalar, raporlar ve rakamlar
var. Ancak biz ortak bir karar almak için bu
toplantıları yapıyoruz. TÜRK-İŞ’in, DİSK’in ve
HAK-İŞ’in belirlediği asgari ücret talepleri
yerine, 3 Konfederasyonun üzerinde ortaklaştığı bir rakamla kamuoyu önüne çıkarsak,
daha etkili ve daha sorumlu davranmış oluruz. Rakamları tartışmak yerine bu rakam-

ların oluşmasında ortaya konulan iradenin
altını çizmemiz gerekiyor. Bu birliktelik bir
ilktir ve biz bu birlikteliği çok önemsiyoruz. O
yüzden TÜRK-İŞ’in bu ziyaretini çok önemli
buluyoruz” sözlerine yer verdi.
TÜRK-İŞ Konfederasyonu Genel Eğitim
Sekreteri Nazmi Irgat, “Her yıl olduğu gibi
bu yıl da Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler
Bakanlığı’ndan asgari ücret toplantısı konusunda bir çağrı geldi. 2 Aralık Pazartesi
günü Asgari Ücret Tespit Komisyonumuz
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nda toplanacak. Bu toplantı, 6 milyon asgari ücretli çalışanı ve ailelerini ilgilendiren
çok önemli bir toplantı. Dolayısıyla geniş bir
kesimi ilgilendiren ve sorumluluk taşıyan bir
komisyonun bu görev bilinci ile hareket edeceğiz” dedi.
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“HAK-İŞ’in Görüşlerini Alacağız”
Vergi düzenlemesi ile ilgili 3 Konfederasyon
Başkanının daha önce bir araya gelerek ortak bir açıklama gerçekleştirdiğini anımsatan
Irgat, “TÜRK-İŞ olarak bu diyaloğu devam ettirme kararlılığı içerisindeyiz. İstenilen bir seviyede görüş birliğine vakıf olmayı umuyoruz.
Asgari Ücret Komisyonu olarak, HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan ve ekibinin görüş
ve önerilerini alacağız. Bu doğrultuda bir değerlendirme ile komisyonumuzun çalışmasını başlatmış olacağız. Her konfederasyonun
katkısı bizim için önemli ve değerli. Buradan
sonra da DİSK Başkanı ile bir görüşme gerçekleştireceğiz. Umuyorum beklentilere cevap verecek bir sonuca ulaşırız. Katkıları için
Sayın Mahmut Arslan’a ve ekibine teşekkürlerimi iletiyorum” diye konuştu.
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“ASGARİ ÜCRETTEKİ ARTIŞ ÇALIŞANLARIN
BEKLENTİLERİNİ KARŞILAMIYOR”

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut ARSLAN,
asgari ücretin çalışanların asgari yaşam
standardının ve gelir dağılımının önemli bir
unsuru olduğunu belirterek, 2020 yılı için net
2.324,70 TL olarak belirlenen asgari ücretin
çalışanların beklentileri ve asgari yaşam
standardını karşılamaktan uzak olduğunu
söyledi.
HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, yaptığı yazılı açıklamada şu değerlendirmelerde
bulundu:
“Çalışanların önemli bir kısmını ilgilendiren
asgari ücret, 2020 yılı için net 2.324,70 TL
olarak belirlenmiştir. Hükümet ve işveren
kesiminin tartışmalı olsa bile enflasyonun
üzerinde bir asgari ücrette buluşmuş ol-
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masını önemli buluyoruz. Ancak belirlenen
rakamın çalışanların beklentileri ve asgari
yaşam standardını karşılamaktan uzak olduğu da bir gerçektir.
Asgari ücret, yaşam standardının ve gelir
dağılımının önemli bir unsurudur. Asgari ücret, ücretlerin minimum düzeyini belirleme
aracıdır. Ancak ülkemizde uygulanan asgari
ücret, bir standart oluşturmaktan uzak bulunmaktadır. Açlık ve yoksulluk araştırmalarında ortaya çıkan rakamlar dikkate alındığında yapılan artışın asgari ücretli bir ailenin
yaşam şartlarının ne kadar zor olduğunu
ortaya koymaktadır.
HAK-İŞ olarak, çalışanların yaklaşık yüzde
45’ini doğrudan ilgilendiren ve Türkiye’nin

en büyük toplu iş sözleşmesi anlamına geldiğini düşündüğümüz asgari ücret konusunu işbirliği yapılması gereken konuların
başında görüyoruz. İşçi kesimini temsilen
Komisyonda yer alan TÜRK-İŞ’in HAK-İŞ ve
DİSK’in görüşlerini de alarak yeni bir süreç
başlatmasını ve işçi kesiminin tek ses olarak
hareket etmesini çok önemsedik ve katkı
verdik. 2020 yılı için geçerli olacak asgari ücret konusunda üç işçi konfederasyonu ortak
açıklamada bulunarak, asgari ücretin ilkesel kriterlerini ve insan onuruna yaraşır bir
seviyede belirlenmesi için talebimizi ilettik.
Ancak gelinen noktada, taleplerimizin tam
olarak karşılanmadığını görüyoruz.
HAK-İŞ olarak, asgari ücretin belirlenmesinde sadece tek bir çalışanın dikkate alınmasından vazgeçilmesi, çalışanın ailesi ile
birlikte ele alınması gerektiğini bir kez daha
ifade ediyoruz. Asgari ücret, çalışanların asgari yaşam standardını sağlamanın bir aracı
olarak belirlenmelidir. Asgari Ücret Asgari Geçim İndirimi (AGİ) hariç ve net olarak
açıklanmalıdır. Ücretlerin Asgari Ücrete tekabül eden kısmı vergiden muaf olmalıdır.
Asgari Ücret sonrası ilk vergi basamağı için
uygulanacak oran yüzde 10 olmalıdır.
Açıklanan rakam, bu yıl konfederasyonlar tarafından başlatılan sürecin gelecek yıl
daha erken başlatılması, kapsamlı ve etkin
çalışma yapılmasına ihtiyaç duyulduğunu
göstermektedir. Yeni dönemde işçilerin beklentilerinin tam olarak karşılandığı bir asgari
ücret hayırlı olacaktır.”
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HAK-İŞ’TEN “DAHA YEŞİL BİR TÜRKİYE
HEDEFİNE TAM DESTEK”
HAK-İŞ Konfederasyonu olarak Orman Genel Müdürlüğü tarafından “Daha Yeşil Bir
Türkiye” hedefiyle ve “Bugün Fidan, Yarın
Nefes” sloganıyla başlatılan, Türkiye genelinde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen
fidan dikim etkinliğine, 21 sendikamız, 81
il başkanlığımız ve 700 bini aşkın üyemizle
tam destek verdik.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın
teşrifleriyle, 11 Kasım 2019 tarihinde Ankara Batıkent’te ve eş zamanlı olarak tüm
Türkiye’de, 81 ilde gerçekleştirilen fidan dikim etkinliğine Genel Başkanımız Mahmut
Arslan, Genel Başkan Yardımcımız Yunus
Değirmenci ve konfederasyonumuza bağlı
sendikalarımızın başkan ve yöneticileri düzeyinde katılarak kampanyaya tam destek
verdik. Milyonlarca fidanın bugün fidan, yarın nefes olması için, gelecek nesillere daha
temiz bir çevre, daha temiz bir dünya bırakmak için fidanları toprakla buluşturduk.

“Hedefimiz Zümrüt Yeşili Bir
Türkiye Fotoğrafı Ortaya Çıkarmak”
Programda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 81 vilayette 2023 ayrı noktada, aynı
anda, saat 11.11’de, toplam 11 milyon fidan
ve ağacın, “geleceğe nefes” olması ümidiyle toprakla buluşturulduğunu, hedeflerinin
zümrüt yeşili bir Türkiye fotoğrafı ortaya çıkarmak olduğunu söyledi.
“Geleceğe Nefes” seferberliğinin hedefleri
aşarak dünyaya örnek olacak bir kampanyaya dönüştüğünü dile getiren Erdoğan,
Guinness Rekorlar Kitabı yetkililerinin kampanyayı Çorum’dan takip ederek, kayıtlara

geçireceklerini açıkladı. 11 Kasım’ın “Millî
Ağaçlandırma Günü” olarak ilan edilmesiyle
ilgili Cumhurbaşkanlığı Kararını geçtiğimiz
hafta imzaladığını anlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “İnşallah bundan sonra her yıl
milletimiz, takvimler 11 Kasım’ı ve saatler
11.11’i gösterdiğinde, fidan dikmek üzere
belirlenen alanlarda olacaktır. Dikilen her bir
fidan, her bir ağaç geleceğe bırakılmış büyük bir mirastır” dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıklamalarının ardından sahneye çıkarak kendisine eşlik eden çocuklarla birlikte "Tohumlar
fidana" şarkısını seslendirdi.
Programda tanıtım filminin gösteriminin
ardından Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş
dua etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın konuşmasının ardından İçişleri Bakanı Süleyman
Soylu’nun bulunduğu Şırnak, Aile, Çalışma
ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt

Selçuk’un bulunduğu Sinop, Ulaştırma ve
Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan’ın bulunduğu Aksaray, Dışişleri Bakanı Mevlüt
Çavuşoğlu’nun bulunduğu Antalya ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’ın
bulunduğu Konya’da bulunan fidan dikim
alanlarına canlı bağlantılar gerçekleştirildi.

“Büyük HAK-İŞ Ailesi Olarak
Kampanyaya Tam Destek Verdik”
HAK-İŞ teşkilatıyla birlikte fidan dikimi gerçekleştirdikten sonra kampanyayı değerlendiren Genel Başkanımız Mahmut Arslan,
“Orman Genel Müdürlüğü tarafından “Daha
Yeşil Bir Türkiye” hedefiyle ve “Bugün Fidan,
Yarın Nefes” sloganıyla başlatılan, fidan dikim kampanyasına Türkiye genelinde büyük HAK-İŞ ailesi olarak, 21 sendikamız,
81 il başkanlığımız ve 700 bini aşkın üyemiz
ile tam destek verdik. Genel Başkanımız
Mahmut Arslan konuya ilişkin yaptığı basın
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açıklamasında ise şunları kaydetti:
“HAK-İŞ olarak, küresel ısınma ve
iklim değişikliği sorununu, yaşadığımız dünyanın en önemli problemlerinden bir olarak görmekteyiz. 10-11 Temmuz 2019 tarihinde
gerçekleştirdiğimiz 14. Olağan
Genel Kurul Kararları arasına,
Çevrenin Korunması konusundaki
hassasiyetlerimiz de yansıtılmıştır.
Genel Kurulumuzda, ‘Orman tahribatına son verilmesi, ağaçlandırma çalışmalarının hızlandırılması
ile orman yangınlarına karşı güçlü
tedbirler alınması’ hedeflerini, bir
karar olarak almış bulunmaktayız. HAK-İŞ, çevrenin korunmasını
en büyük ve ertelenemez insani
sorumlulukları arasında görmekte, küresel ısınma ve iklim
değişikliğine karşı bilinçlenmenin
önemine her fırsatta işaret etmektedir. Dünyada yaşanan çevresel gelişmeler, çevre, su, hava,
toprak kirliliği, doğal kaynakların
azalması, küresel ısınma ve iklim
değişikliği gibi sorunlar dünyamızı
gitgide yaşanmaz hale getirmektedir. HAK-İŞ olarak, geleceğimiz
için çölleşme, kuraklık ve arazi
bozulumu ile ulusal ve küresel
düzeyde mücadele etmeyi görev
sayıyoruz ve bu amaçla düzenlenen her türlü faaliyete destek veriyoruz. Çünkü ekolojik dengenin
korunması amacıyla ağaçlandırma son derece önemlidir, bunun
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yanı sıra orman tahribatına son
verilmesi, ağaçlandırma çalışmalarının hızlandırılması ve orman
yangınlarına karşı güçlü tedbirler
alınması büyük önem taşımaktadır. Bu konuda kamu sivil toplum
ve toplumun tamamının büyük bir
bilinçle ve milli bir ruhla hareket
etmesinin önemine inanıyoruz.
HAK-İŞ olarak, su başta olmak
üzere doğal kaynakların sonsuz
olmadığı, dikkatli kullanılmadığı
takdirde tükenebileceği konusunda bir bilinç geliştirilmesi gerektiğine inanıyoruz. HAK-İŞ bu bilinçle, israf etmemek, en çok ve
en uzun vadede maksimum fayda
sağlamak için geri dönüşüm politikalarına destek veriyor, ekolojik
dengenin korunması, geliştirilmesi konusunda birey, toplum, devlet
ve tüm dünya olarak, işbirliğinin ve
küresel bir çevre bilincinin oluşturulması gerektiğine inanıyor ve bu
bilinçle hareket ediyoruz.
HAK-İŞ olarak, 11-13 Ekim 2019
tarihlerinde Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK)
ile TİSK Mikrocerrahi ve Rekonstrüksiyon Vakfı tarafından ‘Birlikte
Mümkün Türkiye’ sloganıyla Antalya Belek’te düzenlenen “Ortak
Paylaşım Forumu” toplantısında
da dile getirdiğimiz gibi bundan
sonra her üyemiz için her yıl bir
fidan bir fidan dikme kararlılığındayız.”
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HAK-İŞ'TEN FİDAN DİKME
KAMPANYASINA 81 İLDE TAM DESTEK

HAK-İŞ Konfederasyonu olarak Orman Genel Müdürlüğü tarafından “Daha Yeşil Bir
Türkiye” hedefiyle ve “Bugün Fidan, Yarın
Nefes” sloganıyla başlatılan, Türkiye genelinde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen
fidan dikim etkinliğine, 21 sendikamız, 81
il başkanlığımız ve 700 bini aşkın üyemizle
tam destek verdik. Türkiye’nin dört bir yanında HAK-İŞ teşkilatı daha yeşil bir Türkiye için
harekete geçti. İllerde gerçekleştirilen resmi
protokolün katılımıyla gerçekleştirilen fidan
dikim törenine HAK-İŞ İl Başkanlarımız,
sendikalarımızın şube başkan ve yöneticileri, temsilcilerimiz ve üyelerimiz yoğun katılım gösterdi.
Yozgat’ta gerçekleştirilen fidan dikimine
TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı ve AK
Parti Yozgat Milletvekili Bekir Bozdağ katıldı. HAK-İŞ Yozgat İl Başkanlığımız da Bekir
Bozdağ ile birlikte fidan dikimi gerçekleş-

tirdi. Bolu’da gerçekleştirilen fidan dikimine
ise Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Fatih
Metin katıldı. HAK-İŞ Bolu İl Başkanlığımız da
Bakan Yardımcısı Fatih Metin ile birlikte fidan
dikimi gerçekleştirdi.

HAK-İŞ olarak daha geleceğe daha temiz
bir çevre, daha yaşanılır bir dünya bırakmak
için 81 ilde, tüm Türkiye “Bugün Fidan, Yarın
Nefes” dedik. Fidanlarımızı toprağa ekerek
gelecek nesillere yeşil bir çevre bırakma yolunda önemli bir adım attık.

Orman Mühendisleri Odası Başkanı
Türkyılmaz’a Ziyaret
Genel Başkanımız Mahmut Arslan 11 Kasım
2019 tarihinde, MEMUR-SEN Genel Başkanı
Ali Yalçın ile birlikte TMMOB Orman Mühendisleri Odası Genel Başkanı Hasan Türkyılmaz'ı makamında ziyaret etti.
Arslan, Orman Genel Müdürlüğü tarafından
“Daha Yeşil Bir Türkiye” hedefiyle ve “Bugün
Fidan, Yarın Nefes” sloganıyla başlatılan fidan dikim etkinliğine HAK-İŞ’in 21 sendikası, 81 il başkanlığı ve 700 bini aşkın üyesiyle
tam destek verdiğini dile getirdi.
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ARSLAN, “İŞSİZLİĞİN YÜZDE 5’E DÜŞTÜĞÜ BİR
TÜRKİYE UMUT EDİYORUZ”

Genel Başkanımız Mahmut Arslan, “İşsizliğin yüzde 5’lerin altına düştüğü, işsizlik ödeneğinden bütün işsiz kalanların yararlandığı
bir Türkiye’yi umut ve arzu ediyoruz” dedi.
Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 8 Kasım
2019 tarihinde İŞKUR 10. Genel Kuruluna katıldı. Genel kurula, Genel Başkanımız
Mahmut Arslan, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Genel
Başkan Yardımcımız Av. Hüseyin Öz, Genel
Sekreter Yardımcımız Erdoğan Serdengeçti,
konfederasyonumuza bağlı sendikalarımızın başkan ve yöneticileri, Aile, Çalışma ve
Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcıları, İŞKUR
Genel Müdürü Cafer Uzunkaya ile sivil top-

lum kuruluşlarının başkan ve yönetim kurulu üyeleri, İŞKUR temsilcileri ve uzmanlarımız katıldı.

“İŞKUR’un İşsizlikle Mücadele
Konusundaki Çalışmalarını Her
Zaman Destekledik”
İşsizlikle mücadeleyi daha ileriye taşıyıp
yüzde 5 işsizlik hedeflerine ulaşılması gerektiği vurgulayan Arslan, “Ülkemizin bu
konudaki mücadelesine ve kararlılığına inanıyorum. İşsizliğin yüzde 5’lerin altına düştüğü, işsizlik ödeneğinden bütün işsiz kalanların yararlandığı bir Türkiye’yi umut ve arzu
ediyoruz” diye konuştu.

İŞKUR’un istihdamın arttırılması ve işsizlikle mücadele konusundaki çalışmalarını
her zaman desteklediklerini belirten Arslan,
“Çeşitli zamanlarda İŞKUR’un denetlediği,
yönettiği ve önemli bir fonu olan işsizlik sigortası fonundan gerektiğinde istihdamın
arttırılması, hatta GAP’ın sonuçlandırılması
konusunda bir kısım alanlarda destek istendiği zaman işçi hareketi olarak destek verdik. Ancak işverenlere yönelik teşviklerin, istihdamın arttırılması, işsizlikle mücadele ve
bu konuda işverenlere sağlanan teşviklerin
geri dönüşlerinin sağlıklı bir şekilde yapılıp
sosyal taraflarla paylaşılmasını arzu ediyoruz. Verdiğimiz teşviklerin, ortaya koyduğumuz desteklerin karşılığında elde edilen
kazanımların sağlıklı bir şekilde analizinin
yapılmasını istiyoruz” dedi.
İşsizlik sigortasından yararlanma şartlarının esnetilmesi talebini dile getiren Arslan,
“Hem sürenin uzatılması, hem miktarın arttırılması, hem de engellerin ciddi bir şekilde
azaltılmasını istiyoruz. Örneğin, mevsimlik
işçilerimiz ÇAYKUR Genel Müdürlüğü’nde en fazla 6 ay çalışıyorlar. 6 aydan sonra
hizmet akitleri askıda olduğu için işten ayrıldıkları zaman işsizlik ödeneğinden yararlanamıyorlar. Hizmet akitleri askıda olduğu
için başka bir işyerinde de çalışamıyorlar. Bu
önemli bir sorun ve bunu çözmemiz gerekiyor” dedi.
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İşsizlik sigortası ödeneğinden yararlanma
şartlarının zorluğunu anlatan Arslan, “Bugüne kadar 2002-2019 yılları arasında yaklaşık
12 milyon 300 bin kişi işsizlik ödeneğinden
yararlanma talebinde bulundu. Ancak sadece 7 milyon 300 bin kişi yararlanabildi.
Taleplerin yüzde 40’ının kabul edilmediği bir
sistem var. İnsanlar işini kaybediyor, emeklilik ya da başka nedenlerle işten ayrılıyorlar.
İşsizlik ödeneğinden yararlanma şartlarının ağırlığı herkesi olumsuz yönde etkiliyor” dedi. İşsizlik ödeneğinden yararlanma
şartlarında 120 günlük kesintisiz çalışma
şartının esnetildiğini anımsatan Arslan, “Bu
düzenlemeden dolayı bir kez daha teşekkür
ediyoruz. Bunun arkasından talep ettiğimiz
ve hükümetin o dönemdeki hedefleri arasında yer alan, sosyal yardımların verilmesi
anlamında daha çok istihdamı teşvik edici
bir politikaya dönüştürülmesi konusundaki
adımların daha hızlı atılmasını ve bunun bir
an evvel yapılmasını arzu ediyoruz” ifadelerini kullandı.

“Binlerce, On Binlerce, Yüzbinlerce
Suriyeli Kayıt dışı Çalışıyor”
Başta Suriyeli misafirler olmak üzere göçmenlerin işgücü piyasasına dahil edilmesi konusunda İŞKUR’un, Aile, Çalışma ve
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Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın ve hükümetin hızlı bir şekilde adım atması gerektiğini
vurgulayan Arslan, “Suriyeli göçmenler üzerinden bir istihdam politikası, bir ihracat politikası önümüzde ciddi bir tehdit olarak durmaktadır. Özellikle çalışma izinlerinin verilmesi konusunda daha cömert davranılması
gerekiyor. Bu konuda işverenlerimizin daha
fazla teşvik edilmesi gerekiyor. Elimizdeki
rakamlara göre bugüne kadar 31 bin Suriyeli göçmene çalışma izni verilmiş. 3 milyon
600 bin civarındaki Suriyelinin çalışıp çalışmadığını buradan mı anlayacağız? Binlerce,
on binlerce, belki yüzbinlerce Suriyeli kayıt
dışı çalışıyor. Bu sorunu çözmemiz gerekiyor. Bu sorun sosyal güvenlik sistemimizi
ciddi bir şekilde tehdit etmektedir. Sosyal
güvenlik sistemimizde kayıt dışının özellikle
2019 yılındaki ciddi artışına baktığımız zaman bu tehdidi görmemiz gerekiyor. Bu sorunu çözmek için başta Suriyeli göçmenler
olmak üzere yabancıların özellikle çalışma
izni konusunda mevzuatımızdaki sınırları
kullanarak hep birlikte bir çözüm bulmamız
gerekiyor” şeklinde konuştu.
HAK-İŞ’in Türkiye Sakatlar Konfederasyonu
ile birlikte birçok konuda ortak projeler yaptığını belirten Arslan, “Geçen yılki yönetmelik
değişikliğiyle Türkiye Sakatlar Konfederas-

yonu’nun kamu ve kurum kuruluşlarına işçi
alımı sınav komisyonundan çıkarılmasını
hayretle ve üzüntüyle karşıladık. Sakatlar
Konfederasyonu temsil edilen arkadaşlarımızın kamuda işe alınacaklar konusunda o
komisyonda yer almasının ne gibi bir mahsuru var, anlayabilmiş değiliz. Bu sorunun
bir yanlış anlaşılmadan kaynaklı olduğunu
düşünüyorum ve Sayın Bakanımızın bu konuyu çözeceğine inanıyorum” dedi.
Mesleki Yeterlilik Kurumu’nun misyonunu
önemsediklerini belirten Arslan, “Bu konuda
bir düzenleme yapıldı. Özellikle tehlikeli ve
çok tehlikeli işlerde çalışanlara MYK Belgesi
alma zorunluluğu getirildi. İŞKUR tarafından
hayata geçirilen projenin sınav ve belgelendirme konusundaki teşvikleri 31 Aralık’ta
sona eriyor. Bu teşviklerin İŞKUR üzerinden
devam ettirilmesini ve sürenin uzatılmasını
talep ediyoruz. MYK’nın bütünüyle Türkiye’yi
kuşatmasını ve bütün mesleklerde, bütün
işlerde MYK belgeli bir sisteme geçilmesinin
uluslararası tanınırlığı olan, akreditasyonu
olan bir MYK Belgesine kavuşmasını Bakanlığımızın da teşvik edeceğini düşünüyorum”
dedi. İŞKUR 10. Olağan Genel Kurulunda
HAK-İŞ adına Divan üyesi olarak uzmanımız
Elif Yıldırım yer aldı.
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ARSLAN, ORTAK PAYLAŞIM FORUMU’NDA KONUŞTU
dir. Forum için seçilen ‘Yaşlı, çocuk, kadın,
engelli, çevre’ konuları özenle ve dikkatle
seçilen çok önemli konulardır” dedi.

“Masada Olmak Gerektiğine
İnanıyoruz”

Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 1113 Ekim 2019 tarihlerinde Türkiye İşveren
Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) ile TİSK
Mikrocerrahi ve Rekonstrüksiyon Vakfı tarafından “Birlikte Mümkün Türkiye” sloganıyla
Antalya Belek’te düzenlenen “Ortak Paylaşım Forumu” toplantısına katılarak burada
bir konuşma yaptı.
Toplantıya, Genel Başkanımız Mahmut
Arslan, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler
Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, TİSK Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol,
TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, DİSK
Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, IOE Genel
Başkanı Erol Kiresepi, ITUC Genel Sekreter
Yardımcısı Owen Tudor, ILO Bölge Direktörü
Heinz Koller, Genel Başkan Yardımcılarımız
Mehmet Şahin, Yunus Değirmenci, Genel
Sekreter Yardımcımız Erdoğan Serdengeçti
ile konfederasyonumuza bağlı sendikalarımızın başkan ve yöneticileri katıldı.
Didem Arslan’ın moderatörlüğünü yaptığı
“Ortak Paylaşım Forumu”nda konuşan Genel Başkanımız Mahmut Arslan, Türkiye'nin

9 Ekim’den bu yana Suriye sınırında Barış Pınarı Harekatı’nı gerçekleştirdiğini belirterek,
“Operasyona katılan Mehmetçiklerimize başarılar diliyoruz. Sivil ve asker şehitlerimiz
var. Şehitlerimize yüce Allah’tan rahmet,
yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz” dedi.

“Bu Bir Savaş Değildir”
Türkiye’nin BM ve uluslararası bir kısım
sözleşmelerden doğan haklarını kullanarak
sınır ötesi operasyonunu yaptığını anlatan
Arslan, “Bu bir işgal değildir, savaş da değildir. Türkiye'nin sınırındaki terör organizasyonlarını ortadan kaldırmak ve Türkiye'ye
yönelik terör saldırılarını önlemek, özellikle
ülkemizde misafir ettiğimiz göçmenlerin
kendi topraklarına gitmelerini sağlamak için
yapmış olduğu bir harekattır. Bunu böyle
görmek gerekiyor. Harekatın yakın zamanda başarıyla sonuçlanmasını arzu ediyoruz”
diye konuştu.
Ortak Paylaşım Forumunun başarılı geçmesi dileğinde bulunan Arslan, organizasyon
için ciddi bir çalışma yapıldığını belirterek,
“Böyle bir program düzenlemek cesaret işi-

Tarafların daha çok bir araya gelmesi gerektiğini bildiren Arslan, "Bunu devam ettirmemiz gerekiyor. Sadece işveren konfederasyonumuz değil, diğer konfederasyonlarımız
da böyle programlar organize edebilir. HAKİŞ olarak masada olmak gerektiğine inanıyoruz. Sosyal diyalog meselelerini masada
oluşturabiliriz, masada konuşup müzakere
edebiliriz. Konuştuğumuz her konuda uzlaşmak zorunda değiliz. Her konuda anlaşamayabiliriz, farklılıklarımız var ama her
konuyu mutlaka masada konuşmalıyız”
şeklinde konuştu.

“Türkiye’deki Bütün İşçileri
Sendikalı Yapmak İçin Mücadele
Ediyoruz”
HAK-İŞ’in 22 Ekim’de 44 yaşına girdiğini söyleyen Arslan, “Konfederasyonumuz
HAK-İŞ’in her iş kolunda 21 sendikası ve
700 bin üyemiz var. 81 ilde İl Başkanlıklarımız bulunuyor. Özel sektörde ağırlıklı bir
sendikal yapımız var. Özellikle gıda, metal,
tekstil, ağaç sektöründe ve kamuda yerel
yönetimler başta olmak üzere Türkiye’nin
her köşesinde HAK-İŞ üyeleri bulunmaktadır. HAK-İŞ olarak daha fazla işçiyi üye
yapmak için Türkiye’deki bütün sendikasız
işçileri sendikalı yapmak için mücadelemizi
sürdüreceğiz” dedi.
Sadece Türkiye’de değil, bütün dünyada kadın olmanın, çalışma hayatında kadın, anne,
eş, çocuk sahibi olmanın bütün bunların
içinde sendikacı kadın olabilmek için engelleri aşarak elde edilebildiğini dile getiren
Arslan, kadınların istihdamda yer almasının
önemini vurguladı.
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HAK-İŞ’ üyesinin yüzde 25’inin kadın olduğunu belirten Arslan, “HAK-İŞ olarak bütün
sendikalarımızda kadın komitelerimizi kurduk. Bir işyerinde kadın sayımız ne kadar az
olursa olsun şubelerimizde mutlaka orada
bir kadın komitesi oluşturuyoruz” dedi.
Geçtiğimiz yıl 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Gününde
farklı bir şey denediklerini dile getiren Arslan, “Bugünde erkekleri konuşturduk. Kadına şiddeti erkekler tarafından dile getirerek
bu konuda bir farkındalık oluşturmaya çalıştık” ifadelerini kullandı.
Arslan, kadına yönelik şiddetin önlenmesi
için kadına yönelik şiddet konusunda erkeklerin eğitilmesi gerektiğini söyledi.
HAK-İŞ’in çocuk işçiliğiyle mücadele etmek için yaptığı çalışmalara değinen Arslan,
“2017 yılında Eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu ile birlikte çocuk
işçiliğine karşı bir deklarasyon yayınladık.
Yine bu konuda ILO ile birlikte 2000’li yılların
ortalarında ortak bir çocuk işçiliğiyle mücadele projesi gerçekleştirdik. Bu proje hem
Türkiye’de hem de dünyada ciddi şekilde ses
getirdi. Bunu yeniden başlatmamız gerekiyor” dedi.
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HAK-İŞ olarak Türkiye Sakatlar Konfederasyonlarıyla birlikte çalıştıklarını dile getiren
Arslan, “Engellilerimizin, kendilerini engelli
hissetmediği bir yaklaşıma ihtiyacımız var.
Engelliler kamuda çalışmak istiyorlar ama
özel sektörde de çalışabilirler. Hayatın her
alanında engellilerin daha etkin olabilecekleri bir modeli yaygınlaştırmamız gerekiyor”
diye konuştu.
Konuşmasında yaşlılar konusuna da değinen Arslan, “Geçtiğimiz hafta Japonya'da
bir kongreye katıldık. Gelişmiş ülkeler bu
konuda ciddi bir sorunla karşı karşıyalar. Biz
2020, 2030, 2040'larda yaşlanacağız. Ciddi
bir yaşlı nüfus var, bunlarla ilgili sorunlar var.
Hatta yaşlı nüfusun bakımıyla ilgili sorunlar
var. Türkiye'de de nüfusumuzun yüzde 20'si
yaşlılardan oluşacak. Bunun için çalışmalar
yapılması gerekiyor” dedi.
HAK-İŞ’in orman sektöründe de örgütlü bir
sendikasının bulunduğunu dile getiren Arslan, “11 Kasım’da saat 11.11’de 81 ilde üyelerimiz Orman Bakanlığıyla birlikte HAK-İŞ
mensupları fidan dikme günü olarak ilan
ettik ve o gün fidan dikeceğiz” dedi.
Arslan, HAK-İŞ’in çölleşmeye yönelik çalışmalarını anlatarak, HAK-İŞ’in Dünya Su

Forumu’na katılan tek işçi örgütü olduğunu
anlattı.
TİSK Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol’un açılış konuşmasıyla başlayan
“Ortak Paylaşım Forumu”nda Aile, Çalışma
ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt
Selçuk, TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu,
IOE Genel Başkanı Erol Kiresepi, ITUC Genel
Sekreter Yardımcısı Owen Tudor, ILO Bölge
Direktörü Heinz Koller birer konuşma yaptılar.
Forumun 2. Gününde işçi ve işveren temsilcilerinin katılımlarıyla oluşturulan çalışma
gruplarında belirlenen maddeler oylandı.
Televizyoncu Didem Arslan moderatörlüğünde gerçekleştirilen forumda, Balıkesir'in
Ayvalık ilçesinden gelen Zeytin Çekirdekleri Korosu Anadolu’nun çeşitli yörelerinden
farklı müzikleri icra ettiler.
Koristlerin her birinin üzerinde bir konfederasyon genel başkanının ismi yer aldı. Genel Başkanımız Mahmut Arslan, tişörtünün
üzerinde HAK-İŞ Genel Başkanı yazılı çocukla yakından ilgilendi. Programın sonunda
konfederasyon genel başkanlarına günün
anısına bir resim hediye edildi.
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ARSLAN, GENÇ SENDİKACILAR EĞİTİM YOLUYLA
BİLİNÇLENİYOR KONULU PROGRAMA KATILDI

Avrupa Birliği Sivil Düşün Programı kapsamında, Konfederasyonumuz HAK-İŞ’in
Gençlik Komitesi koordinatörlüğünde düzenlenen “Genç Sendikacılar Eğitim Yoluyla
Bilinçleniyor” konulu eğitim programı 10 Eylül 2019 tarihinde Ankara’da gerçekleştirildi.
Genel Başkanımız Mahmut Arslan’ın katılımıyla gerçekleştirilen programa üye sendikalarımızın yönetim kurulu üyeleri,HAK-İŞ
komite üyeleri ile sendikalarımızın genel
merkezlerinde ve işkolu sendikalarımızın

Ankara’da örgütlü olduğu işyerlerinde çalışan genç sendikacılar ile yükseköğretim
gören üniversiteli gençler katıldı.
Genel Başkanımız Mahmut Arslan konuşmasında ülkemizin daha büyük bir güç haline gelmesi, aydınlık yarınlara ulaşması
konusunda gençlere büyük görevler düştüğünü belirtti. Arslan, HAK-İŞ Konfederasyonu olarak gençlerle her fırsatta bir araya
gelerek, gençlerin bugünkü ve gelecekteki
sorularına ve ihtiyaçlarına cevap verebilecek özgün projeler
ve çalışmalar hazırladıklarını, HAKİŞ’in çalışmalarını,
çalışma hayatının
sorularını ve sendikal faaliyetleri anlattıklarını sözlerine
ekledi.
Arslan, “Biz insanız, bizim mutlaka
değerlerimiz ve bizi

insan yapan ve diğer canlılardan farklı kılan
hedeflerimiz, hayallerimiz ve gerçekleştirmek istediğimiz doğrularımız olmalı. Bizim
ideallerimiz olmalı. Toplum için, ailemiz
için, yaşadığımız şehrimiz için, ülkemiz için
insanlık için bizim hayallerimiz olmalı. Her
insanda derin hazineler vardır ve bizim onları ortaya çıkarmamız gerekiyor. Bunları farketmemiz, anlamamız gerekiyor. Kendinizin
içindeki hazineleri ortaya çıkarın ve o zaman
çok değerli olduğunuzun farkına varacaksınız ve toplumsal hayatta da değerli olduğunuzu fark edeceksiniz” dedi.
HAK-İŞ Gençlik Komitesi Başkanı Elif Yıldırım “Genç Sendikacılar Eğitim Yoluyla Bilinçleniyor” konulu eğitimle ilgili bilgilendirme
sunumu yaptı.
Eğitim programında Türkiye’de Çalışma
Hayatı Mevzuatı, Sendikal Örgütlenme,
Toplumsal Cinsiyet Eşitliği, Kişisel İletişim
Becerileri, Sosyal Medyanın Etkin Kullanımı
konularında 2 günlük eğitim gerçekleştirilecek.
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YILDIZ, GENÇLERE SENDİKACILIĞI ANLATTI
HAK-İŞ Konfederasyonumuz Gençlik Komitesi koordinatörlüğünde 10 Eylül 2019
tarihinde Ankara’da düzenlenen “Genç Sendikacılar Eğitim Yoluyla Bilinçleniyor” konulu
programda konuşan Genel Başkan Yardımcımız Dr. Osman Yıldız gençlere Türkiye ve
dünya sendikal hareketi hakkında bilgiler
verdi. Avrupa Birliği Sivil Düşün Programı
kapsamında konfederasyonumuz tarafından düzenlenen programın ilk gününde
gençlerle bir araya gelen Yıldız, “Sendikal
hareket tamamen işçilerimizin özgürce örgütlenmesine dayanır. Kökü, felsefesi ve temeli özgürlüğe dayanır. Biz o noktada doğru
bir yerde durduğumuzu ve doğru bir yerde
ilerlediğimizi düşünüyoruz. Gönüllülük temelde, sosyal diyaloga, kapasiteye, yeteneğe, bilgi ve tecrübe dayanan bir kavramdır.
Biz HAK-İŞ olarak bu kavramları savunan
bir konfederasyonuz” diye konuştu.
Her bireyin kendisine güvenmesini gerektiğini ve bu güvenin başarıda en büyük anahtar olduğunu vurgulayan Yıldız, “Kendinize
güvenirseniz, bilgi, eğitim ve formasyon
bunların hepsi sizler için birer güçtür. Oku-
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duklarınızı iyi anlayın ve tartışın, kendinizi iyi
geliştirin. İşyerlerine iyi bakın, yaşadığınız
ortama iyi bakın. Konuşun ve anlatın. Siz bir
şey başaramayabilirsiniz, başaramamaktan korkmayın. Korkarsanız, girişimcilikten
korsansınız ve bir şeyler üretemezsiniz”
şeklinde konuştu.
HAK-İŞ olarak hem ulusal hemde uluslararası alanda birçok yeniliğe imza attıkları-

nı belirten Yıldız, “Biz konfederasyon olarak
ilkelerimizin ve değerlerimizin arkasındayız.
Bize bunların dışındakiler yakışmaz. İster
sendikacılıkta olsun, ister özelde, ister uluslararası kuruluşlarda olsun ilk önce kendimizi bilgilerle donatacağız, kendimizi geliştireceğiz, sürekli deneyim kazanma üzerinde
olacağız ama hep iyiyi düşüneceğiz ve iyiyi
arayacağız. Bu kavramlar çok önemli” dedi.
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“AKADEMİ DÜNYASIYLA SENDİKAL HAREKETİN
İŞBİRLİĞİNİ ÖNEMSİYORUZ”

Konfederasyonumuz HAK-İŞ ile Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi arasında
gerçekleştirilen protokol kapsamında bu yıl
ikincisi düzenlenen “2019 Yılı Gençlik Farkında Tema Fikri Proje Yarışması Ödül Töreni”
ve Konfederasyonumuz HAK-İŞ Gençlik
Komitesi koordinatörlüğünde düzenlenen
“Genç Sendikacılar Eğitim Yoluyla Bilinçleniyor” projesinin ödül töreni 11 Eylül 2019
tarihinde HAK-İŞ Genel Merkezinde gerçekleştirildi.
Ödül törenine Genel Başkanımız Mahmut
Arslan, Hacı Bayram Veli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Tekin, HAK-İŞ Genel
Başkan Yardımcısı Dr. Osman Yıldız, HAK-İŞ
Kadın Komitesi Başkanı Fatma Zengin, Hacı
Bayram Veli Üniversitesi Kadın Çalışmaları
Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü
Prof. Dr. Fulya Bayraktar, Hacı Bayram Veli
Üniversitesi öğrencileri ile basın mensupları
katıldı.
Toplantıda konuşan Genel Başkanımız
Mahmut Arslan, “HAK-İŞ olarak akademi dünyası ile sendikal hareketin işbirliğini
çok önemsiyoruz. Pek çok üniversiteyle bu
anlamda çeşitli çalışmalar yapıyoruz. Hacı
Bayram Veli Üniversitemizle daha geniş bir
işbirliği anlaşmasıyla daha geniş alanlarda
birlikte çalışabiliriz” dedi.
İşçi hareketinin geleceğinin akademik çalışmalarla paralel bir geleceğinin olduğunu

dile getiren Arslan, “Biz bu çalışmalara ne
kadar önem verirsek, bilimsel çalışmaları
ne kadar sendikal hareketin içine dahil edersek, sendikal hareketle akademik dünyayı
birleştirerek yeni ufuklara yürümeyi başarabilirsek sendikal hareketin geleceğini de
kurtarmış olacağız” diye konuştu.

“Yeni Şeyler Üretmemiz Gerekiyor”
1980 öncesindeki sendikacılığın artık geride
kaldığını, artık uzlaşmaya, bilime, müzakereye ve sosyal diyaloğa dayalı yeni bir konseptin olduğunu vurgulayan Arslan, “Bunu
sağlayabilmemiz için kendimizi, bilgimizi,
becerimizi, iletişim anlamındaki eksiklikle-

rimizi, sosyal diyalog konusunda yapmamız
gerekenleri hem bilim dünyasıyla çalışarak,
hem de kendi tecrübelerimizden yola çıkarak yeni şeyler üretmemiz gerekiyor” ifadelerini kullandı.

“En Kapsamlı Çalışmalara İmza
Attık”
HAK-İŞ’in kadın konusunda önemli çalışmalar yaptığını anlatan Arslan, “Türkiye sendikal hareketinin içerisinde işçi ve memur
sendikaları ve konfederasyonları dahil kadın
konusunda somut, hem stratejik belgesini
hazırlayan, hem de bu alanda ciddi şekilde
projeler yapan ve bunu günlük bir çalışma
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olmaktan öte Türkiye’nin geleceği açısından,
sendikal hareketin geleceği açısından kadının rolü ve misyonunun ne olması gerektiği
konusunda en ciddi, en kapsamlı, en saygıdeğer çalışmalara imza attık. Bunu daha da
ileriye taşımamız gerekiyor. Sendikal hare-
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kete kadın elinin değmesi için çabalarımızı
daha da güçlendireceğiz” şeklinde konuştu.
2. Gençlik Farkında Tema Fikri Proje Yarışması’nın önemli bir proje imzaya attıklarını
vurgulayan Arslan, “Hacı Bayram Veli Üniversitesi’yle yaptığımız başarılı çalışmaların

bir tanesi de bu projedir. Tamamen kadına
yönelik, hepimizi heyecanlandıracak farklı projeleri teşvik etmek, HAK-İŞ olarak bu
projelere ekonomik anlamda katkı vermek,
bunun daha da ötesine geçerek belki bu projeleri bilimsel anlamda doktora tezine, yük-
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sek lisans tezine dönüştürecek çalışmalara
katkı vermek anlamında bir yola çıktık. Bu
yıl ikincisini yapıyoruz. Bunu devam ettirmemiz gerekiyor. Yaptıklarımızdan yola çıkarak
yenilerini yapmamız gerekiyor” sözlerine yer
verdi. Hacı Bayram Veli Üniversitesi Rektörü
Prof. Dr. Yusuf Tekin, “Hacı Bayram Veli Üniversitesi olarak Türkiye’de çok yaygın olmayan farklı bir konsept ile akademik hayata
başladık. Biz sosyal bilimler ve sanat temalı
bir üniversiteyiz. Bünyemizdeki akademik
birimlerin tamamı bu kapsamda hizmet
vermektedir” dedi.
Üniversitede eğitim alan gençlerle toplumun
sorunlarına çözüm üretecek adımlar atmayı arzu ettiklerini vurgulayan Tekin, “Bunun
yolu hem sivil toplum kuruluşlarıyla hem
de kamu otoriteleriyle sağlıklı bir iletişim
içerisinde olmak, karşılıklı işbirliğini maksi-

mum noktaya taşımaktır. Hacı Bayram Veli
Üniversitesi olarak bu hedefle yola çıktık.
Bu kapsamda sivil toplum kuruluşlarıyla
ve kamu kurumlarıyla karşılıklı etkileşim
içerisindeyiz. Bakanlıklara AR-GE hizmetleri üretmekten, sivil toplum kuruluşlarıyla
faaliyet yapmaya kadar yaygın bir toplumsal
katkı vereceğimizi tahmin ediyoruz. Bu anlamda HAK-İŞ Konfederasyonu ile böyle bir
proje oluşturuldu” ifadelerini kullandı.
HAK-İŞ Konfederasyonu ile yaptıkları işbirliklerini maksimum noktaya ulaştırmak
istediklerini dile getiren Tekin, “Üniversite
olarak araştırma yapmak ve bilimsel çalışma yapmayı hedefliyoruz. Sivil toplum
kuruluşları bizim ürettiğimiz bilimsel çalışmaları kendi alanlarında uygulamak, bize
veri sağlama anlamında bize ciddi anlamda
katkı sağlayabilirler. Bu sayede hem bizim

ürettiklerimiz anlamlı hale gelecek, hem de
üretim sürecimiz kolaylaşmış olacaktır. Biz
bu işbirliğini daha kapsamlı hale getirmeye
çalışıyoruz” dedi.
HAK-İŞ Kadın Komitesi Başkanı Fatma Zengin ile Kadın Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Fulya Bayraktar birer selamlama konuşması yaptılar.
Konuşmaların ardından “2. Gençlik Farkında Proje Yarışması”nda dereceye girenlere
ödülleri takdim edildi.
Ardından Konfederasyonumuz HAK-İŞ’in
Gençlik Komitesi koordinatörlüğünde düzenlenen “Genç Sendikacılar Eğitim Yoluyla
Bilinçleniyor” projesine katılımcılarının sertifikaları
Genel Başkanımız Mahmut Arslan ile Hacı
Bayram Veli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr.
Yusuf Tekin tarafından takdim edildi.
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ARSLAN, ÖZÇELİK-İŞ SENDİKAMIZIN EĞİTİM
SEMİNERİNE KATILDI

Genel Başkanımız Mahmut Arslan, Özçelik-İş Sendikamızın “Güçlü Temsil, Güçlü
Sendikacılık, Güçlü Aile” Temasıyla 3 Eylül
2019 tarihinde Afyon’da gerçekleştirdiği
eğitim seminerine katıldı. Toplantıya, Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi
Mehmet Ali Şahin, HAK-İŞ Genel Başkan
Yardımcısı ve Özçelik-İş Sendikası Başkanı
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Yunus Değirmenci, HAK-İŞ Genel Başkan
Yardımcısı Mehmet Şahin, Konfederasyonumuz HAK-İŞ’e bağlı sendikalarımızın Başkan ve Yöneticileri ile Özçelik-İş Sendikamızın yöneticileri ve üyeleri katıldı.
Arslan, Özçelik-İş Sendikamızın eski adıyla
Özdemir-İş Sendikamızın HAK-İŞ’in kurucu
sendikalarından biri olduğunu, Özçelik İş

Sendikamızın HAK-İŞ ailesinin çok önemli
bir unsuru olduğunu anımsatarak, Özçelik-İş Sendikası Genel Başkanı ve HAK-İŞ
Genel Başkan Yardımcısı Yunus Değirmenci’yi bugüne kadar yürüttüğü başarılı çalışmalar ve bundan sonrası için ortaya koyduğu hedeflerden dolayı tebrik etti. Arslan, bu
durumun hem HAK-İŞ’in gücüne güç kattı-
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ğını hem de geleceğe ait umutlarımızı, beklentilerimizi ve hayallerimizi gerçekleştirme
konusunda bize büyük bir moral ve destek
olduğunu söyledi.

“HAK-İŞ’i Sendikalarımızla Birlikte
Geleceğe Taşıyacağız”
Özçelik-İş İş Sendikamızın son üç yılda gerçekleştirdiği başarılı örgütlenmeler, ortaya
koyduğu yeni hedefler ve bundan sonrası
için yapacaklarının ifade edilmesinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Arslan, daha
güçlü bir HAK-İŞ’i sendikalarımızla birlikte
geleceğe taşıyacağımızı söyledi. HAK-İŞ’in
14. Olağan Genel Kurulunda Özçelik-İş Sendikamızın Başkanı Yunus Değirmenci’nin de
yer aldığı HAK-İŞ Yönetim Kurulunun büyük
bir destekle sandıktan çıktığını ve görevinin
başına geldiğini anımsatan Arslan, “HAK-İŞ

Konfederasyonumuzun yeni Yönetim Kuruluna bir kez daha başarılar diliyorum. Büyük bir sorumlulukla geldik. Mali İşlerden
Sorumlu Genel Başkan Yardımcımız Yunus
Değirmenci Bey de inanıyorum ki Özçelik-İş
Sendikamızdaki bu bereketi HAK-İŞ Konfederasyonunda da sağlayacak ve HAK-İŞ’in
hedeflerine yürümesinde büyük bir katkı ve
destek olacaktır” dedi

Uluslararası Alanda Tarihi Başarılar
Arslan, geçtiğimiz hafta G20 toplantıları için
Tokyo’da bulunduğunu, Türkiye sendikal
hareketini HAK-İŞ’in temsil ettiğini belirterek, G20 toplantılarında sendikal hareketin gündemi, HAK-İŞ’in bugünü ve gelece
ait hedeflerini paylaştıklarını, büyük ilgi ve
destek gördüklerini kaydetti. HAK-İŞ’in
ETUC ve ITUC başta olmak üzere ulusla-

rarası alanda yürüttüğü önemli ve başarılı
çalışmaları anımsatan Arslan, “Türkiye’de
ilk kez bir Konfederasyon ITUC’un Genel
Başkan Yardımcılığı görevine seçilmiştir.
Bu sizin ve HAK-İŞ ailesinin bir başarısıdır.
HAK-İŞ, sendikacılığından dolayı bu görevlere getiriliyor. Eğilip, bükülmedik, ikiyüzlü
bir politikayı asla benimsemedik. HAK-İŞ’in
varlık nedenini sorgulamadık, HAK-İŞ’in bulunduğu yeri ve misyonunu asla kimselerle
pazarlık konusu yapmadık. Bizi olduğumuz
gibi kabul ederek bu görevlere getirdiler bu
bizim için tarihi bir başarıdır” dedi.

“HAK-İŞ’in Daha da Güçlü Olması
Gerekiyor”
HAK-İŞ’in uluslararası alanda yürüttüğü
başarılı çalışmaları ülkemize de taşıması
ve ülkemizdeki sendikal hareketin daha da
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güçlendirilmesi konusunun başka bir sorumluluk alanı olduğunu ifade eden Arslan, “2011 yılında göreve geldiğimiz zaman
HAK-İŞ Konfederasyonumuz yaklaşık 140
bin üyesiyle 7-8 sendikasıyla mütevazi bir
konfederasyondu. Ancak hem durduğu yer,
hem ortaya koyduğu hedefler hem tarihsel yürüyüşündeki dik duruşuyla da HAKİŞ önemli bir yeri temsil ediyordu ve o yeri
hakkıyla dolduruyordu. Bir eksiğimiz vardı.
Sayısal anlamda istediğimiz noktada değildik. 2012 yılındaki kanun değişikliği ile birlikte konfederasyonumuza yeni sendikalar
kazandırdık. Bugün Allah’a şükür 700 bine
yakın üyesi bir tanesi KKTC’de olmak üzere
21 sendikası ile Türkiye’nin en güçlü ve etkin
konfederasyonlarından birisi olduk. Hala ülkemizde 14 milyon sigortalı çalışanımız var
bu bunların sadece yüzde 13,8’i sendikalara
üye. Onun için de HAK-İŞ’in misyonunu yerine getirmek adına, hem de bütün emekçilerin sorunlarını çözmek adına daha güçlü
olması gerekiyor. Bunun için de sizlere ihtiyacımız var” diye konuştu.

“Özçelik-İş Sendikamızı Daha da
İleriye Taşıyacağız”
Arslan, işkolunda yaklaşık 1 milyonun üzerinde emekçi çalıştığını ve bunların tamamına ulaşmak gibi bir sorumluluğumuz bulunduğunu anımsatırken, Yunus Değirmenci
Başkanlığında Özçelik-İş Sendikamızın örgütlenme ve sendikamızı daha ileriye taşıma konusunda önemli çalışmalar yaptığına
dikkat çekti. Arslan, “Özçelik-İş Sendikamızın başarısı HAK-İŞ’in başarısıdır. Onun için
biz zaman Özçelik-İş Sendikamızın teşkilatlanma uzmanı gibi çalışmaya, birlikte yeni
işyerlerini sendikamıza katmaya o konuda
gayret etmeye bundan sonra da devam edeceğiz. Bugün 40 binlerdeyiz inşallah bunu iş-
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kolunun en büyük sendikası olmak ve daha
sonra da Türkiye’nin en büyük ve güçlü sendikası olmakla taçlandırmamız gerekiyor.
Ortada bir irade var, ciddi bir yükümlülük, bir
dayanışma, bir irade var. Bütün bunların sonunda bu başarı gelecektir. Öz Çelik-İş Sendikamızı daha da ileriye taşıyacağız” dedi.
Kamu toplu iş sözleşmelerinde yaşanan
hayal kırıklığına da değinen Arslan, “Kamu

toplu iş sözleşmeleri ilk defa enflasyon altında imzalanmak durumunda kaldı. Bunun
sorumluluklarını bunun bu noktaya gelmesini sağlayanları işçiler affetse bile tarih
affetmeyecektir. Bu yapılanları pişkinlikle
karşılayan ve bunu bir kısım gerekçelere
dayandıranlar, bunun hesabını asla veremeyeceklerdir. Toplu sözleşmeyi en fazla üyesi olan sendikalarla yapma alışkanlığı artık
terk edilmelidir. Yüzbinlerce işçiyi temsilen
masaya oturanların sorumlu davranmaları
gerekiyor. Arkalarında binlerce insanın bulunduğu hakkını, geleceğini ilgilendiren binlerce insanın olduğunu unutmadan hareket
etmeleri gerekirken ne yazık ki bütün bunlar
olmadı ve bu toplu sözleşmede hayal kırıklığı yaşandı. İnanıyorum ki HAK-İŞ’in önemi
ve sorumluluğu bir kez daha ortaya çıktı.
Önümüzdeki döneme en büyük konfederasyon olarak masaya oturduğunuz zaman bu
sorunu da çözmüş olacağız” dedi.
Toplantıda, Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Mehmet Ali Şahin, HAKİŞ Genel Başkan Yardımcısı ve Özçelik-İş
Sendikası Başkanı Yunus Değirmenci ve
HAK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Mehmet
Şahin de bir konuşma yaptı.

“Belediyelerde İşten Çıkarmalara Karşı
Mücadele Edeceğiz”
Arslan, 31 Mart seçimlerinin ardından
özellikle CHP ve HDP’li belediyelerde
yaşanan işten çıkarmalar ve sendika
değiştirme baskılarına ilişkin de değerlendirmelerde bulundu. Arslan, son olarak İstanbul’da işten çıkarmalarla karşı
karşıya kalındığına dikkat çekerek, “31
Mart seçimlerinden önce söylenen sözlerin sadece söz olarak kaldığı ve uygulamalarda bunların hiçbir karşılığının olmadığını yaşadık. Hiçbir hukuki dayanağı
olmayan hiçbir haklı gerekçesi olmayan
ve tamamen keyfi bir uygulama ile 1.310
arkadaşımız işini, aşını ve ne yazık ki ekmeğini kaybetti” dedi. İşini kaybeden işçilerin hikayelerini yakından dinlediğini,
her birinde büyük bir dram bulunduğunu
ifade eden Arslan, “Kimi kanser hastası,
kimi borçlarını ödeyemediği için icralar
ile karşı karşıya. Her birinin hüzünlü
hikayeleri var ve işlerini kaybettiler. Bu
arkadaşlarımızın yanında olmamız gerekiyor. Hangi siyasi parti olursa olsun,
insanların ekmeğine, aşına, geleceğine
bir müdahale yapılıyorsa bizim orada yer
almamız gerekiyor” dedi.

Bolu’da işten atılan 19 kişi için verilen
onurlu ve şanlı mücadeleye dikkat çeken
Arslan, “Bolu’dan Ankara’ya tam 200 km
yol yürüdük. 6.000’e yakın arkadaşımızla bir yürüyüş gerçekleştirdik. Yağmur
çamur, dolu, sıcak demeden 19 işçi arkadaşımızın işe dönmesi için mücadele
ettik ve çok şükür hedefimize ulaştık.
Elde edilen bu başarı hepimizin başarısıdır” dedi. “İstanbul’da işten çıkarılan
arkadaşlarımızın işe dönmesi için de
mücadele edeceğiz” diyen Arslan, “Ama
siyasetin bu kadar ucuzladığı, vaadlerin
bu kadar unutulduğu böyle bir dönem
hiç yaşanmamıştır. Sayın Kılıçdaroğlu’nun namus sözü, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanının ‘Herşey Güzel
Olacak’ ifadeleri sadece söylenmiş ve
geride kalmış sözler olarak bugün önümüzde duruyor” dedi. Arslan, yaşanan
bütün olumsuzluklara karşın HAK-İŞ’in
mücadelesini sürdüreceğini, vazgeçmeyeceğini, geri adım atmayacağını, zulme
karşı mazlumların yanında adalet, hak
ve özgürlük isteyerek sürdüreceğini
söyledi.
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ARSLAN, ÖZ İLETİŞİM-İŞ SENDİKASI
EĞİTİM PROGRAMINA KATILDI
“HAK-İŞ Yerli ve Milli Bir
Mücadelenin Sesidir”
HAK-İŞ’in yerli ve milli bir mücadelenin sesi
olduğunu belirten Arslan, “HAK-İŞ, değerlerimizin, inançlarımızın ve kültürümüzün
de vazgeçilmez savunucusudur. HAK-İŞ’in
büyümesi Türkiye’nin büyümesi, HAK-İŞ’in
gücü Türkiye’nin gücüdür. Zor zamanlarda
biz vardık. 15 Temmuz’da, 12 Eylül’de direnen biz vardık. 28 Şubat’ta direnen bizdik.
Biz sorumlu bir konfederasyonuz ve sorumluluklarımızın farkındayız” dedi.

“Erdemli Bir Sendikal İnşaası İçin
Yola Çıktık”
Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 12 Eylül
2019 tarihinde Konfederasyonumuza bağlı
Öz İletişim-İş Sendikamız tarafından düzenlenen Genişletilmiş Yönetim Toplantısı ve
Temsilciler Eğitim Programına katıldı.
Toplantıya Genel Başkanımız Mahmut Arslan, Genel Başkan Yardımcımız Dr. Osman
Yıldız, Öz İletişim-İş Sendikası Genel Başkanı Mehmet Nur Güllüoğlu, Öz İletişim-İş
Sendikası yönetim kurulu üyeleri ve işyeri
temsilcileri katıldı.
Genel Başkanımız Mahmut Arslan, işyeri
temsilcilerine HAK-İŞ’in çalışma alanları,
yürütmüş olduğu proje ve faaliyetler hakkında bilgilendirmelerde bulundu.

“Köprü Olacağız”
İşyeri temsilcilerinin görevlerini yürütürken
hem sendikalarının işyeri temsilcisi olduğunu hem de işyerinde HAK-İŞ Genel Başkanını temsil ettiklerini unutmamaları gerektiğini kaydeden Arslan, “İşyerlerinizde sadece
Öz İletişim-İş Sendikasını değil aynı zaman-

da bizleri de temsil ettiğinizi asla unutmayın.
Bunun için de önce işimizi, temsilciliği, iletişimi, ilişki biçimini öğreneceğiz. Bütün ilişkilerde bir köprü olacağız. Sizler HAK-İŞ’in
görüşlerini işyerlerinizdeki arkadaşlarımıza
ulaştıracaksınız. Sendika temsilciliği çok
kıymetli ve zor bir iştir. Mazlumların yanında
yer alarak hayırlı bir iş yapıyorsunuz. Bu iş
ancak gönüllü olarak yapılacak bir iştir” şeklinde konuştu.

Öz İletişim-İş Sendikası Genel Başkanı Mehmet Nur Güllüoğlu, “Öz İletişim-İş Sendikası
olarak 5 yıl önce HAK-İŞ çatısı altında “Önce
İnsan, Önce Emek” diyerek erdemli bir sendikal inşaası için yola çıktık. İlk genel kurulumuzda insanın anca hakla, emekle, alınteriyle onurlu bir varlık olduğu bilinciyle işe
başlamıştık. Her zaman hakkın ve haklının
yanında olduk. Sizler Türkiye’nin gözbebeği
işletmelerden birisi olan TÜRKSAT’ın değerli
işyeri temsilcilerisiniz” diye konuştu.

“1980 Sonrasında En Geniş
Katılımlı Grevleri HAK-İŞ Yapmıştır”

“Temsilcilerin Görevi Toplu İş
Sözleşmesiyle Sınırlı Değildir”

12 Eylül darbesinin 39. Yılı dolayısıyla HAKİŞ Konfederasyonunun darbe dönemlerinde
yaşadıklarına da değinen Arslan, “12 Eylül’de
çok sıkıntılar yaşadık. Bunlara karşı teslim
olmadık ve mücadele ettik. 1980 sonrasında
en geniş katılımlı grevleri yapan tek konfederasyon HAK-İŞ’tir. Biz bunlarla övünmüyoruz, şartlar o zaman bunu gerektirdi.
Ama bunların hepsinden sonuç aldık” diye
konuştu.

İşyeri temsilciliği görevinin önemine değinen Güllüoğlu, “Temsilcilerin görevi sadece
toplu iş sözleşmesi oluştuğu dönemlerle
sınırlı olmayıp, toplu iş sözleşmesinin uygulandığı dönemlerde daha da yoğunlaşmaktadır. Çalışanlara, toplu iş sözleşmesinde
elde edilen hakların eksiksiz biçimde sağlanması, sözleşmenin uygulanmamasından
ya da yorumundan kaynaklanan uyuşmazlıkların çözümünde ilk girişimlerin yapılması
siz temsilcilerimize düşmektedir. Tüm çalışanların yasalardan doğan hakların korunmasına yardımcı olmak da yine temsilcilerimizin görevidir. Bu eğitim programımızın
tüm emekçilerimiz için hayırlı olmasını diliyorum” şeklinde konuştu.
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FAS ULUSAL YEREL YÖNETİMLER ÇALIŞANLAR
SENDİKASI’NI HAK-İŞ’TE AĞIRLADIK

UNTM Konfederasyonu’na bağlı Fas Ulusal
Yerel Yönetimler Çalışanlar Sendikası Genel
Başkan Yardımcısı Sadi Faddouli beraberindeki yönetim kurulu üyelerini 11 Eylül 2019
tarihinde HAK-İŞ Genel Merkezi'nde ağırladık. Toplantıya Genel Başkanımız Mahmut
Arslan, Fas Ulusal Yerel Yönetimler Çalışanlar Sendikası Genel Başkan Yardımcısı Sadi
Faddouli, HAK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı
Dr. Osman Yıldız, Fas Ulusal Yerel Yönetimler Çalışanlar Sendikası Genel Sekreteri Mohamed Mesaaf, Genel Sekreter Yardımcısı
Hassan Elhalabi, Mali Sekreteri Ali Tagda,
Mali Sekreter Yardımcısı Asmaa Fersiwi, Yönetim Kurulu üyeleri Mohamed El Kaoubai,
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Nadia Touhami, Fas Şube Başkanı Ahmed
Alioui, Rabat Şube Başkanı Khalid El Oumlouki ve uzmanlarımız katıldı.
Toplantıda konuşan Genel Başkanımız Mahmut Arslan, HAK-İŞ ile Fas arasındaki ilişkileri eğitim programlarıyla güçlendirmek istediklerini belirterek, “İlişkileri güçlendirme
konusunda iki tarafın da çabası olduğunu
görüyoruz. Eğitim programları ve ziyaretlerle ilişkilerimizi inşallah daha da ileriye taşıyacağız” dedi.
Arslan, Türkiye’de faaliyet gösteren konfederasyon ve sendikalar hakkında heyeti bilgilendirerek, HAK-İŞ’in çalışma alanları, yürütmüş olduğu proje ve faaliyetler hakkında

açıklamalarda bulundu. Filistin ve Kudüs
konusunu temel meselelerden birisi olarak
gördüklerini vurgulayan Arslan, “HAK-İŞ
Konfederasyonu ve Uluslararası Kudüs ve
Filistin’e Destek Sendikalar Birliği olarak bu
konuda üzerimize düşeni yapma gayreti içerisindeyiz” dedi.
31 Mart yerel seçimlerinden sonra HAK-İŞ’e
bağlı bazı sendikalara yönelik bir kısım belediyeler tarafından işçilerin haksız yere işten
çıkarıldığı anlatan Arslan, “HAK-İŞ, üyelerine karşı şekilde tehdit ve baskılara karşı
mücadele etmektedir. Bu konuda 5 aydır
sürdürülen mücadelemiz kararlılıkla devam
etmektedir” ifadelerini kullandı.
HAK-İŞ’in uluslararası sendikal harekete
örnek eylemler gerçekleştirdiklerini belirten
Arslan, eylemlerini kırmadan, dökmeden,
herhangi bir zarara yol açmadan sağduyulu
bir şekilde yaptıklarını söyledi.
Fas Ulusal Yerel Yönetimler Çalışanlar Sendikası Genel Başkan Yardımcısı Sadi Faddouli, HAK-İŞ 14. Olağan Genel Kuruluna
Türkiye hükümeti ve siyasi parti temsilcileri
toplantıya katılmışlardı. Bu genel kurulda
HAK-İŞ’in ne kadar güçlü bir konfederasyon
olduğunu bir kez daha görmüş olduk” diye
konuştu.
Faddouli, “HAK-İŞ ile ikili işbirliği anlaşmaları ve eğitim programlarını arttırarak ilişkilerimizi daha da güçlü hale getirmek istiyoruz. Çünkü HAK-İŞ’in uluslararası alanda
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büyük bir etkisi olduğunu görüyoruz” dedi.
HAK-İŞ’in sendikal hareketi yaşadığını ve
yaşattığını dile getiren Faddouli, “Bu eğitim programı sayesinde Türkiye sendikal
hareketini daha yakından tanımış olacağız.
Taşeron işçiliğin kaldırılması konusunda
HAK-İŞ’in verdiği mücadele, sosyal diyalog
anlayışı başta olmak üzere HAK-İŞ’in çalışma hayatındaki bilgi ve deneyimlerinden
faydalanmak istiyoruz” şeklinde konuştu.
HAK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Dr. Osman
Yıldız, HAK-İŞ’in kuruluşu ve tarihi hakkın-

da bilgilendirmelerde bulundu. Türkiye’deki
sendikal hareketi anlatarak HAK-İŞ’in bu
sendikal hareketin içerisindeki yeri ve önemine değindi.
HAK-İŞ’in 44 yıllık bilgi birikimiyle kuruluş
ilkelerine bağlı bir konfederasyon olarak çalışmalarını yürüttüğünü belirten Yıldız, “Kuruluş ilkelerimiz müspet düşünceye, sosyal
diyaloğa, liberal demokrasiye, özgürlüğe,
uzlaşmaya dayalıdır. HAK-İŞ, milli, yerel ve
evrensel değerleri bir arada buluşturmayı
hedefleyen ve işçi-işveren paralelliğini esas

alan bir konfederasyondur. Bu temel değerlerimizi uygulamaya ilkeli, kararlı ve onurlu
olmak şeklinde aktarıyoruz. Bunları çalışma
prensibi olarak geliştirdik ve uyguluyoruz”
dedi. HAK-İŞ’in uluslararası düzeydeki etkinliklerini arttırarak devam ettirdiğini vurgulayan Yıldız, “Uluslararası alanda kabul
gören bir konfederasyon olarak çalışmalarımızı sürdürüyoruz” ifadelerini kullandı.
Toplantı karşılıklı hediyeleşmenin ardından
son buldu.

HAK-İŞ KONFEDERASYONU / Ocak 2020

116 | HABERLER

ARSLAN, RUS SENDİKACILARLA EĞİTİM PROGRAMINDA
BİR ARAYA GELDİ

Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 6 Kasım
2019 tarihinde Konfederasyonumuza bağlı
Hizmet-İş Sendikamız ile Tüm Rusya Devlet
ve Kamu Hizmet İşçileri Sendikası arasındaki Ortak Sendikal Eğitim Programına katıldı.
Programa Genel Başkanımız Mahmut Arslan, Tüm Rusya Devlet ve Kamu Hizmet
İşçileri Sendikası yöneticileri, Uluslararası
Vizyon Üniversitesi Rektör Yardımcısı Doç.
Dr Hasan Oktay katıldı.
Ortak eğitim programının açılışında konuşan
Genel Başkanımız Mahmut Arslan, iki ülkenin işbirliğinin çok uzun yıllara dayandığını
belirterek, eğitim programının her iki ülkenin
halkları, sendikaları ve emekçileri olumlu
sonuçlar doğuracağını kaydetti.
Konfederasyonumuza bağlı sendikaların
yakın zamanda önemli ilerlemeler gerçekleştirdiğini belirten Arslan, Türkiye ile Rusya
arasındaki ilişkiler normal ilişkilerin ötesinde gelişmektedir. Rusya Federasyonu’nun
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dünya sendikal hareketi içindeki önemini ve
katkısını biliyoruz. FNPR’nin uluslararası ve
bölgesel alandaki etkinliğini arttırdığını görüyoruz. FNPR ile pek çok alanda ortak hareket ediyoruz” dedi.

“Demokrasinin Olmadığı
Yerde Sendikal Hareketten
Bahsedemeyiz”
HAK-İŞ’in sendikal mücadeleyi birkaç temel
üzerine oturttuğunu kaydeden Arslan, “Birincisi demokrasiyi sendikal mücadelenin olmazsa olmazı olarak görmemizdir. Demokrasinin olmadığı yerde sendikal hareketten
bahsedemeyiz. Bu yüzden demokrasinin gelişimine katkı veriyoruz. İkincisi, işçi-işveren
ilişkilerini birbirimizin sosyal ortağı anlayışıyla ele alıyoruz ve önemsiyoruz. Sosyal diyaloğu sendikal mücadelemizin temellerinden birisi olarak görüyoruz. Sosyal diyalog,
çatışma yerine uzlaşmayı, birbirimizi yıpratmak yerine dayanışmayı, sorunları konu-

şarak, ilişkileri müzakere ederek sorunları
masada çözmenin adıdır. Sosyal diyalog, bütün taleplerimizin kabul edilmesi ya da karşı
tarafın bütün taleplerinin reddedilmesi değil,
karşılıklı olarak birbirimizi ikna ederek ortak
bir noktada buluşmanın adıdır. Üçüncüsü
dünyanın neresinde olursa olsun, mazlum
ve mağdurlara sahip çıkıyoruz” diye konuştu.
HAK-İŞ’in Türkiye’nin en büyük Konfederasyonlarından birisi olduğunu belirten Arslan,
“Konfederasyonumuzun uluslararası ilişkilerde önemli bir iddiası var. Rusya Federasyonu ile tam bir işbirliği içerisindeyiz. Uluslararası toplantılarda işbirliği içinde hareket
ediyoruz. Aramızdaki ikili ilişkilerin daha
güçlü hale getirilmesi için tertip ettiğimiz
toplantımızda yerel yönetimler ve kamu hizmetleri alanında ülkelerimizdeki tecrübeleri
birbirimizle paylaşmayı önemsiyoruz” dedi.
Rusya ve Türkiye’nin iki dost ve köklü birer
ülke olduğunu ifade eden Arslan, iki ülkenin
yöneticileri ve sendikalar arasındaki ilişkiden
memnuniyet duyduğunu belirtti.

Heyetle Akşam Yemeğinde Bir
Araya Geldik
Genel Başkanımız Mahmut Arslan, Tüm
Rusya Devlet ve Kamu Hizmet İşçileri Sendikası Genel Başkanı Nikolai Vodianov ve
yönetim kurulu üyeleri ile akşam yemeğinde
bir araya geldi. Genel Başkanımız Mahmut
Arslan ortak eğitim vesilesiyle iki sendikanın ilişkilerinin daha da artacağını belirterek,
“Sizleri Türkiye’de ağırlamaktan mutluluk
duyuyoruz” diye konuştu.
Tüm Rusya Devlet ve Kamu Hizmet İşçileri
Sendikası Genel Başkanı Nikolai Vodianov,
“Bizi ülkenize davet ettiğiniz için teşekkür
ediyoruz. Rusya ve Türkiye iki komşu ülkedir.
Bu komşuluk ile hem ticari hem de sosyal
ilişkilerimiz artmaktadır. Sendikalar arası iletişim çok önemlidir. Bu yüzden tüm dünyada
sendikalar birbirleriyle hareket ettikçe daha
güçlü olacaktır. İkili ilişkilerimizin ilerleyerek devam etmesini istiyoruz. Problemlerin
çözümü için fikir paylaşımında bulunmalı ve
ortak çözüm yolları üretmeliyiz” dedi. Eğitim
programından duydukları memnuniyeti dile
getiren heyet, eğitim programı sayesinde
HAK-İŞ’in bilgi birikimi ve deneyimlerinden
önemli ölçüde faydalandıklarını söylediler.
Program, hediyeleşmenin ardından sona
erdi.

HABERLER | 117

ARSLAN, JAPONYA’DA TEMASLARDA BULUNDU
HAK-İŞ’in kamuda çalışan 1 milyona yakın taşeron işçinin, kadro almasını sağlayarak, taşeron sorununun çözülmesine öncü bir katkı
sağladığını hatırlatan Arslan, “Sayın Cumhurbaşkanımız ve hükümetimiz, neoliberal
dayatmalara karşı bir meydan okuma ortaya
koyarak, taşeron sistemini sonlandırmış ve
bu konuda tarihi bir başarıya imza atmıştır”
ifadelerini kullandı.

“Fıtratta Farklılık, Haklarda Eşitlik
Anlayışıyla Yola Çıktık”

Genel Başkanımız Mahmut Arslan Başkanlığındaki HAK-İŞ heyeti, 6-10 Ekim 2019 tarihlerinde Japonya’nın Başkenti Tokyo’da gerçekleştirilen ITUC-AP Genel Kuruluna katıldı.
Genel Başkanımız Mahmut Arslan, ITUC-AP
Genel Kurulunda yaptığı konuşmada, HAKİŞ’in her zaman, demokratik ve sosyal bir
dünyadan yana olduğunu söyledi. Arslan,
“Herkes için özgürlük, adalet ve iyi işler istiyoruz. Herkesin sosyal güvencesinin olduğu,
asgari yaşam ihtiyaçlarının karşılandığı bir
düzenden yanayız” dedi.
ITUC-AP Genel Kurulunda, Genel Başkanımız
Mahmut Arslan’a, Genel Başkan Yardımcımız
Dr. Osman Yıldız, HAK-İŞ’e bağlı Öz Güven-Sen
Sendikası Genel Başkanı Ömer Yılmaz, KKTC
Kamu-Sen Genel Başkanı Metin Atan ile Dış
İlişkiler Uzmanlarımız Merita Yıldız, Pınar Özcan, Ahmet Halfaya, Emine Aytekin eşlik etti.
Genel Kurula hitaben konuşmalarını gerçekleştiren Genel Başkanımız Mahmut Arslan,
“ITUC-AP Genel Kurulu gerek hazırlık süreci
ve içeriğin hazırlanması, gerekse kararların
zenginliği konusunda çok başarılı bir çalış-

ma gerçekleştirmiştir. Başta ITUC-AP Genel
Sekreteri Shoya Yoshida olmak üzere bütün
ITUC-AP Sekretaryasına teşekkürlerimi ve
tebriklerimi iletiyorum” dedi.
İşçilerin gücünün inşasında sendikal dayanışmanın önemine dikkat çeken Arslan, uluslararası sendikal dayanışmanın ise daha da
önemli olduğunu söyledi.
Türkiye’de sendikal haklar gelişirken aynı zamanda sendikal hareketin de güçlendiğini dile
getiren Arslan, güçlenme sürecinde sendikal
hareketin zorluklarla karşılaştığını ve HAK-İŞ
olarak bu zorlukları aşabilmek için ciddi bir
mücadele verdiklerini söyledi.

“Dijital Ekonomi Emek Hareketini
Zorlamaktadır”
Bütün dünyada, neo-liberal politikaların etkisiyle sendikalaşmaya ve örgütlenmeye karşı
bir direnç oluştuğunu belirten Arslan, “Yüksek teknolojilerin kullanıldığı dijital ekonomi,
emek hareketini zorlamaktadır. Bu kuşatmaya karşı emek hareketleri olarak uluslararası
dayanışma ve yeni örgütlenme stratejileri ile
başa çıkabiliriz” dedi.

HAK-İŞ’in kadın konusundaki çalışmalarına
değinen Arslan, “HAK-İŞ olarak ‘Fıtratta Farklılık, Haklarda Eşitlik’ anlayışıyla yola çıktık.
Bu sayede hem kadınların sendikal harekette
daha fazla yer almasında, hem kadın istihdamının arttırılmasında, hem de kadına yönelik
her türlü şiddete karşı mücadelede başarıyla
öncü bir rol oynadık. Kadınlarla ilgili yaptığımız başarılı örgütlenme stratejileri sayesinde,
kadın üye oranımız yüzde 2’lerden yüzde 25’e
kadar yükselmiştir” şeklinde konuştu.

“Toplumsal Barışı Sağlamak İçin
Birlikte Hareket Etmeliyiz”
Arslan, “Ülkemizde, bölgemizde ve dünyada
isimleri ne olursa olsun, her türlü terör örgütüne ve terörizme karşıyız. DAEŞ, PKK, FETO,
YPG terör örgütleridir. Dünyada barışın tesis
edilmesi için sendikalar olarak hep birlikte
mücadele etmemiz gerekiyor. DEAŞ da terör örgütüdür, Yeni Zelanda’daki camide ibadetlerini yapmak isteyen masum insanların
katledilmesi de terörün işidir. Sri Lanka’daki
kiliselere yapılan saldırılar da terörün işidir.
Birlikte yaşama dokusuna tehdit oluşturan bu
akımlara karşı ITUC-AP’nin dik duruşundan
duyduğumuz memnuniyeti ifade etmek isteriz. Terörün dini ve milliyeti olamaz. Toplumsal barışı sağlamak için, terörün her çeşidine
karşı birlikte hareket etmeliyiz” dedi.
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“Mültecilere Yönelik Kapsamlı
Çalışmalar Yürütüyoruz”
Türkiye’nin 3,5 milyonu Suriyeli olmak üzere
toplamda 4,5 milyona yakın göçmene ev sahipliği yaptığını belirten Arslan, “Ülkemiz dış
yardımlar konusunda dünyanın en cömert
ülkelerinden birisidir. Ancak Suriye’de yaşanan iç savaş nedeniyle yeni göçmen dalgaları ile karşı karşıyayız. Bu konuda dünyanın
Türkiye’ye desteği ve dayanışması konusunda
daha yakın bir işbirliğine ihtiyaç duyulduğu
açıktır. Aynı şekilde başta Myanmar’dan göç
eden mülteciler konusunda olmak üzere,
sendikalar arası işbirliğinin yararına inanıyoruz” sözlerine yer verdi.

“IMF Politikalarından En Çok Zarar
Gören Ülkelerden Birisi Türkiye’dir”
Konuşmasında IMF politikaları konusuna da
değinen Arslan, “IMF politikalarından en çok
zarar gören ülkelerden birisi de Türkiye’dir.
Ülkemizde bugüne kadar 19 kez IMF ile Stand
By anlaşması imzalanmıştır. Bu politikalar ülkeleri adeta bir deneme tahtası haline getiriyorlar. Dünyada IMF politikalarının uygulanıp
krizden çıkarılan bir ülke yoktur” dedi.

“IMF Demek İşsizlik Demek”
IMF’nin bütün dünyada ülkelere borç veren
uluslararası kreditörlerin paralarını kurtarma
aracı gibi çalıştığını söyleyen Arslan, “IMF demek, işsizlik demek, tasarruf tedbirleri nedeniyle ekonomide küçülme ve iflaslar demektir. Biz ülkemizde IMF defterini kapattık. IMF’yi
ebediyen istemiyoruz” diye konuştu.

“Büyük Bir Mücadele Ortaya Koyduk
ve Başarıya Ulaştık”
31 Mart yerel seçimlerinden sonra muhalefet
partilerinin kazandıkları belediyelerde kötü
bir tablo ile karşı karşıya kaldıklarını anlatan
Arslan, “Bu belediyeleri kazanan başkanlar,
HAK-İŞ’e bağlı sendikaların üyelerini zorla istifa ettiriyorlar ve işten çıkarttırıyorlar. Bugüne
kadar, 6 ay içinde yaklaşık 32 bin üyemiz zorla
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ve baskıyla bizden istifa ettirilip başka sendikalara üye yaptırıldı. 5 bine yakın işçi işten atıldı. İşten çıkarmalar ve baskılara karşı HAK-İŞ
olarak büyük bir mücadele ortaya koyduk ve
belli alanlarda başarıya ulaştık. Bolu Belediyesi’nde işten atılan üyelerimiz için 12 gün süren
200 kilometrelik “Emek ve Adalet Yürüyüşü”müzü 6 bin kişinin katılımıyla gerçekleştirdik
ve işçilerin işe geri dönüşlerini sağladık. Aynı
şekilde İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde
işten atılan üyelerimiz için de eylemlerimizi sürdürüyoruz. Eylemlerimize ITUC Genel
Sekreteri Sharan Burrow başta olmak üzere
ITUC-AP gibi uluslararası kuruluşlarımıza,
PSI ve EPSU gibi üst örgütlerimize dayanışma desteklerinden dolayı teşekkür ediyoruz”
dedi. ITUC-AP coğrafyasında değişik yerlerde
gerginliklerin ortaya çıktığını belirten Arslan,
Doğu Akdeniz’de yaşanan gerginliklerin çözümü için Kıbrıs Adası’nda kalıcı barışa yönelik
bir çözümün hayata geçirilmesi gerektiğini
söyledi.
3 gün sürecek olan kongrenin açılış konuşması Japonya İşçi Sendikaları Konfederasyonu Başkanı Rikio Kozu tarafından gerçekleştirildi. Japonya Sağlık Çalışma ve Refah Bakanı
Katsunobu Kato, konuşmasında Japonya’daki işçi hakları ve son zamanlarda yükselme
yaşayan işin geleceğinin şekillendirilmesi
konularına değindi.
ILO Genel Direktörü Guy Ryder ve ITUC Genel
Sekreteri Sharan Burrow video konuşmalarıyla kongreye hitap
ettiler.
Kongrede Kararlar Komitesi Başkanı sıfatıyla
Dış İlişkiler Uzmanımız
Merita Yıldız komite raporunu sundu. Kongre,
“İşin Geleceği Paneli”
ve katılımcıların kongre konuşmaları ile devam etti. Genel Kurulda

yapılan oylama sonucunda ITUC-AP Genel
Başkanlığı’na Felix Anthony, ITUC-AP Genel
Sekreterliği’ne Shoya Yoshida yeniden seçildi.
Arslan ve beraberindeki HAK-İŞ heyeti, Anthony ve Yoshida’yı tebrik etti. ITUC-AP İcra
Kurulunda HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut
Arslan, HAK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Dr.
Osman Yıldız, HAK-İŞ Dış İlişkiler Uzmanı
Merita Jegeni Yıldız yer alırken, ITUC-AP Kadın Komitesinde Fulya Pınar Özcan, Gençlik
komitesine ise Emine Aytekin seçildi.

Yıldız, ITUC-AP İcra Kuruluna Katıldı
Genel Başkan Yardımcımız Dr. Osman Yıldız,
6 Ekim 2019 tarihinde Japonya'nın Başkenti
Tokyo'da ITUC-AP İcra Kurulu toplantısına katıldı. İcra kuruluna Türkiye'den HAK-İŞ Genel
Başkan Yardımcımız Dr. Osman Yıldız ile Dış
İlişkiler Uzmanı Pınar Özcan katılıyor.

Arslan, Tokyo’da RENGO Kongresine
ve JILAF Sempozyumuna Katıldı
Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 4. ITUCAP Genel Kurulu kapsamında bulunduğu
Japonya’nın Tokyo şehrinde 10 Ekim 2019 tarihinde Japonya Sendikalar Konfederasyonu
(RENGO)’nun 16. Olağan Kongresine ve 30.
Kuruluş Yıldönümü kutlamalarına, Japonya
Uluslararası Çalışma Vakfı’nın (JILAF) 30. Kuruluş Yıldönümü sempozyumuna ve resepsiyonuna katıldı.
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ARSLAN’DAN GENEL KURUL SONRASI
KKTC KAMU-SEN’E ZİYARET
yeti dile getirdi. KKTC Kamu-Sen’in Kıbrıs’ta
olumlu bir imajı olduğunu vurgulayan Atan,
“Sendikamızın KKTC’deki olumlu imajı bizim
doğru yolda olduğumuzu gösteriyor. HAK-İŞ
Genel Başkanımızın burada bulunması bizi
çok mutlu etti. HAK-İŞ’in daha da büyüyerek Türkiye’nin bir numaralı konfederasyonu
olmasını temenni ediyoruz” sözlerine yer
verdi.

Arslan Kktc’de Üst Düzey
Ziyaretlerde Bulundu

Genel başkanımız Mahmut Arslan HAK-İŞ
14. Olağan Genel Kurulu sonrasında Konfederasyonumuza bağlı sendikalarımıza
yönelik teşekkür ziyareti kapsamında ilk
ziyaretini KKTC Kamu-Sen'e gerçekleştirdi.
Arslan, 2 Ekim 2019 tarihinde KKTC Kamu-Sen Genel Merkezinde KKTC Kamu-Sen
Genel Başkanı Metin Atan ve beraberindeki
yönetim kurulu üyeleriyle bir araya geldi.
Arslan, HAK-İŞ 14. Olağan Genel Kurulu’nda
göstermiş oldukları katkı ve desteklerinden dolayı KKTC Kamu-Sen Genel Başkanı
Metin Atan’a ve yönetim kurulu üyelerine
teşekkür etti. Genel Başkanımız Mahmut
Arslan, HAK-İŞ’in yaptığı çalışmaları ve sen-

dikal hayata getirdiği yaklaşım konusunda
açıklamalarda bulundu.
KKTC Kamu-Sen’in HAK-İŞ’in KKTC’deki
önemli bir temsilcisi olduğunu belirten Arslan, “KKTC Kamu-Sen bizim için sadece Kıbrıs’ta var olan bir sendika değildir. Uluslararası uzun bir uğraş ve çabanın bir ürünüdür.
KKTC Kamu-Sen’i Kıbrıs’ın dışarıya açılan
önemli bir ayağı olarak görüyoruz. KKTC
Kamu-Sen Kıbrıs davasını temsil eden, yerli
ve milli bir davranışı temsil eden bir sendikamızdır” dedi.
KKTC Kamu-Sen Genel Başkanı Metin Atan,
Genel Başkanımız Mahmut Arslan’ın KKTC
Kamu-Sen ziyaretinden duyduğu memnuni-

Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 2 Ekim
2019 tarihinde KKTC Başbakanı Ersin Tatar,
KKTC Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu ve
KKTC Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Dr.
Faiz Sucuoğlu'nu makamında ziyaret ederek hayırlı olsun dileğinde bulundu. Ziyarete
KKTC Kamu-Sen Sendikamızın Genel Başkanı Metin Atan da katıldı.

KKTC Başbakanı Tatar Ziyareti
Arslan, KKTC Başbakanı Ersin Tatar’ı
ziyaretinde KKTC Türkiye ilişkilerini
değerlendirerek, KKTC Başbakanı Ersin
Tatar’ın seçilmesinin Türkiye kamuoyunda
da önemli bir yer bulduğunu söyledi.
Arslan, “HAK-İŞ olarak sizinle beraberiz.
Mücadelenizi destekliyoruz. KKTC bugün de
yarın da ilelebet var olacaktır” dedi.

“KKTC’nin Geleceği İçin Sorumluluk
Aldık”
KKTC Kamu-Sen’in Türkiye-KKTC ilişkile-
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vurgulayan Arslan, “Sendikamız hiçbir zaman Türkiye karşıtı bir politikanın içerisine
girmemiştir. HAK-İŞ olarak Kıbrıs’ta hükümetin çalışmalarına destek veriyor, eksiklikler varsa uygun bir üslupla kavga etmeden, çatışmadan, ideolojik bir mücadeleye
girmeden gereğini yapıyoruz. KKTC’nin geleceği açısından her zaman sendikamız ile
beraber sorumluluk aldık. Yeri geldi barış ve
uzlaşma için Annan Planı konusunda elimizi
taşın altına koyduk” ifadelerini kullandı.
Arslan, “Yapılan anlaşmalarda garantörlük
hakkı vazgeçemeyeceğimiz bir süreç olup
verilecek kararlarda Türkiye’nin bu bölgede
yer alması çok önemliydi. Kuzey Kıbrıs Türk
Cumhuriyeti ile Türkiye arasındaki ilişkiler
arasına nifak sokmaya çalışan kişiler geçmiş
yıllarda olduğu gibi günümüzde de olmaktadır. KKTC Başbakanı olarak dik duruşunuz,
KKTC Hükümetinin bu konudaki kararlılığı
ve halkın bu konudaki duyarlılığı bu süreçleri
lehimize çevirmiştir. Hükümetin hem Kıbrıs
Türklerinin çıkarları için hem de Türkiye’nin
garantörlüğünün güçlendirilmesi için bu durum çok önemliydi” şeklinde konuştu. Maraş bölgesinin tekrar açılması konusuna da
değinen Arslan, “Maraş politikanız inisiyatif
alma, öne geçme politikalarının çok somut
bir göstergesidir. Maraş’ın tekrar açılması
söz konusu olabilir. Bu çok yerinde bir tutumdur. Bunun için sizi ve KKTC Hükümetini
tebrik ediyoruz” dedi.
KKTC Başbakanı Ersin Tatar, HAK-İŞ Genel
Başkanı Mahmut Arslan’a ziyaretlerinden
dolayı teşekkür ederek, HAK-İŞ Konfederasyonu ve KKTC Kamu-Sen ile işbirliği ve
uyum içerisinde çalıştıklarını söyledi.

KKTC Maliye Bakanı Amcaoğlu
Ziyareti
Genel Başkanımız Mahmut Arslan, KKTC
Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu’nu makamında ziyaret ederek hayırlı olsun dileğinde
bulundu. Arslan, Amcaoğlu’na görevinde
başarılar diledi.

KKTC ÇSGB Bakanı Sucuoğlu
Ziyareti
Arslan, KKTC Çalışma ve Sosyal Güvenlik
Bakanı Dr. Faiz Sucuoğlu'na HAK-İŞ'in ve
KKTC Kamu-Sen'in çalışmaları hakkında
bilgilendirmelerde bulunarak çalışma hayatının sorunları ve çözüm önerilerine ilişkin
karşılıklı görüş alışverişinde bulundu.
KKTC'ye özel bir önem verdiklerini belirten
Arslan, "HAK-İŞ'in KKTC ile ilişkilerini sadece KKTC Kamu-Sen ile sınırlı görmüyoruz.
2 devletiz ama tek milletiz. Bu yüzden KK-
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TC'nin her meselesi bizim de meselemizdir"
dedi.

olarak çalışmaya öncelik veriyoruz. Bizim
için önemli olan iyi niyet ve uzlaşıdır” dedi.

KKTC Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Dr.
Faiz Sucuoğlu, “KKTC Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı olarak sendikalarla uyumlu

Arslan, HAK-İŞ'in KKTC'deki temsilcisi olan
KKTC KAMU-SEN'e olan ilgilerinden dolayı
Sucuoğlu'na teşekkür etti.
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ARSLAN, TİRAN’DA BSPSH GENEL KURULUNDA KONUŞTU
Arslan, muhalefet partisinin kazandığı belediyelerde HAK-İŞ’e bağlı sendikalara üye
yaklaşık 24 bin HAK-İŞ üyesi işçinin baskı ve
tehdit ile istifa ettirildiğini, yaklaşık 2 bin 500
işçinin işten çıkarıldığı bilgisini verdi.

"Emek ve Adalet Yürüyüşü"

Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 18 Eylül 2019 tarihinde Arnavutluk’un Başkenti
Tiran’da, Arnavutluk Bağımsız Sendikalar
Konfederasyonu (BSPSH)’nin 7. Kongresine
katılarak bir konuşma yaptı.
Genel Başkanımız Mahmut Arslan, Arnavutluk ve Türkiye arasındaki ilişkilerin önemine
değinerek, sendikaların ilişkilerin geliştirilmesi konusunda birer köprü olduğunu söyledi. HAK-İŞ ile BSPSH arasında gerçekleşen
projelerden bahseden Arslan, HAK-İŞ ile

BSPSH arasındaki işbirliğinin artarak devam
etmesini arzuladığını dile getirerek, “ITUC
çatısı altında birlikte hareket ederek, daha
güçlü sendikal yapılar kurarak işçilerimizin
taleplerine daha iyi cevap verebiliriz” şeklinde
konuştu. İşçi haklarını savunmanın uluslararası dayanışmayla daha güçlü hale geleceğini belirten Arslan, Türkiye’de 31 Mart yerel
seçimlerinden sonra muhalefet partilerinin
kazandığı belediyelerde yapılan işçi kıyımları
hakkında kongreyi bilgilendirdi.

Genel Başkanımız Mahmut Arslan, Bolu Belediyesi’nde işten çıkarılan işçilerin tekrar işe
alınmaları için 12 gün boyunca yaklaşık 6 bin
işçi ile gerçekleştirilen “Emek ve Adalet Yürüyüşü”nden bahsederek, bu azim ve kararlılığın sonucunda işçilerin tekrar işlerine alındığını, yürüyüşün hedefine ulaştığını söyledi.
Yakın zamanda İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde 2 bin 500 işçinin işten çıkarıldığını ve
işçilerin tekrar işe alınmaları için başlatılan
eylem hakkında bilgilendirmelerde bulundu.
Arslan, “Hem Bolu hem de İstanbul eylemlerinde bizimle dayanışma içerisinde olduğunu
gösteren Arnavutluk Bağımsız Sendikalar
Konfederasyonu Gezim Kalaja'ya teşekkür
ediyoruz” dedi.

Arslan, Tiran'da Yunus Emre
Enstitüsü'nü Ziyaret Etti
Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 17 Eylül
2019 tarihinde gittiği Arnavutluk temasları
kapsamında Yunus Emre Enstitüsü Tiran
Müdürü Ömer Demirbaş ile bir araya geldi.
Ziyarette Arnavutluk’taki sendikaların Yunus
Emre Enstitüsü ile ortaklaşa yapabileceği
projeler ele alındı.
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ARSLAN, NİJERYA’DA ITUC-AFRİKA 4. GENEL KURULUNA KATILDI
Genel Başkanımız Mahmut Arslan,
20 Kasım 2019 tarihinde Nijerya’nın
Başkenti Abuja’da “Birleş ve Farklılığı Yarat” temasıyla gerçekleştirilen
ITUC-Afrika 4. Genel Kuruluna katıldı. Genel Başkanımız Mahmut Arslan
ITUC-Afrika’nın sendikal harekette
önemli bir yeri olduğunu belirterek,
“Afrika sendikal hareketlerinin en
önemlileri arasında yer alan ITUC-Afrika’nın öneminin ve ağırlığının farkındayız” diye konuştu. HAK-İŞ ile Nijerya
İşçi Konfederasyonu (NLC) ilişkilerinin
hızlı ama aynı zamanda samimi bir
şekilde ilerlediğini dile getiren Arslan,
“HAK-İŞ ile Nijerya İşçi Konfederasyonu arasında hızlı ama aynı zamanda
samimi ilişkiler kurduk. İlişkilerimizi
gün geçtikçe güçlendirmeye devam
edeceğiz” dedi. Nijerya'daki sendikal hareketi yakından takip ettiklerini
belirten Arslan, “Karşılıklı ziyaretler,
çeşitli programlar ve projeler düzen-

leyeceğiz” sözlerine yer verdi. ITUC ve
NLC Genel Başkanı Ayuba Wabba ise
"HAK-İŞ ile güçlü ve güzel bir ilişkimiz
var. Ne zaman dayanışmaya çağırsak
hemen geliyorlar. Bugüne kadar çok
güzel işler yaptık onlarla ve yapmaya
devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.
Arslan, genel kurul kapsamında NLC
Genel Başkanı Ayuba Wabba ikili görüşmeler gerçekleştirdi.

Arslan, Nijerya’da Temaslarda
Bulundu
Genel Başkanımız Mahmut Arslan,
ITUC-Afrika 4. Genel Kuruluna katılmak için bulunduğu Nijerya’nın
Başkenti Abuja’da bir dizi temaslarda
bulundu. Genel Başkanımız Mahmut
Arslan, Abuja Büyükelçisi Ahmet Melih Ulueren ve Türkiye Maarif Vakfı Nijerya Direktörü Hüseyin Şanlı’yı ziyaret
ederek karşılıklı görüş alışverişinde
bulundu.
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ARSLAN, BSPSH GENEL BAŞKANI KALAJI’YI AĞIRLADI
Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 6 Aralık
2019 tarihinde Arnavutluk Bağımsız Sendikalar Konfederasyonu (BSPSH) Genel
Başkanı Gezim Kalaja ile Arnavutluk Kamu
Çalışanları Sendikası Genel Başkanı Arjola
Alika’yı makamında ağırladı.
Ziyarette Dış İlişkiler Uzmanımız Merita Yıldız
da yer aldı.
Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 26 Kasım’da Arnavutluk’un Dıraç şehri yakınlarında meydana gelen depremde yaşanan can ve
mal kaybından dolayı üzüntülerini dile getirerek, Kalaja’dan bölgede deprem sonrasında
oluşan hasar hakkında bilgi aldı.
Depremin meydana geldiği ilk andan itibaren
HAK-İŞ olarak süreci yakından takip ettiklerini belirten Arslan, “Dostluk ve kardeşlik
bağlarımızın güçlü olduğu Arnavutluk’un başına gelen doğal afet, Türk halkını derinden
üzmüştür. Kardeş ülkemiz Arnavutluk’un
başına gelen bu doğal afette acınızı paylaşıyoruz” dedi.
Arnavutluk Bağımsız Sendikalar Konfederasyonu Genel Başkanı Gezim Kalaja, dep-

remin bölgede ciddi hasarlar meydana getirdiğini belirterek, bölgedeki arama kurtarma
faaliyetlerinin hala devam ettiğini söyledi.
Kalaja, depremin meydana geldiği gün HAKİŞ Konfederasyonu tarafından kendilerine
gönderilen geçmiş olsun mesajından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Depreme
ilişkin gönderdiğiniz mesajınız için çok teşek-

kür ederim. Türk hükümeti depremin meydana geldiği ilk andan itibaren bize ciddi anlamda destek oldu. Desteğinizi hissediyoruz.
Türkiye’nin ve HAK-İŞ’in yanımızda olduğunu
bilmek bizlere güç veriyor” şeklinde konuştu.
Arslan, Kalaja’ya günün anısına üzerinde
HAK-İŞ logosu bulunan bir vazo takdiminde
bulundu.

ARSLAN, OLEYİS SENDİKAMIZIN BAŞKANLAR KURULUNA KATILDI
Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 21 Aralık 2019
tarihinde Antalya’da, Konfederasyonumuza bağlı
OLEYİS Sendikamızın Genişletilmiş Başkanlar Kurulu Toplantısına katıldı. Toplantıya Genel Başkanımız
Mahmut Arslan’ın yanı sıra, OLEYİS Sendikası Genel Başkanı Vedat Böke, HAK-İŞ Antalya İl Başkanı
Muhammed Talha Kandil, OLEYİS Sendikası Yönetim
Kurulu üyeleri, şube başkan ve yöneticileri katıldı.
Genel Başkanımız Mahmut Arslan, OLEYİS Sendikası
Genişletilmiş Başkanlar Kurulu’nun hayırlara vesile olması dileğinde bulunarak, OLEYİS Sendikasının
Türkiye’deki sendikal hareketin oluşturulmasında ve
sendikalar mücadelesinin hukuki bir zemine taşınmasında önemli bir yeri olduğunu söyledi.
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YABANCI SENDİKACILARI HAK-İŞ’TE AĞIRLADIK

Dünyanın 16 farklı ülkesinden gelen yabancı
sendika temsilcilerini HAK-İŞ Genel Merkezinde ağırladık. Genel Sekreter Yardım-
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cımız Erdoğan Serdengeçti, 12 Aralık 2019
tarihinde MEMUR-SEN Konfederasyonu’na
bağlı Eğitim-Bir-Sen Sendikası ve TODAİE

ile ortaklaşa yürütülen ‘Uluslararası Eğitim
Sendikacılığı Sertifika Programı’ kapsamında dünyanın 16 farklı ülkesinden ülkemize
gelen yabancı sendika temsilcilerini HAK-İŞ
Genel Merkezinde ağırladı. Genel Sekreter
Yardımcımız Erdoğan Serdengeçti, yabancı
sendikacı temsilcilerine Konfederasyonumuz HAK-İŞ ve bağlı bulunduğu sendikaların işleyişi, faaliyet gösterdikleri alanlar ve
yapmış oldukları çalışmalar hakkında bilgilendirmelerde bulundu. Türkiye’deki çalışma
hayatı ve sendikal örgütlenme konusunda
HAK-İŞ’in görüş ve önerilerini anlattı.
HAK-İŞ’in yurt içi ve yurt dışında göstermiş olduğu faaliyetleri anlatan Serdengeçti,
HAK-İŞ’in yurtdışındaki sendika ve konfederasyonlarla ikili işbirliği anlaşmaları yaparak
sendikal bağlarını güçlendirdiğini söyledi.
Ziyaret programı toplu aile fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.
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ARSLAN, “TÜRKİYE İLE FAS İKİ DOST ÜLKEDİR”

Genel Başkanımız Mahmut Arslan, “Türkiye
ile Fas iki dost ülkedir. Bu kardeşliğin daha
da güçlenmesi ve büyümesi, daha iyi hedeflere yürüme konusunda umudumuzu ve
beklentimizi devam ettiriyoruz. Bu konuda
sizlere güveniyoruz” dedi.

“Türkiye ile Fas İki Dost Ülkedir”
Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 14 Aralık 2019 tarihinde UNTM Konfederasyonu 7.
Olağan Genel Kurulu’na katıldı.
Genel kurula, Genel Başkanımız Mahmut
Arslan’ın yanı sıra, Konfederasyonumuza

bağlı Medya-İş Sendikamızın Genel Başkanı
Sezai Ballı katıldı.
Genel Başkanımız Mahmut Arslan genel kurula hitaben yaptığı konuşmada, “Türkiye ile
Fas iki dost ülkedir. Bu kardeşliğin daha da
güçlenmesi ve büyümesi, daha iyi hedeflere
yürüme konusunda umudumuzu ve beklentimizi devam ettiriyoruz. Bu konuda sizlere
güveniyoruz. Büyük Fas’ın toprak bütünlüğünü ve birlikteliğini savunuyoruz. Bunu her
platformda desteklemeye devam edeceğiz.
Fas sendikal hareketinin güçlenmesini ve
büyümesini destekliyoruz” dedi.

HAK-İŞ ile UNTM ilişkilerinin çok yeni olmasına rağmen kısa süre içerisinde tam bir
dayanışma ve kardeşlik içerisinde geliştiğini
belirten Arslan, Fas’taki diğer konfederasyonlarla da HAK-İŞ’in iş birliklerinin ve birlikte çalışmalarının olduğunu söyledi.

“UNTM’de HAK-İŞ’in İlkelerini
Gördüm”
Genel kuruldaki UNTM Konfederasyonu’nun
tanıtım filminde UNTM’nin ilkelerinin HAK-İŞ
ilkeleriyle benzerlik gösterdiğini vurgulayan
Arslan, “İzlediğimiz görüntülerde UNTM’nin
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ilkeleri ifade edilirken HAK-İŞ’in ilkelerini
burada gördüm. HAK-İŞ olarak UNTM ile
ikili iş birliği anlaşmalarımızı sadece 2 konfederasyon arasında değil sendikalarımız
arasında da güçlendirmeye ve büyütmeye
çalışıyoruz” şeklinde konuştu.

Arslan’dan Fas Halkına 15 Temmuz
Teşekkürü
15 Temmuz konusunda Türkiye’ye karşı
gösterdikleri duyarlılık için Fas halkına ve
UNTM Konfederasyonuna teşekkürlerini
ileten Arslan, “Türkiye olarak Fas Başbakanına, Fas Hükümetine, Fas halkına ve UNTM
Konfederasyonu mensuplarına bir teşekkür
borcumuz var. 15 Temmuz’da ülkemizi işgal
etmek isteyen hain darbecilere karşı bizimle
beraberdiniz. Bizimle beraber yer aldığınız
için sizlere müteşekkiriz” ifadelerini kullandı.
HAK-İŞ olarak aynı zamanda Uluslararası
Kudüs ve Filistin’e Destek Sendikalar Birliği Başkanlığı görevini yürüttüklerini anlatan Arslan, “Dünyada yaklaşık 40 ülkeden
200’den fazla delegenin 50’den fazla Konfederasyon ve meslek örgütünün oluşturduğu Uluslararası Kudüs ve Filistin’e Destek
Sendikalar Birliği çok önemli bir misyonu
ve sorumluluğu taşımaktadır. Sizlerin Filistin davasına, Kudüs davasına, Mescid-i Aksa
davasına gösterdiğiniz yakın ilginin ve desteğin ne kadar önemli olduğunun bilincindeyiz.
Bu nedenle sizlere teşekkür ediyorum” dedi.
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“Kudüs’te Barışı Yeniden İnşa
Etmek Boynumuzun Borcudur”
Kudüs topraklarının işgal altında olduğunu
dile getiren Arslan, “Filistin ve Kudüs işgal
altında. Kudüs gözyaşı döküyor. Kudüs hüzünlü, Kudüs ağlıyor. Kudüs bizi bekliyor.
Hep birlikte Kudüs’ün gözyaşını dindirmemiz gerekiyor. Kudüs’te barışı yeniden inşa
etmek boynumuzun borcudur. Gazze’deki
ambargonun bir an evvel kaldırılması için Filistin topraklarındaki işgalci İsrail’in yerleşim
birimi kurmaktan vazgeçmesi için sonuna
kadar mücadele etmek zorundayız” şeklinde
konuştu.

“Özgür ve Bağımsız Filistin
Devleti Kuruluna Kadar Mücadele
Edeceğiz”
UNTM Genel Sekreteri Abdelilah El Halouti
ve yönetim kurulu üyelerinin Uluslararası
Kudüs ve Filistin’e Destek Sendikalar Birliği’nin hem kurucuları hem de en önemli destekçileri olduğunu söyleyen Arslan,
“Uluslararası Kudüs ve Filistin’e Destek
Sendikalar Birliği’ne göstermiş olduğunuz
duyarlılıktan dolayı sizlere ayrıca teşekkür
etmek istiyorum. Özgür ve bağımsız Filistin
devleti kurulup, başkenti Kudüs olarak ilan
edilene kadar mücadelemizi sürdüreceğiz”
sözlerine yer verdi.

“SWTUF’un Kapatılma
Kararını Kınıyoruz ve
Reddediyoruz”
Önceki gün darbeciler
tarafından Sudan İşçi
Sendikaları Konfederasyonu
(SWTUF)’un kapatılma
kararının ilan edildiğini anlatan
Arslan, “Bu kararı kınıyoruz ve
asla kabul etmiyoruz. SWTUF,
Afrika sendikal hareketinin
merkez bir örgütüdür. Sudan’da
faaliyet gösteren demokrasiyi,
özgürlüğü ve hakları savunan
önemli bir konfederasyondur.
Bu konfederasyon hakkında
verilen kapatma kararını
bu kongreden de bir
karar çıkararak dünyaya
ilan etmemiz gerekiyor.
SWTUF’un yanındayız ve
kapatılmasını reddediyoruz.
Onlarla dayanışma içerisinde
mücadelemizi
sürdüreceğiz” dedi.
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HAK-İŞ İLE FAS ARASINDA
İŞ BİRLİĞİ ANLAŞMASI
HAK-İŞ Konfederasyonu'na bağlı Hizmet-İş Sendikası ile Fas Ulusal Yerel
Yönetimler Çalışanları Sendikası arasında işbirliği anlaşması imzalandı.
UNTM Konfederasyonu 7. Olağan Genel Kurulu için Fas’ta bulunan Genel Başkanımız Mahmut Arslan, Fas Ulusal Yerel Yönetimler Çalışanları
Sendikası Genel Başkanı Azziz Shab ile ikili işbirliği anlaşması imzaladı.
İkili iş birliği anlaşmasıyla, HAK-İŞ ile Fas Ulusal Yerel Yönetimler Çalışanları Sendikası arasındaki iş birliğini güçlendirmek ve geliştirmek
amaçlanıyor. İmza protokolüne Konfederasyonumuza
bağlı Medya-İş Sendikamızın Genel Başkanı Sezai
Ballı, HAK-İŞ Dış İlişkiler
Uzmanı Ahmet Halfaya ile
Fas Ulusal Yerel Yönetimler
Çalışanları Sendikası yönetim kurulu üyeleri katıldı.

arslan, fas'ta temaslarda bulundu
ARSLAN’DAN RABAT
BÜYÜKELÇİSİ DOĞAN’A
ZİYARET
UNTM Konfederasyonu 7. Olağan Genel Kurulu için Fas’ta bulunan Genel Başkanımız
Mahmut Arslan, 14 Aralık 2019 tarihinde
Rabat Büyükelçisi Ahmet Aydın Doğan’ı makamında ziyaret etti.
Ziyaretinde Arslan’a, Konfederasyonumuza
bağlı Medya-İş Sendikası Genel Başkanı Sezai Ballı eşlik etti.

ARSLAN, UGTM GENEL
SEKRETERİ ENAAM İLE BİR
ARAYA GELDİ
Mahmut Arslan, 14 Aralık 2019 tarihinde Fas
Ulusal İşçi Sendikaları Konfederasyonu Genel Sekreteri Mayara Enâam ile görüştü.
Görüşmede, HAK-İŞ ile UNTM Konfederasyonu arasındaki ilişkileri güçlendirmek için
önümüzdeki yıllarda ortak eğitim programları konusunda karşılıklı fikir alışverişinde
bulunuldu.
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ARSLAN'DAN
TİRAN
BÜYÜKELÇİSİ
YÖRÜK'E
ZİYARET
Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 17 Eylül 2019 tarihinde Arnavutluk'un başkenti
Tiran'da Arnavutluk Bağımsız Sendikalar
Konfederasyonu’nun (BSPSH) 18 Eylül
2019 yapılacak 7. Kongresi katılmak üzere gittiği Tiran'daki temasları kapsamında
Arslan, Türkiye'nin Tiran Büyükelçisi Murat Ahmet Yörük'ü ziyaret etti.

YILDIZ, GAGAVUZYA'DA
ULUSLARARASI FORUMA KATILDI
Genel Başkan Yardımcımız Dr. Osman
Yıldız, 9 Kasım 2019 tarihinde Moldova
Özerk Türk Bölgesi Gagavuzya Hükümeti tarafından düzenlenen "Gagavuzyaya Yatırım Konulu 5. Uluslararası Foruma" katıldı. Yıldız, Gagavuzya Başkanı
İrina Vlah ile görüştü. Yıldız, program
boyunca Gagavuzya Devlet Komeat
Devlet Üniversitesi Rektörü Serghei Zaharia ile görüştü. Yıldız, Moldava ve Gagavuzya basın yayın organlarına açıklamalarda bulundu.

FİLDİŞİ SAHİLLERİ
FESACI HEYETİ
HAK-İŞ’TE
Genel Başkan Yardımcımız Dr. Osman Yıldız
23 Ekim 2019 tarihinde Uluslararası Kudüs ve
Filistin’e Destek Sendikalar Birliği’nin 3. Uluslararası Sendikalar Konferansına katılmak üzere
ülkemize gelen Fildişi Sahilleri İşçi Konfederasyonu FESACI Genel Başkan Traore Yakouba
ve yönetim kurulu üyelerini kabul etti. Genel
Başkan Yardımcımız Dr. Osman Yıldız ve FESACI
heyeti karşılıklı hediyeleşmede bulunuldu.
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DEĞİRMENCİ, ARNAVUTLUK KSSH KONGRESİNE KATILDI
Genel Başkan Yardımcımız Yunus Değirmenci, 9 Kasım 2019 tarihinde Tiran’da yapılan Arnavutluk KSSH Konfederasyonun 6.
Kongresine HAK-İŞ’i temsilen katıldı.
Değirmenci, kongrede yaptığı konuşmada,
Arnavutluk Sendikalar Konfederasyonu'nun
(KSSH) 6. Kongresinin başarılı geçmesi dileğinde bulundu. Değirmenci, "Bu güzel
ülkeye ve çalışanlarına, Türkiye’den başta
Genel Başkanımız Mahmut Arslan, Yönetim
Kurulu üyeleri ve tüm emekçilerimizin selamlarını ve başarı dileklerini getirdim" dedi.
Değirmenci, Konfederasyonumuz HAK-İŞ'in
Türkiye ve küresel emek hareketindeki yeri
ve önemine ilişkin bilgiler verdi.

"Türkiye Taşeron Konusunda Tarihi
Bir Başarıya İmza Attı"
Değirmenci, "HAK-İŞ, kamuda çalışan 1 milyona yakın taşeron işçinin, kadro almasını
sağlayarak, taşeron sorununun çözülmesine öncü bir katkı sağlamıştır. Sayın Cumhurbaşkanımız ve hükümetimiz, neo-liberal dayatmalara karşı bir meydan okuma ortaya
koyarak, taşeron sistemini sonlandırmış ve
bu konuda tarihi bir başarıya imza atmıştır"
dedi.

"Barış Pınarı Harekâtı Başarıyla
Sonuçlandı"
Türkiye'nin gerçekleştirdiği Barış Pınarı Harekatına ilişkin bilgiler de veren Değirmenci, "Türkiye, BM ve uluslararası bir kısım
sözleşmelerden doğan haklarını kullanarak sınır ötesi operasyon yapmıştır. Bu bir
işgal değildi, savaş da değildi. Türkiye'nin
sınırındaki terör organizasyonlarını ortadan
kaldırmak ve Türkiye'ye yönelik terör saldırılarını önlemek, özellikle ülkemizde misafir
ettiğimiz göçmenlerin kendi topraklarına
gitmelerini sağlamak için yapmış olduğu

bir harekattır. Bunu böyle görmek gerekiyor.
Harekatın başarıyla sonuçlandığını sizlere
bildirmek isterim" diye konuştu.

"HAK-İŞ ile KSSH Arasındaki
İşbirliğinin Artarak Devam Etmesini
Arzuluyoruz"

"Küresel Emek Dayanışmasına
Büyük Önem Atfediyoruz"

Türkiye genelinde 3 milyonu aşkın Arnavut
asıllı Türk vatandaşının yaşadığının tahmin
edildiğini ifade eden Değirmenci, "Türkiye'de
yaşayan Arnavutlar ve iki toplum arasındaki yoğun tarihi ve kültürel ilişkiler, iki ülke
arasında ilişkilerin güçlenmesini sağlamıştır. Bizler de sendika olarak bu ilişkilerin
geliştirilmesi konusunda birer köprü oluşturuyoruz. Bu durumda HAK-İŞ ile KSSH
arasındaki işbirliğinin artarak devam etmesini arzuluyoruz. ITUC çatısı altında birlikte
hareket ederek, daha güçlü sendikal yapılar
kurarak işçilerimizin taleplerine daha iyi cevap verebiliriz" dedi. Değirmenci, KSSH’nin
önümüzdeki dönemde daha da büyüyerek
ve güçlenerek Arnavutluk politik, sosyal ve
ekonomik hayatını etkileyeceği yönündeki
samimi inancını belirterek, seçilecek yeni
yönetime başarılar dileğinde bulundu.

HAK-İŞ'in küresel emek dayanışmasına
büyük önem atfettiğini söyleyen Değirmenci, "Bütün dünyada, neo-liberal politikaların
etkisiyle sendikalaşmaya ve örgütlenmeye karşı bir direnç oluştuğunu görüyoruz.
Yüksek teknolojilerin kullanıldığı dijital ekonomi, emek hareketini zorlamaktadır. Bu
kuşatmaya karşı emek hareketleri olarak
uluslararası dayanışma ve yeni örgütlenme
stratejileri ile başa çıkabiliriz. Konfederasyonumuz, aralarında KSSH’nin de olduğu
çok sayıda Avrupalı, Asyalı ve Afrikalı sendika ile işbirliği anlaşmaları imzalamıştır. Bu
anlaşma çerçevesinde KSSH ile çok verimli
ve değerli projeler yürüttük. Çünkü; ortak
sorunların çözümü, bilgi ve deneyim paylaşımdan geçmektedir" diye konuştu.
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ÖZ, BREZİLYA’DA CUT 13. OLAĞAN GENEL
KURULU’NA KATILDI
Sao Paulo Belediye Başkanı ve 2018 seçimlerinde İşçi Partisi Başkan Adayı Fernando
Haddad başta olmak üzere 40 ülkeden yaklaşık 100 uluslararası misafir, bölgesel ve
küresel sendika örgütü temsilcileri ve 1500
sendika delegesinin katılımıyla gerçekleşti.

"HAK-İŞ, Her Daim Adalet,
Demokrasi, Özgürlükler ve Sosyal
Haklardan Yanadır"

HAK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Av. Hüseyin Öz, Brezilya ve Güney Amerika’nın en
büyük işçi konfederasyonu ve ITUC üyesi
CUT (Central Única dos Trabalhadores) 13.
Olağan Genel Kurulu’na katıldı.
Genel Kurul, Brezilya’nın Sao Paulo kentinde “Lula Livre (Lula’ya Özgürlük)” teması ile
gerçekleştirildi.
CUT 13. Olağan Genel Kuruluna HAK-İŞ’i
temsilen HAK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı
Av. Hüseyin Öz, Öz Ağaç İş Sendikası Genel
Başkanı Av. Tuncay Dolu ve Uluslararası İlişkiler Uzmanı Burhan Yıldız katıldı.
Genel Kurulun ilk gününde “Yeni Teknolojilerin Işığında Sendikaların Geleceği” ve
“Güvencesiz Çalışma ve Örgütlenmede Yeni
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Alternatifler” başlıklı paneller gerçekleştirildi. Panellerde gelişen teknolojilerin çalışma
hayatında daha çok esnekliğe ve güvencesizliğe yol açtığı, platform üzerinden çalışmanın ve e-ticaretin büyük oranda artmasının sendikal örgütlülüğe verdiği zararlar
tartışıldı. Brezilya’da ve Güney Amerika
ülkelerinde özellikle platform üzerinden çalışmanın son dönemde çok hızlı bir şekilde
arttığı ve kayıtdışı çalışanların sayısının büyük oranda yükseldiğinin altı çizildi.
Genel Kurul açılışı, Brezilya eski Başkanı Dilma Rouseff, Brezilya İşçi Partisi Lideri Gleisi
Hoffmann ve Brezilya Eski Devlet Başkanı
Luiz Inacıa Lula Da Silva Döneminin Dışişleri ve Savunma Bakanı Celso Amorim, Eski

Genel Başkan Yardımcımız Av. Hüseyin Öz
ve HAK-İŞ heyeti ve CUT Yetkilileri, Brezilya
İşçi Partisi Lideri Gleisi Hoffmann ve Brezilya Eski Devlet Başkanı Luiz Inacıa Lula Da
Silva Döneminin Dışişleri ve Savunma Bakanı Celso Amorim ile görüşmeler gerçekleştirdi.
Öz, Genel Kurula başarı dileklerini ileterek,
sonuçlarının Brezilya’ya, bölgeye ve dünyadaki işçi hareketine katkı sağlaması temennisinde bulundu. HAK-İŞ’in her daim adalet,
demokrasi, özgürlükler ve sosyal haklardan
yana olduğunu belirten Öz, Lula’nın serbest
kalması için verilen mücadelede Türk Sendikacılar olarak Brezilya halkı ile daima dayanışma içinde olduğumuzu ifade etti.

Lula’ya Özgürlük
Genel kurulun ana teması, 2017 yılında hakkındaki yolsuzluk iddialarından ötürü hapis
cezasına mahkûm edilen Brezilya İşçi Partisi (PT) ve CUT Kurucu Başkanı ve eski Brezilya Başkanı Luiz İnacio Lula da Silva’nın
bir an önce serbest bırakılmasına çağrıda
bulunmak oldu.
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ÖZ, SENEGAL’DE CNTS’NİN KURULUŞ YILDÖNÜMÜ
ETKİNLİKLERİNE KATILDI
yutlara taşımak istediklerini söyledi.

“Türkiye, Senegal’i Tanıyan İlk
Ülkelerden Biridir”

Genel Başkan Yardımcımız Av. Hüseyin Öz,
Senegal’de İşçiler Ulusal Konfederasyonu’nun (CNTS) 50’nci Kuruluş Yıldönümü
etkinliklerine katıldı. Programda HAK-İŞ Dış
İlişkiler Uzmanı Ahmed Halfaya da yer aldı.

“Afrikalı Dostlarımızla Uyum İçinde
Çalışıyoruz”
Genel Başkan Yardımcımız Hüseyin Öz,
kuruluş etkinliklerinde gerçekleştirdiği konuşmada, Konfederasyonumuzun farklı
ülkelerdeki çok sayıda konfederasyonla ve
kurumla işbirliği içinde bulunduğunu belirterek, “HAK-İŞ olarak kurumsal ilişkile-

rimizde Afrika'nın özel bir yeri var. Çünkü
bizim Afrika'ya bakışımız farklı. Biz, Afrikalı
dostlarımıza birlikte çalışmayı önemsiyoruz.
Afrikalı sendikacı dostlarımızla dünya emek
hareketine katkı sağlamak için uyum içinde
çalışıyoruz. Kurumsal ilişkilerimizin emek
örgütlerimiz, ülkelerimiz ve emekçi kardeşlerimiz için faydalı sonuçlar doğurduğunu
gözlemliyor ve bundan mutluluk duyuyoruz”
şeklinde konuştu.
CNTS Konfederasyonu’nun 50’nci Kuruluş
Yıldönümünün Senegal emek hareketi için
hayırlara vesile olmasını dileğinde bulunan
Öz, HAK-İŞ ve CNTS işbirliğini daha ileri bo-

Senegal 1960 yılında bağımsızlığını kazandığında Senegal’i tanıyan ilk ülkelerden birinin
Türkiye olduğunu dile getiren Öz, “Türkiye ilk
büyükelçiliğini 1962’de açmıştır. Türkiye, Senegal’in kalkınması için büyük çaba sarf etmektedir. Türkiye ve Senegal iki Müslüman,
iki dost ülkedir. Bizler de eşit sivil toplum kuruluşları olarak tek bir ülkenin iki kuruluşu
gibiyiz” dedi.
Öz, etkinlikler kapsamında gerçekleştirilen
“Batı Afrika Ülkelerinde ‘Sosyal Güvenlik
Sistem Analizi’ ile ILO 190 sayılı ‘Çalışma
Hayatında Şiddet ve Tacizin Ortadan Kaldırılması’ konulu toplantılarda da HAK-İŞ’in
görüşlerini anlattı.
CNTS’nin yeni hizmet binasının açılış törenine de katılan Öz, burada CSA Genel Sekreteri Elimane Diouf ile bir araya geldi
Genel Başkan Yardımcımız Av. Hüseyin Öz,
Senegal temasları kapsamında, CNTS Genel
Sekreteri Mody Guiro ve Senegal Bağımsız İşçi Sendikaları Konfederasyonu (CSA)
Genel Sekreteri Elimane Diouf ile bir araya
gelerek, dünya sendikal hareketi ve Türkiye-Senegal ilişkilerine ilişkin karşılıklı görüş
alışverişinde bulundu.
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HAK-İŞ’TEN KILIÇDAROĞLU’NA ZİYARET

Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 1
Kasım 2019 tarihinde beraberindeki
yönetim kurulu üyeleri ile birlikte CHP
Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu
makamında ziyaret etti.
Ziyarette Genel Başkan Yardımcılarımız
Dr. Osman Yıldız, Yunus Değirmenci,
Mehmet Şahin ve Hüseyin Öz ile CHP
Genel Başkan Yardımcıları Veli Ağbaba
ve Faik Öztrak yer aldı. Ziyaret programında Genel Başkanımız Mahmut

Arslan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na ülke gündemi, Barış Pınarı
Harekâtı, uluslararası konuların yanı
sıra, 31 Mart yerel seçimlerinden sonra
CHP’ye geçen belediyelerde yaşanan
sendika değiştirme baskısı, haksız yere
işten çıkarma ve yaşanan sürgünler
hakkında ayrıntılı olarak bilgilendirmelerde bulundu.
Ziyaret programı, günün anısına hediye
takdiminin ardından son buldu.
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AB KİK HEYETİ’NDEN HAK-İŞ’E HAYIRLI OLSUN ZİYARETİ

Türkiye-AB Karma İstişare Komitesi (KİK)
heyeti HAK-İŞ Genel Merkezini ziyaret etti.
Türkiye-AB Karma İstişare Komitesi (KİK)
heyeti 10 Aralık 2019 tarihinde, HAK-İŞ Genel Merkezini ziyaret ederek Genel Başkanımız Mahmut Arslan’la bir araya geldi. AB
KİK heyeti, Genel Başkanımız Mahmut Arslan’ın HAK-İŞ 14. Olağan Genel Kurulu’nda
yeniden HAK-İŞ Genel Başkanı olarak seçilmesinden dolayı hayırlı olsun dileğinde bulundu. Genel Başkanımız Mahmut Arslan’ın
da aralarında bulunduğu AB-KİK heyeti,
TÜRK-İŞ Genel Merkezini ziyaret ederek
TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay’a hayırlı olsun dileğinde bulundu.

ARSLAN'DAN
AKŞENER'E
ZİYARET

Genel Başkanımız Mahmut Arslan’ın da aralarında
bulunduğu Türkiye-AB Karma İstişare Komitesi
(KİK) heyeti İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’i makamında ziyaret etti. HAK-İŞ’in de aralarında bulunduğu Türkiye-AB Karma İstişare Komitesi (KİK) heyeti 10 Aralık 2019 tarihinde, İYİ Parti
Genel Başkanı Meral Akşener’i makamında ziyaret
etti. Ziyarete Genel Başkanımız Mahmut Arslan’ın
yanı sıra TOBB, TESK, Türkiye KAMU-SEN, MEMUR-SEN, TİSK, TÜRK-İŞ, TZOB ve TÜED başkan
ve yöneticileri katıldı.
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ARSLAN, ERZURUM’DA ŞUBE KONGRESİNE KATILDI
aşlarına sosyal düzenlemelerle eklemeler
yapılmaktadır. Avrupa’da asgari ücret en alt
ücret seviyesidir ve asgari ücretle çalışanların sayısı yüzde 4-5 oranındadır. Ülkemizde
asgari ücretle çalışanlar toplam çalışanların
yaklaşık yarısına tekabül etmektedir. 14 milyon ücretlinin 6 milyonu asgari ücretle çalışıyor. Türkiye’nin en büyük toplu iş sözleşmesini yapıyoruz. Bu kadar önemli sayıda
işçiyi temsil eden asgari ücretin sadece bir
konfederasyonun temsil edildiği bir komisyon tarafından teslim edilmesi adil değildir,
ne kadar farklı temsil olursa asgari ücret o
kadar sağlıklı tespit edilir. Türkiye’de asgari
ücret belirlenirken Batı’daki gibi belirlenmiyor. Bizde asgari ücret yaşam ücreti değil,
geçim ücretidir.”
Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 8 Aralık
2019 tarihinde Hizmet-İş Sendikamızın Erzurum Şubesinin 7. Olağan Genel Kuruluna
katıldı.
Genel Kurula Genel Başkanımız Mahmut
Arslan’ın yanı sıra, Genel Başkan Yardımcımız Av. Hüseyin Öz, Erzurum Büyükşehir
Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, Yakutiye
Belediye Başkanı Mahmut Uçar, Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan,
Hizmet-İş Sendikası Kurucu Genel Başkanı ve 22, 23 ve 24 dönem Ak Parti Manisa
Milletvekili Hüseyin Tanrıverdi, Hizmet-İş
Sendikası Yönetim Kurulu Üyeleri, Erzurum
Baro Başkanı Talat Göğebakan, Konfederasyonumuza bağlı sendikalarımızın Başkan ve
Yönetim Kurulu Üyeleri, HAK-İŞ İl Başkanı ve Erzurum Şube Başkanı Erol Aksakal,
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HAK-İŞ İl Başkanları, Şube Başkanları, iş
yeri sendika temsilcileri, üyelerimiz ve çok
sayıda basın mensubu katıldı.

“Asgari Ücret Geçim Ücreti Değil,
Yaşam Ücreti Olmalıdır”
Genel Kurula hitaben bir konuşma gerçekleştiren Genel Başkanımız Mahmut Arslan,
ülkemizdeki asgari ücret uygulamasının
geçim ücreti olduğunu belirterek, bunun yaşam ücreti olması gerektiğini ve tespitin de
ona göre yapılması gerektiğini söyledi.

“14 Milyon Ücretlinin 6 Milyonu
Asgari Ücretle Çalışıyor”
Asgari ücretin Batı’da sembolik bir ücret olduğunu ve bu ücretin altında kimseni çalıştırılmadığını belirten Arslan şunları kaydetti:
“Batı’da çalışanlar asgari ücretin üstünde çalışmakta ve asgari ücretle çalışanların ma-

“Asgari Ücret, Türkiye’nin En Büyük
Toplu İş Sözleşmesidir”
Türk-İş Başkanı Ergün Atalay’ın asgari ücret
için yaptığı çağrıyı hatırlatan Arslan, şunları söyledi: “Bu yıl ilk defa Türk-İş Başkanı
Atalay bize tarihi bir çağrı yaptı. Bizim fikirlerimizi almayı ve birlikte bir asgari ücret
belirlenmesi konusunda çağrıları oldu. Biz
ilkeli davranarak asgari ücrette yaptığımız
çalışmaları kamuoyuyla paylaşmadık. Ortak
çalışma içerisinde olduğumuz için bir rakam
telaffuz etmedik. Atalay’ın 2 bin 578 TL’den
aşağı olmaz sözüne teşekkür ederiz ve destekleriz, ancak 3 konfederasyon tarafından
bir rakam oluşturulmadı. Biz asgari ücret
belirlenirken, özel sektörde asgari ücretlilerin işten çıkarılmamasını istiyoruz. İşverenlerin kayıtdışı çalıştırmasını önlemek için
işverenlere yeni teşviklerin verilmesini ve
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dolayısıyla işsizlik rakamlarının artmamasını istiyoruz. Örneğin sendikalı çalıştıran iş
yerlerine diğer işyerlerine oranla en az %5
vergi iyileştirmesi teşviki verilsin istiyoruz.
Bu sayede sendikalaşmanın önünü açalım,

çünkü sendikalaşmanın olduğu yerde kayıt
dışılık olmuyor, iş kazaları %1’lere düşüyor.
2018 yılındaki kriz kayıt dışılığı artırırdı. Önümüzdeki hafta yeni gelişmeler olursa biz
HAK-İŞ olarak görüşlerimizi ileteceğiz. Tür-

kiye birlikte bir uzlaşmayı hak ediyor. Çünkü
bu Türkiye’nin en büyük toplu iş sözleşmesidir” diye konuştu.
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Arslan, Erzurum Şubesini
Tebrik Etti

lerine döndü, biz de eylemimizi sonlandırdık”
diye konuştu.

Hizmet-İş Sendikamızın Erzurum’da ilk olarak Oltu Belediyesi’nde örgütlendiğini kaydeden Arslan, “Erzurum’da hiçbir belediyemizle sorun yaşamadık. Zorlukları beraber
aştık, bu şehrin kavgaya değil barışa, birlikteliğe ihtiyacı var. Hizmet-İş Sendikamızın
genel kurulunda tarihi bir karar alarak üye
sayımız oranında kadın üyelerimizde sendikalarımızın tüm organlarında temsil edilecek kararı aldık. Bu kararın ilk uygulandığı
yer de Erzurum Şubemizdir. Erzurum Şubemizin 7. Olağan Genel Kurulu’ndaki delege
yapımız buradaki kadın üyelerimizin sayısıyla orantılı gerçekleşmiştir” dedi.

“30 Bine Yakın Arkadaşımızı
Sendikalarımızdan İstifa Ettirdiler”

"CHP’li ve HDP’li Belediyelerde
Tasfiyelere Karşı Büyük Mücadele
Verdik”
31 Mart Yerel Seçimleri sonrası CHP’li ve
HDP’li belediyelerde HAK-İŞ’e yönelik bir
cadı avı başlatıldığını belirten Arslan, “Bazı
belediye başkanları daha mazbatalarını almadan üyelerimizi istifa ettirmeye başladılar. HAK-İŞ ve üye sendikalarımız bu saldırılara ve tasfiye girişimlerine karşı büyük
bir direniş destanı yazdılar. Bolu’da belediye
başkanı göreve gelir gelmez 97 arkadaşımızı işten çıkardı. 127 gün süren büyük bir
mücadele verdik. Bolu’dan Ankara’ya 200
km yürüdük, soğuk, fırtına, yağmur, güneş
demeden Bolu’dan Ankara’ya yürüdük. CHP
Genel Merkezi önünde yürüyüşümüzü sonlandırdık, yeniden seslendik. Bizi anlamadılar, sonradan anladılar ve arkadaşlarımız iş-

İstanbul Büyükşehir’deki mücadelenin de
emekçiler işlerine dönene kadar süreceğine
işaret eden Arslan, “Arkadaşlarımız işlerine
dönene kadar mücadelemizi sürdüreceğiz. Biz CHP’nin alternatifi değiliz, rakibi de
değiliz. Bizim CHP ile kavgamız yok, bizim
seçilmiş başkanlarla bir sorunumuz yok.
Biz bir STK’yız, biz ekmeğimizin, aşımızın,
geleceğimizin peşindeyiz. Biz bütün engelleme, yıldırma, baskı ve tehditlere rağmen
üslubumuza dikkat ediyoruz. 30 bine yakın
arkadaşımızı tehdit, baskı ve korkutmayla
sendikalarımızdan istifa ettirdiler. İstifa etmeyenleri sürgünlere gönderdiler. Bununla
da yetinmeyenler, İstanbul başta olmak üzere yaklaşık 6 bin arkadaşımızı işten attılar.
Bu arkadaşlarımız ile ilgili hukuki süreç devam ediyor” dedi.

“İşten Çıkarmaların Geçerli
Sebebi Yok”
Belediyelerde işten çıkarmaların geçerli bir
sebebinin olmadığını kaydeden Arslan, “Bu
arkadaşlarımıza hiçbir idari kovuşturma yapılmamıştır, hiçbiri, işi aksatıcı bir nedenle
işten çıkarılmamıştır. Bu arkadaşlarımızın
hukuki bir soruşturma olmadan, işten çıkarmayı gerektirecek bir sebep olmadan
sadece seçim öncesi işe alındıkları için işten çıkarılmalarını kabul etmiyoruz” şeklinde konuştu. Divan Başkanlığını Hizmet-İş
Sendikamızın Genel Başkan Yardımcısı Halil

Arslan, Fransa’da AA
muhabirine yapılan
saldırıyı kınadı
AA Muhabiri Mustafa Yalçın’a
Fransız polisi tarafından yapılan
uygulamanın bir terör uygulaması olduğunun altını çizen Arslan,
“Türkiye’de teröre bulaştıkları için
yakalanan, herhangi bir baskı ve
tehdit görmeyen gazeteciler için
kıyameti koparanlar, Mustafa
Yalçın’ın uğradığı saldırıya sessiz
kaldı. Bunun hukuki mücadelesinin de takipçisi olacağız. Pazartesi günü Ankara’daki Fransa
büyük elçiliğine siyah çelenk
bırakacağız. Mustafa Yalçın’a yapılan saldırı Türkiye’ye yapılmıştır.
Bu saldırıyı yapanları bir kez daha
kınıyorum” dedi.
Özdemir'in yaptığı kongrede, AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet
Sekmen, Hizmet-İş Sendikası Kurucu Genel
Başkanı Hüseyin Tanrıverdi, Yakutiye Belediye Başkanı Mahmut Uçar, Aziziye Belediye
Başkanı Muhammet Cevdet Orhan, HAK-İŞ
Erzurum İl Başkanı Erol Aksakal, Hizmet-İş
Genel Merkez Kadın Komite Başkanı Hatice
Ayhan konuşma yaptılar.

ARSLAN, ERZURUM BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI
SEKMEN’İ ZİYARET ETTİ
Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 8 Aralık 2019
tarihinde, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı
Mehmet Sekmen’i ziyaret etti.
Genel Başkanımız Arslan’a ziyaretinde, HAK-İŞ
Genel Başkan Yardımcımız Av. Hüseyin Öz, Hizmet-İş Sendikası Kurucu Genel Başkanı ve 22, 23
ve 24 dönem Ak Parti Manisa Milletvekili Hüseyin
Tanrıverdi,HAK-İŞ İl Başkanı Erol Aksakal,HAK-İŞ
Trabzon İl Başkanı İsmail Hakkı Kaplan,Öz Güven
- Sen Genel Başkanı Ömer Yılmaz Hizmet-İş Kadın
Komite Başkanı Hatice Ayhan eşlik etti.
Genel Başkanımız Mahmut Arslan ziyaret sonunda, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen’e günün ansına biz vazo hediye etti.
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HAK-İŞ’TEN İBB’DE
İŞTEN ÇIKARILAN
İŞÇİLERE DESTEK

Genel Başkanımız Mahmut Arslan, İstanbul
Büyükşehir Belediyesi’nde işten çıkarılan
emekçilere destek amacıyla gerçekleştirdiği basın açıklamasında, işten çıkarmaların
emekçileri ve İstanbul halkını derinden üzdüğünü söyledi. Arslan, “Kimse gücümüzü test etmeye kalkmasın. Bizi acaba ne
yapacaklar diye denemesinler. Deneyenler
gördüler. Biz mücadeleyi sahada, alanlarda

“İŞTEN ÇIKARMALAR
EMEKÇİLERİ VE
İSTANBULLULARI ÜZDÜ”

işçilerle yapmaya alışkınız. Bizi bu noktada
test etmeyin” dedi.
Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 2 Eylül
2019 tarihinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi önünde basın toplantısı düzenledi. Toplantıya, Genel Başkan Yardımcımız Av. Hüseyin Öz, HAK-İŞ 'e bağlı sendikalarımızın
genel başkan ve yöneticileri, İstanbul Milletvekili ve TBMM İdare Amiri Hasan Turan ile

Konfederasyonumuz üyesi sendikalarımızın
bölge ve il başkanları, iş yeri sendika temsilcilerimiz, İstanbul Büyükşehir’de işten çıkarılan HİZMET-İŞ, OLEYİS, ÖZ GIDA-İŞ ve ÖZ
GÜVEN-SEN sendikalarımız üyesi bini aşkın
emekçi ve çok sayıda basın mensubu katıldı.
Genel Başkanımız Mahmut Arslan, İstanbul
Büyükşehir Belediyesi’nde işten çıkarılan
emekçilere destek amacıyla gerçekleştirdiği basın açıklamasında, işten çıkarmaların
emekçileri ve İstanbul halkını derinden üzdüğünü söyledi.
Arslan, “Bugün İstanbul Belediyesinde yaşanan işçi kıyımını protesto etmek için buradayız. 31 Mart 2019 tarihinden bu tarafa HAKİŞ olarak yaşadığımız acı ve haksızlıkların,
zulümlerin bir yenisiyle İstanbul Büyükşehir
Belediyesi’nde karşılaştık” dedi.
31 Mart yerel seçimlerinde henüz mazbatalarını bile almadan bazı CHP ve HDP’li belediyelerin HAK-İŞ’e karşı bir operasyon ve
saldırı düzenlediklerini belirten Arslan, “CHP
ve HDP’li belediyelerinin HAK-İŞ ve üyelerine karşı başlattıkları saldırılar Türkiye’de
uzun ve tartışmalı bir gündemi beraberinde
getirmiştir. HİZMET-İŞ Sendikamızın başlat-
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Arslan’dan
İmamoğlu’na 3 Soru
29 Ağustos günü 1310 işçinin iş akitlerinin feshedildiğini
ve bu fesihlerle ilgili Ekrem İmamoğlu’na bazı soruları
olacağını belirten Arslan, “Tam 18 şirketimizden 1310
arkadaşımızın ne yazık ki SMS ile iş akitleri feshedildi.
Buradan şunların altını çizmek istiyorum ve sayın başkana şu soruları sormak istiyorum. Birincisi, bu 1310
arkadaşımız işe alınırken hangi hukuksuzluklar ortaya
çıktı da bu arkadaşlarımızın akitleri feshediliyor. İkincisi,
bu arkadaşlarımız hakkında hangi disiplin soruşturması yapıldı da bu arkadaşlarımızın iş akitleri feshediliyor.
Üçüncüsü, bu arkadaşlarımızın hangisi işe gelmemiş,
hangileri verilen işi yapmamış, hangileri iş yerlerinde
huzursuzluk çıkarmış veya hangileri siyasal mücadelenin bayraktarlığını yapmış da bu arkadaşlarımız işten
çıkarıldı” diye sordu.
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tığı ve 127 gün süren eylem, işçilerin
işe dönmesiyle başarı ile sonuçlandırılmıştır” şeklinde konuştu.

Arslan: “Amacımız
Ekmeğimiz, Aşımız Ve
Geleceğimizdir”
HAK-İŞ’in haksızlıklar, adaletsizlikler, zulümler, işten çıkarmalar, sürgünler ve sendika değiştirme gibi
baskılarıyla karşı karşıya kaldığını
kaydeden Arslan, “Türkiye’nin her
noktasında ve mağdur ve mazlum
olmuş bütün belediye çalışanlarının
ve emekçilerinin yanında mücadelemizi sürdürüyoruz” dedi. Bu zamana
kadar hiçbir siyasi partiyle organik
ilişki içinde olmadıklarını sözlerine
ekleyen Arslan, “Hiçbir siyasi partinin arka bahçesi, önü veya arkasında
değiliz. Hiçbir siyasi parti bizim alternatifimiz değildir.
Hiçbir siyasi parti bizim düşmanımız
değildir. Hiçbir siyasi lider bizim hasmımız değildir. Dolayısıyla biz siyasal bir mücadele yapmıyoruz. Siyasi
mücadeleyi siyasi partiler yapar. Biz
sendikacılık yapıyoruz.
Hangi partiden olursa olsun, işçilerimize emekçilerimize yönelik baskı,
tehdit, işten çıkarma olursa onun
karşısında olmak, mücadele etmek
bizim temel görevimizdir. Bizim
amacımız ekmeğimiz, aşımız ve geleceğimizdir” diye konuştu.

İmamoğlu’nu Tebrik Ettik
31 Mart yerel seçimlerinden sonra
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu HAK-İŞ’in ziyaret ettiğini belirten Arslan, “Kendisine beklenti ve kaygılarımızı ilettik.
Sayın başkan bizlere daha öncekiler
gibi yapmayacağını, başka şekilde
hareket edeceğini söyledi. Biz bunları teminat ve güven olarak kabul
ettik. Sayın İmamoğlu’nun özellikle
her fırsatta 16 milyon İstanbulluyu
kucaklama görüşünü biz de destekledik ve bundan dolayı da arkadaşlarımız büyük bir rahatlama yaşadılar.
Farklılıklarımız olabilir, farklılıklarımızla zenginliği temsil ettiğimizden
yola çıkarsak, sayın büyükşehir başkanının herkesi kucaklama sözü bizi
de heyecanlandırmıştı. Bu kucaklananların içerisinde İstanbul’a 24 saat
hizmet eden, gece-gündüz, kar-kış
demeden çalışan, sadece ekmekleri,
gelecekleri için alın teri döken insanların da arasında olduğuna inandık
ve onun için de sayın başkana teşekkür ettik” dedi.

“Verilen Sözlere İnancımız
Suya Düşmüştür”
Ancak bu gelişmelere rağmen bazı
arkadaşların kendilerini işten çıkarmaların başlayacağı ve giderek artacağı yönünde uyardığını belirten Arslan, “O zaman Türkiye’nin belli bölge-
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lerinde işten atmalar yeni başlamıştı. Bu arkadaşlarımız sadece beni değil, Memur-Sen
Genel Başkanını da uyarmışlardı. ‘Bu yavaş
yavaş işten atmalar, sendika değiştirmeler
filmin fragmanıdır, esas film 23 Haziran’dan
sonra ortaya çıkacak’ demişlerdi. Biz buna
inanmamıştık. Biz verilen sözlerin arkasında
durulacağına ve güven içerisinde çalışacağımıza bir kez daha inanmıştık. Ama ne yazık
ki bu inancımız bugün ortadan kalkmıştır”
şeklinde konuştu.

“İBB’de Örgütlü ve Yetkiliyiz”
HAK-İŞ’in İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde yetkili olduğunu ifade eden Arslan,
“Konfederasyonumuza bağlı sendikalarımız,
binlerce üyesi ile İETT Genel Müdürlüğü’nden İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraklerine kadar yetkili ve güçlü bir şekilde yerini
almıştır” dedi.
Büyükşehir’e bağlı şirketlerde toplu sözleşme süreçlerinin devam ettiğini belirten
Arslan, “Peki, sizler yetkili sendika ile görüştünüz mü? Yetkili sendika ile bu konular
istişare yapıldı mı? Bu soruların hiçbirisine
ne yazık ki cevap yok. Bunların cevaplarını
istiyoruz. Birilerinin yaptığı suçlamaların burada ortaya çıkarılmasını istiyoruz. HAK-İŞ
olarak bankamatikçi zihniyete bizler de karşıyız ve bizler onların temsilcisi olamayız. Bu
sıkıntıları bizimle paylaşsalar da bunları biz
de değerlendirirdik. Biz de SMS’leri arkadaşlarımızın duyduğu anda duyduk. Dolayısıyla
bunların haklı hiçbir gerekçesi olamaz” diye
konuştu.

“İşe Alımlarla İlgili Hukuki Bir
Zaman Sınırlaması Yoktur”
Diğer taftan bir işçinin seçime 6 ay kala, 5 ay
kala veya 1 yıl kala işe alınması ile ilgili herhangi bir hukuki sınırlamanın olmadığının

altını çizen Arslan, şöyle konuştu: “Bu işçiler
usulüne göre alınmışsa kimse bunları seçim
öncesi alındı diye suçlayamaz. Biz sadece
ekmeğimiz, emeğimiz için buradayız. Bütün
bunları haklı bir gerekçe olarak önümüze
asla koyamazsınız. Sayın İmamoğlu da çok
iyi biliyor ki, 2018 2 Nisanından itibaren belediyelerin hiçbir hizmetinde taşeron işçi çalıştırılamaz. Peki, belediyenin ihtiyacı olan işçiler İŞKUR üzerinden alınıyorsa bunun neresi
yasa dışıdır, ahlak dışıdır, kurallara aykırıdır.
Dolayısıyla bizler bu arkadaşlarımızın ne zaman işe girdiğine bakmaksızın, işini yapıyor
mu, görevini yerine getiriyor mu, zamanında
işine geliyor mu, alın terini akıtarak İstanbul’a hizmet ediyor mu buna bakarız. Dolayısıyla emekçi kardeşlerimizin yanında olmak
bizim insani sorumluluğumuzdur.”

Arslan’dan İmamoğlu’na Hatırlatma
Arslan, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu’na seçim öncesi verdiği
sözleri hatırlattı. Arslan, “Sayın İmamoğlu,
CHP Aday Tanıtım Toplantısında yaptığı konuşmada ‘Biz emeğin karşılığını veren bir
anlayıştan geliyoruz. Emek sosyal demokrat
belediyeciliğin ana unsurudur. Siz emeğe
saygı göstermiyorsanız, emeğin kutsallığına inanmıyorsanız bu görevi yapamazsınız.
O bakımdan emekçi kardeşlerim, bürokratından asgari ücret alanına kadar herkes
yüreği ferah bir şekilde işlerini yapsınlar. 1
Nisan’dan sonra onlar da mutlu bir şekilde
işlerini yapmaya devam edecekler” demişti. İşçiler burada, peki söz verenler nerede?
İmamoğlu’nun sözünü unutmamasını buradan ediyorum. Bu sözlerin arkasında durursanız İstanbul halkı ile bütün emekçiler olarak bizler de sizin arkanızda duracağız” dedi.
Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu’na

en kısa sürede görüşme taleplerini ilettiklerini belirten Arslan, CHP Genel Başkanı
Kılıçdaoğlu’ndan görüşme talebinde bulunduklarını ve şu ana kadar bir cevap gelmediğini söyledi.

“İstanbul’da İşten Çıkarmaları
Japonya’da Uluslararası Platforma
Taşıdık”
Geçtiğimiz günlerde Japonya’nın başkenti
Tokyo’da G20’nin işçi gruplarının toplantısına
katıldığını hatırlatan Arslan, İstanbul’da yaşanan işten çıkarmaları Japonya’da uluslararası platforma taşıdığını kaydetti.

“Emekçilerin Hakkı İçin Mücadelede
Kararlıyız”
HİZMET-İŞ Sendikamızın Bolu’da gerçekleştirdiği direniş ve Ankara’ya yürüyüşü hatırlatan Arslan, şunları söyledi: “Kimse gücümüzü test etmeye kalkmasın. Bizi acaba ne
yapacaklar diye denemesinler. Deneyenler
gördüler. 97 arkadaşımız için Bolu’dan Ankara’ya yürürüz dedik, inanmadılar. 6 bin kişi
Ankara’ya yürüdü. Biz mücadeleyi sahada,
alanlarda işçilerle yapmaya alışkınız. Bizi
bu noktada test etmeyin. Bütün Türkiye’de
işini kaybetmiş, sendikal mücadelemizde
yanımızda yürüyen bütün emekçiler için
yaptığımız mücadeleyi burada da yapmaya
kararlıyız. Bizimle yol yürüyen arkadaşlarımızla sonuna kadar mücadelede kararlıyız.
Asla sağımıza solumuza bakmadan, bunun
bedeli nedir diye düşünmeden emek için,
adalet için hak için özgürlük için mücadeleye kararlıyız.”
Genel Başkanımız Mahmut Arslan, İBB
önündeki basın açıklamasının ardından
HAK-İŞ’e üye sendika başkanları ve İstanbul
Şubelerimizin başkanlarıyla istişare toplantısı yaptı.
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ITUC’TAN İŞTEN ATILAN İŞÇİLER İÇİN
HAK-İŞ’E DAYANIŞMA MESAJI
ITUC Genel Sekreteri Sharan Burrow,
HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan’ın
İBB’de işten atılan işçilerle ilgili bilgilendirme mektubuna cevaben gönderdiği
mektupta, ITUC’un HAK-İŞ ile dayanışma içinde olduğunu bildirdi.
HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan,
İBB’de işten atılan 1500’e yakın işçiyle ilgili ITUC’a bilgi vermişti. ITUC Genel
Sekreteri Sharan Burrow, HAK-İŞ Genel
Başkanı Mahmut Arslan’ın İBB’de işten
atılan işçilerle ilgili bilgilendirme mektubuna cevaben gönderdiği mektupta şunları kaydetti:

“Yakın zamanda, birçok belediyede
1.500'den fazla HAK-İŞ üyesinin siyasi nedenlerden dolayı işten çıkarıldığını, diğerlerinin ise sendikalarından istifaya zorlandığı bildirildi.
ITUC, HAK-İŞ ve bu şekilde muamele gören üye sendikalarınız ile dayanışma içindedir.
İşçilerin sendika üyeliği gerekçesiyle işten
çıkarılması, örgütlenme özgürlüğü ilkelerinin ciddi şekilde ihlal edildiğini gösterir.
Haziran 2019’da 87 sayılı ILO Sözleşmesi’nin Türkiye Hükümeti tarafından uygu-

lanmasına ilişkin en son incelemesinde,
ILO Standartların Uygulanması Komitesi
(CAS), hükümeti, sendika üyeliğine bakılmaksızın, örgütlenme hakkının sivil özgürlükler açısından normal koşullarda ve
şiddet, baskı ve tehdit içermeyen bir iklimde kullanılabilirliğini güvence altına almak
için gerekli tüm önlemleri almaya çağırdı.
Bağımsız sendika örgütlerinin, üyelerinin
sosyal ve ekonomik çıkarlarının korunması ve geliştirilmesi konusundaki çabalarını
zayıflatmak ve cansızlaştırmak için hedef
alınmasından endişe duyuyoruz. Türki-

ye'deki örgütlenme özgürlüğü ihlallerinin
ciddiyeti ve sürekliliği konusundaki endişelerimizi bir kez daha dile getiriyoruz. Bu
uygulamaları 87 sayılı ILO Sözleşmesi’nin
açık bir ihlali olarak şiddetle kınıyoruz.
ITUC, HAK-İŞ ve Türkiye'deki bağımsız
sendika hareketi ile tam destek ve dayanışma içindedir.
Türkiye'de tam örgütlenme özgürlüğünün
sağlanmasını talep etmeye devam ediyoruz. Durumu yakından takip ediyoruz.
Lütfen bizi yeni gelişmelerden haberdar
ediniz.”

ITUC: “İŞTEN ATMALARA KARŞI HAK-İŞ İLE
DAYANIŞMA İÇİNDE OLACAĞIZ”
HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan’ın,
4 Eylül 2019 tarihinde CHP ve HDP’ye geçen belediyelerde yaşanan haksız yere
işten çıkarmalara dikkat çekmek ve bu
durum hakkında üyesi olduğumuz uluslararası kuruluşları bilgilendirmek amacıyla ITUC Genel Sekreteri Sharan Burrow’a
yazdığı mektuba ITUC’tan cevap geldi.
ITUC Genel Sekreteri Sharan Burrow adına
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ITUC Genel Sekreter Yardımcısı Owen Tudor, imzasıyla gönderilen cevabi mektupta
şunlar kaydedildi:
“Değerli Meslektaşlar,
Bu zor zamanınızda dayanışma içinde
olacağımızdan emin olabilirsiniz. ETUC ve
EPSU/PSI ile de eylem konusunda koordine olmak amacıyla istişarede olacağız ve
en yakın zamanda size dönüş yapacağız.”

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut ARSLAN,
4 Eylül 2019 tarihinde CHP ve HDP’ye geçen belediyelerde yaşanan sendikal baskı,
zorla istifa ettirilme ve haksız yere işten
çıkarmalara dikkat çekmek ve bu durum
hakkında üyesi olduğumuz uluslararası
kuruluşları bilgilendirmek amacıyla ITUC
Genel Sekreteri Sharan Burrow’a bir mektup yazmıştı.
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ITUC’TAN EYLEMDEKİ ÜYELERİMİZE DESTEK
Uluslararası İşçi Sendikaları Konfederasyonu
(ITUC) Genel Sekreter Yardımcısı Owen Tudor,
Genel Başkanımız Mahmut Arslan ile birlikte
Antalya Büyükşehir Belediyesi'nde 79 gündür
devam eden grev yerini ziyaret ederek destek
mesajı verdi.
Antalya Büyükşehir Belediyesi önünde yapılan basın açıklamasına, Genel Başkanımız
Mahmut Arslan, Uluslararası İşçi Sendikaları
Konfederasyonu (ITUC) Genel Sekreter Yardımcısı Owen Tudor, HAK-İŞ Genel Başkan
Yardımcısı Yunus Değirmenci, konfederasyonumuza bağlı sendikalarımızın genel başkanları, HAK-İŞ Antalya Şube Başkanı Muhammed Talha Kandil, HAK-İŞ’e bağlı sendikaların
İl Başkanları ve basın mensupları katıldı.

“79 Gündür Mücadele Ediyoruz”
Genel Başkanımız Mahmut Arslan, “Antalya
Büyükşehir Belediyesinde yaklaşık 8 bin işçi
adına yürütülen toplu iş sözleşmeleri müzakerelerinde anlaşma sağlanamaması üzerine
başlayan grevin 79. Günündeyiz. 79 gündür
Antalya Büyükşehir Belediyesinde 8 bin arkadaşımız için toplu iş sözleşmesi yapabilmek
için mücadele ediyoruz” dedi.

“Grev Bizim İçin Amaç Değil Araçtır”
Antalya Büyükşehir Belediyesi’nde toplu iş
sözleşmesi yetkisini 1 Nisan tarihinde aldıklarını anımsatan Arslan, “6 aydan fazla bir zaman geçmesine rağmen toplu iş sözleşmesi
görüşmelerinde herhangi bir uzlaşma sağlayamadık. Antalya Büyükşehir Belediye Baş-

kanı Muhittin Böcek’e buradan bir kez daha
talepte bulunuyoruz. Gelin bu toplu iş sözleşmesini masada bitirelim. Toplu iş sözleşmesindeki taleplerimiz, Türkiye’de imzalanmış
toplu iş sözleşmelerinin üstünde değildir.
Makul, kabul edilebilir bir taslak, kabul edilebilir bir teklifle Başkanı bekliyoruz. Biz toplu
iş sözleşmesini masada bitirmek istiyoruz.
Grev bizim için bir amaç değil araçtır. Masada
muhatap bulamadığımız için Belediye Başkanımız bize herhangi bir teklif sunmadığı için
çalışanları sendikalı işçi olarak değil maraba
olarak gördüğü için bugün grevimizin 79. günündeyiz” diye konuştu.

“HAK-İŞ ve ITUC Değerleriyle
Mücadelemizi Sürdüreceğiz”
HAK-İŞ’in her yerde olduğu gibi Antalya Bü-

yükşehir Belediyesi’nde de toplu iş sözleşmesini masada bitirmeyi hedeflediğini belirten Arslan, “Antalya Türkiye’nin dünyaya
açılan kapısıdır. Bu güzel şehirde grev değil
uzlaşarak imzaladığımız toplu sözleşme törenleriyle halaylar çekmek isterdik” ifadelerini kullandı.
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’e ve CHP Genel Başkanı Kemal
Kılıçdaroğlu’na seslenen Arslan, “31 Mart
yerel seçimlerinden önce emekçilere verdiğiniz sözü tutun. Antalya’da sadece toplu iş
sözleşmesi yapamamanın sıkıntısını çekmiyoruz. Aynı zamanda 250’den fazla arkadaşımız işten atıldı. 200’e yakın arkadaşımızın
işyerleri değiştirildi. Sendika değiştirmeyen
arkadaşlarımız Antalya’nın bir ucundan diğer
ucuna sürgün edilerek mücadeleleri kırılmak
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istendi. HAK-İŞ olarak tüm bunlara karşı
mücadele içindeyiz. İşverenler eliyle yapılan baskılar, tehditler, işten çıkarmalar ve
sürgünlere karşı dün olduğu gibi bugün de
mücadeleyi sürdüreceğiz” dedi.
ITUC Genel Sekreteri Sharan Burrow’ın
işten çıkarılan işçilerle ilgili HAK-İŞ’e yazdığı mektubun kendilerine büyük bir güç
ve onur verdiğini söyleyen Arslan, “Uluslararası sendikal hareketin Türkiye’deki
güçlü bir temsilcisi olan HAK-İŞ, sendikal
mücadelesinde temel olarak demokrasiyi,
özgürlüklerimizi ve haklarımızı esas alarak ITUC ile yürüdüğü yola bundan sonra
da aynı şekilde devam edecektir. ITUC’un
ilkeleri, değerleri ve HAK-İŞ’in değerleri ile
birlikte mücadelemizi sürdüreceğiz” şeklinde konuştu.

“Sizlerin Yanındayız ve Olmaya
Devam Edeceğiz”
ITUC Genel Sekreter Yardımcısı Owen Tudor, Uluslararası Sendikalar Konfederasyonu (ITUC) adına dünyadaki tüm işçilerin
desteğini getirdiğini belirterek, “Sizi destekliyorlar çünkü birisi yaralanınca bu yara
herkesin içinde olur” dedi. Hiç kimsenin
sendika üyesi olduğu için ayrımcılığa maruz kalmaması gerektiğini söyleyen Tudor,
“Herkesin toplu iş sözleşmesi yapma hakkı
vardır. Sizlerle dayanışma içerisindeyiz.
Hepiniz bizim üyemizsiniz. Sizlerin yanındayız ve olmaya devam edeceğiz. Tüm
dünyadan, 200 milyon işçiden dayanışma!”
sözlerine yer verdi.

HAK-İŞ KONFEDERASYONU / Ocak 2020

HABERLER | 143

ARSLAN, İSTANBUL ŞİLE BELEDİYESİ
TİS TÖRENİNE KATILDI
“Taşeronun Kaldırılması Türkiye
Cumhuriyeti Tarihinin En Büyük
Reformudur”

Genel Başkanımız Mahmut Arslan, konfederasyonumuza bağlı Hizmet-İş Sendikamız ile
Şile Belediyesi iştiraki Personel A.Ş arasındaki toplu iş sözleşmesi törenine katıldı.
Toplu iş sözleşmesi, 4 Ekim 2019 tarihinde
Genel Başkanımız Mahmut Arslan ile Şile
Belediye Başkanı İlhan Ocaklı tarafından imzalandı.
Törene, Genel Başkanımız Mahmut Arslan,
Şile Belediye Başkanı İlhan Ocaklı, HAK-İŞ İstanbul İl Başkanı Mustafa Şişman, Şile Belediye Başkan Yardımcısı Abdullah Güllüce, Şile
Belediyesi Daire Başkanları, işyeri sendika
temsilcileri, üyelerimiz ve basın mensupları
katıldı.

Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 696 sayılı
KHK ile taşeron sisteminin sona ermesinin
önemine değinerek, “Uzun yıllar mücadelesini yaptığımız taşeron sisteminin kaldırılması
konusunda bugün somut bir gerçeği yaşamış
olmaktan son derece mutluyum. Kamunun
bütün hizmetleri taşeron şirketler üzerinden
yapılıyordu. 10 yıl önce bu duruma itiraz ettik.
Taşeron sisteminin ülkemiz ve çalışanlar için
olmaması gereken bir sistem olduğundan
yola çıkarak bir mücadele başlattık. Emekçi
kardeşlerimiz, belediyelerimiz ve kamu kuruluşlarımız bugün bunun huzurunu yaşıyor”
dedi.

Taşerondan kadroya geçen emekçilerin, kadroluların elde ettiği hakları kazanmaya başladığını belirten Arslan,“Toplu iş sözleşmeleri
büyük çabalar ile sonuçlandırılıyor. Önümüzdeki yıldan itibaren toplu sözleşme sistemi
kadrolu çalışanlarının sistemiyle beraber
olacak. Kadrolu işçilerin sahip olduğu tüm
haklara sahip olacaklar. İşçilerimiz Şile Belediyesi’nin kadrolu işçisi oldular. Taşeron işçilerimizin kadro alması Türkiye Cumhuriyeti
tarihinin en büyük reformudur. Bu reformun
mimarı her zaman ezberleri bozan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’dır” ifadelerini kullandı.
“HAK-İŞ’e Yakışan Masada Sonuç Almaktır”
Bazı Belediye Başkanlarının sözleşme yapmaktan çekindiğini belirten Arslan, “İstanbul’da bazı belediyelerde belediye başkanları
masaya oturmadı. Özellikle CHP’ye geçen
belediyelerde toplu iş sözleşmesi masasına
oturamadık. Sayın İlhan Ocaklı’nın belediyenin zorluklarına rağmen toplu iş sözleşmesi
masasına oturması bizim için çok önemlidir.
Kaynaklarının azamisini belediye çalışanlarıyla paylaşan belediye başkanı ve ekibini tebrik
ediyorum. HAK-İŞ’e yakışan görüşmelerin
masada, kavga etmeden, eylem yapmadan
makul bir şekilde sonuçlandırılmasıdır” dedi.
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“24 Saat Meydanlardayız”
İstanbul’daki yerel seçimlerden bu yana HAKİŞ olarak sürekli mücadele içerisinde olduğumuzu vurgulayan Arslan, “Seçimlerden bu
yana 24 saat meydanlarda bir mücadelenin
içerisindeyiz. Yaklaşık 4 bin civarında arkadaşımız işini kaybetti. Bu arkadaşlarımız sadece
seçime yakın işe girdikleri için işten atıldılar.
Bu arkadaşlarımızın her birinin işe alım süreci 2018 yılı Ekim ve Kasım aylarında başlamış
ve sınavları kazanarak işe girmiş arkadaşlarımızdır. Ne yazık ki bu arkadaşlar işlerini
kaybetti. Dün Bolu’da, bugün İstanbul’da, yarın başka bir yerde nerede, kim mazlumların
üzerinde bir hesap yaparsa karşısında bizi
bulur. Siyasi tercihlerimiz ne olursa olsun,
ekmeği elinden alınan insanlara karşı asla
duyarsız kalamayız” şeklinde konuştu.

“Verdiğiniz Sözleri Tutun”
Bazı belediye görevlileri tarafından işçilerin
tehdit edildiğini anlatan Arslan, “CHP il başkanlığı tarafından görevlendirilmiş bir kısım
insanlar işçi amiri olarak karşımıza çıkarılıyor.
‘Ya HAK-İŞ, ya da iş diyorlar’, biz buna asla
izin vermeyeceğiz. Buradan Sayın İmamoğlu’na ve Kılıçdaroğlu’na sesleniyorum. İşini
ve aşını elinden aldığınız insanların feryadını
duyun, seçim öncesi verdiğiniz sözleri tutun”
diye konuştu. Arslan, “Emeği ve emekçiyi
değerli bulan, onlarla kucaklaşan, emekçilerin hakkını savunan belediye başkanlarına
ihtiyacımız var. İlhan Ocaklı’nın bu yaklaşımını
görmekten mutluyum. Toplu iş sözleşmesinin ülkemiz, geleceğimiz, Konfederasyonumuz ve sendikamız için hayırlar getirmesini
temenni ediyorum” dedi.
Şile Belediye Başkanı İlhan Ocaklı, toplu iş
sözleşmesinin imzalanmasından duyduğu
memnuniyeti dile getirerek, “Mevcut kaynak-
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larımızı en iyi şekilde değerlendirmek için
çaba sarf ediyoruz. Emekçi kardeşlerimizin
gayreti ile belediyemizi daha ileri taşıyacağız.
Her bir arkadaşımızın alınterine sahip çıkarak
karşılığını vermek için elimizden geleni yapacağız. Toplu iş sözleşmeniz hepimize hayırlı

uğurlu olsun” dedi. HAK-İŞ İstanbul İl Başkanı
Mustafa Şişman, Genel Başkanımız Arslan ile
Şile Belediye Başkanı Ocaklı’nın katkılarıyla
başarılı bir sözleşme imzalandığını belirterek,
sözleşmenin hayırlı olması temennisinde bulundu.
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ARSLAN, ESENYURT BELEDİYESİ TİS TÖRENİNE KATILDI
Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 28 Eylül 2019
tarihinde konfederasyonumuza bağlı Hizmet-İş
Sendikası ile Esenyurt Belediyesi iştiraki ESPAŞ
(Esenyurt Belediyesi Personel Anonim Şirketi)
arasında gerçekleştirilen toplu iş sözleşmesi törenine katıldı.
Törene Genel Başkanımız Mahmut Arslan’ın yanı
sıra, Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz
Bozkurt, Hizmet-İş Sendikası İstanbul Şube Başkanları ve şube yönetim kurulu üyeleri katıldı. Genel Başkanımız Mahmut Arslan, toplu iş sözleşmesi görüşmelerini işçi işveren tarafları olarak
karşılıklı hoşgörü, anlayış ve diyalog içerisinde
tamamlamanın gururunu yaşadıklarını söyledi.
Arslan, “Toplu iş sözleşmeleri beklentilerimizi
gerçekleştirmek ve yaşadığımız zorlukların asgariye indirilmesi konusunda önemlidir. İmzalanan
toplu iş sözleşmesiyle mutlu ve huzurlu bir şekilde yaşamımızı devam ettirecek geçimi sağlamış
oluyoruz” dedi. Arslan, ayrıca, 31 Mart yerel seçimlerinde Esenyurt Belediye Başkanlığına seçilen Kemal Deniz Bozkurt’a hayırlı olsun dileğinde
bulundu. Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz
Bozkurt, imzalanan toplu iş sözleşmesinin hayırlı
olması temennisinde bulundu.
3 yıl süreli olarak imzalanan toplu iş sözleşmesi
ile Esenyurt Belediyesi iştiraki ESPAŞ’ta çalışan
üyelerimizin ücret ve sosyal haklarında önemli
artışlar sağlandı.

ARSLAN, KKTC’Lİ ÖĞRETMEN VE ÖĞRENCİLERİ AĞIRLADI

Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 28 Kasım 2019 tarihinde KKTC Hala Sultan İlahiyat Koleji Müdür Yardımcısı Himmet Tur-

gut, KKTC Hala Sultan İlahiyat Koleji Türk
Dili ve edebiyatı öğretmeni Nigar Alyaz ve
kolej öğrencilerini makamında ağırladı.

Ziyaret günün anısına hediyeleşme ile son
buldu.
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ARSLAN, SİYASİ PARTİ KONGRELERİNE KATILDI

Yeniden Refah Partisi Kongresine Katıldı

Saadet Partisi Genel Kuruluna Katıldı
Genel Başkanımız
Mahmut Arslan, 3
Kasım 2019 tarihinde Saadet Partisi 7. Olağan Genel
Kuruluna katılarak, Genel Kurulunun hayırlara vesile olması dileğinde
bulundu.

Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 17 Kasım 2019 tarihinde Yeniden Refah Partisi 1. Olağan Büyük Kongresine katılarak, Kongrenin
hayırlara vesile olması dileğinde bulundu.
Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Doğan Bekin ve
Kurucular Kurulu Üyesi Mehmet Altınöz, MKYK üyesi Mahmud Altunsoy Genel Başkanımız Mahmut Arslan
12 Kasım 2019 tarihinde ziyaret ederek,
Yeniden Refah Partisi'nin 1. Olağan Büyük
Kongresine davet etti.

ARSLAN, TBMM YASAMA YILI AÇILIŞINA KATILDI
Genel Başkanımız Mahmut
Arslan, Cumhurbaşkanı Recep
Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla
gerçekleştirilen Türkiye Büyük
Millet Meclisi (TBMM) 27. Dönem Üçüncü Yasama Yılı açılış
törenine katıldı.
TBMM’nin 1 Ekim 2019 tarihinde gerçekleştirilen 27. Dönem
Üçüncü Yasama Yılı açılış tö-

ARSLAN, AK PARTİ YEREL
YÖNETİMLER BAŞKAN
YARDIMCISI YANILMAZ'I
KABUL ETTİ
Genel Başkanımız Mahmut Arslan 12 Kasım 2019 tarihinde
AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı
Mücahit Yanılmaz'ı makamında kabul etti. Görüşmede Konfederasyonumuzun faaliyetlerine ilişkin karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu.
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reni, TBMM Başkanı Mustafa
Şentop’un açılış konuşması ile
başladı. Törene, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katılarak TBMM Genel Kurulunda
milletvekillerine hitap etti.
Genel Başkanımız Mahmut
Arslan, yeni yasama yılının vatanımıza ve milletimize hayırlı
olması dileğinde bulundu.
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MEMUR-SEN BAŞKANI YALÇIN’DAN ARSLAN’A
HAYIRLI OLSUN ZİYARETİ
MEMUR-SEN Konfederasyonu Genel Başkanı Ali Yalçın beraberindeki yönetim kurulu üyeleriyle birlikte 9 Eylül 2019 tarihinde
Genel Başkanımız Mahmut Arslan’ı makamında ziyaret etti. Ziyaret programında
HAK-İŞ Genel Başkan Yardımcılarımız Dr.
Osman Yıldız ile Av. Hüseyin Öz yer aldı.
Yalçın, Genel Başkanımız Mahmut Arslan’a
HAK-İŞ 14. Olağan Genel Kurulunda yeniden Genel Başkan seçilmesi dolayısıyla
hayırlı olsun dileğinde bulundu.
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SENDİKALARIMIZDAN
HAK-İŞ YÖNETİMİNE HAYIRLI OLSUN ZİYARETİ
HAK-İŞ 14. Olağan Genel Kurulunun
ardından sendikalarımızdan Genel Başkanımız Mahmut Arslan ve HAK-İŞ Yönetim Kurulu’na hayırlı olsun ziyaretleri
gerçekleştirildi.
Arslan, Genel Başkan Yardımcılarımız
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Dr. Osman Yıldız ve Mehmet Şahin ile
birlikte, 16 Eylül 2019 tarihinde, Öz İplik-İş Sendikası Genel Başkanı Rafi Ay,
Öz Taşıma-İş Sendikası Genel Başkanı
Mustafa Toruntay ve Öz Sağlık-İş Sendikası Genel Başkanı Devlet Sert, 5 Ey-

lül 2019 tarihinde OLEYİS Sendikamızın
Genel Başkanı Vedat Böke ve 30 Ekim
2019 tarihinde Öz İletişim-İş Sendikası
Genel Başkanı Mehmet Nur Güllüoğlu
ve beraberindeki yönetim kurulu üyelerini kabul etti.
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ARSLAN'DAN,
SARIEROĞLU'NA
TAZİYE ZİYARETİ
Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 10 Eylül 2019 tarihinde, AK Parti Genel Başkan
Yardımcısı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik
Eski Bakanı, Öz Sağlık-İş Sendikamızın
Eski Genel Başkanı ve HAK-İŞ Eski Kadın
Komitesi Başkanımız Jülide Sarıeroğlu’nun Babası Şadi Sarıeroğlu’nun vefatı
dolayısıyla taziye ziyaretinde bulunarak
başsağlığı diledi.

ARSLAN’DAN TBB
GENEL SEKRETERİ
EKİCİ’YE HAYIRLI
OLSUN ZİYARETİ
Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 11
Eylül 2019 tarihinde Türkiye Belediyeler
Birliği Genel Sekreterliğine atanan Birol
Ekici’ye hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

ARSLAN, KONYA
BÜYÜKŞEHİR
BELEDİYE BAŞKANI
ALTAY’I ZİYARET ETTİ
Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 3
Ekim 2019 tarihinde Konya Büyükşehir
Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay’ı
makamında ziyaret etti. Ziyaretinde Arslan’a, HAK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı
Yunus Değirmenci ile HAK-İŞ Konya İl
Başkanı Vacit Sır eşlik etti. Ziyaret programında çalışma hayatına ilişkin karşılıklı
görüş alışverişinde bulunuldu.
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ARSLAN, GAZİANTEP
ŞUBE YÖNETİMİNİ
KABUL ETTİ
Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 26 Aralık 2019
tarihinde Konfederasyonumuza bağlı Hizmet-İş
Sendikamızın Gaziantep Şube Başkanı Halil İbrahim Tanrıöver ve beraberindeki yönetim kurulu
üyelerini kabul etti. Hizmet-İş Sendikası Gaziantep Şube Başkanı Halil İbrahim Tanrıöver, Genel
Başkanımız Mahmut Arslan’a HAK-İŞ 14. Olağan
Genel Kurulunda yeniden Genel Başkan seçilmesi
dolayısıyla hayırlı olsun dileğinde bulundu.

ARSLAN: “YERLİ
OTOMOBİL HAYIRLI
OLSUN”
toplantısına, bakanlar, milletvekilleri ve sivil
toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.
Tamamen elektrikli ve yerli otomobil TOGG,
TOBB, Anadolu Grubu, BMC, Kök Grubu,
Turkcell ve Zorlu Holding’in bir araya gelmesiyle oluşturulan Türkiye’nin Otomobili
Girişim Grubu tarafından üretildi.
Genel Başkanımız Mahmut Arslan, tanıtımı
Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 27 Aralık
2019 tarihinde Türkiye’nin Otomobili Girişim
Grubu (TOGG) tarafından üretilen yerli oto-
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mobil TOGG’un tanıtım toplantısına katıldı.
Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın teşrifleriyle gerçekleştirilen tanıtım

gerçekleştirilen yerli TOGG otomobilinin ülkemize ve vatandaşlarımıza hayırlı olması
dileğinde bulundu.
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YILDIZ, ''TÜRKİYE 2023: SANAYİ VE TEKNOLOJİ STRATEJİSİ''
TOPLANTISINA KATILDI
Genel Başkan Yardımcımız Dr. Osman Yıldız 18 Eylül 2019 tarihinde MKE Sanayi ve
Teknoloji Müzesi toplantı salonunda, T.C.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank tarafından açıklanan Türkiye'nin önümüzdeki dönemde sanayi ve teknolojide
izleyeceği yol haritasının belirlendiği ''Türkiye 2023: Sanayi ve Teknoloji Stratejisi''
konulu toplantıya katıldı.

YILDIZ, KAYSERİ’DE TEMASLARDA BULUNDU
Genel Başkan Yardımcımız Dr. Osman
Yıldız, 17 Eylül 2019 tarihinde Kayseri’de
çeşitli ziyaretlerde bulundu. Yıldız, Safrano
Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Selim,
Ergül Mobilya Fabrika Müdürü Selim Şenozan, İpek Mobilya Yönetim Kurulu Başkanı Saffet Aslan ve Kilim Mobilya Yönetim

Kurulu Başkanı Mehmet Yayla’yı ayrı ayrı
ziyaret etti. Ziyaretinde Yıldız’a, Öz Ağaç-İş
Sendikası Genel Başkanı Av. Tuncay Dolu
ve yönetim kurulu üyeleri ile HAK-İŞ Kayseri İl Başkanı Serhat Çelik eşlik etti.
Yıldız, 29 Ekim 2019 tarihinde Kayseri'de
Turkuaz Seramik Yönetim Kurulu başka-

nı Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) Meclis
Başkanı Abidin Özkaya’nın ağabeyi, Hasçelik A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Halit
Özkaya'nın cenaze törenine katıldı. Yıldız,
merhum Halit Özkaya’ya Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı
diledi.
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TİSK’TEN HAK-İŞ’E ZİYARET
Genel Başkan Yardımcımız Dr. Osman
Yıldız, 27 Eylül ve 21 Kasım 2019 tarihlerinde Türkiye İşveren Sendikaları
Konfederasyonu (TİSK) Genel Sekreteri
Akansel Koç ile bir araya geldi.
27 Eylül 2019 tarihindeki görüşmede
Genel Başkan Yardımcımız Dr. Osman
Yıldız, Koç ile yaptığı görüşmede 1113 Ekim 2019 tarihlerinde Antalya’da
gerçekleştirilecek olan Ortak Paylaşım
Forumu’na ilişkin karşılıklı görüş alışverişinde bulundu.
Görüşmeye Genel Sekreter Yardımcımız
Erdoğan Serdengeçti ve uzmanlarımız
katıldı.

YILDIZ, ICAD BAŞKANI AYDIN İLE BİR ARAYA GELDİ
Genel Başkan Yardımcımız Dr. Osman
Yıldız, 3 Aralık 2019 tarihinde ICAD
Uluslararası Yaşlılık ve Kalkınma Merkezi Başkanı Gerontolog Dr. Kemal
Aydın ve Türk Dünyası Bilim Heyeti
Başkanı Doç. Dr. Turan Akkoyun ile bir
araya geldi.
Görüşmede, Dünya Yaşlılık ve Kalkınmanın on yılı 2020-2030 programı öncesinde görüş alışverişinde bulunuldu.
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YILDIZ, MYK GENEL KURULUNA KATILDI

Genel Başkan Yardımcımız Dr.
Osman Yıldız, Aile Çalışma ve
Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra
Zümrüt Selçuk’un katılımıyla, 23
Ekim 2019 tarihinde gerçekleştirilen Mesleki Yeterlilikler Kurumu
(MYK) 14. Olağan Genel Kuruluna
katıldı.

YILDIZ, TÜHİS GENEL SEKRETERİ ÇİÇEK'E HAYIRLI OLSUN
ZİYARETİNDE bulundu
Genel Başkan Yardımcımız Dr. Osman Yıldız 3 Aralık 2019 tarihinde
Türk Ağır Sanayii ve Hizmet Sektörü Kamu İşverenleri Sendikası TÜHİS Genel Sekreteri Adnan Çiçek'e
Genel Kurul sonrası hayırlı olsun
ziyaretinde bulundu. Ziyarette Konfederasyonumuza bağlı Öz sağlık-İş
Sendikamızın Genel Başkanı Devlet
Sert'te yer aldı.

YILDIZ, SAKARYA
BAROSU BAŞKANI
BURAK İLE BİR
ARAYA GELDİ
Genel Başkan Yardımcımız Dr. Osman Yıldız,
26 Aralık 2019 tarihinde Sakarya Barosu Başkanı Av. Abdurrahim Burak ile bir araya geldi.
Görüşmede, Arabuluculuk sisteminde işçilerin karşılaştığı sorunların giderilmesine ilişkin
karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu.
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YILDIZ, BENİN’DE GENEL KURULA KATILDI
HAK-İŞ Genel Başkan Yardımcımız
Dr. Osman Yıldız, Benin İşçi Sendikaları Konfederasyonu (UNSTB)’nin
Benin’in Başkenti Cotonou’da yapılan 8. Genel Kuruluna katıldı.
Yıldız, Genel Kurulda yaptığı konuşmada HAK-İŞ’in politikaları, sendikal yaklaşımı ve hedeflerini anlattı.
Yıldız, UNSTB ile yakın işbirliğinin
geliştirileceğine vurgu yaptı. Genel
Başkan Yardımcımız Dr. Osman Yıldız, genel kurul kapsamında UNTSB
Konfederasyonu Genel Sekreteri
Affewe K. Appolınaıre ile bir araya
gelerek karşılıklı görüş alışverişinde
bulundu.
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YILDIZ’DAN SAĞLIK BAKAN YARDIMCISI ELDEMİR’E ZİYARET

Genel Başkan Yardımcımız Dr. Osman Yıldız, 5 Aralık
2019 tarihinde Sağlık Bakan Yardımcısı Halil Eldemir’i
makamında ziyaret etti.

İslamoğlu’na Ziyaret
Genel Başkan Yardımcımız Dr. Osman Yıldız, 5 Aralık
2019 tarihinde Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri
Genel Müdürü Mehmet İslamoğlu’nu makamında ziyaret etti. Ziyaretlerde Yıldız’a, Öz Sağlık-İş Sendikası
Genel Başkanı Devlet Sert eşlik etti.

YILDIZ'DAN DMO
GENEL MÜDÜRÜ
ÖZDEMİR'E ZİYARET
HAK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Dr. Osman Yıldız,
DMO Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı Mücahit Özdemir'i ziyaret etti. Yıldız, Konfederasyonumuza bağlı Medya-İş Sendikamızın Genel Başkanı
Sezai Ballı ile birlikte 16 Aralık 2019 tarihinde DMO
Genel Müdürü Mücahit Özdemir'i makamında ziyaret ederek görüş alışverişinde bulundu.

YILDIZ, HİZMET
İHRACATÇILARI
BULUŞMASI VE ÖDÜL
TÖRENİNE KATILDI
Genel Başkan Yardımcımız Dr. Osman Yıldız, 21 Aralık 2019 tarihinde İstanbul Kongre Merkezi’nde, Başkanlığını THY Başkanı İlker Aycı'nın yaptığı ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla
gerçekleştirilen Hizmet İhracatçıları Buluşması ve
2018 Yılı HİB Ödül törenine katıldı.
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YILDIZ, “ASGARİ ÜCRETİN ÇERÇEVESİNİ NET BİR ŞEKİLDE
ORTAYA KOYDUK”

Genel Başkan Yardımcımız Dr. Osman Yıldız,
20 Aralık 2019 tarihinde Asgari Ücret Tespit
Komisyonu çalışmalarını değerlendirmek
üzere Türk-İş Genel Merkezi'nde düzenlenen basın toplantısına katıldı.
Toplantıya Genel Başkan Yardımcımız Dr.
Osman Yıldız’ın yanı sıra, TÜRK-İŞ Genel
Eğitim Sekreteri Nazmi Irgat, DİSK Ankara
Bölge Temsilcisi Tayfun Görgün, konfederasyonumuz uzmanları ve basin mensupları
katıldı.
Yıldız, 2020 yılı için geçerli olacak asgari
ücret konusunda üç işçi konfederasyonu
olarak ortak açıklamada bulunduklarını ve
asgari ücretin insan onuruna yaraşır bir seviyede belirlenmesi için gerekli çalışmaların
yürütüldüğünü belirtti.
Asgari ücret için TÜRK-İŞ tarafından belirlenen 2 bin 578 TL’nin üç konfederasyon
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tarafından desteklendiğini belirten Yıldız, bu
rakamın aşağısında gelecek bir teklifin konfederasyonlar tarafından değerlendirilmeyeceği konusunda ortak bir karar aldıklarını
sözlerine ekledi.
Toplantıda gazetecilerin sorularını yanıtlayan Genel Başkan Yardımcımız Dr. Osman
Yıldız, “HAK-İŞ olarak ortak anlaşmamızı
Sayın Nazmi Bey açıkladı. Açıklamalarımızda asgari ücretin çerçevesini net bir şekilde
ortaya koyduk” şeklinde konuştu.

“Alt Sınır Olarak 2 bin 578 TL’yi
Esas Alıyoruz”
Asgari ücret konusunda üç konfederasyon
tarafından ortak mutabakata varıldığını belirten Yıldız, “Bu anlaşmamızda iki şey gerçekleştirdik. HAK-İŞ olarak, ilkesel anlamda
asgari ücretin bir konsepte dayanması gerektiğini belirtiyor ve bunun unsur ve kriter-

lerini de net bir şekilde ortaya koyuyoruz.
Bunu Genel Başkanlarımızda belirtti. İkinci
anlaştığımız konu ise 2 bin 578 TL’nin asgari
bir sınır olarak ortaya koyulması ve bunun
üzerinde bir asgari ücretin olmasını destekliyoruz ve bu konuda hem fikiriz” dedi.
Yıldız işçi konfederasyonlarının uzun yıllar
sonra ilk kez asgari ücret konusunda bir
araya gelmelerinin önemli bir adım olduğunu belirterek, konfederasyonların hem
asgari ücretin tespiti hem de vergi muafiyeti
için ortak taleplerinin kamuoyuyla paylaşıldığını belirtti.
Yıldız konuşmasında üç konfederasyonun
2 bin 578 TL’de anlaşmaya vardıklarını ve
bu tutarın en alt limit olarak baz alınması
gerektiğini vurgulayarak, “Aslında Çalışma Bakanımızın da ilk toplantıda güzel bir
açıklaması vardı. Sayın Bakanımızın “Asgari
ücrette alt sınırı ideal bir noktaya getirmek
istiyoruz” açıklaması da bizim bu ilkemizle
örtüşüyor diye düşünüyorum. Bizim istediğimizde bu. Burada ilkesel olarak üç konfederasyonun ortaya koyduğu ve 2 bin 578
TL’nin üzerinde formüle edilen hususta bire
bir buna denk geliyor” diye konuştu.
Toplumun büyük bir çoğunluğunun asgari ücret tespit komisyonunun çalışmalarını
merakla beklediklerini belirten Yıldız, HAKİŞ olarak asgari ücretin insan onuruna yaraşır bir şekilde belirlenmesinin gerektiğini
savunduklarını ve bu konudaki taleplerini
kamuoyuyla paylaştıklarını sözlerine ekledi.
Yıldız, “Üç konfederasyon olarak alt sınırda
2 bin 578 TL‘de anlaşmış bulunuyoruz ve
HAK-İŞ Konfederasyonumuz da bu görüşü
destekliyor ve savunuyor” dedi.
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YILDIZ, ÖZ SAĞLIK-İŞ TİS TOPLANTISINA KATILDI
Genel Başkan Yardımcımız Dr. Osman Yıldız,
30 Aralık 2019 tarihinde Konfederasyonumuza bağlı Öz Sağlık-İş Sendikamız ile Sağlık
Bakanlığının üyesi olduğu Türk Ağır Sanayii ve
Hizmet Sektörü Kamu İşverenleri Sendikası
(TÜHİS) arasında gerçekleştirilen toplu iş sözleşmesi görüşmelerinin üçüncü oturumuna
katıldı.
Toplantıya Genel Başkan Yardımcımız Dr. Osman Yıldız, Öz Sağlık-İş Sendikamızın Genel
Başkanı Devlet Sert, Öz Sağlık-İş Sendikası
yönetim kurulu üyeleri, Sağlık Bakanlığı ve
TÜHİS yetkilileri katıldı.

YILDIZ, OSTİM
TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
REKTÖRÜ YÜLEK’İ
AĞIRLADI
Genel Başkan Yardımcımız Dr. Osman Yıldız, 31
Aralık 2019 tarihinde OSTİM Teknik Üniversitesi
Rektörü Prof. Dr. Murat Yülek’i HAK-İŞ’te ağırladı.
Ziyarette, HAK-İŞ Konfederasyonu ile OSTİM Teknik Üniversitesi arasında ikili işbirliği gerçekleştirilmesi konusu ele alındı.
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ARSLAN, PTT GENEL
MÜDÜRÜ BOZGEYİK’İ
ZİYARET ETTİ
Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 4 Kasım
2019 tarihinde, PTT A.Ş. Yönetim Kurulu
Başkanı ve Genel Müdürü Kenan Bozgeyik’i
makamında ziyaret etti. Ziyaretinde Arslan’a,
konfederasyonumuza bağlı Öz Güven-Sen
Sendikası Genel Başkanı Ömer Yılmaz eşlik
etti. Bozgeyik, Arslan’a ziyaretin anısına bir
kitap hediye etti.

TANRIVERDİ, “FİLİSTİN HALKIYLA ULUSLARARASI
DAYANIŞMA GÜNÜ” RESEPSİYONUNA KATILDI
HAK-İŞ Kudüs Komitesi Başkanı Hüseyin
Tanrıverdi, 29 Kasım 2019 tarihinde Filistin
Ankara Büyükelçiliği tarafından tertip edilen
“Filistin Halkıyla Uluslararası Dayanışma
Günü” resepsiyonuna katıldı.

"Her Zaman Filistin İle Birlik ve
Beraberlik İçerisinde Olacağız"
Programa HAK-İŞ Kudüs Komitesi Başkanı
Hüseyin Tanrıverdi, konfederasyonumuza
bağlı sendikalardan Öz Sağlık-İş Genel Başkanı Devlet Sert, Öz İletişim-İş Genel Başkanı Mehmet Nur Güllüoğlu, HAK-İŞ Kudüs Komitesi Başkan Yardımcısı Erdoğan
Serdengeçti ve komite üyelerimiz katıldı.
Tanrıverdi, “Filistin halkı ile dayanışma günü
münasebetiyle Filistin halkıyla her zaman
dayanışma, birlik ve beraberlik içerisinde
olacağız. HAK-İŞ Kudüs Komitesi olarak
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Filistin halkının bu özel gününü kutluyor ve
Başkenti Kudüs olan özgür ve bağımsız Fi-

listin devleti kurulana kadar Filistin halkıyla
dayanışmaya devam edeceğiz” dedi.
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TANRIVERDİ, “FİLİSTİN DAVASINI DESTEKLEYEN YILIN
ŞAHSİYETİ” ÖDÜLÜNÜ ALDI
HAK-İŞ Konfederasyonu Kudüs Komitesi
Başkanı Hüseyin Tanrıverdi, Filistin’in direniş
mücadelesine yaptığı katkı ve destek çalışmalarından dolayı 20 Aralık 2019 tarihinde
Merkezi Filistin'de bulunan Lady Of The Earth
Vakfı tarafından bilim, sağlık, iktisat gibi birçok
alanda verilen “Filistin Davasını Destekleyen
Yılın Şahsiyeti” Ödülünü aldı.
Tanrıverdi'ye ödülünü, Ramallah Kültür Sarayı’nda düzenlenen törende Filistin Sosyal Kalkınma Bakanı ve Lady Of The Earth Vakfı Fahri
Başkanı Ahmed Mecdelani verdi.

Ödülü Alan İlk Türk Oldu
Tanrıverdi, Lady Of The Earth Vakfı tarafından
2008’den bu yana verilen “Filistin Davasını
Destekleyen Yılın Şahsiyeti” ödülünü alan ilk
Türk oldu.

“Ödül Tüm Türk Halkına Verilmiştir”
Aldığı ödülün sadece kendisi değil tüm Türk
halkına verildiğini belirten HAK-İŞ Kudüs Komitesi Başkanımız Hüseyin Tanrıverdi, “Filistin
davasına ve Mescid-i Aksa’ya sahip çıkmamız
bir ödül için değil.
İnsanlığın gereği, inancımızın zorunluluğu
olarak Türkiye’de ve uluslararası camiada Filistin’e sahip çıktık” dedi. Tanrıverdi, “Birleşmiş
Milletler’in son genel kurulunda Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı konuşmada elindeki haritayla 1948’den bu yana
İsrail’in gün geçtikçe yoğunlaşan Filistin'i
işgalini izahı, Amerikalıların, Avrupalıların ve

İsraillilerin gözlerine baka baka bu işgali ifade
etmesi Türkiye’nin Filistin’e bakışını ortaya koyuyor” diye konuştu.

“Kudüs Bizlere Emanet”
Filistin ve Kudüs’ün Hazreti Ömer, Selahaddin
Eyyubi, Yavuz Sultan Selim ve Kanuni Sultan
Süleyman’ın emaneti olduğunu, bu nedenle
Filistin’e sahip çıkmayı bir görev olarak gördüklerini ifade eden Tanrıverdi, “2004’te rahmetli Arafat ile görüştüğümde şu cümleleri
söylemişti ‘Sayın Tanrıverdi, El-Kuds adını buraya siz verdiniz. Dolayısıyla buranın kıymetini
siz bilirsiniz. Burayı ancak siz korursunuz. Do-

layısıyla Filistin size emanet' demişti. Filistin
yöneticileri de Filistin halkı da Türkiye’nin ne
anlama geldiğini bildiği gibi, Türkiye ve Türkiye halkı da yöneticileri de Filistin’in ne anlama
geldiğini çok iyi biliyor"

“Filistin Bizim İçin Namustur”
Tanrıverdi, Filistin Halkının çektiği acıları ve
zulmü, işgalci İsrail’in hukuk tanımaz girişimlerini uluslararası platformlara taşıdıklarını
belirterek, “Filistin bizim için bir namustur.
Filistin bizim için bir mirastır. Dolayısıyla namusumuza, mirasımıza sahip çıkmak insani
ve İslami görevimizdir” şeklinde konuştu.
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DEĞİRMENCİ, “KADIN ÜYELERİMİZİN HAKLARINI
UNUTMADAN ÇALIŞMALARIMIZA YÖN VERİYORUZ”

Genel Başkan Yardımcımız Yunus Değirmenci, HAK-İŞ Konfederasyonu Kadın Komitesi
öncülüğünde ve Konfederasyonumuza bağlı
Özçelik-İş Sendikamızın ev sahipliğinde gerçekleştirilen ‘Çalışma Hayatı ve Sendikal Hayatta Kadın’ konulu eğitim seminerine katıldı.
Seminere, Genel Başkan Yardımcımız Yunus
Değirmenci, HAK-İŞ Kadın Komitesi Başkanı
Fatma Zengin, SGK İl Müdürü Hacı Ali Hasgül
ve çok sayıda kadın üyemiz katıldı.
Genel Başkanı Yardımcımız Yunus Değirmenci, kadınların iş yaşamında aktif olarak
rol aldıklarını belirterek, “Türkiye’de çalışma
hayatında kadın sayısı yüksek olmasına rağmen sendikal temsildeki kadın sayısının azlığı düzenlenen bu eğitim programlarını daha
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değerli hale getirmektedir. Son yıllarda Türk
kadını, kendilerine çizilmiş olan sınırların dışına çıkarak iş yaşamında aktif rol olmaya
başlamıştır. Yeryüzündeki cümle varlıktan
emeğini esirgemeyen kadınlarımızın bugün çalışma hayatının içerisinde yer almaya
başladığını görmek, hatta karar alma mercilerinde onların varlıklarını hissetmek bizleri
fazlasıyla mutlu etmektedir” dedi.
“Kadın Güçlüyse Toplum Güçlüdür”
HAK-İŞ olarak güçlü bir toplumun, güçlü bir
neslin ancak güçlü bir kadın profiliyle ortaya
çıkabileceğine inandıklarını vurgulayan Değirmenci, “Kadın güçlüyse aile güçlü, erkek
güçlü, çocuk güçlü ve toplum güçlü demektir.
Kadının zayıf olduğu, güçsüz bırakıldığı, geri

plana atıldığı toplumlara baktığımız zaman,
o toplumların gelişmişlik düzeylerinin ne
kadar aşağıda olduğunu görürüz. Bu yüzden
kadınlarımızı hem çalışma hayatında hem de
sendikal yaşamda daha fazla görmeye ihtiyacımız var” şeklinde konuştu.
“Kadın Emekçilerimize Büyük İşler Düşüyor”
Kadın çalışanların işyerlerinde karşılaştıkları zorlukları bertaraf etmek için örgütlü bir
dayanışma içerisinde olmaları gerektiğini
dile getiren Değirmenci, “HAK-İŞ ve bağlı
sendikalar olarak, kadının işyerinde yaşadığı
zorlukları en aza indirmek için gerek toplu
iş sözleşmelerinde, gerekse mevzuat çalışmalarında büyük bir gayretle çalışmalarımızı
sürdürüyoruz. Bu noktada kadın emekçilerimize büyük işler düşmektedir. Sendikasız,
toplu sözleşmesiz, örgütsüz ve kötü şartlarda çalışan milyonlarca kadının yarasına
merhem olacak olan yine sizlersiniz. Sizler
‘Haklarımızı istiyoruz, ayrımcılığı reddediyoruz’ demedikçe, kadını öteleyen zihniyet
başarısına başarı eklemeye devam edecektir. Sesini değil sözünü yükselten, bilinçli bir
sendikal hareketin içerisinde yer alan kadınlarımız Türkiye emek hareketindeki kadınların umudu olmadıkça kadına ikinci sınıf insan
muamelesi yapan cahil bakış açısı devam
edecektir” şeklinde konuştu.
HAK-İŞ’in kadınların sendikal harekete katılımının artması için canla başla mücadele ettiğini vurgulayan Değirmenci, “HAK-İŞ, kadınları sadece 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde
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ya da Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü'nde hatırlayan bir kurum
değildir. Yılın her döneminde kadın haklarını
savunan, kadınların ezilenlerden olmaması
için kararlı ve ilkeli bir duruş sergileyen bir
kurumdur” ifadelerini kullandı.
SGK İl Müdürü Hacı Ali Hasgül ise çalışma
hayatındaki kadınlara pozitif ayrımcılık yaptıklarını söyledi.
Hasgül, “Kadınların çalışma hayatı içerisinde olmalarını çok önemsiyoruz. Çalışma
hayatında yer alanların 3’te biri şu anda kadındır. Bu sayı giderek artmaktadır. Çalışma
hayatındaki kadınlarımıza her zaman pozitif
ayrımcılık yapıyoruz. Doğum yapan kadının

iznini toplamda 10 hafta, çoklu doğumda 20
haftaya kadar uzatabiliyor, iş görmezlik ödeneği almasını sağlıyoruz. Dünyada olmayan
bir şeyden bahsetmek gerekirse, engelli çocuğu olup da çalışma hayatı içerisinde yer
almaya devam eden kadınlarımızın hem gün
sayısını yüzde 25 artırıyoruz, hem de engelli
raporu aldıktan sonra geçen süre kadar da
sınır olmaksızın yaş haddinden düşüyoruz.
Bunun dünyada örneği sadece Türkiye’dedir.
Bu anlamda hem kültürümüz hem dinimizin gereği kadınlarımız bizim başımızın tacıdır” şeklinde konuştu. HAK-İŞ Kadın Komite
Başkanı Fatma Zengin, kadına ve aileye ilişkin neler yapılabileceğine dair yol almaya

çalıştıklarını belirterek, “2007 yılında HAK-İŞ
Kadın Komitesi kurulduğunda üye sayısı yüzde 1 civarındaydı. 2009 yılında 10 bine ulaşan
sayımız bugün 170 bine kadar yükselmiş durumdadır.
Konfederasyonlardan daha büyük kadın
üyeye sahibiz. Konfederasyonumuza bağlı sendikalarımızın çoğunda kadın komitesi
aktif olarak görev almaktadır. HAK-İŞ Genel
Merkezinde kadın komite üyelerimizle birlikte kadın ve aileye dair neler yapılabileceğine
ilişkin yol almaya çalışıyoruz. Bu noktada da
hem sendikacılık alanında hem de kadınlarımızın eğitimde ilerlemesi anlamında çok yol
kat ettik” diye konuştu.
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HAK-İŞ KADIN KOMİTESİ ÜYELERİNDEN ARSLAN’A
HAYIRLI OLSUN ZİYARETİ

Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 30 Ekim
2019 tarihinde HAK-İŞ Kadın Komitesi Başkanı Fatma Zengin başkanlığındaki Kadın
Komitesi Başkan ve yardımcılarını kabul etti.
HAK-İŞ Kadın Komitesi Başkanı Fatma
Zengin ve Komite üyeleri Genel Başkanımız
Mahmut Arslan’a HAK-İŞ 14. Olağan Genel
Kurulunda yeniden Genel Başkan seçilmesi
dolayısıyla hayırlı olsun dileğinde bulundu.
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Genel Başkanımız Mahmut Arslan, HAKİŞ’in sendikal mücadelesinde kadınlara büyük roller düştüğünü belirterek, “Kadınlara
yaptığımız bütün etkinliklerin tek öznesi
sizsiniz. Bunun için hepimizin çok çalışması
gerekiyor. Kadın Komitelerimize burada büyük görevler düşüyor. Sizlerle birlikte kitlesel eylemlere imza atıyoruz. HAK-İŞ’in mücadelesi sadece bir medeniyet mücadelesi

değil, bir erdemlilik hareketidir” ifadelerini
kullandı.
Zengin, “Genel Başkanımız Mahmut Arslan'ın HAK-İŞ Kadın Komitesine sağladığı
büyük katkı ve desteklerinden dolayı teşekkür ederek, yapılan faaliyetlere ve büyük
başarılara hep birlikte imza attık dedi.
HAK-İŞ Kadın Komite üyeleri, Konfederasyonumuz HAK-İŞ’e bağlı sendikaların kadın
komiteleri, yürüttükleri faaliyetler hakkında
karşılıklı görüş alışverişinde bulunarak, Genel Başkanımız Mahmut Arslan’a kendilerine verdikleri destekten dolayı teşekkürlerini
ifade ettiler. Günün anısına HAK-İŞ Kadın
Komitesi üyeleri Genel Başkanımız Mahmut
Arslan'a Fidan temalı resim çerçevesi ve çiçek hediye ettiler.

Kadınlardan Genel Başkan
Yardımcılarımıza Ziyaretler
Kadın Komitesi üyeleri Genel Başkan Yardımcılarımız Dr. Osman Yıldız, Yunus Değirmenci ve Av. Hüseyin Öz ile ayrı ayrı bir araya gelerek hayırlı olsun dileğinde bulundular.
Kadın Komitesi üyeleri Yıldız, Değirmenci ve
Öz’e hediye takdim ettiler.
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ARSLAN, HİZMET-İŞ KADIN KOMİTESİ
DEVİR TESLİM TÖRENİNE KATILDI

ARSLAN, İZMİR
ŞUBE YÖNETİMİNİ
KABUL ETTİ

Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 2 Kasım 2019 tarihinde, konfederasyonumuza bağlı Hizmet-İş sendikamızın Kadın
Komite Başkanlığı devir teslim törenine
katıldı.
Törene, Genel Başkanımız Mahmut Arslan'ın yanı sıra, Hizmet-İş Genel Sekreter
Vekili Remzi Karataş, Hizmet-İş Kadın

Komite Başkanı Hatice Ayhan, Kadın Komite Başkan Yardımcıları Sevilay Çatma,
Esma Hatun Taşpınar, Arzu Tekin ve Arzu
Kahveci katıldı. Hizmet-İş Kadın Komite
Başkanı Hatice Ayhan görevi Arzu Tekin'den devraldı. Genel Başkanımız Mahmut Arslan, Arzu Tekin’e hizmetlerinden
dolayı plaket hediye etti.

HAK-İŞ KADIN KOMİTESİ, İBB’DE İŞTEN
ÇIKARILAN İŞÇİLERE DESTEK VERDİ

HAK-İŞ Kadın Komitesi Başkanı Fatma
Zengin, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde haksız yere işten çıkarılan işçiler tarafından gerçekleştirilen eyleme katılarak
işçilere destek verdi. HAK-İŞ Kadın Komitesi Başkanı Fatma Zengin’e, Kadın Komitesi Başkan Yardımcısı Eda Güner eşlik
etti. Eylemde konuşan Zengin, “OLEYİS,
Öz Güven-Sen, Hizmet-İş ve Medya-İş
sendikalarımıza üye yüzlerce işçi karde-

şimiz işten çıkarıldılar. İşçiler, emekçiler
hiçbir siyasi partinin arka bahçesi değildir.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı
Sayın Ekrem İmamoğlu'nu adaletli davranmaya, verdiği sözü yerine getirmeye
ve haksız yere işten çıkarılan emekçileri
tekrar işlerine tekrar iade etmesini bekliyoruz. HAK-İŞ Kadın Komitesi olarak 41
gündür süren haklı mücadelenize destek
veriyoruz” dedi.

Konfederasyonumuza bağlı Hizmet-İş Sendikası İzmir Şube Başkanı Gültekin Şimşek, yönetim kurulu üyeleriyle birlikte 13 Eylül 2019
tarihinde Genel Başkanımız Mahmut Arslan’ı
makamında ziyaret etti. Ziyaret programında
HAK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Av. Hüseyin
Öz, Hizmet-İş Sendikası Genel Başkan Yardımcısı Halil Özdemir yer aldı. Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 7 Eylül 2019 tarihinde
gerçekleşen Hizmet-İş Sendikası İzmir Şubesi 1. Olağan Genel Kurulu’nda seçilen yönetimine başarı dileklerini sundu. Hizmet-İş Sendikası İzmir Şube Başkanı Gültekin Şimşek
ziyaretin anısına Genel Başkanımız Mahmut
Arslan’a Osmanlı Tuğrası işlemeli bir tablo
hediye etti.

HAK-İŞ’TEN MALİ
MÜŞAVİRLERE
MUHASEBE EĞİTİMİ

HAK-İŞ ve üye sendikalarımızın Mali müşavirleri ve muhasebe personellerine yönelik
eğitim programları çerçevesinde; 4 Ekim
2019 günü HAK-İŞ ve Hizmet-İş Sendikası
Hukuk Müşaviri Av. Oğuz Aksoy tarafından
"Mali mevzuat açısından 6356 Sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu Eğitimi"
verildi.
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KADIN KOMİTESİ, SARIEROĞLU'NA
TAZİYE ZİYARETİNDE BULUNDU

MEMUR-SEN KADIN
KOMİSYONU’NDAN
HAK-İŞ’E ZİYARET

HAK-İŞ Kadın Komitesi Başkanımız Sayın Fatma Zengin ve Başkan yardımcılarından oluşan heyet, 10 Ekim 2019 tarihinde, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı,
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eski Bakanı,

Öz Sağlık-İş Sendikamızın Eski Genel
Başkanı ve HAK-İŞ Eski Kadın Komitesi
Başkanımız Jülide Sarıeroğlu’na Babası
Şadi Sarıeroğlu’nun vefatı dolayısıyla taziye ziyaretinde bulunarak başsağlığı diledi.

MEMUR-SEN Kadın Komisyonu Başkanı Sıdıka Aydın ve beraberindeki heyet, konfederasyonumuz HAK-İŞ’i ziyaret ederek, HAK-İŞ
Kadın Komitesi Başkanı Fatma Zengin ve kadın komitesi üyeleriyle bir araya geldi.
KADIN VE AİLEYE DAİR KONULAR
ELE ALINDI
HAK-İŞ Kadın Komitesi ve MEMUR-SEN Kadın Komisyonu, kadın ve aileye dair gündemdeki konular ele aldı. Ortak çalışma planlarını
değerlendirdi.

HAK-İŞ KADIN KOMİTESİ ÖZ BÜRO-İŞ
SENDİKAMIZDA TOPLANDI

KADIN İSTİHDAMI
BİLGİLENDİRME VE
DEĞERLENDİRME
TOPLANTISINA
KATILIM SAĞLADIK
HAK-İŞ Kadın Komitesi Toplantısı, 2 Ekim
2019 tarihinde konfederasyonumuza
bağlı Öz Büro-İş Sendikamızın ev sahipliğinde gerçekleştirildi.
HAK-İŞ Kadın Komitesi Başkanı Fatma
Zengin başkanlığında gerçekleştirilen
toplantıya, konfederasyonumuza bağlı
sendikalarımızın kadın komitesi başkan
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ve üyeleri katıldı. Toplantıda, kadına yönelik şiddet, İstanbul sözleşmesi, kadın
üyelerimize yönelik saha çalışmaları konuları ele alındı.
Öz Büro İş Sendikası Kadın Komitesi Başkanı ve TİS Uzmanı Seda Altun komite
üyelerine Toplu İş Sözleşmesi konusunda
bir sunum yaptı.

HAK-İŞ Kadın Komitesi olarak 29 Kasım 2019
tarihinde Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler
Bakanlığı'nın düzenlediği Kadın İstihdamı
Bilgilendirme ve Değerlendirme Toplantısına katılım sağladık. Toplantı çerçevesinde
Konfederasyonumuzun Kadın İstihdamı ile
ilgili görüşlerini ve yapmış olduğu faaliyetleri
anlatıldı.
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marka tescİl belgemİz
hayırlı olsun
Konfederasyonumuz HAK-İŞ adına 31 Mayıs 2019 tarihinde 42 sınıfta
başvurmuş olduğumuz, Logo ve İsim Marka Tescili, T.C. Türk Patent ve
Marka Kurumu nezdinde gerçekleştirilmiş ve marka tescilimiz onaylanmıştır. Marka Tescilimizin tüm teşkilatımıza hayırlı olmasını temenni
ediyoruz.

HAK-İŞ KADIN KOMİTESİ ÖZçelİk-İş'te toplandı
HAK-İŞ Kadın Komitesi 3 Aralık 2019
tarihinde aylık olağan toplantısını Kadın Komite Başkanımız Fatma ZENGİN başkanlığında, Konfederasyonumuza bağlı Öz Çelik-İş Sendikası'nın
ev sahipliğinde gerçekleştirdi.
Toplantıda komite üyelerine, Toplumsal cinsiyet eşitliği: Fıtratta Farklılık
Haklarda Eşitlik eğitimi verildi. Sendikaların Kadın Komitesi faaliyetleri
değerlendirildi, istişare edildi.

ETUC KADIN KOMİTESİ TOPLANTISINA KATILDIK
Avrupa İşçi Sendikaları Konfederasyonu (ETUC) Kadın Komitesi
toplantısı 08-09 Aralık 2019 tarihlerinde Brüksel’de gerçekleştirildi. Toplantıya konfederasyonumuz HAK-İŞ'i temsilen ETUC
kadın komitesi başkan yardımcılığını yürüten uluslararası ilişkiler uzmanı Pınar Özcan katıldı.
Toplantıda, kadın komitesi yapısı,
iş-yaşam dengesi direktifinin uygulanması, ETUC iş yaşam dengesi projesi, ulusal gelişmeler,
cinsiyete dayalı ücret şeffaflığı,
Avrupa Komisyonu’nun cinsiyet eşitliğine ilişkin eylem planı
ve öncelik alanları, ETUC yıllık
cinsiyet eşitliği anketi hazırlığı,

cinsiyet eşitliğinin yaygınlaştırılması ve ILO’nun 190 sayılı şiddet
ve tacizin ortadan kaldırılması
sözleşmesi gündem maddeleri
görüşüldü.Toplantıda aynı zamanda Kadın komitesi yönetim
kurulunun görev süresinin 2 yıl
daha uzaması oy birliğiyle kabul edildi. Buna göre HAK-İŞ’i
temsilen 8 yıldır ETUC Kadın
komitesi yönetim kurulu üyeliğini yürüten Pınar Özcan’ın kadın
komitesi yönetiminde ki görevi 2
yıl daha uzadı. Moderatörlüğünü
Pınar Özcan’ın gerçekleştirdiği
bölümde ETUC’un cinsiyet eşitliğine yönelik öncelikleri ve iş planı katılımcılarla paylaşıldı.
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DÜNYA KADIN HAKLARI GÜNÜ KUTLU OLSUN

HAK-İŞ Kadın Komitesi Başkanı Fatma Zengin, 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü ve
Türk Kadınına Seçme ve Seçilme Hakkı Tanınmasının 85. Yıldönümü dolayısıyla yaptığı
yazılı açıklamada şunları kaydetti:
“Bugün 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü
ve 5 Aralık 1934 tarihinde Türk Kadınına
‘Seçme ve Seçilme Hakkı’ tanınmasının yıl
dönümü.
5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü, tüm
dünyada kadınların daha insanca yaşama
isteğini dile getirdikleri bir mücadele ve dayanışma günü olarak kutlanmaktadır.
Bu anlamlı gün; kadın sorunlarının gündeme getirilmesi, bu konuda bir farkındalık
yaratılması ve çözümler bulunması yolunda
önemli bir gündür. Çağdaş, demokratik, ileri
bir toplum için kadınların güçlendirilmeleri,
etkinlik alanlarının genişletilmesi, eğitim, istihdam, sağlık, siyaset, hukuk vb. alanlarda
eşit fırsat ve olanaklardan yararlanmalarının
sağlanması büyük önem taşımaktadır. Kadınların kendi hakları uğrundaki mücadeleleri daha eşitlikçi bir toplum yaratılmasını
sağlamak ve buna bağlı olarak da toplumun
bütünü açısından demokratik bir anlam taşımaktadır.
Bundan tam 85 yıl önce; 5 Aralık 1934’te
Anayasamızda ve Seçim Kanununda yapılan değişikliklerle Türk kadınları milletvekili
seçme ve seçilme hakkına kavuşmuşlardır.
Diğer birçok batılı ülke ile kıyaslandığında
Türk kadını seçme ve seçilme hakkını çok
erken denebilecek bir tarihte kazanmıştır.
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Bu kararın ardından 1935 yılında yapılan seçimlerde 18 kadın vekil meclise girmiştir. Bu
rakam o dönem için yüzde 4.6'lık bir temsil
oranı demektir. Ülkemizde 2019 yılına geldiğimizde 103 kadın milletvekili bulunmaktadır. Bugün ise Meclis’te kadın temsil oranı
yüzde 17.3’tür ve bakanların yüzde 12,5’i
kadındır.
Kadın ve erkeğin eşit yurttaş mücadelesinde gelinen noktada önemli yol kat edilmişse
de bugün nüfusumuzun 49,8’i kadınlardan
oluşmasına rağmen kadınlarımızın fiili olarak “eşit yurttaş” olamadıkları açıktır. Fırsat
eşitliğinin sağlanamaması, kadın istihdamın
arttırılmaması, siyasi karar alma mekanizmalarının içinde kadının yeterince yer alamaması, kadının insan haklarının ihlaline
devam edilmesine neden olmaktadır.
Bundan tam 100 yıl önce Anadolu’nun büyük bir bölümü işgal altındayken düşman
eli değmemiş birkaç ilimizden birisi olan
Kastamonu’da 3 bin kadın bir miting düzenleyerek bu işgali Türk kadınları olarak tanımadıklarını tüm dünyaya duyurmuşlar ve
gerekirse vatanı kurtarmak için kendilerinin
de cepheye gideceklerini ifade etmiştir. 10
Aralık 1919 yılında bu eylem "İlk Türk Kadın
Mitingi" olarak tarihe geçmiştir.
Millî Mücadele’ye Türk toplumunu hazırlayan mitinglerdeki kadın faaliyetleri, 1919
yılı boyunca sürmüştür ve mitinglere büyük
ölçüde kadınların katılımı olmuştur. Türkiye
nüfusu 1913 yılında 16,5 milyon seviyesindeyken, 1927 yılına gelindiğinde nüfus 2,6

milyon düşerek 13,9 milyona gerilemiştir.
Kadınlar ve çocuklardan oluşan bir ülke…
Bir ülkeyi yeniden kalkındıran, var eden
kadınlarımız…Onların o günkü ruh halini,
bağımsızlık aşkıyla yanan yüreklerini hiçbir
zaman unutmamamız ve unutturmamamız,
gelecek nesillere aktarmamız gerekmektedir. Dünyada kadın istihdamı Sanayi Devrimi,
Fransız devrimi gibi ekonomik nedenlerle
oluşurken, ülkemizde savaş sonrası oluşmuştur. Kadınlarımız ülkesini ayakta tutmak
için hayatın her alanında var olmuşlardır.
Bizler biliyoruz ki, kadın gücünü yüreğinden
alır. Yürekli bir kadını ne savaş durdurabilir
ne ayrımcılık ne yoksulluk ne de felaketler!
Kadınlarımız bilge olmak, güçlü olmak ve fikirleriyle var oluşun içinde yer almak zorundadır. Haklarda eşitsizlik. Kaynaklarda eşitsizlik. Ekonomik faaliyet alanında eşitsizlik.
Sağlık ve bağlantılı hizmetlere erişebilmede
eşitsizlik. Şiddet.… Kadınlarımızın yaşadığı
sorunlardan sadece birkaçı.
Ordu’da üniversite öğrencisi kızımızın uğradığı bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybetmesinden dolayı üzüntümüzün büyük
olduğunu belirtiyor, bu insanlık dışı vahşeti
kınıyoruz, İnsan onuruna yakışır hayat herkesin hakkıdır!
Bunun için kadınların, fıtratın farklılığı hakların eşitliği perspektifinde, haklarını tam ve
eksiksiz olarak kullanmaları sağlanmalıdır.
Gelin, kadınların hayat şartlarının iyileştirilmesi ve çalışma şartlarının kolaylaştırılması
yönünde seferber olalım.
Bizler, HAK-İŞ olarak, kadına dair her konuyu ele alıyor ve önceliğimiz sayıyoruz.
Konfederasyonumuz başta olmak üzere,
bütün bağlı sendikalarımızdaki kadın komitelerimizle kadınların sorunlarını belirliyor,
çare arıyoruz.
Kadın üyelerimiz başta olmak üzere tüm
üyelerimizin insanca yaşam hakkını kullanmaları için çalışmalar yapıyoruz.
Toplumun tüm kesimlerini duyarlılığa, yeni
adımlar atmaya çağırıyoruz.
HAK-İŞ Kadın Komitesi olarak, 5 Aralık
Dünya Kadın Hakları Gününde tüm kadınlarımızın bu özel günlerini kutluyor, yürekli
kadınlarımızı hayatın her alanında ortaya
koydukları emeklerinden fedakârlıklarından
dolayı tebrik ediyoruz.
Neşet Ertaş’ın dediği gibi “kadınlar insandır,
erkekler insanoğlu”…
Dünya “insan” hakları günümüz kutlu olsun.”
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BAKAN SELÇUK’UN ANITKABİR PROGRAMINA KATILDIK
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı
Zehra Zümrüt Selçuk’un, Türk Kadınına Seçme ve Seçilme Hakkı verilişinin yıl dönümünde, kadın milletvekilleri, muhtarlar, bürokratlar, akademisyenler, sivil toplum kuruluşlarının kadın temsilcileri ve kadın gazeteciler ile
Anıtkabir'i ziyaret programına katıldık.
Ziyarete konfederasyonumuzu temsilen
HAK-İŞ Kadın Komitesi Başkanı Fatma Zengin katıldı.
Bakan Selçuk Başkanlığındaki heyet, Aslanlı
Yol'dan yürüyerek Atatürk mozolesine geldi. Selçuk’un mozoleye çelenk bırakmasının
ardından saygı duruşunda bulunuldu. Daha
sonra Misakı Milli Kulesi’ne geçen Selçuk,
Anıtkabir Özel Defteri’ni imzaladı.

HAK-İŞ KADIN KOMİTESİ’NDEN GENEL BAŞKAN
YARDIMCIMIZ ŞAHİN’E HAYIRLI OLSUN ZİYARETİ
HAK-İŞ Kadın Komitesi Başkanı Fatma Zengin ve beraberindeki komite üyeleri, HAK-İŞ
Genel Başkan Yardımcımız Mehmet Şahin’e,
HAK-İŞ 14. Olağan Genel Kurulunda Genel
Başkan Yardımcısı olarak seçilmesinden dolayı hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.
HAK-İŞ Genel Başkan Yardımcımız Mehmet
Şahin, HAK-İŞ Kadın Komitesi’nin Konfederasyonun medarı iftiharı olduğunu belirterek, komite başarılarını gururla izlediklerini
söyledi.
Şahin, Kadın Komitesinin kazandığı ivmesini
kaybetmeden, artan bir şekilde ve programlı
olarak devam ettirilmesi dileğinde bulunarak, Kadın Komitesinin sonuna kadar destekçisi olduklarını söyledi.
HAK-İŞ Kadın Komitesi Başkanı Fatma Zengin, desteklerini esirgemedikleri için Genel
Başkan Yardımcımız Mehmet Şahin’e teşekkür etti.

Genel Başkanımız Mahmut Arslan’ın liderliğinde, kendileriyle Konfederasyon çatısı altında çalışacak olmaktan duydukları memnuniyeti dile getiren Zengin, Mehmet Şahin’e
Genel Başkan Yardımcılığı görevinin hayırlar

getirmesi dileğinde bulundu. Genel Başkan
Yardımcımız Mehmet Şahin, ziyaretin anısına HAK-İŞ Kadın Komitesi Başkanı Fatma
Zengin’e ve komite üyelerine hediye takdiminde bulundu.
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HAK-İŞ KADINA ŞİDDETE "HAYIR" DEDİ
kadına yönelik şiddetin ortadan kaldırılmasına yönelik HAK-İŞ’in inisiyatifleri ile ortaya
çıkarıldığını belirten Arslan, “HAK-İŞ Kadın
Komitesi ve Konfederasyonumuza bağlı
sendikalarımızın kadın komiteleriyle kadınlara yönelik yaptığımız projelerle Türkiye’nin
tek yegâne konfederasyonuyuz” diye konuştu.

“Kadına Yönelik Şiddeti Kadınlarla
Çözemeyiz”

Genel Başkanımız Mahmut Arslan, “Kadına
şiddeti, insana şiddeti ve her türlü canlıya
karşı uygulanan şiddeti sadece kadınlarla
çözemeyiz. Erkeklerle beraber bu şiddeti ortadan kaldıracağız” dedi.
HAK-İŞ Genel Merkezi önünde 25 Kasım
2019 tarihinde, “Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü”nde
gerçekleştirilen basın açıklamasına, Genel
Başkanımız Mahmut Arslan, HAK-İŞ Kadın Komite Başkanı Fatma Zengin ve Kadın
Komite üyeleri, Konfederasyonumuza bağlı
sendikalarımızın başkan ve yöneticileri, kadın komite üyeleri başta olmak üzere kadını
erkeği HAK-İŞ üyeleri ve basın mensupları
katıldı.
Genel Başkanımız Mahmut Arslan, “HAK-İŞ
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Kadın Komitesi olarak şiddete karşı bilinç
oluşturmak, yeni ve özgün çözümler üzerinde çalışmak ve şiddetin her türlüsünü ortadan kaldırmak konusundaki irademizi kamuoyuyla paylaşmak için 25 Kasım Kadına
Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele
Günü’nde bir araya geliyoruz” dedi.
Arslan, Konfederasyonumuza bağlı sendikalarımızı geçen yıl başlatmış oldukları
kadına yönelik şiddete karşı geliştirdikleri
projelerden dolayı tebrik etti.
Arslan, erkeklerin de bu sürece dahil olarak
katkı vermesinden duyduğu memnuniyeti
dile getirdi.
HAK-İŞ Konfederasyonu ve sendikaları tarafından yapılan projelerin, ortaya konulan
çalışmaların ve uygulamaların hepsinin

“Kadına şiddeti, insana şiddeti ve her türlü
canlıya karşı uygulanan şiddeti sadece kadınlarla çözemeyiz. Erkeklerle beraber bu
şiddeti ortadan kaldıracağız” diyen Arslan,
“Sertçe bağırmak, surat asmak, kaşlarını
çatmak, yüksek sesle bağırmak bile şiddet
olarak algılanabiliyor. Kadınlarımızın ruhları
narin yaratılmıştır. Bu yüzden kadınları iyi
anlamak gerekiyor. Şiddeti anlamak için ilk
önce kadınları anlamak gerekiyor. Kadınları
anlamak ve kadınlara yönelik nelerin şiddet
olabileceğini de görmek gerekiyor. Bu yüzden 365 gün bu konu üzerinde çalışmamız
gerekiyor” sözlerine yer verdi.
Kadınlara, kadın olmasının ötesinde insan
olduğu için değer vermek gerektiğini belirten Arslan, “Bu değeri konuşmalarımızla,
davranışlarımızla ve tutumlarımızla da ifade
etmemiz gerekiyor. Çalışan kadınların yaşadığı şiddetin ölçüsü ve yoğunluğu çok daha
fazla. Sadece sokakta değil, aynı zamanda işyerlerinde de hak etmedikleri şiddete
maruz kalıyorlar. Toplumdaki gerginlikler,
kutuplaşmalar sokağa ve parlamentoya da
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yansımış durumda. Parlamentoda milletvekili bir kadına sırf kadın olduğu için bu kadına
haddini bildirin diyorlar. Sokakta yürüyen bir
kadına sırf kıyafeti yüzünden saldıran başka
kadınların olduğunu görüyoruz. Demek ki
şiddetin kaynağı sadece erkekler değil. Aynı
zamanda şiddeti kullanan kadınların da olduğunu bilmemiz gerekiyor. O yüzden biz insanlığa yönelik gerçekleştirilen şiddete karşı
olmalıyız” şeklinde konuştu.
HAK-İŞ Kadın Komitesi Başkanı Fatma Zengin ise Kadın Komitesi tarafından hazırlanan
bildiriyi okudu. Bildiride şu görüşlere yer verildi:
“HAK-İŞ Konfederasyonu ve HAK-İŞ Kadın
Komitesi olarak 25 Kasım Kadına Yönelik
Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü
sebebiyle bugün burada kadın-erkek hep
birlikte şiddetin her türlüsüne ‘HAYIR’ demek için toplanmış bulunuyoruz.
Kadın cinayetlerine, şiddete, istismara, eşitsizliğe, ayrımcılığa, yoksulluğa ve güvencesizliğe karşı dur demek için buradayız.
Kadınlara fiziksel, cinsel, psikolojik, ekonomik zarar veya ıstırap veren veya verebilecek olan toplumsal cinsiyete dayalı her türlü
eylem veya bu eylemlerle tehdit etme, zorlama veya keyfi olarak özgürlükten yoksun
bırakma kadınlara yönelik şiddet olarak kabul edilmektedir.
Kadına yönelik şiddet maalesef dünyada
olduğu gibi ülkemizde de varlığını sürdürmektedir.
Çocuğunun gözü önünde öldürülen Emine
Bulut cinayeti şiddetin ne denli var olduğu
gerçeğini bir kez daha gözler önüne sermiştir. Özellikle parçalanmış ailelerde şiddeti daha net görebilmekteyiz. Öyle ki toplumumuzda gelenekten gelme anlayışla aile
içindeki şiddet aile sırrı ve olağan bir durum
olarak görülmekte ve gizlenmektedir.
Evdeki şiddet, hangi koşullar altında yaşanırsa yaşansın meşru değildir. Kadına şiddetin bir bahanesi ya da affı yoktur.
HAK-İŞ olarak kadına yönelik şiddete asla
toleransımız yoktur!
Bu çerçevede son dönemde daha da yoğunlaşan çalışmalardan, kamunun, sivil toplum
kuruluşlarının, yazılı-görsel-işitsel ve sosyal
medyanın bu konuyu kamuoyunun gündeminde tutma konusunda gösterdikleri çabalardan memnuniyet duyuyoruz.
Bu çalışmalar sayesinde geçmişte uğradıkları şiddeti konuşamayan, paylaşamayan,
gizli tutan kadınların artık konuştuklarını,
resmi makamlara ve sivil toplum kuruluşlarına daha yoğun şekilde başvurduklarını,
şikâyette bulunduklarını görüyoruz.

Bu kapsamda, son yıllarda giderek artan
kadına şiddet olaylarının önüne geçebilmek amacıyla geliştirilmiş acil müdahale
mobil uygulaması KADES’in (Kadın Destek
Uygulaması) geliştirilmesinden dolayı büyük memnuniyet duyuyor, Bakanlığımıza ve
Emniyet Genel Müdürlüğü’müze teşekkür
ediyoruz.
Diğer taraftan kadına yönelik şiddet konusunda hukuki düzenlemeler yapılırken, bu
düzenlemelerin toplumsal değer yargılarıyla
örtüşmesi, onlarla çelişmemesi ve toplumsal dokuyu, özellikle de temel yapımız olan
ailenin çözülmemesi için azami dikkatin
gösterilmesi gereklidir.
Toplumsal yaşamda insanlardan davranış
ve hareketlerini, doğru, yerinde, kontrollü,
kurallara uygun, nezaket çerçevesinde ve
insani değerlere saygılı şekilde kullanmaları beklenir. Ancak bu davranış ve hareketler
hoşgörünün ve saygının azalması, eşitsizlik
temelli yaklaşımlarla şiddet olarak karşımıza çıkmaktadır.
Şiddet kavramı her alanda ortaya çıkmasına
karşın daha çok aile ile birlikte anılmaktadır.
Aile ve şiddet kavramlarının bir arada kulla-

nılmasını, neredeyse deyim haline gelmesini, kendi toplumumuzun tarihsel kültürü
ve yaşam biçimi göz önüne alındığında çok
doğru bulmadığımızı ifade etmek istiyoruz.
Bunu söylerken, halen bu anlamda yaşadığımız kimi problemleri görmemezlikten
gelme veya öteleme gibi bir mantık yürütmüyoruz.
Toplumsal ve kültürel değerleri içselleştirmiş bir "aile yapısı" nda asla şiddet diye bir
kavram veya olgunun söz konusu olması
mümkün değildir. Kimi bireysel ve lokal
yaşanmış negatif örneklerden yola çıkarak,
bunu genelleştirmek veya toplumun bütününü kapsayan bir hastalık şeklinde sunmak, problemi çözmek yerine daha da derinleştirmek ve pekiştirmek hatta özendirici
hale getirmek demektir.
Bugün özellikle medyadaki diziler, şiddeti
tetikleyen, teşvik eden ve özendiren bir çizgiyi devam ettirmektedir. Daha buluğ yaşına
gelmemiş aile bireylerinin bu dizileri anlamadan seyretmeleri bilinçaltlarına yerleşen
şiddetin ileriki yaşlarda daha da kışkırtılmasına ve açığa çıkmasına neden olmaktadır.
Şiddet kavramının çalışma hayatındaki yan-
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sımaları da oldukça yaygındır. Bugün, psikolojik, ekonomik, cinsel, fiziksel ve benzeri
şiddet türleri çalışma hayatında sıkça rastlanılan bir durumdur.
Hem çalışma hayatında hem de toplumsal
yaşamda, toplamsal değerlerin yerleştirilmesi, tahkim edilmesi ve yeni değerlerle
zenginleştirilmesi için çalışmalar yapılması
gerekmektedir.
Bu anlamda toplum için sorun olan şiddetle
mücadele için;
• Adli ve idari yaptırımların toplumun değer
yargılarına uygun olması,
• Şiddeti önleyici olumlu yapıcı değer yargıları oluşturulması,
• Hoşgörü ve saygı değerlerini güçlendirici
eğitimler verilmesi,
• Yeni medya kullanımının toplumsal değerleri koruduğu ve ön planda tutulduğu
şekilde tasarlanması,
• Şiddeti özendirici yeni medya yayınlarına
engeller konulması,
• Aileyi özendirici ve güçlendirici olumlu
kavramlar terimler cümleler oluşturulması,
• Erken çocukluk döneminde doğru kavramların zihinlere aktarımının sağlanması,
• Aile yapısının bozulması, yıpranması gibi
durumlarda verilen psikolojik destek
programlarının zorunlu hale getirilmesi,
• Çalışma yaşamındaki şiddete engel olmak
için sivil toplum kuruluşları ve kamunun
ortak çalışmalar yapılmasını önemsiyoruz.
Kadına yönelik şiddete karşı “şiddete sıfır tolerans” yaklaşımı, bir devlet politikası haline
gelmelidir. Yapılan çalışmaların daha caydırıcı, daha kapsayıcı ve daha etkili araç ve poli-
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tikalarla sürdürülmesi gerekmektedir.
HAK-İŞ olarak kadına yönelik şiddetle mücadele çalışmalarının kararlılıkla devam
etmesi gerektiğine ve bu süreçte tüm kesimlerin sorumluluk alması gerektiğine
inanmaktayız. Fıtratta farklılık haklarda eşitlik temelinde bir yaklaşımla şiddete karşı
mesafe alabiliriz.
HAK-İŞ Kadın Komitesi olarak toplumun
temelinin aile olduğunu görüyor, eğitim, çalıştay, proje ve toplantılarımızı kadın erkek

ayırmadan yapıyoruz. Aile toplumun temeli
kadın ise en önemli varlığımızdır.
Bizim inancımız “cennet anaların ayakları
altındadır” ifadesiyle kadına anneye çok özel
bir değer vermiştir. Toplumsal değerlerimiz
bugünümüzün ve geleceğimizin teminatıdır.
Şiddeti bertaraf etmede toplumsal değerlerin önemine ve gücüne inanıyoruz.
İnsan onuruna yakışır hayat için özgürlük
arayışına sahip çıkmak, en temel yaşam
hakkını tahrip eden tüm odaklara karşı dik
durmak, insan olarak da kurumlar olarak da
sorumluluğumuzdur. HAK-İŞ bu sorumluluğun gereğini yerine getirebilmek için yoğun çalışmalarda bulunmaktadır.
Şiddetin artık hayatımızdan tamamen çıkması için devlet, özel sektör, sivil toplum
kuruluşları ve tek tek fertler olarak gelin birlikte mücadele edelim.

Tüm kamuoyuna “Şiddete Sessiz
Kalmayın! Şiddete Ortak Olmayın!”
diyoruz.
HAK-İŞ Kadın Komitesi olarak; dün olduğu
gibi bugün de; kadınların insan haklarının
ihlallerine yol açan her türlü davranışa, tutuma karşı, kadına yönelik şiddet ve ayrımcılığın ortadan kaldırılması mücadelemizi
etkin ve kararlı bir şekilde sürdüreceğimizi
kamuoyuyla paylaşıyoruz.”

ARSLAN, KADINA ŞİDDETE
HAYIR DEDİ
Genel Başkanımız Mahmut Arslan, Aile,
Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete

Karşı Mücadele Günü’ne özel hazırlanan
kamu spotu filminde yer aldı.
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ARSLAN, CUMHURBAŞKANLIĞI’NDA KADINA ŞİDDET
TOPLANTISINA KATILDI

Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 25 Kasım 2019 tarihinde, Cumhurbaşkanlığı ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler
Bakanlığı tarafından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde düzenlenen Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü toplantısına katıldı.
HAK-İŞ Kadın Komitesi Başkanı Fatma Zengin de toplantıya katılım sağladı.

ARSLAN, ERZURUM ŞUBE YÖNETİMİNİ KABUL ETTİ
Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 16
Aralık 2019 tarihinde Konfederasyonumuza bağlı Hizmet-İş Sendikamızın Erzurum
Şube Başkanı Erol Aksakal ve beraberindeki yönetim kurulu üyelerini kabul etti.
Hizmet-İş Sendikası Erzurum Şube Başkanı Erol Aksakal, Genel Başkanımız Mahmut Arslan’a HAK-İŞ 14. Olağan Genel Kurulunda yeniden Genel Başkan seçilmesi
dolayısıyla hayırlı olsun dileğinde bulundu.
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ILO, ÇALIŞMA YAŞAMINDA ŞİDDET VE TACİZLE MÜCADELE
SÖZLEŞMESİNİN ONAYLANMASI İÇİN ÇAĞRI YAPTI

Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO), Haziran ayında kabul edilen çalışma yaşamında
şiddet ve tacizle mücadeleye yönelik ILO
Sözleşmesi kapsamında iş yaşamında şiddet ve tacizle mücadele etmek için yeni ILO
Sözleşmesinin onaylanmasının önemine
dikkat çekmek amacıyla 4 Aralık 2019 tarihinde Ankara’da, “Çalışma Yaşamında Şiddet
ve Tacizin Ortadan Kaldırılması” konferansını
gerçekleştirdi.
Konferans, BM Türkiye tarafından ILO liderliğinde Birleşmiş Milletler Cinsiyete Dayalı

Şiddete karşı 16 Günlük Aktivizm Kampanyası çerçevesinde düzenlendi.
ILO Türkiye Direktörü Numan Özcan,
ILO’nun 100. Kuruluş Yıldönümünde kabul ettiği sözleşmenin, çalışma yaşamında
şiddet ve tacize odaklanan ilk uluslararası
sözleşme olduğuna dikkati çekerek, sözleşmenin Türkiye tarafından onaylanmasının önemine dikkati çekti. Sözleşmenin
kadınların iş yaşamında yaşadıkları şiddet
ve tacize özel vurgu yaptığına da dikkati çeken Özcan, kadına yönelik şiddetin ortadan

kaldırılması için gerek Birleşmiş Milletler,
gerekse Avrupa Konseyi’nin bu konudaki
sözleşmeleri önemli bir çerçeve sunduğunu
ancak ILO Sözleşmesinin bu çerçeveyi çalışma yaşamını da kapsayacak şekilde daha da
genişletip güçlendirdiğini ifade etti.
Özcan, “Sözleşme kadına vurgu yapıyor,
çünkü kadın şiddete daha fazla maruz kalıyor. Bazı meslek grupları ile kayıt dışı ve
güvencesiz çalışanlar gibi kadınlar çalışma
yaşamında şiddete daha fazla maruz kalabiliyorlar. Sözleşme toplumsal cinsiyet temelli
şiddete ve ev içi şiddete özel bir vurgu yapıyor. Çünkü toplumdaki ve çalışma yaşamındaki cinsiyetler arası eşitsizlikler, kadınları
şiddet konusunda çok daha büyük bir tehdit
altında bırakıyor. Bugün pek çok kadın psikolojik, ekonomik, fiziksel ve cinsel şiddet
sebebiyle çalışma yaşamından uzaklaşabiliyor. Bu sebeple çalışma yaşamında kadına
yönelik şiddet bağlamında özel önlemler
geliştirerek kadınları zaten uzak kaldıkları
istihdama katmak ve orada tutmak için özel
politikalar gerekiyor” dedi.
Toplantıya HAK-İŞ Kadın Komitesi Başkanı Fatma Zengin ile Konfederasyonumuza
bağlı sendikalarımızın Kadın Komite Başkan
ve üyeleri katıldı.

UZMAN YARDIMCIMIZ AYTEKİN, ITUC-AP
GENÇLİK KOMİTESİ BAŞKANLIĞINA SEÇİLDİ
HAK-İŞ Konfederasyonu Uzman
Yardımcısı Emine Aytekin, Singapur’da gerçekleştirilen ITUC-AP
Gençlik Komitesi toplantısına katılım sağladı. Toplantıda “Gençler
İçin İnsana Yakışır İş” ve “Bölgesel
Genç İstihdamı Sorunları” konuları
ele alındı. HAK-İŞ Konfederasyonu
olarak toplantıya aktif bir şekilde
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katılım sağlayarak, Türkiye’deki
genç çalışanlarla ilgili durum analizinde bulunduk.
Bir diğer toplantı gündemi olan
ITUC-AP Gençlik Komitesi Başkanlık seçimleri sonucunda Uzman
Yardımcımız Emine Aytekin, 20192023 dönemi için ITUC-AP Gençlik
Komitesi Başkanlığı’na seçildi.
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ERKEN ÇOCUKLUK BAKIMINDA İYİ ÖRNEKLER VE KURUMLAR
ARASI İŞBİRLİĞİ ÇALIŞTAYI’NA KATILDIK
ILO’nun organize ettiği ‘Kadınlar için Daha Çok ve
Daha İyi İşler II’ kapsamında ‘Erken Çocukluk Bakımında İyi Örnekler ve Kurumlar Arası İşbirliği’ konulu
çalıştaya, HAK-İŞ Kadın Komitesi sorumlularımızdan
uzman Fadime Can katılım sağladı.
Çalıştay, kaynaklar ve kısıtlar ışığında sürdürülebilir erken çocukluk bakım modelleri arayışı üzerinde
grup çalışmaları olarak sürdürüldü. Kamu, özel sektör, belediyeler, sivil toplum ve sosyal tarafların işbirliği ile iyi örneklerin Türkiye’de yaygınlaştırılmasına
ilişkin koşulların yasal çerçeve, finansman ve yönetim
modelleri ekseninde ele alınması ve kadın istihdamı
üzerine etkilerini değerlendirildi. HAK-İŞ ve HAK-İŞ’e
bağlı sendikalarımızda çocuk bakım hizmetleri konusundaki görüşlerimizi ve yapmış olduğumuz çalışmalara istinaden tecrübelerimizi paylaştık.

GENÇLİK fARKINDA PROJE YARIŞMASI'nın
3.cüsü düzenlendİ
HAK-İŞ Konfederasyonu ile ve Hacı Bayram
Veli Üniversitesi Kadın Çalışmaları Uygulama ve
Araştırma Merkezi işbirliği ile yapılan "Gençlik
Farkında Proje Yarışması” nın 3'üncüsü düzenleniyor. HAK-İŞ Kadın Komitesi Başkanı Fatma
Zengin, Hacı Bayram Veli Üniversitesi Kadın Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Fulya Bayraktar ve beraberindeki
heyet ile bir araya geldi.
Yarışmanın bu yılki teması “Kadın ve Sendikacılık”
olarak belirlendi. 20 Aralık 2019 ile 20 Şubat 2020
tarihleri arasında başvuruların kabule dileceği
yarışmada birinci projeye 5 Bin Türk Lirası, ikinci

projeye 3 Bin Türk Lirası, Mansiyon Ödülü olarak
ise Bin Lira ödül verilecek. Ayrıca dereceye giren
proje sahiplerine HAK-İŞ Konfederasyonu'nda
staj imkânı sağlanacak. Kadın ve Sendikacılık konulu yarışmaya, Türkiye'de ve KKTC'de bulunan
üniversitelerin lisansüstü eğitim yapan öğrenciler başvurabilecek.
HAK-İŞ Kadın Komitesi Başkanı Fatma Zengin,
projenin gençlere ilham vermesi temennisinde
bulunarak, yarışma ile kadın meseleleri hakkında toplumsal farkındalık oluşturmanın amaçlandığını söyledi.
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ARSLAN, ÖZ SAĞLIK-İŞ
TİS TOPLANTISINA
KATILDI

"TARİHİ BİR SÖZLEŞMENİN İLK
GÖRÜŞMESİNDEYİZ"

Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 18 Aralık
2019 tarihinde Konfederasyonumuza bağlı
Öz Sağlık-İş Sendikamız ile Sağlık Bakanlığının üyesi olduğu Türk Ağır Sanayii ve
Hizmet Sektörü Kamu İşverenleri Sendikası (TÜHİS) arasında gerçekleştirilen toplu iş
sözleşmesi görüşmelerinin ilk toplantısına
katıldı.
Toplantıya Genel Başkanımız Mahmut Arslan’ın yanı sıra, Genel Başkan Yardımcımız
Dr. Osman Yıldız, Öz Sağlık-İş Sendikamızın
Genel Başkanı Devlet Sert, TÜHİS Yönetim
Kurulu Başkanı ve Sağlık Bakanlığı Yönetim
Hizmetleri Genel Müdürü Mehmet İslamoğlu, TÜHİS Genel Sekreteri Adnan Çiçek, Öz
Sağlık-İş Sendikası yönetim kurulu üyeleri
ve TÜHİS yetkilileri katıldı.

“Tarihi Bir Sözleşmenin İlk
Görüşmesini Gerçekleştiriyoruz”
Genel Başkanımız Mahmut Arslan, Sağlık
Bakanlığı ile Öz Sağlık-İş Sendikamız arasında gerçekleştirilecek olan toplu iş sözleşmesinin önemini vurgulayarak, “Tarihi bir
sözleşmenin ilk görüşmesini gerçekleştiriyoruz. Öz Sağlık-İş Sendikamızın sağlık iş
kolunda en büyük sendika olarak toplu iş
sözleşmesi yapma yetkisini alarak bugün bu
masada bulunması bizim açımızdan büyük
bir onurdur. Öz Sağlık-İş Sendikamız ülkemizin birliğini, bütünlüğünü, milli duruşunu ve milli hassasiyetini temsil etmektedir.
O nedenle Sağlık Bakanlığı’nda genç, aynı
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zamanda iddialı ve önemli bir davayı temsil
eden sendikamızın yetkili olması ülkemiz ve
Sağlık Bakanlığımız için çok önemlidir” dedi.

“Birlikte Mücadele Etmeyi Esas
Alıyoruz”
HAK-İŞ’in işçi-işveren ilişkilerini çatışma,
birbirini yenme, birbirini engelleme üzerine değil, bir sosyal ortaklık projesi olarak
gördüğünü belirten Arslan, “HAK-İŞ olarak
birlikte başarmayı, birlikte geleceği inşa etmeyi, birlikte sorunları çözmeyi ve birlikte
mücadeleyi etmeyi esas kabul ediyoruz. İşverenimiz bizim rakibimiz değil, ortağımızdır. İşyerlerimiz ekmek kapımızdır, geleceğimizdir. İşyerlerimizi hayallerimizi gerçek-

leştireceğimiz ve kendimizi ait hissettiğimiz
yerler olarak görüyoruz” ifadelerini kullandı.

“Bize Düşen, Talepleri Makul Bir
Noktada Sonuçlandırmak”
Yetki itirazı nedeniyle daha önce yapılamayan toplu iş sözleşmesini 2019 yılından itibaren geçerli olmak üzere yenileyeceklerini
anlatan Arslan, “Artık Sağlık Bakanlığı’nda
yetkili sendikayız. Bize düşen, talepleri makul bir noktada sonuçlandırmak, birbirimize
destek olmak ve birbirimizi anlamaya çalışarak hepimizi ortak bir yerde buluşturacak
makul bir çözümü elde etmektir” şeklinde
konuştu.
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“Merdivenin İlk Basamağındayız”
Toplu iş sözleşmesini hazırlarken daha önce
yapılmış sözleşmeyi esas alarak değil, HAKİŞ’in perspektifine uygun olarak hazırlanmış
bir sözleşme taslağı sunduklarını kaydeden
Arslan, “Öz Sağlık-İş Sendikası olarak yeni
bir sözleşme taslağı hazırladık. Bu konuda
ciddi bir hazırlık yaptık. İnşallah makul bir
noktada uzlaşıyla bu toplu iş sözleşmesini
gerçekleştirmiş olacağız. Bizim için bu toplu
iş sözleşmesi merdivenin birinci basamağıdır. Bütün hedeflerimizin, beklentilerimizin
bu toplu iş sözleşmesiyle gerçekleşmeyeceğinin farkındayız ama iyi bir temel atarak
başlangıç yapmamız gerekiyor. Gelecek
dönemlerde de bu attığımız temel üzerine
güzel inşalar gerçekleştirmeyi hedefliyoruz”
dedi.

“Türkiye’nin En Önemli
Kuruluşunun İşçilerini Temsil Etme
İmkânı Bulduk”
Arslan, “Türkiye’nin en önemli kuruluşu olan
Sağlık Bakanlığı işçilerini temsil etme imkânı bulduk. Bu sendikanın kuruluşundan itibaren bütün mücadelesinin içinde olan birisi
olarak bugün çok gururluyum. Hayırlı bir talebimiz var ve hayırlı bir başlangıç yapıyoruz.
Karşılıklı oturuyoruz ama asla birbirimizin
rakibi değiliz. Biz aynı hedefe doğru yürüyen,
aynı istikamette mücadele eden ama farklı yollarda, farklı görevler üstlenmiş, farklı
sorumluluklar almış insanlarız” ifadelerini
kullandı.
Toplu iş sözleşmesinin anlayışla yürüyeceğine ve sonuçlanacağına inandığını belirten
Arslan, “Toplu iş sözleşmelerinde birtakım
stratejiler vardır. Bizim stratejimiz bir an
evvel toplu iş sözleşmesini sonuçlandırıp

arkadaşlarımız için gelecek dönemlere yeniden bir hazırlık yapmaktır. İmzalanacak olan
toplu iş sözleşmesinin Sağlık Bakanlığımız,
çalışanlarımız, TÜHİS ve ülkemiz için hayırlar getirmesini diliyorum” temennisinde
bulundu.
Genel Başkan Yardımcımız Dr. Osman Yıldız,
“Sıra dışı bir süreçteyiz. Bu yeni duruma uygun olarak HAK-İŞ’in sosyal diyaloğa verdiği
önem çerçevesinde sıra dışı bir iş yapalım
dedik. Bu konuda yeni bir anlayış olmasını
istiyoruz. Aynı gemideyiz ve farklı rollerdeyiz. Onun için bu rolümüze uygun olarak
Türkiye’nin bizden beklediği ihtiyaca cevap
olarak ortak akılla nasıl yapabiliriz gayreti
içerisindeyiz. Birlikte verimli bir çalışma ile
iyi bir toplu iş sözleşmesi ortaya çıkaracağımıza inanıyorum” dedi. Öz Sağlık-İş Sendikası Genel Başkanı Devlet Sert, “Sağlık
Bakanlığı’nda toplu iş sözleşmesi aldığımız
için çok mutlu olduğumuzu ifade ediyorum.
5 yaşında genç bir sendikayız. Bu heyecanı
inşallah üyelerimize yönelik daha aktif bi-

çimde sürdüreceğiz. İlk toplu iş sözleşmesi
35 yıl önce bağıtlanmış. 35 yıl sonra Sağlık
Bakanlığı’nda yetkinin Öz Sağlık-İş Sendikamıza verildiği için çok mutluyuz. Bu bizim
için çok önemli bir süreç. Bu süreci hata
yapmadan işverenlerimizle, sendikamızla
ve işçilerimizle birlik ve beraberlik içerisinde
sorunların çözülebilecek olduğu bir anlayışla sürdüreceğiz” diye konuştu.
TÜHİS Yönetim Kurulu Başkanı ve Sağlık
Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürü
Mehmet İslamoğlu, “13 bin civarında çalışanı ilgilendiren bir toplu iş sözleşmesine imza
atacağız. Çalışmaları birlikte yürütmekte
çok fayda görüyorum. İşleri birlikte yürütmeye biz de varız. Hepimiz aynı gemideyiz.
Türkiye’nin değişik kurum ve kuruluşlarında farklı vazifeler icra ediyoruz. Bu geminin yüzmesi için herkesin üzerine düşeni
yapması gerektiğini düşünüyorum. Bu işi
birlikte yapacağız. Toplu iş sözleşmesinin
ülkemize, çalışanlarımıza ve sendikamıza
hayırlar getirmesini diliyorum” dedi.
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“TEMSA TARTIŞMALARA HEBA EDİLMEMELİDİR”
caretin gerçekleştiği günden itibaren alınan
kararların uygulanmasına ilişkin yapılanları
açıkça ortaya koymalarını bekliyoruz. Şuana
kadar yapılan açıklamalardan, Türkiye’nin lider holdingi Sabancı Holdingin, satış sürecini
tamamen sonuçlandırmadığı anlaşılmaktadır. Toplumun beklentisi, Sabancı Holdingin
sorunun çözümü konusunda kamuoyunu
tatmin edecek, sorumlu bir yaklaşımı ortaya
koymasıdır.

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan,
TEMSA’da yaşanan
krize ilişkin olarak
yaptığı açıklamada,
“Öncelikle satış sürecine ilişkin olarak kamuoyunda büyük bir
bilgi kirliliği bulunmaktadır. Taraflar, kamuoyundaki bilgi kirliliğine son vermelidir. Bütün
tarafların daha etkin rol üstlenerek, sorunlarını çözme konusunda ortak bir platformda bir araya gelmesi önem taşımaktadır.
İşçilerin alınteri ile bugünlere gelen TEMSA
gibi başarılı ve önemli bir şirket, tartışmalara
heba edilmemelidir” dedi.
HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, Özçelik-İş Sendikamızın örgütlü olduğu Adana’da kurulu TEMSA işyerinde yaşanan krize
ilişkin olarak yaptığı açıklamada şunları kay-
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detti: “HAK-İŞ Konfederasyonu olarak, Adana’da faaliyet gösteren, Özçelik-İş Sendikamızın örgütlü olduğu, binlerce emekçinin
çalıştığı TEMSA işyerinde çeşitli anlaşmazlıklarla üretimin durdurulması ve sonrasında
yaşananları yakından takip ediyoruz.
İşçilerin alınteri ile bugünlere gelen TEMSA,
uluslararası arenada marka değeri yüksek
olan, yılda 4 bin otobüs ve midibüs, 7.500 hafif kamyon olmak üzere tek vardiyada yılda
11.500 araç üreten ve üretiminin yüzde 80’ini
ihraç eden gözde bir kuruluştur. Ülkemizin
önemli bir kuruluşunun çeşitli anlaşmazlıklar nedeniyle üretimini durdurma noktasına
gelmiş olmasını büyük bir üzüntüyle karşılıyoruz.
Satış sürecine ilişkin olarak kamuoyunda büyük bir bilgi kirliliği bulunduğu açıkça
görülmektedir. TEMSA’yı satan ve alan firmaların bu süreçte aldıkları kararları ve ti-

TEMSA’yı satın alan şirketin yaptığı
resmi açıklamada,
“…Şirketimizin Bankalara olan borçları
da kısmen ödenmeye devam etmiştir.
2020 yılında ödeme vadesi gelecek kredilerimiz için de yeniden yapılandırma talebinde bulunulmuştur….” denilmektedir.
Alıcı şirket, açıklamasında belirttiği bu
hususların ne anlama geldiğini daha anlaşılır bir şekilde kamuoyu ile paylaşmalıdır. Satış tarafları, kamuoyundaki bilgi
kirliliğine son vermelidir. Bütün tarafların daha etkin rol üstlenerek, sorunlarını
çözme konusunda ortak bir platformda
bir araya gelmesi önem taşımaktadır.
İşçilerin alınteri ile bugünlere gelen,
üretim, istihdam ve ihracat alanında ülke
ekonomisine önemli katkıları bulunan
TEMSA gibi başarılı ve önemli bir şirket,
tartışmalara heba edilmemelidir.
Çalışanların temsilcileri olan Özçelik-İş
Sendikası ve HAK-İŞ Konfederasyonu
olarak, taraflar arasında yaşanan ihtilafın
biran evvel giderilmesini, ara verilen
üretimin tekrar başlamasını ve işçilerin
işlerine dönmesini istiyoruz.”
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ARSLAN, DÜNYA ENGELLİLER GÜNÜ PROGRAMINA KATILDI
Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 3 Aralık 2019 tarihinde
T.C. Aile,Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından
gerçekleştirilen 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla
''Herkes İçin Erişilebilirlik'' temasıyla düzenlenen programa katıldı.
Programa Genel Başkanımız Mahmut Arslan , T.C. Aile,Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ve
Engelli vatandaşlar,öğrenciler,sporcular katıldı.

Arslan, Engelli Personellerimizin 3 Aralık
Uluslararası Engelliler Günü’nü Unutmadı
Genel Başkanımız Mahmut Arslan, Konfederasyonumuza bağlı Hizmet-İş Sendikamız Genel Merkezinde çalışan
engelli personellerimizin 3 Aralık Uluslararası Engelliler
Günü’nü kutladı. Genel Başkanımız Arslan, 3 Aralık Uluslararası Engelliler Günü vesilesiyle HİZMET-İŞ Engelliler
Komite Başkanı Hanefi Karadağ ile Hizmet-İş Sendikamızın EBYS ve KYS Sorumlusu Hamdi Şahin’e günün anısına
çiçek verdi. 3 Aralık Uluslararası Engelliler Günü’nün hep
hatırda kalması gereken bir gün olması gerektiğini belirten
Arslan, “HAK-İŞ Konfederasyonu ve Hizmet-İş Sendikası
olarak, emeğin kutsallığına inanıyor ve emeğin engellisinin olmadığının altını çiziyoruz. Engelli ve engelli yakını
üyelerimizin ve tüm engellilerimizin bu özel gününü kutluyor, kendilerini hayatın her alanında ortaya koydukları
emeklerinden dolayı tebrik ediyorum” dedi.

ARSLAN, HAK-İŞ NEVŞEHİR İL BAŞKANLIĞI’NI ZİYARET ETTİ
Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 2 Aralık
2019 tarihinde HAK-İŞ Nevşehir İl Başkanlığı'nı ziyaret etti.
Ziyarette, HAK-İŞ Kayseri İl Başkanı Serhat
Çelik de yer aldı. Nevşehir İl Başkanımız Muhammet Fatih Mutlu ziyareti dolayısıyla Genel Başkanımız Arslan’a hediye takdiminde
bulundu.
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Çanakkale
Kahramanı
Seyit
Onbaşı'ya
Vefa...

hak-iş/hizmet-iş Sendikası Seyit Onbaşı İlkokulu'nun açılışıyla, bir sosyal sorumluluğumuzu daha
yerine getirmiş olmanın huzur ve mutluluğunu yaşıyoruz. Bugün çok gururluyuz. hak-iş konfederasyonumuz ve HİZMET-İŞ sendikamız adına gururluyuz. 45 yıllık çalışma hayatımda hiçbir şeye değişmeyeceğim özel bir anı yaşıyoruz.
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Genel Başkanımız Mahmut Arslan, Çanakkale
Savaşı kahramanı Seyit Onbaşı anısına HAKİŞ/HİZMET-İŞ Sendikamız tarafından yaptırılan okulun açılış törenine ve Seyit Onbaşı’nın
ölüm yıldönümü dolayısıyla düzenlenen anma
etkinliklerine katıldı.
Seyit Onbaşı’nın doğum yeri olan Balıkesir’in
Havran ilçesine bağlı Koca Seyit Mahallesi’nde yaptırılan sekiz derslikli ilk okul, “Seyit Onbaşı’nın 80. ölüm yıldönümüne denk gelen 1
Aralık 2019 tarihinde törenle açıldı.
Genel Başkanımız Mahmut Arslan, HAK-İŞ/
HİZMET-İŞ Sendikamızın Koca Seyit anısına
yaptırdığı “HAK-İŞ/HİZMET-İŞ Sendikası Seyit
Onbaşı İlkokulu” açılışı ve Koca Seyit’in vefatının 80. Yıldönümü vesilesiyle düzenlenen
Mevlit-i Şerif ve anma programına katıldı.
Programa, Genel Başkan Yardımcımız ve Hizmet-İş Sendikası Genel Başkan Vekili Av. Hüseyin Öz, Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı, Balıkesir
Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz,

Balıkesir İl Jandarma Komutanı Jandarma
Kıdemli Albay Tarık Hekimoğlu, Havran Belediye Başkanı Emin Gürsoy, Hizmet-İş Sendikası Kurucu Başkanı ve 22, 23 ve 24 dönem
Ak Parti Manisa Milletvekili Hüseyin Tanrıverdi, Hizmet-İş Sendikası Genel Başkan Yardımcıları, Balıkesir AK Parti Milletvekilleri Pakize
Mutlu Aydemir, Adil Çelik, ve Mustafa Canbey,
HAK-İŞ’e bağlı Sendikalarımızın başkan ve
yöneticileri, HAK-İŞ Balıkesir İl Başkanı Savaş
Dal, Havran Kaymakamı Şeref Aydın, Balıkesir
İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Yıldız, Havran İlçe
Milli Eğitim Müdürü Yusuf Söbüoğlu, vatandaşlar, öğrenciler ve basın mensupları katıldı.

Açılış töreninde Seyit Onbaşı’nın
torunları da yer aldı
Arslan, ''Seyit Onbaşı’ya karşı sorumluluğumuzu yerine getirmenin onurunu yaşıyoruz”
Törende konuşan Genel Başkanımız Mahmut
Arslan, “HAK-İŞ/HİZMET-İŞ Sendikası Seyit
Onbaşı İlkokulu”nun açılışıyla, bir sosyal so-

rumluluğumuzu daha yerine getirmiş olmanın huzur ve mutluluğunu yaşıyoruz.” Bugün
çok gururluyuz. HAK-İŞ Konfederasyonumuz
ve HİZMET-İŞ Sendikamız adına gururluyuz.
45 yıllık çalışma hayatımda hiçbir şeye değişmeyeceğim özel bir anı yaşıyoruz” dedi.

Arslan, okulun yapımında emeği
geçenlere teşekkür etti
Okulun yapımında Balıkesir Valisinden Havran
Kaymakamına, Balıkesir Büyükşehir Belediye
Başkanından Havran Belediye Başkanına, il
milli eğitim müdüründen ilçe milli eğitim müdürüne, Koca Seyit Mahallesinin muhtarından
okulun müdürüne pek çok kişinin katkı sağladığını kaydeden Arslan, ortak bir gayretle ve
özellikle Valimizin gayretleri ile okulumuz bu
eğitim-öğretim yılına yetiştirildi. Emeği geçen
herkese buradan teşekkürlerimi sunuyorum.
Bu mütevazi okulun yapımında bizlere yol
gösteren Prof. Dr. Ercan Akyiğit’e müteşekkirim. Bölgeye her geldiğinde burayı ziyaret
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eden, okulu görünce hüzünlenen hocamız
bize bu okulun tadilat işini yapar mısınız diye
öneride bulunmuştu. Sonra tadilat yerine, yeni
bir okul yapma konusunda bir karar aldık ve
bu güzel eser meydana geldi” dedi.

Arslan ,"Okulu helalinden kazanılan
ücretlerle inşa ettik"
Okulun maliyetinin üyelerden alınan ücretlerle karşılandığını belirten Arslan, “HAK-İŞ/
HİZMET-İŞ Sendikası Seyit Onbaşı İlkokulu”nu helalinden aldığımız ücretlerle inşa ettik.
Emeklerini, alınterlerini hayatlarını kazanmak
için harcayan üyelerimiz, bu okulun yapımına
katkı verdiler. Onların ödedikleri aidat ile bu
okulu yaptık. Hayırlı bir iş yaptık. Bu yüzden
gurur duyuyorum” ifadelerine yer verdi.

konuşan Arslan, şöyle devam etti: “HAK-İŞ’in
mensubu olmaktan gurur duyuyorum. HAKİŞ, isminden da anlaşılacağı üzere, her yerde
hak davasında mücadele etmektedir. Burada
da bir ilki gerçekleştirdik ve inşallah bu okulda okuyan çocuklarımıza, vatanımıza, milletimize, değerlerimize sahip çıkacak anlayış
yerleştirilecek, buradan yeni Seyit Onbaşı’lar
yetişecektir.”

Öğrencilere Kitap Armağan Edildi.
Seyit Onbaşı'yı anlamak adına Hizmet-İş Seyit
Onbaşı'yı anlamak adına Hizmet-İş sendikamız tarafından bir kitap yazıldığını kaydeden
Arslan, “Peygamber Kucağına Göç Eden Kahraman: Koca Seyit” isimli kitabın öğrencilere
armağan edildiğini söyledi.

HAK-İŞ, ismi üzere her yerde hak
davası için mücadele etmektedir

Koca Seyit’in bıraktığı emaneti
geleceğe taşıyacağız

“HAK-İŞ Konfederasyonumuz 44, HİZMET-İŞ
Sendikamız 41 yaşındadır. HAK-İŞ yedi yüz bin
üyesi ile 81 ilde, 21 sendikası ile Türkiye'nin
en büyük işçi örgütlerinden biridir” şeklinde

Konuşmasında Çanakkale Kahramanı Koca
Seyit’in her yönüyle örnek olan hayatının bütün nesillere anlatılması gerektiğini belirten
Arslan, sözlerini şöyle sürdürdü: “Bugün Seyit
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Onbaşı'nın ölüm yıldönümünün 80. yılındayız.
O, elli yaşında aramızdan ayrılan büyük bir
kahramandır. O, büyük başarısını yüreğinde
saklayan, Mustafa Kemal Atatürk ile tanışana
kadar bunu açıklamayan, hayatını her zaman
emek sarf ederek kazanan bir kahramandı.
Eşi ve benzeri zor bulunan yiğit ve mütevazı
bu kahramanı bir kez daha rahmet ve minnetle anıyoruz. Allah ondan razı olsun. Onun
bize bıraktığı emaneti bizim geleceğe taşımamız gerekiyor. Onun için bu okul bize emanet
edildi. Bundan sonra da okulumuzla ilgili yapılacak her çalışmaya katkı vermeye ve onun
ismini yaşatmaya devam edeceğiz. Önümüzdeki yıllarda Seyit Onbaşı'nın hayatının beyaz
perdeye aktarılması için mücadele vereceğiz.
Bu kahramanımızı sadece bu toprakların değil, bütün dünyanın tanıması için yeni faaliyetler içinde olacağız.”

Vali Yazıcı: “HAK-İŞ ile Koca Seyit
isminin aynı tabelada birleşmesi çok
değerli”
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Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı yaptığı konuşmada, “HAK-İŞ/HİZMET-İŞ Sendikası Kocaseyit
İlkokulu tabelası aslında her şeyi o kadar güzel anlatıyor ki, iki kaliteli isim, iki örnek isim
yan yana. HAK-İŞ yıllardır emek için mücadele
eden, her zaman haktan, adaletten ve demokrasiden yana tavır alan bir kurum. Kocaseyit
de bu ülkenin yetiştirdiği en büyük yiğitlerden.
Bu iki ismin bir tabelada birleşmesi bizler için
çok değerli” dedi. Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, “Emekçi kardeşle-

rimizin birikimlerini böyle değerli bir hizmet
amacıyla Balıkesir’imizin ilçesi olan Havranımıza yönlendirdikleri için tüm HAK-İŞ/HİZMET-İŞ ailesine teşekkürlerimi sunuyorum”
dedi. Yılmaz, yaptırılan okuldan dolayı Genel
Başkanımız Arslan ve Hizmet-İş Sendikamızın yönetim kurulu üyelerine teşekkür etti. Ak
Parti Balıkesir Milletvekili Adil Çelik, HAK-İŞ’in
28 şubat sürecinde ve Türkiye’nin en zor zamanlarında her zaman ülkenin yanında olduğunun altını çizerken, yapılan okul için emek

verenlere teşekkür etti. Ak Parti Balıkesir Milletvekilleri Mustafa Canbey ile Pakize Mutlu
Aydemir, okulun yapımında emeği geçen herkese teşekkürlerini ilettiler.
Havran Belediye Başkanı Emin Ersoy da “Kahramanımızın ölüm yıldönümünde HAK-İŞ/
HİZMET-İŞ Sendikasının yaptırmış olduğu
okulun açılış programındayız. Tarihe adını altın
harflerle yazdırmış Seyit Onbaşı’nın köyünde
çocuklarımızın millete hayırlı insanlar olarak
yetişmesi, nice yeni Seyit Onbaşıların bu top-
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Torunları Koca Seyit’i anlattı
Törende ayrıca Seyit Onbaşı’nın torunu Fatma
Yıkar, büyükdedesi Koca Seyit’in hayatını anlatan bir konuşma yaptı. Koca Seyit’in torunu
Ezgi Yıkar da Koca Seyit adına yazılmış bir şiir
okudu.

Öğrencilerden Arslan’a teşekkür
Yeni bir okula kavuşmanın sevincini yaşayan
“HAK-İŞ/HİZMET-İŞ Sendikası Seyit Onbaşı İlkokulu” öğrencileri, okulun yapımından dolayı
Genel Başkanımız Mahmut Arslan’a teşekkür
ettiler.
raklardan çıkması için yeni eğitim yuvalarının
kazandırılması çok anlamlı olmuştur. Milli ve
manevi hassasiyeti olan bir sendika tarafından Seyit Onbaşı’nın köyüne okul yaptırılması
Çanakkale ruhunun halen yaşadığını göster-
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mektedir. Türkiye’de ilke imza atarak okul
yaptırıp devlete bağışlayan ilk sendika olması
vesilesiyle, HAK-İŞ/HİZMET-İŞ Sendikası başkanı Mahmut Arslan’a ve Yönetim kuruluna
teşekkür ediyorum.”

Arslan, Seyit Onbaşı’nın torunlarıyla
görüştü
Genel Başkanımız Mahmut Arslan, okul açılışı
vesilesiyle bulunduğu Havran’da Seyit Onbaşı’nın torunlarıyla görüştü.
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Seyit Onbaşı’yı Ölümünün
80. Yılında Dualarla Andık

Genel Başkanımız Mahmut Arslan ve beraberindekiler, Çanakkale Savaşı kahramanı Seyit Onbaşı'nın vefatının 80. yılı vesilesiyle düzenlenen Mevlit-i Şerif ve kabri başındaki anma programına katılarak,
başta Seyit Onbaşı olmak üzere, vatan

müdafaasında şehit olanlar için dua etti.
Seyit Onbaşı için Balıkesir’in Havran ilçesine bağlı Koca Seyit Mahallesindeki
Kocaseyit Camisi'nde öğle namazının
ardından Mevlit-i Şerif okutuldu. Mevlitte,
Kur’an-ı Kerim okunup başta Seyit Onbaşı

olmak üzere, vatan müdafaasında şehit
olanlar için dua edildi. Mevlit’in ardından
yemek ikramı yapıldı.
Daha sonra Seyit Onbaşı Anıtı ve Seyit Onbaşı’nın kabri ziyaret edilerek dua edildi.
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ARSLAN, KAYSERİ'DE TEMASLARDA BULUNDU
Arslan, Kayseri Büyükşehir
Belediye Başkanı Büyükkılıç’ı
Ziyaret Etti
Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 2 Aralık
2019 tarihinde Kayseri Büyükşehir Belediye
Başkanı Memduh Büyükkılıç’ı makamında
ziyaret etti. Ziyaretinde Arslan’a, Genel Başkan Yardımcılarımız Dr. Osman Yıldız, Yunus
Değirmenci, Öz Ağaç-İş Sendikası Genel
Başkanı Av. Tuncay Dolu, Öz İplik-İş Sendikası Genel Başkanı Rafi Ay, Enerji-İş Genel
Başkanı Mahmut Altunsoy ve HAK-İŞ Kayseri İl Başkanı Serhat Çelik eşlik etti.

Arslan, Melikgazi Belediye Başkanı
Palancıoğlu'nu Ziyaret Etti
Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 2 Aralık
2019 tarihinde Melikgazi Belediye Başkanı
Mustafa Palancıoğlu'nu makamında ziyaret
etti. Ziyaretinde Arslan’a Genel Başkan Yardımcımız Dr. Osman Yıldız ile HAK-İŞ Kayseri İl Başkanımız Serhat Çelik eşlik etti.
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KAYSERİ
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Arslan, Kocasinan Belediye Başkanı
Çolakbayrakdar'ı Ziyaret Etti
Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 2 Aralık
2019 tarihinde Kocasinan Belediye Başkanı
Ahmet Çolakbayrakdar'ı makamında ziyaret
etti. Ziyaretinde Arslan’a Genel Başkan Yardımcımız Dr. Osman Yıldız ile HAK-İŞ Kayseri İl Başkanımız Serhat Çelik eşlik etti.

Arslan, Talas Belediye Başkanı
Yalçın’ı Ziyaret Etti
Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 2 Aralık
2019 tarihinde Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın’ı makamında ziyaret etti.
Ziyaretinde Arslan’a, Genel Başkan Yardımcımız Dr. Osman Yıldız ile HAK-İŞ Kayseri İl
Başkanı Serhat Çelik eşlik etti.
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Arslan’dan Erciyes Anadolu
Holding’e Ziyaret
Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 2 Aralık
2019 tarihinde Erciyes Anadolu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Alpaslan Baki Ertekin’i ziyaret etti.
Ziyaretinde Arslan’a, Genel Başkan Yardımcımız Dr. Osman Yıldız, Yunus Değirmenci,
Öz Ağaç-İş Sendikası Genel Başkanı Av.
Tuncay Dolu, Öz İplik-İş Sendikası Genel
Başkanı Rafi Ay ve Enerji-İş Genel Başkanı
Mahmut Altunsoy eşlik etti.

Arslan’dan Kilim Mobilya Yönetim
Başkanı Yayla'ya Ziyaret
Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 2 Aralık
2019 tarihinde Kilim Mobilya Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yayla'yı makamında
ziyaret etti.
Ziyaretinde Arslan’a Genel Başkan Yardımcımız Dr. Osman Yıldız, Öz Ağaç-İş Sendikası
Genel Başkanı Av. Tuncay Dolu ile HAK-İŞ
Kayseri İl Başkanımız Serhat Çelik eşlik etti.
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Arslan’dan İpek Mobilya Yönetim
Başkanı Aslan'a Ziyaret
Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 2 Aralık
2019 tarihinde İpek Mobilya Yönetim Kurulu Başkanı Saffet Aslan'ı makamında ziyaret etti. Ziyaretinde Arslan’a Genel Başkan
Yardımcımız Dr. Osman Yıldız, Öz Ağaç-İş
Sendikası Genel Başkanı Av. Tuncay Dolu ile
HAK-İŞ Kayseri İl Başkanımız Serhat Çelik
eşlik etti.

Arslan’dan Turkuaz Seramik’e
Ziyaret
Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 2 Aralık
2019 tarihinde Turkuaz Seramik Yönetim
Kurulu Başkanı Abidin Özkaya’ya taziye ziyaretinde bulundu.
Arslan, Abidin Özkaya’nın kardeşi, Halit Özkaya’ya yüce Allah’tan rahmet, sevenlerine
baş sağlığı dileğinde bulundu.
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ARSLAN, ERCİYES ANADOLU HOLDİNG’TE TOPLU İŞ
SÖZLEŞMESİ MÜZAKERELERİNE KATILDI
Anadolu Holding olmasından sonra ilk kez
toplu sözleşme müzakereleri gerçekleştirdiklerini belirterek, “Bu görüşmeleri tarihi bir
toplantı, tarihi bir buluşma olarak görüyoruz.
Holdingin yeni yapısındaki emekleri, katkıları
için herkesi tebrik ediyor ve kutluyorum. Sendikalarımızı ve üyelerimizi heyecanlandıran bu
yeni yapının başarılı olacağına inanıyoruz” diye
konuştu.

İşçi-İşveren İlişkilerinde KazanKazan Anlayışı

Genel Başkanımız Mahmut Arslan, güçlenerek büyüyen Erciyes Anadolu Holding ile gerçekleştirilen toplu sözleşme müzakerelerini
tarihi bir toplantı olarak gördüklerini belirterek, “Erciyes Anadolu Holding’in sendikalarımızı ve üyelerimizi heyecanlandıran yeni yapısının başarılı olacağına inanıyoruz” dedi.
Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 2 Aralık
2019 tarihinde Kayseri Erciyes Anadolu Holding Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Alpaslan Baki Ertekin’i ziyaret etti.
Görüşmeye Genel Başkanımız Mahmut Arslan, Genel Başkan Yardımcılarımız Dr. Osman
Yıldız, Yunus Değirmenci, Öz İplik-İş Sendikası
Genel Başkanı Rafi Ay, Öz Ağaç-İş Sendikası
Genel Başkanı Av. Tuncay Dolu, Enerji-İş Genel Başkanı Mahmut Altunsoy, Öz Taşıma-İş
Sendikası Av. Mehmet Ali Kayabaşı ile Konfe-
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derasyonumuza bağlı sendikaların şube başkanları ve işyeri sendika temsilcileri, Erciyes
Anadolu Holding Yönetim Kurulu Başkanı
Alpaslan Baki Ertekin ile Erciyes Anadolu Holding’e bağlı bütün şirketlerin genel müdür ve
yöneticileri katıldı.
Ziyaretin ardından Arslan, Erciyes Anadolu
Holding ile Konfederasyonumuza bağlı Özçelik-İş Sendikası, Öz Ağaç-İş Sendikası, Öz
İplik-İş Sendikası, Öz Taşıma-İş Sendikası,
Enerji-İş Sendikası için gerçekleştirilen toplu
iş sözleşmesi başlangıç toplantısına katıldı.

“Görüşmeleri Tarihi Bir Buluşma
Olarak Görüyoruz”
Genel Başkanımız Mahmut Arslan, uzun zamandır örgütlü olduğumuz Holdingin yeni
ismiyle daha da güçlenerek büyüyen Erciyes

HAK-İŞ’in işletmelerini rakip olarak görmediğini dile getiren Arslan, “Konfederasyonumuzun genel politikası, işçi-işveren ilişkilerini
birbirimizin rekabeti, birbirimizi yenme, birbirimize güçsüz kılma yerine birlikte çalışma
ve sosyal ortaklık kurma üzerine kuruludur.
İşçi-işveren ilişkilerini ‘Kazan-Kazan’ anlayışı
üzerine inşaa etmek istiyoruz. O yüzden bu
işletmenin geleceği bizi de ilgilendiriyor” dedi.

“HAK-İŞ Türkiye’nin Gücüdür”
Arslan, “15 Temmuz Hain Darbe Girişiminden
sonra zor bir süreç yaşadık. Bu darbe girişimi
ülkemize çok pahalıya mal oldu. Çok ağır bedeller ödedik. Evlatlarımızı kaybettik. Hainler
ülkemizi yıllarca sürecek bir krizin içerisine
ittiler. Bölgedeki gücümüzü kaybettirmek için
bir ihanetin içine girdiler. Bütün bu süreçlerden
3 yılı aşkın bir süre içerisinde başarılı bir şekilde çıkmak hakikaten bir mucizedir. HAK-İŞ
Türkiye’nin gücüdür. HAK-İŞ güçlenirse, Türkiye’de güçlenir. Ülkemizi seviyoruz, ülkemizin
potansiyeline ve gücüne gönülden inanıyoruz.
Ülkemizin birliğini, beraberliğini, bütünlüğünü
ve geleceğini asla görmezden gelemeyiz. 15
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Temmuz’da ülkemizin karşılaştığı ihanetin sebebini ve bu ihaneti yapanların yargıda hesap
sorulacağından hiçbir tereddüdümüz yoktur.
Bu başarıyı ortaya koyan bütün ekibe Sayın
Başkan Alpaslan Baki Ertekin’in şahsında teşekkür ediyorum. Yeni yatırımlar, yeni yapılanmalar, yeni hedefler, yeni ihracat politikaları,
kurumsal anlamdaki yapıyı güçlendirme çalışmaları, bütün bunlar aslında bizim arzu ettiğimiz, desteklediğimiz hususlardır” şeklinde
konuştu. Toplu sözleşmesi müzakerelerinde
bir aile olarak masada bir araya geldiklerini
belirten Arslan, “İşçi ve işverenin olduğu yerde doğal olarak sorunlar da olacaktır. Esas
olan sorunların çözümü konusundaki kararlılığımızdır. Biz bu holdingde uzun zamandır
örgütlüyüz. Sorunların çözümü konusunda
ortaya koyduğumuz kararlılığın bugün ne kadar önemli olduğunu bir kez daha görüyoruz”
şeklinde konuştu.

“Sendikalı İşyerlerine Teşvik
İstiyoruz”
Görüşmede 2020 yılı için geçerli olacak asgari
ücret konusunda TÜRK-İŞ tarafından, DİSK ve
HAK-İŞ’in de görüşlerinin alınmasının çalışma
hayatı açısından önemli bir kazanım olduğunu ifade eden Arslan, “HAK-İŞ olarak işçilerin
tamamının temsil edildiği bir asgari ücret mücadelesinin çok daha sağlıklı olacağını düşünüyoruz. Sendikalı işyerlerinin özel bir teşviğe
tabi tutulmasını istiyoruz. Sendikalaşmanın
olduğu yerlerde sendikalaşmanın kendilerine
getirdiği maliyeti azaltacak birtakım düzenlemelere ihtiyaç var. Sendikalı işçi çalıştıran
işletmelere yüzde 5’lik bir teşvik yapılabilir.
Vergi indirimlerinde bu yerler teşvik edilebilir.
Bunu özellikle istiyoruz” talebinde bulundu.
HAK-İŞ Konfederasyonu’nun MEYEB kuruluşu ile Erciyes Anadolu Holding arasında işbirliği yapıldığını söyleyen Arslan, görüşmelerin
her iki taraf için de hayırlı olması dileğinde
bulundu. Holding’in yakın ilgi ve işbirliğinden
dolayı teşekkür ederim.

Erciyes Anadolu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Alpaslan Baki Ertekin konuşmasında,
“Bugünkü toplantıyla birlikte 2020-2022 dönemi toplu iş sözleşmesi görüşmelerine başlamış bulunuyoruz. Bizler çalışan kardeşlerimizin alınteri soğumadan paralarını alsınlar
isteriz. Kendi lehlerine yorumlanabilecek her
bir maddeyi bugüne kadar işletmenin lehine
değil, çalışanların lehine yorumladık ve bundan sonra da böyle olacaktır” dedi.

“Hukuk Yolları Tükenene Kadar
Birlikte Mesai Yapmaya Devam
Edeceğiz”
Ertekin, “Buralar bize 80 milyonun emanetidir.
1. Derece Mahkemesi müsadere kararı verdi.
Yine 1. Derece Mahkemesi Ceza Hukuku yönünden de eski ortakların ve eski sahiplerin
özellikle bir aileye ait olanların tamamının
FETÖ üyeliği ya da liderliğinden mahkûm etti.
Hukuk yolları tükenene kadar burada birlikte
mesai yapmaya devam edeceğiz. O gün ne zaman gelirse o güne kadar da biz buraları işçi
kardeşlerimizle beraber el ele yönetmeye devam edeceğiz. Hepimiz büyük bir ailenin farklı
çocuklarıyız, farklı işler ifa ediyoruz. Bizde de
kimilerimiz iş yapacak, kimilerimiz yönetecek
ama günün sonunda aynı amaç için vatana,
millete, ümmete faydalı olmak, istihdamı, ihracatı artırmak için çalışacağız” diye konuştu.

Türkiye’nin içerisinde bulunduğu şartlarda
her yeni bir istihdamın çok kıymetli ve önemli
olduğunu vurgulayan Ertekin, “Bizim tek bir
gündemimiz var; istihdamın, ihracatın artması
ve ülkenin büyümesi. Biz bunları yapacaksak,
bunu işçilerimizin emek gücüyle yapacağız.
Makul olan her bir talebe makul bir şekilde
yaklaşılacaktır, bunda kimsenin tereddüdü olmasın” ifadelerini kullandı.

“Başarıyı İşçilerimizle
Yakalayacağız”
Ertekin, Türkiye’nin içinde bulunduğu şartlarda işgücüne yeni bir kişi eklemenin kendileri
için çok kıymetli ve önemli olduğunu vurgulayarak, “Bizim tek bir gündemimiz var o da
istihdamın, ihracatın artması ve ülkemizin büyümesidir. Biz bunları yapacaksak, bunu işçilerimizin emek gücüyle yapacağız. Makul olan
her bir talebe makul bir şekilde yaklaşılacaktır.
Bu konunda kimsenin tereddüdü olmasın. Biz
bugün işçimize ne vereceksek, hiçbir şey lütfetmeyeceğiz, onların haklarını veriyor olacağız. Belki de eksik teslim ediyor olacağız. Bu
mantıkla bu masaya oturduğumuzu belirtmek
istiyorum.
Bugün burada bizimle birlikte olan Genel Başkanımız Mahmut Arslan ve sendikalarımızın
genel başkanlarına teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

HAK-İŞ KONFEDERASYONU / Ocak 2020

190 | HABERLER

ARSLAN, NEVŞEHİR BELEDİYESİ TİS TÖRENİNE KATILDI

Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 2 Aralık
2019 tarihinde konfederasyonumuza bağlı
HİZMET-İŞ sendikası ile Nevşehir Belediyesi
arasında düzenlenen toplu iş sözleşmesi törenine katıldı. Toplu iş sözleşmesi imza törenine
Genel Başkanımız Mahmut Arslan, Nevşehir
Belediye Başkanı Rasim Arı, HAK-İŞ Nevşehir
İl Başkanımız Muhammet Fatih Mutlu, HAK-İŞ
Kayseri İl Başkanımız Serhat Çelik, işyeri temsilcilerimiz ve üyelerimiz katıldı.

“Emekçilerimiz Sevindi”
Arslan, imzalanan toplu iş sözleşmesinin hayırlar getirmesini dilerken, “Bizim ihtiyaçlarımız sınırsız ancak belediyenin imkanları sınırlı
bunun farkındayız. Hem sendikamız hem de
belediyemiz emekçileri sevindirmiştir. Burada
olduğu gibi taşerondan kadro alan arkadaşlarımızın da önümüzdeki yıl toplu iş sözleşmesi süreci var. İnşallah o zamanda karşılıklı
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işbirliği ile anlaşma sağlanır ve her zaman
söylediğimiz gibi ‘eşit işe eşit ücret’ beklentimiz karşılanır” dedi. Nevşehir Belediyesi’nde
ücretlerin çevre illerdeki belediyelerden aşağı
kalmadığını görmenin mutluluk verici olduğunu belirten Genel Başkanımız Arslan, “Nevşehir'i ekonomik yönden ve sosyal yönden
güçlendirirsek belediyenin gelirleri artacak
bu vesileyle de işçi arkadaşlarımızın çalışma
şartları daha iyi olacaktır. Nevşehir Belediye
Başkanı Rasim Arı’nın bunu yapacak gücü ve
enerjisi var. Biz kendisinde onu görüyoruz.
Nevşehir'de emekçiler adına zor zamanlar
yaşandı, ancak görüyoruz ki yeni dönemle birlikte bu sorunlar geride kalmış” dedi.

“Bu Şehri Korumalı ve Sahip
Çıkmalıyız”

Nevşehir ve Kapadokya’nın Türkiye turizm
açısından öneminden bahseden Arslan, “Dün-

ya’nın neresine giderseniz gidin İstanbul,
Antalya ve Kapadokya’ya gelmiş insanlarla
karşılaşırsınız. İnsanlar buraya geldikleri için
kendilerini özel hissediyor. Burası turizm potansiyelinden ötürü geleceği parlak bir şehir.
Bu şehri hem doğal güzelliğinden hem de
tarihsel öneminden ötürü korumalı ve sahip
çıkmalıyız” dedi. Toplu iş sözleşmesi imza töreninde konuşan Nevşehir Belediye Başkanı
Rasim Arı ise, “31 Mart'ta biz aday olduktan
sonra her kesimden Nevşehirli mutlu olmaya başladı. Belediye başkanlığına aday olduğumuz dönemde daha çok çalışıp daha çok
mutlu olacağız demiştik. Elhamdülillah şimdi
daha çok çalışıyor ve daha çok mutlu oluyoruz. Toplu sözleşmesi görüşmelerinde anlayış
gösteren herkese teşekkür ediyorum. Bizim
belediye olarak istediğimiz ortam tam olarak
buydu. Karşılıklı anlayış ve hoşgörüyle işçilerimizi memnun etmekti. Belediyemizin imkanlarını artıracağız ve aynı oranda da işçilerimizin yüzünü güldüreceğiz” dedi.
HAK-İŞ Kayseri İl Başkanı Serhat Çelik, imza
töreninde kendilerini yalnız bırakmayan Genel Başkanımız Mahmut Arslan’a teşekkür
ederek, toplu iş sözleşmesinin iki taraf için de
hayırlara vesile olmasını diledi.

Arslan, Hak-İş Nevşehir
İl Başkanlığı’nı Ziyaret Etti
Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 2 Aralık
2019 tarihinde HAK-İŞ Nevşehir İl Başkanlığı'nı ziyaret etti. Ziyarette, HAK-İŞ Kayseri İl
Başkanı Serhat Çelik de yer aldı. Nevşehir İl
Başkanımız Muhammet Fatih Mutlu ziyareti
dolayısıyla Genel Başkanımız Arslan’a hediye
takdiminde bulundu.
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ARSLAN, ANADOLU AJANSI’NIN "YILIN FOTOĞRAFLARI"
OYLAMASINA KATILDI
Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 19 Aralık 2019 tarihinde Anadolu Ajansının (AA)
"Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.
Genel Başkanımız Mahmut Arslan, Anadolu
Ajansı foto muhabirlerinin yurt içinde ve yurt
dışında çektiği fotoğrafları inceleyerek bilgi
aldı. Arslan, "Haber" kategorisinde tercihini
Hasan Namlı'nın "Çocuklarımızı geri istiyoruz", "Yaşam" kategorisinde Cem Genco'nun
"Kendi engelini unuttu, evladına şifa arıyor",
"Spor" kategorisinde ise Mustafa Yalçın'ın
"Millilerden asker selamı" isimli fotoğraf olmak üzere üç kategoride Yılın Fotoğraflarını
oylama tercihini kullandı.

“Bu Fotoğraf Bütün Türklere
Armağan”
Genel Başkanımız Mahmut Arslan, özellikle
"Millilerden asker selamı" başlıklı fotoğrafın
çok anlamlı olduğunu kaydederek, bu fotoğrafın Fransız rejisi tarafından televizyonda
gösterilmediğini söyledi. Arslan, AA ve AA
foto muhabirinin sayesinde bu fotoğrafın
bütün Türklere armağan olduğunu söyledi.
Fotoğrafı çeken ve Fransız polisinin saldırısı sonucu yaralanan Foto Muhabiri Mustafa Yalçın'a geçmiş olsun dileğinde bulunan
Arslan, Yalçın'ın dünya çapında bir foto muhabiri olduğunu söyledi. Arslan, "Milli takımımızın asker selamıyla Barış Pınarı Harekatına destek anlamıyla bu fotoğrafı seçtim.
O hepimizi gururlandıran bir fotoğraf. Bu
fotoğrafı çeken de bizim üyemiz. O neden-

le tartışmasız onu seçtim” dedi. Diyarbakır
annelerini ziyaret ettiğini, onları yakından
görme imkanı bulduğunu anlatan Arslan, bu
nedenle "Haber" kategorisinde Diyarbakır
annelerinin yer aldığı fotoğrafı tercih ettiğini söyledi. Savaşın her zaman yıkım, acı ve
gözyaşı getirdiğine dikkati çeken Arslan, Suriye'deki savaşın da mağdurlarının çocuklar,
kadınlar, yaşlılar ve bütün insanlık olduğunu,
bu nedenle "Kendi engelini unuttu, evladına
şifa arıyor" başlıklı fotoğrafı seçtiğini belirtti.

“Medya Sektöründe Örgütlü, Toplu
Sözleşme Yapan Bir Tek AA Kaldı”
Anadolu Ajansı’na başarılar dileyen Arslan,

yarışmaya her yıl katıldığını, AA'nın gerçekten önemli hizmetlerinden birinin de "Yılın
Fotoğrafları" oylaması olduğunu dile getirdi.
AA'nın Konfederasyonumuza bağlı Medya-İş
Sendikamızın en büyük toplu iş sözleşmesi
yaptığı iş yeri olduğunu dile getiren Arslan,
“Maalesef medya sektöründe örgütlü, toplu
sözleşme yapan bir tek Anadolu Ajansı kaldı. Yerel gazeteler, televizyonlar, ulusal yayın
yapan televizyonlar ve gazetelerde de maalesef sendikal hareket bir bir kayboluyor. Biz
Medya-İş üzerinden bütün gazetecileri, yerel
ve ulusal televizyonlarda çalışan herkesi
sendikamıza üye olmaya davet ediyoruz”
şeklinde konuştu.
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ARSLAN, KONYA'DA TEMASLARDA BULUNDU
ARSLAN, MERAM BELEDİYE
BAŞKANI KAVUŞ’U ZİYARET ETTİ
Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 17 Aralık 2019 tarihinde Meram Belediye Başkanı
Mustafa Kavuş’u makamında ziyaret etti.
Ziyaretlerde Arslan’a, HAK-İŞ Konya İl Başkanı Vacit Sır eşlik etti.

ARSLAN, KARATAY BELEDİYE
BAŞKANI KILCA’YI ZİYARET ETTİ
Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 17 Aralık 2019 tarihinde Karatay Belediye Başkanı
Hasan Kılca’yı makamında ziyaret etti.
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ARSLAN, KONYA BÜYÜKŞEHİR
BELEDİYESİ GENEL SEKRETERİ
USLU’YU ZİYARET ETTİ
Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 17 Aralık
2019 tarihinde Konya Büyükşehir Belediyesi
Genel Sekreteri Ercan Uslu’yu makamında
ziyaret etti.

ARSLAN, 746’NCI ŞEB-İ ARUS TÖRENİNE KATILDI
Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 17
Aralık 2019 tarihinde, Konya’da Hz. Mevlâna'nın 746’ncı Vuslat Yıldönümü Uluslararası Anma Törenleri’ne (Şeb-i Arus)
katıldı.
Bu yıl ‘Vefa Vakti’ temasıyla Konya Valiliği
ve Konya Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü
tarafından düzenlenen programa, Genel
Başkanımız Mahmut Arslan’ın yanı sıra,
TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop,
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri
Ersoy, Konya Valisi Cüneyt Orhan Toprak, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı
Uğur İbrahim Altay, Mevlana'nın 22'nci
kuşaktan torunu Esin Çelebi Bayru ve
çok sayıda davetli katıldı.

KONYA
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ARSLAN, dİyarbakır ve MARDİN'DE
TEMASLARDA BULUNDU
ARSLAN, DİYARBAKIR VALİSİ
VE BELEDİYE BAŞKAN VEKİLİ
GÜZELOĞLU’NU ZİYARET ETTİ
Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 19 Aralık
2019 tarihinde Diyarbakır Valisi ve Belediye Başkan Vekili Hasan Basri Güzeloğlu’nu
makamında ziyaret etti.
Ziyarette Arslan’a, Genel Başkan Yardımcımız Yunus Değirmenci ve Konfederasyonumuza bağlı Öz Ağaç-İş Sendikamızın Genel
Başkanı Av. Tuncay Dolu eşlik etti.

ARSLAN, HAK-İŞ DİYARBAKIR İL
BAŞKANLIĞI’NI ZİYARET ETTİ
Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 19 Aralık
2019 tarihinde HAK-İŞ Diyarbakır İl Başkanlığı’nı ziyaret etti. Ziyaretinde Genel Başkanımız Mahmut Arslan’a eşi Alime Arslan,
HAK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Yunus
Değirmenci, HAK-İŞ Muş İl Başkanı Yaşar
Kalır, HAK-İŞ Elazığ İl Başkanı Kazım Cavlı,
HAK-İŞ Batman İl Başkanı Bünyamin Söğüt,
HAK-İŞ Kadın Komite Başkanı Fatma Zengin ile Konfederasyonumuza bağlı sendikalarımızın Kadın Komite Başkan ve üyeleri ve
basın mensupları katıldı. HAK-İŞ Diyarba-

DİYARBAKIR
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kır İl Başkanı Ahmet Dinç, ziyaretlerinden
dolayı Genel Başkanımız Mahmut Arslan’a
teşekkürlerini iletti. HAK-İŞ Diyarbakır İl

Başkanlığı ziyaretinin ardından Arslan, Konfederasyonumuza bağlı Hizmet-İş Sendikası
İl Başkanlığı'nı ziyaret etti.
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ARSLAN’DAN ARTUKLU BELEDİYE
BAŞKANI TUTAŞI’NA ZİYARET
Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 19 Aralık
2019 tarihinde, Artuklu Belediye Başkanı Abdülkadir Tutaşı’nı ziyaret etti.
Arslan’a ziyaretinde, Öz Ağaç-İş Sendikası
Genel Başkanı Av. Tuncay Dolu ve yönetim
kurulu üyeleri, HAK-İŞ Mardin İl Başkanı
Eşref Cihan, Hizmet-İş Sendikası Diyarbakır
Şube Başkanı Ercan Kahraman ile Konfederasyonumuza bağlı sendikalarımızın Diyarbakır İl ve Şube Başkanları eşlik etti.

ARSLAN, HAK-İŞ MARDİN İL
BAŞKANLIĞI’NI ZİYARET ETTİ
Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 19 Aralık
2019 tarihinde HAK-İŞ Mardin İl Başkanlığı’nı ziyaret etti. Ziyaretinde Genel Başkanımız Mahmut Arslan’a, Öz Ağaç-İş Sendikası
Genel Başkanı Av. Tuncay Dolu ve yönetim
kurulu üyeleri, Konfederasyonumuza bağlı
Hizmet-İş Sendikamızın Diyarbakır ve Şırnak
Şube Başkanları eşlik etti. HAK-İŞ Mardin İl
Başkanı Eşref Cihan, ziyaretlerinden dolayı
Genel Başkanımız Mahmut Arslan’a teşekkürlerini iletti.

mardİN
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arslan, şırnak'ta temaslarda bulundu
ARSLAN’DAN, SİLOPİ KAYMAKAMI
IŞIKTAŞ’A ZİYARET
Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 31 Aralık
2019 tarihinde Silopi Kaymakamı Sezer Işıktaş’ı makamında ziyaret etti.
Ziyaretinde Arslan’a, Hizmet-İş Sendikası
Şırnak Şube Başkanı Nevzet Usal ve beraberindeki şube yönetimi, Hizmet-İş Sendikası
Diyarbakır Şube Başkanı Ercan Kahraman
ve Hizmet-İş Sendikası Hukuk Müşaviri
Kürşat Kaya eşlik etti.
Ziyarette, Şırnak Silopi Belediyesi’nde işten
çıkarılan işçilerle ilgili yasal süreçlere ilişkin
karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu.

ARSLAN, AK PARTİ SİLOPİ İLÇE BAŞKANI
TELLİOĞLU’NU ZİYARET ETTİ
Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 31 Aralık 2019 tarihinde AK Parti Silopi İlçe Başkanı Rana Tellioğlu’nu ziyaret etti. Ziyaretinde Arslan’a, Hizmet-İş Sendikası Şırnak Şube Başkanı Nevzet Usal ve beraberindeki şube
yönetimi, Hizmet-İş Sendikası Diyarbakır Şube Başkanı Ercan Kahraman, Hizmet-İş Sendikası Hukuk Müşaviri Kürşat Kaya ile Silopi Belediyesi’nde işten çıkarılan
işçiler eşlik etti. Genel Başkanımız Mahmut Arslan,
“Silopi Belediyesi’nde işten çıkarılan işçilerimizin tekrar
işlerine kavuşmaları için desteğinizi bekliyoruz” dedi.
AK Parti Silopi İlçe Başkanı Rana Tellioğlu, “Mücadelenizde yanınızdayız, haklı mücadelenizi destekliyoruz”
şeklinde konuştu.
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ARSLAN, SİLOPİ BELEDİYESİ’NDE İŞTEN ÇIKARILAN EMEKÇİLERE DESTEK

Genel Başkanımız Mahmut Arslan, Silopi
Belediyesi’nde işten çıkarılan emekçilere
destek vermek amacıyla bir basın açıklaması yaptı.
Silopi Belediyesi önünde, 31 Aralık 2019
tarihinde gerçekleştirilen basın açıklamasına Hizmet-İş Sendikası Şırnak İl Başkanı
Nevzat Usal, Hizmet-İş Sendikası Diyarbakır İl Başkanı Ercan Kahraman, Hizmet-İş
Sendikası Hukuk Müşaviri Av. Kürşat Kaya
ve Silopi Belediyesi’nde işten çıkarılan işçiler
katıldı.

“Haksızlığa ve Adaletsizliğe İtiraz
Etmek İçin Buradayız”
Genel Başkanımız Mahmut Arslan, Silopi
Belediyesi’nde yaşanan işten çıkarmala-

rın herkesi derinden üzdüğünü belirterek,
“Doğu ve Güneydoğudaki bütün belediyelerde, özellikle HDP’nin kazandığı belediyelerde
uygulanan işçi kıyımına, haksız, adaletsiz ve
hukuksuz uygulamalara itiraz etmek için
buradayız” dedi.
Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da 464 üyemizin işten çıkarıldığını belirten Arslan, işten çıkarılanların bazılarının şehit ve gazi yakınları
olmasından dolayı derin üzüntü duyduğunu
dile getirdi.

belirten Arslan, “Seçim öncesi ve sonrası argümanlarını demokrasi, özgürlük, barış ve
birlikte yaşamak gibi toplumun her kesiminin üzerinde mutabık kaldığı kelimeler üzerinden oluşturanlar; ne yazık ki seçimlerden
sonra bu kavramların hepsini unuttular.
Kendi fikirlerine uygun davranan insanları
koruma altına alırken, diğerlerini işten çıkardılar. Bu riyakâr tutumu protesto ediyoruz”
ifadelerini kullandı.

“Riyakâr Tutumu Protesto
Ediyoruz”

“Üyelerimiz Sendika Değiştirme
Baskısına Direndikleri İçin İşten
Atıldı”

Seçim öncesinde demokrasi, özgürlük ve
barış söylemleri gerçekleştirenlerin seçim
sonrasında bu kavramlara uymadıklarını

31 Mart Yerel Seçimlerinin ardından HAKİŞ üyelerine yönelik bir kıyım başlatıldığını
anlatan Arslan, “Seçimlerden sonra CHP'li

şırnak
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ve HDP'li bazı belediyelerde sendikalarımıza karşı başlatılan tasfiye operasyonunu
kamuoyuna ve dünyaya ilan ediyoruz. İşten
çıkarılan arkadaşlarımızın hiçbiri hukuki
soruşturma geçirmemiş, haklarında iş yapmama, işe gelmeme gibi herhangi bir rapor
hazırlanmamıştır. Aksine, sağa sola sürgün
edilerek sendikalarımızdan istifa etmeleri ve
kendi anlayışlarına uygun hareket etmeleri
konusunda tehdit görmüş ve baskı görmüşler, direndikleri için işlerini kaybetmişlerdir”
dedi.

dikkate almadı. Kendi zihniyetlerinde olmayan herkesi düşmanlaştıran ve dışlayan bu
anlayış Silopi'de kendini göstermiştir. İkinci
olarak, yargı sürecini işlettik, açtığımız davalar kabul edildi. Arkadaşlarımızın işe döndürülmesi konusunda mahkeme karar verdi.
2019 yılının son gününde 2 üyemiz için işe
iade kararı verildi. Belediyeyi temsil edenler
daha önce verilen işe iade kararlarına itiraz
ettiler. Bu itirazların bir an evvel durdurulmasını ve arkadaşlarımızın işe dönmesini
istiyoruz” diye konuştu.

“Kendi Zihniyetlerinde Olmayanları
Dışlayan Anlayışı Silopi’de Gördük”

Arslan’dan Emekçilere Tebrik

İşten atılan emekçiler için tüm hukuki yolların denendiğini söyleyen Arslan, “Arkadaşlarımızın işe dönmesi için 2 yol izledik.
Birinci olarak, her fırsatta demokratik bir
şekilde, taşkınlık yapmadan taleplerimizi ve
eleştirilerimizi yaparak arkadaşlarımızın işe
dönmesi konusunda mücadele ettik. Silopi Belediye Başkanı bizim taleplerimizi yok
saydı. Hukukçularımızın görüşme taleplerini ciddiye almadı. Emekçilerin taleplerini
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İşten çıkarılan üyelerimizin mücadelelerindeki kararlılığı takdirle karşıladığını dile getiren Arslan, “HAK-İŞ olarak arkadaşlarımızın
mücadelesini kendi mücadelemiz olarak
görüyoruz. Emeğe, emeğin temsilcilerine ve
sendikacılara karşı ön yargılı yaklaşımlardan
vazgeçilmesini istiyoruz” şeklinde konuştu.

“Arkadaşlarımızın Hakları İçin Ne
Gerekiyorsa Yapacağız”
İşten çıkarılan üyelerimizin işlerine tekrar

iade edilmeleri için Konfederasyonumuza
bağlı Hizmet-İş Sendikamız tarafından Bolu’dan Ankara’ya gerçekleştirilen Emek ve
Adalet Yürüyüşü’nün sonucunda üyelerimizin tekrar işe alındığını hatırlatan Arslan, “4
aya yakın süredir İBB önünde eylem yapıyoruz. Arkadaşlarımızın hakkını, hukukunu
korumak ve işlerine tekrar dönmelerini sağlamak için 2019 yılının son gününde Türkiye’nin her yerinde mücadelemizi kararlılıkla
sürdürüyoruz. Mahkeme karalarına uyulması konusunda Belediye Başkanı ve siyasi
partisini göreve çağırıyoruz. Çağrımızı lütfen
anlasınlar, duysunlar ve bunun gereğini yapsınlar. Aksi halde biz bu mücadeleyi sonuna
kadar sürdüreceğiz. Arkadaşlarımızın hakları için ne gerekiyorsa yapacağız” sözlerine
yer verdi.
Silopi Belediyesi’nde işten çıkarılan üyemiz
Faysal Efe, “31 Mart yerel seçimlerinde Silopi Belediyesi’ni HDP’nin kazanmasından
sonra siyasi sebeplerle işten çıkarıldık. Silopi
Belediyesi’nde şehit ve gazi yakınlarının da
bulunduğu 20 işçi ile beraber işten çıkarıldık.
İşten çıkarılmamızın hiçbir haklı gerekçesi
yoktur. Tamamen siyasi nedenlerle bizi işimizden etiler, işsiz bıraktılar” dedi.
Tek isteklerinin tekrar işlerine dönmek olduğunu dile getiren Efe, “Bizim tek isteğimiz
işimize, aşımıza tekrar kavuşmak. İşimize
tekrar dönmek için açtığımız mahkemeyi
kazandık. Mahkemeyi kazanmamıza rağmen bizi işe almama konusunda direniyorlar. Bu haksızlığa herkesin tepki göstermesini istiyoruz” diye konuştu.
Efe, “Destekleri için Genel Başkanımız Mahmut Arslan’a çok teşekkür ediyoruz. Buraya
gelerek bize desteklerini gösterdi” dedi.
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ARSLAN 2020’Yİ SİLOPİ’DE İŞTEN ATILAN İŞÇİLERLE BİRLİKTE KARŞILADI

Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 2020 yılını
Silopi Belediyesi’nde haksız yere işten çıkarılan işçilerle birlikte karşıladı.
Arslan, Silopi Belediyesi’nde işten çıkarılan
emekçi Mesut Bilen’in evine konuk olarak
2020 yılının sendika değiştirme baskılarının
son bulduğu, siyasi nedenlerle işten çıkarmaların sona erdiği bir yıl olması temennisinde bulundu.
Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 31 Mart
yerel seçimlerinde HDP’nin kazandığı Silopi

Belediyesi’nde işten çıkarılan Mesut Bilen’e
desteklerini ileterek, “Haksız yere işten çıkarılan ve 8 aydır işsiz olan üyelerimizin tekrar
işlerine dönmeleri için mücadelemizi sürdürüyoruz. HAK-İŞ olarak en önemli işimiz,
üyelerimizin sorunlarını çözmektir. Bunun
için Şırnak’tayız, 81 ildeyiz, tüm Türkiye’deyiz.
Haksızlığa uğrayan, zulüm ve baskı görerek
işlerinden edilen arkadaşlarımıza destek olmak için buradayız. Nerede bir zulüm varsa,
nerede bir haksızlık varsa HAK-İŞ olarak kar-

şılarındayız” dedi. Silopi Belediyesi’nde işten
çıkarılan üyemiz Mesut Bilen, Genel Başkanımız Mahmut Arslan’ın 2020 yılını kendileriyle
karşılamasından duyduğu memnuniyeti dile
getirerek, “İşten çıkarıldığımız ilk günden bu
yana desteğini bizden hiçbir zaman esirgemeyen Genel Başkanımız Mahmut Arslan’a
çok teşekkür ediyoruz. Silopi Belediyesi
önünde basın açıklaması yaparak ve evimize
konuk olarak bize desteklerini gösterdiği için
çok mutlu olduk” dedi.

şırnak
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ARSLAN, HAK-İŞ ŞIRNAK İL BAŞKANLIĞI BİNASI AÇILIŞINA KATILDI

Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 1 Ocak
2020 tarihinde HAK-İŞ Şırnak İl Başkanlığı ve
Konfederasyonumuza bağlı Hizmet-İş Sendikası Şırnak Şube Başkanlığı yeni hizmet binası
açılışına katıldı.

Beytullah Birlik, sivil toplum kuruluşlarının
temsilcileri, üyelerimiz ve basın mensupları
katıldı.

Açılışa Genel Başkanımız Mahmut Arslan,
HAK-İŞ Şırnak İl Başkanı Nevzet Usal, HAKİŞ Diyarbakır İl Başkanı Ahmet Dinç, HAK-İŞ
Siirt İl Başkanı Bahattin Olgaç, HAK-İŞ Mardin
İl Başkanı Eşref Cihan, HAK-İŞ Batman İl Başkanı Bünyamin Söğüt, Şırnak Belediye Başkan
Vekili Kamil Kurt, Konfederasyonumuza bağlı
sendikalarımızın şube başkan ve yöneticileri,
MEMUR-SEN’e bağlı Bem Bir-Sen temsilcisi
Ahmet Temel, Gençlik Hizmetleri İl Müdürü

Genel Başkanımız Mahmut Arslan yeni hizmet
binasında üyelerimizin çocukları tarafından çiçeklerle karşılandı. Arslan çocuklarla yakından ilgilenerek bir süre sohbet etti.
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Yeni hizmet binası Kur’an-ı Kerim tilavetinin
ardından dualarla hizmete açıldı.

“Yeni Yılı İşten Çıkarılan İşçilerimizle
Karşıladık”
Açılışta konuşan Genel Başkanımız Mahmut
Arslan, 31 Mart yerel seçimleri sonrasında
CHP ve HDP’ye geçen belediyelerde yaşanan

işten çıkarmalara değinerek, “Üyelerimizin
haksız yere işten çıkarıldığı belediyelerden bir
tanesi de Silopi Belediyesi olmuştur. Haksız
yere işinden edilen arkadaşlarımızın tekrar
işlerine dönmeleri için Şırnak’ta ve işten çıkarmaların yaşandığı bütün illerimizde büyük bir
mücadele gerçekleştiriyoruz” dedi.
Silopi Belediyesi’nde işten çıkarılan işçilerin
mahkeme tarafından tekrar işe iade edilmeleri kararı çıktığını açıklayan Arslan, “2020 yılını
bu yıl ben Şırnak’ta, Sendikamızın yönetim kurulu üyeleri de Türkiye’nin değişik bölgelerinde
işten çıkarılan, grev devam eden, işyerlerinde
mücadelesi devam eden arkadaşlarımızla birlikte geçirdik. Yeni yılı işten çıkarılan arkadaş-
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larımızla birlikte karşıladık” diye konuştu.

“Şırnak’taki Başarı Tüm Emek
Hareketine Örnek Olacak”
HAK-İŞ olarak yılın son gününde Şırnak’ta
verdikleri mesajların bütün dünyaya ulaştığını dile getiren Arslan, “HAK-İŞ'in Şırnak'taki
başarısının tüm emek hareketine örnek olacağına inanıyorum. HAK-İŞ büyürse Türkiye
de büyür. HAK-İŞ’in olduğu yerde çatışma
kavga terör olmaz. HAK-İŞ’in olduğu yerde
barış, kardeşlik, dostluk ve birliktelik olur. Bu
kardeşliği ve dostluğu bize armağan eden arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyorum” dedi.

“Onurlu Mücadelelerini Kutluyorum”
CHP ve HDP’li Belediyelerde HAK-İŞ’e bağlı
sendikalara üye 6 binden fazla işçinin işten
atıldığını, 30 bin üyemizin de ise istifa ettirildigibi söyleyen Arslan, "Ben bu arkadaşlarımızın
mücadelesini takdir etmek, arkadaşlarımızla
beraber olmak için 2020 yılına Şırnak’ta girdim. Arkadaşlarımız bütün tehditlere rağmen
8 aydır azim ve kararlılıkla burada mücadelelerini sürdürüyorlar. Onların bu onurlu mücadelelerini kutluyorum. Aynı zamanda Cizre’de
işten atılan arkadaşlarımız için de mücadelemizi devam ettiriyoruz. Bölgedeki arkadaşlarımızla dayanışmamızı devam ettireceğiz”
şeklinde konuştu.

“Yeni Dönemde Daha Güçlü HAK-İŞ”
Yeni hizmete açılan HAK-İŞ İl Başkanlığı binasının hayırlara vesile olması dileğinde bu-

lunan Arslan, “Burası hem HAK-İŞ hem de
Hizmet-İş Sendikamızın İl Başkanlığı olarak
görev yapacak. Yeni dönemde bölgede daha
güçlü bir HAK-İŞ’i ve Hizmet-İş’i burada göreceğiz. Bölgedeki tek eksiğimizi bugün açtığımız şube ile tamamlamış olduk” dedi.

“Şırnak’ta Var Olmak Çok Önemli”
HAK-İŞ olarak Şırnak’ta var olmanın önemini
dile getiren Arslan, “HAK-İŞ’in ve Hizmet-İş’in
Şırnak’ta var olması bizim için çok önemli ve
değerli. Bizim için buranın manevi bir yönü
var. Bölgede yaşanan bütün zorluklara direnen, karşılaştığı bütün zorluklara rağmen
HAK-İŞ’i ve sendikamızı burada temsil eden
bütün arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum.
Şırnak'ta üyemizin az veya çok olması önemli
değil. HAK-İŞ’in burada olması birileri için çok
önemli bir yenilgidir. Bize burada güç veren,
desteklerini esirgemeyen, bizimle beraber
olan bütün arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Yeni dönemde inşallah daha iyi hizmetler
yapacağız” ifadelerini kullandı.

“Yeni Binamız Şırnak’ta Kalıcı
Olduğumuzu Gösterecek”
“Diyarbakır’da 30 yıla yakın, Mardin’de 25 yıla
yakın, Batman’da 30 yıla yakın bir geçmişimiz
ve mücadelemiz var” diyen Arslan, “Dualarla
hizmete açtığımız bu bina inşallah bizim Şırnak'ta kalıcı olduğumuzu gösterecek. Şartlar
ne olursa olsun burada kalmaya ve mücadele
etmeye devam edeceğiz. Şırnak'ı ve bölgeyi
birlikte daha ileriye götürmek adına üzerimize

düşen görevleri yapacağız” ifadelerini kullandı.

“HAK-İŞ Barışın ve Kardeşliğin
Temsilcisidir”
Bölgede HAK-İŞ’ten büyük beklentilerin olduğunu söyleyen Arslan, “Yeni dönemde daha iyi
hizmetler yapacağız. Arkadaşlarımızın ekonomik ve sosyal haklarını daha ileriye taşımak
için elimizden geleni yapacağız. Sendikacılığı
yaparken bölge halkıyla dayanışmamızı arttıracağız. Terörizm nereden gelirse gelsin sadece acı gözyaşı ve kan getirir. Biz buna karşı
direneceğiz. Siyasal mücadelesini herkes sonuna kadar yapmalı, teröre asla izin vermemelidir. Terörizmin her türlü yöntemine, farklı
isimler altında yaptığı teröre asla izin vermeyeceğiz ve karşı duracağız. Barışı, kardeşliği
ve dostluğu ikame etmek, hep birlikte bu ülkede barış içerisinde yaşamak için birbirimizle
dayanışma içerisinde olacağız. Ülkemize ve
geleceğimize yönelik tehditleri hep birlikte
ortadan kaldıracağız. HAK-İŞ burada bunların
temsilcisidir. HAK-İŞ olarak, ülkemizin birliğini, bütünlüğünü ve kardeşliğini savunuyoruz.
Bu değerleri savunmaya devam edeceğiz”
şeklinde konuştu.
HAK-İŞ Şırnak İl Başkanı Nevzet Usal, “Yeni
açılan hizmet binamızda Konfederasyonumuzun ve sendikamızın faaliyetlerini daha ileri
taşımak için elimizden geleni yapacağız. Yeni
hizmet binasının hayırlara vesile olmasını diliyorum” dedi.

şırnak
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ARSLAN’DAN DİYARBAKIR ANNELERİNİN TARİHİ
DİRENİŞİNE DESTEK
la savaştırılmasına karşı bir isyan, bir itiraz
olduğunu söyleyen Arslan, “Hacire annenin
feryadı buradaki bütün ailelere bir yol, bir ışık
oldu. 2 evladımız mücadelenin sonunda ailesine kavuştu. Buradaki bütün anne ve babaların evlatlarına kavuşması için büyük bir mücadeleyi ve desteğimizi onlarla paylaşıyoruz”
diye konuştu.

“Gerginliğin Faturasını Anneler,
Çocuklar ve Mazlumlar Çekiyor”

Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 19 Aralık
2019 tarihinde evlatlarını bölücü terör örgütünün elinden kurtarmak için HDP Diyarbakır İl
Başkanlığı binası önünde 108 gündür oturma
eylemi yapan annelere destek ziyaretinde bulundu. Ziyaret programına, Genel Başkanımız
Mahmut Arslan ve eşi Alime Arslan, HAK-İŞ
Genel Başkan Yardımcısı Yunus Değirmenci,
Konfederasyonumuza bağlı Öz Ağaç-İş Sendikası Genel Başkanı Av. Tuncay Dolu, HAKİŞ Diyarbakır İl Başkanı Ahmet Dinç, HAK-İŞ
Muş İl Başkanı Yaşar Kalır, HAK-İŞ Elazığ İl
Başkanı Kazım Cavlı, Batman İl Başkanı Bünyamin Söğüt, HAK-İŞ Kadın Komite Başkanı
Fatma Zengin, Konfederasyonumuza bağlı
sendikalarımızın Kadın Komite Başkan ve
üyeleri, Konfederasyonumuza bağlı sendikalarımızın Diyarbakır İl ve Şube Başkanları ile
basın mensupları katıldı.
Genel Başkanımız Mahmut Arslan, anaların
evlatlarını bölücü terör örgütünün elinden
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kurtarmak için HDP Diyarbakır İl Başkanlığı
binası önünde 108 gündür gerçekleştirdiği tarihi direnişe destek olmak amacıyla Diyarbakır annelerini ziyaret ettiklerini söyledi.

“Tarihi Bir Direniş Olarak Görüyoruz”
HAK-İŞ Konfederasyonu olarak her zaman
mağdur ailelerin yanında olduklarını belirten
Arslan, “Diyarbakır annelerinin 108 gündür
gerçekleştirdiği eylemi tarihi bir direniş olarak
görüyoruz. Direnişin 108’inci gününde anne
ve babaların mücadelelerine destek olmak
amacıyla burada bulunuyoruz. Bu destek ziyaretimizle aynı zamanda uluslararası sendikal hareketler ve uluslararası topluma mesaj
vermek istiyoruz. BM sözleşmelerine göre
14-15 yaşındaki çocukların dağa kaçırılması
bir insanlık suçudur” dedi.

“Hacire Ananın Feryadı Işık Oldu”
Diyarbakır annelerinin feryatlarının küçük
yaşta çocuklarının zorla dağa kaçırılıp, zor-

Bölgede 40 yıla yakın bir süredir yaşanan
gerginliğin en büyük faturasını annelerin, çocukların, yaşlıların, mağdur ve mazlum halkın çektiğini dile getiren Arslan, “Bu acıların
sona ermesi, mağduriyetlerin yaşanmaması,
çocuklarımızın dağa gitmesi değil, okullarda
okuması için hep birlikte mücadele etmemiz
gerekiyor. HAK-İŞ olarak dün olduğu bugün
de ülkemizin barışı, birlik ve bütünlüğü için
ortaya konulan her türlü mücadeleye destek
oluyoruz” ifadelerini kullandı.
Annelerin acılarını, yaşadıkları sıkıntıları ancak onlar gibi olanların anlayacağını söyleyen
Arslan, “Onlara destek olup, içlerinde yanan
ateşin harını azaltmaya çalışıyoruz. Uluslararası kuruluşlarla dayanışma içerisinde olan
ve uluslararası toplumla diyalog kuran herkesi annelerin acılarını anlamaya çağırıyoruz”
dedi.

“Çocukların Annelerine Teslim
Edilmesini İstiyoruz”
Diyarbakır Lice'nin köyünde oturan yaşlı bir
çobanın kendisini arayıp 14 yaşındaki oğlunun
teröristler tarafından zorla dağa kaçırıldığını
söylediğini anlatan Arslan, “14 yaşındaki evladımı elimden aldılar, ben çocuğumu istiyorum
dedi. Bu babanın feryadı bana kadar ulaşmış-
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sa, bu acılar bütün dünyaya ulaşmışsa terör
örgütüne destek veren siyasi parti, terör örgütüyle birlikte çalışan siyasi hareketin bu
çocukları annelerine vermesi gerekir. Anneler
çocuklarının bu siyasal hareket tarafından
götürüldüğünü biliyor ve onun için burada
nöbet tutuyorlar. Kendilerini Kürtlerin temsilcisi olarak gören ama Kürt çocuklarını dağa
kaldırıp öldürten, analarını ağlatan bu örgütün ve onun arkasındaki siyasal yapının bunu
görmesini, gereken duyarlılığı göstererek çocuklarını annelerine teslim etmesini istiyoruz”
diye konuştu.

“Annelerin Mücadelesini Hiçbir
Silahlı Güç Yapamaz”
Devletin terör örgütüyle kararlı bir şekilde
mücadele ettiğini vurgulayan Arslan, “Bu annelerin mücadelesini hiçbir silahlı güç yapamaz. Hiçbir güç bu kadar etkili olamaz. An-

nelerimizin buradaki mücadelesi aslında 40
yıldır süren terörün sona erdirilmesi için en
önemli şansımızdır. Bu anneler sadece kendi evlatları için değil bundan sonra da başka
Kürt anaların çocukları ölmesin, dağa çıkmasın ve barış hakim kılınsın diye bir mücadele
yapıyorlar.
Bu mücadeleyi anlamlı ve kutlu olarak görüyoruz. Türkiye'nin birliği ve bütünlüğü, terörün
sona ermesi için annelerin ortaya koyduğu bu
soylu mücadeleyi yürekten destekliyoruz” ifadelerini kullandı.

“Annelerin Mücadelesi Yeni Bir Tarihi
Yolcuğun Başlangıcı Olmuştur”
Bazı annelerin ve ailelerin terör örgütünün
tehdidi ve baskısı nedeniyle nöbet tutmaya
gelemediğini dile getiren Arslan, “Bu onurlu
annelerin mücadelesi yeni bir tarihi yolcuğun
başlangıcı olmuştur. Bu yolculuk 108'inci gü-

nünde güçlenerek devam etmektedir. Bunu
devam ettirmek analar ile birlikte bizim de
sorumluluğumuzdur. Bu annelerin feryadını
duyun. Annelerin yüreklerinde yanan yangını
fark edin” dedi.

“Diyarbakır Annelerimizin Haklı ve
Onurlu Mücadelesinin Yanındayız”
HAK-İŞ Kadın Komitesi Başkanı Fatma Zengin, 170 bin kadın üyesiyle Diyarbakır annelerine destek verdiklerini belirterek, “Diyarbakır
annelerimizin haklı ve onurlu mücadelesinin
yanındayız. Türkiye genelinde Diyarbakır anneleri için eylem yaptık ve bundan sonra da
eylemlerimize devam edeceğiz. Anneleri
evlatlarından ayırmaya kimsenin gücü yetmeyecektir. Analarımızın bu mücadelelerinin
arkasındayız. Anneler evlatlarına kavuşana
kadar bu mücadeleye devam edeceğiz” şeklinde konuştu.
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İL BAŞKANLIKLARIMIZDAN DİYARBAKIR ANNELERİNE
DESTEK ZİYARETİ
Batman, Siirt ve Mardin İl Başkanlıklarımız, 28 Aralık
2019 tarihinde, HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde
117 gündür oturma eylemi yapan annelere destek ziyaretinde bulundu. Ziyarete, HAK-İŞ Mardin İl Başkanımız
Eşref Cihan, HAK-İŞ Batman İl Başkanımız Bünyamin
Söğüt, HAK-İŞ Siirt İl Başkanımız Bahattin Olgaç, Hizmet-İş Sendikası Diyarbakır Şube Başkanı Ercan Kahraman ve Kadın Komitesi üyeleri katıldı.
İl Başkanlarımız okulda olması gereken çocukların
dağa kaçırılmasının insanlık suçu olduğunu, anne ve
babaların evlatlarına kavuşması için verdikleri mücadeleyi desteklediklerini belirterek, Türkiye’deki tüm sivil
toplum kuruluşlarının Diyarbakır annelerini desteklemeleri gerektiğini söylediler.

ARSLAN, MARDİN VALİSİ VE
BELEDİYE BAŞKAN VEKİLİ
YAMAN’I ZİYARET ETTİ
Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 19 Aralık 2019 tarihinde Mardin Valisi ve Belediye
Başkan Vekili Mustafa Yaman’ı makamında
ziyaret etti. Arslan’a ziyaretinde, Öz Ağaçİş Sendikası Genel Başkanı Av. Tuncay Dolu
ve yönetim kurulu üyeleri, HAK-İŞ Mardin
İl Başkanı Eşref Cihan, Hizmet-İş Sendikası
Diyarbakır Şube Başkanı Ercan Kahraman ile
Konfederasyonumuza bağlı sendikalarımızın
Diyarbakır İl ve Şube Başkanları eşlik etti.
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arslan, balıkesİr'de temaslarda bulundu
Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 30 Kasım
2019 tarihinde Balıkesir Büyükşehir Belediye
Başkanı Yücel Yılmaz’ı makamında ziyaret etti.
Ziyaretinde Arslan’a, HAK-İŞ Balıkesir İl Başkanı
Savaş Dal ile Hizmet-İş Sendikası Genel Başkan
Yardımcısı Halil Özdemir eşlik etti. Arslan, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz’a,
Konfederasyonumuza bağlı Hizmet-İş Sendikamız tarafından hazırlanan ‘Peygamber Kucağına
Göç Eden Kahraman: Koca Seyit’ kitabını imzalayarak Türk Bayrağı tablosuyla birlikte hediye etti.

Arslan, Hak-İş Balıkesir İl Başkanlığını
Ziyaret Etti
Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 30 Kasım
2019 tarihinde HAK-İŞ Balıkesir İl Başkanlığını ziyaret etti. HAK-İŞ Balıkesir İl Başkanı Savaş Dal,
Genel Başkanımız Mahmut Arslan’ın ziyaretinden
duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

ARSLAN, MAPSİS METAL GENEL MÜDÜRÜ AKKAŞ’I ZİYARET ETTİ
Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 30 Kasım 2019 tarihinde
Kocaeli Dil Ovasında kurulu bulunan MAPSİS Metal tesislerini
ziyaret ederek, MAPSİS Metal
Genel Müdürü Filiz Akkaş ile
görüştü. Arslan, Konfederasyonumuz HAK-İŞ’in de aralarında
bulunduğu AB-KİK heyetinde
birlikte görev yaptıkları MAPSİS Metal Genel Müdürü Filiz
Akkaş’ın çalışmalarını yakından
takip ettiklerini ve önemli işlere
imza attığını memnuniyetle gördüklerini söyledi. Arslan, MAPSİS Metal’in yönetiminde kadınların bulunması nedeniyle özel
ve önemli olduğunu söyledi.

Ziyarette, HAK-İŞ’in kadın istihdamının arttırılması, girişimciliği
ve projeleri hakkında istişarelerde bulunuldu. Sendikalar, sivil
toplum kuruluşları ve yerel yönetimlerin üzerine çok iş düştüğüne dikkat çekilerek, bu bilinçle
çalışmalara devam edileceği ifade edildi.

Arslan, Akkaş’a Günün
Anısına Bir Vazo Takdim
Etti
MAPSİS Metal'in, savunma ve
uçak sanayinde önemli bir yeri
bulunuyor. Tesis, tüm üst düzey
yöneticilerinin kadın olması nedeniyle dikkat çekiyor.
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FRANSA

HAK-İŞ’TEN GAZETECİ
MUSTAFA YALÇIN İÇİN
FRANSA'YA PROTESTO EYLEMİ
gazeteciler de çeşitli yerlerinden yaralanmışlardır” dedi.

“Polis, Gazetecileri Tasarlayarak ve
Planlayarak Hedef Aldı”

Genel Başkanımız Mahmut Arslan Başkanlığındaki HAK-İŞ heyeti, Fransa’daki emeklilik reformu protestoları esnasında Fransız
polisinin orantısız güç kullanması sonucu
Konfederasyonumuza bağlı Medya-İş Sendikamızın üyesi Anadolu Ajansı Muhabiri Mustafa Yalçın’ın gözünden yaralanmasını Fransa
Büyükelçiliği önüne siyah çelenk bırakarak
protesto etti.
Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 9 Aralık
2019 tarihinde Genel Başkan Yardımcılarımız Dr. Osman Yıldız, Av. Hüseyin Öz, Medya-İş Sendikası Genel Başkanı Sezai Ballı ve
konfederasyonumuza bağlı sendikalarımızın
Başkan ve yöneticileri ve HAK-İŞ teşkilatıyla
birlikte Fransız polisi tarafından üyemiz Mustafa Yalçın’a yapılan saldırıyı protesto etmek
amacıyla Fransız Büyükelçiliği önünde bir
basın açıklaması yaptı.
Fransız Büyükelçiliği önünde gerçekleştirilen
protesto eyleminde, “Susma sustukça sıra
sana gelecek, Basına şiddete hayır, Dur de
dur de basına şiddete dur de, Basına uzanan

eller kırılsın, HAK-İŞ, basın omuz omuza”
sloganları atıldı.

“Gazeteciler Hedef Alınmıştır”
Genel Başkanımız Mahmut Arslan, “Konfederasyonumuza bağlı Medya-İş Sendikamızın üyesi Anadolu Ajansı Foto Muhabiri
Mustafa Yalçın’a Fransız polisinin uyguladığı
şiddeti protesto etmek için buradayız. Mustafa Yalçın, uluslararası kurallara uygun bir
şekilde gazetecilik akreditasyonu ve önceden
belirlenmiş bütün hususları yerine getirerek
Fransa’da gerçekleştirilen demokratik gösterileri takip ederek görevini yapıyordu. Göstericileri takip ettiği esnada kendisiyle beraber
gazetecilerin olduğu alana Cankurtaran’ın
ifadesine göre plastik bomba atılmıştır. Bu
atılan polisin göstericiler için kullandığı gaz
fişeği değildir. Gazeteciler hedef alınmış, içerisinde muhalif gazetecilerin de olduğu grup
doğrudan hedef alınarak bomba atılmıştır.
Atılan plastik bomba nedeniyle Mustafa Yalçın’ın kaskı parçalanmış ve gözüne parçalar
isabet etmiştir. Mustafa Yalçın’ın yanındaki

Polisin uyguladığı şiddetin doğrudan gazetecilere yönelik olduğunu belirten Arslan,
“Gazeteci Gaspar Galanz, Jungle kampındaki
Fransız polisinin insanlık dışı uygulamalarını dünya kamuoyuyla paylaştığı için kampın
bulunduğu Calais’e girişi yasaklanmış, hatta gazetesinin Paris’e girişi engellenmiştir.
Fransa’da yaralanan bir başka gazeteci Taha
Bohafs ise Macron’un danışmanının polis kıyafeti giyerek göstericileri dövdüğünü ortaya
çıkardığı için hedef alınmıştır. Yalçın, elinde
Fransız bayrağı olan bir göstericiyi fotoğraflarken bombalı saldırıya maruz kalmıştır.
Mustafa Yalçın kardeşimize buradan geçmiş
olsun dileklerimizi iletiyoruz. Onun gözü bizim gözümüzdür. Ona yapılan saldırılar bize
yapılmış saldırılardır. Ona yapılan hakaretleri
bize yapılmış olarak kabul ediyoruz. Fransa’da uygulanan polis şiddeti, şiddetin ötesinde bir terördür. Bu terörizme karşı mücadele
edeceğiz” şeklinde konuştu.

“Yalçın, AA Muhabiri Olduğu İçin
Saldırıya Maruz Kalmıştır”
Mustafa Yalçın’ın mesleğinin zirvesinde bir
foto muhabiri ve gazeteci olduğunu dile getiren Arslan, “Yalçın, bütün dünyanın tanıdığı
bir fotoğrafçıdır. Cannes Film Festivali’ne akredite edilebilen tek Türk fotoğrafçısıdır. Yalçın’ın çektiği fotoğraflar Fransa’daki dergilere
kapak olmuş, Fransız gazetelerin çoğunda
manşet olmuştur. Dünyada sayılı fotoğrafçılardan bir tanesidir. Mesleğini uzun yıllardır
Paris’te sürdüren Yalçın, sırf Anadolu Ajansı
muhabiri olduğu için bu saldırıya maruz kalmıştır. Türk gazeteci olduğu için bu saldırıya
maruz kalmıştır. Bilerek ve hedef gözetilerek

şimlerimizi sürdüreceğiz. Herkesin bu konuda duyarlılık göstermesini istiyoruz” dedi.

üzerlerine bomba atılmıştır. Bunlar Mustafa
Yalçın yaralandığı anda yanında bulunan Cankurtaran’ın ifadeleridir” diye konuştu.

karşıyayız. Polis şiddetini ve insanlık dışı uygulamaları kabul etmemiz mümkün değildir”
ifadelerini kullandı.

“Nazi Zihniyetiyle Karşı Karşıyayız”

“Yeni Mustafa’lar Mağdur Olmasın”

“Bütün Gazeteciler Adına Protesto
Eylemini Gerçekleştiriyoruz”

Fransa’da yaklaşık 1 yıldır devam eden sarı
yelek eylemlerinde ve demokratik birtakım
eylemlerde 1 kişinin hayatını kaybettiğini,
24 kişinin gözünü kaybettiğini, 3 kişinin de
kolunu kaybettiğini anlatan Arslan, “Bunlar
polisin saldırıları ve terör uygulamalarından
dolayı olmuştur. Türkiye’nin her bölgesinde olağanüstü dönemlerde dünya basınının
nasıl korunup kollandığını, dünya basınının
görevlerini gerektiği şekilde nasıl yaptığının
şahidiyiz. Gezi eylemlerinde CNN International dahil bütün televizyon kanalları görevlerini yapıyorlardı. Fransız devleti ve Macron
zihniyeti yeniden ve Avrupa’nın tam ortasında
bir insan hakları ihlalinin ötesinde, insanlara karşı adeta terör uygulayan, terörizmi
Paris’te hortlatan bir Nazi zihniyetiyle karşı

HAK-İŞ’in uluslararası sendikal hareketin bir
parçası olduğunu ve Fransa’da son grevleri
gerçekleştiren sendika ile dayanışma içerisinde Fransa’da yaşananları tüm dünyaya
anlatmayı sürdüreceklerini belirten Arslan,
“Yeni Mustafa’lar mağdur olmasın diye, başka gazeteci arkadaşlarımız mesleğinden
edilmesin diye bu duyarlılığı göstermemiz
gerekiyor. Dünyanın en önemli fotoğrafçılarından bir tanesinin mesleğini yapamaz hale
getirilmesinin asla makul bir gerekçesi olamaz. Onun yanında olduğumuzu, onun gözünün bizim gözümüz olduğunu ifade ediyoruz.
Başta Dışişleri Bakanlığımız olmak üzere bütün yetkililerimizle, Fransa’daki Türkiye Büyükelçiliğimizle, Fransa ve Türkiye’deki bütün
demokratik kuruluşlarla HAK-İŞ olarak giri-

Basın açıklamasının ardından Fransız Büyükelçiliği önüne siyah çelenk bırakan Arslan,
“Sembolik olan bu çelengimizi Fransa’nın
Türkiye Büyükelçiliği önüne koyuyoruz. Aslında bu çelengi AB’nin önüne koyuyoruz.
AB’nin ikiyüzlü, çifte standartlı ve insan haklarını hiçe sayan anlayışını, zihniyetini bir kez
daha buradan protesto ediyoruz. Fransa’da
ve dünyanın değişik bölgelerinde hedef alınarak yaralanan, hayatlarını kaybeden ve
görevini yapmasına engel olunan bütün gazeteciler adına bu eylemi gerçekleştiriyoruz.
Mustafa Yalçın kardeşimiz ve onunla birlikte
yaralanan gazetecilerle dayanışma içerisinde
ve onların yaşadıklarına karşı duyarlılık göstermek için onları selamlıyoruz” sözlerine yer
verdi.

“Haber Emekçilerinin Dertleriyle
Dertleniyoruz”

hiç taviz vermeyen, en iyi fotoğrafı yakalamak
için canını hiçe sayan bir emekçidir” dedi.

Medya-İş Sendikası Genel Başkanı Sezai
Ballı, “Medya İşçileri Sendikası olarak, hem
ülkemizde hem de dünyadaki bütün haber
emekçilerinin dertleriyle dertlenip, çözüm
için uğraşıyoruz. Mustafa Yalçın da Anadolu
Ajansı adına dünyanın her yerinde haber takibi yapan bir basın emekçisidir. Mesleğinden

“Mustafa Yalçın’ın Haklarının
Takipçisi Olacağız”
Ballı, “Başta üyesi olduğumuz HAK-İŞ Konfederasyonu olmak üzere, bütün medya işçisi
üyelerimiz adına Fransa yönetimini en sert
şekilde kınıyoruz. Mustafa bütün dünyaya yaşananları anlatmak için oradaydı. Halkın ha-

ber alma özgürlüğü için oradaydı. Medya-İş
Sendikası olarak Mustafa Yalçın’ın her türlü
insani ve yasal haklarının takibinde sonuna
kadar takipçisi olacağız. Gerekirse uluslararası davalar açılmasına sağlayacağız. Meslektaşımıza ve Anadolu Ajansı’na geçmiş olsun ve acil şifalar diliyoruz” şeklinde konuştu.
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ARSLAN’DAN, AA GENEL MÜDÜRÜ KAZANCI’YA ZİYARET

Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 10 Aralık 2019 tarihinde, Fransa’daki protestolar
sırasında Fransız polisinin orantısız güç kullanarak AA muhabiri Mustafa Yalçın’ı gözünden yaralanması vesilesiyle Anadolu Ajansı
Genel Müdürü Şenol Kazancı’ya ziyarette
bulundu.

Genel Başkanımız Mahmut Arslan ziyarette
yaptığı konuşmasında, Fransa'da yaralanan AA Muhabiri Mustafa Yalçın'ın çok özel
bir muhabir olduğunu belirterek, “Mustafa
Yalçın Türk milli takımımızın asker selamını tüm engellere rağmen bize ulaştıran,
Cannes Film Festivaline akredite olan çok

değerli fotoğrafçımızdır. Mustafa Yalçın arkadaşımıza yapılan saldırının bilerek yapıldığını düşünüyoruz. Fransa’nın kendi yanındaki gazetecileri de susturmak istediğini
düşünüyoruz. Fransa’nın bu iki yüzlü çifte
standartlı tutumunu dünyaya duyurmak istiyoruz. Muhabirimize yapılan saldırıyı kınıyoruz” dedi.
10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü münasebetiyle, Anadolu Ajansı’na insan haklarını
tüm dünyaya duyurma çabasından dolayı
teşekkür eden Arslan, “ 100. yılına girmek
üzere olan AA’nın böyle büyük bir misyonu
da var. Son dönemdeki başarılarınız ve gayretiniz için zatı alinizi ve AA’da çalışan tüm
arkadaşlarımızı tebrik ediyorum” şeklinde
konuştu.
AA Genel Müdürü Şenol Kazancı, HAK-İŞ
Konfederasyonu Genel Başkanı Mahmut
Arslan’nın her zaman Anadolu Ajansına
destek olduğunu belirterek, “HAK-İŞ yalnızca bu sıkıntıda değil daha önce ajans çalışanlarına, kurumlarına yapılan saldırılarda
da hep yanımızda oldu. Bunun için de HAKİŞ ve şahsınıza teşekkür ediyorum” dedi.

YILDIZ, GAZETECİ MUSTAFA YALÇIN’I ZİYARET ETTİ

Genel Başkan Yardımcımız Dr. Osman
Yıldız, Fransa’daki emeklilik reformu
protestoları esnasında Fransız polisinin
orantısız güç kullanması sonucu gözünden ağır yaralanan örgütlü olduğumuz
Anadolu Ajansı Muhabiri Mustafa Yalçın'ı
tedavi gördüğü hastanede ziyaret etti.
Yıldız, Gazeteci Mustafa Yalçın’ı 10 Aralık 2019 tarihinde, tedavi gördüğü Paris
üniversitesi Hastanesi Cochin merkez
kampüsünde ziyaret ederek geçmiş
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olsun dileğinde bulundu, sağlık durumu
hakkında bilgi aldı. Yıldız, Yalçın’a Genel
Başkanımız Mahmut Arslan’ın selamını
ve geçmiş olsun dileğini iletti.
Genel Başkan Yardımcımız Yıldız, ayrıca Anadolu Ajansı Paris Muhabiri Yusuf
Özcan ile de görüştü ve geçmiş olsun
dileğinde bulundu. Yıldız'a HAK-İŞ Dış
İlişkiler Koordinatörümüz Merita Yıldız
da eşlik etti.
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ARSLAN, ÇALIŞMA HAYATINDA MESLEKİ YETERLİLİK
3. ÇALIŞTAYI'NA KATILDI

Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 11 Aralık 2019 tarihinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik
Bakanlığına bağlı Mesleki Yeterlilik Kurumu
tarafından düzenlenen ‘Çalışma Hayatında
Mesleki Yeterlilik 3. Çalıştayı’na katıldı.
Çalıştaya Genel Başkanımız Mahmut Arslan’ın
yanı sıra Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler
Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Aile, Çalışma
ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Ayşe
Kardaş Ergezen, Genel Sekreter Yardımcımız
Erdoğan Serdengeçti, TBMM Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Başkanı Emrullah İşler, TBMM İdare Amiri Orhan Yeğin,
MEMUR-SEN Genel Başkanı Ali Yalçın, TESK
Başkanı Bendevi Palandöken, MYK Başkanı
Adem Ceylan, TOBB Yönetim Kurulu Üyesi
Hakan Ülken, TİSK Genel Sekreteri Akansel

Koç ile konfederasyonumuza bağlı sendikalarımızın başkan ve yöneticileri katıldı.

“MYK’nın Geliştirilmesi Konusunda
Sorumluluk Alıyoruz”
Genel Başkanımız Mahmut Arslan, “HAK-İŞ
Mesleki Yeterlilik Kurumu’nun kuruluşundan
itibaren içerisinde yer almaktadır. İçerisindeki işçileri temsilen MYK bünyesinde yer alan
HAK-İŞ, Mesleki Yeterlilik Kurumu’nun misyonunu ve çalışmalarını desteklemekle birlikte yeni öneriler ve yeni çalışmalarla Mesleki
Yeterlilik Kurumu’nun geliştirilmesi konusunda sorumluluk almaktadır” dedi.

“HAK-İŞ MEYEB Belgelendirme
Konusunda Ciddi Çalışmalar
Yapmaktadır”

HAK-İŞ ve bağlı sendikalarının her iş kolunda yeni meslek standartlarının oluşturulması,
yetkilendirilmelerinin yapılması ve buna bağlı
olarak da sınav ve belge verme merkezlerinin oluşturulması konusunda ciddi çalışmalar
yaptığını anlatan Arslan, “MEYEB, HAK-İŞ’in
ve ilk defa bir işçi konfederasyonunun gerçekleştirmiş olduğu kuruluştur. Yeni meslekler standartları oluşturarak ve geliştirerek
çalışmalarına devam etmektedir. 10 binin
üzerindeki belgenin usulüne uygun bir şekilde çalışanlarımıza verilmesini sağlamıştır”
diye konuştu.
HAK-İŞ’e bağlı sendikaların mesleki yeterlilik
belgesi ile çalışma hayatına katkı sağladığını
söyleyen Arslan, “Öz Gıda–İş Sendikamız gıda
iş kolunda ilk kez hayata geçirilen bir çalışmayla 8 meslekte standart oluşturulması
hususunu gerçekleştirmiştir. Öz Ağaç-İş Sendikamız ağaç iş kolunda bir belgelendirme
merkezini hayata geçirmiş ve 4 dalda belge
verme imkanı elde etmiştir. Hizmet-İş Sendikamız oluşturduğu belgelendirme merkezi
ile yerel yönetimlerde bazı meslek dallarının
standardının oluşturulması ve belge verme
imkanı elde edecek şekilde çalışmaları sürdürmektedir” dedi.

“Hedefimiz Bütün Mesleklerde Belge
Zorunluluğu Getirilmesi”
Bütün iş kollarında ve bütün mesleklerde
belgelendirme imkanını elde edecek şekilde
yapılar inşa etmek istediklerini dile getiren
Arslan, “Hedefimiz, hayalimiz bütün meslek-
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lerde ve bütün işlerde belge zorunluluğunun getirilmesidir. Ülkemizin
her alanında olduğu gibi bu alanda
da nitelikli iş gücünün sağlanmasını
hedefleyen bu yapının sadece zorunluluklarla değil, bütünüyle mesleklerin zorunlu hale getirilmesi ve bu
konuda bir standardın oluşturulması
hayalimizdir” şeklinde konuştu.

“840 Bin Belgenin 600
Bini Zorunluluk ve Teşvikle
Sağlandı”
840 bin belgenin 600 bin tanesinin
zorunluluklarla ve teşviklerle sağlandığını belirten Arslan, “Herkes bu
belgelerin alınmasını ve verilmesini
istiyor. Bunun gerçekleştirilmesi konusunda eğer teşvikler yapılamazsa,
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zorunlulukların kapsamı genişletilmezse bu
konuda bir süre daha beklemek zorunda kalacağız. İŞKUR’un işsizlik ödeneğinden sağladığı teşviklerin ne kadar değerli ve önemli
olduğunun bilinmesini istiyorum” ifadelerini
kullandı.
Teşviklerin 31 Aralık 2019 tarihi itibariyle sona
ereceğini anımsatan Arslan, “Bu teşviklerin
hiç değilse 2 yıllık bir dönem için uzatılması
konusunda Sayın Bakanımızın çabalarını biliyoruz ve inşallah 31 Aralık 2019’dan önce
süre uzatımının gerçekleştirilmesini bekliyoruz. Bu sağlanabilirse süreç kesintiye uğratılmadan daha fazla belge verme imkanı elde
etmiş olacağız” şeklinde konuştu.
MYK yönetiminin ve MYK Başkanı Adem Ceylan’ın kısa zamanda destanlar yazan başarılarını takdirle karşıladıklarını dile getiren Arslan,
“Kuruluş ve kongre yapısı olarak katılımcı,
çoğulcu ve demokratik bir süreci de içinde
barındıran MYK’nın bütün kuruluşlarımıza rol
model olacağına inanıyorum” dedi.

belgelerinin derhal iptal edilmiş olması sistemin içerisindeki kurumlar için de bir güvencedir. Bizim bu sayıların arttırılmasından dolayı şikâyetimiz yok. Bu denetimlerin bundan
sonra da devam etmesi bizim için bir güvence
olacaktır” dedi.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı
Zehra Zümrüt Selçuk, nitelikli iş gücünün
çalışma hayatının en önemli meselelerinden
birisi olduğunu belirterek, Mesleki Yeterlilik
Çalıştayı’nın mesleki yeterlilik çalışmalarının
uluslararası standartlara kavuşturulması ve
iş gücü piyasasıyla uyumlu hale getirilmesi konusunda önemli katkılar sağlayacağını söyledi. MYK’nın meslek standartlarının

oluşturulması ve nitelikli istihdamın artırılmasına yönelik çalışmalarının çalışma hayatına önemli katkılar sunduğunu dile getiren
Selçuk, “Ülkemizin ihtiyaç duyduğu nitelikli iş
gücünü kazandırmak için de biz bu ulusal yeterlilik sistemimizi daha yüksek bir seviyeye
ulaştırmayı istiyoruz” dedi.
Mesleki Yeterlilik Kurumu Başkanı Adem
Ceylan’ın açılışını yaptığı çalıştayda TESK
Genel Başkanı Bendevi Palandöken, MEMUR-SEN Genel Başkanı Ali Yalçın, TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Hakan Ülken, TBMM Milli
Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu
Başkanı Emrullah İşler birer selamlama konuşması yaptı.

“Sınav ve Belge Merkezlerinin
Çoğaltılmasını Olumlu Buluyoruz”
MYK’nın önemli bir işlevi olduğuna dikkati
çeken Arslan, “Sınav ve belge veren merkezlerin çoğaltılması bizim açımızdan olumlu bir
husus. Bunların denetlenmesi ve bu konudaki
yetkilendirme süreçlerinin çok dikkatli sürdürülmüş olması bizim açımızdan bir güvence.
Görevlerini yeterince yapmayan, standartlara
uymayan ve hakkıyla bu işi yapamayanların
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ARSLAN, “KIDEM TAZMİNATI SİSTEMİNDEKİ EKSİKLİKLER GİDERİLMELİ”

“KIDEMDE KAZANILMIŞ HAKLARIN KORUNDUĞU BİR
MODELİ TARTIŞMAYA HAZIRIZ”
“Yeni Bir Sistem İnşa Edilmek
İsteniyor”

Genel Başkanımız Mahmut Arslan, HAK-İŞ,
DİSK ve Türkiye Barolar Birliği tarafından
ortaklaşa gerçekleştirilen “4. Emeğin Hukuku Kurultayı”na katılarak, çalışma hayatının
gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu.
Arslan, kıdem tazminatındaki eksikliklerin
giderilmesi gerektiğini belirterek, “Kıdemde
kazanılmış hakların korunduğu bir modeli
tartışmaya hazırız” dedi.
HAK-İŞ, DİSK ve TBB’nin ortaklaşa gerçekleştirdiği “İşçilik Hakları Üzerinden Ekonominin Fonlanması” konulu “Emeğin Hukuku
Kurultayı”nın dördüncüsü, 20 Aralık 2019 tarihinde gerçekleştirildi.
Toplantıya Genel Başkanımız Mahmut Arslan’ın yanı sıra, Türkiye Barolar Birliği Başka-
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nı Metin Feyzioğlu, Genel Başkan Yardımcımız Av. Hüseyin Öz, DİSK Konfederasyonu’na
bağlı Dev Maden-Sen Genel Başkanı Tayfun
Görgün ve Konfederasyonumuza bağlı sendikalarımızın başkanları, yönetim kurulu
üyeleri, hukuk müşavirleri, uzmanları ile çok
sayıda akademisyen ve öğretim üyesi katıldı.

“Birlikte Çalışmaya Varız”
Genel Başkanımız Mahmut Arslan, Emeğin
Hukuku Kurultayı’nda yer almanın ve kurultay toplantılarına katkı vermenin mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, “Türkiye Barolar
Birliği’nin bizimle birlikte gerçekleştirmek
istediği her alanda ve her konuda birlikte çalışmaya varız” dedi.

Arabuluculuk sistemiyle ilgili söylenilenlerin
dikkate alınmadığını belirten Arslan, “Kıdem
tazminatı da bu durumla ilişkilidir. Kıdem
tazminatı sisteminin açıklarından, arkasından dolanılarak bir yeni sistem inşa edilmek
isteniyor. Bir işveren işçilere, ‘Size 2, 3 bin lira
ödül vereceğim. Bu aldığınız ödülle ilgili beyanda bulunacaksınız, imza atacaksınız’ diye
işçilere kağıt imzalatıyor. İşçiler birkaç gün
sonra iş akdinin feshedildiğini bilmiyorlar.
Tekrar işbaşı yaptırılıyor ve işçilerin o güne
kadar yapmış olduğu hizmetler ile kıdem
tazminatları yok ediliyor. Bu yapılan şey arabuluculuk sistemi üzerinden yapılıyor. O yüzden arabulucuk sistemi tartışmalarında arzu
ettiğimiz bir noktada değiliz” dedi.

“Kıdem Tazminatına 12 Eylül
Zihniyeti Ciddi Bir Müdahale Yaptı”
Kıdem tazminatı fonu tartışmalarının uzun
bir geçmişe dayandığını anımsatan Arslan,
“Kıdem tazminatına 12 Eylül zihniyeti ciddi
bir müdahale yaptı. Kıdem tazminatına tavan
getirdiler. Kıdem tazminatı uygulamalarında
toplu sözleşmelerle 30 günün üzerindeki artışlar kabul edilebilirdi ve bu artışlarla kıdem
tazminatlarımızı alabiliyorduk. Yasadaki 30
gün sınırı 40 gün, 50 gün, 60 gün olarak arttırılabiliyordu. Ancak 12 Eylül zihniyeti buna da
bir müdahale yaptı. En yüksek devlet memu-
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runun alabileceği miktarının, emekli ikramiyesi miktarının üzerine çıkamazsınız şeklinde
değiştirildi” dedi.

“Kıdem Tazminatı Sistemindeki
Eksiklikler Giderilmeli”
Mevcut kıdem tazminatı uygulamasında
mevzuat açısından ve uygulama açısından
zorlukların olduğunu kaydeden Arslan, “Mevcut sistem bizim için yeterli bir sistem değil.
Hem kıdem tazminatına ulaşmak hem kıdem tazminatını elde etmek, hem de kıdem
tazminatına istisna getiren durumlardan dolayı kıdem tazminatını bütün işçiler alamıyor.
Arabulucukta olduğu gibi işverenler kıdem
tazminatı mevzuatının arkasından, yanından dolanarak kıdem tazminatı ödemeden
işçiden kurtulma yolu ve yöntemleri var. Bu
konuda mevcut sistemdeki eksikliklerin giderilmesini talep ediyoruz” dedi.

“Boşlukların Olmadığı Bir Kıdem
Tazminatı Sistemi İnşa Etmeliyiz”
Kıdem tazminatı alabilmek için süre şartının
kaldırılması talebinde bulunan Arslan, “Kıdem tazminatı almak için 1 yıl süreyle çalışma şartının kaldırılmasını istiyoruz. Bütün
işçilerin bir yıl çalışma şartını yerine getirmeden çalıştıkları süre oranında kıdem tazminatından yararlanmasını istiyoruz. İşçiler 1 yılını
doldurmadan başka şirketlere aktarılarak
kıdem tazminatlarını hiç ediliyor. Bunu görmezden gelemeyiz. Hileleri ortadan kaldıracak bir sisteme ihtiyacımız var. Bütün işçilerin
çalıştığı süre oranında kıdem tazminatını alabildiği ve kıdem tazminatı konusunda boşlukların olmadığı bir sistemi inşa etmemiz gerekiyor. Bizim üyemiz olmadığı için milyonlarca
işçinin kıdem tazminatının yok edilmesine
sessiz ve duyarsız kalamayız. Bunu çözmek
için bir modele ihtiyacımız var. Var olan hakların korunduğu, eksik olan yönlerin ortadan
kaldırıldığı bir model olmalı. Sürdürülebilirliği
olan, açıkların kapatıldığı, kazanılmış hakların korunduğu bir modeli tartışmaya hazırız”
şeklinde konuştu.

“Temsil Krizi Sorunların Çözümünü
Zorlaştırıyor”
Çağdaş demokrasilerde ve gelişmiş ülkelerdeki 3’lü ve 2’li sosyal diyalog mekanizmalarının istenilen ölçüde kurulamadığını dile getiren Arslan, “Endüstri ilişkiler sistemimizin
bir ayağı topal. Çünkü işçilerin sadece yüzde
14’ü örgütlü ve sendikalı. Hatta bunların bir
bölümü de toplu sözleşme hakkını kullanamadığı için bu oran yüzde 10’lara kadar geriliyor. 14 milyona yakın kayıtlı çalışanın olduğu
bir ülkede 3 Konfederasyonun bağımsız sendikalarının yüzde 14’ünü temsil ediyor olması bir temsil krizini de beraberinde getiriyor.
Temsil krizi çalışanların sorunlarının çözümünü zorlaştırıyor. Bunun mutlaka bu ayağının güçlendirilmesi gerekiyor” diye konuştu.

“Sendikalaşmanın Önünü Açacak
Yeni Adımlara İhtiyacımız Var”
Arabulucuk sistemindeki mağduriyetlerin
temsil krizinden kaynaklandığını vurgulayan
Arslan, “Toplu sözleşme hakkını kullanamayan milyonlarca işçinin karşılaştığı zorluklar
var. Bunu giderecek bir düzenlemeye, sendikalaşmanın önünü açacak yeni adımlara ihtiyacımız var. Biz sendikalaşmanın olduğu yerde kayıtdışı olmaz diyoruz. Sendikalaşmanın
ve toplu sözleşme düzeninin olduğu yerlerde
iş kazaları ve ölümlü iş kazaları oranı yüzde
1’in altına düşmüştür. Sendikalaşma ile hem
insan kaynağımızı korumuş oluyoruz, hem

de sendikalaşmayı yaygınlaştırarak kayıtdışıyla mücadele ediyoruz. Aynı zamanda
adaletli bir gelir dağılımı için sendikalaşmayı
yaygınlaştırmış oluyoruz. Bunu başarabilirsek diğer sorunlarla ilgili çözümlerimizin çok
daha kolay olabileceğini düşünüyoruz” dedi.

“3 Konfederasyonun Ortak Sorunlarla Birlikte Mücadele Etmesini Değerli
Buluyorum”
2020 yılı Asgari ücreti ve vergi konusunda 3
Konfederasyon olarak birlikte hareket etme
kararı aldıklarını anımsatan Arslan, “Sayın
Ergün Atalay’ın daveti üzerine vergi ve dijital
vergi kanun tasarısı mecliste görüşülürken
bir araya geldik. Vergi sistemine yönelik ortak bir deklarasyon yayınladık. Daha sonra
DİSK Genel Başkanı ile de görüştük” dedi. 3
işçi Konfederasyonunun ortak sorunlarla ilgili attığı adımı değerli bulduğunu söyleyen
Arslan, “Vergi sisteminin özellikle çalışanların yıl içerisindeki gelirlerinin geçmişten bu
tarafa kıyasladığımız zaman daha düşük gelirlerle bir üst gruba aktarılmış olması büyük
bir haksızlık ve adaletsizliktir. 2009 yılında bir
asgari ücretli yılın sonunda yüzde 15’lik dilimi
atlarken, 2019 yılında yılın 6’ncı ayında yüzde
20’lik dilime girecek bir sistemle karşı karşıya kalıyor. Bunun süratle düzenlenmesi gerekiyor. Bizim talebimiz asgari ücret miktarı
oranındaki bütün çalışanların ücretler vergi
dışı bırakılmasıdır” dedi.
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ÖZ, 4. EMEĞİN HUKUKU KURULTAYI PANELİNDE KONUŞTU
Genel Başkan Yardımcımız Av. Hüseyin Öz,
HAK-İŞ, DİSK ve Türkiye Barolar Birliği tarafından ortaklaşa gerçekleştirilen “4. Emeğin
Hukuku Kurultayı”nın son oturumunda konuştu.
HAK-İŞ, DİSK ve TBB’nin ortaklaşa gerçekleştirdiği “İşçilik Hakları Üzerinden Ekonominin Fonlanması” konulu “Emeğin Hukuku
Kurultayı”nın dördüncüsü 20 Aralık 2019 tarihinde gerçekleştirildi.
Genel Başkan Yardımcımız Av. Hüseyin Öz,
kurultayda panelist olarak yer aldı.
Genel Başkan Yardımcımız Av. Hüseyin Öz,
arabuluculuk sisteminin müessesinin gönüllü olması gerektiğini söyledi.

“Arabuluculuk Sistemi Yeniden
Gözden Geçirilmelidir”
Arabuluculuk sisteminin Türkiye’de zorunlu
olarak devreye sokulduğunu belirten Öz,”Bu
müessesenin uygulandığı ülkelerde kayıtlı
sistem var. Bizim ülkemizde ise büyük oranda kayıt dışı istihdam var. Bu sebeple arabuluculuk müessesinin zorunlu değil, gönüllü
olması gerektiği, tarafların ihtiyati müracaat
edip etmeme hususunda serbest bırakılması
gerektiği düşüncesini yazılı ve sözlü olarak
tüm mecrada ifade ettik” dedi.
Türkiye’de kayıt dışı istihdamın yüksek olduğunu belirten Öz, “Türkiye’de çok önemli bir
sorun var, kayıtlı istihdam sistemini AB ve
ABD’de olduğu gibi sağlayamadık. Kayıtlı
sistem olmadığı için masaya oturduğunuz
zaman mahkemenin huzurunda işverenin
insafına terk edilmiş işçilik alacağı ile karşı
karşıya kalıyorsunuz. Mahkemede sistemin
sağlıklı bir şekilde işletilmesi, belgelerin
toplanması ve bunun üzerinden işçilik alacaklarının tespiti mümkünken, arabuluculuk
aşamasında tekrar başa dönülüyor. Arabuluculuğun bugün konuştuğumuz kıdem tazminatını hemen hemen tamamen ortadan
kaldıracak bir yapıya büründüğünü rahatlıkla
söyleyebiliriz. Öyle bir arabuluculuk sistemi
işletiliyor ki, arabulucu arkadaşlarımız alacak
ne kadar olursa olsun pazarlığa 5 bin TL ile
başladıklarını ifade ediyorlar” diye konuştu.

“İşçilere Haklarını Öğretmeliyiz”
İşçilerin haklarını bilmediğini ifade eden Öz,
“İşçi arkadaşlarımızın ellerinde iş sözleşmesi
yok, puantaj kayıtları yok, izin kullandıklarına
ilişkin belgeler yok, hafta tatili ve genel alacakları ile ilgili kayıtlar yok. SGK’nın sistemi
içerisinde çalışanların çoğu için asgari ücret
üzerinden ücret bildiriliyor. Çalışanların ücret-
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leriyle ilgili bir kayıt dışılık söz konusu. Bütün
bunları bir araya getirdiğiniz zaman işçinin
elinde hiçbir kayıt yok, işçiler arabulucunun
önüne gidiyor ve arabulucunun önünde bir
temsilcisi olmaksızın kendi kendini temsil
etme gibi bir durumla karşı karşıya kalıyor”
dedi.
Türkiye’de yargılama sürelerinin en az 3-5 yıl
sürdüğünü belirten Öz, “En az 5 yıl süren yargılamalar için, ‘Gelin siz bu kadar uzun süren
yargılama süreçleri içerisine dahil olmayın
çok hızlı bir şekilde, arabulucu evresinde bu
işi halledelim’ deniyor. Evet arabuluculuk
aşamasında halloluyor ama işçinin aleyhine
halloluyor. Bu nedenle arabuluculuk sisteminin yeniden gözden geçirilmesi gerekir.
Bütün bu işçilik alacakları kamu düzeniyle
ilgili değil, tamamen işverenin insafına terk
edilerek çözülüyor” diye konuştu.

“Yargının Sağlıklı İşlememesinin
Faturası İşçiye Kesilmemelidir”
Hükümetlerin kayıt dışılıkla mücadele etmesi gerektiğini belirten Öz, “Kayıtlı sistemle işçi
çalıştıran işletmeler, usulüne uygun olarak
işçinin hakkını öderken diğer taraftan da kayıt
dışı işçi çalıştıranlarla kendilerini mukayese
ettikleri zaman, kendi aleyhlerine bir haksız
rekabetin olduğunu ifade ediyorlar. Kayıt dışı
istihdamın içinde olmayan, her şeyini kayıtlı istihdama göre uygulayan işverenler tam
tersini yapanlar karşısında haksız rekabete
karşı karşıya kalıyor. Bizim de işçi konfederasyonları olarak kayıt dışılıkla mücadele
etmemiz gerekir. Yargılama süresinin kısaltılması hükümetin temel görevidir, yargı
Türkiye Cumhuriyeti’nin temel erklerinden
bir tanesidir. Yargının sağlıklı bir şekilde işlemesini sağlamak Türkiye Cumhuriyeti hü-

kümetinin temel görevlerinden bir tanesidir.
Yargının sağlıklı işlememesinin faturası işçiye
kesilemez, kesilmemelidir” dedi.
Arabuluculuk sistemi içerisinde Türkiye Barolar Birliği’nin teklifini kayda değer bulduğunu ifade eden Öz, “Ülkemizde yeteri kadar
hukukçu var. TBB Başkanının ifade ettiği gibi
özellikle müzakere teknikleri konusunda, sorun çözme yöntemleri hususunda eğitimler
verilmek suretiyle arabuluculuk oturumlarında görev yapabilirler. Böylece emekçileri,
işçi alacaklarının temini hususunda, masada
çalışanların temsilcisiz kalmak suretiyle kendi haklarından vazgeçerek, tamamen kendi
aleyhlerinde bir anlaşma yapmaktan onları
caydıracak bir pozisyona getirebiliriz” diye
konuştu.

“Arabulucuların Ücretleri İşsizlik
Ödeneği Fonundan Ödenebilir”
Arabuluculuk müessesesi içerisinde görev
yapacak hukukçuların ücretlerinin işsizlik
ödeneği fonundan ödenebileceğini söyleyen
Öz, “Nihayetinde işçiden veya işçi adına işveren tarafından kesilmiş işsizlik ödeneklerinden karşılanacak olması doğal bir durumdur”
dedi.

“Bütün Çalışanların
Yararlanabileceği Bir Kıdem
Tazminatı Sistemini Kurgulamalıyız”
Kıdem tazminatı konusunun Türkiye’de
uzun yıllardır konuşulan bir konu olduğunu
hatırlatan Öz, “Fon sistemiyle ilgili 2013’te
hazırlanan bir taslak dışında ne bizim konfederasyonumuzla ne de diğer işçi konfederasyonlarıyla paylaşılan bir taslak olmadığını belirtmek isteriz. Kıdem tazminatı fonuyla ilgili
bir düzenleme yapılmak isteniyor. Biz mevcut
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sistemle ilgili HAK-İŞ olarak şunu söyledik;
elimizde çok net istatistiki bilgiler yok, ama
herkesin kabul ettiği bir şey var ki, büyük
işletmelerin içerisinde çalışan işçi arkadaşlarımız hariç, çalışanların büyük çoğunluğu,
yaklaşık %80’i kıdem tazminatına erişemiyor.
İstatistiki verilere göre; mavi yakalıların %15,
beyaz yakalıların %35’i kıdem tazminatına
ulaşabiliyor. Büyük çoğunluğun yararlanamadığı bir sistem var. Biz bütün çalışanların
yararlanabileceği bir sistemin yeniden kurgulanmasından yanayız. Mevcut sistem işverenlerin lehine işleyen bir sistemdir. Kıdem
tazminatı sisteminin yenilenmesi gerektiğini
ifade eden Öz, “Sistemin yenilenmesini istiyoruz, ancak bu sistem yeniden kurgulanırken;
çalışanların 1936 yılından bugüne elde ettikleri kıdem haklarına dokunulmamalı, elde
edilen haklar geriye götürülmemeli, kıdem
gün sayısına asla müdahale edilmemeli. Kıdem tazminatı gün sayısına dokunulmasını
asla kabul etmiyoruz. Bu konuda her türlü
mecrada mücadele etmeye hazırız” dedi.
Şu anda uygulamada olan kıdem tazminatı
sisteminde çalışanların ortalama aldığı kıdem tazminatının yüzde 15 ile 22 arasında
değiştiğini belirten Genel Başkan Vekilimiz
Av. Hüseyin Öz, şunları kaydetti: “1980 darbesinden sonra, 1982 yılında gelen kıdem tazminatı tavan sınırı nedeniyle durum böyledir.
Tavan sınırına baktığımız zaman en yüksek
ücret alan devlet memuruna kadar olan kısmı ortalama çalışanların yüzde 15 ile yüzde
22’sine denk geliyor. Öncelikle buna müdahale edilmesi gerekiyor. Konunun mahkemelik
olduğu zamanlar, tazminatın ödenmediği,
alınamadığı veya hakkın kötüye kullanımı söz
konusu olduğu durumlarda temel işçilik alacakları ve kıdem tazminatı bakımından özellikle kamu alacakları ve ipotekli alacaklarının
önüne geçilmesi gerektiğini düşünüyoruz.
Bu yönde geçmişte yaptığımız bir çalışmada
bunu dile getirdiğimizde, bütün işverenler bu
düzenlemenin yapılamayacağı hususunda
ayağa kalkmıştı. Ama tüm tepkilere rağmen
bu düzenleme yapılmalı. Başka türlü işçi arkadaşlarımızın mevcut kıdem haklarını alması ne yazık ki mümkün olamıyor” dedi.

“Kıdem Tazminatında Mevcut
Hakların Her Koşulda Korunmasını
İstiyoruz”
Kamu alacaklarından ve ipotekli alacaklardan sonra özellikle büyük işletmelerin her
türlü teçhizatlarının ipotekli olduğu dikkate
alındığı zaman geriye alınacak bir şeyin kalmadığını dile getiren Öz, “Kıdem tazminatında mevcut hakların her koşulda korunmasını
istiyoruz. Yeni ekonomik kalkınma planında,
bireysel emeklilik sistemiyle mevcut kıdem
tazminatı sisteminin fon içerisinde birleştirilmesinin öngörüldüğü ifade ediliyor. Bunun
gerekçesi de yatırımlara ucuz kredi imkanı
sağlayacak bir sermaye birikiminin olmamasıdır. Dolayısıyla sermaye birikimi ihtiyacının
karşılanması için hem BES’in, hem zorunlu
BES’in hem de kıdem tazminatı ile ilgili kurulacak bir fonun tek çatı altında zorunlu olarak
bulunması gerektiği noktasında bir yaklaşım
var. Bunu halihazırda bulunan bir kısım fonlarla, işsizlik ödeneği uygulamalarından hareketle baktığımızda ne kadar sağlıklı sonuç
elde edebiliriz bunu değerlendirmemiz gerekiyor” ifadelerini kullandı.
Kıdem tazminatı fonu meselesinin hemen
hemen bütün dünya ülkelerinde olduğunu
belirten Öz, “Gelişmiş ülkelerde çok ciddi fonlar var. Emeklilik fonları var. Bu fonlar doğrudan çalışanın emeğinin karşılığı alınarak
oluşturulmuş olanlar değil. Bu fonlar temel
varlıklarından elde edilen gelirlerle oluşturulmuş fonlardır. Türkiye'de bir varlık fonu
oluşturulmuştu. Türkiye'nin belli başlı şirketleri bu fonun içine dahil edilmişti. Bu yapılabilir mi elbet yapılabilir ama çalışanların hakları üzerinden oluşturulacak bir fonun akıbeti
hususunda burada bulunan herkes gibi benim de ciddi kaygılarım var. Neden? Üzülerek ifade etmek isterim ki bizim ülkemizde
bir hukuki güvenlik sorunu var. Oysa Batılı
ülkelerin kurduğu sistemde güvenlik noktasında bir sorun yok. 50 yıllık mevzuatlarla
idare edilen fonlar var. Yani fon kurulurken
ülkeler bir düzenleme yapmış çalışanlara ya
da hak sahiplerine bir taahhütte bulunmuş.
Ancak yaklaşık 50 yıl içerisinde onunla ilgili

mevzuatta değişiklik yapılmamış. Ülkemize baktığınız zaman hemen hemen günlük,
aylık ve yıllık değişiklikler yapılmaktadır. Bu
değişiklikler genellikle sermayeden yana yapılıyor. Dolayısıyla işsizlik sigortası fonunun
BES’in ya da zorunlu katılım sisteminin oluşturulması sistemi bizim ülkemizde kafasına
taş düşebilir durumda görünüyor” dedi.

“Kıdem Tazminatı 30 Günün Altına
Düşürülemez”
Fon sistemi kurulduğu zaman çalışanların
hak kaybına uğrayabileceğini belirten Öz,
“Kıdem tazminatı fonu kurulabilir derken,
mevcut sistemin arızalarının giderilmesini ve
bütün çalışanların kıdem tazminatı alacağına
kavuşmalarını kastediyoruz. Ancak işveren
kesimi şunu kastediyor; ‘gün sayısı düşürülecek benim yapacağım katkı miktarı aynı
oranda düşecek’ diyor. Onların dile getirdikleri oran yüzde 3 ile yüzde 4 arasında değişiyor.
Bu oran mevcut sistemde almakta olduğumuz 1 yıllık kıdem tazminatının 30 günlük
ücret bazında işin yarısına denk geliyor. Yani
burada işveren tarafı ile işçi arasında bir irade
uyuşmazlığı var” sözlerine yer verdi.

“Prim Ödeme Gün Sayısı 500 Güne
İndirilmeli”
İşsizlik ödeneğiyle ilgili düzenlemenin çok
sert olduğunu ve çalışanların yeterince işsizlik ödeneğinden faydalanamadığı düşüncesini dile getiren Öz, şöyle konuştu: “Birincisi,
Neden prim ödeme sayısı 3 yıl içerisinde asgari 600 gün olarak öngörülüyor? Özellikle
mevsimlik çalışanlar ve geçici işçi olarak çalışanlar bakımından arkadaşlarımızın işsizlik
ödeneğinden istifade etme şansları yok. Dolayısıyla prim ödeme gün sayısının daha aşağıya, en azından 500 güne indirilmesi gerekiyor. İkincisi, Batı ülkelerindeki işsizlik ödeneklerine bakarsak bizim işsizlik ödeneğimiz
son derece düşüktür. Asgari ücretin yüzde
40’ı ile yüzde 80'i arasında bir miktar. Siz ne
kadar ücret alırsanız alın, alabileceğiniz işsizlik ödeneği miktarı asgari ücretin azami yüzde 80’nine tekabül ediyor. Dolayısıyla burada
da bir revizyona ihtiyaç var. Alınabilecek işsizlik ödeneği miktarının da artırılması gerektiğini düşünüyoruz. Üçüncüsü, işsizlik ödeneği
süresinin iyileştirilmesi gerekiyor. 600 gün
prim ödemiş bir çalışan ancak 6 ay süresince ödenek alabiliyor. 6 aydan sonra işçinin
ne yapacağına dair cevap yok. Bu sorunların
acilen düzeltilmesi gerektiği ve bu ödeneğin
işçiden yana olmasında ısrarcı olduğumuzun
altını çiziyoruz.”
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ARSLAN, ÖZ SAĞLIK-İŞ SENDİKAMIZIN
BAŞKANLAR KURULUNA KATILDI
bizden başka kimse yoktu. Taşeron sisteminin
kaldırılmasına olan inancımızdan hiçbir zaman vazgeçmedik” ifadelerini kullandı.
Arslan, HAK-İŞ Konfederasyonu olarak Ambulans şoförlerinin 24 saat çalışması ile ilgili
her platformda mücadele verdiklerini söyledi.

“Marifet İmkânsızlıklar İçinde
Başarıyı Yakalayabilmek”

Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 25 Kasım
2019 tarihinde Konfederasyonumuza bağlı
Öz Sağlık-İş Sendikamızın Başkanlar Kurulu Toplantısına katıldı. Öz Sağlık-İş Sendikası
Başkanlar Kuruluna, Genel Başkanımız Mahmut Arslan, Öz Sağlık-İş Genel Başkanı Devlet
Sert ve yönetim kurulu üyeleri ile İl başkanları
katıldı.

“HAK-İŞ ve Öz Sağlık-İş’i Birbirinden
Ayrı Düşünmek İmkansız”
Genel Başkanımız Mahmut Arslan, “HAK-İŞ
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ve Öz Sağlık-İş Sendikasını birbirinden ayrı
düşünmemiz olanaksız. Öz Sağlık-İş Sendikamızın başarısı tarihi bir başarıdır. 5 yıllık bir
sendikanın önce kendi işkolunda daha sonra
da Türkiye’nin en büyük sendikası olma yolundaki büyük başarısıdır. 6 bin kişi ile başlayan
süreç bugün kazanılmış bir mücadeleye ulaştı. Öz Sağlık-İş Sendikası’nın kadınlara vermiş
olduğu görevler bizi ayrıca gururlandırıyor”
dedi. HAK-İŞ’in taşeron mücadelesi konusunda önemli bir mücadele verdiğini belirten Arslan, “Taşeron örgütlenmesi süresinde sahada

Bütün işyerlerinde daha güçlü bir sendikal anlayışın geliştirilmesi gerektiğini belirten Arslan, “Marifet imkânsızlıklar içinde başarıyı yakalayabilmektir. Biz bir aileyiz ve hep beraber
dayanışma içerisinde mücadelemize devam
edeceğiz. HAK-İŞ bir davanın adıdır. HAK-İŞ’i
durdurmaya, yok etmeye kimsenin gücü yetmez” diye konuştu.
Öz Sağlık-İş Sendikası Genel Başkanı Devlet
Sert, “Sağlık alanında yeni bir mücadele alanı
açıldı. 58 yıllık bir sendikanın elinden kamuda toplu iş sözleşmesi yapma yetkisini aldık.
Bu başarının temeli, Ankara Bilkent Otel’de
6 bin kişi ile yapılan toplantıda atıldı. Taşeron
çalışanların toplu iş sözleşmesine dahil edilmemesi için birçok mecrada engellemelerle
karşılaştık. Bu mücadeleye sizlerle birlikte
başladık ve sizlerle devam edeceğiz” sözlerine yer verdi.
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ARSLAN’DAN
KARABÜK VALİSİ
GÜREL’E ZİYARET
Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 23 Aralık 2019
tarihinde Karabük Valisi Fuat Gürel’i makamında
ziyaret etti. Ziyaretinde Genel Başkanımız Mahmut
Arslan’a, Genel Başkan Yardımcımız Dr. Osman
Yıldız, Konfederasyonumuza bağlı Özçelik-İş Sendikası Genel Başkan Yardımcısı Recep Akyel, HAKİŞ Karabük İl Başkanı Ulvi Güngören ve Karabük
Şube Yönetimi eşlik etti.

METİN TÜRKER’İ
MEZARI BAŞINDA
DUALARLA ANDIK
Genel Başkanımız Mahmut Arslan, Konfederasyonumuz HAK-İŞ'in eski Genel Sekreteri ve Özçelik-İş Sendikamızın Genel Başkanı Metin Türker’in kabrini ziyaret ederek dua etti. Genel Başkanımız Mahmut Arslan,
Genel Başkan Yardımcımız Dr. Osman Yıldız, Konfederasyonumuza bağlı Özçelik-İş Sendikası Genel Başkan
Yardımcısı Recep Akyel, HAK-İŞ Karabük İl Başkanı
Ulvi Güngören ve Karabük Şube Yönetimi ile birlikte
merhum Metin Türker’in kabrini ziyaret etti.
1992 yılında HAK-İŞ Genel Sekreteri olarak görev yapan Metin Türker, KARDEMİR’in özelleştirilmesine
karşı gerçekleştirdiği eylemlerle Türk sendikal hareketi tarihindeki başarısıyla hatırlanıyor.
Metin Türker’in adı, HAK-İŞ Konfederasyonu 2. Katındaki toplantı salonunda yaşatılmaya devam ediyor.
Metin Türker kabri ziyaretinin ardından Arslan, Kardemir A.Ş. eski Yönetim Kurulu Başkanı Mutullah Yolbulan'ın kabrini ziyaret ederek dua okudu.
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ARSLAN, KARDEMİR’DE MESLEKİ YETERLİLİK SERTİFİKA
TÖRENİNDE KONUŞTU

“Kardemir Türkiye’nin Yüz Akı”
DEMİR’in sadece Karabük için değil, Türkiye
için stratejik bir kurum olduğunu belirterek,
“KARDEMİR, ülkemizin kalkınması ve sanayileşmesinde, yeni alanlarda yeni yatırımlarla
her zaman amiral gemisi görevini gösterecektir. Bu kurum Türkiye’nin yüz akı ve önemli
kurumlarımızdan birisidir” dedi.

“HAK-İŞ’in KARDEMİR’deki Varlığı
Gurur Kaynağı”

Genel Başkanımız Mahmut Arslan, HAK-İŞ
MEYEB ile KARDEMİR A.Ş. tarafından düzenlenen Mesleki Yeterlilik Sertifika törenine
katıldı. KARDEMİR’in sadece Karabük için değil, Türkiye için stratejik bir kurum olduğunu
belirten Arslan, “KARDEMİR ülkemizin kalkınması ve sanayileşmesinde, yeni alanlarda
yeni yatırımlarla her zaman amiral gemisi görevini gösterecektir. Bu kurum Türkiye’nin yüz
akı ve önemli kurumlarımızdan birisidir” dedi.
KARDEMİR A.Ş. Eğitim Kültür Merkezi’nde
23 Aralık 2019 tarihinde gerçekleştirilen törene, Genel Başkanımız Mahmut Arslan’ın
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yanı sıra, HAK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı
Dr. Osman Yıldız, HAK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı ve Özçelik-İş Sendikası Genel Başkanı
Yunus Değirmenci, MYK Başkanı Adem Ceylan, KARDEMİR A.Ş. Genel Müdürü Dr. Hüseyin Soykan, KARDEMİR A.Ş. Yönetim Kurulu
Başkan Vekili Ömer Faruk Öz, HAK-İŞ MEYEB
İşletme Müdürü Rıdvan Günay, HAK-İŞ Karabük İl Başkanı Ulvi Üngören, KARDEMİR A.Ş.
Yönetim Kurulu üyeleri, KARDEMİR A.Ş. çalışanları ve basın mensupları katıldı.

“KARDEMİR Türkiye’nin Yüz Akı”
Genel Başkanımız Mahmut Arslan, KAR-

Karabük ile KARDEMİR'in kaderinin örtüştüğünü vurgulayan Arslan, “KARDEMİR’de yapılan yeni yatırımlar, yeni başarılar Karabük’ün
geleceğini de doğrudan etkileyecek yatırımlar
olacaktır. Onun için bu şehirde olmak, bu kurumun içinde olmak, bu kurumda sendikalı
olmak, bu kurumda HAK-İŞ’in varlığının devam etmesi bizim için gurur kaynağıdır” diye
konuştu.

“HAK-İŞ MEYEB’in Hikayesi
KARDEMİR’de Yazıldı”
HAK-İŞ MEYEB’in hikâyesinin KARDEMİR’de
yazıldığını dile getiren Arslan, “KARDEMİR’de
gerçekleştirdiğimiz projelerden esinlenerek
ortaya çıkan, Genel Başkan Yardımcımız Dr.
Osman Yıldız’ın çabaları ve gayretleri bugün
Konfederasyonlar içerisindeki tek kuruluş
olan MEYEB’in başarı hikâyesini ortaya çıkarıyor. Bu bizler için bir gurur kaynağıdır” dedi.

“Tek Kaygımız Nitelikli İnsan Gücünü
Arttırmak”
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MEYEB’in HAK-İŞ’e herhangi bir maddi katkısının bulunmadığını belirten Arslan, “MEYEB,
HAK-İŞ’in katkılarıyla bugünlere gelmiştir. MEYEB’in kuruluşunu gerçekleştirirken
kaygımız ekonomik değildi. Tek kaygımız,
yetişmiş, kaliteli ve nitelikli insan gücünü arttırmaktı. HAK-İŞ olarak sendikacılığımızın birinci hedefini en iyi şekilde gerçekleştirmeye
çalışıyoruz. Geleceğimiz olan nitelikli iş gücünü, bu tesislerde çalışacak arkadaşlarımızın
tecrübelerini belgeyle güçlendirerek bütün
dünyada karşılığı ve geçerliliği olan belgeye
kavuşmalarını sağlamaya çalışıyoruz” şeklinde konuştu.
MEYEB’in 10 binin üzerinde belgeyi hak sahiplerine kavuşturduğunu anlatan Arslan,
“Yapılan sınavlarla arkadaşlarımıza belgeleri
takdim edildi. Bu belgelerin sayısının daha da
artacağına inanıyorum” dedi.
Arslan, MYK’nın kapsamının daha da geliştirilerek, zorunluluk kapsamındaki tehlikeli ve
çok tehlikeli işlerdeki belge zorunluluğunun
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bütün alanlarda, bütün meslek ve işlerde
zorunlu haline getirilmesini hedeflediklerini
söyledi.
MYK Başkanı Adem Ceylan, MYK’nın HAK-İŞ
Konfederasyonun çok anlamlı bir sorumluluğunu yerine getirme iradesini ortaya koyduğunu belirterek, “MYK kuruluş çalışmaları
başladığından beri işçi konfederasyonlarını
temsilen HAK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Dr.
Osman Yıldız MYK yönetim kurulu üyesidir.
Çalışanlarımız, işverenlerimiz, görevli kamu
kurumlarımız başta MEB olmak üzere, Yüksek Eğitim Kurulu ve Bakanlığımız hem genel
kurulda hem de yönetim kurulunda etkin bir
şekilde görevlerini ifa etmektedirler” dedi.

“Özçelik-İş Sendikası KARDEMİR’de
Doğmuş ve Büyümüştür”
HAK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı ve Özçelik-İş Sendikası Genel Başkanı Yunus Değirmenci, “Özçelik-İş Sendikası KARDEMİR’de
kurulmuş, doğmuş, büyümüş, gelişmiş ve
Türkiye’nin sendikası olmuştur. KARDEMİR,

Özçelik-İş Sendikamızın hem milli hem de
yerli bir sendika olmasına vesile olmuştur.
Bu anlamda KARDEMİR’i ve yöneticilerimizi
sendikamız adına tebrik ediyorum. Bizim var
oluşumuzun nedeni KARABÜK’tür, KARDEMİR’dir” dedi.
Özçelik-İş Sendikası ile HAK-İŞ Konfederasyonu arasında imzalanan protokol ile eğitim
süreçlerini ve imtihan sonunda elde edilecek
belgeleri ilk defa KARDEMİR’de başlattıkları
belirten Değirmenci, “Bu belge altın bileziğin
bir başka şeklidir. Hem Türkiye’de hem de
uluslararası alanda karşılığı olan bir belgedir”
ifadelerini kullandı.
KARDEMİR A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ömer Faruk Öz, İhtisaslaşmanın, uzmanlaşmanın, yapılan işte aranan insan olmanın
önemini vurgulayarak, “MYK ve HAK-İŞ MEYEB ile beraber bir eğitim çalışması yapıldı.
Biz bütün personelimizin bu eğitimleri almasını istedik ve çalışanlarımızın her kademedeki fertleri bu eğitimlere katılacaklar” dedi.
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“HAK-İŞ MEYEB ile
KARDEMİR Ortaklığında
Personelimizi Belgelendirdik”
KARDEMİR A.Ş. Genel Müdürü Dr.
Hüseyin Soykan, “Burası çeliğin Başkenti, çeliğin Türkiye’deki okulu, ilklerin fabrikası, Türkiye’yi kuran fabrikalar yapan fabrikadır. 82 yıl önce
başlayan bir hikâye bugün farklı başarılara yol alarak devam ediyor. Her
alanda olduğu gibi çalışanlarımızla
işin güvenliği, verimliliği ve etkinliğinin yanında mesleki tecrübelerini artırmaya yönelik gayretler sarf
ediyoruz. HAK-İŞ MEYEB ile KARDEMİR ortaklığında şu ana kadar
75 personelimizi belgelendirmişiz.
Köprülü vinç olarak şu anda toplamda 1,518 personelimizin belgelendirmesini tamamlamış durumdayız.
Bu çalışmalara katkı veren tüm kurumlarımızın yetkililerine şükran ve
teşekkürlerimi sunuyorum” ifadelerini kullandı. Protokol konuşmalarının ardından konuşmacılara plaket
takdim edildi. Belge almaya hak
kazanan işçilere sertifikaları verildi.
Fabrika içindeki ray döküm tesisi
gezilerek, yetkililerden bilgi alındı.
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ARSLAN’DAN, ÖZÇELİK-İŞ
KARABÜK ŞUBESİNE
"HAYIRLI OLSUN"
ZİYARETİ
Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 23 Aralık 2019 tarihinde
Konfederasyonumuza bağlı Özçelik-İş Sendikamızın Karabük’te yeni hizmete açılan şubesine hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.
Ziyaretinde Genel Başkanımız Mahmut Arslan’a, Genel
Başkan Yardımcımız Dr. Osman Yıldız, Konfederasyonumuza bağlı Özçelik-İş Sendikası Genel Başkan Yardımcısı
Recep Akyel eşlik etti.
Genel Başkanımız Mahmut Arslan, Özçelik-İş Sendikası
yeni hizmet binasının hayırlara vesile olması dileğinde bulundu.
HAK-İŞ Karabük İl Başkanı Ulvi Güngören, Genel Başkanımız Mahmut Arslan’a ziyaretlerinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

HAK-İŞ KÜLTÜR
SANAT KOMİTESİ
TOPLANDI
VIII. ULUSLARARASI KISA FİLM
YARIŞMASINDA DERECEYE
GİREN FİLMLER İZLENDİ
HAK-İŞ Kültür Sanat Komitesi, HAK-İŞ
“Emeğe Saygı” temalı 8. Uluslararası Kısa
Film Yarışmasında dereceye giren filmleri
izlemek üzere toplandı.
HAK-İŞ Kültür Sanat Komitesi Başkanı
Birsen Çiçek Odabaşı başkanlığında, 26
Aralık 2019 tarihinde gerçekleştirilen toplantıya, HAK-İŞ’e bağlı sendikalarımızın
Kültür Sanat Komite Başkan ve Üyeleri,
sendikalarımızın Basın Müşavirleri ve basın birimi çalışanları katıldı.
HAK-İŞ Kültür Sanat Komitesi tarafından
Kasım ayında Kültür ve Turizm Bakanı
Mehmet Nuri Ersoy başta olmak üzere
sanat ve siyaset dünyasından çok sayıda
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misafirin katılımıyla gerçekleştirilen “Emeğe Saygı” temalı 8. Uluslararası Kısa Film
Yarışmasında ulusal, uluslararası ve sendikacı gözünden kategorilerinde dereceye
giren eserlerin gösterimi yapıldı.
HAK-İŞ Kültür Sanat Komitesi Başkanı
Birsen Çiçek Odabaşı HAK-İŞ Kültür Sanat
Komitesi olarak beyaz perdenin önünde
ya da arkasında olmaktansa içinde olmak
ve emeğin sanat dünyasındaki karşılığını
görmek amacıyla bir yolculuğa çıktıklarını
belirterek, “Ulusal ve uluslararası alanda
on binlerce yönetmene ulaşan ve onları
“emek” teması altında birleştiren, dünya
genelinde marka olmuş bir yarışma dü-

zenlemenin gurur ve mutluluğunu yaşıyoruz” dedi. Odabaşı, konuşmasında 8 yıldır
Emeğe Saygı teması ile gerçekleştirilen
kısa film yarışması ile büyük başarılara
imza attıklarını dile getirerek, katkı ve destekleri için Konfederasyonumuz HAK-İŞ
Genel Başkanı Mahmut Arslan’a ve HAK-İŞ
Yönetimine, yarışma ekibine ve amatör bir
ruhla kamerayı sırtlanan ve emek eksenli
bakış açısını beyaz perdeye yansıtan HAKİŞ’e bağlı sendikaların Kültür Sanat Komitelerine ve basın müşavirlerine teşekkür
etti.
Toplantıda dereceye giren filmleri izlendi ve
değerlendirme kriterleri konuşuldu.
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ARSLAN, 27. TİSK GENEL KURULUNDA KONUŞTU
“Yeni Bir Yaklaşıma İhtiyacımız Var”

Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 28 Aralık
2019 tarihinde Türkiye İşveren Sendikaları
Konfederasyonu (TİSK)’in 27. Genel Kuruluna katıldı.
TİSK Genel Kuruluna Genel Başkanımız
Mahmut Arslan’ın yanı sıra, Aile Çalışma ve
Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, TİSK Yönetim Kurulu Başkanı Özgür
Burak Akkol, TİSK Genel Sekreteri Akansel
Koç, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu, BBP Genel Başkanı Mustafa
Destici, ILO Türkiye Direktörü Numan Özcan,
konfederasyonumuza bağlı sendikalarımızın
başkan ve yöneticileri ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

“TİSK’in Yeni Anlayışını Çok Önemli
Buluyorum”
Genel Kurula hitaben konuşmalarını gerçekleştiren Genel Başkanımız Mahmut Arslan,
“TİSK’in yeni anlayışını çok önemli ve anlamlı
buluyorum. İnanıyorum ki TİSK’in 27. Genel
Kurulu bu anlamdaki yeniliklerin de başladığı
bir genel kurul olarak tarihe geçecektir” dedi.

HAK-İŞ’in 14'üncü Olağan Genel Kurulu’na
uzun zaman sonra TİSK Başkanı’nın katılarak
konuşma yapmasını hem HAK-İŞ adına hem
de TİSK adına çok önemli bir adım olarak
gördüğünü dile getiren Arslan, “TİSK Yönetim
Kurulu Başkanı Sayın Özgür Bey’i ve ekibini
tebrik ediyorum” dedi.

“TİSK İle Uzun Yıllara Dayanan İlişki
Biçimimiz Var”
HAK-İŞ’in TİSK ile uzun yıllara dayanan bir
ilişki biçimi olduğunu dile getiren Arslan,
“TİSK ile kayıt dışıyla mücadele, çocuk işçiliği
ile mücadele, Türkiye’nin ortak sorunlarına
karşı ortak ses verdiğimiz AB KİK heyeti, teröre karşı mücadele, Türkiye'nin belli bölgelerinde yaşanan doğal afetlere karşı birlikte
mücadele, iş kanununun uygulamalarından
kaynaklı sorunları tespit etme anlamındaki
projelerimiz, iş sağlığı ve iş güvenliği gibi birçok konuda hem Konfederasyon düzeyinde,
hem sendikalar düzeyinde, hem de sektörel
düzeyde ilişkilerimizi sürdürüyoruz” diye konuştu.

“21’inci Yüzyılda 20’nci Yüzyılın sendikal yaklaşımlarıyla yolumuza devam edemeyiz”
diyen Arslan, “Yeni bir anlayışa, yeni bir yaklaşıma ihtiyacımız var. HAK-İŞ olarak 20’nci
Yüzyılın gerçekleriyle sendikacılığın devam
ettiği dönemleri 21’nci Yüzyıla taşımayacağız. İşçi-işveren ilişkilerini birimizin diğerini
yendiği, gücümüzle diğerini geri adım arttırdığımız, birimizin diğerinin üzerinde üstünlük
sağladığı, güç elde ettiği bir yaklaşım olarak
değil, bir sosyal ortaklık projesi olarak görüyoruz. Bu sosyal ortaklığı birlikte çalışmak,
sorunlarımızı müzakere etmek, masada kalmak, birbirimizi ikna edememişsek bile kavga etmemek ve bu sorunları çözme konusunda irademizden asla geri adım atmamak
olarak görüyoruz” sözlerine yer verdi.

“Sendikacılık 4.0’ı Yerine Getirme
Konusunda Adımlar Atıyoruz”
HAK-İŞ olarak Sendikacılık 4.0’ı önemsediklerini belirten Arslan, “Sendikacılık 4.0’ı
önemsiyoruz. HAK-İŞ olarak bunun gereğini
yerine getirme konusunda da ciddi anlamda
değişim ve dönüşüm anlamında yeni adımlar atıyoruz HAK-İŞ Konfederasyonu olarak
21’nci Yüzyılda kendimizi var etmek, daha da
güçlenmek, gelecekte etkin bir şekilde yerimizi ve rolümüzü üstlenmek adına Sendikacılık 4.0’ı önemsiyoruz” dedi.

“Daha Çok TİSK Üyesi Olmalı”
TİSK’in misyonunun HAK-İŞ için hayati bir
anlam ifade ettiğini belirten Arslan, “TİSK
üyelerinin olduğu yerde mutlaka sendikalar
da olacaktır. O nedenle TİSK’in üyesini yeterli
görmüyor, daha çok TİSK üyesinin olmasını
istiyoruz. Türkiye’deki küçük işletmeleri dikkate aldığımızda 1 milyon 900’e yakın işyerinin ve işverenin olduğu bir yerde 12 bin üyeyi
yetersiz buluyoruz” ifadelerini kullandı.
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“TİSK’in Bütün İş Kollarında Sendika
Kurma Projesini Destekliyoruz”
TİSK ile pek çok konuda ortak hareket etme
imkânlarının olduğunu söyleyen Arslan,
“TİSK’in bütün iş kollarında sendika kurma
projesini destekliyoruz. Bunun için TİSK’i
tebrik ediyoruz. Çünkü iş kollarında işveren
sendikasının olmamasının işverenler açısından da bizim açımızdan da büyük bir kayıp
olduğunun farkındayız” dedi.

“HAK-İŞ’in Bir Tek Kırmızı Çizgisi
Vardır”
Arslan, “HAK-İŞ’in bir tek kırmızı çizgisi vardır; emekçilerin ekmeği, aşı ve işidir. Bunun
ötesindeki her şeyi konuşabiliriz. Biz kendimize güveniyoruz. Masada kalarak, sosyal diyalog mekanizmalarını sonuna kadar
kullanarak, kendi taleplerimizi kabul ettirmek adına üslubumuzu, bilgi birikimimizi ve
tecrübemizi sendikal hareketin dünyadaki
ve Türkiye'deki gelişimini, işletmelerimizin
rekabet gücünü ihracat kapasitesini bilançolarını verimliliklerini de biz kendi varlığımız
kadar önemli görüyoruz. O zaman beraber
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çalışacağız. Birbirimize karşı şeffaf ve samimi olacağız. Çünkü samimi olursak güven
de beraberinde gelir. Güven olursa masada
çözemeyeceğimiz hiçbir sorunumuz olmaz”
şeklinde konuştu.

“Enflasyonun Üzerinde Asgari Ücret
Gerçekleştirilmiş Olmasını Önemli
Buluyorum”
Konuşmasında asgari ücret konusuna da
değinen Arslan, “Bizim arzumuz 3 tarafın
üzerinde uzlaştığı bir asgari ücreti gerçekleştirmekti. Bu Türkiye açısından çok anlamlıydı.
Geçen yıl bu başarılmıştı. Bu yıl başarılmış
olmaması üzüntü verici. Ancak hem işveren
kesiminin hem de hükümetin bütün itirazlarımıza rağmen enflasyonun üzerinde bir asgari ücreti gerçekleştirmiş olmalarını önemli
buluyorum. Bu Türkiye açısından önemli bir
adımdır. Keşke 3’lü yapıyla bunu daha ileri bir
boyutta gerçekleştirseydik” dedi.

Arslan’dan TİSK’e Çağrı
Konuşmasında TİSK’e çağrıda bulunan Arslan, “İş sağlığı ve iş güvenliği konusunda, iş
kazaları konusunda, vergi konusunda, ka-

yıtdışılık konusunda, sendikal örgütlülük konusunda zaman zaman 3 Konfederasyon ve
işçi kesimi bir arada ama biz burada TİSK’i
de görmek istiyoruz. Ortak çalışarak belki
sorunlarımızı çözme konusunda daha ileri
hedefleri yakalayabiliriz diye düşünüyoruz”
ifadelerini kullandı.
Arslan, 27. TİSK Genel Kurulu’nda seçilecek olan yönetimin hedefini ve mücadelesini desteklediklerini belirterek, “TİSK’in 27.
Genel Kurulu’nu HAK-İŞ adına kutluyorum.
TİSK Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak
Akkol’un ortaya koyduğu vizyonun TİSK’in
27'nci Genel Kurulu’nun ötesinde de devam
etmesini arzu ediyorum. Birlikte çalışma
çağrımızın, birlikte sorunları çözüme kavuşturma çağrımızın karşılık bulacağına inanıyorum” dedi.
TİSK Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak
Akkol’un açılış konuşmasıyla başlayan genel
kurulda, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler
Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, MEMUR-SEN
Genel Başkanı Ali Yalçın ve TÜRK-İŞ Genel
Teşkilatlandırma Sekreteri Eyüp Alemdar bir
konuşma yaptı.
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ARSLAN, İSKENDERUN
BELEDİYE BAŞKANI
TOSYALI’YI ZİYARET
ETTİ
Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 30 Aralık 2019
tarihinde İskenderun Belediye Başkanı Fatih Tosyalı’yı makamında ziyaret etti. Ziyaretinde Arslan’a
HAK-İŞ Hatay İl Başkanımız Mehmet Güngör ile
Hizmet-İş Sendikası İskenderun Şube Başkanı
Mehmet Yetim eşlik etti.

ARSLAN, HATAY
İL BAŞKANLIĞI’NI
ZİYARET ETTİ
Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 30 Aralık 2019 tarihinde HAK-İŞ Hatay İl Başkanlığını ziyaret etti. Genel
Başkanımız Mahmut Arslan İl Başkanlığında, HAK-İŞ
Hatay İl Başkanı Mehmet Güngör ve İSDEMİR temsilcileriyle bir araya geldi. Ziyarette Arslan, temsilcilerle
çalışma hayatına ilişkin istişarelerde bulundu.
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ARSLAN, ANTAKYA BELEDİYESİ TİS TÖRENİNE KATILDI

Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 30 Aralık 2019 tarihinde konfederasyonumuza bağlı
HİZMET-İŞ sendikası ile Antakya Belediyesi
arasında düzenlenen toplu iş sözleşmesi törenine katıldı.
Toplu iş sözleşmesi imza törenine Genel
Başkanımız Mahmut Arslan, Antakya Belediye Başkanı İzzettin Yılmaz, HAK-İŞ Adana İl
Başkanı Abdurrahman Yücel, HAK-İŞ Hatay İl
Başkanı Mehmet Güngör, Hizmet-İş Sendika-
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sı Kurucu Başkanı ve 22, 23 ve 24. dönem AK
Parti Manisa Milletvekili Hüseyin Tanrıverdi ve
üyelerimiz katıldı.

“Tarafların Memnuniyeti İle
Sonuçlanan Bir Sözleşme İmzaladık”
Genel Başkanımız Mahmut Arslan, “Antakya
gibi medeniyetlerin beşiği olan barış, kardeşlik ve hoşgörü kentinde bulunmaktan dolayı
çok mutluyuz. HAK-İŞ olarak Türkiye’nin her

bölgesinde, her ilinde, her kurumunda sendikamıza bağlı görev yapan kardeşlerimizin
her türlü hak ve alacakları konusunda yoğun
bir çaba ve gayret gösteriyoruz. Bu anlamda
Antakya Belediyesi’nde çalışan işçi kardeşlerimizin toplu iş sözleşmesini imzalıyoruz. Sayın Başkanımıza destek ve katkılardan dolayı
teşekkürlerimizi sunuyoruz. Tarafların memnuniyeti ile sonuçlanan sözleşmenin hayırlı
ve uğurlu olmasını diliyorum” dedi. Arslan,
imzalanan toplu iş sözleşmesinin Konfederasyonumuz, Sendikamız, Antakya Belediyesi ve
ülkemiz için hayırlı olması dileğinde bulundu.
Antakya Belediye Başkanı İzzettin Yılmaz, işçinin hakkını vermenin mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, “Belediyemizde kadrolu çalışan
115 işçi personelimizin haklarını iyileştirmek
için elimizden geleni yaptık. Bütün fırsatları
ve imkânları zorladık. Önce işçilerin yaşam
standartlarını düzelteceğiz ondan sonra işçi
kardeşimizin işine daha çok sahip çıkmasını ve
işinde daha çok verimli olmasını bekleyeceğiz.
Bu yüzden işçi kardeşlerime yaptığımız zam
analarının ak sütü gibi helal olsun” dedi.
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“2020 TÜRKİYE’NİN ÜRETİM, YATIRIM VE İSTİHDAMDA
ZİRVE YILI OLSUN”

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut ARSLAN,
2019 yılının Türkiye’nin yarım asrı geçen yerli
otomobil özleminin gerçek olmasının mutluluğu ile kapatıldığını belirterek, “2020 yılının
Türkiye’nin üretim, yatırım ve istihdam başta
olmak üzere her alanda zirve yılı olmasını diliyoruz” dedi.
Arslan, CHP’li ve HDP’li bazı belediyelerde
HAK-İŞ’e bağlı sendikalarımızdan istifa ettirilen işçi sayısının 30 bini, işten çıkarılan üyelerimizin sayısının ise 6 bini aştığını belirterek,
“İşten atılan üyelerimizle eylem çadırlarında
birlikteyiz, yasal süreçlerini yakından takip
ediyoruz. Yeni yıla da ülkemizin farklı yerlerinde sendikalarımızın temsilcileri işten atılan
işçilerle birlikte girecek. Yeni yılda da onları
yalnız bırakmayacağız” dedi.
HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, yeni
yıl dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada şunları
kaydetti:
“Türkiye 2019 yılında kritik sınır ötesi harekat
ve operasyonlarla önemli başarılara imza
atarken, İstanbul Havalimanı başta olmak
üzere önemli yatırımları da hayata geçirdi.
2019 yılını Türkiye’nin yarım asrı geçen yerli
otomobil özleminin gerçek olmasının mutluluğu ile kapatıyoruz. 2020 yılının Türkiye’nin
teknoloji, üretim, yatırım ve istihdam başta
olmak üzere her alanda zirve yılı olmasını diliyoruz.

HAK-İŞ olarak, ülkemizin bölgemizde ve küremizde önemli bir aktör ve rol model olarak
yakaladığı ivmeyi devam ettirmesinin önemine inanıyoruz. Bu nedenle tanıtımı yapılan
Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG)’un Türkiye otomobil endüstrisinin dönüşümüne öncülük edeceğini, yenilikçi ve kullanılan teknolojisiyle dünya piyasasında rekabet
potansiyeliyle Türkiye’nin gururu olacağını
biliyoruz. Başta Cumhurbaşkanımız Sayın
Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere bu yatırımın hayata geçirilmesinde emeği olanlara
teşekkür ediyoruz.
Yeni yılda, umutlarımızı daha da güçlendirerek, kendimize güvenmeli, toplumu motive
etmeli ve büyük hedefler peşinde koşmalıyız.
HAK-İŞ olarak Türkiye’nin potansiyeline güveniyoruz. Ülkemizin büyümesi, gelişmesi ve
kalkınmasını sağlayan emekçiler olarak bizler, üretim ve istihdama dayanan bir kalkınma
modeli, adaletli bir gelir dağılımı, daha özgür,
daha müreffeh bir Türkiye için var gücümüzle
çalışıyoruz ve çalışmaya devam edeceğiz.
2019 yılında gerçekleştirilen yerel seçimler,
sonuçları itibariyle çalışma hayatında büyük
bir hareketlenmeye neden oldu. Yerel seçimlerin ardından CHP’li ve HDP’li bazı belediyelerde HAK-İŞ’e yönelik bir cadı avı başlatıldı.
Bazı belediye başkanları daha mazbatalarını
almadan üyelerimizi baskıyla istifa ettirmeye

başladılar. HAK-İŞ’e bağlı sendikalarımızdan
istifa ettirilen işçi sayısı 30 bini, işten çıkarılan üyelerimizin sayısı ise 6 bini aştı. HAK-İŞ
olarak, Bolu’da işten atılan üyelerimiz için 127
gün süren büyük bir mücadele verdik, Bolu’dan Ankara’ya 200 km yürüdük ve işçilerin
işe iadesini sağladık.
İstanbul Büyükşehir’de işten çıkarılan emekçiler ile Antalya Büyükşehir Belediyesi’nde
sendikal baskıya maruz kalan ve toplu iş sözleşmeleri tıkanarak mağdur edilen emekçilerin hakları için başlattığımız oturma eylemlerimiz devam etmektedir.
Diğer illerde de işten atılan üyelerimizle eylem çadırlarında birlikteyiz, yasal süreçlerini
yakından takip ediyoruz. Yeni yıla da ülkemizin farklı yerlerinde sendikalarımızın temsilcileri işten atılan üyelerimizle birlikte girecek.
Yeni yılda da onları yalnız bırakmayacağız.
HAK-İŞ olarak, emekçi kardeşlerimizin yanındayız, arkasındayız, beraberiz.
Bölgemizde ve küremizde sürmekte olan
katliamların, acı ve gözyaşının bir an önce
son bulduğu, açlığın ve yoksulluğun olmadığı, işsizliğin, haksız yere işten atmaların ve
baskıların olmadığı, huzurun ve kardeşliğin
egemen olduğu bir yıl diliyoruz. 2020 yılının
ülkemize, milletimize, insanlığa ve büyük
HAK-İŞ ailesine hayırlar getirmesini temenni
ediyoruz.”

HAK-İŞ KONFEDERASYONU / Ocak 2020

230 | SENDİKALARIMIZDAN

HİZMET-İŞ SENDİKASI

GENEL BAŞKAN VEKİLİMİZ ÖZ, KİT’LERDE
ÇALIŞAN İŞÇİLERLE BİR ARAYA GELDİ

Genel Başkan Vekilimiz ve HAK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Av. Hüseyin Öz, 2 Kasım 2019
tarihinde Ankara 2 No’lu Şube Başkanlığımız
tarafından düzenlenen, Kamu İktisadi Teşebbüsleri’nde (KİT) çalışanların sorun ve taleplerinin istişare edildiği toplantıya katıldı.
Toplantıya Genel Başkan Vekilimiz Hüseyin
Öz’ün yanı sıra, Ankara 2 No’lu Şube Başkanımız Recep Dere ve 2 No’lu Şube Yönetimi,
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Türkiye Elektrik Üretim A.Ş Genel Müdürlüğü,
Türkiye Kömür İşletmeleri Genel Müdürlüğü,
Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu, MKEK /
Kapsül Fabrikası Müdürlüğü, Hurda işletmesi
Müdürlüğü, Elmadağ Barutsan Roket ve Patlayıca Fabrikası Müdürlüğü, Merkez Bankası
ve Sümer Holding A.Ş’de çalışan işyeri sendika temsilcilerimiz ve üyemiz emekçiler katıldı.
Taşeron mücadelesinin büyük zorluklar içeri-

sinde yürütüldüğünü hatırlatan Öz, Gelişmekte
olan ülkelerin tümünde olduğu gibi ülkemizde
de sorunlar var. 2007 yılı içerisinde taşeronda
çalışan 100 binlerce arkadaşımızın dernekler
çatısı altında birleştiğini ve sonuç alamadığını
gördük, bu alanda çalışma başlattık. İlk toplu
iş sözleşmesini de Ordu’da gerçekleştirdik.
Ardından Aydın’da örgütlenme çalışması yaptık ve Avrupa Birliği’nin uygulamalarını burada
gerçekleştirdik. Burada sendika çatısı altında
örgütlenen arkadaşlarımız sendikalı olarak
işverenler tarafından muhatap alınmaya başlandı” dedi
Sendikamız ve Konfederasyonumuzun organizasyonuyla 2013 yılında saha araştırması
yapıldığını hatırlatan Öz, “Bu saha araştırmasından bazı sonuçlar çıktı. İşçi arkadaşlarımızın genel talepleri, güvenceli çalışmak, ücretlerim zamanında ödenmesi, insan muamelesi
görmek, güvenli iş ortamında çalışmak ve
ne iş yaptığımı bilmek istiyorum oldu. Bunun
üzerine 7 bin arkadaşımızla Ankara’da bir toplantı gerçekleştirdik. Toplantımızın 2 teması
vardı. Birincisi “Hakkın bize emanet” ikincisi
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“Sendika seni korur.” Arkadaşlarımız o güne
kadar haklarını farklı yerlerde arıyorlardı. Hak
aradıkları yerlerde sahada vaatler vardı ancak
çözüm noktasında hiçbir şey yoktu” diye konuştu. Emekçilerin sendikaya üye olmaktan
çekindiklerini belirten Öz, “2014 yılında yasa
çıkmadan bazı arkadaşlarımız öncülük ederek sendikaya üye oldu. Biz bütün emekçilere
haklarınıza kavuşmak istiyorsanız, emeklerinizin zayi olmasını istemiyorsanız sendikalarımızın çatısı altında toplanınız dedik. Çalışma
Bakanlığı bünyesinde 2 yıldan fazla hazırlık
çalışmalarını düzenlediğimiz taşeronla ilgili
düzenlemeler Haziran 2014’te Meclis’e sevk
edildi. Toplu sözleşme düzenlemelerinin ilk
ayağını oluşturan 6552 sayılı kanun düzenlemesi Meclis’e geldi. Biz o taslağın hazırlanması için Meclis çalışmalarına büyük katkı
sağladık” dedi.
Eylül 2014’te kanunun Meclis’ten çıktığını hatırlatan Öz, “Biz o kanunla birlikte şu 4 temel
konuda hakka sahip olduk: Çalışanların ücretleri garanti altına alındı. Çalışanlarımızın ücretleri asıl işverenin sorumluluğu altına alındı.
İşçi kardeşlerimizin yıllık izinleriyle ilgili temel
düzenleme yapıldı. İzin haklarını kullanma
hakkı kazandı. İzinlerle ilgili mağduriyet kalktı.
Kıdem sorunu çözüldü. Her bir arkadaşımız
emeklilik veya farklı bir sebeple işten ayrıldığı zaman 365 günü doldurmadığı için kıdem
tazminatı alınamıyordu. Ancak bundan sonra
arkadaşlarımızın tazminat hakları kamu ku-

rumlarının sorumluluğu altında alındı. İlk defa
kamu ihale sözleşmeleri kanunu içerisine TİS
imzalandığında sözleşmeden doğan farkların
fiyat farkı olarak asıl işveren tarafından işçilere
ödenmesinin yolunu açan düzenlemeyi gerçekleştirdik” şeklinde konuştu. Öz, “Taşeron
problemini her fırsatta Sayın Cumhurbaşkanımıza ifade ettik ve örgütlenme çalışmalarımıza devam ettik. Çalışanların nerede çalışırsa çalışsın onların haklarının alınması için
yola çıktık ve bu yolculuğumuz devam ediyor”
ifadelerini kullandı.
Diğer konfederasyonların bu süreçte yer almadığını hatırlatan Öz, “Zor bir süreç ve çalışma yürüttük. Biz, taşeron arkadaşlarımıza defalarca gittik, anlattık, Bakanlıklarla defalarca
görüştük. Ama tüm baskıları aştık. TİS süreçlerine kadar geldik. Arkadaşlarımızın kamunun işçisi olmasını istedik ve ciddi bir mücade-

le verdik. Bazı sorunlar birkaç işyerinde halen
devam ediyor, biz bu sorunların çözülmesi için
de çalışmalarımıza devam ediyoruz. 696 sayılı
KHK ile 850 bin arkadaşımız kamuda kadro
aldı. 70 bin arkadaşımız dışarda kaldı. Kadro
kapsamı dışında kalan tüm taşeron emekçinin
kadroya alınması yönündeki mücadelemizi kararlılıkla devam ettiriyoruz. Biz haktan,
hukuktan ve adaletten yana olmalıyız. Biz Şubelerimiz, Genel Merkezimiz ile sizin iyiliğiniz
için buradayız” dedi. Ankara 2 No’lu Şube Başkanımız Recep Dere de programda bir açılış
konuşması gerçekleştirdi. Toplantıdan dolayı
teşekkürlerini ileten iş yeri temsilcilerimiz ve
2 No’lu Şubemiz Genel Başkan Vekilimiz Hüseyin Öz’e hediye takdiminde bulundu.
Yapılan programın ardından üyelerimiz Ulucanlar Cezaevi Müzesi, Ankara Kalesi ve Anıtkabir’i ziyaret ettiler.
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BAŞKANLAR KURULUMUZ 2020 YILI YOL HARİTASINI
MARDİN’DE BELİRLEDİ

Sendikamızın Başkanlar Kurulu Toplantısı,
Genel Başkanımız Yunus Değirmenci’nin başkanlığında tüm şube ve bölge başkanlarımızın
katılımıyla Mardin'de gerçekleştirildi.
Toplantıda, sendikamızın 2020 yılındaki büyüme odaklı yeni yol haritasından yeni yılda
yapılacak olan eğitim seminerlerine, MESS
Grup Toplu İş Sözleşme sürecinden asgari
ücret görüşmelerine kadar sendikal yaşamı
ve çalışma hayatını yakından ilgilendiren daha
birçok başlıklar değerlendirildi.
Başkanlar Kurulunun sonunda ise Genel Yönetim Kurulumuz ile şube ve bölge başkanlarımızın imzasıyla bir sonuç bildirgesi yayınlandı.
Özçelik-İş Sendikasının güçlü teşkilat yapısıyla sendikal hedeflere yürüme kararlılığında
olduğunun ifade edildiği sonuç bildirgesinde,
13 ayrı başlıkta yapılan çalışmalar ve yapılması öngörülen hedefler yer aldı.
Buna göre Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası ile yürütülen grup toplu iş sözleşme müzakerelerinin 5.oturumunun ardından uyuşmazlığı tutanağı tutulduğu ve resmi arabuluculuk
döneminin başladığı hatırlatılırken, “Binlerce
metal işçisinin sofralarını yakından ilgilendiren bu sözleşme sürecinde üyelerimizin hak
ve menfaatlerinin korunması ve artırılması
için bugüne kadar göstermiş olduğumuz kararlı ve dik duruşumuzu sürdürmeye devam
edeceğiz” ifadeleri kullanıldı.
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Bildiride “Asgari ücret görüşmelerinin işçiler
lehine sonuçlanması en büyük beklentimizdir.
Asgari ücretin belirlenirken sadece bir kişi
üzerinden değil eşinin ve iki çocuğunun da
göz önünde bulundurulması adaletli bir ücretin belirlenmesini sağlayacaktır” denildi.
İşsizlikle etkili mücadele mekanizmalarının
bir an önce devreye sokulması gerektiği bildiride yer alırken, çalışanların maaşlarından kesilen vergi miktarlarına yönelik olarak adaletli
bir vergi sisteminin uygulamaya konulması
istendi.
“Kıdem tazminatında yapılması öngörülen
değişikliği desteklemekle birlikte hali hazırda
uygulamada olan kıdem tazminatını geri götürecek her uygulama reddedilerek, kazanımlarda geriye gidişe asla izin verilmeyecektir”
şeklinde açıklamalar bildiride yer alırken, iş
sağlığı ve güvenliğine ilişkin yürütülen çalışmalara ve projelere ağırlık verileceğini belirtildi.

Örgütlenme Hız Kazanacak
Başkanlar Kurulu Sonuç bildirgesinde örgütlenme faaliyetlerine ilişkin de açıklamalar yer
alırken, “Türkiye’nin dört bir yanında örgütlenme uzmanlarımız aracılığıyla sendikallaşmanın önemi anlatılarak, şuanda 40 binden
fazla üyesi olan Özçelik-İş’in üye sayısı daha
artırılacaktır. Hak-İş’imizin örgütlenme felsefesinin de temelini oluşturan bir yaklaşımla,

örgütlenme faaliyetlerimize büyük bir sorumlulukla devam edeceğiz” ifadeleri kullanıldı.
Özçelik-İş Sendikasının mali konulara yönelik
olarak güçlü bir ekonomik yapısının olduğu
kaydedilirken, yeni dönemde adeta bir eğitim
seferberliği başlatılacağı açıklandı. Bundan
sonraki süreçte önce teşkilatın ardından da
tüm üyelerin geniş çaplı bir eğitim programının içerisine dahil edeceği belirtildi.
Toplu iş sözleşmelerine ilişkin olarak da sahada üyelerden alınan talep ve beklentiler
doğrultusunda toplu sözleşmelerin masa başında nihayete erdirilmesi için genel merkezin
ve şubelerin gerekli tüm çalışmaları yaptığı
ifade edilirken, “Konfederasyonumuz Hakİş’in ortaya koymuş olduğu vizyon ve misyon
doğrultusunda Özçelik-İş Sendikası’nın uluslar arası boyuttaki etkinliği, yapılacak ziyaretler ve uygulamaya konulacak projelerle daha
da artırılacak, yabancı sendikalarla işbirliği
geliştirilecektir” denildi.
Bildirinin son bölümünde ise “Burs uygulamasından sosyal yardımlara kadar, üyelerimizi memnun eden ne kadar uygulama varsa
devamı sağlanacak ve yeni projelerle üyelerimizin mutluluğu daha da artırılacaktır. Konfederasyonumuz Hak-İş ile yürütülen güçlü
ve sarsılmaz işbirliği korunarak ve artırılarak
çalışmalar aralıksız sürdürülecektir” ifadeleri
yer aldı.
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SENDİKAMIZ BU SEFER ÜYELERİMİZİN EŞLERİNİ SEVİNDİRDİ

Sosyal sendikacılık anlayışıyla üyelerine önceki yıllarda olduğu gibi bu yıl da hediye veren
sendikamız, dağıttığı hediyelerle bu kez kadın
üyelerini ve erkek üyelerinin eşlerini sevindirdi.
Yeni yıla girerken üyelerine hediye dağıtan
sendikamız, kadın üyeleri ve erkek üyelerinin
eşleri için kadın kol çantası dağıttı.
Daha önce tasarımıyla dikkat çeken ahşap
duvar saatini üyelerine dağıtan sendikamızın
üyelerine vermiş olduğu şık kadın çantaları
büyük beğeniyle karşılandı.
Hediye dağıtımına ilişkin açıklamada bula-

nan Hak-İş Konfederasyonu Genel Başkan
Yardımcısı ve sendikamızın Genel Başkanı
Yunus Değirmenci, “Son yıllarda sendikal çalışmalarımızın içerisine ailelerimizi de dahil
etmenin gayreti içerisindeyiz. Bu doğrultuda
geçtiğimiz aylarda teşkilatımız için Afyon’da
düzenlediğimiz eğitim seminerine teşkilat
mensuplarımızın eş ve çocuklarını getirerek,
onlara eğitimler vererek onları da sendikal
çalışmalarımızın bir parça yaptık. Şimdi de
kadın üyelerimiz ve erkek üyelerimizin eşleri
için kaliteli ve şık kadın kol çantası veriyoruz”
ifadelerini kullandı.

Bu uygulamanın sosyal sendikacılık anlayışının bir parçası olduğuna dikkat çeken Değirmenci, “İmzaladığımız toplu iş sözleşmeleriyle veya uygulamaya koyduğumuz projelerle
üyelerimizi mutlu etmeye çalışıyoruz. Hediye
dağıtımlarımızın, üyelerimizi küçük de olsa
mutlu etmenin bir başka yolu diye düşünüyoruz. Üyelerimizi ve ailelerini mutlu eden,
onları huzura kavuşturan ne kadar proje varsa hayata geçirmeye devam edeceğiz” diye
konuştu.
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HALK BANK'A DESTEK İÇİN 41 BİN ÜYE ADINA
41 BİN HİSSE
netlenmekte, ayrıca şube ve bölge yöneticilerimiz de iç hukuka ve uluslararası bankacılık mevzuatına aykırı işlem yapmamamız
için hem yönetim hem de denetim görevi
yapmaktadırlar." dedi.

Kullanılan Programlar Uluslararası

Öz Finans İş Sendikası Genel Başkanı Ahmet Eroğlu, Türkiye'nin haklı şekilde yapmış olduğu Barış Pınarı Harekâtı’nın hemen
akabinde ABD'nin Halkbank'a açtığı davanın
uluslararası bir oyun olduğunu söyledi.
Eroğlu, Sendika yönetimi olarak Halkbank'a
sahip çıkmak ve çalışanlar olarak desteğimizi göstermek için 41 bin üyemiz adına 17
Ekim 2019 tarihinde 41 bin Halkbank hisse
senedi satın alındığını belirtti.
Halkbank'ın yetkili sendikası Öz Finans İş,
41 bin üyesi adına Halkbank'tan hisse alarak
desteklerini sundu.
Öz Finans İş Sendikası Genel Başkanı Ahmet
Eroğlu, ABD tarafından Halkbank'a açılan
ceza davasının esasında ülke ekonomimiz
ve Türkiye Cumhuriyeti’ni hedefleyen uluslararası oyunun bir parçası olduğunu ifade
ederek şunları söyledi: "Bu oyun daha önce
seyirci karşısına çıkan, yazarı, oyuncuları,
figüranları, sahnesi ve dekoru aynı oyunun
tekrar sahnelenmesinden başka bir şey
değildir. Bizler, Bankadaki görevlerimizi; özveriyle, iç hukuk ve uluslararası bankacılık
kuralları çerçevesinde yapmaktayız. Hiçbir
arkadaşımızın, Türk Bankacılık mevzuatına
ve uluslararası bankacılık kurallarına aykırı
tek bir işlem gerçekleştirmemiş olduğunu
ve böyle bir işlemi gerçekleştirmeye de zor-
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lanmış olmasının da düşünülemeyeceğini
belirtmek isteriz. Kamu bankası çalışanları olmamız hasebiyle; özel yerli ve yabancı
sermayeli banka çalışanlarının tabi olduğu
denetimlerden fazla denetime tabiyiz ve
sorumluluk taşımaktayız. Bütün bankalar,
Bankacılık kanunları, Ticaret Kanunları ve
BDDK mevzuatı çerçevesinde, BDDK denetime, Rekabet hukuku çerçevesinde, Rekabet Kurulu denetimine, Çalışma Hukuku,
iş sağlığı ve iş güvenliği mevzuatı çerçevesinde, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı denetimine, Ulusal Ekonomik mevzuat
çerçevesinde, Hazine ve Maliye Bakanlığı
denetimine ve Kara para ile mücadele ve terörist organizasyonların kara para trafiğinin
önlenmesi çerçevesinde de MASAK denetimine tabidirler. Bu denetimlere ilave olarak,
biz Kamu Bankaları çalışanları çalıştığımız
bankaların sermayelerinin %50’den fazlası
Türkiye Cumhuriyeti Hazinesi’ne ait olduğu
için, Hazine ve Maliye Bakanlığı denetimine,
Kamu harcamalarını kontrol etmekle görevli Sayıştay denetime, TBMM KİT Komisyonu
denetimine ve En önemlisi, Kamu Bankası
çalışanları olarak, Türk halkının denetimine
de tabiyiz. Bütün bunlara ilaveten, Kamu
Bankası Çalışanları olarak bankalarımızın
iç kontrolörleri ve müfettişleri aracılığıyla da
sürekli olarak, yaptığımız iş ve işlemler de-

Eroğlu, Bankada kullanılan programların
tamamının Uluslararası Bankacılıkta kullanıldığını anlatarak, "Bankamız tarafından
kullanımımıza sunulan ve bizler tarafından
kullanılan bankacılık, muhasebe ve raporlama programları, ulusal ve uluslararası mevzuata uygunluk belgesi almış programlar
olup, Basel 2 ve Basel 3 kriterleri de karşılanmaktadır. Bütün bu denetimler çerçevesinde, yurt içi ve yurt dışı para transferleri,
büyük bir dikkatle gerçekleştirilmekte ve
kuralların dışına çıkmamız imkânsız hale
gelmektedir. Halkbank çalışanları olarak, biz
bütün ulusal ve uluslararası bankacılık mevzuatına göre işlem yaptığımız için, her hangi
bir yöneticimizin, bizler olmadan veya bizleri
yok sayarak, her hangi bir işleme imza atması da mümkün değildir. Bundan dolayı,
bankamız ve ülkemiz aleyhine yürütülen
uluslararası bir komplonun içinde bankamızın adının geçmesinden, 20 binden fazla
personel olarak bizler rahatsızlık duymaktayız ve töhmet altında tutulduğumuzu düşünmekteyiz. Banko personelinden Genel Müdürümüze ve Yönetim Kurulumuza kadar,
bütün bankamız çalışanlarının da; yürürlükteki iç mevzuat ve uluslararası bankacılık ve
ticaret kurallarına uygun işlem yaptığının,
herkes tarafından bilinmesini isteriz."

41 Bin Üye Adına Destek Hissesi
Satın Alındı
Bankamızın yanında olduğumuzu belirtmek
adına Hisse satın aldıklarını sözlerine ekleyen Eroğlu, "Sendika yönetimi olarak, bankamıza sahip çıkmak ve çalışanlar olarak
desteğimizi göstermek için, 41 bin üyemiz
adına; 17 Ekim 2019 tarihinde 41 bin Halkbank hisse senedi satın aldığımızı, hem
siz değerli üyelerimiz hem de milletimizin
takdirlerine sunmak isteriz. Çiğ yemedik ki
midemiz ağrısın ! Alnımız açık ve çok şükür
başımız diktir !"
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ÖZ FİNANS İŞ BAŞKANLAR KURULU TOPLANTISI YAPILDI

Öz Finans İş Sendikası Genel Başkanı Ahmet
Eroğlu, Yönetim Kurulu Üyeleri ve Şube Başkanları ile Genişletilmiş Başkanlar Kurulu
toplantısını Antalya'da gerçekleştirdi.
Eroğlu, sendika çalışmaları, üyelerden gelen istekler, temennileri dinleyerek çözüm

noktasında yapılacak ve yapılan çalışmaları
paylaştı. Genişletilmiş Başkanlar Kurulu toplantısında Sendika Yönetim Kurulu Üyelerine
ve Şube Başkanlarına 'Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'na ilişkin sunum yapıldı.
Program kapsamında, Antalya Halk Bank

Bölge Koordinatörü Sayın Mikail Özdemir, Ziraat Bankası Antalya 2. Bölge Başkanı Sayın
Mehmet Afşin Köse, Ziraat Bankası Antalya
1. Bölge Başkanı Sayın Şefik Diler ziyaret
edildi. Ayrıca Antalya ve Çevre illerde bulunan
İl Temsilcileri ile toplantı gerçekleştirildi.
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Genel Başkanımız Mehmet Şahİn, Zagreb’te
EFFAT Genel Kuruluna Hİtap Ettİ

Genel Başkanımız Mehmet Şahin, EFFAT Genel Kurulunda yaptığı konuşmada, daha adil
ve demokratik bir Avrupa elde edebilmek için
sivil toplum kuruluşlarının etkin katılımını
sağlamanın esas olduğunu söyledi. Şahin,
“İşçiler için demokrasi ve sosyal adalete,
kaliteli işlere ve yüksek ücretlere, kadın-erkek eşitliğine dayalı, daha adil bir Avrupa’nın
mümkün olduğuna inanmaktayız” dedi.
Genel Başkanımız Mehmet Şahin, Hırvatistan’ın Başkenti Zagreb’te 6-7 Kasım 2019
tarihlerinde gerçekleştirilen EFFAT Genel
Kuruluna katıldı. EFFAT Genel Kurulunda,
Genel Başkanımız Mehmet Şahin’e, Genel
Başkan Yardımcımız Halil Çukutli, Kadın Komitesi Başkanımız Eda Güner ve Dış İlişkiler
Uzmanımız Aybüke Bengü Özmutaf eşlik etti.
Genel Kurula hitaben konuşmalarını gerçekleştiren Genel Başkanımız Mehmet Şahin,
“Türkiye’nin tarihi Avrupa tarihinin bir parçasıdır ve 1963’ten bu yana tam üyelik taahhüdü
alan bir ülkedir. Türkiye 19. yüzyıl ortasından
beri Avrupa ve modernizasyon politikası izlemektedir.” dedi. Jeostratejik konumu, güvenlik tercihleri ve ekonomik yapısı düşünüldüğünde Türkiye’nin ve Avrupa’nın geleceğinin
ortak olduğuna dikkat çeken Şahin, Bu ortak
gelecekte Avrupa birliği inşasının Türkiye ’siz,
Türkiye’nin de Avrupasız olamayacağını ifade
etti. Şahin konuşmasının devamında şu ifadelere yer verdi,
Kadın-Erkek Eşitliğine Dayalı Daha Adil Bir
Avrupa’nın Mümkün Olduğuna İnanmaktayız
Avrupa Birliği küresel öncü bir aktör olma
sorumluluğunu ancak Avrupalı yurttaşların
somut beklentilerini karşılayarak ve dünya-
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daki gelişmelere yenilikçi bir istikrar ve barış
odağı olma niteliğiyle yön vererek yerine getirebilir. AB; 21. yüzyılın gerektirdiği esnekliğe
sahip, yurttaşlar için daha güvenli, adil, eşit ve
özgür yaşamı güvence altına alan, çok kutuplu dünya düzeninde genişlemeye ve küresel
etki alanını pekiştirmeye olanak sağlayan
sağlıklı ve açık bir yapıya ulaşmalıdır. AB’nin
ortak sorunların değil, ortak çözümlerin
kaynağı olarak görülmesi ancak bu şekilde
mümkündür.
Daha adil ve demokratik bir Avrupa elde edebilmek için daha güçlü ve yaygın bir sosyal
diyalog mekanizması işletmek ve bu sürece
sivil toplum kuruluşlarının etkin katılımını
sağlamak esastır. İşçiler için demokrasi ve
sosyal adalete, kaliteli işlere ve yüksek ücretlere, kadın-erkek eşitliğine dayalı, daha
adil bir Avrupa'nın mümkün olduğuna inanmaktayız.

Aşırı Sağın Yükselişi, Avrupa’da 70
Yıllık Barış ve Huzur Ortamını Tehdit
Ediyor
Malumunuz üzere; Avrupa ve Amerika kıtasında yükselen milliyetçi ve şovenist söylemlerin artması, sağ eğilimlerin ve popülist iddiaların öne çıkması dünya barışını tehdit etmektedir. Aşırı sağın yükselişi, Avrupa’da 70
yıllık barış ve huzur ortamının korunmasında
büyük katkısı olan AB’nin geleceği açısından
da önemli tehditlerden biridir. Öz Gıda İş olarak; demokrasi, insan hakları, çoğulculuk,
“farklılık içinde birlik” ilke ve değerlerini içinde
barındıran Avrupa birliğinin demokrasiyi ve
demokratik ilkeleri, sendikal hakları ve kadın

haklarını savunmak, hukukun üstünlüğünü
desteklemek, nefret konuşmalarına sıfır tolerans, demokratik katılımı iyileştirme ve insan haklarını muhafaza etmek, sendikaların
ve sivil toplumun halkın çıkarı doğrultusunda
mücadele etme önceliklerini benimsemeye
devam edeceğine inanmaktayız.

Avrupa Değerlerini Koruyan
Toplumun Beklentilerine Yanıt Veren
Öncelikleri Kararlılıkla Savunmalıdır
Ayrıca; daha adil ve daha iyi bir Avrupa için
bütün ülkeler; dijital çağa uyum ve öncülük,
yeni teknolojilere uygun istihdam politikaları yaratma, iklim değişikliği ile mücadele ve
yenilenebilir enerjiye geçiş, sosyal güvenlik
ve emeklilik sistemlerinin reformu, göç ve
sığınmacı politikaları, siyasette aşırı popülist
akımlara karşı Avrupa değerlerini koruyan
ve toplumların değişen beklentilerine yanıt
veren öncelikleri daha yüksek sesle ve kararlılıkla savunmalıdır.
AB-Türkiye ilişkileri tarihsel derinlik, güncel
ortaklık ve gelecek kazanımlarını içerir. Kısa
vadeli, dönemsel sorunlar ilişkilerin stratejik
dokusu ve şekillenmekte olan yeni küresel
düzende gelecek vizyonunun önüne geçmemelidir. Bu duygu ve düşüncelerle ortak
Avrupa Birliği’ne olan inancımızı tekrar ifade ediyorum. Öz Gıda İş Sendikası olarak bu
doğrultuda aynı kararlılıkla mücadele etmeye
devam edeceğiz. EFFAT’ın yeni Genel Sekreteri başta olmak üzere kurullara yeni seçilen
tüm arkadaşlara başarılar diliyor ve kongreyi
selamlıyorum.
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Yörsan, Hem Ülkenİn Hemde Susurluk'un Mİllİ Bİr
Değerİdİr, Üretİme Devam Etmelİdİr

Yörsan Hem Ülkenin Hemde Susurluk'un
Milli Bir Değeridir, Üretime Devam Etmelidir
Balıkesir'in Susurluk ilçesinde Yörükler Gıda
Limited Şirketi olarak temeli 1964 yılında
atılan, İstanbul Sanayi Odası'nın açıkladığı en
büyük 500 sanayi kuruluşu listesine giren,
1984 yılında da Türkiye’nin ilk beyaz peynir
fabrikasını da kuran yarım asırlık Yörsan; 4 yıl
önce özel sermaye fonu Dubai merkezli Abraaj Group’a satılmıştı.
Örgütlü olduğumuz Yörsan Gıda'nın Dubaili ana hissedarı Dairy Fresh Süt Ürünleri ve
Gıda Yatırımları San. ve Tic. A.Ş tarafından
satın alımının ardından yaklaşık bir yıl önce
de söz konusu firma konkardato ilan etmiş,
geçtiğimiz günlerde de şirketin iflası istenerek mahkemeye dilekçe verilmişti.
Genel Başkan Yardımcımız Sultan Murat Karadağ, Bursa Şube Başkanımız Aytekin Kaya,
Örgütlenme Dairesi Başkanımız Göksel Şengün, Hukuk Müşavirlerimiz Av. Mecit Zeren,
Av. Emre Barış ve Örgütlenme Uzmanımız
Av. Kemal Kapar'ın da katıldığı 17 Aralık 2019
Salı günü Susurluk Asliye Hukuk Mahkemesinde görülen Yörsan davasında, büyük
alacaklı olan Yapı Kredi Bankası, Garanti
Bankası, Süt Birlikleri ve değişik tedarikçiler
ile sendikamız ÖZ GIDA İŞ'in görüş birliğinde 300 kişinin çalıştığı Yörsan Gıda'nın iflas
etmesi değil yaşaması gerektiğini belirterek
davanın ertelenmesi talep edildi.

Bir önemli gelişmede TC.Ziraat Bankasının
YÖRSAN da görevli kayyumlardan şirket bilançosunu isteyerek şirketi incelemeye aldıklarını ve bir ihtimal var ise YÖRSAN'ın tekrar
üretime geçmesi için gerekli girişimlerin yapılacağını beyan etmeleri olmuştur.
Bunun üzerine Susurluk Asliye Hukuk mahkemesi, Komiser Heyetine yeniden rapor
hazırlaması için davayı 08 Ocak 2020 tarihine
erteledi. Ayrıca mahkemeden şirket yönetimi için yeniden kayyum talep edildi. Çalışan
işçilerin ücret ve tazminatlarının konkordato
sürecinde para ayrılması konusundaki talebimiz ise bir sonraki celse arasında karar
verilecek.
Mahkeme sonrası Yörsan fabrika binası
önünde toplanan üyemiz işçilere hitaben
yaptığı konuşma ile durumu özetleyen Genel
Başkan Yardımcımız Sultan Murat Karadağ
şu ifadeleri kullandı;
Bugün görülen iflas davasında sendikamız
ve alacaklıların Yörsan'ın iflası değil üretime
devam etmesi gerektiği yönündeki talebimiz
neticesinde Susurluk Mahkemesi, komiser
heyetine yeniden rapor hazırlaması için davayı 8 Ocak 2020 tarihine erteledi. Türkiye'nin ilk
300 şirketi arasında olan, süt ve süt ürünleri
sektöründe yarım asrı deviren bu işyerinin
yaşaması için alacaklı bankalar dahil herkesin ortak bir çaba içinde olması bizleri ziyadesiyle memnun etmiştir. Siz emekçi kardeşle-

rimiz ile birlikte mücadelemiz sonuna kadar
devam edecektir. Sendikamız, üyelerimizin
daima yanında olmaya devam ederek çalışma hayatında karşılaşmış oldukları olumsuz
durumlara karşı her zaman, her yerde, her
mecrada hakkını savunmaya devam edecektir. Burada çalışan 300 üyemiz alın teri akıtıp,
evine ekmek götürüyor. Yapılan yanlış hesabın yada hatalı hamlelerin ağır yükünü hem
emekçiler hem de ülke olarak bizler çekmek
istemiyoruz. Yüzlerce işçinin emeğinin görmezden gelinmesini kabul edemeyiz. Krize
neden olan tarafların bir an önce bir araya
gelip sorunu çözmesini talep ediyoruz.

Öz Gıda İş Sendikası Ne Gerekiyorsa
Onu Yapacaktır
Bölge üreticisinin can suyu olma özelliğini sürdüren, üreten, direk ve dolaylı olarak
10 binlerce kişiye istihdam sağlayan, döviz getiren Yörsan'a ve fabrikanın yüzlerce
emekçisine herkes sahip çıkmalı kaderine
terk edilmemelidir. Hiç bir üyemizin mağdur
olmaması adına ve bu fabrikayı yaşatmak
için Öz Gıda İş Sendikası ne gerekiyorsa onu
yapacaktır. Başta alın terini bu topraklara döken üyelerimiz olmak üzere bölge üreticileri
ve ülkemizin de çıkarları göz önünde bulundurularak Yörsan'ın bacası tütmeye devam
etmeli, kapanmamalı, yaşatılmalıdır.
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T.C SAĞLIK BAKANLIĞI İŞLETME TOPLU İŞ SÖZLEŞME YETKİSİ
HAK-İŞ / ÖZ SAĞLIK-İŞ SENDİKASI ADINA KESİNLEŞTİ

YETKİ ve SÖZ HAKKI ARTIK, HAK-İŞ / ÖZ SAĞLIK-İŞ’İN
“Marifet, İmkânsızlıklar İçinde
Başarıyı Yakalayabilmek”
34 yıl önce, ilk defa 10 Eylül 1984
tarihinde Sosyal Sigortalar Kurumu Genel Müdürlüğü ile imzalanan birinci dönem İşletme Toplu İş
Sözleşmesinden sonra;
Sendikamız Öz Sağlık-İş, beş yıl gibi
kısa bir süre içerisinde gösterdiği
özverili çalışmalarının sonucunda
ve Yargıtay 22. Hukuk Dairesinin
kesin kararı ile T.C Sağlık Bakanlığı
İşletme Toplu İş Sözleşmesi yetkisini kazandı. Sağlık ve Sosyal Hizmet
İşçilerinin ‘‘iş ve sosyal hayat’ tan
kaynaklanan hakları için öncü rolünü
üstlenen, yenilikçi ve dinamik bir sendika olmayı öngören sendikamız, 696
Sayılı KHK ile kadroya alınan sağlık
işçileri ile ilk defa sürekli işçi kadrosuna alınan sağlık işçileri ve öteden beri
kadrolu olarak çalışan sağlık işçilerinin
hak ve menfaatlerini korumak, geliştirmek ve günümüz şartlarına uygun
şekilde güncellemek için gerekli çalışmaları yürütmeye devam etmektedir.
T.C. Sağlık Bakanlığı ile yeni dönem İşletme Toplu İş Sözleşmesini akdedecek

olan Sendikamız Öz Sağlık-İş, temsil ettiği
üyelerinin yıllardır çözüme ulaştırılması
beklenen kronik hale gelmiş sorunlarını
yönetici, uzman ve hukukçulardan oluşan komisyonlarında değerlendirmek,
masaya yatırmak ve sahadan alınan
bilgiler doğrultusunda yürüteceği T.İ.S
müzakereleri için çalışmalarına devam
etmektedir.
Konfederasyonumuz HAK-İŞ misyonlarına uygun, demokratik teamüller ve
mevzuatın öngördüğü çerçevede yürütülen teşkilatlanma çalışmaları sonucunda yasanın aradığı gerekli çoğunluğu sağlamış olmanın haklı gururunu
yaşıyoruz.
Toplu İş Sözleşmesi yetki tespiti sürecindeki teşkilatlanma çalışmalarımızda büyük rolü olan konfederasyonumuz HAK-İŞ ve Genel Başkanımız
Sayın Mahmut Arslan’a, kardeş sendikalarımıza, teşkilatımıza, HAK-İŞ
ve Sendikamız il başkanlıklarımıza
ve bizlerden desteğini bir an olsun
esirgemeyen üyelerimize sendikamıza gösterdikleri güven ve destek
için şükranlarımızı arz ediyoruz.

“HAK-İŞ ile ÖZ SAĞLIK-İŞ’İ BİRBİRİNDEN AYRI DÜŞÜNMEK İMKÂNSIZDIR”
25 Kasım 2019 tarihinde Sendikamızın Başkanlar Kurulu Toplantısına katılan Genel
Başkanımız Sayın Mahmut Arslan’ın “HAKİŞ ve Öz Sağlık-İş Sendikasını birbirinden
ayrı düşünmemiz olanaksız. Öz Sağlık-İş
Sendikamızın başarısı tarihi bir başarıdır. 5
yıllık bir sendikanın önce kendi işkolunda
daha sonra da Türkiye’nin en büyük sendikası olma yolundaki büyük başarısıdır.
Marifet imkânsızlıklar içinde başarıyı yakalayabilmektir. Biz bir aileyiz ve hep beraber
dayanışma içerisinde mücadelemize devam
edeceğiz. HAK-İŞ bir davanın adıdır. HAKİŞ’i durdurmaya, yok etmeye kimsenin gücü
yetmez” sözleri de bizleri gururlandırmaktadır. T.C. Sağlık Bakanlığı İşletme Toplu İş
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Sözleşmesi görüşmelerinin başlaması için
işveren ve işveren sendikasına yasal süresi
içerisinde çağrı yapılmıştır olup müzakereler 18 Aralık Çarşamba günü başlayacaktır.

Öz Sağlık-İş Sendikası, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonrada Sağlık ve Sosyal
Hizmetler işkolunda çalışan işçilerin/üyelerinin hak ve menfaatlerini korumak ve iyi-

leştirmek adına Konfederasyonumuz HAKİŞ ve bağlı kardeş sendikalarımız ile birlikte
gerekli çalışmalara devam edecektir.

“AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI
İŞLETME TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na bağlı (Huzurevleri, Çocuk Evleri, Rehabilitasyon Merkezleri, Sevgi Evleri, Çocuk
Destek Merkezleri, Engelsiz Yaşam Merkezleri vb) işyerlerinde çalışan üyelerimiz adına
akdedilecek İşletme Toplu İş Sözleşmesi
yetki tespit müracaatı Genel Başkanlığımız
tarafından 19.07.2019 tarihinde gerçekleştirildi.
Ekseri çoğunluğu sendikamız üyesi işçi kardeşlerimiz adına yapılacak olan toplu iş söz-

leşmesinin yetki tespit süreci sendikamız
tarafından titizlikle takip edilmektedir.

“Asgari Ücretin Yüzdelik Fazlası
Davasında Sevindirici Karar”
T.C Sağlık Bakanlığı’na bağlı İl Sağlık Müdürlüğü’nde Ambulans Şoförü olarak çalışan
üyemiz adına kadroya geçmeden önce almakta olduğu asgari ücretin %36 fazlasının
kadroya geçiş sonrasında da ücretine yansıtılması, bu ücretin üzerine ayrıca 01.01.2019

tarihi itibariyle %4 zam oranının uygulanması gerektiği iddiası ile üyemiz adına açtığımız
dava lehimize sonuçlanmıştır.
Karar kadroya geçmeden önce asgari ücretin %15 fazlası ile çalışan tüm üyelerimiz için
emsal nitelik teşkil etmektedir.
İlgili karara yönelik yasal süreç tamamlandıktan ve kararın kesinleşmesi ile birlikte
tüm üyelerimizin ücret fark alacakları, ilgili kurumlardan adli ve idari yollardan talep
edilecektir.

“112 AMBULANS SÜRÜCÜLERİNİN ARA DİNLENME SÜRELERİ İLE İLGİLİ
AÇMIŞ OLDUĞUMUZ EMSAL DAVADA, YEREL MAHKEME TARAFINDAN
DAVAMIZIN KABULÜNE KARAR VERİLMİŞTİR”
112 Acil Sağlık Hizmetlerinde çalışan ambulans sürücüsü üye işçilerimizin yaptıkları işin niteliği gereği, kullanamadıkları ara
dinlenme süreleri ile ilgili açmış olduğumuz
emsal davada yerel mahkeme tarafından
21.10.2019 tarihinde “Davacının yaptığı iş
itibari ile ambulans şoförü olması sebebi ile
düzenli bir mola vermenin imkanının bulun-

madığını, bu nedenle nöbetlerini kesintisiz
olarak çalışma ile geçirdiğini sonucuna varılmış,…… çalışma saatleri açıkça belli olduğundan yazılı belgeye dayalı olarak fazla
çalışmanın tahakkuk edilenden daha fazla
yapıldığı hususunun işverenin yazılı belgeleri
ile sabit olduğu anlaşıldığından, ……davanın
kabulüne” karar verilmiştir.

Emsal nitelikteki bu karar, ambulans şoförü
işçilerimizin en büyük problemlerinden birinin çözümü noktasında umut verici ve son
derece önemli olup, iş bu kararın üst mahkemeden olumlu dönmesi halinde içtihat
niteliğini kazanacağına inancımız tamdır.

“4 ARALIK MAĞDURLARI İÇİN AÇILAN DAVADAN SEVİNDİRİCİ KARAR”
Bilindiği gibi 696 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 127. Maddesinin geçici
23’üncü ve 24’üncü maddeleri kapsamında
sürekli işçi kadrolarına geçiş işlemlerinde,
696 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede
yer alan hüküm gereği, 4 Aralık 2017 tarihinde çalışması gözükmeyen işçiler (Bu

konuda özellikle kamu kurumlarında joker
eleman olarak çalışan işçiler mağdur edilmiştir.) aranan şartı sağlamadıkları gerekçesi ile sürekli işçi kadrosuna alınmamışlardır.
Bu haksız idari işleme karşı Sendikamız
sessiz kalmamış ve tarafımıza başvuran birçok üye işçimizin davaları açılarak konu yar-

gıya intikal ettirilmiştir. Açılan davalar yerel
ve üst mahkemelerde kesin olarak karara
bağlanmış olup, son olarak karara çıkan hukuka aykırı İDARİ İŞLEMİN İPTALİ yönünde
kesin olarak verilen emsal üst mahkeme
kararını sevgili kamuoyu ile paylaşmaktan
onur duyuyoruz.

“ÖZ SAĞLIK-İŞ’TEN ÜYELERİNE YENİ HİZMETLER”
Öz Sağlık-İş sürekli olarak kendisini yenilemeye ve güncellemeye devam etmektedir.
Elektronik Belge Yönetim Sistemine (EBYS)
geçen sendikamız aynı zamanda hizmete yeni
sunulan cep telefonu uygulaması ile tüm üyelerine zamanında ve doğru bilgileri ulaştırmaya devam ediyor. Play Store’da tescili yapılan

uygulama sayesinde gerek Genel Başkanlığımız ve Konfederasyonumuz HAK-İŞ’in çalışmaları gerekse İl Başkanlıklarımızın çalışmalarını yada iş hayatındaki konuları belge, metin, video ya da fotoğraflar halinde üyelerimize
ulaştırıyoruz.
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ÖZ İPLİK İŞ SENDİKASI ŞİDDET VE TACİZİN
ÖNLENMESİ İÇİN MÜCADELE EDİYOR
atacak bir platformun alt yapısını oluşturmayı hedefliyoruz. Tüm tarafların bir araya
gelmesiyle çok önemli çıktılar üreteceğimize
inancım sonsuz. Deneyimlerimiz ve geçmişte tamamladığımız projeler bize sosyal taraflarla sorunlara ortak çözümler üretildiğinde
önemli başarılara imza atıldığını göstermektedir.

“Şiddet bir insanlık sorunudur”
Şiddet konusu 3.sayfa haberi gibi geliyor kulağımıza. Şiddet sorunu kadın sorunu değil,
insanlık sorunudur. Bu konudaki dik duruşu
tüm insanlığa göstermemiz gerekiyor. Bizim
konuya bakış açımızı değiştiren kadın komitemizdir. Kadın komitemizin aktifliğidir. Yönetim olarak farkındalığımız artıyor.
İş Yerinde Kadına Yönelik Şiddet ve Tacizin
Önlenmesi Projesi Sosyal Diyalog Platform
Toplantısı Gerçekleşti
Sendikamız Öz İplik İş tarafından yürütülen,
Norveç Büyükelçiliği tarafından finanse edilen “İş Yerinde Kadına Yönelik Şiddet ve Tacizin Önlenmesi Projesi” 13 Aralık 2019 tarihinde Grand Ankara Hotel’de gerçekleşti.
İşçi, işveren, sivil toplum kuruluşları, devlet
kurumları, akademisyenler, diyanet işleri,
Birleşmiş milletlere bağlı uluslararası kuruluşlar, emniyet, medya kuruluşları ve konuyla yakından ilgili tüm tarafların dâhil olduğu
toplantıya Genel Başkanımız Rafi AY, Aile,
Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Çalışma Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Baş
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ve ILO Türkiye Ofisi Direktörü Numan ÖZCAN
katılarak birer açılış konuşması yaptılar.
Toplantının öğleden önceki oturumu proje
Koordinatörümüz Pınar Özcan’ın proje takdimi ve kısa film gösterimiyle başladı.
Genel Başkanımız Rafi AY konuşmasında şu
açıklamalarda bulundu:

“Tüm tarafların bir araya
gelmesiyle çok önemli çıktılar
üreteceğiz”
Bu toplantı sendikamızın yürüttüğü bu projenin bir faaliyeti ancak biz tüm kurum ve
kuruluşların konuyu sahiplenerek kadına
yönelik şiddet ve tacizin önlenmesi hususunda sürdürülebilir yapıda çalışmalara imza

“İşyerinde şiddet çoğu kez gizli
kalmaktadır”
İşyerinde şiddet bildirim eksikliği nedeni ile
çoğu kez gizli kalmaktadır. Konu önemsenmemekte, bazen de işin bir parçası olarak
kabul edilmektedir. Konuyla ilgili daha güvenilir veriler ölümlü ya da ağır yaralanma ile
sonuçlanan olaylara ilişkindir. Bazı işyerlerinde şiddet riski diğerlerine göre daha yüksektir. Tekstil sektörü de yüksek risk içeren sektörlerden birisidir. Sosyal Diyalog Platform
Toplantımızda Tekstil sektörünün tarafları bir
araya gelmiştir. Ancak konu ulusal düzeyde
ele alınarak şiddet ve tacizin sona erdirilmesi
hususunda sektörel örneklerden yola çıkılabilecektir.
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“Sendikamız şiddetten arınmış
bir iş yaşamı için mücadele
etmektedir”
Sendikamız 143 ülkede faaliyet gösteren
700'den fazla sendikayı ve 50 milyon işçiyi
temsil eden bağlı bulunduğumuz üst kuruluşumuz IndustriALL Küresel Sendika’nın
Dünyanın birçok ülkesinde işyerlerinde kadına yönelik şiddetin ve tacizin sonlandırılmasına yönelik 7 Kasım 2017 tarihinde Sendikalar
Kadına Şiddete Hayır diyor! Kadına Yönelik
Şiddet ve Tacize Hem işyerimizde hem de
sendikamızda Hayır! başlığı altındaki taahhütnamesini imzalayarak; Kadına yönelik her
türlü şiddet ve taciz konusuna ilişkin kamuoyuna açık bir karşı duruş sergilemeyi, cinsiyetçilik ve şiddeti devam ettiren tüm tutum
ve eylemleri kınamayı ve bu konuyu eyleme
taşıyarak projeler gerçekleştirmeyi, eğitim
vermeyi özetle bu konuyla her türlü mücadelede bulunmayı taahhüt etmiştir.
ILO Türkiye Ofisi Direktörü Numan ÖZCAN
konuşmasında şu açıklamalarda bulundu:
“Öz İplik İş Sendikası Genel Başkanı, Proje
Koordinatörünü ve çalışma ekibini bu proje için tebrik ediyorum. Öz İplik İş Sendikası
yürüttüğü projelerde hep sosyal diyaloğu ön

plana çıkarmıştır. Sosyal Diyaloğun öneminin
farkında olan Öz İplik İş Sendikasının, bu projede de sosyal diyaloğu temel araç almaları
son derece önemli. Projenin Türkiye Kadın
Dernekleri Federasyonu tarafından destekleniyor olması da ayrıca önemli. Şiddet ve taciz
kuşkusuz kadınlara daha fazla uygulanıyor
ve burada kadınlara yönelik özel bir bulgu
var. Bazı meslek grupları daha fazla şiddet ve
tacize maruz kalıyor. Kayıtdışılığın yüksek olduğu ve kadınların da yoğun olarak sektörde
çalıştığı tekstil sektöründe faaliyet gösteren
bir sendikanın bu sözleşmeyi kabul etmesi
de ayrıca önemli ve kıymetli”
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Çalışma Genel Müdür Yardımcısı Mehmet
BAŞ konuşmasında şu açıklamalarda bulundu:
“Bu Projeden dolayı Öz İplik İş Sendikasına
teşekkür ediyorum. İşyerinde şiddet, taciz
yada bunların dışında olumsuzluğun yaşanma nedenlerini ortaya koymadığımız sürece
bazı sorunları da aşmamız zorlaşacaktır.
Sorunlarımız aslında evden çıkarken başlıyor.
Asansöre bindiğimizde, işyerine girdiğimizde
selam vermeden surat asıklığıyla, ‘günaydın’
dememeyle şiddet ve tacize, mobbinge dönüşüyor. Toplum olarak maalesef konuşmayı

beceremiyoruz. Ya hiç konuşmuyor ya da konuşurken kavga ediyoruz. Müzakere becerilerimiz eksik, birbirimize açılmıyoruz. Eşler
birbirine ‘seni seviyorum’ demiyor. Çocuklar
ebeveynlerine, ebeveynler çocuklarına sevgi
sözcükleri söylemiyor.
Açılış konuşmalarının ardından ILO Türkiye
Ofisinden Ebru Özberk Anlı, Çalışma Yaşamında Şiddet ve Taciz konusunda ILO Sözleşmesinin sunumunu gerçekleştirdi.
Sunumun ardından tüm katılımcılar tarafından Şiddet ve Tacizin Önlenmesine İlişkin Kurumsal Yaklaşımlar tartışıldı.
Toplantının öğleden sonraki oturumunda
ise Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu
Başkanı Canan Güllü moderatörlüğünde “İş
yerinde, Medya’da, Eğitimden Üretimden Tüketime Toplumsal Şiddet ve Tacizin Önlenmesine Dair Sorunlar ve Çözüm Önerileri”
ile “Toplumsal Şiddet ve Tacizin Önlenmesine
Dair Sorunlar ve Çözüm Önerileri, Gelecek
Dönem Hedeflerinin Belirlenmesi” konuları
tartışıldı.
İş Yerinde Kadına Yönelik Şiddet ve Tacizin
Önlenmesi Projemizin Sosyal Diyalog Platform Katılımcıları, "Kadına Yönelik Şiddet ve
Tacize Son" baskılı tişörtleri giyerek konuya
dikkat çektiler.
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ÖZ ORMAN-İŞ SENDİKASI

ÖZ ORMAN-İŞ TİS’LERİ İMZALADI

Hak-İş üyesi Öz Orman-İş Sendikası, Orman
Genel Müdürlüğü ve Tarım İşletmeleri Genel
Müdürlüğü (TİGEM) bünyesinde çalışan üyeleri adına toplu iş sözleşmelerini imzaladı.
Öz Orman-İş, Orman Genel Müdürlüğü ve

Doğa Koruma ve Millî Parklar Genel Müdürlüğü’nde çalışan üyeleri adına 7. Dönem
Toplu İş Sözleşmesini 26 Ağustos 2019 tarihinde imzaladı. Toplu İş Sözleşmesinin 6’şar
aylık zam dilimlerinde, konfederasyonumuz

Hak-İş ile Hükümet adına Aile Çalışma ve
Sosyal Hizmetler Bakanlığı arasında imzalanan 2019 Yılı Kamu Toplu İş Sözleşmeleri
Çerçeve Anlaşma Protokolünde öngörülen
ücret zamları esas alındı. 1 Mart 2019 ile 28
Şubat 2021 tarihlerini kapsayan sözleşmeyle, bir önceki dönemde elde edilen hakların
tamamı korundu.
Öz Orman-İş, TİGEM’e bağlı işletmelerde çalışan üyelerinin 4. Dönem Toplu İş Sözleşmesini de 10 Ekim 2019’da mutabakatla sonuçlandırdı. Sözleşmeyle TİGEM emekçileri
için, geçmiş dönemki sözleşmelerle elde
edilen haklar aynen korunurken; 6’şar aylık dönemler halinde, konfederasyonumuz
Hak-İş ile Hükümet adına Aile Çalışma ve
Sosyal Hizmetler Bakanlığı arasında imzalanan Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve
Protokolünde öngörülen zamların uygulanması hükmü benimsendi.

TARIM ve ORMAN ŞURASI YAPILDI

Türkiye’nin tarım ve ormancılık politika ve
stratejilerinin belirlendiği 3. Tarım-Orman Şurası yapıldı.
Komisyon çalışmaları 2019 Temmuz ayından
itibaren başlayan 3. Tarım ve Ormancılık Şurası’nın karar ve önerileri, 18-21 Kasım 2019
tarihlerindeki şura genel toplantılarında son
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şeklini aldı. Şura kararları, Cumhurbaşkanı
Recep Tayyip Erdoğan tarafından, Beştepe
Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen toplantıyla açıklandı.
Hak-İş üyesi Öz Orman-İş Sendikası’nın da komisyon toplantılarından itibaren katılım sağladığı ve önemli katkılarda bulunduğu şuranın

kararlarını açıklayan Cumhurbaşkanı Recep
Tayyip Erdoğan, 15 yıl aradan sonra toplanan
şurada sektörün tüm paydaşlarının önerilerini
özgürce dile getirdiğini ve şura çalışmalarına 7
bini aşkın insanın katıldığını söyledi. Erdoğan,
“Tarihin en geniş katılımlı şurasını gerçekleştirmiş olduk. Bu şura, Türkiye'nin gıda, tarım
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ve ormancılık alanındaki geleceği açısından
önemlidir.” dedi.
3. Tarım ve Orman Şurası’nın önemli kararları
arasında; uluslararası standartlara uygun ulusal orman envanterinin tamamlanması, orman köylülerinin gelir seviyelerinin artırılması
için odun dışı orman ürünlerinin çeşitlendirilmesi, tarımsal ormancılığın teşvik edilmesi,
2/B çalışmalarında yaşanan mülkiyet sorunlarının giderilmesi, arazi toplulaştırma ve
sınıflandırma projelerinin on yıl içerisinde tamamlanması, atıl tarım arazilerinin üretime
kazandırılması için arazi bankacılığı ve birlikte
üretim gibi alternatif modellerin yaygınlaştırılması, tarım arazilerindeki intikal sorununun
çözülmesi, Akıllı Tarım Uygulamalarının yaygınlaştırılması, sertifikalı tohum kullanımının
yaygınlaştırılması, ata (yerel) tohum çeşitlerinin korunması, geliştirilmesi ve ticarete ka-

zandırılması, tohumdan sofraya tüm zincirde
etkin bir izlenebilirlik sağlanması, tarım ve
ormancılıkta iş sağlığı ve güvenliği uygulamalarının yaygınlaştırılması, tarım ve ormancılık

sektöründe meslek standartlarının oluşturulması ile çölleşme ve erozyonla mücadelenin
etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesi de yer
alıyor.

MİLLÎ AĞAÇLANDIRMA SEFERBERLİĞİ
Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından düzenlenen ‘11 Kasım Saat 11:11’de 11 Milyon Fidan’ kampanyası, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ‘Geleceğe nefes ol!’ sloganıyla
Ankara’dan verdiği komutla, Türkiye’nin 81
ilinde eşzamanlı olarak gerçekleştirildi.
Kampanyaya, Öz Orman-İş Sendikası da Genel Merkez yöneticileri ve çalışanlarının yanısıra tüm şube başkanlıklarıyla birlikte katıldı.
Orman Teşkilatında çalışan Öz Orman-İş üyeleri de, rekorlar kitabına girecek 11 Milyon Fidan Kampanyasında etkin şekilde görev aldı.
Genel Sekreter Ali Bilgin başkanlığındaki Öz
Orman-İş Genel Merkez yöneticileri ve bütün
çalışanları, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’nin de iştirak ettiği, Ankara’nın Eryaman semtindeki fidan dikimine katıldılar.
Genel Sekreter Ali Bilgin ve Genel Malî Sekreter Halil Turan ile Genel Merkez çalışanları,
ağaçlandırma sahasına çok sayıda fidan dikti.
Tüm zamanların en büyük ağaçlandırma
kampanyasıyla, Türkiye genelinde 11 milyonu
aşkın fidan dikilirken, bir ildeki en fazla fidan
dikimi rekoru da Çorum tarafından kırılmış
oldu. Daha önce 232 bin 647 fidanla Endonezya’ya ait olan ‘1 saat içinde en fazla sayıda
fidan dikme rekoru’, 301 bin 111 fidanla Çorum’a geçmiş oldu.
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ÖZ TAŞIMA-İŞ SENDİKASI

ÖZ TAŞIMA-İŞ SENDİKASI 7 YAŞINDA
HAK-İŞ Konfederasyonu’na bağlı Öz Taşıma-İş Sendikası, 7. Yaşını ve her yıl düzenli
olarak gerçekleştirdiği Eğitim Yardımı Programını Sendika Genel Merkezinde düzenlediği
program ile kutladı.
Öz Taşıma-İş Sendikası Genel Başkanı Mustafa Toruntay’ın ev sahipliğinde düzenlenen
programına Ak Parti Ankara Milletvekili Nevzat Ceylan, CHP Ankara Milletvekili Dr. Servet
Ünsal, İYİ Parti İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu, sendika başkanları, Kayseri Ulaşım
A.Ş. Genel Müdürü Feyzullah Gündoğdu ve
Genel Müdür Yardımcıları, Öz Taşıma-İş Sendikası üyeleri ve Eğitim Yardımı Programından yararlanan öğrenciler katıldı.
Öz Taşıma-İş Sendikası Genel Başkanı Toruntay konuşmasında “Çok değerli Milletvekillerim, değerli Genel Müdürüm, basınımızın değerli temsilcileri, kıymetli üyelerimiz, İl
temsilcilerimiz, 20 ilden gelen işyeri temsilcilerimiz, sevgili öğrenciler.
21 Kasım 2012 yılında gönüllü bir grup arkadaşımız tarafından HAK-İŞ Konfederasyonu
bünyesinde kurulan Öz-Taşıma iş sendikamız, 7 yıllık sürede azimle, inançla, kararlılıkla
15 nolu taşımacılık iş kolunda 780 bin kişinin
çalıştığı sektörde, il il, ilçe ilçe, işyeri işyeri her
çalışana ulaşmak için kuruluşundan bugüne sendika yönetim kurullarında görev alan
arkadaşlarımla yılmadan emek mücadelesi
veren işçi kardeşlerimize ulaşmaya üye yapmaya, iş yerlerinde toplu iş sözleşmesi yapmaya hak ve menfaatlerini korumaya, çalışma hayatına heyecan katarak yoluna devam
etmiştir. Zor şartlarda sıfırdan kurulup sektörde 50 yıllık sendikalarla zor ve hiç de eşit
olmayan şartlarda, ilk iki yılda ülke ve işkolu
barajını geçerek işçi kardeşlerimizin umudu
haline gelerek ilk hedefimizi gerçekleştirmiş
olduk. Çalışanların teveccühü ve sendikamızı sahiplenmeleriyle bizlerde her zaman işçi
kardeşlerimizin yanında olduk.
7 yıllık sürede iş kolumuzda bulunan 10 sendika içinde, taşımacılık iş kolunun en büyük
sendikası olmanın haklı gururunu bugün
yaşıyoruz. 21 bin üyemiz, sendika temsilcilerimiz, yöneticilerimiz, il temsilcilerimiz, uzmanlarımız ve tüm sendika personellerimizin
21 bin üye sayısına ulaşmasında özverili katkılarıyla kuruluşundan bu güne kadar katkı ve
desteğini hiç esirgemeyen HAK-İŞ Konfederasyonumuza, konfederasyona bağlı kardeş
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sendikalarımıza, emek veren tüm dostlarımıza işçi kardeşlerimize sosyal ortaklarımız
olan işverenlerimize ve iş yerleri sendika
temsilcilerimize teşekkür ederim.
7 yılda Ankara başta olmak üzere Konya,
Kayseri, Gaziantep, Antalya, Balıkesir, Tekirdağ Büyükşehir belediyeleri ve Afyon Belediyesinde çalışan işçi kardeşlerimizin yanı sıra
kitlerde çalışan PTT, Karayolları yol denetim
istasyonları, kurum şoförleri, araç muayene
istasyonları ve kargo şirketlerinde yürüttüğümüz örgütlenme çalışmaları ile bu günlere
geldik. Sadece toplu iş sözleşmesi imzalayan
bir sendika değiliz. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.” diyerek devam etti.

mizle bu günlere geldik.
Sendikal faaliyetlerimizle ilkleri gerçekleştirmenin haklı gururunu yaşıyoruz. Sendika
olarak üyelerimizin çocuklarının her birinin
sünnet düğünlerine 1 gram altın üyelerimizin ve çocuklarının düğünlerinde çeyrek altın,
21 bine yakın üyemizin tamamına ferdi kaza
sigortası ramazan ve kurban bayramlarında
tüm üyelerimize şeker ve lokum veriyoruz.
Örgütlü olduğumuz işyerlerinde üyelerimizin
aileleri ve çocukları ile birlikte, düzenlemiş
olduğumuz piknik organizasyonlarında bir
araya geliyoruz.” dedi.

Biz Büyük Bir Aileyiz Kavramına
Olan Sadakatimizle Bu Günlere
Geldik

2019 yılında 1623 toplamda 5 yılda 6043 öğrenciye öğrenim eğitim yardımı yapıldığına
vurgu yapan Genel Başkan Mustafa Toruntay
“2 yıllık ve 4 yıllık üniversitelerde okuyan şu
an temsili anlamda salonda bulunan öğrenci kardeşlerimize, üyelerimizin evlatlarına
öğrenim yardımları yanı sıra üyelerimizin eş,
çocuk ve kendilerinin vefatı durumunda cenazelerinde her türlü katkıyı esirgemeden
yapıyoruz.
Çam sakızı çoban armağanı her yıl yeni yıl
hediyesi dağıtıyoruz. Bugüne kadar olduğu
gibi bugünden sonrada bu saydığım ve yaptığımız faaliyetleri yapmaya devam edeceğiz.
Cenab-ı hakka şükürler olsun bu görevleri ve
imkânları faydalı ve hakkıyla yaptırmaya sağlık verdi. Üniversite eğitim yardımlarında yıllar
itibariyle
2015 yılında 870
2016 yılında 930
2017 yılında 1190
2018 yılında 1430
Bugün 2019 yılında 1623 toplamda 5 yılda

Genel Başkan Mustafa Toruntay “21 bine yakın kayıtlı üyemizin 19 binini sendikamıza ilk
kez üye yaptık. Bu işçi kardeşlerimiz bize üye
olana kadar, işkolundaki hiçbir sendikaya üye
değillerdi. İşkolundaki diğer sendikalar Öz
Taşıma İş sendikasının 7 yılda bu sayıya ulaşmış olmasından dolayı bizlere işçileri baskıyla
üye yapıyorsunuz diye iftira attılar. Sebebi ise,
40-50 yılda kendilerinin başaramadığı üye sayısını bizim başarmış olmamızdır. Bu durum
rakiplerimizi rahatsız etti. Hâlbuki çalışanların gönlünü ve desteğini alamamış olmanın
ezikliğini yaşadıkları aşikârdır. Öz Taşıma İş
sendikası olarak tüm işyerlerimizde çalışan
işçi kardeşlerimizin tabiri caizse beşikten mezara kadar diyerek üyelerimizin hep yanında
olduk. Sosyal anlamda iz bırakan sendikacılık
sloganıyla inandığımız hiçbir değerden taviz
vermeden, her fırsatta dile getirdiğimiz; Biz
Büyük Bir Aileyiz kavramına olan sadakati-

2019 Yılında 1623 Toplamda 5 Yılda
6043 Öğrenim Eğitim Yardımı
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6043 öğrenim eğitim yardımı yapmış olduk. Öğrencilerimizin hesaplarına bugün
itibariyle eğitim yardımları yattı. Güle güle
sağlıklı günlerde harcasınlar. Ülkemizin
geleceği olan öğrenci kardeşlerimize başarılar diliyorum. Bütün bu sosyal katkıları
iz bırakan sendikacılık anlayışıyla üyelerimizin iyi gününde kötü gününde here zaman yanlarında olduk olmaya da devam
edeceğiz inşallah, üyelerimizden aldığımız
aidatları üyelerimize ve çocuklarına hiz-

met ve faaliyet olarak gerçekleştirmiş
oluyoruz. Beni sabırla dinlediğimiz için
teşekkür ediyorum. Programa Katılan
Milletvekilleri Öz Taşıma-İş Sendikası’nda ve işçilerle birlikte bulunmaktan
memnuniyet duyduklarını vurguladılar.
Üyelerin çocuklarına eğitim yardımının
da yapıldığı program, Ev sahibi olan
Genel Başkan Mustafa Toruntay’ın ve
protokol üyelerinin toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.

Öz Taşıma İş Sendİkası üyelerİnİ yalnız bırakmadı…
ANKARA BÜYÜKŞEHİR’DE YÜZLER GÜLÜYOR!
Öz Taşıma İş Sendikası Genel Başkanı Mustafa
TORUNTAY, 31 Mart yerel seçimleri ardından
bazı belediyelerde yaşanan sendika değiştirme baskısı ve işten çıkartmalar başta olmak
üzere işten çıkartılan üyelerimizin işe dönüş
süreçlerine ilişkin değerlendirmelerde bulunmak üzere bir basın toplantısı düzenledi.
Öz Taşıma İş Sendikası Genel Merkez Binası’nda düzenlenen toplantıda konuşan Genel
Başkan Toruntay, 17 Eylül 2019’da işten çıkartılan 10 işçinin, 1 Kasım 2019 itibarıyla işlerine
yeniden başladığını söyledi. Toruntay, “Sayın
Mansur Yavaş, haksız yere işten atılmaları
durumunda 10 işçi kardeşimizin tekrar işe
başlayacağına dair söz vermişti ve sözünde
durdu” dedi.
Açıklamalarına Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’a teşekkür ederek başlayan Toruntay, “Sayın Mansur Yavaş
göreve geldiğinde bizlere haksız yere işçi ve
memurların görevlerinden atılmayacağının
sözünü vermişti. Bu süreçte de vermiş olduğun sözünün gereğini yaptı. Bu sebeple sendikamız ve üyelerimiz adına kendisine teşekkür
ediyorum” diye konuştu. Konuşmasında 31
Mart Öz Taşıma İş Sendikası’nın yetkili olduğu
belediyelerde ne sendikal baskı ne de haksız
yere işçi çıkışı olmadığının altını çizen Genel
Başkan Toruntay, daha sonra şunları kaydetti:
“Özellikle Ankara Büyükşehir Belediye başkanımız Sayın Mansur Yavaş’a teşekkür ediyorum. Teşekkür sebebimiz; görevi devraldıktan
sonra Mansur Yavaş başkanımız seçim sürecinde ‘Hiç bir işçiyi haksız yere işten çıkartmayacağım’ diye söz vermiştir. Meydanlarda işçi
ve memurlar konusunda belki de ilk genelge
yayınlayan tek belediye başkanı olmuştur. Bizim sendikamızın yetkili olduğu Ankara Büyükşehir Belediyesi şirketleri BELKO – BELKA ve BUGSAŞ işyerlerinde sendikal baskı ve
haksız işçi çıkışları olmamıştır. Altını çizerek
ifade ediyorum ki 12 bin 500 üyemizin olduğu BELKO – BELKA ve BUGSAŞ iş yerlerinde

asla haksız işçi çıkışı olmamıştır. Taa ki 17 Eylül 2019 tarihinde BUGSAŞ A.Ş. EGO atölyede
meslek grupları içerisinde çalışırken iş akdi
fesih edilen 10 işçi üye kardeşlerimizin çıkışları olana kadar. ‘Ankara Büyükşehir Belediye
Meclisi’nde işçi çıkartılıyor’ diye konuşulduğu
o tarihlerde Sayın Mansur Yavaş başkanımıza
bu 10 arkadaşımızın haksız yere iş akitlerinin
fesih edildiğine dair yaptığımız görüşmede
sayın başkanımız tarafımıza ‘Eğer haksız yere
atıldılarsa bu 10 işçi kardeşimizi tekrar işe
başlatacağım’ diye söz verdi. Mansur Yavaş
başkan sözünde durdu ve şu anda bu salonda iş kıyafetleriyle aramızda bulunan 10 işçi
kardeşimiz gerekli incelemeleri yapıldıktan
sonra 1 Kasım 2019’da tekrar işlerinin başına
geçtiler.”

“Üyelerimizin Destekçisiyiz”
Başkan Toruntay konuşmasında sendika üyelerinin haklarını aramaya ve onlara destek olmaya devam edeceklerini belirterek sözlerini
şöyle sürdürdü:”Elbette sendikal yaşamda zaman zaman işçi çıkışları oluyor, ülkemizin her
yerinde işini, ekmeğini kaybetme korkusu olmadan kardeşçe, barışçıl bir ortamda alın teriyle emek mücadelesi veren kardeşlerimize
selam ve sevgilerimi sunuyorum. Üyelerimiz
işçi kardeşlerimiz endişe etmesinler. İşleriyle,
aşlarıyla ilgili herhangi bir kaygıya kapılmasınlar. Arkalarında büyük Öz Taşıma İş Ailesi
güçlü bir şekilde durmakta. Onların hakkını
aramaya devam etmektedir. Onları asla yalnız
ve yarı yolda bırakmayız.”

“Az Zamanda Çok İş Yaptık”
Konuşmasında Öz Taşıma İş Sendikası’nın
faaliyetleriyle ilgili bilgiler de veren Toruntay,
Hak-İş Konfederasyonu’na bağlı olarak faaliyetlerini sürdüren sendikalarının 7. Kuruluş
yılını kutlamaya hazırlandıklarını belitti. Toruntay, şunları söyledi:”10 gün sonra 7. yaşını
dolduracak ve 8. yaşından gün alacak olan öz
taşıma iş sendikamız kuruluşundan 2 yıl son-

ra ülke ve iş kolu barajını geçerek 5 yıldır toplu
iş sözleşmesi yapmayı başarmıştır. Bu başarı
inanmışlık, azim ve kararlılıkla devam ederek
temsil ettiği üyelerimizin hak ve menfaatlerini
kararlılıkla korumuştur. Ankara – Konya – Gaziantep – Kayseri – Tekirdağ – Antalya – Balıkesir büyükşehir belediyelerinin şirketlerinde
ve Afyon Belediyesi ile birlikte araç muayene
istasyonları, karayolları, yol kenarı denetim
istasyonları, PTT alt işverenlerinde, kamu kurumlarında KİT’lerde çalışan işçi kardeşlerimizin katkı ve destekleriyle bu günlere geldik
çok şükür. 7. yılda taşımacılık iş kolunda öz taşıma iş sendikamız iş kolunun 2’nci en büyük
sendikası olmuştur. 21 bin üyemiz var. İş kolumuzda 10 sendika içinde, hatta Türk sendikal
hareketinin içinde sosyal sendikacılık anlayışıyla gururla ifade ediyorum ki sırayla üyelerimizin çocuklarının sünnet düğünlerinde gram
altın – üyelerimizin çocuklarının düğünlerinde
çeyrek altın yönetim kurulu kararıyla düğün
hediyesi olarak veriyoruz. Ayrıca üyelerimizin
tamamını ferdi kaza sigortası kapsamına alarak üyelerimizin vefat durumlarında ferdi kaza
çeklerini ailelerine takdim ediyoruz.
Bitmedi! Üyelerimizin çocuklarına 2 yıllık ve 4
yıllık üniversite de okuyan öğrencilere her yıl
eğitim yardımı yapıyor üyelerimize katkı ve
destek olmaya çalışıyoruz. Bugüne kadar olduğu gibi bugünden sonrada devam edeceğiz
inşallah.” Başkan Toruntay, açıklamasının son
bölümünde ise üyelerinin haklarını korumanın
yanında üyeleriyle birlikte üretmeye ve ülke
ekonomisine katkı sağlamaya devam edeceklerini belirterek sözlerini tamamladı.
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OLEYİS SENDİKASI

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANIMIZI ZİYARET ETTİK
Kültür ve Turizm Bakanımız Sayın Mehmet Nuri
ERSOY'u Genel başkanımız Vedat Böke,Genel
Başkan Yardımcımız Erdoğan Yılmaz ve Kadın
Komite Başkanımız Serpil Açıkgöz makamında
ziyaret etti.

Oleyİs Aİlesİ büyüyor
İstanbul Spor Etkinlikleri ve İşletmeciliği Tic. A.Ş.
(Spor İstanbul) ve Beltur Büyük İstanbul Eğitim
Turizm ve Sağlık Yatırımları İşletme ve Tic. A.Ş.
işletmelerinde sendikamız ile Toplu İş Sözleşmesi
imzalanmıştır. Genel Başkan Yardımcımız Yavuz
Ulusoyve Van Şişli Öğretmenevin Müdürümüz
Mesüt Kancura ile birlikte Toplu İş Sözleşmesi
imzalamıştır. Çalışanlarımıza hayırlı olsun.
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genİŞLETİLMİŞ BAŞKANLAR KURULUMUZ ANTALYA'DA YAPILDI
OLEYİS Sendikamızın Genişletilmiş Başkanlar Kurulu Toplantısı 21 Aralık 2019 tarihinde
Antalya’da, yapıldı. Toplantıya Hak-iş Genel

Başkanımız Mahmut Arslan, OLEYİS Sendikası Genel Başkanımız Vedat Böke, HAK-İŞ
Antalya İl Başkanı Muhammed Talha Kandil,

OLEYİS Sendikası Yönetim Kurulu üyeleri,
şube başkan ve yöneticileri katıldı.

OLEYİS SENDİKASI OLARAK BİR İLKE İMZA ATTIK
1947 yılında kurulan Oleyis Sendikamız bir
ilke imza atmamın gururu içindeyiz. OLE-

YİS Sendikamızda Kadın Komite Başkanımız
olarak görev yapan Serpil Açıkgöz ilk kadın

Genel Sekreter olarak sendikamızda yeni
görevine atanmıştır.
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ÖZ AĞAÇ-İŞ SENDİKASI

ÖZ AĞAÇ-İŞ SENDİKASI 2019 YILI HİZMET İÇİ
EĞİTİM PROGRAMI DÜZENLENDİ
Öz Ağaç-İş Sendikası’nın Yönetici, Baş temsilci ve Temsilcileri için her yıl düzenli olarak
organize ettiği Hizmet İçi Eğitim Programı
bu yıl Ekim ayı içerisinde Sendikamızın Antalya Eğitim ve Sosyal Tesisi ESTİM ’de gerçekleşti.
Türkiye’nin her yerinden örgütlü olduğumuzu işyerlerindeki baş temsilci ve temsilcilerimizin katıldığı Hizmet İçi Eğitim Programımız kapsamında baş temsilci ve temsilcilerimize İş Hukuku, İSG, Sendikal Örgütlenme,
Risk Yönetimi ve Hitabet alanlarında eğitim
verildi.
Genel Başkanımız Av. Tuncay Dolu ve Genel
Yönetim Kurulumuzun da katıldığı Hizmet
İçi Eğitim Programımıza örgütlü olduğumuz
İstikbal, Bellona, Mondi, Boyser, İpek, Kilim,
Flekssit, Ergül, Safrano, Modams, Doğtaş,

Kelebek, Yataş, P&G, Alfemo, Aktül Kağıt,
SCA Yıldız, Mobipan İşyerlerimizin baş tem-

silci ve temsilcileri katıldı. Katılımcılara Hizmet İçi Eğitim Sertifikaları dağıtıldı.

GENEL BAŞKANIMIZ DOLU, ÇAY TV’DE MOBİLYA SEKTÖRÜNÜN
GELECEĞİNİ DEĞERLENDİRDİ
Genel Başkanımız Av. Tuncay Dolu, Çay TV'de Neşat Gündoğdu'nun sunduğu Akıldaki Sorular Programına konuk oldu.
Canlı yayına katılan Genel Başkanımız Dolu, Mobilya Sektörü ile
ilgili sorunları ve Gündemdeki konuları değerlendirdi.
ABD ile Türkiye arasında 100 Milyar Dolarlık ticaret hacmine
ulaşılması için atılacak adımları canlı yayında değerlendiren Genel Başkanımız DOLU, bu kapsamda en öncelikli sektörlerden
biri olarak belirlenen mobilya sektörünün ülke ekonomisine büyük katkı sağlayacağını vurguladı. Dolu açıklamasında, mobilya
sektörünün özellikle KDV indiriminin sona ermesinin ardından
büyük yara aldığını, ihracat yapan ve dünya geneli marka değeri
olan birçok işletmenin kapatma noktasına geldiğine değindi.
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Sektör temsilcileri olarak çıkış yolu aradıklarına değinen Dolu, geçtiğimiz ay Türk Mobilya Sektörünün yüzde 50’sini temsil eden
100’e yakın mobilya üretim firmasının katılımı ile düzenledikleri Mobilya Sektöründeki
Sorunlar ve Çözüm Yolları Paneli sonuç bildirgesinde de mobilya ihracatının arttırılma-

sı için devletimizden beklentilerimizi kamuoyu ile paylaştıklarını, bu adımın sektörün
sorunlarının azaltılmasında önemli ve büyük
bir adım olduğunu kaydetti.
İhracatın arttırılması, rekabet, kayıt dışı istihdam fazlalığı, maliyetlerin fazlalığı, KDV
indirimi ve devlet teşviği gibi konuların sek-

törün acil önlem alınması gereken sorunları
olduğunu dile getiren Öz Ağaç-İş Sendikası
Genel Başkanı Av. Tuncay DOLU, Sayın bakanımıza sesimizi duyduğu için teşekkür
ettiğini ancak sadece bu adımın sektörün
2023 hedefleri kapsamında yeterli olmayacağını ifade etti.

ÖZ AĞAÇ-İŞ SENDİKASI ENDÜSTRİYEL İLİŞKİLER TOPLANTILARI
İLE ÜYELERİNİN TALEPLERİNE ÇÖZÜM ARIYOR

Öz Ağaç-İş Sendikası örgütlü olduğu işyerlerinde üyelerinin istek ve taleplerine gerçekleştirdiği Endüstriyel İlişkiler Toplantıları ile
çözüm arıyor. Her yıl düzenli olarak gerçekleştirilen Endüstriyel İlişkiler Toplantılarına
Sendika Yöneticilerimiz, İşyeri temsilcilerimiz

ve İşveren temsilcileri katılarak ortak çözüm
yolları aranıyor. Bu kapsamda Öz Ağaç-İş
Sendikası Genel Başkanımız Av. Tuncay Dolu,
Genel Yönetim Kurulumuz, örgütlü olduğumuz işyerlerimizin temsilcileri ve işyeri temsilcilerinin katıldığı toplantıları başlattı. Erciyes

Anadolu Holding bünyesindeki İstikbal, Bellona, Mondi Home ve Boyser işyerlerimiz için
Endüstriyel İlişkiler Toplantılarımız gerçekleşti. Toplantılarda üyelerimizin istek ve talepleri
Sendika Yöneticileri ve işveren temsilcilerine
iletilerek ortak çözüm yolları arandı.

ÖZ AĞAÇ-İŞ SENDİKASI İLE ERCİYES ANADOLU HOLDİNG
ARASINDAKİ TİS GÖRÜŞMELERİ BAŞLADI

Örgütlü olduğumuz Bellona, İstikbal, Mondi
Home ve Boyser Mobilya Fabrikalarını bünyesinde barındıran Erciyes Anadolu Holding İle
Toplu İş Sözleşmesi Görüşmelerimiz Başladı.
HAK-İŞ Konfederasyonu Genel Başkanı Mahmut Aslan ve HAK-İŞ Yönetim Kurulu'nun da

katıldığı açılış toplantısına, Genel Başkanımız
Av. Tuncay Dolu, Genel Yönetim Kurulumuz
ve İşyeri Temsilcilerimiz, İşveren temsilcileri olarak da Holding Yönetim Kurulu Üyesi
ve CEO'su Alparslan Baki Ertekin ile Fabrika
Müdürleri katıldı. Ayrıca Erciyes Anadolu Hol-

ding'de örgütlü olan HAK-İŞ'e bağlı diğer Sendika Yöneticileri de toplantıya katıldı.
Sendikamızın üyeleri adına kazanımlarla dolu
bir sözleşme için başlattığı görüşmelerin bu
yıl sonuna kadar tamamlanması ve imzaların
atılması beklenmektedir.
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ENERJİ-İŞ SENDİKASI

BOYDAK ENERJİ A.Ş.'DE TİS GÖRÜŞMELERİNDE
İKİNCİ OTURUM GERÇEKLEŞTİRİLDİ
Boydak Enerji A.Ş. Toplu İş Sözleşmesi müzakerelerimizde Kayseri’de gerçekleşen ilk
oturumun ardından 13.12.2019 tarihinde
şirket genel müdürlüğünde ikinci oturumu
gerçekleştirdik. Taslak sözleşmemiz üzerinde yaptığımız görüşmede idari ve teknik
konulara ilişkin 30’a yakın maddede mutabakat sağladık. En kısa zamanda sözleşmemizin hayırla neticelenmesini dileriz.

İSTANBUL ENERJİ A.Ş.
YÖNETİMİ İLE BİR ARAYA
GELDİK
İstanbul Enerji A.Ş. Genel Müdürü M.Aslan
Değirmenci ile Enerji İş Sendikası yönetimi
olarak bir araya geldik. İstanbul Enerji A.Ş.
çalışanlarının yeni ihale dönemine ilişkin
tereddütlerini gidermek adına sorduğumuz
sorulara samimiyetle tatmin edici yanıtlar
veren Genel Müdür Değirmenci’ye güleryüzü, hoş sohbeti ve misafirperverliği için
teşekkürlerimizi sunar, çalışmalarında başarılar dileriz.

altunsoy, İstanbul
valİsİ alİ yerlİkaya'yı
makamında zİyaret ettİ
Anadolunun mayasını hamurunda taşıyan,
samimiyeti ve liyakati ile kadim şehrin Valilik makamını yeterliliği ile ikame eden Vali
Ali Yerlikaya ile Enerji İş Sendikası Genel
Başkanı Mahmud Altunsoy valilik makamında bir araya geldi. Sayın Valimize teşekkürlerimizi sunar, hayırlı hizmetlerinde
kendilerine kolaylıklar ve başarılar dileriz.
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kyk kazan-kalorİfer
personellerİmİzİ
zİyaret ettİk
Niğde İl Temsilcimiz Ali Osman Güneş ile
birlikte KYK kazan-kalorifer personeli üyelerimizi Enerji İş Sendikası olarak iş yerlerinde, çalışma alanlarında ziyaret ettik.
Sorunlarına, dilek ve temennilerine kulak
verdikten sonra idarecileri olan Yurt Müdürü
ile sendikamız ve işçi dostlarımız hakkında
hasbihal ederek Niğde’den ayrıldık.

kovalı sulama
bİrlİğİ'nde uzlaşmaya
varılamadı
Kayseri - Kovalı Sulama Birliğinde yürüttüğümüz toplu iş sözleşmesinde, yıl başında yapılan %27’lik ücret zammına istinaden masada
ücret zammı konusunda çekinceli tavır sergileyen işveren ile uzlaşmaya varılamamıştır.
Sürecimiz Yüksek Hakem Kurulu’nda devam
edecek olup, ilave ücret zammı, sosyal tediyeler ve ikramiyeler elde edeceğimiz kazançlı bir
dönem geçireceğimizi siz değerli arkadaşlarımızın bilgilerine sunarız.

DÜZCE GENÇLİK
VE SPOR İL
MÜDÜRLÜĞÜ'NE
HAYIRLI OLSUN
ZİYARETİ
Enerji-İş Sendikası Düzce Baştemsilcisi sayın Vedat Sezgin, Düzce Gençlik ve Spor il Müdürlüğü’ne
atanan Sayın İsa Yazıcı Müdürü-

tOPLU İŞ
SÖZLEŞMEMİZİN
HAYIRLI
OLMASINI
DİLİYORUZ

İstanbul eNERJİ A.Ş. ÇALIŞANLARIMIZLA
KAHVALTIDA BİR ARAYA GELDİK
İstanbul Enerji A.Ş. çalışanı
üyelerimizle mesai öncesinde sabah kahvaltısı programı
düzenledik.
Genel Başkanımız Mahmud
Altunsoy ve Genel Başkan
Yardımcımız Mübin Tekin’in
katıldığı kahvaltı programında sağlıklı ve güvenli bir iş

günü dileyerek hep birlikte
Eyüp Sultan (ra) Hazretlerinin
türbesine ziyarette bulunduk.
İmza attığımız toplu iş sözleşmesine ilişkin bilgilendirmede bulunduğumuz kahvaltıyı iyi dilek temennileri ile
sonlandırdık.

müze Hayırlı Olsun Ziyaretinde bulundu. Enerji-İş Genel Başkanımız
Mahmud Altunsoy’un selamlarını
ve hayırlı olsun dileklerini iletti.

Şereflikoçhisar Ovası Sulama Birliğinde iki çalışan için mesafe mefhumu gözetmeden, her sözleşmenin işimizin en önemli yanı olduğu
düşüncesiyle, Genel Başkan, Genel
Başkan Yardımcısı, TİS Uzmanı ve
Hukuk Müşaviri’nden oluşan mü-

zakere ekibimizle yeni dönem toplu
iş sözleşmemizi imza altına aldık.
Uzlaşmacı anlayışla geçen müzakeremizin neticesinde çıkan toplu iş
sözleşmemizin işçi dostlarımız adına hayırlı olmasını dileriz.
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KKTC KAMU-SEN

KAMUSEN'DEN ÖNEMLİ ETKİNLİK

Kamusen’in 30 Kasım 2019’da Hamitköy’de
yaptığı fidan dikme etkinliğine vatandaşlar
akın etti. Fidanlara ilk can suyunu veren Kamusen Genel Sekreteri Özgür Kıdrışlıoğlu;
“Hedefimiz burayı Lefkoşalı’nın hafta sonu
gidip zaman geçirebileceği bir orman haline
dönüştürmek” dedi. Diktikleri 280 fidanı bu
ormanın ilk etabı olarak gördüklerini söyleyen Kıdrışlıoğlu, “Bu ormanın içine yürüyüş
parkuru ve park yaparak, halkımıza vakit
geçirebilecekleri bir ortam sağlamak istiyoruz. Hem doğaya katkı sağlayıp, hem de
Lefkoşalı’nın zaman geçirebileceği bir Park
Ormanı yaratmayı hedefliyoruz” diye konuştu. Geçtiğimiz yıllarda düzenledikleri etkinliklerle 750 fidanı daha doğaya kazandırdıklarını
hatırlatan Kıdrışlıoğlu sözlerine şöyle devam
etti: “Geçen hafta düzenlediğimiz etkinlikle
280 fidanı daha dikerek doğa ile kavuşturduk.
Gelecek nesillere daha yeşil bir Kıbrıs bırakabilmek için küçük de olsa küçük bir katkı
sağlamaya çalıştık. Verimsiz toprağı bulunan arazinin düzenlenmesi, verimli toprak
taşıması gibi 2 aylık süren işlemlerle verimli
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toprağın oluşmasını sağladık. Bizlere destek
sağlayan, arazinin düzenlenmesi ve fidan temini konularında yardımlarını esirgemeyen
Orman Dairesi müdürü Cemil Karzaoğlu,
Ağaçlandırma Şube Sorumlusuna ve bölge
sorumlusuna, Fidanları sulama konusun-

da destek sağlayan LTB Başkanı Mehmet
Harmancı’ya, fidanların dikimini sağlayan
Kamusen Yönetim Kurulu üyeleri ve Kamusen üyeleri-ailelerine, dışarıdan gelip
katkı sağlayanlara Kamusen ailesi olarak
gönülden teşekkürlerimizi sunarız “

SENDİKALARIMIZDAN | 253

ÖZ TOPRAK-İŞ SENDİKASI

Kadın KomİteMİZDEN Arslan, Yıldız ve Öz’e
Hayırlı Olsun Zİyaretİ

Hak-İş Konfederasyonu Kadın Komitesi, Mahmut Arslan, Osman Yıldız’a ve Hak-İş Konfederasyonu Genel Başkan Yardımcılığına seçilen
Av. Hüseyin Öz’e yeni görev dönemleri için hayırlı olsun ziyaretinde
bulundu.

Eğİtİm Programına Katılım
Hak-İş Konfederasyonu Gençlik Komitesinin 10-11 Eylül 2019 tarihlerinde ”Genç Sendikacılar Eğitim Yoluyla Bilinçleniyor” konulu
eğitim programına Sendikamızın Genel Merkezinde Kadın Komitesi
Başkan Yardımcısı olarak çalışan Ezgi Demircioğlu katılarak sertifikasını, Konfederasyon Başkanı Mahmut Arslan’ın elinden almıştır.
Hacı Bayram-ı Veli Üniversitesi ile yürütülen “Gençlik Farkında” adlı
proje kapsamında düzenlenen yarışmanın ödül töreni gerçekleştirilerek dereceye giren proje sahiplerine ödülleri ve sertifikaları takdim
edildi.

6356 Sayılı Sendİkalar ve Toplu
İş Sözleşmesİ Konulu Eğİtİm
Hak- İş Konfederasyonu tarafından bir eğitim programı düzenlendi.
Düzenlenen program Hak- İş Konfederasyonu toplantı salonunda
gerçekleştirildi. Avukat Oğuz Aksoy “6356 Sayılı Sendikalar ve Toplu
İş Sözleşmesi Kanunu” konulu eğitim programını düzenledi.
Toplantıya Sendikamızın Mali Müşaviri Eda Kılınç, Genel Koordinatör
ve Kadın Komitesi Başkanı Nihal Kahraman Vural katıldı. Toplantıda
“6356 Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu” Mali Mevzuat açısından detaylı olarak anlatıldı ve değerlendirmeler yapıldı.
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Hak-İş Uluslararası
Kısa Fİlm
Yarışmasına Katıldık

Hak-İş Konfederasyonu’nun Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın da katkılarıyla 8’incisi düzenlenen “Emeğe Saygı” temalı Uluslararası
Kısa Film Yarışması Ödül Töreni, 27 Kasım
2019 tarihinde Ankara Hilton Garden Inn

Otel’de gerçekleştirildi. Ödül törenine Hak-İş
Konfederasyonun Genel Başkanı Mahmut
Arslan, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet
Nuri Ersoy, Hak-İş Yönetim Kurulu, değerli
siyasetçiler, sendikaların genel başkanları –

genel başkan yardımcıları, başarılı yapımcılar, yönetmenler ve sanatçılar katıldı.
Uluslararası düzenlenen kısa film yarışmasında ödül alan herkesi tebrik eder başarılarının devamını dileriz. Hak-İş Uluslararası
Film Yarışmasına Genel Başkan Yardımcılar; Yüksel Kılıçaslan, Zeki Özyol ve Kadın
Komitesi Başkanı Nihal Kahraman Vural,
Kadın Komitesi Başkan Yardımcısı Ezgi Demirciğlu katıldı. Hak-İş Başkanı Mahmut
Arslan’a ve bu projede emeği geçen herkese
teşekkür ederiz.

Çalışma Hayatı ve
Sendİkal Hayatta
Kadın” Konulu Eğİtİm
Programı

29.11.2019 Cuma günü Kayseri’de 5 sendikanın (Öz Toprak-İş, Öz Ağaç İş, Öz Çelik İş,
Öz Taşıma ve Öz Sağlık) ortak düzenlediği
“Çalışma Hayatı ve Sendikal Hayatta Kadın “
konulu bir eğitim programı düzenlendi.

Gün boyu süren eğitimde Avukat Hamdi Abdullah Koçoğlu “Çalışma Hayatında Kadın
Hakları”, Doç. Dr. Mehmet Merve Özaydın
“İş ve Aile Yaşamının Uyumu”, Hak-İş Kadın
Komite Başkanı Fatma Zengin ise “Sendikal

Hayatta Kadın” konularında eğitimler verdiler.
Programda konuşan Genel Başkan Yardımcımız Yüksel KILIÇASLAN: “Türkiye’de
kadınların çalışma hayatı ve sendikal hareketlerde yeterince rol almadığını bu durumun düzelmesi için kadınların güçlenmesi”
gerektiğinden bahsederek kadınlara yönelik
yapılan her türlü düzenlemelerin toplum
hayatına çok olumlu katkılar sağlayacağını
vurguladı.

Sendİkamızdan Ece
Banyo A.Ş.’YE Zİyaret
İşyeri temsilcileri ve üyeler ile görüşmeler
yapan Genel Başkan Yardımcımız ve Genel
Koordinatörümüz üyelerimize yılbaşı dolayısıyla yaptırdıkları hediyeleri dağıttılar.
Ziyaret esnasında Ece Banyo İnsan Kaynakları müdürü İsmail Adanır ile Ece Banyo Mali
ve İdari İşler Koordinatörü Ahmet Uyan’a ziGenel Başkan Yardımcımız Yüksel Kılıçaslan

Vural, Çorum'da örgütlü olduğumuz Ece

yarette bulunarak kendilerine hediyelerimiz

ve Genel Koordinatörümüz Nihal Kahraman

Banyo Gereçleri adlı işyerimizi ziyaret ettiler.

takdim edildi.
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ÖZ PETROL-İŞ SENDİKASI

3. ULUSLARARASI SENDİKALAR VE MESLEKİ
ÖRGÜTLER KONFERANSI'NA KATILDIK
Genel Merkez Yönetim ve Denetleme Kurulu üyeleri 3.Uluslararası Sendikalar ve Mesleki Örgütler
Konferansı'na katıldılar. Toplantı
"Kudüs İçin Hep Birlikte" temasıyla düzenlendi ve çok sayıda yabancı misafir katılım sağladı.

Avrasya Ambalaj
Malzemelerİ
fuarı'na katıldıK
Genel Başkanımız Kudret Örgel
ve Genel Mali Sekreterimiz Uğur
Evkuran TÜYAP'ta düzenlenen
"Avrasya Ambalaj Malzemeleri"
fuarına katıldılar. Yömser Ambalaj
A.Ş. standında Genel Müdür Yardımcısı sayın Umut Seyhan ile bir
araya geldiler.

KARDEŞ OKUL BOYAMA ETKİNLİĞİ
gerçekleŞTİRDİK

Manisa Organize Sanayi Bölgesinde kurulu Polinas A.Ş. işyeri üyelerimiz ve fabrika yöneticileri "Kardeş
Okul Boyama" etkinliği kapsamın-

da Manisa İli Yunusemre İlçesi Yukarı Kayapınar İlköğretim Okulu'nu
boyadılar.
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VİRA BİSMİLLAH
Polinas A.Ş. işyerinde çalışmakta olan sendikamız üyeleri, İzmir-Foça da işyeri ve sendikamız
yöneticilerinin sosyal faaliyetler
kapsamında düzenlediği "Balık
Tutma" etkinliğine katıldılar.

MUTLU ET MUTLU OL 1
Manisa organize Sanayi Bölgesinde kurulu Yıldız Holding firmalarından Polinas
A.Ş. işyerinde çalışmakta olan sendikamız
üyeleri, temsilcileri ve işyeri yöneticileri
her yıl Yıldız holding tarafından düzenlenen "Mutlu Et Mutlu Ol" etkinlikleri kapsamında Manisa ili Yunusemre İlçesi Yukarı
Kayapınar İlköğretim Okulu öğrencilerine
hediyeler dağıttılar.

MUTLU ET MUTLU OL 2
Yıldız Holding tarafından her yıl düzenlenen "Mutlu Et Mutlu Ol" etkinlikleri kapsamında bu yıl Polinas A.Ş. işyerinde çalışmakta olan üyelerimize yapılan çekiliş sonucu Fenerbahçe formaları dağıtıldı. Tüm
üyelerimizin ve sendikamız temsilcilerinin katılımıyla işyerinde düzenlenen
etkinlik sonunda kurada adı çıkan üyelerimiz formalarını giyerek poz verdiler.

HAK-İŞ İSTANBUL İL BAŞKANLIĞI AÇILIŞInA KATıldık

ÇALIŞANLARIMIZLA
KAHVALTIDA BULUŞTUK
Genel Başkanımız Kudret Örgel ve Genel Sekreterimiz Uğur Evkuran, Yömser
Ambalaj A.Ş. işyeri temsilci ve üyeleri ile
kahvaltı programında bir araya geldiler.
Toplantıda karşılıklı hasbihal edilerek işyerinde karşılaşılan sorunlar ve çözüm
yolları ele elındı.
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Genel Başkanımız Kudret Örgel, Genel
Mali Sekreterimiz Uğur Evkuran ve Yömser Ambalaj A.Ş. işyeri temsilcilerimiz
ile birlikte Hak-İş Konfederasyonu Genel
Başkanı Mahmut Arslan'ın da katılımlarıyla gerçekleşen Hak-İş İstanbul İl Başkanlığı ve Hizmet-İş Sendikası İstanbul 5
Nolu Şube Başkanlığı yeni bina açılışı
programına katıldılar. Mustafa Şişman'ın
ev sahipliğinde gerçekleşen programa
çok sayıda işçi, yönetici ve basın mensubu iştirak etti. Yeni binanın hayırlara vesile
olmasını dileriz.

