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Hafıza ve
tecrübeyi aktarmak…
“Kurumsal tarih” kavramının çok da eski olmayan geçmişi gösteriyor ki,
yaptıklarınızın önemi kadar onların yarına aktarılması da bir o kadar önemlidir. Bu aynı zamanda muhteva, hafıza ve tecrübenin geleceğe taşınmasıdır. Bazı kısa süreli kesintiler olsa da uzun zamandır yayınını devam ettiren
HAK-İŞ Dergisi, şartların durağan ve hareketli olduğuna takılmaksızın kurumsal bilgi ve etkinliklerini muhataplarına iletmeyi sürdürüyor.
Ülkemizin koronavirüs salgını döneminden geçtiği ve büyük ölçüde erken tedbirle kontrol altına alındığı bu dönemde de HAK-İŞ kurumsal etkinliklerini salgın ve sağlık şartlarına riayet ederek ara vermeden sürdürmüştür.
Emeğin toplumsal hayatın varoluş göstergesi olduğunun bilincini taşıyan HAK-İŞ, tüm mensuplarını bilgilendirmeye, onlarla gelişmeleri paylaşmaya, onları donanımlı kılmaya ve yeni yüzyılın yükselen değerleriyle onları
buluşturmaya devam ediyor. Gerçekleştirdiğimiz tüm eylem ve etkinlikler,
dergimizin vizyonunda yer almaktadır.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın her yıl Ocak ve Temmuz
aylarında açıkladığı Sendika İstatistiklerinde 2020 yılı Temmuz döneminde
de HAK-İŞ istikrarlı büyümesini sürdürmüştür. Ayrıntılı haberimiz dergimizin iç sayfalarında…
Ayrıca dergimizin bu sayısında;
HAK-İŞ’in bu dönemin öne çıkan konuları hakkındaki görüş ve açıklamaları, 15 Temmuz hain darbe ve işgal girişiminin 4. yıldönümünde şehitlerimizi anma programımız, 696 sayılı KHK ile ilgili düşüncelerimiz, örgütlenme çalışmalarımız, kadın emekçilere yönelik programlarımız, kurumsal
ziyaretlerimiz, kültür-sanat etkinliklerimiz, koronavirüsle ilgili çalışmalarımız, kıdem tazminatı, uluslararası diyalog ve etkinliklerimiz, sendikalarımızın faaliyetleri, hukuk sayfalarımız, karikatür, tarihimizde emek hareketleri,
alıntı, kitap, tebessüm ve yönetim vs. sayfalarımız da dergimizde…
Yeni sayımıza kadar esen kalın…
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Başkandan
Başkandan
İstikrarı Korumak,
Diyalog ve Sorumluluk...

Mahmut Arslan
HAK-İŞ Genel Başkanı

mahmutarslan@hakis.org.tr

Yerli ve özgün duruşuyla,
ortaya koyduğu muhteva
ve verdiği mesajla emek
hareketine yeni damarlar
açan HAK-İŞ, 44 yıllık
çizgimizin her noktasında,
taşıdığı misyonun gereği,
her zaman ve şartta
sorumluluk almış, bu
sorumluluğun gereğini
azami şekilde yerine
getirmenin mücadelesini
vermiştir. Emekçileri
doğrudan ilgilendiren
sorunlardan; ülkemizin
genel siyasi, sosyal ve
ekonomik sorunlarına dair
görüş ve tutumunu ortaya
koymuştur.
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Zamanın akıp gittiği bir realite. Bu
akışta insan, eşya ve olaylar sürekli yenileniyor, değişiyor, yorumlanıyor
ve ‘zamanın ruhu’na göre anlam ifade
ediyor. Yani diğer bir deyişle; niteliği ne
olursa olsun her hareket, bulunduğu
zamana, yere ve şartlara göre çekim
merkezi oluşturabiliyor, önem ve değer
kazanabiliyor. Ya da aksine zaman içinde eriyip yok oluyor.
Bu bağlamda, Sendikal hareket de tarihî süreçte ‘emek eksenli’ gelişimini
istikrarlı bir biçimde devam ettirebildiği
ve inisiyatif alabildiği nispette geleceğini
teminat altına alabilir ve varlığını sürdürebilir. Bir düşünürün “zaman çok hızlı
akıyor ve her şey o kadar hızlı değişiyor
ki, aynı yerde kalmak için bile çok hızlı
koşmalı” ifadesi, aslında yaşadığımız
dünyada varolmanın istikrarı koruya
rak sürekli hareketle mümkün olacağına vurgu yapıyor. Burada istikrarı
koruyabilmenin temel şartı sorumlu
luk almak
ve bu sorumluluğun gereğini yerine getirmektir. Toplumsal tarih,
özellikle de emek tarihi bu yönde yaşanmışlıklara tanıktır.
Yerli ve özgün duruşuyla, ortaya koyduğu muhteva ve verdiği mesajla emek
hareketine yeni damarlar açan HAK-İŞ
olarak, 44 yıllık çizgimizin her noktasında, taşıdığı misyonun gereği, her zaman
ve şartta sorumluluk almış, bu sorumluluğun gereğini azami şekilde yerine
getirmenin mücadelesini vermiştir.
Emekçileri doğrudan ilgilendiren sorunlardan; ülkemizin genel siyasi, sos-
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yal ve ekonomik sorunlarına dair görüş
ve tutumunu ortaya koymuştur.
Haklı bir davayı savunmak ve
bunun sorumluluğunu almak, verdi
ğimiz mücadelenin itici gücü ve moral
kaynağıdır. Aksi halde sorumluluğunu
üstlendiğimiz kitlelerin bize emanet ettiği hak ve beklentilerine duyarsızlaşma
ve yabancılaşma kaçınılmazdır. Haklı
bir davaya inanmış olanların öncelik le üstlenmeleri gereken sorumluluk,
HAK-İŞ’in varoluş felsefesinin temel dinamiklerindendir. Olağanüstü durum ve
şartlarda dahi mensuplarının haklarını
korumak ve hayat düzeylerini yükseltmek yolunda azamî çabayı göstermek,
gene varoluş nedenlerimizdendir.
Buna güncel bir örnek olarak Koronavirüse yönelik tedbir, öneri ve çabalarımızı gösterebiliriz. Günümüzde, tüm
dünyayı etkisi altına alan koronavirüs
salgınına karşı erken dönemde önlem
alan Türkiye, ciddi tedbirlerle bu salgınla başarılı bir şekilde mücadele etmiş ve
halen de mücadelesini sürdürmektedir.
HAK-İŞ olarak, pandemi sürecinden en
fazla etkilenen kesimlerden emekçilerin bu dönemi en az zayiatla atlatmaları
için çaba gösteriyoruz. Bunun için de
tüm sosyal diyalog mekanizmalarının
çalıştırılması için uğraşıyoruz. Derinliği
ve genişliği ne olursa olsun tüm sorunlar diyalog mekanizmalarının çalıştırılması ve yoğunlaştırılması ile çözüme
kavuşturulabilir. İstikrar sadece ekonominin bir gereği değil, aynı zamanda
sosyal diyaloğun da bir gereğidir. Diya-
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logda istikrarın sorunların çözümünde de
istikrarı getireceğine inanıyoruz.
Biz ülkemizin her konuda potansiyeline,
insanımızın da sağduyusuna güveniyoruz.
Toplumsal tarihin her döneminde, olağanüstü şartlar da dahil olmak üzere devlet ve
millet olarak istikrarımızı koruyarak is
tikbalimize sahip çıktık.
Çünkü istikbale
(geleceğe) sahip çıkmak, mevcut durumda
istikrarımızı korumakla mümkün olacağına
inanmışız. Bugün de tarihin modern zamanlar sürecinde devlet ve millet olarak varoluş mücadelimizde bir bütün olarak birlik
içinde istikrarımızı sürdürüyoruz. Emekçilerin bu dönemde devleti, ülkesi ve milleti için
gösterdiği çabalar, ortaya koyduğu özveri,
feraset, basiret ve cesareti 15 Temmuz hain
darbe ve işgal girişimindeki direnişiyle bir
kez daha kanıtlanmıştır.
İki dünya savaşının ağır şartlarını yaşamış,
ayrıca birçok sosyal ve ekonomik krizleri
atlatmış, darbe girişimlerine maruz kalmış
ülkemiz ve insanımızın dayanıklılığı, birlik ve
beraberliği, sabrı ve önlem alma kabiliyeti,
her türlü olağanüstü şartlarda bile varoluşunu sürdürebileceğini ortaya koymuştur.
Koronavirüs (Pandemi) sürecini yaşadığımız bu günlere baktığımızda… Bütün
dünyayı etkisi altına alan Koronavirüsün,
normalleşme dönemini yaşadığımız şu
günlerde de inanıyorum ki, milletimiz, alınan tedbirlere riayet ederek bu süreci de atlatacak ve normal hayatına dönecektir.
Bu süreç içerisinde hükümetimiz tarafından Çalışma hayatıyla ilgili alınan isabetli kararları destekliyoruz. Özellikle işten
çıkarmaların yasaklanması, salgın nedeniyle üretime ara vermek zorunda kalan
işletmelere verilen destekler ve çalışanlara
ödenen kısmi çalışma ödenekleri pandeminin etkilerinin derinleşmesini engellemiştir.
Yapılan araştırmalar gösteriyor ki; pandeminin etkileri bir süre daha devam edecektir. Bu nedenle HAK-İŞ olarak talebimiz;
kısa çalışma ödeneği ile işten çıkarmaların

yasaklanmasına ilişkin uygulamanın pandeminin etkisi geçene kadar devam etmesidir.
Bu süreçte, özellikle çalışanların işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerine uyacak şekilde çalışmaları sağlanmalıdır. Bu
konuda tedbirler ve denetimler yoğunlaştırılmalıdır. Ayrıca, çalışmakta iken Koronavirüse maruz kalan emekçilerin durumları
meslek hastalıkları kapsamında değerlendirilmelidir.
Pandemi sürecinde de örgütlenme ve
diğer faaliyetlerini aksatmadan sürdüren
HAK-İŞ, en son yayınlanan (Temmuz 2020)
Sendika istatistiklerinde istikrarını koruyarak, yeni katılımlarla büyümesini sürdürmüştür. Ülkemizin en büyük işçi sendikası
bu dönemde de HİZMET-İŞ olmuş, Konfederasyonumuza bağlı 7 sendikamız işkolunun
lideri olmuştur. Bu da gösteriyor ki, HAK-İŞ,
işçilerin umudu olmaya, onların güvenini
kazanmaya devam etmektedir. Bu vesileyle
bu başarımızda bize güvenen, bizimle aynı
misyonu paylaşan ve aynı hedefe yürüyen
tüm emekçi kardeşlerime, tüm HAK-İŞ teşkilatına teşekkür ediyorum. Onların emek
ve alınterleri HAK-İŞ’i daha da büyüteceğine
ve emeğin tek adresi olma hedefini gerçekleştireceğine inanıyorum
Evet… Sendikal hareketin yürüyüş kulvarında varoluşunu anlamlı kılacak, kendisini
sürekli ihtiyaç haline getirecek temel dinamiklerin başında diyalog ve sorumluluk gelmektedir. HAK-İŞ, her dönem ve koşullar
altında; sorumluluk idrakiyle istikrarlı yürüyüşünü sürdüren HAK-İŞ, örgütlenmeyi
bekleyen tüm emekçilere ulaşmayı varoluş
nedenlerinden bilmiş ve bu yönde çabalarını
artırarak sürdürmeye devam edecektir.
Olağanüstü dönemlerin, olağanüstü tedbir ve sorumluluklarla normalleşeceğinin
bilincinde olan HAK-İŞ’in, istikrarın kararlı
olma, olduğu yeri tahkim etme demek olduğu idrakiyle emekçilerin umudu olmaya
devam edecektir.
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Bütün dünyayı
etkisi altına alan
Koronavirüsün,
normalleşme dönemini
yaşadığımız şu
günlerde de inanıyorum
ki, milletimiz, alınan
tedbirlere riayet ederek
bu süreci de atlatacak
ve normal hayatına
dönecektir.
Bu süreç içerisinde
hükümetimiz tarafından
çalışma hayatıyla ilgili
alınan isabetli kararları
destekliyoruz.
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HAK-İŞ'TEN 696 SAYILI KHK GÜNDEMLİ
BASIN TOPLANTISI

“Üyelerimizin Kanun Zoruyla Başka
Sendikalara Üye Yapılması
Kabul Edilemez”
• Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 696

Sayılı KHK ile kamu kurum ve kuruluşlarında sürekli işçi kadrosuna atanan çalışanların ve Konfederasyonumuza bağlı
sendikalarımızın yaşadığı sorunlar ve
çalışma hayatının gündemine ilişkin bir
basın toplantısı düzenledi.

Genel Başkanımız Mahmut Arslan Başkanlığında, 5 Ağustos 2020 tarihinde
HAK-İŞ Genel Merkezinde düzenlenen
basın toplantısına, HAK-İŞ Genel Başkan
Yardımcılarımız Yunus Değirmenci ve
Av. Hüseyin Öz, Genel Sekreter Yardımcılarımız Eda Güner ve Erdoğan Serdengeçti’nin yanı sıra konfederasyonumuza
bağlı sendikalarımızın başkanları ve basın mensupları katıldı.
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• Arslan, “Sendikalarımıza üye olan arkadaşlarımızın üyeliklerinin güvence altına alınmasını, iş kollarının güvence altına alınmasını istiyoruz. Bu sorunun çözüme kavuşturulması
için başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak
üzere, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanımız bütün yetkililerden destek istiyoruz”

Genel Başkanımız Mahmut Arslan konuşmasına Lübnan’ın Başkenti Beyrut’ta
meydana gelen patlamada hayatlarını
kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralılara
acil şifalar dileyerek başladı.
Arslan, “Lübnan Sendikal hareketiyle
dayanışma içerisinde olduğumuzu ifade
ettik. Kendilerine bir mesaj göndererek
başsağlığı ve geçmiş olsun dileklerimizi
ilettik. Ayrıca Malatya’nın Pütürge ilçesin-

de meydana gelen depremlerden etkilenen bütün vatandaşlarımıza da geçmiş
olsun dileklerimi iletiyorum” dedi.

“Türkiye İçin Çok Önemli Bir
Reformu Hep Birlikte Hayata
Geçirdik”
2017 yılı Aralık ayında taşeron şirketlerde çalışan 1 milyona yakın işçinin kadro
almasıyla Türkiye Cumhuriyeti tarihinin
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çalışma hayatındaki en büyük reformunun gerçekleştirildiğini hatırlatan Arslan,
“Bu reformun mimarları olan başta Sayın
Cumhurbaşkanımız olmak üzere bütün
Bakanlarımıza ve hükümetimize bir kere
daha teşekkür ediyoruz. Çağdaş köle
muamelesi gören, en temel haklarından
yoksun, başta örgütlenme, toplu sözleşme, tazminat, fazla çalışma, izin hakları
olmayan, iş güvenceleri yok sayılan milyonlarca işçi kardeşimiz kamuda kadrolu
işçi olma hakkına kavuştu. Sendikalarıyla örgütlenerek toplu sözleşmelerini
imzaladılar ve Türkiye için çok önemli bir
reformu hep birlikte hayata geçirdik. Bu
Türkiye’nin yakın tarihinde gerçekleştirdiği çalışma hayatıyla ilgili çok önemli bir
reformdur. Bu başarıda konfederasyonumuzun çok önemli bir rolü ve misyonu
olmuştur” şeklinde konuştu.

“Son Dakika Müdahalesiyle
Gelen Düzenleme Başarıyı
Gölgelemiştir”
Arslan, “696 sayılı KHK’ya son dakika
müdahalesiyle hiçbir bilgimiz olmayan,
bizimle hiçbir şekilde konuşulmayan ve
kararname çıktıktan sonra öğrendiğimiz
bir düzenleme bütün bu başarıyı ciddi
anlamda gölgelemiştir. Özellikle 2014 yılında taşeronda örgütlenen sendikaların
taşeron şirketlerle yaptığı sözleşmeye
rağmen daha sonra getirilen düzenlemeyle bu yol kapatılmıştır” dedi.

696 sayılı KHK ile 6356
sayılı kanunun geçici 7.
Maddesinin 3. Fıkrası
ile 1 Kasım’dan itibaren
örgütlendiğimiz iş
kollarındaki üyelerimiz
asıl iş kolu iddiasıyla
farklı işkollarında
tescil edilecekler ve
sendikalarımızın üyeleri
bir çırpıda ortadan
kaldırılmış olacak. Bu
durum hem sendikaların
arasındaki dayanışmayı,
uyumu, birlikteliği ciddi
bir şekilde tehdit etmekte,
hem haksız bir rekabet
oluşturmakta hem de
konfederasyonumuzun
toplam gücüne ciddi bir
şekilde zarar vermektedir.

“Üyelerimizin Kanun Zoruyla
Başka Sendikalara Üye Yapılması
Kabul Edilemez”
Taşeron işçilerin kadroya alınmasıyla imza atılan büyük başarının böyle bir
düzenleme ile gölgelenmesine itiraz ettiklerini söyleyen Arslan, “Bu durumun
hesaplanamayan ve gelecekte Türkiye
için ciddi yeni sorunları doğurabileceği
endişemizi paylaştık. Sendika üyelerimizin kanun zoruyla başka sendikalara üye
olma durumunun kabul edilemez olduğunun altını çizdik. Düzenlemeyle toplu
sözleşme özgürlüğünün bazı sendikalarımız için ortadan kaldırıldığının altını
çizdik ve konfederasyonumuzun bünyesinde bu düzenlemenin yeniden gözden
geçirilerek ortadan kaldırılması için bir
komite oluşturduk. Düzenlemeden etkilenen 9 sendikamız ortak bir deklarasyon
yayınladı. Bu deklarasyonun bir tanesinin
temeli 696 sayılı KHK ile 6356 sayılı kanunun geçici 7. Maddesinin 3. Fıkrasına
dayanılarak 1 Kasım 2020 tarihinden
itibaren örgütlü olduğumuz iş kollarının
değiştirilmiş olmasına itirazımızdır. Bu
konuda sendikalarımızla ortak bir mücadele platformu oluşturduk ve bütün sendikalarımızla birlikte ortak mücadelemiz
devam etmektedir” diye konuştu.
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“Düzenleme Konfederasyonlar
Arasında Haksız Rekabete Yol
Açacak”

“Sendikal Örgütlülük Ancak
Sendika Özgürlüğü ile Söz
Konusu Olabilir”

Geçici 7. Maddenin hayata geçirilmesi
halinde yaklaşık 180 bin HAK-İŞ üyesinin
kanun zoruyla başka sendikalara üye olmaya mecbur bırakılacağını dile getiren
Arslan, “Bu rakam, Konfederasyonumuzun toplam üye sayısının çok ciddi bir
kısmına tekabül etmektedir. Düzenleme
hayata geçirilirse hem sendikalarımızın arasındaki denge, uyum, dayanışma
ortadan kaldırılacak, hem de hak etmedikleri halde başka sendikalara imkan
sağlayacaktır. Ayrıca Konfederasyonlar
arasında da haksız bir rekabeti beraberinde getirecektir” dedi.

Düzenlemenin hayata geçirilmesine
yaklaşık 3 aylık bir süre kaldığını dile
getiren Arslan, “Buradan Sayın Cumhurbaşkanımıza, Bakanlarımıza ve bütün
muhataplarımıza bir kez daha çağrıda
bulunuyoruz. İşçilerin yıllardır örgütlendikleri sendikaların kanun düzenlemesiyle içinin boşaltılmasına, sendikalarımızın bazılarının büyük ölçüde üyelerini
kaybetmiş olmasına, hiç hak etmedikleri
halde işçilerin kanun zoruyla başka sendikalara üye olmak zorunda bırakılmasına şiddetle karşı çıkıyoruz. Bu karşı
çıkışımız hem uluslararası sözleşmeler-
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le, hem anayasamızla, hem de mevcut
mevzuatlarımızla örtüşüyor. Biz kanun
zoruyla hiçbir işçinin başka bir sendikanın üyesi olmaya zorlanmasını kabul
edemeyiz. Sendikal örgütlülük ancak
sendika özgürlüğü ile söz konusu olabilir. Örgütlenme özgürlüğünün önündeki
engelin kaldırılmasını istiyoruz” dedi.

“Sendikalarımızın Üyeleri Bir Çırpıda Ortadan Kaldırılmış Olacak”
Güvenlik, büro, temizlik, enerji, taşımacılık başta olmak üzere bütün işçilerin
hangi iş kolunda faaliyet yapıyorsa o
iş kolunda örgütlendiğini dile getiren
Arslan, “İşçilerimiz kendi iş kolundaki
işverenlerle, şirketlerle, kendi iş kollarında yetki alarak sözleşmeleri yaptılar.
2014’ten 2020 yılına kadar bu sözleşmeler devam etti. Ancak 696 sayılı KHK ile
6356 sayılı kanunun geçici 7. Maddesinin
3. Fıkrası ile 1 Kasım’dan itibaren örgütlendiğimiz iş kollarındaki üyelerimiz asıl
iş kolu iddiasıyla farklı işkollarında tescil
edilecekler ve sendikalarımızın üyeleri bir çırpıda ortadan kaldırılmış olacak.
Bu durum hem sendikaların arasındaki
dayanışmayı, uyumu, birlikteliği ciddi bir
şekilde tehdit etmekte, hem haksız bir
rekabet oluşturmakta hem de konfederasyonumuzun toplam gücüne ciddi bir
şekilde zarar vermektedir. İşçileri örgütleyen, onlarla mücadele eden, onların
sorunlarıyla yakından ilgilenen, kurum-
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sal yapısını güçlendiren, pek çok konuda
toplu iş sözleşmesiyle arkadaşlarımıza
sahip çıkan sendikalarımızın üyelerinden
mahrum bırakılmasının hiçbir gerekçesi
olamaz” ifadelerini kullandı.

“Geçici 7. Madde Derhal Ortadan
Kaldırılmalı”
HAK-İŞ Konfederasyonu olarak geçici
7. maddenin derhal ortadan kaldırılarak
işçilerin hangi işkolunda örgütlü ise aynı
işkolunda örgütlülüklerinin toplu sözleşmelerinin devam etmesi gerektiğini vurgulayan Arslan, “Bu durum hem iş barışı
için hem üyelerimizin özgür iradeleriyle

tercih ettikleri sendikalar için, hem de
üyelerimiz için çok önemlidir. Bu süreci
bu noktada gündemde tutmaya devam
edeceğiz.

"Sonuna Kadar Mücadeleyi
Sürdüreceğiz"
Aklıselimin galip geleceğine ve bu yanlıştan dönüleceğine inanıyoruz. Böylelikle işçilerimizin kendi özgür iradeleriyle
tercih ettikleri sendikalardan kanun zoruyla ayrılmaları engellenmiş olacaktır.
Sonuna kadar bu durumun mücadelesini
sürdürmeye ve bu konudaki kararlılığımızı her fırsatta ortaya koymaya, gerek-

tiğinde bu çalışmalarımızı yeni bazı atacağımız bazı adımlarla desteklemeye devam edeceğiz” açıklamasında bulundu.
Türkiye’nin Koronavirüs salgını başta olmak üzere birçok sorunu olduğunu söyleyen Genel Başkanımız Mahmut Arslan,
“Ülkemizin birçok sorunu varken çalışma
hayatımızın sorunları varken, Türkiye’nin
temel sorunlarına yeni bir sorun daha
ilave etmek kimseye fayda sağlamaz.
Bu düzenlemeleri bize rağmen yapanlar
Türk çalışma hayatının en büyük reformunun içerisine dinamit gibi koyanlar bu
sorunun sorumlularıdır” dedi.

“Sorunun Çözüme Kavuşturulması İçin Bütün
Yetkililerden Destek İstiyoruz”
“Bir başka sendika veya kuruluştan hak etmediğimiz,
bize üye olmayan işçilerin bize üyeliğinin yapılmasını
istemiyoruz” diyen Arslan, “Sendikalarımıza üye
olan arkadaşlarımızın üyeliklerinin güvence altına
alınmasını, iş kollarının güvence altına alınmasını
istiyoruz. Bu sorunun çözüme kavuşturulması
için başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere,
Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanımız bütün
yetkililerden destek istiyoruz” dedi.
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“Dürüst, Onurlu ve
Kararlı Yürüyüşümüze
Güçlü Bir Şekilde Devam Edeceğiz”
HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, “İşçilerin örgütlendikleri ve kadro sürecinde
birlikte mücadele verdikleri sendikaları dışında, başka bir sendikaya üye olmaya zorlanması, bireysel sendika özgürlüklerine
aykırıdır. Bu durum, örgütlenme özgürlüğüne aşırı ve ölçüsüz bir müdahaledir” dedi.
HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan,
6356 sayılı Kanunun Geçici 7. Maddesinin 3.
Fıkrasının yürürlükten kaldırılması talebine
ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadelere yer
verdi:
“HAK-İŞ Konfederasyonu, kamu kurum ve
kuruluşlarında taşeronlar yanında çalışanların kadroya geçirilmesi için tarihi bir mücadele vermiştir. Bu büyük mücadelemiz,
çalışanların kadro alması ile taçlanmıştır.
696 Sayılı KHK ile kamu kurum ve kuruluşlarında taşeron yanında çalışan işçiler,
kamu kurum ve kuruluşlarının sürekli işçi
kadrolarına geçirilmiştir.
HAK-İŞ Konfederasyonu üyesi sendikalarımız, 696 Sayılı KHK ile kamu kurum ve
kuruluşlarının sürekli işçi kadrolarına geçirilen işçilerin toplu iş sözleşmesi süreçlerini başlatmak üzere, Aile Çalışma ve Sosyal
Hizmetler Bakanlığına 01 Kasım 2020 tari-

hinde yetki tespit başvurusu yapacaktır.
Kamu kurum ve kuruluşlarında, çalışanların işlerinin niteliğine, işyerlerine ve işkollarına özgü birçok sorunu bulunmaktadır.
Çalışanların ücret ve ücrete bağlı hakları
başta olmak üzere sorunlarının çözüm yeri
özgür toplu pazarlık masasıdır. Sendikalarımız, 1 Kasım 2020 tarihinden itibaren şeffaf bir şekilde toplu pazarlık sürecini yürütecektir. SGK kayıtlarında çalışanların tescil
edildikleri işkolları, işyerinde örgütlenecek
sendikaları belirlemektedir. Bu kapsamda,
sendikalar 2014 yılından başlamak üzere
işyerlerinde örgütlenmesini tamamlamıştır. İşçilerin örgütlendikleri ve kadro sürecinde birlikte mücadele verdikleri sendikaları dışında, başka bir sendikaya üye olmaya zorlanması, bireysel sendika özgürlüklerine aykırıdır. Bu durum, örgütlenme özgürlüğüne aşırı ve ölçüsüz bir müdahaledir.
Kamu kurum ve kuruluşlarının sürekli işçi
kadrolarında çalışan işçilerin tamamı kendi
alanlarında asıl işte çalışmaktadır.
İşkollarındaki farklılıklar nedeniyle, çalışanların özlük hakları farklı belirlenemez.
HAK-İŞ olarak bunu KABUL ETMEDİK, KABUL ETMEYECEĞİZ.

Çalışanlar arasında ayrım yapılmasına,
örgütlenmenin parçalanmasına ve sendikaların pazarlık güçlerinin zayıflatılmasına
SON VERİLMESİNİ İSTİYORUZ.
HAK-İŞ olarak, 6356 sayılı Kanunun Geçici
7. Maddesinin 3. Fıkrasının yürürlükten kaldırılarak, işçilerin fiilen çalıştıkları ve halen
örgütlenmiş oldukları işkollarında örgütlenmelerinin sürekli hale getirilmesini talep ediyoruz.
HAK-İŞ olarak dün olduğu gibi bugün de
yarın da emeğin ve emekçinin alın terini
kutsal bilip, hakkını korumayı namus borcu
kabul ediyor, haysiyetli ve onurlu bir yerde
duruyoruz, durmaya da devam edeceğiz.
Bırakınız konuşmayı, bırakınız yazmayı,
düşünmeyi bile ihanet saydığımız emeğe
ve emekçi aleyhine bir yerde asla durmadık, bundan sonra da durmayacağımızı en
iyi yüzbinlerce HAK-İŞ üyesi kardeşlerim
bilmektedir. Güç odaklarının arkasına saklanıp emek hareketine ihanet edenleri tarih
de biliyor, bizler de sizler de çok iyi biliyorsunuz. Dürüst, onurlu ve kararlı yürüyüşümüze bugün daha güçlü bir şekilde devam
edeceğiz.

Arslan: “İşçilerin Başka Sendikaya Üye Olmaya
Zorlanması Sendikal Özgürlüklere Aykırıdır”
Kamuda çalışanları, taşeron diye insan yerine koymayan sözde sendikalar!
Dün, taşeron döneminde çalışanları yok saydınız.
Sözde sendikalarınıza üye kaydetmediniz.
Aynı servise bindirmediniz. Aynı asansöre binmediniz.
Aynı yemekhanede yemek yedirmediniz.
Karşılaştığınız zaman görmezden geldiniz. Selamlarını almadınız.
Çalışanları dinlemediniz. Onlara inanmadınız. Kadro taleplerine
kulaklarınızı tıkadınız.
Siz! Dün sahada mücadele vermeyen sözde sendikacılar!
Çalışanlar, bugün HAK İŞ İLE BİRLİKTE dimdik ayakta.”

HAK-İŞ KONFEDERASYONU
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“Taşeron
İşçiliğiyle
Mücadele
HAK-İŞ’in
İnisiyatifinde
Başladı”
Arslan: “İşkollarında değişiklik
yapılarak, emekçileri
istemedikleri sendikalara
kanun zoruyla üye olmaya iten
bu son dakika düzenlemesi
haksızlıktır ve bunu kabul
etmeyeceğiz."
Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 18 Ağustos 2020 tarihinde Konfederasyonumuza
bağlı Hizmet-İş Sendikamızın Ankara’da
gerçekleştirdiği Genişletilmiş Başkanlar Kurulu toplantısına katıldı.
Genel Başkanımız Mahmut Arslan Başkanlığında gerçekleştirilen Hizmet-İş Genişletilmiş Başkanlar Kurulu toplantısına, HAK-İŞ
Genel Başkan Yardımcısı ve Hizmet-İş Sendikası Genel Başkanvekili Av. Hüseyin Öz,
Hizmet-İş Sendikası Yönetim Kurulu üyeleri,
Hizmet-İş Sendikası Kurucu ve Onursal Ge-

nel Başkanı Hüseyin Tanrıverdi ile Hizmet-İş
Sendikası Şube Başkanları, İl Başkanları ve
Bölge Başkanları katıldı.
Genel Başkanımız Mahmut Arslan, konuşmasında çalışma hayatı ve gündeme ilişkin
değerlendirmelerde bulundu.

“Taşeronla İşçiliğiyle Mücadele
HAK-İŞ ve HİZMET-İŞ’in
İnisiyatifinde Başladı”
Başkanlar Kurulu’nda konuşan Genel Başkanımız Mahmut Arslan, taşeron işçiliğiyle
mücadelenin HAK-İŞ ve HİZMET-İŞ’in ini-

siyatifinde gelişen bir mücadele olduğunu
kaydetti.
HAK-İŞ ve HİZMET-İŞ’in taşeron işçiliğiyle
mücadeleyi başlattığı 2000’lerin başlarının,
taşeronlaşmanın meydana getirdiği sonuçlar ve taşeron işçilerinin yaşadığı sorunlarla
kimsenin uğraşmak istemediği yıllar olduğunu kaydeden Arslan, “18 yıl önce 2003
yılında taşeron mücadelesini başlattığımızda
hiçbir kanun ve düzenleme yoktu. Taşeron
şirketlerde örgütlenmeyi bize kimse önermedi, bize sahip çıkın, diyen olmadı, çünkü

“İşyerlerindeki yöneticilerin tavrından dolayı hakkını aramaktan çekinen
binlerce emekçiyi, Türkiye’nin dört bir yanından bir araya getirerek,
sendikamıza üye olmaları, onlar adına başlattığımız mücadeleye
destek olmaları için çalıştık”
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çıktık ve başardık” dedi. Özel Sözleşmeli
Personel (ÖSP) düzenlemesinin rafa kaldırılmasında HAK-İŞ’in etkili olduğunu belirten
Arslan, “ÖSP sürecini biz engelledik. Bugün
taşeron emekçilerini kandırabilmek için hem
onlara hem de bize karşı algı operasyonu
yürütenler, ÖSP’ye karşı dilekçe imzalamasını istediğimizde imzalamadılar. Bize karşı
algı operasyonu düzenleyenlere karşı mücadelemize aynı istikamette aynı kararlılıkla
devam ediyoruz. Bu mücadelenin içerisinde
emeğinden, alın terinden başka bir sermeyesi olmayan binlerce emekçi var ve biz bu
mücadeleyi onlar adına yürütüyoruz” dedi.
taşeron sorununun çözüleceğine dair hiç
kimsenin umudu ve bir çalışması yoktu”
dedi.

“Sendikaya Üye Olan Emekçilerin
İşten Atılmaması İçin Mücadele
Yürüttük”
Taşeron emekçilerinin modern köle olarak
devam etmemesi için çabaladıklarını belirten Arslan, “Emekçilere gittik, anlattık; ‘yaşadığınız modern köleliktir, gelin sendikamıza
üye olun, mücadeleyi birlikte yürütelim’ dedik. İşçiler, işten atılma korkusuyla cesaret
gösteremediler, endişe içindeydiler. İşçilerin
sendikamıza üyeliğinden dolayı işten atılmaması için ilgili bakanlarla görüşmeler gerçekleştirdik. Bütün baskıları, engelleri kaldırarak sendikamıza üye olmalarının önünü
açtık” şeklinde konuştu.

“Hakkını Aramaktan Çekinen
Taşeron Emekçileri Mücadeleye
Kattık”
25 Ocak 2014 yılında Hizmet-İş Sendikamız

HAK-İŞ KONFEDERASYONU
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tarafından Ankara’da 7 bin taşeron emekçisiyle gerçekleştirilen ve taşeron işçilerine
kadro yolunu açan büyük örgütlenme kampanyasına katılan emekçilerin pek çoğunun
henüz bir sendika üyesi olmadığını, herhangi bir sendikaya üye olmaktan da çekinen
emekçiler olduğunu belirten Arslan, “İşyerlerindeki yöneticilerin tavrından dolayı hakkını aramaktan çekinen binlerce emekçiyi,
Türkiye’nin dört bir yanından bir araya getirerek, sendikamıza üye olmaları, onlar adına
başlattığımız mücadeleye destek olmaları
için çalıştık” dedi.

“Taşeron Mücadelesinde Hiçbir
Menfaat Gözetmedik”
Hiçbir hesap yapmadan, insanların mağduriyetini ortadan kaldırmak için yola çıkıldığını
aktaran Arslan, “2007 yılında Aydın’da örgütlediğimiz arkadaşlarımızdan hiçbir talebimiz olmadı. Hiçbir menfaat gözetmedik. Bu
insanların mağduriyetini ve onlara yapılan
adaletsizlikleri ortadan kaldırmak için yola

"696 Sayılı KHK Çıktığı Günden
İtibaren 7. Madde ve 3. Fıkrasına
Karşı Çıktık"
696 sayılı kararname ile 6356 sayılı kanuna son dakika düzenlemesiyle 7. madde ve
buna 3. fıkranın eklendiğini ve bunun kendileriyle paylaşılmadığını hatırlatan Arslan,
şunları söyledi:
“İşkollarında değişiklik yapılarak, emekçileri istemedikleri sendikalara kanun zoruyla
üye olmaya iten bu son dakika düzenlemesinin haksızlık olduğunu ve bunu kabul etmeyeceğimizi ilk andan itibaren ifade ettik.
Cumhurbaşkanımıza, bakanlara, grup başkanvekillerine, siyasi partilerin bütün muhataplarına bu kararnamenin haksız, adaletsiz
ve hukuksuz olduğunu anlattık. Raporlar hazırladık, bu düzenlemeden vazgeçilmesi gerektiğini belirttik. Bir taraftan, taşeron emekçilere kadro verdiği için Cumhurbaşkanımıza
ve Hükümet üyelerimize teşekkür ederken,
diğer taraftan da eksiklerin olduğunu dile
getirdik.”
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gütlediğimiz kişilere sahip çıkmayacak mıyız? Bizimle birlikte etten kemikten olmuş
insanların bizden koparılmasına razı değiliz”
diye konuştu.

Taşeronla İlgili Basın Toplantısı
Emekçilerin, taşeronla mücadeleyi omuz
omuza yürüttükleri sendikalarından kanun
zoruyla koparılmasına razı olmayacaklarını ve bunu en son bir basın toplantısıyla yinelediklerini belirten Arslan, “İşçiler kanun
zoruyla başka bir sendikanın üyesi yapılmamalı. Bu itirazımızı en son bir basın toplantısıyla yineledik. Konu teknik olduğu için ve
kamuoyunun doğru anlaşılması amacıyla
bir metin hazırladık, bunu basınla paylaştık.
Üyelerimizin kanun zoruyla başka bir sendikaya gitmesine karşı çıkmamızın neresinde
yanlış var? Biz 17 yıldır bu işçileri örgütlemiş
bir sendikayız. Bu süreç HAK-İŞ’in baştan
sona adım adım gerçekleştirdiği bir mücadele sürecidir. 17 yıllık mücadelemizi 900 bin
taşeron emekçisine kadro verilmesiyle sonuçlandırdık. Bu mücadeleyi bu noktaya biz

getirdik, çünkü bu mücadelenin tam merkezinde biz vardık” ifadelerini kullandı.
Arslan, “Herkes taşeronda örgütlendiği sendika ile devam etsin, dedik. Burada yanlış
nerede, soruyorum, yanlış nerede? Biz ör-

Kararlılık Vu
rgusu
Emekçilerin kanu
n zoruyla başka
sendikalara üye ol
mak zorunda bıra
kılmasının kabul ed
ilemez bir durum
olduğunu ifade ed
en Arslan, “6356
sayılı kanuna ekle
nen 7. madde ve
bunun 3. fıkrasıyla
getirilen düzenlem
e,
yasalara, uluslara
rası sözleşmelere
aykırıdır ve bunun
değişmesi hususundaki kararlılığ
ımızı sonuna kada
r
sürdüreceğiz” dedi
.
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ARSLAN, CUMHURBAŞKANI
ERDOĞAN İLE GÖRÜŞTÜ

Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 17 Haziran 2020 tarihinde,
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüştü.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşen görüşmede, Genel
Başkanımız Mahmut Arslan’ın yanı sıra, Aile, Çalışma ve Sosyal
Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Türkiye Odalar ve Borsalar
Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, TİSK Başkanı Özgür
Burak Akkol ve Türk-İş Başkanı Ergün Atalay yer aldı.

HAK-İŞ KONFEDERASYONU
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HAK-İŞ’ten Uluslararası Alanda
Önemli Başarı

HAK-İŞ, TUAC
Üyesi Oldu
Ulusal ve uluslararası alanda önemli başarılara sahip olan Konfederasyonumuz HAK-İŞ’in, TUAC
(OECD Sendika Danışma Komitesi) 144. İcra Kurulu toplantısında üyeliği kabul edildi. Üyeliğimizin
kabulüyle sanayileşmiş ve zengin ülkelerin emek hareketini temsil eden ailenin bir parçası olduk. HAKİŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, "HAK-İŞ’in TUAC üyeliği, konfederasyonumuzun uluslararası alandaki
itibarının ve etkinliğinin yeni bir tescilidir" dedi.
Türkiye dahil olmak üzere G20’ye yön verip lokomotifini oluşturan ve her alanda belirleyici
olan ülkelerin çoğunluğu OECD ülkesidir. Konfederasyonumuz HAK-İŞ, uzun süreden beri G20
platformlarından birisi olan ve işçilerin çıkarlarını temsil eden L20’de aktif ve etkin bir rol
oynamaktadır. Bu süreci TUAC üyeliği ile taçlandırmış olduk.
HAK-İŞ’in TUAC’a üyeliğinin kabul edildiği İcra Kurulu toplantısı esnasında TUAC Başkanı Richard
Trumpka (ABD’nin AFL-CIO Konfederasyonu Başkanı), TUAC Genel Sekreteri Pierre Habbard (Fransa)
ve tüm üye kuruluşların açık desteği ve sıcak mesajlarıyla kabul edildi.
HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, HAK-İŞ’in TUAC üyeliğiyle uluslararası arenada önemli bir
başarıya imza attığını belirterek, “HAK-İŞ’in TUAC üyeliği, konfederasyonumuzun uluslararası alandaki
itibarının ve etkinliğinin yeni bir tescilidir.
Üyesi olduğumuz bütün Uluslararası İşçi Konfederasyonlarında ve dünyanın neresinde temsil
ediliyorsak, HAK-İŞ’in ilkelerini, politikalarını ve görüşlerini en iyi biçimde anlatıyor, dünyadaki
bütün işçilerin haklarına kavuşmaları için mücadele ediyoruz. TUAC üyeliği ile konfederasyonumuz
uluslararası alanda önemli bir başarıya daha imza atmıştır” dedi.
OECD Sendika Danışma Komitesi, Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü’nün örgütlü işgücü ile
önemli bir yüzüdür. TUAC, 31 OECD ülkesinde, 66 milyondan fazla çalışanı temsil eden 59 bağlı
sendika merkezine sahiptir. Ayrıca Brezilya, Endonezya, Rusya ve Güney Afrika’da partner ülkeleri
bulunmaktadır. 1948 yılında kurulmuştur ve merkezi Paris’te bulunmaktadır.

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, “TUAC üyeliği
ile konfederasyonumuz uluslararası alanda önemli bir
başarıya daha imza atmıştır. HAK-İŞ’in TUAC üyeliği,
konfederasyonumuzun uluslararası alandaki itibarının
ve etkinliğinin yeni bir tescilidir"
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T.C. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nca her yıl Ocak ve Temmuz aylarında açıklanan
“6356 sayılı sendikalar ve toplu iş sözleşmesi kanunu gereğince işkollarındaki işçi sayıları ve
sendikaların üye sayılarına ilişkin 2020 Temmuz ayı istatistikleri hakkında tebliğ” 30 Temmuz 2020
tarihli Resmi Gazetede yayınlandı. HAK-İŞ kararlı ve istikrarlı büyümesini bu dönemde de sürdürdü.
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"Çalışanların güvenini kazanmaya ve istikrarlı bir şekilde büyümeye
devam eden Konfederasyonumuz HAK-İŞ, Türkiye’nin en büyük
konfederasyonlarından birisi olmayı sürdürüyor"
T.C. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nca her yıl Ocak ve Temmuz aylarında
açıklanan “6356 sayılı sendikalar ve toplu iş
sözleşmesi kanunu gereğince işkollarındaki işçi sayıları ve sendikaların üye sayılarına
ilişkin 2020 Temmuz ayı istatistikleri hakkında tebliğ” 30 Temmuz 2020 tarihli Resmi
Gazetede yayınlandı. HAK-İŞ kararlı ve istikrarlı büyümesini bu dönemde de sürdürdü.
Genel Başkanımız Mahmut Arslan, yayınlanan 2020 yılı ikinci dönemi sendikal istatistiklere ilişkin olarak yaptığı değerlendirmede,
HAK-İŞ Konfederasyonu’nun işçilerin takdirini kazanmaya devam ederek istikrarlı bir
şekilde büyümesini sürdürdüğünü ifade etti.
Arslan, “HAK-İŞ’e inanan, güvenen ve bu
yolda bizimle beraber yürüyen bütün emekçi kardeşlerimize gönülden teşekkür ediyoruz. Elde ettiğimiz bu başarıyı yeni hedeflerimize ulaşmak için bir başlangıç noktası
olarak görüyor, bütün çalışanları sendikalarımızda örgütlenmeye davet ediyoruz” dedi.
Genel Başkanımız Arslan, 2020 yılı ikinci
dönemi sendikal istatistiklere ilişkin olarak yaptığı açıklamada şunları kaydetti:
“Ulusal ve uluslararası sendikal hareketin
önemli bir aktörü olan HAK-İŞ Konfederasyonu olarak, yürüdüğümüz kutlu yolda
bize inanan ve güvenen bütün emekçi kardeşlerimize teşekkür ediyoruz. Bu başarılara ulaşmamızda emeği geçen, HAK-İŞ’in
onurlu ve ilkeli mücadelesini omuzlayan
tüm HAK-İŞ teşkilatına, HAK-İŞ mensuplarına gönülden teşekkür ediyoruz.
HAK-İŞ Konfederasyonu olarak, elde ettiğimiz bu başarıyı yeni hedeflerimize ulaşmak
için bir başlangıç noktası olarak görüyor,
bütün çalışanları sendikalarımızda örgüt-

lenmeye davet ediyoruz. Çünkü açıklanan
istatistikler, toplam 14 milyon 251 bin 655
işçinin sadece yüzde 13,66’sına denk gelen
1 milyon 946 bin 165 bininin sendikalara üye
olduğunu göstermekte ve bize yeni sorumluluklar yüklemektedir. Bu nedenle HAK-İŞ
Konfederasyonu olarak, sendikasız bütün
çalışanları sendikalarımızda örgütlenmeye
davet ediyoruz.

HAK-İŞ Büyümesini Sürdürüyor
HAK-İŞ Konfederasyonu, işçilerin güvenini kazanmaya devam ediyor ve istikrarlı
büyümesini sürdürüyor. HAK-İŞ Konfederasyonu, 2020 yılı Ocak ayında 666 bin
303 olan üye sayısını 21 bin 487 artırarak yeni dönemde 687 bin 790’a yükseltti.
HAK-İŞ’in üye sayısı KKTC Kamu-Sen’in üye
sayısı (2 Bin 643) da eklendiğinde 690 bin
433’e yükseldi. Konfederasyonumuz HAKİŞ’e bağlı Hizmet-İş Sendikamız 302 bin 911
olan üye sayısını 6 bin 689 arttırarak 309 bin
600 üye sayısı ile Türkiye’nin en büyük sendikası olma özelliğini korudu. HAK-İŞ’e bağlı
7 sendikamız da sektörünün lideri oldu.

“Hizmet-İş Sendikamız Türkiye Birinciliğini Koruyor”
Konfederasyonumuz HAK-İŞ’in 21 sendikamız ile toplam üye sayısı 687 bin 790
oldu. Bir önceki döneme göre üye sayısını 21 bin 487 artıran Konfederasyonumuz
HAK-İŞ'in üye sayısı, Kıbrıs Kamu-Sen'in
2 Bin 643 olan üye sayısı da eklendiğinde,
690 bin 433’e yükseldi. Çalışanların güvenini kazanmaya ve istikrarlı bir şekilde
büyümeye devam eden Konfederasyonumuz HAK-İŞ, Türkiye’nin en büyük konfederasyonlarından birisi olmayı sürdürüyor.

İstatistiklere göre, Ocak 2020’de 302 bin
911 üye sayısı ile Türkiye’nin en büyük işçi
sendikası olan Hizmet-İş Sendikamız 2020
yılı Temmuz ayında da üye sayısını 6 bin
689 artırarak üye sayısını 309 bin 600’e çıkardı ve Türkiye’nin en büyük işçi sendikası olma yönündeki liderliğini devam ettirdi.
7 sendikamız işkolunda lider. Türkiye’nin
ve Genel İşler İşkolunun lideri olan Hizmet
İş Sendikamız ile birlikte, Avcılık, Balıkçılık, Tarım ve Ormancılık işkolunda örgütlü
bulunan Öz Orman-İş Sendikamız, Gıda
Sanayi işkolunda örgütlü bulunan Öz Gıda-İş Sendikamız, Ağaç ve Kâğıt İşkolunda
örgütlü bulunan Öz Ağaç-İş Sendikamız,
Basın, Yayın ve Gazetecilik işkolunda örgütlü bulunan Medya-İş Sendikamız, Sağlık ve Sosyal Hizmetler işkolunda örgütlü
bulunan Öz Sağlık-İş Sendikamız, Savunma ve Güvenlik işkolunda örgütlü bulunan
Özgüvensen Sendikamız kendi işkollarında birinci olmuştur. Konfederasyonumuza
üye 7 sendikamız sektörünün lideri oldu.
HAK-İŞ’e inanan, güvenen ve bu yolda bizimle beraber yürüyen bütün emekçi kardeşlerimize gönülden teşekkür ediyoruz.
Elde ettiğimiz bu başarıyı yeni hedeflerimize
ulaşmak için bir başlangıç noktası olarak
görüyor, bütün çalışanları sendikalarımızda
örgütlenmeye davet ediyoruz. Bu başarılara ulaşmamızda emeği geçen, HAK-İŞ’in
onurlu ve ilkeli mücadelesini omuzlayan
tüm HAK-İŞ teşkilatına, HAK-İŞ mensuplarına gönülden teşekkür ediyoruz, daha büyük ve daha güçlü HAK-İŞ çalışmaya, sendikasız bütün işçileri HAK-İŞ çatısı altında
örgütlenmeye davet ediyoruz.”

“Taşeron Mücadelesini
Hiçbir Hesap Yapmadan Üstlendik”
Eylül 2020
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15 TEMMUZ’U UNUTMADIK,
UNUTTURMAYACAĞIZ
HAK-İŞ Konfederasyonu Genel Başkanı
Mahmut Arslan, “HAK-İŞ olarak demokrasimize, milli irademize, milletin bekasına sahip çıkmayı ekmeğimize, aşımıza,
çevremize, ailemize sahip çıkmakla eş
olarak görüyoruz. 15 Temmuz’u bir daha
yaşanmaması gereken, ama çok fazla
ders çıkarılması gereken hain bir darbe
girişimi olarak anıyoruz” dedi.
Arslan, “HAK-İŞ, bütün darbe girişimlerinde olduğu gibi Türkiye’nin beka sorununa, geleceğine, milli iradesine, birliğine ve bütünlüğüne karşı yapılan bu hain
saldırılara karşı mücadele ederek, 15
Temmuz gecesi ilk sokağa çıkan, canını
ve her şeyini ortaya koyan bir tutum sergilemiştir” dedi.
HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan,
15 Temmuz Türkiye’yi işgal ve hain darbe
girişiminin yıldönümü dolayısıyla yaptığı
açıklamada şunları kaydetti:
“15 Temmuz gecesi Türkiye, bir grup
hain tarafından başlatılan işgal girişimine tanık olmuştur. Emir-komuta zinciri
dışında birtakım güçlerden emir alarak
hareket eden asker kıyafetine bürünmüş
eli kanlı teröristler, milletin özgür ve hür
iradesiyle seçilmiş olan hükümeti düşürmeye, cebren ve hile ile devlet yönetimini
ele geçirmeye çalışmışlardır. Aziz milletimiz o gece destansı bir demokrasi mücadelesi vererek, darbe geleneğine karşı
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durmuş, hainlere karşı tek vücut olmuştur. 15 Temmuz gecesi demokrasimize
sahip çıkmak için eli kanlı teröristlerin
karşısına dikilen 251 vatandaşımız şehit
düşmüş, 2 bin 301 vatandaşımız ise gazi
olmuştur.
HAK-İŞ, bütün darbe girişimlerinde olduğu gibi Türkiye’nin beka sorununa,
geleceğine, milli iradesine, birliğine ve
bütünlüğüne karşı yapılan bu hain saldırılara karşı mücadele etmiş, 15 Temmuz
gecesi ilk sokağa çıkan, canını ve her
şeyini ortaya koyan bir tutum sergilemiştir. HAK-İŞ, 15 Temmuz darbe girişimine karşı tüm sendikaları ve teşkilatı
ile birlikte, milletten, demokrasiden ve
özgürlüklerden yana olan tavrını kararlı bir şekilde ortaya koymuş, sağlam bir
demokratik duruş sergilemiştir. Bu uğurda HAK-İŞ üyesi Celalettin İbiş, Ahmet
Özsoy, Ali Karslı ve Hakan Gülşen şehit
olmuştur. Onlar bizim onurumuzdur. 15
Temmuz gecesi, gücünü tarihten alan
kahraman Türk milletinin soylu direnişi
sonucunda büyük bir işgal girişimi hep
birlikte atlatılmıştır. Darbeyi önlemek
için 15 Temmuz gecesi milletimizin büyük bir kesimi bir araya gelmiş, sivil toplum örgütleri, medya ve halkımız birlik
olmuş, hainlere karşı hep birlikte mücadele etmiştir. Toplumun büyük bir kesimi darbeye karşı çıkmış, demokrasiye

sahip çıkmak için sokaklara, meydanlara
çıkmıştır. Bu açıdan 15 Temmuz, Türkiye Cumhuriyeti tarihi ve bundan sonra
darbe yapmak isteyenler için bir kırılma
noktası olmuştur. 15 Temmuz gecesi eli
kanlı hainlerin alçakça saldırıları aziz
milletimizin imanlı göğsünde yok olmuştur. Kahraman milletimiz Çanakkale’de
vatanını nasıl savunduysa 15 Temmuz
gecesi de aynı ruhla ve imanla hainlere
geçit vermemiştir.
HAK-İŞ olarak demokrasimize, milli irademize, milletin bekasına sahip çıkmayı
ekmeğimize, aşımıza, çevremize, ailemize sahip çıkmakla eş olarak görüyoruz.
15 Temmuz’u bir daha yaşanmaması gereken, ama 15 Temmuz’u çok fazla ders
çıkarılması gereken hain bir darbe girişimi olarak anıyoruz.
HAK-İŞ Konfederasyonu olarak, ulusal
ve uluslararası arenada gerçekleştirdiğimiz bütün etkinliklerde, sempozyumlarda, konferanslarda ve panellerde 15
Temmuz gecesi aziz milletimizin hainlere
karşı yazdığı destanı anlatıyoruz.
15 Temmuz Türkiye’yi işgal ve hain darbe
girişimine kahramanca direnen, vatanı,
milleti, inançları, özgürlüğü ve Cumhuriyetimizin bekası için canlarını feda eden
aziz şehitlerimize Yüce Allah’tan rahmet,
ailelerine sabır, tedavi gören gazilerimize
şifalar diliyoruz.”
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“Unutmadık, Unutmayacağız ve
Unutturmayacağız”
Eylül 2020
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HAK-İŞ olarak “15 Temmuz Türkiye’yi İşgal
ve Hain Darbe Girişiminin” 4. Yıldönümünde
15 Temmuz bilincini diri tutmak, Türkiye’yi
işgal ve darbe girişimini unutmamak ve
unutturmamak amacıyla bir anma etkinliği düzenledik. Genel Başkanvekilimiz Av.
Hüseyin Öz, HAK-İŞ Genel Merkezi önünde toplanan heyetle birlikte bir basın açıklaması gerçekleştirdi. Anma etkinliğine
Genel Başkanvekilimiz Av. Hüseyin Öz’ün
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yanı sıra, Genel Başkan Yardımcımız Yunus
Değirmenci, Genel Sekreter Yardımcılarımız Eda Güner ve Erdoğan Serdengeçti,
Konfederasyonumuza bağlı sendikalarımızın başkan ve yöneticileri ile 15 Temmuz
gazilerimiz ve şehitlerimizin aileleri ile üyelerimiz yoğun katılım gösterdi. Genel Başkanvekilimiz Av. Hüseyin Öz, HAK-İŞ Genel
Merkezi önünde bulunan HAK-İŞ üyelerine
seslendi. Öz konuşmasında 15 Temmuz

Türkiye’yi işgal ve hain darbe girişiminin
dördüncü yıldönümünde vatan uğruna canını hiçe sayan onlarca HAK-İŞ üyesinin de
içinde yer aldığı 2 bin 301 gazimizi şükran
ve minnetle anarak, “15 Temmuz gecesi
FETÖ’cü hainlerin bize yaşattıklarını unutmadık, unutmayacağız ve unutturmayacağız” diye konuştu.
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“Türk Milleti Yeni Bir Destan Yazdı”
15 Temmuz gecesi Türk milletinin büyük
bir destan yazdığını belirten Öz, “Hainlere
karşı kahramanca göğsünü siper ederken
şehit olan üyelerimizden Celalettin İbiş, Ahmet Özsoy, Ali Karslı ve Hakan Gülşen başta olmak üzere ismini sayamadığımız 251
şehidimize Yüce Allah’tan Rahmet, yakınlarına bir kez daha başsağlığı diliyoruz” dedi.

“15 Temmuz Gecesi Vatan İçin
Mücadele Verdik”
HAK-İŞ Konfederasyonu olarak 15 Temmuz gecesi ilk andan itibaren sokaklara çıkıp vatan, bayrak, demokrasi ve özgürlükler için mücadelede yer aldıklarını belirten
Öz, “O günden bu yana Genel Başkanımız
Mahmut Arslan’ın talimatıyla ilkesel olarak

Milli iradeye darbe
vurmak isteyen hainlere,
o gece nasıl fırsat
vermediysek bugün de
aynı kararlılıkla, aynı
duygularla yine o hainlere
fırsat vermeyeceğimizi
bir kez daha
yineliyoruz. 15 Temmuz
ihanetini unutmadık,
unutmayacağız.

her platformda ve toplantımızda bu kararlılığımızı haykırıyoruz” şeklinde konuştu.
“Milli iradeye darbe vurmak isteyen hainlere, o gece nasıl fırsat vermediysek bugün de
aynı kararlılıkla, aynı duygularla yine o hainlere fırsat vermeyeceğimizi bir kez daha
yineliyoruz. 15 Temmuz ihanetini unutmadık, unutmayacağız. Her şartta ve koşulda
vatanımıza, milletimize, demokrasimize ve
geleceğimize sahip çıktık, bundan sonra da
bu yolda mücadelemize devam edeceğiz”
diyerek sözlerine devam eden Öz konuşmasına şöyle devam etti:
15 Temmuz gecesi o alçaklara, o cuntacılara, o gözü dönmüş katillere nasıl meydanları bırakmadıysak, elimizde bayrağımız,
yüreğimizde iman ve vatan sevgisiyle, demokrasi ve özgürlüklerimize olan inançla
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meydanlara koştuysak, 15 Temmuz’un dördüncü senesinde de milletimizin yazdığı o şanlı destanı hatırlamak ve şehitlerimizi yad etmek
için buradayız. Şehit ailelerimizle ve
gazilerimizle dayanışma içindeyiz.

"Hafıza-I Beşer Nisyan İle
Maluldür”
15 Temmuz 2016 günü emir-komuta zinciri dışında hareket eden, asker
kıyafetine bürünmüş hainler, milletin
hür iradesiyle seçilmiş olan hükümeti düşürerek devlet yönetimini
zorbalıkla ve alçakça ele geçirmeye
çalıştılar.
"Hafıza-ı beşer nisyan ile maluldür”
derler o yüzden karartmaya çalıştıkları o geceyi bir kez daha hatırlatmak
istiyoruz. O gece Ankara’da Cumhurbaşkanlığı Külliyesini, Türkiye Büyük
Millet Meclisini, Ankara Emniyet
Müdürlüğünü, Gölbaşı Özel Harekat
Merkezini, Türksat’ı bombaladılar”
dedi.

“İnsanlarımıza Hiç Acımadan
Kurşun Sıktılar”
Hain FETÖ örgütü mensuplarının
İstanbul’da Boğaziçi Köprüsü’nü
kapatarak sivil halkın üzerine bomba ve ateş yağdırdığını hatırlatan Öz,
elinde bayraktan başka hiçbir şey
olmayan sivil vatandaşların üzerine
hiç acımadan kurşunlar, bombalar
yağdırararak tanklarla insanları ezdiklerini belirtti.

“Türk Milletinin Vatan
Sevdasını Hesaba
Katmadılar”
Her türlü planı alçakça ince ince
hesap eden FETÖ'cü hainlerin Türk
milletinin vatan, bayrak ve hürriyet
sevdasını hiç hesaba katmadıklarını ifade eden Öz, “Milletimiz o gece
Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, Başbakanı, Hükümeti, siyasi
partileri, milletvekilleri, medya ve
cunta dışı bütün güvenlik güçleriyle birlikte, inanılmaz bir demokrasi
mücadelesi vererek, darbe geleneğini bozmuştur. Demokrasiyi özümsemiş olan milletimiz, hem kendi
iradesine, hem de seçtiği liderlerine
sahip çıkarak, bu ülkede artık kolay
kolay darbe yapılamayacağını hem
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cunta heveslilerine ve hem de onları kullanan efendilerine en net şekilde mesajı
vermiştir” dedi.

“Türk Milleti O Gece Destan Yazdı”
Hainlerin karartmaya çalıştığı 15 Temmuz
gecesi, tüm milletinin destansı direnişiyle
aydınlık bir sabaha çıkıldığını, o gece Türk
milletinin büyük bir destan yazdığını hatırlatan Öz, “Tüm Türkiye o gece hainlere karşı
bir olmuş, iri olmuş, diri olmuş, tek yürek
olmuştur. HAK-İŞ olarak, 15 Temmuz gecesi darbe girişimine karşı tüm sendikalarımız ve teşkilatımızla birlikte, milletten;
demokrasiden ve özgürlüklerden yana tavır
alarak, millet iradesinin yanında saf tuttuk.
HAK-İŞ olarak, 44 yıllık onurlu tarihimize
yakışır bir şekilde sağlam bir demokratik
duruş sergilemiş olmanın haklı gururunu
yaşıyoruz” şeklinde konuştu.
HAK-İŞ olarak, ülkemiz üzerine oynanan
siyasi oyunlara, kaos oluşturma çabalarına,
demokrasi dışı yöntemlere ve bütün darbe
girişimlerine karşı olduklarını bir kez daha
hatırlatan Öz konuşmasında, “Herkesin
barış ve istikrar içerisinde, huzur ve güven
ortamında, birlik ve dayanışma içerisinde
yaşadığı bir Türkiye istiyoruz. Ülkemizin
birlik ve bütünlüğünü hedef alan, darbe ya
da başka adlar altındaki her türlü terör saldırısını nefretle kınıyoruz. Türkiye'nin devleti, milleti ve kurumlarıyla bir bütün halinde
her türlü terörle mücadele konusunda
daha aktif ve etkin çalışmaları hayata geçireceğine inanıyoruz” ifadelerini kullandı.
Öz, millet iradesine darbe yapmaya kimsenin gücünün yetmeyeceğini hatırlatarak,

HAK-İŞ olarak, 15 Temmuz
gecesi darbe girişimine
karşı tüm sendikalarımız
ve teşkilatımızla birlikte,
milletten; demokrasiden ve
özgürlüklerden yana tavır
alarak, millet iradesinin
yanında saf tuttuk. 44
yıllık onurlu tarihimize
yakışır bir şekilde sağlam
bir demokratik duruş
sergilemiş olmanın haklı
gururunu yaşıyoruz
“Bu aziz millet, bayrağına, vatanına, demokrasisine, özgürlüğüne ve geleceğine
her zaman sahip çıkmıştır ve çıkmaya devam edecektir. Bundan sonra hedefimiz,
demokrasisi daha güçlü bir Türkiye’dir. İnşallah bu hedefe de hep birlikte ulaşacağız”
dedi.
Genel Başkanvekilimiz Hüseyin Öz, darbe girişime bulaşan bütün faillerin içeride
ve dışarıda yakalanarak bir an evvel yargı
önüne çıkarılmasını ve hak ettikleri şekilde
cezalandırılmasını istediklerini vurgulayarak “HAK-İŞ olarak, 15 Temmuz hain darbe girişimine karşı devletimizin başlattığı,

ulusal ve uluslararası platformlarda FETÖ
başta olmak üzere, bütün terör örgütlerine
karşı yürütülen çalışmaları sonuna kadar
destekliyoruz. Yargılama sürecinde terörist
hainlerin toplumla adeta dalga geçtiklerini, toplumun sinir uçlarına dokunduklarını
üzülerek görüyoruz. Yargılama sürecinde,
mahkumların ortaya koyduğu ahlaksız tutum nedeniyle şehit yakınlarımız ve gazilerimizin acılarını tekrar tekrar yaşadığını
biliyoruz” diye konuştu.
Öz, 15 Temmuz hain darbe girişiminin dördüncü yıldönümünde bir kez daha “Unutmadık, Unutturmayacağız” diyoruz. Şehit
ailelerimizle ve gazilerimizle dayanışma
duygularımızı ifade ediyoruz. Şehitlerimize rahmet, ailelerine tekrar sabır diliyor,
gazilerimize de geçmiş olsun dileklerimizi
iletiyoruz” şeklinde konuştu.

“Kahraman Ordumuza Başarılar
Diliyoruz”
Ülkemizin doğusunda, Suriye’de, Irak’ta,
sıcak sularda ve Libya’da mazlum ve mağdurların yanında ülkemizin hak ve menfaatlerini korumak için mücadele eden kahraman ordumuza ve güvenlik güçlerimize
başarılar dileyen Öz, “Cenab-ı Allah kahraman güvenlik güçlerimizi bütün cephelerde
ve mücadele verdikleri topraklarda muzaffer eylesin. Ülkemizin bin yıllık tarihinin
bundan sonra da devam etmesi için her
türlü ihanete karşı birlik ve beraberlik ruhu
ile mücadele edeceğimizi ifade ediyoruz”
dedi.
Program, dua ve toplu fotoğraf çekimi ile
son buldu.
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15 Temmuz Şehitlerimizi Kabirleri
Başında Andık
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nün 4. Yıldönümünde Türkiye’yi işgal ve
hain darbe girişiminde vatanı uğruna canlarını feda eden HAK-İŞ Şehitlerimiz Celalettin
İbiş, Ali Karslı, Ahmet Özsoy, Hakan Gülşen
ve diğer 15 Temmuz şehitlerimizi Ankara
Karşıyaka Mezarlığı’nda bulunan 15 Temmuz Şehitliği’nde dualarla andık.

Anma Etkinliği, Kur'an-I Kerim
Tilaveti Ve Duaların Okunmasıyla
Başladı
15 Temmuz 2020 tarihinde gerçekleştirilen
anma etkinliğine Genel Başkanvekilimiz
Av. Hüseyin Öz’ün yanı sıra, Genel Sekreter
Yardımcılarımız Eda Güner ve Erdoğan Serdengeçti, konfederasyonumuza bağlı sendikalarımızın başkan ve yöneticileri, şehit
yakınları, gazilerimiz ve basın mensupları
katıldı. 15 Temmuz gecesi yaşananları de-
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ğerlendiren Genel Başkanvekilimiz Av. Hüseyin Öz, “15 Temmuz hain darbe ve işgal girişiminin dördüncü seneyi devriyesi münasebetiyle, 15 Temmuz şehitlerimizi anmak
için bir araya geldik. Vatanımız, bayrağımız,
demokrasimiz ve özgürlüğümüz için canlarını feda eden şehitlerimizi rahmet ve minnetle yad ediyoruz” dedi. Genel Başkanımız
Mahmut Arslan’ın çağrısı üzerine, binlerce
HAK-İŞ mensubunun 15 Temmuz gecesi
meydanlarda olduğu hatırlatan Öz, sözlerini şöyle sürdürdü: “15 Temmuz gecesi,
Genel Başkanımızın talimatıyla bütün teşkilat mensuplarımız Ankara ve İstanbul'da
darbecilere karşı büyük bir mücadele ortaya koydu. Bütün mensuplarımıza, sosyal
medyadan sokağa çıkın çağrısı yaptık, hain
darbe ve işgal girişimde karşı çıktık. O mücadele esnasında burada metfun bulunan

şehitlerimizden Hizmet-İş Sendikamız Şube
Yöneticisi Celalettin İbiş Genelkurmay Başkanlığı önünde, Öz İletişim-İş Sendikamızın
kurucularından Ahmet Özsoy ve Ali Karslı
TÜRKSAT önünde, Öz Güven-Sen Üyemiz
Hakan Gülşen ise Cumhurbaşkanlığı Külliyesi önünde şehitlik mertebesine ulaştı.

“Unutmadık, Unutturmayacağız”
15 Temmuz cuntasını, asker üniforması giymiş terör örgütü mensubu olarak nitelendiren Öz, “Şanlı ordumuzun içerisine sızmış
olan bu hain terör örgütü mensupları, ne yazık ki bu ülkenin en kutsal değerlerine saldırdılar. O gece Cumhurbaşkanlığını, Türkiye
Büyük Millet Meclisi’ni, Özel Harekât Şube
Müdürlüğünü bombaladılar, fakat milletimizin basireti ile mücadele azmini unuttular.
İnanıyorum ki bundan sonra böylesine bir
darbe girişimine kimse cesaret edemeye-
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cektir. Darbelerin tekrar vuku bulmaması için 15 Temmuz’u unutmadık, unutmayacağız” dedi.

“Ülkemizin Bekasına Göz Koyanlara Asla Müsamaha
Göstermeyeceğiz”
15 Temmuz benzeri bir kalkışmanın tekrar vuku bulması halinde,
HAK-İŞ’in aynı duyarlılığı göstererek karşı duracağını belirten Öz,
“HAK-İŞ 44 yıllık geçmişinde hep demokrasiden yana tavır almıştır.
12 Eylül ve 28 Şubat’ta darbecilere karşı, 27 Nisan bildirisine karşı
açık tavır almıştır. HAK-İŞ olarak ülkemizin bekasına göz koyanlara
asla müsamaha göstermeyeceğiz” şeklinde konuştu.
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HAK-İŞ İl Başkanları
15 Temmuz Gündemiyle Toplandı
birlikte mücadele etmemiz gerekiyor. Sadece hükümetin değil, bütün Türk milletinin bu mücadelede yer alması gerekiyor”
dedi.

“FETÖ’ye Karşı Ortak Zeminde
Buluşmamız Gerekiyor”

Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 15
Temmuz gündemiyle düzenlenen HAK-İŞ
İl Başkanları toplantısına telekonferans
yöntemiyle katıldı.
HAK-İŞ İl Başkanları toplantısı Genel
Başkanımız Mahmut Arslan’ın yanı sıra,
Genel Başkanvekilimiz Av. Hüseyin Öz,
Genel Sekreter Yardımcılarımız Eda Güner, Erdoğan Serdengeçti, HAK-İŞ İdari
İşler Müdürü Gökhan Recep Bişkin, HAKİŞ Basın Müşaviri Birsen Çiçek Odabaşı,
HAK-İŞ Uzmanları Mert Demir, Fatoş Can
ve 81 il başkanın katılımıyla telekonfe-
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rans yöntemiyle gerçekleştirildi.

“Tüm Türk Milletinin Bu
Mücadelede Yer Alması Gerekiyor”
Genel Başkanımız Mahmut Arslan, “Türkiye’nin işgal edilmesi ve yeni bir aşamaya getirilmesi çabalarının bir adı olan
15 Temmuz’u artık daha net görüyoruz.
Dolayısıyla FETÖ örgütü bir taşeron örgüttür. 15 Temmuz darbe girişimini kendi
imkanlarımızla, halkımızın desteğiyle ve
fedakarlığıyla atlattıktan sonra Türkiye’de
yeni bir dönem başladı. Bu yeni dönemde FETÖ/PDY ve bütün terör örgütleriyle

Şehitlerimizin ve gazilerimizin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın
liderliğinde milletimizin topyekün darbe girişimine karşı çıktığını vurgulayan
Arslan, “Bütün sivil toplum örgütleri ve
siyasi partiler farklı görüşlerde olsalar da
FETÖ’ye karşı ortak bir zeminde buluşulması gerekiyor. Dünü bir kenara bırakıp
FETÖ ve PKK konusunda ortak bir zeminde buluşmamız gerekiyor. Bunu başarabilirsek eğer bu örgütü yok etmemiz
mümkündür” ifadelerini kullandı.

“İllerde Şehit Yakını ve Gazilerimizi
Ziyaret Ediyoruz”
HAK-İŞ’in şehit yakınlarıyla ilgili önemli bir anlayış oluşturduğunu dile getiren
Arslan, “Olağanüstü bir durum olmadığı
takdirde gittiğimiz her ilde bir şehit ailesi
ve gazimizi ziyaret ediyor, onlarla dertleşiyor, sorunlarıyla yakından ilgileniyoruz. Onların bizlerden bir tek isteği var.
Sadece ‘Bizleri unutmayın’ diyorlar” diye
konuştu.
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“Şehit ve Gazi Yakınlarımızı Ziyaret
Edin”
Şehit yakınları ve gazilerin sorunlarının
çözümü için aynı zamanda Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı’nın da mütevelli
heyetinde yer aldıklarını anlatan Arslan,
“Bütün gazilerimizin ve şehit yakınlarımızın sorunlarını gündeme getirerek çözmeye çalışıyoruz. İl Başkanlarımıza buradan çağrıda bulunuyorum; bulunduğunuz
illerde mutlaka şehit yakınları ve gazilerimiz vardır. Onları mutlaka ziyaret edin,
onlarla görüşün. Onlar hatırlanmamaktan
şikayetçiler. HAK-İŞ’ten bunu bekliyorlar.
15 Temmuz şehitlerimiz ve gazilerimiz
başta olmak üzere bütün şehit yakınlarımızı ve gazilerimizi ziyaret edin, onların
halini hatrını sorun. Bunlar alacağımız en
büyük hayırlı dualardan birisidir” sözlerine yer verdi.

“KOVİD’le Mücadelede Devlet,
Hükümet ve Uluslararası Alanda
İşbirliği İçindeyiz”
Dünyayı etkisi altına alan Koronavirüs
salgınıyla (KOVİD-19) HAK-İŞ’in devletle,
hükümetle ve uluslararası alanda tam bir

işbirliği ve uyum içerisinde çalıştığını dile
getiren Arslan, “Başta işyerlerinde olmak
üzere iş sağlığı ve iş güvenliği konusunda
örgütlü olduğumuz işyerlerinde gereken
hassasiyetin gösterilmesi için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. İllerimizdeki Başkanlarımızın işyerlerinde Koronavirüs
salgınıyla mücadele kapsamında sosyal
mesafe, maske ve hijyen konusundaki
tedbirlere uyulması konusunda daha dikkatli olmalarını önemli buluyoruz” dedi.

“Çalışanlarımızın Sağlığını
Korumak İçin Çalışıyoruz”
Örgütlü kesim olarak öncelikle işyerlerinde tedbirlerin alınması gerektiğini
vurgulayan Arslan, “HAK-İŞ olarak Konfederasyonumuz ve sonra sendikalarımızda gereken hassasiyeti gösteriyoruz.
Bunu birileri bizden istediği için değil biz
çalışanlarımızın hakkını, hukukunu ve
sağlığını korumak zorunda olduğumuzu
düşündüğümüz için yapıyoruz. Çalışanlarımızın sağlığını korumak için en doğrusunu, en iyisini yapmaya çalışıyoruz” diye
konuştu.

“Koronavirüs Mücadelemiz ITUC
tarafından Takdirle Karşılandı”
HAK-İŞ’in Koronavirüs salgınına karşı
hassasiyetinin uluslararası sendikal hareketten büyük bir destek gördüğünü ve
teşekkür aldığını anlatan Arslan, “ITUC
Genel Sekreteri Sharan Burrow bizzat
mektup yazarak HAK-İŞ’in Koronavirüs
salgınıyla mücadelesi konusundaki hassasiyetleri ve duyarlılığından dolayı teşekkür etti. Uluslararası sendikal hareketin bizim çalışmalarımızdan haberdar olması bizi mutlu ediyor” şeklinde konuştu.

“TUAC Üyeliğimiz Kabul Edildi”
Koronavirüs sürecinde de HAK-İŞ’in
uluslararası alandaki dayanışmasını
güçlendirmek için yeni adımlar attığını
söyleyen Arslan, “OECD’nin işçi kesimini
temsil eden TUAC örgütüne üyeliğimiz
oy birliğiyle kabul edildi. G20 ülkesindeki
sendikalar TUAC üyesidir. OECD’de 50’ye
yakın ülkenin temsil edildiği, örgütün işçi
kanadını temsil eden ITUC ile işbirliği
içinde çalışan bir örgüte üyeliğimizin bize
önemli bir vizyon kazandıracağını düşünüyoruz” sözlerine yer verdi.
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“Filistin, Türk Milletinin Ortak
Paydasıdır”
HAK-İŞ’in uluslararası sendikal dayanışmasını sadece ITUC üzerinden değil aynı
zamanda Uluslararası Kudüs ve Filistin’e
Destek Sendikalar Birliği olarak da öncülük ve liderlik yaptığını anımsatan Arslan,
“Filistin, Türk milletinin ortak paydasıdır.
Hangi görüşten olursa olsun, hangi siyasal yaklaşımdan olursa olsun Filistin konusunda Türkiye’de büyük bir mutabakat
vardır. HAK-İŞ Konfederasyonu olarak
Filistin konusundaki duyarlılığımızı en
iyi şekilde göstermeye devam edeceğiz”
dedi.

“15 Temmuz’un 4. Yıldönümünde
Bir Dizi Etkinlik Gerçekleştirdik”
Genel Başkanvekilimiz Hüseyin Öz, HAKİŞ Konfederasyonu olarak, 15 Temmuz
Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nün 4. Yıldönümünde 15 Temmuz bilincini diri tutmak, Türkiye’yi işgal ve hain darbe girişimini unutmamak ve unutturmamak için
bir dizi etkinlik gerçekleştirdiklerini ifade
ederek, “Genel Başkanımızın talimatları
ile öncelikle 15 Temmuz Şehidimiz Celalettin İbiş’in kabrinin de yer aldığı Ankara
Karşıyaka’daki 15 Temmuz Şehitliği’ne
ziyarette bulunduk ve dualar okuduk.
Ardından Konfederasyonumuzun önünde
bir basın açıklaması yaparak HAK-İŞ’in
15 Temmuz hain darbe girişimine karşı
ilk andan itibaren verdiği mücadeleyi anlattık ve bu yolda kaybettiğimiz yol arkadaşlarımızı dualarla andık” diye konuştu.
Genel Başkanımız Mahmut Arslan başkanlığında 81 il başkanının katılımıyla
15 Temmuz özel gündemli il başkanları
toplantısı gerçekleştirdiklerini sözlerine
ekleyen Öz, “HAK-İŞ Konfederasyonu
olarak, 15 Temmuz gecesi ilk andan itibaren nasıl sokaklara çıkıp vatanımız,
bayrağımız, demokrasimiz ve özgürlüklerimiz için mücadele ettiysek, o günden bu
yana Genel Başkanımız Mahmut Arslan’ın
talimatıyla ilkesel olarak her platformda
ve toplantımızda bu kararlılığımızı haykırıyoruz” dedi.
15 Temmuz gecesi FETÖ’cü hainlerin yaşattıklarını unutmadıklarını, unutmaya-
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caklarını ve unutturmayacaklarını ifade
eden Öz, milli iradeye darbe vurmak isteyen hainlere, o gece nasıl fırsat verilmediyse bugün de aynı kararlılıkla, aynı duygularla fırsat vermeyeceklerini söyledi.

“Bu Ülke Sahipsiz Değildir”
HAK-İŞ 15 Temmuz Gazisi Kazım Çakır,
“Bugün Türkiye Cumhuriyeti’nin bir gazi
olarak aynı zamanda HAK-İŞ’li olarak 15
Temmuz darbe girişiminde ilk saatlerden
itibaren çok erken bir tavır almanın gururunu yaşıyoruz. Bunlar sonra bu ülkede kimler darbe yapmak isterse, kimler
vatan hainliği yapmak isterse bilsinler ki
bu ülke sahipsiz değildir. Allah bir daha
kimseye 15 Temmuz hain darbe gecesini
yaşatmasın” dedi.
HAK-İŞ 15 Temmuz Gazisi Abdullah Sezgin, “15 Temmuz gecesi meydanlara çık-

tığımızda sendikamızdan ve çalıştığımız
işyerinden mesajın gelmesi bize ayrı bir
cesaret verdi. Arkanızda büyük bir gücün
olması insana daha fazla cesaret veriyor.
Rahatlıkla ülkeni savunmaya gidebiliyorsun. Biliyorsun ki büyük bir aile senin arkanda, seni savunacak insanlar var. Bunu
bilerek meydanlara çıkmak bize çok büyük güç verdi. Hastane sürecinde, tedavi
sürecinde ve sonrasında her zaman yanımızda olan Genel Başkanımız Mahmut
Arslan’a şükranlarımı sunuyorum. Bizi
hiçbir zaman yalnız bırakmadı. O günden
beri devamlı halımızı, hatırımızı soruyor.
Sıkıntılarımızın olup olmadığını soruyor.
HAK-İŞ ailesinde olmaktan, onun bir bireyi olmaktan çok mutluyum. Ne zaman
başımız bir dara düşse, arkamda sizler
varsınız, bizler bir aileyiz” dedi.
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15 Temmuz hain darbe girişiminin 4. yılında HAK-İŞ
İl Başkanlıklarımız Türkiye’nin dört bir yanında
düzenlenen anma programları için meydanlarda
aktif bir şekilde yer aldı.
HAK-İŞ İl Başkanlıklarımız illerde düzenlenen
törenlere katılım sağladı. İl başkanlarımız ilk olarak,
demokrasimiz ve ülkemiz için canlarını feda eden
şehitlerimizin kabristanlarını ziyaret ederek dualar
okudular ve şehitlerimizi rahmetle andılar.
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İl Başkanlıklarımız illerindeki sembolik meydanlarda basın açıklamalarında bulundular.
Açıklamada, milli birlik ve beraberliğe vurgu yapılarak, demokrasinin
önemine dikkat çekildi. Türkiye’nin dört bir yanında
HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan tarafından 15 Temmuz yıldönümüne ilişkin
yapılan basın açıklaması 81 ilde eş zamanlı olarak okundu.
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15 Temmuz'u Unutmadık,
Unutturmayacağız
Eylül 2020
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Unutturmayacağız
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Arslan’dan Bakan Selçuk’a Ziyaret

Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 4 Ağustos 2020 tarihinde, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı
Zehra Zümrüt Selçuk’u makamında ziyaret etti. Ziyarette, çalışma hayatı ve gündeme ilişkin konular ele alındı.

ARSLAN, AK PARTİ GENEL BAŞKANVEKİLİ
KURTULMUŞ'U ZİYARET ETTİ

Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 9 Temmuz 2020 tarihinde AK Parti Genel Başkanvekili
Prof. Dr. Numan Kurtulmuş'u makamında ziyaret etti. Görüşmede Genel Başkanımız Mahmut Arslan,
Prof. Dr. Numan Kurtulmuş’a HAK-İŞ Konfederasyonumuzun çalışma hayatına ilişkin görüş ve önerilerini içeren
bir rapor sundu ve karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu.
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ARSLAN, HİZMET-İŞ BAŞKANLAR KURULUNA
VİDEOKONFERANSLA KATILDI

Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 13 Mayıs
2020 tarihinde Konfederasyonumuza bağlı
Hizmet-İş Sendikamızın Genişletilmiş Başkanlar Kurulu'na videokonferans yöntemiyle katıldı. Arslan, Hizmet-İş Sendikası Şube
Başkanları, İl Başkanları, Şube ve İl Yönetim
Kurulu üyeleriyle videokonferans yöntemi ile
görüştü.
Toplantıya Genel Başkanımız Mahmut Arslan’ın yanı sıra, HAK-İŞ Genel Başkan Yar-

dımcısı Av. Hüseyin Öz, Hizmet-İş Sendikası
Yönetim Kurulu Üyeleri, Hizmet-İş Genel
Sekreteri Remzi Karataş ile Şube ve İl başkanları katıldı. Genel Başkanımız Mahmut
Arslan toplantıda, çalışma hayatı ve gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye Salgınla Mücadelede
Başarılı Bir Sınav verdi
Genel Başkanımız Mahmut Arslan, Koronavirüs salgınıyla mücadelede Türkiye’nin

önemli bir başarı gösterdiğini söyledi.
Salgınla mücadelede özellikle sağlık, belediye ve Kredi ve Yurtlar Kurumu çalışanlarının
fedakârlıklar gösterdiğini söyleyen Arslan,
başta sağlık çalışanları olmak üzere, gıda,
bankacılık, toplu taşıma, güvenlik, temizlik,
haberleşme ve medyada çalışan tüm emekçilere gösterdikleri gayretlerinden dolayı teşekkür etti.
Salgınla mücadelenin kararlılıkla devam ettiğinin altını çizen Arslan, “Salgın süreci devam
ediyor, rehavete kapılmadan, tedbiri elden bırakmamız gerekiyor” dedi.
Arslan, maskesiz dışarı çıkılmaması, sosyal
mesafeye dikkat edilmesi ve hijyen kurallarına harfiyen uyulması tavsiyesinde bulundu.

Sendikal Çalışmalarımızı Dijital
Ortamlarda Yürütüyoruz
Koronavirüs salgınının dünyadaki tüm planlamaları alt üst ettiğini ifade eden Arslan,
“Sendikal çalışmalarımızı dijital ortamlarda
yürütüyoruz. Bu konudaki teknik alt yapımızı
yeniden düzenleyerek aksaklıklara meydan
vermeden çalışmalarımızı sürdüreceğiz. İçinde bulunduğumuz durumdan dolayı yüz yüze
gelemiyorsak, yeni modeller oluşturarak
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sendikal faaliyetlerimizi sürdürmemiz gerekiyor” diye konuştu.

Yeni İşyerlerinde Örgütlenmeye
Devam Edeceğiz
Konfederasyonumuza bağlı Hizmet-İş Sendikamızın 2019 yılında yoğun bir dönem geçirdiğini anımsatan Arslan, “Yerel seçimler sonucunda yönetimi değişen bazı belediyelerde
30 bini aşkın üyemizi kaybettik, ancak mücadelemizden vazgeçmedik. Bolu ve İstanbul’da
işten atılan arkadaşlarımızın işe geri alınması
HAK-İŞ’in büyük başarısıdır. Sonuç olarak bu
süreci el sıkışarak gerçekleştirmiş olmaktan
memnuniyet duyuyoruz. Yeni işyerlerinde örgütlenmeye devam edeceğiz” dedi. Toplu iş

sözleşmesi süreçlerinin Koronavirüs sebebiyle 3 ay süreyle uzatıldığını hatırlatan Arslan, “Gecikme sebebiyle bazı arkadaşlarımız
toplu iş sözleşmesi hükümlerinden yararlanamıyor ve mağduriyet yaşıyorlar. Ancak
sorumluluk bizim elimizde değil, kanun hükümleri neticesinde bu durumdayız. İnşallah
önümüzdeki süreçte zorlukları aşarak yeni
toplu iş sözleşmeleri imzalayacağız” dedi.

Biz Bize Yeteriz Türkiyem
Kampanyasına Büyük Destek Verdik
Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan
tarafından “Biz Bize Yeteriz Türkiyem” sloganıyla başlatılan Milli Dayanışma Kampanyasına HAK-İŞ olarak destek verdiklerini hatır-

latan Arslan, “Teşkilat mensuplarımız bu zor
zamanda bir kez daha HAK-İŞ’li olmanın manasına ve ruhuna uygun davranmıştır. Konfederasyonumuz HAK-İŞ’in desteği ile yardım
kampanyasına desteğimiz 3 Milyon Türk Lirasına ulaşmıştır. Kampanyaya destek veren
sendikalarımıza ve teşkilat mensuplarımıza
gönülden teşekkür ediyoruz. Allah hepsinden
razı olsun, yapılan hayırları kabul etsin” diye
konuştu. HAK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı
Av. Hüseyin Öz, HAK-İŞ’in pandemi ile mücadele sürecinde büyük çaba gösterdiğini anlattı. Öz, salgın sürecinde görevi başında canı
pahasına hizmet eden başta sağlık çalışanları
olmak üzere belediye çalışanlarına ve diğer
sektörlerde çalışan emekçilere teşekkür etti.

"1 Mayıs’ı 81 İlde Kutladık"
Hizmet-İş Sendikamızın Genişletilmiş Başkanlar
Kurulu'na videokonferans yöntemiyle katılan Arslan,
her yıl başka bir ilde 1 Mayıs'ı kutlama geleneğini
başarılı bir şekilde sürdürdüklerini belirterek, salgın
sebebiyle bu yıl 27 Nisan-1 Mayıs tarihleri arasında
beş gün boyunca Emek ve Dayanışma Günü’nü dijital
ortamlardan ve sosyal medyadan yapılan paylaşımlarla
“1 Mayıs Haftası” olarak kutladıklarını, ve 1 Mayıs günü
Valiliklerce izin verilen meydanlarda 81 ilde kutlama
yapıldığını ifade etti. Arslan, “Önümüzdeki 1 Mayıslarda
Türkiye’nin farklı meydanlarında buluşup, taleplerimizi
on binlerce emekçiyle haykıracağız” dedi.
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“TÜRKİYE, MODERN VE ÇAĞDAŞ BİR ÜLKE OLMA
SEVİYESİNE GENÇLERLE ULAŞACAKTIR”

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan,
19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor
Bayramı nedeniyle yaptığı açıklamada,
“Türkiye, modern ve çağdaş bir ülke olma
seviyesine hedefleri olan, güçlü, özgür ve
özgüveni yüksek gençlerle ulaşacaktır”
dedi.
HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan,
19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor
Bayramı dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada şu ifadelere yer verdi:
“19 Mayıs 1919 tarihi, işgalcilerin vatanımızdan kovulmasının ilk adımı, birlik ve
beraberlik ruhumuzun yeniden meydana
çıktığı, milletimizin topyekün dirildiği bir
gündür. 19 Mayıs’ta Türk milleti, bağımsızlığına ve özgürlüğüne ilk adımını atmıştır.
1. Dünya Savaşı’nın ardından imzalamak
zorunda kaldığımız Mondros Ateşkes Antlaşması’na dayanarak çeşitli bahanelerle
Türk halkına saldırılar düzenleyen işgal
güçleri, baskı ve zulmün şiddetini her geçen gün daha da arttırmaktaydı. Başka bir
ülkenin himayesi altına girmeye zorlanan
kahraman halkımız, manda ve himaye fikrini kesin bir dille reddetmiş, ulusumuzun
tam bağımsızlığı için tüm yurtta Kuvayımil-

19 Mayıs’ın Gençlik ve Spor
Bayramı olarak kutlanması,
geleceğimizin teminatı,
yarınlarımızın umudu olan
gençlerimize ne kadar
değer verdiğimizin en
önemli kanıtıdır. Genç
ve dinamik bir nüfusa
sahip olmak ülkemizin en
önemli avantajlarından
birisidir. Bu avantajı en
iyi biçimde kullanabilmek
için bu amaca uygun
politikaların geliştirilmesi
gerekmektedir.

liye birlikleriyle işgallere karşı çıkmıştır.
Düşman işgalleri tüm yurtta geniş çapta
protesto edilmiş, aziz milletimiz başka bir
ülkenin himayesine girmektense ölmeyi
tercih etmiştir. Vatanın bütünlüğü ve milletimizin istiklali yine milletimizin gücüyle
güvence altına alınmış, milletin bağımsızlığını yine milletin azim ve kararı kurtarmıştır. Bu açıdan 19 Mayıs 1919 tarihi, milli
mücadelenin Anadolu’da ve Misak-ı Milli
coğrafyamızda başlamasının en önemli
tarihidir. 19 Mayıs’ta yeniden hayat bulan
millet iradesini, milli mücadelenin ilk işaret
fişeği olarak görüyoruz. 23 Nisan 1920’de
TBMM’nin açılması, Kurtuluş Savaşı’nın
TBMM Başkanı Mustafa Kemal Atatürk’ün
önderliğinde kazanılarak, işgalcilerin ülkemizden kovulmasının ardından Cumhuriyetin ilanı ile hayat bulmuştur.
19 Mayıs’ın Gençlik ve Spor Bayramı olarak
kutlanması, geleceğimizin teminatı, yarınlarımızın umudu olan gençlerimize ne kadar değer verdiğimizin en önemli kanıtıdır.
Genç ve dinamik bir nüfusa sahip olmak ülkemizin en önemli avantajlarından birisidir.
Bu avantajı en iyi biçimde kullanabilmek
için bu amaca uygun politikaların gelişti-
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rilmesi gerekmektedir. Mesleki yeterliliğe
sahip, eğitimli, yeniliklere açık ve özgüveni
yüksek genç nüfusun yetişmesiyle Türkiye yüksek hedeflere başarıyla ulaşacaktır.
Türkiye, modern ve çağdaş bir ülke olma
seviyesine hedefleri olan, güçlü, özgür ve
özgüveni yüksek gençlerle ulaşacaktır.
HAK-İŞ Konfederasyonu olarak, gençlerimizin çalışma hayatında aktif ve etkin bir
şekilde var olmaları için gerekli çalışmaları
yapıyoruz. Konfederasyonumuz bünyesinde yer alan Gençlik Komitesi ile gençlerimize yönelik çeşitli proje ve çalışmalar yürütüyoruz. Gençlerimizin de içerisinde aktif
olarak yer alacağı özgün proje çalışmalarına imza atıyoruz. Başta üniversite gençliği
olmak üzere tüm gençlerimizle yakın ve
sıkı bir ilişki ve işbirliği içerisinde bulunuyoruz. Konfederasyonumuz bünyesinde ve
konfederasyonumuza bağlı sendikalarımızda üniversite öğrencileriyle düzenli staj
programları çerçevesinde aktif çalışmalar
gerçekleştiriyoruz. Üniversitelerde düzenlenen çeşitli programlara katılarak üniversiteli gençlerle bir araya geliyor, HAK-İŞ’in
çalışmalarını, çalışma hayatının sorunlarını ve sendikal faaliyetlerimizi anlatıyor,
gençlerin sorularını cevaplıyoruz. Üniversitelerle birlikte düzenlediğimiz fikir projesi
yarışmalarıyla gençlerimizin yaratıcılıklarının geliştirilmesi ve ortaya çıkarılması ve
özendirici çalışmalarla onları teşvik etme
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görevleri üstleniyoruz. Gençlerimizle ilgili yürüttüğümüz çalışmaları, yurt içinde
olduğu gibi yurt dışındaki paydaşlarımızla da paylaşıyor, uluslararası kuruluşların
gençlik komitelerinde aktif olarak görev
alıyoruz. HAK-İŞ Konfederasyonu olarak
gençlerimizin özgüveni yüksek, hedefleri
olan bireyler olması konusunda üzerimize
düşeni yapıyor ve herkesten bu anlamda
elini taşın altına koymasını bekliyoruz.
Son açıklanan işsizlik rakamlarına bakıldığında genç işsizlik oranının yüzde 24’lere
düştüğünü görüyoruz. Genç işsizlerin azaltılması ve gençlerin istihdama kazandırılması için daha fazla adım atılması gerekti-

ğini düşünüyoruz. HAK-İŞ Konfederasyonu
olarak gençlerimizi sendikal hareketin geleceği olarak görüyoruz. Gençlerin sendikal
kültür ile tanıştırılmalarının, örgütlülüğün
arttırılması konusunda önemli bir etken
olduğuna inanıyoruz. Gençlere yönelik politika önerilerinin gençlerle birlikte tartışılması, eksik ya da yanlışların onlarla birlikte
değerlendirilmesi ve önerilerinin alınması
gerektiğine inanıyoruz. 19 Mayıs Atatürk'ü
Anma, Gençlik ve Spor Bayramı vesilesiyle
Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere, milli mücadelemizin
bütün kahramanlarını rahmet ve minnetle
anıyoruz.”
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HAK-İŞ TEŞKİLATI
19 MAYIS’I
COŞKUYLA
KUTLADI
19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı HAK-İŞ Konfederasyonu olarak
tüm Türkiye ile birlikte evlerimizin balkonlarından İstiklal Marşı’nı okuyarak kutladık.
Evlerden gerçekleştirilen 19 Mayıs kutlamalarına, tüm
HAK-İŞ teşkilatı coşkulu bir şekilde katıldı.
Ülkemizi ve tüm dünyayı etkisi altına alan Koronavirüs (KOVİD-19) salgını nedeniyle
Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın kabine toplantısının ardından yaptığı,
“Saat 19.19’da tüm statlarımız aydınlatılarak İstiklal Marşı yayını yapılacaktır. Milletimizi
evlerinin pencerelerinden İstiklal Marşı’nı okumaya davet ediyoruz” çağrısının
ardından HAK-İŞ ailesi olarak bütün teşkilatımızla ellerimizde Türk Bayrakları ile
evlerimizin balkonundan saat 19.19’da gür bir sesle İstiklal Marşımızı okuyarak 19
Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nı kutladık.
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“Genç Nüfusumuz Bizim İçin
Bir Zenginliktir”

Genel Başkanvekilimiz Osman Yıldız, 19
Mayıs 2020 tarihinde Ulusal Kanal’da Yeşim
Eryılmaz’ın sunduğu Gün Ortası programı
canlı yayınına katıldı.
Yıldız, Milli Mücadele'nin başlangıcının 101.
yılının, 23 Nisan ve 1 Mayıs’ta olduğu gibi
koronavirüs salgını nedeniyle uygulanan
sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında
evlerde kutlanacağını belirterek, “HAK-İŞ

Konfederasyonu olarak 19 Mayıs Atatürk’ü
Anma, Gençlik ve Spor Bayramımızı içtenlikle kutluyorum. Bu coşkulu günümüz
hem gençliğimiz için hem ülkemiz için
hayırlı olsun. Türkiye modern ve çağdaş
olmayı, küresel aktör olmayı, dünya lideri
olmayı gençlerimizle başaracaktır. Genç
nüfusumuz bizim için bir zenginliktir” diye
konuştu.

HAK-İŞ olarak 19 Mayıs kutlamalarına
destek vereceklerini belirten Yıldız, “Bizler
de bu akşam 1 milyon üyemiz ve işçimizle
kutlamalara katılacağız. Bu anlamda bütün Türkiye’de ve emekçilerde bir duyarlılık
oluşmuştur. İnşallah bu katkımızı bizde en
iyi şekilde gerçekleştirmiş olacağız. Buradan herkesin hem 19 Mayıs’ını hemde Kadir Gecesini kutlamak istiyorum” dedi.
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ARSLAN, "BU MÜCADELEYİ HEP BİRLİKTE
BAŞARACAĞIZ"
HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan,
Mübarek Ramazan Bayramının ülkemize,
çalışanlara ve tüm insanlığa en başta sağlık, barış, huzur ve refah getirmesi temennisinde bulunarak, “Koronavirüs salgınıyla
mücadelede hükümetimizin ve devletimizin koyduğu kurallara uyarak salgını hep
birlikte yenelim, iki bayramı birlikte yaşayalım” dedi.
HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan,
Ramazan Bayramı dolayısıyla yaptığı yazılı
açıklamada şu ifadelere yer verdi:
“Bu yıl bir Ramazan ayını daha huzurla ve
bereketle tamamlamış bulunuyoruz. Ramazan ayı rahmet, mağfiret ve bereket
demektir. Ramazan ayı yardımlaşma, dayanışma ve paylaşma duygularımızın yükseldiği, insanlar arasındaki sevginin, hoşgörünün ve kardeşlik duygularının daha da
güçlendiği bir aydır.
Dünyayı etkisi altına alan Koronavirüs (KOVİD-19) salgını ile mücadele kapsamında
alınan tedbirler nedeniyle bu yıl sevdiklerimizle aynı iftar sofralarında buluşup, birlikte iftar yapamadık. Biliyoruz ki, bu salgının
üstesinden hükümetimizin ve devletimizin
belirlediği kurallara uyarak ve sosyal mesafemizi koruyarak gelebiliriz. Devletimiz
bu süreçte tüm kurum ve kuruluşlarıyla

büyük bir özveriyle mücadele etmiştir. Koronavirüs salgının önüne geçilmesi, bütün
vatandaşlarımızın kişisel ve kurumsal olarak alacağı tedbirlerle mümkün olacaktır.
Milletimizin zor zamanlarda birlik olma,
birbirinden güç alarak kenetlenme gücüne her zaman inandık. Salgın dolayısıyla
binlerce vatandaşımızın hayatını kaybettiği
bugünlerde ülkemizin Koronavirüsü yenmek için daha fazla birliğe ve dayanışmaya
ihtiyacı vardır. Koronavirüs salgınıyla mücadelede tüm milletimizin, hükümetimizin
ve devletimizin KOVİD-19 ile mücadele
kapsamında aldığı kararlara uymasını istiyoruz.

"Kucaklaşacağımız Günlerin Çok
Yakın Olduğuna İnanıyoruz"
Yeni umutlarla girdiğimiz Ramazan Bayramımızı bu yıl salgınla mücadele kapsamında alınan tedbirler nedeniyle evlerimizde
karşılamak durumundayız. Salgın nedeniyle bu yıl bayramlaşma ve kucaklaşma
imkanımız ne yazık ki olmayacak. Büyüklerimizi ziyaret ederek ellerini öpemesek de
çocuklarımızla kucaklaşamasak da omuz
omuza olamasak da biliyoruz ki yüreklerimiz bir olacaktır.
Büyüklerimizi, dostlarımızı, kardeşlerimizi
uzaktan da olsa selamlıyoruz. Her bayram
olduğu gibi bu bayram da gönlümüz ve
yüreğimiz onlarla beraber olacaktır. Bütün

bunların geçici olduğuna, yeniden kucaklaşacağımız günlerin çok yakın olduğuna
inanıyoruz.

"Bu Mücadeleyi Hep Birlikte
Başaracağız"
Koronavirüsle mücadele kapsamında hayata geçirilen tüm tedbirleri çok önemli
buluyoruz. Türkiye bütün gücü ve kararlılığıyla Koronavirüs salgınıyla mücadelesini
sürdürmeye devam ederse, iki bayramı bir
arada yaşayacağımıza gönülden inanıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde
Sağlık Bakanımız, Aile, Çalışma ve Sosyal
Hizmetler Bakanımız, Hazine Bakanımız ve
Maliye Bakanımız başta olmak üzere bütün
bakanlarımızın ve hükümetimizin gayreti,
milletimizin dirayetiyle Koronavirüsle mücadelede başarılı olacağımıza inanıyoruz.
Bu zor süreçte iş başında fedakârca, cesurca ve özveri ile çalışan başta sağlık, gıda,
banka, taşıma, güvenlik, temizlik, haberleşme, basın, petrol ile kamu ve özel bütün
sektörlerdeki tüm emekçi kardeşlerimize,
milletimize ve HAK-İŞ teşkilatı mensuplarımıza yürekten teşekkür ediyoruz. HAK-İŞ
Konfederasyonu olarak, tüm üyelerimizin,
çalışanların, emek hareketinin ve bütün
Müslüman aleminin Ramazan Bayramı’nı
en içten duygularımızla kutluyor, sağlık,
barış, huzur ve kardeşlik içerisinde nice
bayramlara ulaşmayı temenni ediyoruz.”

Yeni umutlarla girdiğimiz Ramazan Bayramımızı bu
yıl salgınla mücadele kapsamında alınan tedbirler
nedeniyle evlerimizde karşılamak durumundayız.
Salgın nedeniyle bu yıl bayramlaşma ve
kucaklaşma imkanımız ne yazık ki olmayacak.
Büyüklerimizi ziyaret ederek ellerini öpemesek de
çocuklarımızla kucaklaşamasak da omuz omuza
olamasak da biliyoruz ki yüreklerimiz bir olacaktır.
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HAK-İŞ’TEN KORONA GÜNLERİNDE
İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİ RAPORU
Coronaya Yakalanan İşçi,
İş Kazası-Meslek Hastalığı Geçirmiş Sayılacak mı?
Arslan: "İş Kazalarını Önlemenin Yolu Sendikal
Örgütlenmeden Geçer"

H

AK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, iş sağlığı ve güvenliğini temel
insan hakkı olarak değerlendirdiklerini belirterek, HAK-İŞ’in Koronavirüs
günlerinde iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin
konuları bir raporda topladığını söyledi.
Arslan, Covid-19’a yakalanmanın “iş kazası” mı “meslek hastalığı” mı sayılacağı
konusunda netlik bulunmadığına dikkat
çekerek, Yargıtay kararları ve yasal düzenlemeler doğrultusunda işçinin, Koronavirüs hastalığına işyerinde, işverence
sağlanan bir taşıtla işe gidiş geliş esnasında ve işverenin görevlendirdiği yerde
yakalanması durumunda iş kazası olarak
değerlendirebileceğini ifade etti. Arslan,
Uluslararası Sendikalar Konfederasyonu
(ITUC)’nun da Koronavirüsün meslek hastalığı olarak değerlendirmesi gerektiğine
ilişkin görüş bildirdiğini belirtti. Arslan ayrıca, bu ayrıntılı değerlendirmeler ışığında
bir yasal düzenleme yapılması gerektiğine
dikkat çekti.
Arslan, iş kazası ve meslek hastalıklarını
önlemenin yolunun sendikal örgütlenmeden geçtiğine dikkat çekerek şunları kaydetti;
“Örgütlenmenin teşvik edilmesi ile kayıt
dışı istihdam, eksik ücret gösterilmesi gibi
çalışma hayatının en önemli sorunlarının
önüne geçilebilmektedir. Buna ek olarak
kayıtlı işyerlerinin denetiminin kolaylıkla
gerçekleştirilmesi, sendika temsilcilerinin
yetkinliklerinin arttırılarak iş sağlığı ve güvenliği kültürünün benimsenmesi desteklenebilir. Yaşadığımız pandemi sürecinin

bize sendikaların önemini bir kez daha
göstermiştir. Sendikal örgütlülüğü teşvik
mekanizmalarına ihtiyaç vardır.
Sendikal örgütlülüğün ve Toplu iş sözleşmesi düzeninin olduğu işletmelere vergi
yükümlülüğü vb. konularda teşvik verilmesi sendikal örgütlülüğü güçlendirecektir. HAK-İŞ’e bağlı sendikalarımızın örgütlü
olduğu işyerlerinde, işverenle sıkı işbirliği
içerisinde Koronavirüs ile mücadele konusunda aktif ve etkin görevler alarak,
denetim görevini yerine getirmektedir.
Sendikalarımızın örgütlü olduğu işyerlerinde, toplu iş sözleşmeleri ile kurulan İş
Sağlığı ve Güvenliği Kurulları harekete geçirilerek, Koronavirüs ile mücadele kapsamında gereken önlemlerin alınması için
adımlar atılmıştır.
HAK-İŞ Konfederasyonu olarak, insan
sağlığının bütün değerlerin üstünde olduğuna olan inancımızla Koronavirüs hastalığına karşı alınan tedbirlerde öncü olduk,
erken davrandık. HAK-İŞ Konfederasyonu
olarak, iş sağlığı ve güvenliğinin önemine
dikkat çekmek ve farkındalık oluşturmak
amacıyla 1987 yılından itibaren her yıl 4-10
Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilen İş
Sağlığı ve Güvenliği haftası dolayısıyla bir
rapor yayınlayarak, Koronavirüs günlerinde iş sağlığı ve güvenliği konusunu masaya yatırdı” dedi.
HAK-İŞ tarafından, İş Sağlığı ve Güvenliği
haftası dolayısıyla yayınlanan raporda, iş
sağlığı ve güvenliğinin temel insan hakkı
olduğuna dikkat çekilerek, İş Sağlığı ve
Güvenliği kültürünün oluşmasında ve yay-

HAK-İŞ’e bağlı
sendikalarımızın örgütlü
olduğu işyerlerinde,
işverenle sıkı işbirliği
içerisinde Koronavirüs
ile mücadele konusunda
aktif ve etkin görevler
alarak, denetim görevini
yerine getirmektedir.
Sendikalarımızın örgütlü
olduğu işyerlerinde, toplu
iş sözleşmeleri ile kurulan
İş Sağlığı ve Güvenliği
Kurulları harekete
geçirilerek, Koronavirüs
ile mücadele kapsamında
gereken önlemlerin
alınması için adımlar
atılmıştır.
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Bu önemli süreçte başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan,
Hazine ve Maliye Bakanımız Sayın Berat Albayrak, İçişleri Bakanımız Sayın
Süleyman Soylu, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanımız Sayın Zehra
Zümrüt Selçuk ve Sağlık Bakanımız Sayın Fahrettin Koca olmak üzere ilgili
Bakanlıklarımız, devletimizin tüm kurum ve kuruluşları ve milletimiz omuz
omuza tüm dünyaya örnek bir mücadele yürütmüştür.

gınlaştırılmasında devlet, işçi ve işveren
olmak üzere tüm kesimlerin ortak bir
anlayış geliştirmesi gerektiği ifade edildi. Raporda ayrıca, sağlık alanında uygulanan “tedaviden önce, önleyici sağlık
hizmetleri” yaklaşımının benimsendiği
gibi iş kazaları ve meslek hastalıkları
alanında da “önleyici iş sağlığı ve güvenliği” yaklaşımının öne çıkarılması
gerektiği belirtildi.
HAK-İŞ’in insana saygı temelinde önce
sağlık ve güvenlik yaklaşımı benim-

sediğine işaret edilen raporda, “Öncelikle ülkemizi ve dünyayı de derinden
etkileyen pandemi sürecinde iş sağlığı
ve güvenliğinin önemini bir kez daha
görmüş olduk. Bu önemli süreçte başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep
Tayyip Erdoğan, Hazine ve Maliye Bakanımız Sayın Berat Albayrak, İçişleri
Bakanımız Sayın Süleyman Soylu, Aile
Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanımız Sayın Zehra Zümrüt Selçuk ve
Sağlık Bakanımız Sayın Fahrettin Koca

olmak üzere ilgili Bakanlıklarımız, devletimizin tüm kurum ve kuruluşları ve
milletimiz omuz omuza tüm dünyaya
örnek bir mücadele yürütmüştür. Sayın
Cumhurbaşkanımıza ve Bakanlarımıza,
emeği geçen herkese bu kararlı duruşu
sebebiyle teşekkür ediyoruz” denildi.
HAK-İŞ Raporunda, Covid-19’a yakalanmanın “iş kazası” mı “meslek hastalığı” mı sayılacağı hususunda netlik
bulunmadığına dikkat çekilerek, şu görüşlere yer verildi:

HAK-İŞ KONFEDERASYONU
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ DEĞERLENDİRME RAPORU
“Yargıtay 21. Hukuk Dairesi, bir TIR
şoförünün yurt dışı görevinde H1N1
virüsü (domuz gribi) kapması sonucu
hayatını kaybetmesinin iş kazası sayılabileceği yönünde bir karar vermiştir.
6331 sayılı kanunda iş kazası “işyerinde
veya işin yürütümü nedeniyle meydana
gelen, ölüme sebebiyet veren veya vücut bütünlüğünü ruhen ya da bedenen
engelli hale getiren olayı.. ifade eder”
şeklinde tanımlanmıştır. Bu doğrultuda
işçi, Koronavirüs hastalığına işyerinde,
işverence sağlanan bir taşıtla işe gidiş
geliş esnasında ve işverenin görevlendirdiği yerde yakalanmışsa, meydana
gelen bu olayı iş kazası olarak değerlendirebilir. 5510 sayılı kanunun 14.
Maddesine göre meslek hastalığı “sigortalının çalıştığı veya yaptığı işin niteliğinden dolayı tekrarlanan bir sebeple
veya işin yürütüm şartları yüzünden
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uğradığı geçici veya sürekli hastalık,
bedensel veya ruhsal engellilik halleri”
olarak tanımlanmıştır. Bu nedenle hastanede çalışan hekimler, hemşireler,
temizlik personeli, tıbbi sekreter gibi
çalışanların hastane ortamında virüse
yakalanmış olmaları halinde bu durum
meslek hastalığı sayılabileceklerdir. Bu
süreçte Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından herhangi
bir bilgilendirme yapılmamış olsa da
kanundaki tanımlar, yargıtay kararları
ve yaşadığımız salgının farklı şekillerde devam edecek olması ihtimalinden
yola çıkarak ivedilikle bir yasal düzenlemeye ihtiyaç duyulmaktadır. Bu çerçevede salgının sağlık çalışanları için
meslek hastalığı ve yakalananların da
iş kazası olarak kabul edildiği bir yasal
düzenleme yapılmalıdır.

İş Kazaları Devam Ediyor
İş sağlığı ve güvenliğine ilişkin uygulanan kanun, yönetmelik, tebliğler,
alınan güvenlik önlemleri ve yapılan
uygulamalara rağmen iş kazası vakalarında yeterince düşüş görülmediğine
dikkat çekilen raporda, “Başta uygulayıcıların diğer taraftan da bizlerin işçi
ve işverenler olarak hukuka ve yasaya
uygunluk yönünden daha bilinçli olmamız, haklarımızı ve ödevlerimizi iyi bilmemiz gerekmektedir. HAK-İŞ olarak,
Konfederasyon bünyesinde İş sağlığı ve
Güvenliği Komitemizi kurduk ve hayata geçirdik. Ayrıca, Avrupa Sendikalar
Konfederasyonu (ETUC) İş Sağlığı ve
Güvenliği komitesinin de etkin bir üyesi
olarak, Avrupa birliği mevzuatlarını da
yakından takip etmekteyiz. İnsan faktörü ve eğitim iş sağlığı ve güvenliğinin
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temel çalışma alanlarından birisidir. İş
Sağlığı ve Güvenliği konusu temel eğitim programlarına entegre edilmelidir.
Bir zihniyet dönüşümüne ihtiyaç duyulmakta olup, önce üretim anlayışından önce sağlık ve güvenlik anlayışına
geçiş yapılmalıdır” denildi. İş kazalarına
ilişkin en son istatistiksel bilgilere yer
verilen raporda, Sosyal Güvenlik Kurumu 2018 verilerine göre ölümlü iş
kazasında azalma yaşanırken, meslek
hastalığı ve iş kazalarında artışların
tespit edildiği belirtildi. İş kazası geçiren sigortalı sayısı 2017 yılında 359.653
iken, bu sayı 2019 yılında 430.985 kişiye
çıktı. Ayrıca ILO’nun hazırlamış olduğu
2017 İş kazaları ve işe ilişkin hastalıklar
Küresel tahminler raporuna göre; her
yıl 2,78 milyon işçi iş kazaları ve meslek hastalıklarına bağlı olarak hayatını
kaybetmektedir. Bu ölümlerin %86,3’ü
meslek hastalığına ve %13,7’si ise iş
kazalarından kaynaklanmaktadır.

İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin
İstatistiklere Güncel Olarak
Ulaşılamamaktadır
İş kazaları ve meslek hastalıkları verilerine güncel olarak ulaşılamadığına dikkat çekilen raporda, bunun işverenlerin,
iş kazaları ve meslek hastalıkları sonucunda idari para cezası, tazminat dava-

ları gibi yasal yükümlülükler nedeniyle
bildirim yapma sorumluluğunu yerine
getirmemesinden kaynaklanabileceği
ifade edildi. Sosyal Güvenlik Kurumu
tarafından yayınlanan verilerin güncel
olmadığına işaret edilen raporda, “Verilerin daha güncel şekilde yayınlanması
ve ulaşılabilir olması sosyal tarafların
sürece ilişkin değerlendirme yapabilmeleri, politika ve önerilerini sağlıklı
bir şekilde geliştirebilmeleri açısından
önem taşımaktadır” denildi.

İş Kazalarında İnşaat Başı
Çekiyor
İş kazaları ve meslek hastalıklarına ilişkin 2018 yılında yayınlanan son verilere
göre, meydana gelen iş kazalarında,
ilk sıra tehlikeli ve çok tehlikeli işkollarından inşaat sektörünün yer aldığına
dikkat çekildi. İnşaat sektörünü, sırasıyla, gıda ürünlerinin imalatı, tekstil
ürünlerinin imalatı, kara taşımacılığı
ve boru hattı faaliyet kolları takip ettiği
vurgulandı. Raporda, “Kayıtdışı istihdamın ağırlıkta olduğu, sendikal örgütlenmenin yetersiz olduğu başta inşaat
işkolu olmak üzere pek çok alanda iş
kazasının yaşandığı görülmektedir. Bu
tespitlerden hareketle, iş kazalarını önlemeye yönelik çalışmalarımızı hızlandırmamız gerekmektedir” denildi.

HAK-İŞ Raporunda, tehlikeli ve çok
tehlikeli işler işkolunda belgeli işçi çalıştıran işverenlere yönelik teşvik uygulaması yapılması ve belge ücretlerinin
İşsizlik Sigorta Fonundan karşılanabilmesi için sağlanan teşvik uygulamasının 2 yıl uzatılmasının memnuniyetle
karşılandığı belirtilerek, “İş kazaları ve
meslek hastalıklarının böylesine yoğun
yaşandığı bu işkolunda belgeli çalışmanın teşvik edilmesi çok önemlidir. Mesleki Yeterlilik belgesi almaya hak eden
kişi mesleğin gerektirdiği niteliklere
sahip olduğundan iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini uygulamak noktasında
da farkındalık sahibi olacaktır. Bu çerçevede belgeli çalışma kültürünün tüm
sektörlerde yaygınlaştırılmasını ve belge zorunluluğunun tüm sektörleri içine
alacak şekilde genişletilmesini talep
ediyoruz” denildi.
Raporda, ülke genelinde iş sağlığı ve
güvenliği ile ilgili politika ve stratejilerin
belirlenmesi için tavsiyelerde bulunmak üzere Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konsey kurulduğu anımsatılarak,
2018 yılından beri toplanmayan Konseyin özellikle son yaşadığımız süreci de
içine alacak şekilde bir araya gelmesinin önemine dikkat çekildi.
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HAK-İŞ, TİSK ve TÜRK-İŞ’TEN ORTAK AÇIKLAMA
• Hak İşçi Sendikaları Konfederasyonu (HAK-İŞ), Türkiye İşçi Sendikaları Konfederas-

yonu (TÜRK-İŞ) ve Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Yeni Normalleşme Sürecine İlişkin Ortak Taleplerini Açıkladı.

Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu
(TÜRK-İŞ), Hak İşçi Sendikaları Konfederasyonu (HAK-İŞ) ve Türkiye İşveren Sendikaları
Konfederasyonu (TİSK) bir araya gelerek
Covid-19 salgını sonrası yeni normalleşme
sürecine ilişkin ortak taleplerini açıkladı.
3 Konfederasyon tarafından yapılan ortak
açıklamada şöyle denildi:
“Salgın sürecinin ilk gününden bu yana
TÜRK-İŞ, HAK-İŞ ve TİSK olarak eşgüdüm
içerisinde, çalışanlarımıza olumlu yansıyacak taleplerimizi Sayın Cumhurbaşkanımıza
ve Bakanlarımıza her platformda ilettik. Hepimizin ortak gayesi istihdamın korunması
oldu. Bu kapsamda kısa çalışma ödeneği
şartlarının kolaylaştırılması en önemli talebimiz oldu.
Memnuniyetle gördük ki, Devletimiz, kısa
çalışma ödeneği ve diğer birçok düzenlemeyle, çalışanın ve işverenin yanında olduğunu gösterdi, bu zor zamanlarda nefes almamızı sağladı. Biz de tüm bu çalışmalar için
teşekkürü bir borç biliyoruz.
Bugüne kadar sosyal taraflar olarak, çalışana ve işletmelere ortak fayda sağlayan tüm
Ergün ATALAY
Türk-İş Genel Başkanı
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uygulamaların sözcüsü ve sonuna kadar
destekçisi olduk. Olmaya da devam edeceğiz, çünkü dünya örneklerine baktığımızda,
görülüyor ki, “yeni normalleşme sürecinin”
de ilave tedbir ve düzenlemelerle desteklenmesi gerekiyor. Bu nedenle işçi ve işveren
temsilcileri olarak, önümüzdeki dönemde,
bizlere cansuyu olabilecek bazı düzenlemeleri kamuoyunun dikkatine sunmayı bir borç
biliyoruz.
3 Konfederasyon olarak “yeni normalleşme
süreci” için taleplerimiz şöyle sıralanıyor:
• Açıklanan ilk pakette 3 ay süre ile uygulanmasına karar verilen kısa çalışma ödeneği
uygulamasına bazı sektörlerde mağduriyetin olmaması amacıyla salgının olumsuz etkilerinin süreceği öngörülen yeni
normalleşmeye geçiş programıyla uyumlu
hale getirilerek 2020 yıl sonuna kadar imkân verilmesi,
• Kanunda yer alan sigortalılık ve prim ödeme şartı aranmaksızın sadece çalışma
olgusunun esas alındığı bir uygulama yapılarak, tüm çalışanların kısa çalışma ödeneğinden faydalanmasının sağlanması,
Mahmut ARSLAN
Hak-İş Genel Başkanı

Eylül 2020

• Çalışma barışı ve sosyal adaletin korunması amacıyla kısa çalışma ödeneği ile
çalışanın ücreti arasındaki farkı ödemeyi
üstlenen işverenler için getirilecek teşvik
mekanizması ile uygulamanın özendirilmesi,
• İşveren tarafından kısa çalışma ödeneği
kapsamındaki çalışana yapılan ücret farkı
ödemelerine gelir vergisi muafiyeti sağlanması,
• Ayrıca, böyle zor bir dönemde istihdamını
azaltmayıp, koruyan ve toplu iş sözleşmesinin olduğu işletmelerin normalleşme sürecinde ilave teşviklerle desteklenmesi.
Bugünleri hep birlikte ortak akılla aşacağımıza inanıyoruz, üzerimize düşeni de her
daim yapmaya hazırız. Tam da bunun için
bugün bir aradayız. Çünkü İşçi-İşveren-Kamu demeden ortak ve eşgüdümlü hareket
etmemiz gereken bir süreç içerisindeyiz.
Olumlu bakış açımızı sürdürerek, panik olmadan, el ele vererek, birlikte üreterek, bu
süreci hep birlikte geride bırakacağımıza
inancımız tam."
Özgür Burak AKKOL
TİSK Yönetim Kurulu Başkanı
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“Kısa Çalışma Ödeneği uygulaması
2020 yılı sonuna kadar uzatılsın”
Hak İşçi Sendikaları Konfederasyonu
(HAK-İŞ),Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ) ve Türkiye İşveren Sen-

dikaları Konfederasyonu (TİSK), “Kısa çalışma ödeneği uygulaması 2020 yılı sonuna
kadar uzatılsın” talebini dile getirdi.

3 konfederasyon tarafından yapılan ortak
açıklamada şöyle denildi:

“Salgın sürecinin ilk gününden bu yana TÜRK-İŞ, HAK-İŞ ve TİSK olarak eşgüdüm içerisinde, çalışanlarımıza olumlu yansıyacak taleplerimizi Sayın Cumhurbaşkanımıza ve
Bakanlarımıza her platformda ilettik. Hepimizin ortak gayesi istihdamın korunması oldu.
Bu kapsamda kısa çalışma ödeneği şartlarının kolaylaştırılması en önemli talebimiz oldu.
Ekonomi yönetimimiz de, kısa çalışma ödeneği, normalleşme desteği ve diğer birçok
düzenlemeyle, çalışanın ve işverenin yanında olduğunu gösterdi, göstermeye de devam
ediyor.
Biz de tüm bu çalışmalar için teşekkürü bir borç biliyoruz. Bugüne kadar sosyal taraflar
olarak, çalışanlara ve işletmelere ortak fayda sağlayan tüm uygulamaların sözcüsü ve sonuna kadar destekçisi olduk. Normalleşme çalışmalarının devam ettiği bugünlerde, daha
önce de bazılarını dile getirdiğimiz ve hâlâ güncelliğinin sürdüğünü düşündüğümüz ortak taleplerimizi tekrar dikkatlere sunmak istiyoruz. 24 Temmuz 2020 tarihinde yasalaşan
İşsizlik Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun’da da
belirtildiği üzere yıl sonuna kadar kısa çalışma ödeneğinin süresini sektörel olarak ayrı ayrı
veya bir bütün olarak uzatılabilmesini olumlu karşılıyoruz. Bu çerçevede istihdama da
katkı sunacağına inandığımız bazı taleplerimiz şu şekilde sıralanıyor:
• Yeni düzenlemede de belirtildiği gibi kısa çalışma ödeneğinin yıl sonuna kadar sektörel
olarak ayrı ayrı veya bir bütün olarak uzatılması,
• Kısa çalışma ödeneği uygulamasından sistem dışında kalanların yararlanabilmesi için
ödeneğe erişimin kolaylaştırılması,
• Çalışma barışı ve sosyal adaletin korunması amacıyla kısa çalışma ödeneği ile çalışanın
ücreti arasındaki farkı ödemeyi üstlenen işverenler için getirilecek teşvik mekanizması
ile işverenin fark ödemesi hususunun özendirilmesi,
• İşveren tarafından kısa çalışma ödeneği kapsamındaki çalışana yapılan ücret farkı ödemelerine gelir vergisi muafiyeti sağlanması,
• İŞKUR tarafından bazı işyerlerinde kısa çalışma ödeneğinden sehven yapılan ve işverenle-çalışanın kusurunun bulunmadığı fazla ödemelerde, geri ödeme hususunun işçi-işveren ilişkilerini bozmayacak şekilde İŞKUR tarafından giderilmesi, tarafları mağdur
etmeyecek bir çözümün bulunması,
• İstihdamını koruyan ve toplu iş sözleşmesi ile çalışan işletmelerin, normalleşme sürecinde ilave teşviklerle desteklenmesi.
Salgının en zorlu günlerinden bu günlere hep birlikte ortak akılla ulaştık, bundan sonra da
üzerimize düşeni yapmaya her daim hazırız. İşçi-İşveren-Kamu eşgüdümünde, bu günleri de el ele vererek ve üreterek aşacağımıza inancımız tam.”
Ergün ATALAY
Türk-İş Genel Başkanı

Mahmut ARSLAN
Hak-İş Genel Başkanı

Özgür Burak AKKOL
TİSK Yönetim Kurulu Başkanı
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ITUC'tan, HAK-İŞ’E TEŞEKKÜR
ITUC Genel Sekreteri Sharan Burrow:
Teşekkür ederim ve hepinizi kutluyorum.
Bu zor zamanlarda sendika liderliği yapmak çok
önemlidir. İş yerlerinin yeniden açılması ile ilgili birtakım
ilkeler oluşturmak için çalışıyoruz ve bugüne kadar
yapılan en iyi uygulamalardan örnek alıyoruz
ITUC ve ITUC-AP gibi uluslararası sendikal
kuruluşlar, HAK-İŞ’e Covid-19’a karşı mü-

cadelede sendikal liderliği için teşekkür etti.
Koronavirüs salgını ile mücadele sürecinde

"Sağlık Çalışanlarını Korumak İçin
Çok Emek Verdiniz"
Uluslararası Sendikalar Konfederasyonu
Asya Pasifik Bölgesinin (ITUC-AP) Genel
Sekreteri Sayın Shoya Yoshida Koronavirüs
salgını ile mücadelede HAK-İŞ'in yaptığı çalışmalara değinerek, mesajında şu konulara
değindi: “Değerli arkadaşlar bulunduğumuz
mevcut durumda hepinizin iyi olmasını
umuyorum. Yaptığınız güncellemelerden ötürü çok teşekkür ediyorum
ve yaptığınız çalışmalarınızla gurur
duyuyorum, Özellikle sağlık
çalışanlarını korumak için
verdiğiniz emekleri çok
takdir ediyorum.”
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iş sağlığı ve güvenliği konusunun çalışma
hayatı için önemi bir kez daha gündeme
gelmiştir.
HAK-İŞ olarak iş sağlığı ve güvenliğini temel insan hakkı olarak görmekteyiz. Bu
çerçeve iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin konuları bir raporda toplayarak üyesi olduğumuz uluslararası sivil toplum kuruluşlarına
da ilettik.
Bugüne kadar salgınla mücadele konusunda devletimizin hayata geçirdiği ekonomik
ve sosyal tedbirleri, HAK-İŞ olarak sunduğumuz öneri ve talepleri uluslararası kuruluşlar ile periyodik olarak paylaştık.
Konfederasyonumuz tarafından hazırlanan
İş Sağlığı ve Güvenliği Raporunda COVID-19
hastalığının özellikle sağlık sektöründe
çalışanlar için “meslek hastalığı” olarak
sayılması hususuna değindik. Bu konuda
Uluslararası Sendikalar Konfederasyonu
ITUC’un da hükümetlere yaptığı “Covid-19
meslek hastalığı olarak sayılmalıdır” çağrısına da raporumuzda yer verdik.
Raporumuzu üyesi olduğumuz ITUC, ETUC,
ITUC-AP ve ILO ile paylaştıktan sonra ilgili
kurumların yöneticilerden olumlu mesajlar
geldi. Uluslararası Sendikalar konfederasyonu (ITUC) Genel Sekreteri Sayın Sharan
Burrow aşağıdaki mesajı iletti:
“Teşekkür ederim ve hepinizi kutluyorum.
Bu zor zamanlarda sendika liderliği yapmak çok önemlidir. İş yerlerinin yeniden
açılması ile ilgili birtakım ilkeler oluşturmak için çalışıyoruz ve bugüne kadar yapılan en iyi uygulamalardan örnek alıyoruz.
Yeni bir Sosyal Sözleşmenin merkezi olacak bu iyileştirme ve toparlanma yöntemlerini de aklımızdan hiç çıkarmayalım”.
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ARSLAN’DAN BM GENEL SEKRETERİ GUTERRES’E MEKTUP
HAK-İŞ Genel Başkanı ve Uluslararası Kudüs ve Filistin’e Destek Sendikalar
Birliği Başkanı Mahmut Arslan, 21 Mayıs
2020 tarihinde Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri H. E. António Guterres’e bir

mektup yazarak, Kovid-19 salgınından
etkilenen Filistin halkına yönelik yapılan
ayrımcılığa itirazını dile getirdi. Arslan,
işgalci İsrail’in Filistin devletine uygulamış olduğu hukuksuz ambargonun acilen

kaldırılarak, insani bir felaketin yaşandığı
Gazze’ye acil yardım yapılmasını istedi.
Arslan, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri H. E. António Guterres’e yazdığı mektubunda şu ifadelere yer verdi:

“Sayın Guterres,
HAK-İŞ Konfederasyonu ve başkanlığını yürüttüğüm Uluslararası Kudüs ve Filistin’e Destek Sendikalar
Birliği olarak size bu mektubu yazmakta ki amacım, tüm dünya ülkelerini etkileyen Kovid-19 salgını
ile mücadele kapsamında, işgalci İsrail Devleti’nin uygulamış olduğu hukuksuz ambargo nedeniyle,
durumu giderek kötüleşen ve insani bir felaketin yaşandığı Gazze’deki acil duruma müdahale edilmesi
yönündeki talebimizi sunmaktır.
Kovid-19 salgının tüm dünyayı etkilediği bu süreçte, Filistinlilere uygulanan işgal politikaları yüzünden
durum giderek kötüleşmektedir. 14 yıla yakın bir süredir abluka altında olan Gazze, zayıf sağlık sistemi
dolayısıyla, salgınla daha vahim şartlar altında başa çıkmaya çalışmaktadır. Gazze Sağlık Bakanlığı sözcüsü yapmış olduğu açıklamada, ellerindeki test cihazlarının tamamen tükendiğini ve bu yüzden ellerindeki hastalara teşhis konulamadığını belirtmiştir. Bu durum, ülkede resmi istatistiklere yansıyandan
daha fazla Korona vakası olma ihtimalini güçlendirmektedir.
Bütün uluslararası resmi raporlara göre, devam eden abluka nedeniyle ekonomisi çökme eşiğinde olan
Gazze’de, işyerlerinin kapanması nedeniyle, çalışanların çoğu işini kaybetmiştir. Batı Şeria bölgesindeki
Filistinli işçilere yönelik kısıtlamalar devam etmektedir. Belediyeler, temizlik ve dezenfektan hizmetlerini yerine getirememektedirler.
Korona sürecinde bütün ülkelerde kısmi aflar çıkarılmasına ve tutuklamalar ertelenmesine rağmen,
İsrail hapishanelerinde halen 5 bin Filistinli mahkûm bulunmaktadır. Israil kurulmuş olduğu 1948 yılından bu yana, 17 bini kadın, 50 bini çocuk olmak üzere toplam 1 milyon kişiyi tutuklamıştır. Filistinli
esirlerin bulunduğu hapishanelerde, mahkûmların sağlık durumlarından endişe etmekteyiz. İsrail hapishanelerinde 5000’den fazla Filistinli, doğru tedbirlerin alınmadığı, sağlık koşullarının hiçe sayıldığı
hapishanelerde haksız yere tutulmaktadır.
HAK-İŞ Konfederasyonu ve başkanlığını yürüttüğüm Uluslararası Kudüs ve Filistin’e Destek Sendikalar
Birliği olarak, bütün dünyayı İsrail’in yapmış olduğu zulmü ve çifte standardı kınamaya ve beraber hareket etmeye davet ediyoruz.
İsrail, Filistin’e yapılan insani yardımları engellememeli ve hastalara uyguladığı çifte standardı terk etmelidir. Filistinlilere yönelik siyasi tutuklamalar ertelenmeli ve Filistinli esirlerin bulunmuş olduğu cezaevlerinde Kovid-19 salgını ile mücadele kapsamında gerekli tedbirlerin sağlanmasını talep ediyoruz.
İşgalci İsrail devletini, göçe zorlama, abluka ve yıkım yoluyla, Filistin halkını kendi topraklarında temel
insani haklarından mahrum bırakan, kanunlara ve uluslararası toplum iradesine ters düşen tavrını bir
an evvel bırakması çağrısında bulunuyoruz.
İsrail devletinin Filistinli kardeşlerimize yönelik uyguladığı hukuksuz, zalimane muameleyi şiddetle kınadığımızı belirtmek isterim.
BM Genel Sekreteri olarak sizi, İsrail Hükümeti’nin Filistin'de yaptığı hukuksuz ve gayri insani saldırganlığı durdurmaya, baskılarını sonlandırmaya ve İsrail'in Kovid-19 salgınından etkilenen Filistin halkına yönelik yapılan ayrımcı muameleyi bırakmasına yönelik gücünüzü kullanma talebimizi sunuyoruz.”
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Servis ve Toplu Taşıma Araçlarında



Servis ve toplu taşıma aracını
kullanan çalışanlar araç
içerisindeki yüzeylere teması
mümkün olduğunca azaltmalıdır.

Servis araçlarının özellikle sık temas
edilen yüzeyleri başta olmak üzere
temizlik ve hijyeni sık aralıklarla
sağlanmalıdır.



Ateş, öksürük, grip benzeri sağlık şikayeti
olan işyeri personeli ile temastan
kaçınılmalıdır.

Öksürük, ateş, yakın zamanda yurtdışına
seyahat öyküsü ve herhangi bir şüpheli
durumu bulunan çalışanlar, derhal işyeri
sağlık personeline başvurmalı ve yurtdışından
gelen çalışanların 14 gün kuralı doğrultusunda
evden çalışması sağlanmalıdır.





Çalışma Ortamında




Çalışanlar işe başlamadan önce ve
çalışma süresince belirli aralıklarla
en az 20 saniye boyunca ellerini su
ve sabunla yıkamalıdır.

Su ve sabuna erişimin mümkün olmadığı
durumlarda alkol bazlı uygun el
antiseptiği kullanılmalıdır.





Öksürme ve hapşırma durumlarında ağız ve
burun tek kullanımlık mendil ile kapatılmalı,
mendil kullanılmayan durumlarda dirseğin iç
tarafı kullanılmalıdır. Eller yüz bölgesine temas
ettirilmemelidir.




Çalışanların işyerlerine girişi
sırasında kullanılan parmak okutma
gibi ortak kullanım araçları
kullanılmamalıdır.

Çalışma alanları, lavabo, tuvalet,
banyo, merdiven korkulukları, musluk
ve yemekhanelerde ortak kullanım
araçlarında hijyen şartlarına azami
uyulmalıdır.
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Bağışıklık sistemi hastalığı, diabet, kalp ve
akciğer hastalığı gibi kronik hastalığı olan
çalışanlar, zayıf bağışıklık sistemine sahip olan
çalışanlar, yaşlı çalışanlar gibi riskli gruplar
korunmalıdır

Enfekte olan kişilerle doğrudan temas veya
kontaminasyon riski bulunan çalışma
ortamlarında uygun solunum koruyucu
(EN-149/FFP2 veya FFP3) maskeler
kullanmaları sağlanmalıdır.






İşyerlerinde görevli sağlık personeli
tarafından çalışanlara uygulamalı etkin el
yıkama eğitimleri verilmeli ve hijyen
konusunda farkındalıkları arttırılmalıdır.

İşyeri personeli tokalaşma ve sarılma
gibi fiziksel temastan kaçınmalıdır.

İşyeri belirli aralıklarla havalandırılmalıdır.

Hastalık belirtileri taşıyan kişilerin İşyeri
Hekimi tarafından yapılacak ilk
muayeneden sonra gerek duyulması
halinde en yakın sağlık kuruluşuna sevki
sağlanmalıdır.

İş Seyahatlerinde



Ülke dışına düzenlenecek iş seyahatleri mümkün
olabildiğince ertelenmeli, toplantı, konferans,
kongre vb. etkinliklerin yapılmasının mecbur
olduğu durumlarda öncelikle sesli ve görüntülü
iletişim imkanları kullanılmalıdır. İş nedeniyle
seyahat edilmesi mecburi durumlarda Sağlık
Bakanlığı’nın önerilerine uyulmalıdır.
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ARSLAN’DAN HAK-İŞ TEŞKİLATINA MESAJ:

"HAYATLARI PAHASINA SALGINLA MÜCADELEDE ÖN SAFTA
YER ALAN HAK-İŞ MENSUPLARINA TEŞEKKÜR EDİYORUM”
Genel Başkanımız Mahmut Arslan, Koronavirüs salgını
konusunda ülkemizin önemli bir başarı elde etmesi hususunda en ön saflarda yer alan HAK-İŞ teşkilatı mensuplarına teşekkürlerini ileterek, “Başta sağlık emekçilerimiz
olmak üzere kamunun ihtiyaçlarını karşılama konusunda
sahada yer alan, mücadele eden, hayatları pahasına
tehlikeleri göze alan ve milletimizle birlikte bu salgının
ortadan kaldırılması için büyük bir fedakarlık ortaya koyan
sizlere yürekten teşekkür ediyorum” dedi. Genel Başkanımız Mahmut Arslan, Kadir Gecesi dolayısıyla yayınladığı
mesajında şunları kaydetti:

“Konfederasyonumuz HAK-İŞ’in
Saygıdeğer Mensupları,
Aziz Kardeşlerim,
Bilindiği gibi KOVİD-19 salgını bütün
dünyayı olduğu gibi ülkemizi de derinden
etkilemiştir. Bu etkiyi ortadan kaldırmak,
Koronavirüs salgını konusunda ülkemizin
bir başarı elde etmesi hususunda
en ön saflarda yer alan siz değerli
mensuplarımıza buradan bir kez daha
teşekkürlerimi arz etmek istiyorum.
Başta sağlık emekçilerimiz olmak
üzere kamunun ihtiyaçlarını karşılama
konusunda sahada yer alan, mücadele
eden, hayatları pahasına tehlikeleri göze
alan ve milletimizle birlikte bu salgının
ortadan kaldırılması için büyük bir
fedakarlık ortaya koyan sizlere yürekten
teşekkür ediyorum. Allah sizden razı
olsun. Milletimiz için, geleceğimiz için,
evlatlarımız için büyük bir fedakarlığa imza
attınız. Sizlerle ne kadar gurur duysak
azdır. Sizler aslında bu mücadelenin gerçek
kahramanlarısınız. Sizlerin mücadelesini bir
kez daha yürekten tebrik ediyorum.

Aziz Kardeşlerim,
Bütünüyle beraber milletimiz tek vücut
olmuş, kenetlenmiş ve bu virüs salgınını
ortadan kaldırmak için büyük bir başarıya
imza atmıştır. Kontrol altına aldığımız bu
salgının tamamen yok edilmesi için hep
birlikte mücadele etmeliyiz. Hep birlikte
üzerimize düşen sorumlulukları yerine
getirmeli ve bu mücadelede bir başarı
öyküsünü ortaya koymalıyız. Bugüne
kadar olduğu gibi bundan sonra da aynı
hassasiyetle, aynı samimiyetle mücadele
edeceğinizi biliyorum. Sizlerin ekonomik
ve sosyal haklarının yetersiz olduğunu,
istediğiniz, beklediğiniz düzenlemelerin
yapılamadığının farkındayız ve biliyoruz.
Bütün ısrarımıza, bütün taleplerimize
rağmen ne yazık ki bu konuda arzu
ettiğimiz başarıyı elde edemedik. Şundan
emin olabilirsiniz ki bundan sonraki
süreçte en önemli görevimiz, en büyük
sorumluluğumuz sizlerin ekonomik ve
sosyal yönden taleplerinizi karşılamak
ve sizlerin hak ettiği noktaya ulaştırmak
olacaktır. Bu mücadelemizde birlikte
çalıştık, birlikte savaştık. Birlikte
geleceğimizi inşa etme konusunda

fedakarlıklar yaptık. HAK-İŞ olarak da
sendikalarımız olarak da virüsle mücadele
konusundaki ortaya koyduğumuz çabalar,
kamuoyu tarafından takdir edilmektedir.
Yasal düzenlemeler, iş sağlığı ve iş güvenliği
tedbirleri olmak üzere bütünüyle beraber
HAK-İŞ bu süreci dolu dolu yaşamış ve
başarı öyküsünün elde edilmesi için üzerine
düşen sorumlulukları yerine getirmiştir.
Değerli Mensuplarımız,
Değerli HAK-İŞ’liler,
Saygıdeğer Mücadele Arkadaşlarım,
Ramazan ayındayız. Önümüzde Kadir
Gecesi var. Arkasından inşallah Ramazan
Bayramı gelecek. Ben Ramazanınızı,
Kadir Gecenizi ve Ramazan Bayramınızı
şimdiden tebrik ediyorum. Yeni mücadele
döneminde, yeni normalleşme döneminde
yeni başarılara, yeni hedeflere ulaşmak
için hep birlikte dayanışma içerisinde,
kardeşliğimizi pekiştirerek ve birlikte bir
mücadeleyi oluşturarak yolumuza devam
edeceğiz. Yolunuz açık olsun. Geleceğimiz
aydınlık olsun. Hepinizi Allah’a emanet
ediyorum. Saygı ve muhabbetlerimi
sunuyorum.”
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“Sosyal Diyaloğun ve Katılımcılığın Esas Alındığı
Çalışanlar Lehine Çözüm Arayışlarını Tartışmaya Hazırız”
HAK-İŞ Yönetim Kurulu açıklamasında, kıdem tazminatı sisteminin fonksiyonel ve
hukuki anlamda birçok zorluğu barındırdığı
ve yıllardır tartışılmaya devam edildiği belirtilerek, “Kıdem tazminatı konusunda temel
prensibimiz kazanılmış hakların korunarak,
var olan hakların güvence altına alındığı işleyen bir sistemin kurulmasıdır. Kıdem tazminatı sorununu sosyal diyaloğun ve katılımcılığın esas alındığı çalışanlar lehine çözüm
arayışları çerçevesinde tartışmaya hazırız”
denildi.
HAK-İŞ Yönetim Kurulu'nun olağanüstü
toplantısının ardından yapılan açıklamada
şu ifadelere yer verildi:
“Mevcut kıdem tazminatı sisteminde; çalışanların büyük bir kısmının kıdem tazminatına erişememesi, kıdem tazminatı tavan
uygulaması, kıdem tazminatını hak etmek
için bir yıl çalışma şartı gibi çalışanlar arasında adaleti sağlamayan ve çalışma barışına uymayan birtakım şartlar bulunmaktadır.
HAK-İŞ olarak; istisnasız her bir çalışan için
güvence altına alınacak, haksızlıkların, adaletsizliklerin yaşanmayacağı bir sistemin
geliştirilmesi gerektiğini her platformda defaten dile getirdik.
Çalışma hayatının bu önemli sorununu sosyal diyalog anlayışı ekseninde sosyal taraflarla müzakere etmeye açık olduğumuzu
bir kez daha belirtmek isteriz. Diğer yandan,
ülkemizde salgınla mücadelenin ekonomik
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ve sosyal etkileri halen devam etmektedir.
Bu salgın döneminde Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde toplumun her kesimini
kapsayan politikalar hızla hayata geçirilmiş,
rahat bir geçiş ve normalleşme süreci sağlanmaya çalışılmıştır.
Ülkemiz, ekonomik, sosyal ve sağlık alanında hayati önemde birçok düzenlemeyi
gerçekleştirerek dünyaya örnek olmuşken,

HAK-İŞ olarak; istisnasız her
bir çalışan için güvence altına
alınacak, haksızlıkların,
adaletsizliklerin
yaşanmayacağı bir sistemin
geliştirilmesi gerektiğini
her platformda defaten dile
getirdik. Çalışma hayatının
bu önemli sorununu sosyal
diyalog anlayışı ekseninde
sosyal taraflarla müzakere
etmeye açık olduğumuzu bir
kez daha belirtmek isteriz.

kıdem tazminatı gibi çalışma hayatının tüm
kesimlerini ilgilendiren böylesine mühim ve
hassas bir konunun tartışılmasını yöntem ve
zamanlama açısından uygun görmemekteyiz. HAK-İŞ olarak; çalışma barışını, sosyal
diyaloğu ve ortak katılımı her daim destekleyen öncü bir işçi konfederasyonu olduk.
Son dönemde kıdem tazminatına ilişkin gelişmeleri yakından takip ederek, katıldığımız
tüm görüşmelerde bu öneri ve görüşlerimizi açıkça dile getirdik. Sayın Cumhurbaşkanımızın tarafların süreçlere tam katılım sağlaması ve ortak bir akıl ile hareket edilmesi
konusundaki yaklaşımı büyük önem taşımakta olup, sosyal diyaloğa verdiği önem
bizleri memnun etmiştir.
HAK-İŞ Yönetim Kurulu olarak; ülkemizde
yeni bir modelin kurulabilmesi için tüm işçi
ve işveren konfederasyonlarının ve devletin
birlikte yürüteceği bir sosyal diyalog mekanizması çerçevesinde çalışmaların gerçekleştirilmesi gerektiğini savunmaktayız. Kıdem tazminatının hak edilmesi ve erişilmesi
konusunda yaşanan sorunların ortadan kaldırılması, uygulanabilir ve sürdürülebilir bir
noktaya taşınmasını garanti edecek güçlü
bir sistem talep etmekteyiz. Çalışma hayatının en önemli konularından biri olan kıdem
tazminatının uygun bir zamanda, katılımcı
bir yöntem ve pozitif bir yaklaşım ile çalışanlar lehine çözüme kavuşturulmasını konuşmaktan ve tartışmaktan yana olacağız.”
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“Kıdemle İlgİlİ İtİraz Ve Taleplerİmİzde Rasyonel
Olmaya Çalışıyoruz”

Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 11 Temmuz 2020 tarihinde Konfederasyonumuza
bağlı Öz Petrol-İş Sendikası 5. Olağan Genel Kurulu’na video konferans yöntemiyle
katıldı. Öz Petrol-İş Sendikasının 5. Olağan
Genel Kurulu, 11 Temmuz 2020 tarihinde
İstanbul’da gerçekleştirildi. Genel Kurula
Genel Başkanımız Mahmut Arslan, HAK-İŞ

Genel Başkanvekili Av. Hüseyin Öz, Öz Petrol-İş Sendikası Genel Başkanı Kudret Örgel,
HAK-İŞ İstanbul İl Başkanı Mustafa Şişman
ve Konfederasyonumuza bağlı sendikalarımızın Genel Başkanları ve Yönetim Kurulu
üyeleri, Şube başkanları ile Öz Petrol-İş Sendikası delegelerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Arslan: “Pandemiyle mücadelede
öncülük yapıyoruz”
Genel Başkanımız Arslan, video konferans
yöntemiyle katıldığı Öz Petrol-İş Sendikası
5. Olağan Genel Kurulu’nun petrol ve kimya
emekçileri için hayırlı olması dileğinde bulundu.
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Pandemiden dolayı Türkiye’nin zor bir dönemden geçtiğini belirten Arslan, genel kurulun sosyal mesafe kuralına uygun olarak
başarıyla toplanmasının önemine vurgu
yaptı.
Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanımız ile
bir toplantı gerçekleştirdiklerini ve kendisine,
yeni normalleşme sürecine geçişte uyulması gereken kurallar hakkında teklifte bulunduklarını ve tekliflerin kabul gördüğünü
hatırlatan Arslan, “Sayın Cumhurbaşkanımız
başta olmak üzere Bakanlarımız ve ilgili muhataplarımız, bizden hem teşkilatımızın hem
de kamuoyunun bilgilendirilerek uyarılması
ve sıkıntıların en aza indirilmesi hususunda
destek beklediklerini ifade ettiler. Biz en baştan bu yana üyelerimiz ve halkımızın salgın
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konusunda duyarlılık göstermesi için çaba
sarf ediyoruz” ifadelerine yer verdi.
Henüz Covid-19’a karşı bir aşının bulunamadığına dikkat çeken Arslan, “Tüm kardeşlerimizden istirham ediyorum; tedbiri elden bırakmayalım. İş sağlığı, iş güvenliği konusunda ihmalkar davranmayalım, iş yerlerimizin
ve işverenlerimizin ihmalkar davranmalarına izin vermeyelim” uyarısında bulundu.

“7 Milyona Yakın Emekçiye
Ulaşmamız Gerekiyor”
Konfederasyonumuz HAK-İŞ’in önümüzdeki Ekim ayında, mücadelesinde 45 yılı dolduracağını belirten Arslan, şunları kaydetti:
“HAK-İŞ’in 45 yıllık mücadelesi hem çalışma
hayatına hem ülkemize hem de insanlığa

çok değer katmıştır. 2011 yılında 150 bine
yakın üyesiyle Türkiye’nin önemli bir sivil
toplum örgütü, önemli bir işçi Konfederasyonu olan HAK-İŞ, bugün üye sayısını 700
bine yaklaştırarak önemli bir başarıya imza
atmıştır. Ancak bu, HAK-İŞ için yeterli değildir. 14 milyona yakın kayıtlı çalışanın olduğu
ülkemizde, 700 binleri asla ve asla yeterli
göremeyiz. Bizim 7 milyona yakın emekçiye
ulaşmamız gerekiyor.”

“Kıdemle İlgili İtiraz Ve
Taleplerimizi Yaparken Rasyonel
Olmaya Çalışıyoruz”
Genel Başkanımız Arslan, devam eden kıdem tartışmalarına da değindi. Arslan, kıdem tazminatı tartışmalarının yaklaşık bir

HABERLER | 53

buçuk aydır devam ettiğini belirterek, şunları
söyledi: “Kıdem tazminatı konusu yeniden
gündemimize geldi. Bu süreç içerisinde
HAK-İŞ bazı farkındalıkları ortaya koydu.
Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere Aile,
Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı ve ilgili siyasilerle tek
tek görüşerek kıdem tazminatı konusundaki
hassasiyetlerimizi ifade ettik. Diğer taraftan,
sivil toplum örgütleri ve sendikalar olarak
birlikte hareket ederek, bu sorunun çözümü konusunda öncülük ve liderlik yaptık.
Bir taraftan da kamuoyunu doğru bilgilendirerek yanlış anlamaları gidermeye çalıştık.
HAK-İŞ’ten beklenen, her zaman olduğu gibi
makul ölçüler içerisinde içerisinde hareket
etmesidir. İtiraz ve eleştirilerimizi yaparken
dengeli ve hakkaniyetli bir tutum sergilemeye çalıştık. Türkiye Koronavirüs salgını
karşısında büyük bir sınav vermektedir. Bu
salgını en az hasarla, en az kayıpla atlatmak
konusunda birlikte büyük bir sınav veriyoruz. Bu sınavda önemli başarılara imza attık.
Hem sağlık alt yapımızın güçlü olması hem
sağlık çalışanlarımızın tecrübeli olmasından
dolayı, hem de ülke olarak erken tedbir alarak önemli bir başarıya imza attık. Bu başarının elde edilmesinde emekçilerin payı çok
büyüktür. İş başında kaybettiğimiz kardeşlerimiz var. Onlara Allah’tan rahmet diliyorum.
İşini kaybeden, kısa çalışmak zorunda olan,
ücretsiz izne çıkarılan veya hala çalışmaya
başlayamayan pek çok arkadaşlarımızın sorunları çözüm beklerken, kıdem tazminatı
tartışmalarının zamanı olmadığını her platformda ifade ettik.

“Kıdem Tazminatı’nda Yapılmak
İstene Değişiklik Aceleye
Getirilmemeli”
HAK-İŞ olarak kıdem tazminatı konusundaki görüşlerimiz diğer konfederasyonlardan
farklıdır. Biz kıdem tazminatı mevzuatında
bazı zorlukların olduğunu ve bunların gideril-

mesini istiyoruz. Örneğin bir yılınızı tamamlayamazsanız kıdem tazminatı alamıyorsunuz, kendi isteğinizle istifa ederseniz kıdem
tazminatı alamıyorsunuz ya da 25/2’inci
maddenin düzenlemelerinden dolayı kıdem
tazminatı alamıyorsunuz. Diyoruz ki, başta
tavan uygulamasının kaldırılması, sürelerin
yeniden gözden geçirilmesi ve insanların
kendi isteğiyle ayrılsalar bile çalıştıkları süre
kadar kıdem tazminatına ulaşmaları gerekiyor. Bunlar mevcut mevzuattaki eksikliklerdir. Bunların düzeltilmesi için kıdem tazminatında yeni bir düzenlemeyi ihtiyaç var,
var olan haklarımızın güvence altına alındığı,
kazanılmış haklarımızdan geriye gitmeden
eksiklikleri giderilmesi için müzakereye hazırız. Bunu her platforma ifade ettik, ancak
bugün zamanı değil. Bu konuda Sayın Cumhurbaşkanımıza doğrudan mesajlarımızı
ilettik ve bu konuya müdahil olmasını istedik.
Ülkenin bu kadar sorunu varken, bu kadar
zor bir süreçten geçerken, kıdem tazminatı
gibi toplumun yarıdan fazlasını doğrudan ilgilendiren bir konuda alelacele düzenleme
yapılmaya çalışılmasının doğru olmadığını
ifade ettik.

“Kıdem Tazminatında Mücadelemiz,
Kazanılmış Haklarımızdan
Geriye Gitmeden Yeni Hedeflere
Ulaşmaktır”
HAK-İŞ olarak açık, şeffaf, dürüst ve samimi davrandık. Bunun elbette bedelleri oldu.
Meydanlarda başka masada başka konuşmadık. Riyakâr davranmadık. Getirilmek
istenen düzenlemelerin bizim taleplerimiz
ile uzaktan yakından alakası olmadığını bir
kez daha ifade etmek istiyorum. Bu düzenleme hem yöntem hem usul hem de içerik
olarak bizim taleplerimizden uzaktır. Bizim
mücadelemiz kıdem tazminatı konusunda
var olan kazanılmış haklarımızı korumak
ve hakların daha ileriye götürülmesi mücadelesidir. Kıdem tazminatı konusu makul

bir dönemde taleplerimizi dikkate alan bir
şekilde önümüze gelirse bunu konuşmaya
ve tartışmaya hazırız. HAK-İŞ olarak kırmızıçizgimiz kazanılmış haklarımızdan geriye
gitmeden yeni hedeflere ulaşmaktır. Bizim
sendikal mücadelemiz sadece savunma
yapmaktan geçmiyor. Bizim mücadelemiz
atılım yapmaktan, atak yapmaktan geçiyor.
Sadece savuma hattında kaldığımızda mevzilerimizin ve kırımızı çizgilerimizin tek tek
ele geçirileceğini biliyoruz. Türkiye’nin son
yıllarda terörle mücadelede izlediği başarılı
yol gibi bizde bu konuda savunma hattımızı
daha ileriye kurarak, yeni taleplerde bulunacağız. 12 Eylül Darbesi yüzünden kıdem
tazminatı konusunda geriye gidildi. 12 Eylül
Darbesi yönetimine genel sekreterlerini bakan verenlerin o gün kırmızı çizgilerinden
bahsetmezken, bugün bahsetmeleri hiç de
anlamlı gözükmüyor.”

“İş Kazalarının Önlenmesinde
Zihniyet Değişimine İhtiyacımız
Var”
HAK-İŞ’e bağlı sendikaların iş güvenliği ve
iş sağlığı konusunda yaptıkları çalışmaları
taktir ettiğini belirten Arslan, şöyle konuştu:
“Özellikle sendikalarımızın HAK-İŞ MEYEB
ile yaptıkları işbirliği ile iş kollarındaki sorunların somut hale getirilmesi ve sorunların
çözümü noktasında irade ortaya koymaları
bizleri sevindirmektedir. En son Sakarya
Hendek’te havai fişek fabrikası patlamasında kaybettiğimiz kardeşlerimize Allah’tan
rahmet diliyorum. Aslında bu kazanın muhatapları ile görüştüğümüzde, fabrikanın uluslararası standartlara uygun hale getirilmesi
konusunda çalışma yapıldığını öğreniyoruz.
Ancak standartlara rağmen bu vahim olayın
yaşanması düşündürücüdür. Bu konuda tedbirsiz davrananlar ve gereken önlemleri almayanlar hakkında gerekenlerin yapılmasını
istiyoruz. Gencecik evlatlarımızın hayatlarını
kaybetmesine neden olanlardan gereken
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hesabın sorulmasını istiyoruz. İş kazalarının yaşanmaması için ülkemizde düzenlemeler oldu, yasalar çıkartıldı, ama ne yazık
ki hala iş kazalarının önüne geçemiyoruz.
Burada toplum olarak zihniyet değişimine
ihtiyacımız var. Bu zihniyet değişiminin de
en iyi yolu örgütlenmedir. Gerçekleşen tüm
felaketler örgütsüz ve toplu iş sözleşmesiz
iş yerlerinde meydana geliyor. Geleceğimiz
için, sağlığımız için, gencecik kardeşlerimizi
kaybetmememiz için mutlaka örgütlülüğe
ihtiyacımız var. Daha güçlü örgütlülük için
HAK-İŞ’e ihtiyaç var. HAK-İŞ’in güçlü olması, Türkiye’nin güçlü olmasıdır. O yüzden
sizlerden ricam, mazeret üretmeden mücadele etmeye devam etmenizdir.” Genel Başkanımız Arslan, Öz Petrol İş Genel Başkanı
ve ekibine çalışmalarından dolayı teşekkür
ederek, genel kurulun hayırlara vesile olması diledi.
HAK-İŞ Genel Başkan Vekilimiz Av. Hüseyin
Öz, Öz Petrol-İş Sendikası 5. Olağan Genel
Kurulunda Divan Başkanlığını yaptı.
HAK-İŞ Genel Başkan Vekilimiz Av. Hüseyin Öz, Sakarya’nın Hendek ilçesindeki havai fişek fabrikasından patlayıcı maddeleri
taşıyan ekibin yaşamış olduğu patlamanın
yürekleri yaktığını belirterek, bir emekçinin
canının yanması, hepimizin canının yanması demektir. İş sağlığı ve güvenliği mevzuatı
bakımından gerekli önlemlerin alınıp alınmadığının takipçisi olacağız. Dünyanın en
zor işlerini yaparak hayatını idame ettirmeye
çalışan, her gün evinden çıkıp işine giderek
elini taşın altına koyan emekçi kardeşlerimizin hakkını savunmak bizim boynumuzun
borcudur” dedi.

“Bir Emekçinin İş Kazasında
Canının Yanması, Hepimizin Canının
Yanması Demektir”
Patlamanın ardından olay mahalline ulaşarak incelemelerde bulunduklarını hatırlatan Öz, “Hizmet-İş Sendikamız üyesi yaralı
emekçi kardeşlerimiz ile patlama yerinde
görev yapmakta olan Jandarma timine mensup askerlerimizi hastanelerde ziyaret ettik.
Sağlık durumları ile ilgili bilgi aldık, aileleri ile
bir araya gelerek onların acılarını ve üzüntülerini paylaştık. Biz HAK-İŞ Konfederasyonu
olarak büyük bir aileyiz. Üyelerimizden birini
canının yanması, hepimizin canının yanması demektir. İş sağlığı ve güvenliği mevzuatı
bakımından gerekli önlemlerin alınıp alınmadığının takipçisi olacağız. Dünyanın en
zor işlerini yaparak hayatını idame ettirmeye
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çalışan, her gün evinden çıkıp işine giderek
elini taşın altına koyan emekçi kardeşlerimizin hakkını savunmak bizim boynumuzun
borcudur” diye konuştu.

“Öz Petrol-İş İlkeli Bir
Sendikamızdır”
Öz Petrol-İş Sendikası’nın bundan 8 yıl önce,
duruşunu “İşçilerin Sosyal ve Ekonomik Öz-

lük Haklarını Güçlendirmek İçin Varız” sloganıyla netleştirmiş, ilkeli bir sendika olduğunu
belirten Öz, “Öz Petrol-İş Sendikamız çok zor
bir sektörde, güçlü rakiplere karşı örgütlenmeye çalışıyor. Petro-Kimya ve lastik sektöründe kendine özgün bir yer edinmeye çalışıyor. Öz Petrol-İş’in giriştiği bu mücadeleyi
takdir ile karşılıyoruz” dedi.

“Ayasofya’nın tekrar camiye
dönüştürülmesi bizi mutlu etti”
Ayasofya’nın tekrar camiye dönüştürülmesin kararını değerlendiren Öz, karanın
mutluluk verici olduğunu söyledi. Öz, şöyle
konuştu: “Ayasofya Camii’nin müzeye dönüştürülmesine ilişkin geçmiş dönemlere
ilişkin bakanlar kurulu kararı, Danıştay 10.
Dairesinin kararı ile iptal edilmiş ve Sayın
Cumhurbaşkanımızın kararı ile de Ayasofya, yeniden asli misyonuna kavuşturulmuştur. Fatih Sultan Mehmet Han ve şanlı
ordusu tarafından fethedilen İstanbul’un
sembolü olan Ayasofya’nın tekrar camiye dönüştürülmesi bizi mutlu etti. Ayasofya’nın tekrar camiye dönüştürülmesi
sürecinde katkısı olan Sayın Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere Adalet Bakanımıza, Danıştay 10. Dairesinin çok kıymetli
başkanına ve üyelerine, sürecin bugüne
getirilmesinde katkısı olan tüm STK temsilcilerine ayrı ayrı teşekkür ediyorum.”

Öz’den Mescid-i Aksa ve Endülüs
Emevi Camii hatırlatması
Ayasofya’nın asli misyonuna dönüştürülmesine kararına karşı çıkmanın anlamsız
olduğunu ifade eden Öz, karara karşı çıkanlara Mescid-i Aksa ile Endülüs Emevi Ca-

mii’nin durumunu hatırlattı. Öz, şu ifadeleri
kullandı: “Karara itiraz edenlere, Miracın
sembolü Mescid-i Aksa’yı ve İspanya’nın
Fethi’nin sembolü Endülüs Emevi Camii’nin
bugünkü durumunu hatırlatmak istiyorum.
Mescid-i Aksa ile Endülüs Emevi Camileri
bugün hala işgal altındadır ve gerçek misyonlarını yerine getiremez durumdadır. 700
yıllık Endülüs Emevi Devleti’nin hakimiyeti
döneminde inşa edilen Endülüs Emevi Camii’nin içerisine şapel yerleştirilmiştir. Bugün, orada ibadet etmeyi bir tarafa bırakın,
dua etmek bile Müslümanlara yasaklanmış durumdadır. Ayasofya Camii’ne karşı
çıkanları, Müslümanların bu miraslarına
sahip çıkmada da hassas olmaya davet
ediyorum.” 5. Olağan Genel Kurulun hayırlı
olmasını dileyen Genel Başkan Vekilimiz
Öz, seçilenlere yeni görevlerinde başarı
diledi. Öz Petrol-İş Sendikası Genel Başkanı Kudret Örgel de yaptığı konuşmada,
“Önümüzdeki dönem sendikamız için çok
önemli. Yeni üyelerimiz ve yeni iş yerlerimizin verdiği itici güçle sendikamızı büyütmeli
ve geliştirmeliyiz. Kardeş sendikalarımızın
bu konuda bizlere vereceği destekler için
şimdiden teşekkür ediyorum” dedi.
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“Kısa Çalışma Ödeneği Bazı Sektör ve İşletmeler
İçin Yıl Sonuna Kadar Olmalı”

G

enel Başkanımız Mahmut Arslan, 14
Mayıs 2020 tarihinde Bloomberg TV
canlı yayınına katıldı.
Arslan canlı yayında, Koronavirüs salgını
sonrası normalleşme süreci ve salgının çalışma hayatına etkilerini değerlendirdi.
Genel Başkanımız Mahmut Arslan, HAKİŞ, TÜRK-İŞ ve TİSK ile birlikte salgının ilk
başladığı andan itibaren çalışma hayatına
yönelik, çalışanların ve işletmelerin ortak
çıkarlarının gözetileceği hemen hemen bütün alanlarda ortak hareket etmeyi prensip
kabul ettiklerini belirterek, “Bu çerçevede
bugün basınla üçlü protokolümüzü paylaştık. Protokolde, normalleşme sürecinde
karşılaşacağımız zorlukların aşılabilmesi
konusunda ortak bir dil oluşturduk ve ortak bir talepler listesini bugün kamuoyuna
duyurduk” dedi.

“İşçi-İşveren Temsilcilerinin
Birlikte Hareket Etmeleri Çok
Önemli”
Arslan, “Normalleşme olduğu zaman toplu
sözleşme düzeninde yer alan ve kayıt dışı
ile mücadeleyi temel bir vatanseverlik olarak gören işletmelere toplu sözleşme kap-

Arslan,
“Cumhurbaşkanımız bunu
6 aya kadar uzatabiliyor.
Bazı işletmelerimizin
normalleşme süreci
istihdamını yeniden
harekete geçirmesi, üretimi
yeniden harekete geçirmesi
ve normalleşebilmesi için
3 aylık süre yetmeyebilir.
Belli sektörlerde, belli
işletmelerde kısa çalışma
ödeneğinin uzatılmasını
hatta bazı işletmeler için
yıl sonuna kadar devam
ettirilmesi talebinde
bulunduk”

samında sendikalaşmaya destek oldukları
için ayrıca bir ilave teşvik verilmesini arzu
ediyoruz. Bu taleplerimizi üçlü bir yapı olarak HAK-İŞ, TÜRK-İŞ ve TİSK olarak ortak
bir şekilde kamuoyuna açıkladık. İşçi ve
işveren temsilcilerinin bu zor dönemde birlikte hareket etmelerini, birlikte çalışmalarını, Türk endüstri ilişkiler sistemi ve Türk
çalışma hayatı açısından son derece değerli
ve kıymetli buluyoruz. Bu iş birliğini sürdürmeye kararlıyız” dedi.

“Kısa Çalışma Ödeneği Bazı Sektör
ve İşletmeler İçin Yıl Sonuna Kadar
Olmalı”
Kısa Çalışma Ödeneği uygulanmasının kanunla 3 aylık süre ile getirildiğini kaydeden
Arslan, “Cumhurbaşkanımız bunu 6 aya
kadar uzatabiliyor. Bazı işletmelerimizin
normalleşme süreci istihdamını yeniden
harekete geçirmesi, üretimi yeniden harekete geçirmesi ve normalleşebilmesi için
3 aylık süre yetmeyebilir. Belli sektörlerde,
belli işletmelerde kısa çalışma ödeneğinin
uzatılmasını hatta bazı işletmeler için yıl
sonuna kadar devam ettirilmesi talebinde
bulunduk” dedi.
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Arslan, HAK-İŞ, TÜRK-İŞ ve TİSK olarak
aktif olarak çalışma hayatının içinde olan
her işçinin kısa çalışma ödeneğinden yararlanmasını talep ettiklerini söyledi.

“İşletmelerin Teşvik Edilmesi
Gerekiyor”
Üçlü protokolle, istihdamı koruyan, kısa
çalışma ödeneğinin farkını işçilere vermek
isteyen işletmelere teşvik uygulamasının
yapılması önerisinde bulunduklarını belirten Arslan, “Bütün zorlu şartlara rağmen
istihdamı koruyan, işçileri çıkarmayan işletmelerin desteklenmesi ve teşvik edilmesi gerekiyor. Bunun sağlanmasını istiyoruz”
diye konuştu.

“Kayıtdışıyla Mücadelede
Sendikalar Desteklenmeli”
Türkiye Cumhuriyeti tarihinin son yıllarında
yüzde 55’lerde olan kayıtdışı istihdam oranlarının kademeli olarak yüzde 30’lara kadar
indiğini anlatan Arslan, “AB ölçeklerine
baktığımız zaman Türkiye en yüksek kayıt
dışı istihdamı temsil ediyor. Ancak aşağıya
doğru bir iniş söz konusu ve bunu olumlu
buluyoruz. Kayıtdışı istihdamla mücadele
konusunda sendikalara çok büyük sorumluluklar düşüyor. Ama aynı zamanda sendikaların bu konuda desteklenmesi gerekiyor” diye konuştu.

“Kayıtdışı ile Mücadeleyi
Sendikalarla Birlikte Yapmamız
Gerekiyor”
Kayıtlı istihdamın ve toplu sözleşme düzeninin olduğu yerlerde iş kazalarındaki ölüm
oranının yüzde 1’in altına düştüğünü vurgulayan Arslan, “Türkiye’nin iş kazalarındaki
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beşeri sermayesini kaybetmesine ve kayıtdışı çalışma oranlarının yüksek olmasına
baktığımızda örgütlülüğün olmadığı, toplu
sözleşme düzeninin bulunmadığı ve kayıt
dışı istihdamın yaygın olduğu sektörlerde
ölüm oranlarının yüksek olduğunu görüyoruz. Kayıtdışı ile hem sosyal güvenlik
sistemimizin sürdürülebilirliğine büyük bir
darbe vuruluyor hem de Koronavirüs salgını gibi olağanüstü dönemlerde kayıtdışı
istihdamla yaşayan insanların çok büyük
bir ekonomik kayıpla karşı karşıya kaldığını görüyoruz. Bu yüzden vergi sisteminin
güçlendirilmesi, sigortacılık ve sosyal gü-

Arslan, “AB ölçeklerine
baktığımız zaman Türkiye
en yüksek kayıt dışı
istihdamı temsil ediyor.
Ancak aşağıya doğru bir
iniş söz konusu ve bunu
olumlu buluyoruz. Kayıtdışı
istihdamla mücadele
konusunda sendikalara
çok büyük sorumluluklar
düşüyor. Ama aynı
zamanda sendikaların bu
konuda desteklenmesi
gerekiyor”

venlik sistemimizin sürdürülebilir olması,
adaletli bir gelir dağılımı, toplumun örgütlü gücünden ve demokrasimizden istifade
edebilmesi için kayıtdışı ile mücadeleyi
sendikalarla birlikte yapmamız gerekiyor”
sözlerine yer verdi.

“Kayıtdışı İstihdamı Aşağıya
Çekmenin Yolu Birlikte
Çalışmaktan Geçiyor”
Kayıtdışı istihdamla mücadelenin temel
unsurlarından bir tanesinin sendikalaşmanın önünü açmak olduğunu dile getiren
Arslan, “Bizim örgütlü olduğumuz ve toplu sözleşme yaptığımız hiçbir işletmede
kayıtdışı istihdam söz konusu olamaz. Bu
işletmelerde iş kazalarındaki ölüm oranları
çok ciddi şekilde aşağıya çekilmiş durumda. Aynı şekilde bizim muhatabımız TİSK’in
örgütlü olduğu işyerlerinde de kayıtdışı istihdamdan bahsetmek söz konusu değildir.
Toplu sözleşmeleri var, maliyetleri yüksek,
vergisini ödüyor ama merdiven altında kayıtdışı çalıştıran, kayıt dışı sistemin içinde
yer alan insanların ürettikleri ile rekabet etmek durumunda kalıyorlar. Onun için hem
rekabet sistemimize zarar vermemek,
kayıt altına alarak sistemin ekonomik ve
sosyal anlamda güçlendirilmesi açısından
sendikalaşmayı son derece önemli buluyoruz. Bu konuda hükümetimizin, devletimizin, Bakanlığımızın, işçi ve işverenlerin
topyekün ortak bir irade ortaya koymaları
gerekiyor. Kayıtdışı istihdamla mücadele
sadece devlete bırakılmamalı. Ülkemizde
halen yüzde 30’larda olan kayıtdışı istihdamı aşağıya çekmenin yolu birlikte çalışmaktan geçiyor” dedi.
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“Kazanılmış Hakların Korunduğu,
Güçlü, Kapsayıcı ve Sürdürülebilir
Bir Modele İhtiyaç Var”
HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan,
mevcut sistemdeki kıdem tazminatını hak
etme ve erişimde birtakım zorluklar bulunduğunu belirterek, “Kazanılmış hakların korunduğu ve çalışanların tamamına yönelik
güçlü, kapsayıcı ve sürdürülebilir bir modele
ihtiyaç duyulduğu inancındayız. İstisnasız her
bir çalışan için güvence altına alınacak, haksızlıkların, adaletsizliklerin yaşanmayacağı
bir sistemin geliştirilmesi gerekmektedir”
dedi. HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan
kıdem tazminatı ile ilgili yaptığı yazılı açıklamada şu ifadelere yer verdi:
“Çalışma hayatımızın en önemli gündem
maddelerinden biri olan kıdem tazminatı gerek yerine getirdiği fonksiyonları ve gerekse
hukuki niteliği bakımından uzun süredir tartışılmaya devam etmektedir. Mevcut kıdem
tazminatı sistemi içerisinde, işçilerin kıdem
tazminatı hakkına erişiminde gerek yasal
birtakım boşluklar gerekse birtakım olumsuz işveren uygulamaları nedeniyle, oldukça
zorluklar bulunmaktadır.
Kıdem tazminatında tavan uygulaması, bir
yıl çalışma şartı, sadece iş kanunu kapsa-

mındaki işçilerin tazminattan yararlanması
gibi birçok sınırlama mevcuttur. HAK-İŞ olarak kıdem tazminatı konusunda kazanılmış
haklardan geriye gidiş olmayacak şekilde ve
her çalışanı kapsayıcı bir düzenleme yapılması gerektiği görüşümüzü her platformda
dile getirdik. Çalışma hayatının bu önemli
sorununu sosyal taraflarla müzakere etmeye ve mutabakata açık olduğumuzu bir kez
daha belirtmek isteriz.
Ancak bu salgın döneminde ülkemizin yaşadığı ekonomik ve sosyal zorluklar devam
ederken kıdem tazminatı konusunun tartışılmasının uygun olmayacağını düşünmekteyiz. Kıdem tazminatının daha erişilebilir,
daha güçlü ve kapsayıcı bir yapıya kavuşması hususunda yapılacak düzenlemeleri
zamanlama olarak uygun bulmadığımızı belirtmek isteriz.
Ülkemiz Covid-19 salgını sebebiyle devletin
tüm kurumlarıyla omuz omuza mücadele
ederek tüm dünyaya örnek olacak bir duruş
sergilemiştir. Covid-19 sürecinde Türkiye,
ekonomik, sosyal ve sağlık alanında dünyada öncü bir model olmuşken, kıdem taz-

minatı konusunun böyle hassas bir zamana
sıkıştırılarak tartışılmasını uygun görmemekteyiz.
HAK-İŞ olarak; Ülkemizde yeni bir modelin
kurulabilmesi için tüm işçi ve işveren konfederasyonlarının ve devletin ortak aklı ortaya
koyacağı bir sosyal diyalog mekanizması
işletilerek çalışmaların gerçekleştirilmesi
gerektiğini savunmaktayız. Kıdem tazminatına ilişkin görüşlerimizin sosyal diyalog
anlayışı çerçevesinde müzakere edilmesine
ve ilgili sosyal taraflarla karşılıklı olarak görüşlerin paylaşılmasına her zaman olumlu
bakmaktayız. Toplumsal barış, çalışma barışı ve sosyal diyaloğu her daim destekleyen
öncü bir işçi kuruluşu olarak işçi ve işveren
taraflarının tam katılımıyla bir platform oluşturulması kıdem tazminatı sorununa yönelik
adımlar atılması açısından önemli olacaktır.
Kıdem tazminatı gibi önemli bir sorunun
daha uygun bir zaman ve zeminde kazanılmış haklardan geriye gidiş olmayacak şekilde çalışanlar lehine çözüme kavuşturulması
için somut önerileri konuşmaktan ve tartışmaktan yana olacağız.”
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ARSLAN, SWTUF GENEL BAŞKANI ABDÜLKERİM’LE
DAYANIŞMA TOPLANTISINDA BİR ARAYA GELDİ
Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 15 Mayıs 2020 tarihinde, Sudan İşçi Sendikaları
Konfederasyonu (SWTUF) Genel Başkanı Yusuf Ali Abdülkerim ile
telekonferans yöntemiyle görüştü.

Toplantıya, Genel Başkanımız Mahmut Arslan’ın yanı sıra, SWTUF Genel Başkanı Yusuf Ali Abdülkerim, HAK-İŞ Genel Başkan
Yardımcısı Dr. Osman Yıldız, HAK-İŞ Genel
Sekreter Yardımcısı Eda Güner, HAK-İŞ Dış
İlişkiler Uzmanları Merita Yıldız ve Ahmed
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Halfaya katıldı. Genel Başkanımız Mahmut
Arslan SWTUF Konfederasyonun kapatılmasından duyduğu üzüntüyü dile getirerek,
HAK-İŞ’in her zaman Sudan sendikal hareketine yönelik baskıların karşısında durduğunu ve dünya sendikal hareketine her

fırsatta bu gelişmeleri aktardıklarını belirtti.
HAK-İŞ’in SWTUF ile ilişkilerinin stratejik
ve derin bir geçmişe dayandığını belirten
Arslan, “Sudan’da son dönemde yaşananlar HAK-İŞ ailesi olarak bizi son derece
üzmüştür. Özellikle SWTUF’un kapatılması
antidemokratik bir durumdur. Sudan sendikal hareketine destek vermek için HAKİŞ olarak her türlü çabayı gösterdiğimizi ve
göstermeye devam edeceğimizi belirtmek
istiyorum. Koronavirüs salgını sona erdikten sonra HAK-İŞ ile SWTUF arasındaki ikili
işbirliğimizi devam ettirmeyi ümit ediyoruz. HAK-İŞ ve SWTUF her konuda uzlaşma içerisinde hareket etmiş ve stratejik bir
ilişki sürdürmüştür” diye konuştu. Arslan,
SWTUF Genel Başkanı Abdülkerim’den Sudan’daki askeri darbe ile ilgili son durum
hakkında bilgi aldı.
SWTUF Genel Başkanı Yusuf Ali Abdülkerim, “HAK-İŞ Konfederasyonu her zaman
destekçimiz olmuştur. HAK-İŞ ile birlikte
her daim dayanışma içerisinde ve ikili işbirliğine dayanan birçok faaliyet gerçekleştirdik. Bu sayede HAK-İŞ’in bilgi birikiminden
ve tecrübelerinden istifade ettik. HAK-İŞ’in
bize verdiği destekten ötürü çok teşekkür
ediyoruz” dedi. Genel Başkan Vekilimiz Dr.
Osman Yıldız, SWTUF Konfederasyonu’nun
kapatılması sebebiyle geçmiş olsun dileklerini ileterek, HAK-İŞ ve SWTUF arasında süregelen güçlü dayanışma ve işbirliğinin dün
olduğu gibi bugün de devam edeceğinin altını çizdi. HAK-İŞ olarak her zaman SWTUF
Konfederasyonu’nun yanında olacaklarını
belirti.
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Arslan, Swtuf'u Destekleme
Toplantısına Katıldı

Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 25 Temmuz 2020 tarihinde SWTUF'u Destekleme
Toplantısına telekonferans yöntemiyle katıldı. Seminere Genel Başkanımız Mahmut Arslan, Genel Başkan Yardımcımız Dr. Osman

Yıldız, Sudan/ SWTUF Başkanı Yusuf Abdülkerim, Tunus/ OTT Konfederasyonu Genel
Başkanı Mohamed Lassaad, ICATU Genel
Sekreteri Ghassan Ghosn, Gazze İşçi Sendikalar Federasyonu, Arap Eğitimciler Örgütü,

Libya Petrol İşçileri Sendikası, MEMUR-SEN,
Ürdün/ FJITU, Irak/ GFITU, Lübnan/ CGTL
konfederasyon başkanları ve temsilcileri ile Dış İlişkiler Koordinatorümüz Merita
Yıldız ve uzmanımız Ahmet Halfaya katıldı.
Genel Başkanımız Mahmut Arslan SWTUF
Konfederasyonun kapatılmasından duyduğu
üzüntüyü dile getirerek, "HAK-İŞ’in SWTUF’a
destek olma konusunda ITUC ile işbirliği içerisinde çalışmaktadır. ITUC, SWTUF'u kendi
üyeleri olmamasına rağmen sahip çıktı ve
destek vermeye devam edeceklerini belirterek, Sudan Hükümetini kınadıklarını belirten
bir yazı yazarak, tüm uluslararası sendikal
hareketi SWTUF’u desteklemeye davet ettiler" şeklinde konuştu. Genel Başkanımız
Mahmut Arslan, "SWTUF’a yardımcı olmak
adına meşru olan tüm yolları kullanacağız.
Uluslararası Örgütler nezdinde ve ülkemizdeki diplomatik kanallarından da destek
almak kaydıyla SWTUF'un kapatılması ve
Sudan'da meydana gelen olaylar hakkında
tepkimizi anlatıp katkılarını talep edeceğiz”
diye konuştu. Arslan konuşmasında, HAK-İŞ
Konfederasyonu olarak Ankara da bulunan
Sudan Büyükelçiliğine SWTUF’un kapanma
kararını protesto ettiklerini belirten bir yazı
gönderdiklerini ve söz konusu sıkıntıları ve
taleplerimizi dile getirmek için Ankara’daki
Sudan Büyükelçisinden randevu talep ettik.
Ancak aylar geçmesine rağmen henüz bir
dönüş olmadığını söyledi.
HAK-İŞ’in SWTUF ile ilişkilerinin derin ve
saygın bir geçmişe dayandığını belirten Arslan, "Uluslararası sendikal dayanışma içerisinde SWTUF'u destekleyeceğiz, her türlü
imkanlarımızı kullanarak kendilerine destek
olmaya devam edeceğiz" dedi.
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HAK-İŞ'ten Bm’ye Swtuf Mektubu
HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, BM
Genel Sekreteri Antonio Guterres’e yazdığı
mektupta, Sudan Yönetiminin darbenin ardından, çalışanlara zarar veren ve uluslararası sözleşmelere de aykırı bir şekilde sen-

dika ve meslek odalarını kapatma, sendikalara ait tüm malvarlığına el koyma yönünde
bir karar aldığını anımsatarak, Sudan’da
özgür sendikal harekete yapılan baskılara
son verilmesi ve bu yanlış uygulamalardan

geri dönülmesi konusunda BM’nin Sudan
yönetimi nezdinde girişimlerde bulunmasını
istedi. HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’e
yazdığı mektupta şu görüşlere yer verdi:

“Sayın Antonio GUTERRES
BM Genel Sekreteri
New York - USA
Sudan Yönetiminin darbenin ardından, Aralık 2019 tarihinde, Sudan’da sendika ve
meslek odaların kapatılması ve tüm sendikalara ait malvarlığına el koyulması ile
ilgili yaptığı müdahaleyi üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Bununla birlikte birçok sendikacı gözaltına alınarak ofisleri mühürlenmiştir.
SWTUF (Sudan İşçi Sendikalar Federasyonu); Sudan’da olduğu gibi Afrika genelindeki işçilerin haklarını da savunan güçlü bir sendikal merkezdir. Bu sebeple SWTUF’un kapatılma kararı kabul edebileceğimiz bir şey değildir. SWTUF uluslararası
sendikacılık hareketinin saygın ve etkin bir kuruluşu olmakla birlikte Afrika kıtası
sendikacılığında yıllar boyunca önemli bir yapıtaşı görevi üstelemiştir. Her koşulda
ülkesinin çıkarlarını savunmuş ve onurlu bir duruş sergilemiştir.
Bu karar hem ülke içindeki çalışanlara zarar vermekte, hem de uluslararası sözleşmelere aykırılık oluşturmaktadır.
Bu çerçevede bu kararın Sudan’ın da üyesi olduğu BM’in en önemli organlarından
biri olan ILO’nun “Sendika Özgürlüğüne ve Örgütlenme Hakkının Korunmasına İlişkin” Sözleşmesinin 87. Maddesine aykırı olduğunu vurgulamamız gerekmektedir.
Hem ITUC gibi uluslararası Sendikalar, hem ILO gibi uluslararası kuruluşlar ve sayısız ülke konfederasyonu SWTUF’un kapatılmasına açıktan tepki göstermektedir.
HAK-İŞ olarak Sudan Sendikal hareketinin bağımsızlığına saygı duyulması, tarafsız
ve demokratik bir seçimle başa gelen Sendika Yönetiminin özgürce hareket edebilmesi hususunda Türkiye ve Sudan otoriteleri ve Uluslararası Örgütler nezdinde
tüm imkânlarımızı kullanarak çeşitli girişimlerde bulunduk ve gerekli tedbirlerin
alınarak hareket edilmesini talep ettik.
Sivil toplum örgütleri ve özellikle sendikalara yönelik yapılan baskıcı yöntemlere
birçok ülkede tarih boyunca tanık olduk. Bunların hiç birinin bir çözüm olmadığı
gibi ekonomik, demokratik ve sosyal boyutlarda tersi sonuçlar doğurduğu kanıtlanmıştır.
Dolayısıyla HAK-İŞ olarak özgür sendikal harekete yapılan baskıların son verilmesini, söz konusu kanunun iptalini ve bu yanlış uygulamalardan geri dönülmesi hususunu Zat-ı Alinizin Sudan Yönetim nezdinde desteklerini arz ederiz.
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HAK-İŞ’İN SWTUF’UN KAPATILMASINA
İLİŞKİN İTİRAZINA ILO’DAN DESTEK CEVABI
Genel Başkanımız Mahmut Arslan’ın, Sudan Konfederasyonu SWTUF’un darbe
yönetimi tarafından kapatılmasını protesto etmek amacıyla ILO’ya gönderdiği
mektuba destek yanıtı geldi. ILO Genel Direktörü adına Sendika Özgürlüğü Bölüm
Başkanı Sn. Karen Curtis tarafından gönderilen mektupta, konunun ILO tarafından
değerlendirilmeye alındığı ifade edildi.
Genel Başkanımız Mahmut Arslan,
Sudan Darbe Yönetimi tarafından, Aralık 2019 tarihinde, Sudan’da sendika
ve meslek odalarının kapatılması ve
tüm sendikalara ait malvarlığına el
koyulması ile ilgili yaptığı müdahale
ve sendikacıların gözaltına alınarak

ofislerin mühürlenmesine karşı ILO
Direktörü Guy Ryder’a bir mektup yazmış ve Sudan Sendikal hareketinin bağımsızlığına saygı duyulması, tarafsız
ve demokratik bir seçimle başa gelen
Sendika Yönetiminin özgürce hareket
edebilmesinin sağlanması hususunda

girişimlerde bulunmasına ilişkin talebini iletmişti. Genel Başkanımız Mahmut Arslan’ın mektubuna ILO Genel
Direktörü adına Sendika Özgürlüğü
Bölüm Başkanı Karen Curtis cevap
verdi. Curtis, mektubunda şu ifadelere
yer verdi:

“Sayın Mahmut Arslan,
HAK-İŞ Genel Başkanı, Ankara, Türkiye
Sudan İşçi Sendikaları Federasyonu’nun
(SWTUF) feshedilmesine ilişkin mesajınızı
almış olduğumu bildirmek isterim. İzninizle,
Örgütlenme Özgürlüğü Komitesi’ne
sunulan ve önlerinde beklemekte olan
konunun ILO tarafından değerlendirmeye
alındığı hakkında sizi temin etmek isterim.
Saygılarımla.”
Genel Başkanımız Mahmut Arslan, SWTUF’un
kapatılmasına itiraz olarak, BM, ILO, AB gibi birçok
uluslararası kuruluşa yazı göndererek, Sudan’da Darbe
Yönetiminin SWTUF’u tekrar açarak sendikal hak ve
özgürlükleri garanti etmesi için girişimde bulunmasını
talep etmişti.
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HAK-İŞ’TEN, ULUSLARARASI ALANDA
İŞ BİRLİĞİ VE DAYANIŞMA

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan,
HAK-İŞ’in, Somali Sendikalar Federasyonu
(FESTU) ile Somali - Mogadişu Aden Adde
Uluslararası Havaalanı’nda çalışan işçilerin
haklarına kavuşması için mücadele ettiğini
belirterek, “Sosyal diyalog mekanizmasının
işletilerek grevin hızla bitmesi, Konfederasyonumuz HAK-İŞ’in, uluslararası sendikal
hareketteki saygınlığını ve etkinliğini bir kez
daha ortaya koymuştur. HAK-İŞ olarak FESTU, ITUC ve diğer uluslararası işkolu federasyonları ile Favori LLC çalışanlarının mağduriyetlerinin giderilerek güçlü bir iş barışının
sağlanması konusunda sosyal diyalog çağrılarımızı yapmaya devam edeceğiz” dedi.
HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan,
HAK-İŞ’in, Somali Sendikalar Federasyonu
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(FESTU) ile Somali - Mogadişu Aden Adde
Uluslararası Havaalanı’nda çalışan işçilerin
haklarına kavuşması için verdiği mücadeleye
ilişkin yaptığı yazılı açıklamada şunları kaydetti: “COVİD-19 salgınının başlamasıyla birlikte birçok yerde olduğu gibi Somali’nin başkenti Mogadişu uluslararası hava alanı Aden
Adde’de de işler durduruldu. Havaalanını işleten Somali ile ortak yatırım Türk şirketi Favori LLC ise işçileri süresiz ücretsiz izne çıkardı.
Somali’de uzun zamandır iş birliği içerisinde
olduğumuz Somali Sendikalar Federasyonu
(FESTU), işçilerin yapılmamış ödemelerinin
yapılması ve normalleşme sürecinin başlamasıyla birlikte işe geri alınması konusunda
Favori LLC ile sosyal diyalog talep etti. Bütün işçilerin yanında duran ve tüm dünyada
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işçilerin haklarını savunan HAK-İŞ, FESTU ve
Uluslararası Sendikalar Konfederasyonuyla
(ITUC) birlikte harekete geçti. Mogadişu’daki
Türk Büyükelçiliği başta olmak üzere Türk
Hava Yolları, Favori LLC ve Türk ve Somali
otoriteleri nezdinde girişimlerde bulundu.
Her aşamada, en iyi çözümün sosyal diyalog
mekanizmasıyla, yani tarafların karşılıklı oturarak tartışması, sorunları müzakere ederek
sonuca bağlanabileceğini vurguladık. Fakat
tüm bu çağrılarımıza rağmen Favori LLC’nin
anlaşmaya yanaşmaması üzerine FESTU
tarafından grev kararı alınarak uygulamaya
geçirildi. Bu süreçte uluslararası sendikal
hareketle birlikte girişimlerimizi yoğunlaştırarak sorunun çözümüne katkı sağladık. 10
Ağustos 2020 tarihi itibari ile Favori LLC, işçilerin işe iade talebini kabul ederken, diğer
taleplerini masaya oturarak müzakere edeceklerini taahhüt etti. Bu anlaşmayla birlikte
Somalili işçiler grevi bıraktı.
HAK-İŞ olarak sosyal diyaloğun önemine
ve gücüne her zaman inandık ve bu noktaya gelinmesine duyduğumuz memnuniyeti
ifade etmek isteriz. Sosyal diyalog mekanizmasının işletilerek grevin hızla bitmesi,
Konfederasyonumuz HAK-İŞ’in, uluslararası
sendikal hareketteki saygınlığını ve etkinliğini
bir kez daha ortaya koymuştur. HAK-İŞ olarak FESTU, ITUC ve diğer uluslararası işkolu
federasyonları ile Favori LLC çalışanlarının
mağduriyetlerinin giderilerek güçlü bir iş barışının sağlanması konusunda sosyal diyalog
çağrılarımızı yapmaya devam edeceğiz.
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ARSLAN, FESTU GENEL SEKRETERİ
ÖMER FARUK OSMAN İLE TELEKONFERANS
YÖNTEMİ İLE GÖRÜŞTÜ
belirten Genel Başkanvekilimiz Osman Yıldız: “FESTU ile görüşmelerimiz devam ediyor, ilişkilerimiz çok iyi. Omar Faruk Osman
Uluslararası gelişmelere hem aktif olarak
katılıyor hem de edindikleri bilgileri bizimle
paylaşıyor. Uluslararası düzeyde etkin bir
işbirliğimiz var” diye konuştu.
FESTU Genel Sekreteri Omar Faruk Osman
konuşmasında, “Bu Türk firması Somali
Devleti Mogadişu havalimanında faaliyet
gösteren çok düzgün bir şirketimiz. Düzenlenen terör saldırılarında bile güçlü bir şekilde ayakta durabildi ve havaalanını işletti.

"İşçiler İki Aydır Ücret Alamıyor"

Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 21 Mayıs 2020 tarihinde, Somali Sendikalar Federasyonu (FESTU) Genel Sekreteri Omar
Faruk Osman ile telekonferans yöntemiyle
görüştü.
Toplantıya, Genel Başkanımız Mahmut
Arslan’ın yanı sıra, FESTU Genel Sekreteri
Omar Faruk Osman, HAK-İŞ Genel Başkan
Yardımcısı Dr. Osman Yıldız, HAK-İŞ Genel
Sekreter Yardımcısı Eda Güner, HAK-İŞ Dış
İlişkiler Uzmanları Merita Yıldız, Ahmed
Halfaya katıldı.
Görüşmede konuşan Genel Başkanımız
Mahmut Arslan, “Ömer Faruk kardeşimizle bu toplantıyı yapmaktan çok memnunuz ve toplantımızın son derece yararlı ve
faydalı olacağını düşünüyorum. Gerçekten
Somalili kardeşlerimizle dayanışma içerisinde olduğumuzu buradan bir kez daha
ifade etmek istiyorum. Hem oradaki kardeşlerimizle, hem sendikalarımızla tam bir
dayanışma içerisindeyiz. Onların sorunlarını kendi sorunlarımız olarak görüyoruz.
Somalili kardeşlerimizle dayanışma içerisinde olduğumuzu buradan ifade etmek
istiyorum” dedi.
Mogadişu havalimanında faaliyet gösteren
Türk Firması Favori LLC şirketi ile ilgili konuşan Arslan, “Mogadişu havalimanında
yer hizmetlerini gerçekleştiren Favori LLC

şirketimiz ile ilgili bir takım girişimlerimiz
oldu. İnşallah bu girişimlerimiz devam edecek. Umarım orta bir yol bulunur. Bu firma
aynı zamanda Mogadişu hükümeti ile de
ortak olduğu için hükümet üzerinde biraz
baskı yapmak lazım. Yaşanan mağduriyetlerin giderilmesi konusunda bizim de yapmamız gerekenler varsa, girişimlerimiz
olacaksa biz de girişimde bulunalım. Ömer
Faruk Kardeşimiz girişimlerini devam ettirsin” diye konuştu.
HAK-İŞ ve FESTU arasında yürütülen ikili
ilişkilerin her geçen gün daha da ilerlediğini

Dolayısıyla orada çok sayıda işçi çalışmakta
ve Covid-19 salgını başladığından beri buradaki işçiler iki aydır ücret almıyorlar. Bu
sorunu sizlerle paylaşmak istedik. Sizlere
teşekkür ediyorum, bu sorunu büyükelçilikle paylaştınız. Bu bizim için çok önemliydi. Çünkü bu salgında önemli olan dayanışmadır. Bizler burada Bayındırlık Bakanı ile
görüştük çünkü havalimanı kendi sorumluluk alanında. Kendisi de bu konunun çok
önemli olduğunu ve bizleri desteklediğini
söyledi ve Çalışma Bakanı ile kendisi doğrudan görüştü. Çalışma Bakanı da bu konuya el attı. Önemli olan bu konunun dostça çözülmesi, sizlerle dayanışma içerisinde
çözülmesi” ifadelerini kullandı.
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“İŞ KAZALARINDA CAN KAYIPLARI
SON BULSUN”

H

AK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, “Sakarya’nın Hendek ilçesindeki havai fişek fabrikasında meydana gelen patlamada hayatını
kaybeden ve yaralanan kardeşlerimizin üzüntüsünü yaşıyoruz. HAK-İŞ Konfederasyonu olarak, iş
kazasında hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet
kederli ailelerine ve milletimize başsağlığı, yaralananlara da acil şifalar diliyoruz” dedi.
Arslan, “HAK-İŞ Konfederasyonu olarak, sendikal
örgütlenmenin arttığı, iş kazalarının ve meslek
hastalıklarının olmadığı bir çalışma hayatı talebimizi yineliyor, yaşanan patlamada varsa kusuru
bulunanların tespit edilerek cezalandırılmasını ve
iş kazalarında can kayıplarının sona ermesini istiyoruz.”
HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan yaptığı yazılı açıklamada şu değerlendirmelerde bulundu:
“Sakarya’nın Hendek ilçesindeki havai fişek fabrikasında meydana gelen patlama sonucunda fabrikada çalışanların hayatını kaybetmesinin ve yaralanmasının üzüntüsünü yaşıyoruz. HAK-İŞ olarak,
patlamada hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet
kederli ailelerine ve milletimize başsağlığı, yaralananlara da acil şifalar diliyoruz.
İnsan hayatı her şeyin üstündedir. Bu ve benzer
kazaların yaşanmaması için daha dikkatli olunması, işyerlerindeki iş sağlığı ve güvenliği önlemleri
konusunda gerekli tedbirlerin mutlaka alınması
gerekmektedir. İnsan hayatına mal olan bu kazanın
nedenleri iyi araştırılmalı, kazanın teknik bir arızadan mı yoksa ihmalden mi kaynaklandığı tespit
edilmelidir.
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Aynı fabrikada 11 yılda 4 kez patlama meydana gelmesi fabrikanın
iş sağlığı ve güvenliğinin yetersizliğine, fabrikanın denetimsizliğine
ve gerekli tedbirlerin alınmadığına
işaret etmektedir. Bir işyerindeki
tedbirsizlik, denetimsizlik ve ihmalin faturasını ise emeğiyle geçinen
işçiler ödemektedir.
Türkiye’de son 20 yıl içinde iş sağlığı
ve güvenliği alanında önemli yasal
düzenlemeler yapılmış olmasına
karşın, çalışma hayatının en önemli
gündem maddelerinden birini sosyal ve ekonomik bir yara olarak iş
kazalarının oluşturduğunu yaşadığımız bu patlama bizlere acı bir şekilde hatırlatmaktadır. İş kazalarının
yüzde 98’inin önlenebilir kazalar ol-

masına karşın, neredeyse her gün,
koruyucu önlemlerin alınmadığı ya
da ihmal edildiği işyerlerinde ortaya çıkan ‘kazalar’ sonucunda işçiler
hayatını kaybetmekte ya da sakat
kalmaktadır. Gerekli önlemler alınmadığı, denetim zaafı giderilmediği,
cezalar caydırıcı olmadığı sürece bu
tür kazaların gündemimizden hiç
düşmeyeceği bir kez daha ortaya
çıkmıştır.
HAK-İŞ olarak, iş kazası ve meslek
hastalıklarının önlenmesi konusunda sendikaların önemine inanıyoruz. Toplu iş sözleşmesi hakkının
kullanılması iş sağlığı ve güvenliği
tedbirlerinin oluşturulması, sendikal faaliyetlerin artması, sonuç olarak örgütlü toplum haline gelinme-

si, iş sağlığı ve güvenliği konusundaki bilincin artırılması ve kazaların
önüne geçilmesi konusunda önemli
bir rol oynayacaktır.
HAK-İŞ Konfederasyonu olarak,
sendikal örgütlenmenin arttığı, iş
kazalarının ve meslek hastalıklarının olmadığı bir çalışma hayatı
talebimizi yineliyor, yaşanan patlamada varsa kusuru bulunanların
tespit edilerek cezalandırılmasını ve
iş kazalarında can kayıplarının sona
ermesini bekliyoruz. Kazada hayatını kaybeden emekçi kardeşlerimize yüce Allah’tan rahmet, ailelerine
başsağlığı ve sabır, yaralı vatandaşlarımıza da geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.”
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MİLLETİMİZİN BAŞI SAĞOLSUN
Sakarya’daki Kazada 3 Şehidimiz,
Biri Üyemiz Olmak Üzere 11 Yaralımız Var
HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, “Sakarya’nın Hendek ilçesinde geçtiğimiz hafta patlamanın
yaşandığı havai fişek fabrikasına ait patlayıcıların, kontrollü şekilde imha edilmesi amacıyla araçtan
indirildiği esnada meydana gelen patlamada şehit düşen askerlerimize Allah’tan rahmet, yakınlarına
başsağlığı, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz” dedi.
Arslan, patlamada ağır yaralanan kamyon şoförünün Hizmet-İş sendikamız üyesi olduğunu belirterek,
“Patlamanın bütün yönleri ile araştırılması ve soruşturma sonucuna göre ihmali olan kusurlu bulunan
kimler varsa gerekenin yapılması en büyük beklentimizdir” dedi.
HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan patlamaya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada şu ifadelere yer verdi:
“Sakarya’nın Hendek ilçesinde geçtiğimiz hafta patlamanın yaşandığı havai fişek fabrikasına ait
patlayıcıların, kontrollü şekilde imha edilmesi amacıyla araçtan indirildiği esnada meydana gelen
patlamada şehit düşen askerlerimize Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı,
yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz.
Havai fişek fabrikasında gerçekleşen ve yedi kişinin ölümüyle sonuçlanan patlamanın ardından, yaşanan
acı olay, bir kazadan çok daha fazlasını ifade etmektedir. İlk patlamada olduğu gibi ikinci patlamanın da
bütün yönleri ile araştırılması gerekmektedir. İş sağlığı ve güvenliği mevzuatı açısından gerekli önlemler
alınmış mıdır, patlayıcı maddelerin taşındığı aracın tehlikeli maddelerin, güvenli ve düzenli şekilde
kamuya açık karayolu ile taşınmasını sağlayan ADR belgesi var mıdır gibi sorular yanıt beklemektedir.
İş sağlığı ve güvenliğine ilişkin önlemlerin alınıp alınmadığının ilişkin bu ve buna benzer konuların
araştırılması ve soruşturma sonucuna göre ihmali olan kim varsa gerekenin yapılmasını istiyoruz.
Söz konusu patlamada Hendek Belediyesi ŞİRKETİ Türkay Hendek Yatırım Planlama ve Hizmet A.Ş.
çalışanı ve Hizmet-İş Sendikamız üyesi Fatih Üretmen’in de ağır yaralandığını
üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız.
HAK-İŞ Konfederasyonu olarak, yaşanan patlamada kusuru bulunanların tespit edilerek
cezalandırılmasını ve iş kazalarında can kayıplarının sona ermesini bekliyoruz. Kazada şehit olan
askerlerimize yüce Allah’tan rahmet, ailelerine başsağlığı ve sabır, yaralı vatandaşlarımıza ve ailelerine de
geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.”

Geçmiş Olsun Giresun

Giresun’da meydana gelen sel felaketinde şehit düşen askerimize ve hayatını kaybeden
vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyor, yaralılarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.
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HAK-İŞ'TEN SAKARYA’DA PATLAMADA
YARALANANLARI ZİYARET
HAK-İŞ Genel Başkanvekili Av. Hüseyin Öz,
Sakarya Hendek’te meydana gelen patlamada yaralanan üyemiz ve diğer yaralıları hastanede ziyaret etti. Öz’e ziyaretinde

HAK-İŞ Sakarya İl Başkanı Mehmet Mesut
Gökdemir ve Konfederasyonumuza bağlı sendikaların Sakarya İl Başkanları eşlik
etti. Genel Başkanvekilimiz Av. Hüseyin

Öz, patlamada şehit olan askerlerimize
Cenab-ı Allah’tan rahmet ailelerine ve milletimize başsağlığı, yaralı vatandaşlarımıza
acil şifalar dileğinde bulundu.
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HAK-İŞ Konfederasyonu olarak, yaşanan
patlamada kusuru bulunanların tespit edilerek cezalandırılmasını ve iş kazalarında
can kayıplarının sona ermesini beklediklerini belirten Öz, “Patlamanın bütün yönleri
ile araştırılması ve soruşturma sonucuna
göre ihmali olan kusurlu bulunan kimler
varsa gerekenin yapılması en büyük beklentimizdir” dedi. Konuyla ilgili açıklamalar-
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da bulunan Sakarya İl Başkanımız Mehmet
Mesut Gökdemir ise, “İş sağlığı ve güvenliğine ilişkin önlemlerin alınıp alınmadığının
ve buna benzer konuların araştırılması ve
soruşturma sonucuna göre ihmali olan
kim varsa gerekenin yapılmasını istiyoruz”
şeklinde konuştu.
Genel Başkanvekilimiz Av. Hüseyin Öz ile
Sakarya İl Başkanımız Mehmet Mesut Gök-

demir hastane ziyaretinin ardından ayrıca
Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı Merkez Grup Amirliği’nde
görev yapan üyelerimizi ziyaret etti, geçmiş
olsun dileğinde bulundu.
Öz, hastane ve itfaiye ziyaretleri sonrası
HAK-İŞ Sakarya İl Başkanlığımızı ziyaret
etti.
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Kültür ve sanatın emeğe aktarılmasında
önemli bir görev üstlenen HAK-İŞ Konfederasyonu, bu yıl bir ilke imza attı.
Unutulmaya yüz tutmuş sanat dallarından
birisi olan ve UNESCO tarafından somut
olmayan kültürel miras listesinde yer alan
Ebru sanatı eğitimleriyle HAK-İŞ üyelerini
ve ailelerini ebru sanatıyla tanıştırdık.
HAK-İŞ Kültür-Sanat Komitesi ve Kültür ve
Turizm Bakanlığı katkılarıyla bu yıl ilk kez
“Emeğin Renkleri: Ebru” eğitimleri gerçekleştirildi. Eğitim programına, HAK-İŞ Genel
Başkanvekili Dr. Osman Yıldız, HAK-İŞ Kültür Sanat Komitesi Başkanı Birsen Çiçek
Odabaşı, Kültür ve Turizm Bakanlığı Daire
Başkanı ve Somut olmayan Kültürel Miras
Sanatçısı Sanem Arıkan, ebru sanatı ustası hocalar, üyelerimiz, eşleri ve çocukları
katıldı. Eğitim programının açılışında konuşan HAK-İŞ Genel Başkanvekili Dr. Osman
Yıldız projenin hayata geçmesinden dolayı
büyük sevinç duyduklarını belirterek, “Bugün çok sevinçliyiz, aslında bu hafta çok
sevinçliyiz. Çünkü Hak-İş Konfederasyonumuz tarafından pek çok projemizi pandemi
sürecinde bekletmek zorunda kalmıştık ve
bu hafta bütün projelerimizi başlatmış bulunmaktayız. Hak-İş Konfederasyonumuz
projeler konfederasyonudur. Her konuyu,
her fikri projelere, uygulamaya ve hayata
taşıyabilen bir konfederasyondur” diye konuştu.

“HAK-İŞ Sanatta da İddiasını
Kanıtlamıştır”
Yıldız, projenin gerçekleşmesinde emeği
geçen herkese teşekkür ederek, “Bu ebru
buluşması projesinden dolayı Kültür Bakanlığımıza ve Kültür Sanat Komitemize
ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Kültür Bakanlığımız bu konuda bizlere destek oldular.
Konfederasyonumuz çalışma hayatının her
alanında olduğu gibi kültür sanat alanında
da var olan, iddiası olan bir konfederasyondur. HAK-İŞ Konfederasyonumuz bütün
projeleri öylesine şekil olarak yapan bir
konfederasyon değil, bunu içtenliğe kavuşturan, sonuç çıkaran, projeleri kendi bünyesinde içselleştiren bir konfederasyondur”
dedi.

“Bugün Farklı Bir Projeyi Test
Etmiş Oluyoruz”
Genel Başkanvekilimiz Osman Yıldız, HAKİŞ Konfederasyonunun bütün çalışanlarıyla
birlikte özveri ve sadakatle sayısız projeler
ürettiğini ifade ederek, “Konfederasyonu-

muzun çalışma hayatına, Türkiye’ye, hatta
dünyaya model olmaya çalıştığını burada
özellikle belirtmek istiyorum. Bugün de çok
güzel bir projeyi hayata geçiriyoruz. Burada salonumuzun dizaynından, sahnemizin
dizaynına kadar sanat boyutuna ne kadar
önem verdiğimizi bir kez daha görüyoruz.
Bundan da gurur duyduğumuzu belirtmek
istiyorum. Bu bizim için çok gurur verici bir
gün. Biz birçok proje yapan bir sivil toplum
kuruluşuyuz. Ama bugün çok farklısını, yenisini, çok daha güzelini test etmiş oluyoruz. Bunun için ayrı bir keyif içerisindeyiz.
Hocalarımızla birlikte üç gün boyunca bu
çalışmayı yapacağız. İlk günden itibaren bu
projenin tatlı bir telaşa, tatlı bir heyecana
dönüşmesini diliyorum” şeklinde konuştu.
HAK-İŞ Kültür-Sanat Komitesi Başkanı
Birsen Çiçek Odabaşı, HAK-İŞ Konfederasyonu Kültür-Sanat Komitesi olarak bu yıl
bir ilki gerçekleştirdiklerini belirterek, “Geleneksel sanatların en önemli dalı olan ve
UNESCO tarafından somut olmayan kültürel miras listesinde yer alan Ebru sanatına
emek penceresinden bakıyoruz” dedi.

“Ebru Sanatındaki Emeği Görmek
İstedik”

emekçiler, eşleri ve çocuklarının Ebru sanatı ile tanışmalarına öncülük ettiklerini
belirterek, “Bizler, hayatın her alanında
üreten, emek verenler olarak, Ebru sanatına emek vermek, Ebru sanatındaki emeği
görmek istedik” şeklinde konuştu.

“Ebru Projemizle Emekçilerin
Sanata Yönelmelerine Öncülük
Ediyoruz”
Ebru eğitimleri projesinin iki aşamada gerçekleştirildiğini belirten Odabaşı, “Projemizin ilk ayağında, emekçilerin sanata yönelmelerine öncülük etmeyi, emekçileri farklı
sanat dallarıyla buluşturmayı ve emeğin
renklerini ebruya yansıtmayı amaçlıyoruz.
Projemizin ikinci ayağında ise ebru sanatına gönül vermiş ustaları, ebru sanatçılarını
bir çalıştayda bir araya getirerek emek ve
haklar bağlamında Ebru sanatını konuşmalarını sağlayacak bir platform oluşturduk” dedi.
Odabaşı, HAK-İŞ Kültür Sanat Komitesi
olarak, bu yıl 9. Kısa Film Yarışmasını ve ilk
defa bu yıl hayata gerçekleştirilecek olan
HAK-İŞ Fotoğraf yarışmasıyla merkezin-

Odabaşı, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın
katkılarıyla bu yıl ilk defa gerçekleştirilen
Ebru projesiyle iş ve aile yaşamının uyumlaştırılması kapsamında HAK-İŞ üyesi

Yıldız: "Biz birçok proje yapan
bir sivil toplum kuruluşuyuz.
Ama bugün çok farklısını,
yenisini, çok daha güzelini test
etmiş oluyoruz. Bunun için ayrı
bir keyif içerisindeyiz"
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de emek olan faaliyetleri hayata geçirerek
sendikal harekette ve emek hareketinde
bir sanat damarı açma gayreti içerisinde
olduklarını söyledi.

“HAK-İŞ’in Bu Projesi Beni Çok
Gururlandırdı”
Kültür ve Turizm Bakanlığı Daire Başkanı
ve Somut olmayan Kültürel Miras Sanatçısı
Sanem Arıkan, HAK-İŞ Konfederasyonumuz tarafından başlatılan projede yer almaktan büyük mutluluk duyduklarını belirterek, “Burada herkesin çok heyecanlı
olduğunu biliyorum. Bir konfederasyonun, çalışanların ekonomik ve sosyal
haklarını korumak için
kurulmuş olan sendikanın aynı zamanda
kültür ve sanatla birlikte manevi değerlerini
de korumak için böyle
projeler üretmesi beni
son derece gururlandırdı. Buradan Genel
Başkanımız
Mahmut
Arslan’a ve emeği geçenlere çok
teşekkür ediyorum. Burada çocuklarımız, gençlerimiz ve her
yaştan insanlarımız var. Özellikle

çocuklarımızın ebru ile tanışması bizim için
çok önemli. Gelecek nesillere bizim kültürel mirasımızı doğru aktarmamız, gerçeği
öğretmemiz çok önemli. Çocuklarımızın
sadece bu sanatı yaşatmakta değil, ülkeyi,
vatanı ve milleti yaşatmak için kendi kültürlerini öğrenmeye ihtiyaçları var” dedi.
Kültür ve Turizm Bakanlığı Somut Olmayan
Kültürel Miras Sanatçısı, Ebru Ustası Ayşegül Akyürek ebru sanatının tarihi hakkında katılımcılara bilgiler verdi. Akyürek, “Ebru 13. Yüzyılda ortaya
çıkan bu sanat olmakla birlikte,
Osmanlı İmparatorluğu zamanında usta sanatçılar tarafından özellikle
değerli kağıtların alt
zeminlerini süslemek
için kullanılmıştır. Şu
anda dünyada “Türk Süsleme Kağıdı” olarak bilinmektedir. Ebrunun en
büyük özelliği bir kereye
mahsus olarak tek bir eser
olmasıdır. Ayrıca ebru insanların psikolojilerine olumlu
etki yapmanın yanında kullandığımız bütün malzeme-

ler doğal olarak üretilmekte ve hiçbir kimyasal katkı maddesi içermemektedir” dedi.
Kültür ve Turizm Bakanlığı Somut Olmayan
Kültürel Miras Sanatçısı, Ebru Ustası Ayşegül Akyürek, Ebru Sanatının Genç Temsilcisi Berfin Su Akyürek tarafından katılımcılara ebru eğitimleri verildi. Tüm kursiyerler
ebru sanatı için hünerlerini sergileyerek
ortaya güzel motifler çıkarmaya çalıştılar.
Çocukların da katıldığı 3 gün süren eğitimlerdede renkli görüntüler ortaya çıktı.
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Ebru Sanatının Ustaları
Hak-İş’te Buluştu
Arslan, “50’nci yıla yaklaşan bir tarihi yürüyüşün, 46’ncı kuruluş yıldönümünü Ekim
ayında gerçekleştireceğiz. Yarım yüzyıla
yaklaşan mücadelemizde Türkiye’nin geleceği, birliği ve dünya emek hareketi için
çok önemli bir temsil gücüne sahip bir
konfederasyonuz. HAK-İŞ, 700 bine yakın
üyesi ve milyonları aşan dostlarıyla Türkiye’nin önemli bir sivil toplum örgütüdür”
ifadelerini kullandı.

“Sendikal Mücadelede Yeni
Alanlar Açmak İstiyoruz”

Ebru sanatının ustaları, HAK-İŞ Konfederasyonu tarafından Kültür ve Turizm
Bakanlığı’nın katkılarıyla gerçekleştirilen
“Uluslararası Ebru Buluşması: Emek Bağlamında Ebru Sanatında Telif Hakları” Projesi kapsamında düzenlenen çalıştayda bir
araya geldi.
HAK-İŞ Genel Merkezinde, 25 Ağustos
2020 tarihinde gerçekleştirilen Uluslararası Ebru Buluşması: “Emek Bağlamında
Ebru Sanatında Telif Hakları Çalıştayı”,
HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan,
Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül
Özkan Yavuz, HAK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Dr. Osman Yıldız, HAK-İŞ Genel
Sekreter Yardımcısı Eda Güner, HAK-İŞ
Kültür Sanat Komitesi Başkanı Birsen
Çiçek Odabaşı, Ebru Sanatçısı, Yaşayan İnsan Hazinesi ve Cumhurbaşkanlığı Kültür
ve Sanat Büyük Ödülü Sahibi Fuat Başar,
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Ebru Sanatçısı ve Yaşayan İnsan Hazinesi,
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Öğretim Görevlisi Hikmet Barutçugil,
Japon Ebru Sanatçısı Miki Oshita, Avukat
Murat Cangül, proje katılımcısı üyelerimiz
ve basın mensuplarının katılımlarıyla gerçekleştirildi.
Programa Karaman’dan telekonferans
yöntemiyle bağlanan HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, programın düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkür
ederek, “Karaman medeniyet havzamızın
önemli merkezlerinden birisi. Yunus’a, Hz.
Mevlana’ya Şeyh Edebali ve pek çok liderimize ev sahipliği yapan Karaman’dan herkese saygılar sunuyorum” dedi.

“HAK-İŞ 46. Yılını Kutlayacak”
700 bin üyesiyle Türkiye’nin en büyük konfederasyonlarından birisi olan HAK-İŞ’in
bu yıl 46’ncı yılını kutlayacağını hatırlatan

HAK-İŞ’in projeleriyle emek ve sendikal
hareketin kültür-sanatla buluştuğunu
vurgulayan Arslan, “HAK-İŞ olarak sendikal mücadeleyi kendi mecrasında sürdürmeye çalışırken, sendikal mücadelede
yeni alanlar açmak istiyoruz. Bu anlamda
kültür ve sanatı da sendikal hareketin içerisine yerleştirerek bu konuda önemli projeler yürütüyoruz. Elde edilen başarılardan
büyük bir mutluluk duyuyorum. Her alanda başarılara imza atan HAK-İŞ’in, Kültür
ve Sanat alanında daha ileriye gidecek
adımlar atması gerekiyor. Başta sinema
olmak üzere her alanda HAK-İŞ’in yapması gereken, elde etmesi gereken başarılar
ve hizmetlerin olduğuna inanıyorum” dedi.

“Ebru Sanatındaki Emeği Gördük”
HAK-İŞ’in bu yıl bir ilke imza atarak, geleneksel sanatların en önemli dallarından
birisi olan ve UNESCO tarafından somut
olmayan kültürel miras listesinde yer
alan Ebru sanatı eğitimleri düzenleyerek,
üyelerini ve ailelerini ebru sanatıyla tanıştırdığını anlatan Arslan, “Ebru çalışma-
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larını gerçekleştirirken bu sanatın büyük
bir arka planı olan, büyük bir emek sarf
edilmesi gereken bir sanat dalı olduğunu
gördük. Onun için bu sanat dalının HAK-İŞ
çatısı altında icra edilmiş olması son derece isabetli ve önemli. Bu sanatın Konfederasyonumuz çatısı altında icra edilmesi
için gösterdiği çabalarından dolayı başta

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcımız Sayın
Özgül Özkan Yavuz’a ve ebru hocalarımıza
teşekkür ediyorum” sözlerine yer verdi.

“Kovid-19 ile Mücadelede
Daha Fazla İnisiyatif Almamız
Gerekiyor”
Türkiye’nin Kovid-19 ile mücadelesinin

hala devam ettiğini hatırlatan Arslan, “Ülkemizin yoğun bir gündemi var. HAK-İŞ
olarak bu yoğun gündem içerisinde faaliyetlerimizi yürütüyoruz. Bütün dünyayı
etkisi alan Kovid-19 salgını bizleri de etkiliyor. Son dönemde alınan bütün tedbirlere
rağmen, yeniden vaka sayılarının artmaya
başlaması ve hastanelerde yaşanan yo-
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ğunluk hepimizi olduğu gibi Konfederasyonumuzu da tedirgin etmektedir. Bu konuda hepimize büyük sorumluluklar düşüyor. Sayın Cumhurbaşkanımızla yaptığımız görüşmede sivil toplum örgütlerinin,
sendikaların bu alanda daha fazla inisiyatif
almasını ve bu konuda daha çok çaba göstermesi konusundaki mutabakatımızın
gereği olarak hem kendi çalışanlarımızın
hem mensuplarımızın salgına karşı korunması, iş sağlığı ve güvenliği konusunda
gereken tedbirlerin alınması konusunda
büyük bir titizlik göstermekteyiz” dedi.
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“HAK-İŞ’in Kültür ve Sanatı
Yayma Çabasını Önemsiyor ve
Destekliyoruz”
Kültür ve Turizm Bakanlığı Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz, Uluslararası Ebru
Buluşması: “Emek Bağlamında Ebru Sanatında Telif Hakları Çalıştayı projesinin
ödül töreni ve sergi açılışında olmaktan
büyük mutluluk duyduklarını belirterek,
“Ülkemizde emeğin en önemli temsilcilerinden birisi olan HAK-İŞ Konfederasyonumuzun üyelerinin sadece sendikal
haklarını takip etmekle kalmayıp, kültür

ve sanat komitesi aracılığıyla bu tarz etkinlik ve projeleri düzenleyip, onları ve
ailelerini iş yaşamlarıyla uyumlu hale getirmeyi hedefliyor. Bizlerde HAK-İŞ Konfederasyonu’nun kültür ve sanatı toplumun
her kademesine yaymak konusunda bu
çabalarını önemsiyor ve destekliyoruz.
Konfederasyonumuzun projelerine dahil
olmaktan, destek olmaktan bakanlık olarak memnuniyetimizi sizlerle paylaşmak
istiyorum” diye konuştu.
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HAK-İŞ’in bu yıl 9’uncusunu düzenleyeceği Uluslararası Kısa Film Yarışması’nın her
yıl daha büyük katılımcılara ulaşmasının
memnuniyet verici olduğunu belirten Yavuz, “HAK-İŞ Konfederasyonu’nun “Emeğe Saygı” temasıyla büyük bir başarı ile
devam ettirdiği Uluslararası Kısa Film Yarışması’na 2014 yılından bu yana bakanlık
olarak destek veriyoruz. Bu sayede bizler
de emeğin, bilgi, sanat ve kültürle buluşmasına katkı sağlıyoruz. Bu faaliyetlerde
emek ve desteği olan herkesi tebrik ediyorum” dedi.

“Konfederasyonumuz, KültürSanat Alanında Gerçek Anlamda
Bir Bayrak Dikti”

önünü açan, bizlere yol gösteren bir Genel
Başkanımız var ve bizler de bundan büyük
bir memnuniyet ve kıvanç duyuyoruz” dedi.

HAK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Dr. Osman Yıldız, HAK-İŞ Konfederasyonu’nun
projeler konfederasyonu olduğunu vurgulayarak, “Konfederasyonumuz, kültür ve
sanat alanında gerçek anlamda bir bayrak
dikti. Bu bayrağın her gün daha yukarıya
çıktığını memnuniyetle görmekteyiz. Konfederasyonumuz, yeterliliğe, yetkinliğe,
yüksek kapasiteye, beceriye büyük önem
vermektedir. HAK-İŞ olarak bütün özelliğimiz güçlü bireyi ortaya koymaktır” diye
konuştu.

“Ebru ve Benzeri Sanatlarla
Yolumuza Devam Edeceğiz”

“Ebru Sanatının Böyle Bir Projeyle
Yaygınlaştırılması Çok Önemli”

“Eğitime Büyük Bir Önem
Veriyoruz”

Türkiye’nin kültürel zenginliğinin görünür haline gelmesinin Kültür ve Turizm
Bakanlığı’nın öncelikli hedefleri arasında
yer aldığını vurgulayan Yavuz, “Ülkemizin
zengin, somut olmayan kültürel mirasının
görkemli ve benzersiz örneklerini UNESCO aracılığıyla tüm insanlıkla paylaşıyoruz
ve bununla gurur duyuyoruz. Kadim kültürümüzün önemli unsurlarından birisi olan
ebru, Türkiye süsleme sanatı adıyla 2014
yılında UNESCO İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası listesine kabul edildi.
Suyun yüzünden dünyaya yansıyan mirasımız olarak adlandırılan ebru sanatının
bu yıl ilk kez düzenlenen böyle bir projeye
konu edilmesi de geleneksel sanatlarımızın yaygınlaştırılması açısından son derece
önemli bir adım oldu” şeklinde konuştu.
Projenin eşsiz ve gönül işi olan sanata
olan ilgiyi arttırması, gelecek kuşaklara
aktarılması, ebru sanatçılarının ortak bir
platformda buluşturulması ve özellikle
eserleri üzerindeki telif hakları, fikri mülkiyet hakları üzerindeki hakları konusunda
bilgilendirilmeleri ve nihai olarak da sendika ve sanatçıları emek ve hak noktasında
buluşturma hedeflerinin gurur verici olduğunu söyleyen Yavuz, “Emeğin Renkleri Ebru” sergisinde emekleri sergilenen
ve ödüle layık görülen eser sahiplerini,
çalıştay katılımcılarını, projenin hazırlanmasında emeği geçen başta HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan’ı, HAK-İŞ’in
tüm ekibini tebrik ediyor, Bakanlığımız ve
şahsım adına yürekten kutluyorum. Önümüzdeki dönemde gerçekleştirecekleri
yeni proje ve etkinliklerde birlikte olmayı
umuyorum” dedi.

HAK-İŞ’in eğitime büyük bir önem verdiğini vurgulayan Yıldız, “Amacımız, kendi
kendine yeten, kendine güvenen, liderlik
yapabilecek insanlar yetiştirmektir. Genel
Kurulumuzdan bu yana hem genel kurulumuzda hem de sonrasında bütün arkadaşlarımızın bildiği gibi bu dönem eğitime
ayrı bir önem veriyoruz. Bütün arkadaşlarımızın yetkinliklerini, becerisini, liderliklerini daha ileriye taşımak istiyoruz” dedi.
Genel Başkanımız Mahmut Arslan’ın, sendikal hareket alanında dünyada ve Türkiye’de örnek bir lider olduğuna dikkati
çeken Yıldız, “Genel Başkanımız Mahmut
Arslan, sendikal hareketle beraber diğer
toplumsal olayların hepsinde de bizlere
liderlik yapıyor, bizlere hedefler koyuyor
ve yol gösteriyor. Sendikal harekette kendisi nasıl bir dünya liderliği yapıyorsa, yeni
açılımlar gerçekleştiriyorsa bizler de onun
peşinden hizmet etmeye çalışıyoruz. Aynı
zamanda bu hedefleri kültür sanat alanında da bizlere öncülük yapıyor” şeklinde
konuştu.

“HAK-İŞ Kısa Film Yarışması’nı
Bakanlık Olarak Destekliyoruz”

“Emek HAK-İŞ Çatısı Altında
Kültür ve Sanatla Buluşuyor”
Emeğin HAK-İŞ çatısı altında kültür ve
sanatla buluştuğuna dikkat çeken Yıldız,
“Sendikal hareket toplumun vicdanı olduğu için, toplumun bütününü içine aldığı
için kültür, medeniyetin sanatla buluşması gerekiyor. Genel Başkanımız Mahmut
Arslan, HAK-İŞ Uluslararası Kısa Film Yarışması gibi çok orijinal ve iddialı bir projeyi ortaya koydu. Bu projeyi hep beraber
bütün dünyaya yaymaya devam ediyoruz.
Sanata dair, kültüre dair ne varsa onların

Projenin ilk aşamasından son aşamasına kadar yoğun bir emek sarf edildiğini
vurgulayan Yıldız, “Yetişmiş bir kadromuz, ekibimiz ve mesai arkadaşlarımız
var. Herkesin gönüllülük ruhu içerisinde
amatör ruhla ama profesyonellikle bu
hedefleri gerçekleştiriyor. Bütün konularda çığır açtığımızı düşünüyor ve buna da
devam ediyoruz. Bu projenin gerçekleşmesinde Bakan Yardımcımız Sayın Özgül
Özkan Yavuz’a gittik ve projemizi anlattık.
Bizleri dinledi, bize sorularını sordu ve
bizlere büyük destekleri oldu. Bakanlığımızın bu projesi sayesinde bizler yepyeni
bir alanı, sendikal harekete kazandırmış
olduk. Kendilerine çok teşekkür etmek istiyorum. Konfederasyonumuz ebruyu çok
sevdi. Bizler ebru ve benzeri sanatlarla
yolumuza devam edeceğiz. Çünkü ebru ile
bizler estetiği, güzelliği, güzel düşünmeyi,
güzel bakmayı ve güzel davranışları öğreniyoruz. Bizler bunu daha da geliştirerek
yolumuza devam edeceğiz” ifadelerini
kullandı.

“Merkezinde Emek Olan
Faaliyetleri Hayata Geçiriyoruz”
HAK-İŞ Kültür Sanat Komitesi Başkanı
Birsen Çiçek Odabaşı, HAK-İŞ Kültür Sanat
Komitesi’nin artan bir etkinlikle kültür-sanat alanındaki çalışmalarını sürdürdüğünü, kültür ve sanat ile sendikal hareketin
içselleştirilmesi ve yaygınlaştırılmasına
öncülük ettiklerini vurgulayarak, “HAK-İŞ
Kültür Sanat Komitesi olarak, dokuzuncusunu gerçekleştirdiğimiz ve dünya genelinde marka haline gelen kısa film yarışmamızla ve bu yıl ilkini gerçekleştirdiğimiz
fotoğraf yarışmamızla merkezinde emek
olan faaliyetleri hayata geçiriyor, sendikal
harekette, emek hareketinde bir sanat damarı açmaya çalışıyoruz” dedi.

“Ebru Sanatındaki Emeği Görmek
İstedik”
Kültür ve Turizm Bakanlığımızın katkılarıyla gerçekleştirilen Uluslararası Ebru
Buluşması: Emek Bağlamında Ebru Sanatında Telif Hakları” projesiyle özgün ve
yenilikçi bir çalışmayı başarıyla hayata
geçirdiklerini dile getiren Odabaşı, “Bizim
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için farklı bir alandı, ama doğru rehberlerle
çalıştığımız için başarıya ulaştık. Projemiz
kapsamında, geleneksel sanatların en
önemli dalı olan ve UNESCO tarafından
somut olmayan kültürel miras listesinde
yer alan Ebru sanatını iş ve aile yaşamının uyumlaştırılması kapsamında üyemiz
emekçiler, eşleri ve çocukları ile buluşturduk. Bu sayede hayatın her alanında üreten, emek verenler olarak, Ebru sanatına
da emek vermek, Ebru sanatının arkasındaki emeği de görmek istedik. Büyük
bir mutlulukla söyleyebilirim ki bu emeği
bütün ayrıntılarıyla gördük. Ebru sanatının
sadece suyun yüzüne dökülen boyanın kağıdın üzerine çıkarılması demek olmadığını, bir sanat eserinin ortaya çıkışının arkasında ne kadar büyük bir emek olduğunu
bizzat yaşadık” şeklinde konuştu.

“Emekçileri Farklı Sanat Dallarıyla
Buluşturuyoruz”
İki aşamadan oluşan projenin ilk ayağında, emekçilerin sanata yönelmelerine
öncülük etmeyi, emekçileri farklı sanat
dallarıyla buluşturmayı ve emeğin renklerini ebruya yansıtmayı amaçladıklarını
vurgulayan Odabaşı, “Hayatında bir kere de
olsa ebru yapmayı hayal eden bir emekçiyi ebru teknesinin başına geçirmenin, ilk
kez tekne başına geçen bir emekçi için Ebru’nun bir sevda olmasının mutluluğunu
yaşadık. Büyük bir ilgiyle ve beğeniyle karşılanan projemize 50’nin üzerinde emekçi
katıldı. Sayısız ebru çalışması yapıldı. Her
bir katılımcıdan aldığımız bir ebruyu çerçeveleterek, “Emeğin Renkleri Ebru Sergimizi” oluşturduk. Bugün ise ebru sanatına
gönül vermiş, kıymetli ebru sanatçılarımızı
emekçilerle buluşturuyoruz” ifadelerini
kullandı.
Konuşmaların ardından üyelerimizin eşleri ve çocukları tarafından büyük bir özenle
yapılan ebru çalışmaları sergisi, Kültür ve
Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz, HAK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Dr.
Osman Yıldız, HAK-İŞ Genel Sekreter Yardımcısı Eda Güner, HAK-İŞ Kültür Sanat
Komitesi Başkanı Birsen Çiçek Odabaşı
tarafından kurdele kesimiyle gösterime
açıldı.
Sergi açılışının ardından, “Uluslararası
Ebru Buluşması: Emek Bağlamında Ebru
Sanatında Telif Hakları Çalıştayı gerçekleştirildi.
Ebru Sanatçısı, Yaşayan İnsan Hazinesi ve
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Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük
Ödülü Sahibi Fuat Başar tarafından “Ebru
Sanatının Günümüzdeki Yansımaları” konusunda, Ebru Sanatçısı ve Yaşayan İnsan
Hazinesi, Mimar Sinan Güzel Sanatlar
Üniversitesi Öğretim Görevlisi Hikmet Barutçugil tarafından “Ebru Sanatının Dünü
Bugünü” konusunda, Japon Ebru Sanatçısı Miki Oshita tarafından “Ebru Sanatının
Yurtdışındaki Yansımaları” konusunda,
Avukat Murat Cangül tarafından “Emek
Bağlamında Sanatta Telif Hakları ve Ebru
Sanatı” konularında detaylı ve açıklayıcı bir
sunum gerçekleştirildi.

HAK-İŞ EBRU SANATINDA TELİF
HAKLARI KONUSUNU MASAYA
YATIRDI
HAK-İŞ Konfederasyonu Kültür Sanat Komitesi tarafından, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın katkılarıyla gerçekleştirdiği Uluslararası Ebru Buluşması: Emek Bağlamında
Ebru Sanatında Telif Hakları” Projesi kapsamında düzenlenen çalıştayda ebru sanatında telif hakları konusu masaya yatırıldı. Sanatçılar, ürettikleri güzel sanat eserlerinin
izinsiz olarak kopyalanarak kullanıldığını ve
bu konuda büyük mağduriyetlerin yaşandığına dikkat çekerken, Avukat Murat Cangül
5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu
ile sanatçıların fikri haklarının yasal olarak
koruma altında olduğunu söyledi.
HAK-İŞ Konfederasyonu Kültür Sanat
Komitesi tarafından, Kültür ve Turizm
Bakanlığı’nın katkılarıyla gerçekleştirdiği
Uluslararası Ebru Buluşması: Emek Bağlamında Ebru Sanatında Telif Hakları” Projesi kapsamında bir çalıştay düzenlendi.
Moderatörlüğünü HAK-İŞ Genel Sekreter
Yardımcısı Eda Güner’in yaptığı çalıştayda,
Ebru Sanatçısı, Yaşayan İnsan Hazinesi ve
Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük
Ödülü Sahibi Fuat Başar “Ebru Sanatının
Günümüzdeki Yansımaları”, Ebru Sanatçısı
ve Yaşayan İnsan Hazinesi, Mimar Sinan
Güzel Sanatlar Üniversitesi Öğretim Görevlisi Hikmet Barutçugil “Ebru Sanatının Dünü
Bugünü”, Japon Ebru Sanatçısı Miki Oshita
“Ebru Sanatının Yurtdışındaki Yansımaları”,
Avukat Murat Cangül ise “Emek Bağlamında Sanatta Telif Hakları ve Ebru Sanatı” konusunda sunum gerçekleştirdi.
HAK-İŞ Genel Sekreter Yardımcısı Eda Güner, “Büyük bir emekle ince ince tasarlanan
eserlerin telif haklarının ne kadar önemli
olduğunu bu platformda sizlerin vasıtasıyla

gündeme getirmiş oluyoruz. Burada hem
ebru sanatının tarihini, ebrunun görünen
ve görünmeyen taraflarını ve içerisinde çok
derin anlamlar içeren bir sanatı yakından
tanıma imkanı da bulmuş oluyoruz. Ayrıca sanatçılarımızın binbir emekle ürettiği
eserler konusunda hukukun telif hakları
konusunda sanatçılarımıza tanıdığı haklardan da kendilerine bilgiler sunacağız” dedi.

“HAK-İŞ Bir İlke İmza Attı”
Ebru sanatçısı, Yaşayan İnsan Hazinesi ve
Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük
Ödülü Sahibi Fuat Başar, ebrunun tarihi
gelişiminden örnekler verdi. Başar, “Ebruya
ilk başladığımız günlerde ebrunun kelime
manası olarak bilen insan sayısı çok azdı.
Malzemesi bilinmez, örneği görülse tanınmazdı. Günümüzde bir sivil toplum kuruluşu Uluslararası Ebru Buluşması düzenliyor. Bir Konfederasyon Ankara gibi sanat
yönünden fakir bir şehirde üyeleriyle ebru
yapıyor, sergi yapıyor, çalıştay yapıyor. Bu
konuda kimin zerre kadar emeği geçtiyse
Allah razı olsun. HAK-İŞ’i bu konuda tebrik
etmek istiyorum. Düne kadar sendikaların,
sivil toplum kuruluşlarının sanata bakış
açısından söz etmek bile mümkün değildi.
Konfederasyonların sanatla ne ilgisi olabilirdi ki? Sanat sıradan bir iş onunla kim uğraşacak denilirdi” diye konuştu.

“Sanatçılarımız, Çalınan
Eserlerinin Arkasından Bir şey
Yapamıyor”
Ebru Sanatçısı ve Yaşayan İnsan Hazinesi,
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi
Öğretim Görevlisi Hikmet Barutçugil yaptığı
konuşmada, “35-40 sene önce ebrunun bu
günlere geleceğini hayal bile edemezdik.
HAK-İŞ Konfederasyonumuzun böyle bir
düşünceyi ve çalıştaya ev sahipliği etmesi
çok önemli. İşin hakkını vermek açısından
sanatçılar büyük sıkıntılar yaşıyor. Telif ve
telif hakları konusu bizde fazla gelişmedi.
Sanatçının çalınan eserlerinin telif haklarının peşinde koşmak gibi şeylerle uğraşmaması lazım” şeklinde konuştu.

“Kültür ve Sanat Olarak Bir
İşgaldeyiz”
Barutçugil, izinsiz kullanımların aynı zamanda kul hakkına girdiğini de hatırlatarak,
“Bizim inancımıza göre bunu yapanlar kul
hakkına da giriyorlar. Allah’ın affetmeyeceği iki şeyden birisidir kul hakkı. Eserlerimiz
kopyalanıyor, bir yerlerde kullanılıyor. Bu
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konunun gündeme gelmesi ebru sanatçıları açısından çok önemlidir. HAK-İŞ Konfederasyonumuza bu konuda çok teşekkür
ediyorum. Zaten Kültür ve Sanat olarak,
emperyalist, küresel bir işgaldeyiz, kendi
öz kültürümüze gereken ilgiyi vermeliyiz.
Kültür ve sanatta uluslararası olmanın ilk
ve temel prensibi önce ulusal olmaktan geçer ” diye konuştu.

“Türkiye Ebrunun Anavatanı”
Japon Ebru Sanatçısı Miki Oshita, Türkiye’de ebruyu öğrendikten sonra bu sanatı
Japonya’da tanıtmaya çalıştığını belirterek,
“Türkiye ebrunun anavatanı. Ben Türkiye’deyim ve çok şanslıyım. Japonya’ya gittiğimde özellikle engelli, otizm ve bedensel
engelli çocuklarla çalışıyorum, terapi konusunda ebru çok başarılı. Konsantre olamayan çocuklar tekneye baka baka konsantre
oluyorlar, ortaya güzel eserler çıkartıyorlar.
Aileleri de yaptıkları eserleri gördüklerinde
çok duygulanıyorlar” dedi.

“Sanatçılara Telif Hakları
Konusunda Bilgi Verildi”
Çalıştayda, “Emek Bağlamında Sanatta
Telif Hakları ve Ebru Sanatı” başlığı altında konunun uzmanı Avukat Murat Cangül tarafından bir sunum gerçekleştirildi.
Cangül, 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri
Kanunu anlamında telif haklarının içeriği
ve bu hakların ihlali halinde başvurulacak
hukuki yollar ve açılabilecek koruma ve
tazminat davalarına ilişkin ayrıntılı bilgiler
verdi. Cangül, “5846 sayılı Fikir ve Sanat
Eserleri Kanunu ile fikri haklarımız en üst
düzeyde yasal olarak koruma altında. Güzel sanat eserleri için hiçbir şekilde kayıt ve

tescil zorunluluğu bulunmamaktadır, tescil
ihtiyaridir. Kültür ve Turizm Bakanlığı Telif
Hakları Genel Müdürlüğünde güzel sanat
eserlerinizi tescil ettirebilirsiniz. Haklarınız
ihlal edildiğinde hakkınızın ispatı hususunda kolaylık sağlar. Mesela bir ebru eseri
ürettiniz ve eserinizi sattınız. Eğer sattığınız eser bir başkasına önceki satış fiyatına
göre çok daha yüksek meblağlar üzerinden
tekrar satılmış ise sonradan meydana gelen değer artışından belli bir oran dahilinde
pay hakkına sahip oluyorsunuz” diyerek,
pay ve takip hakkı ve katılımcılara hukuksal açıdan yapılması gerekenler konusunda
ayrıntılı bilgiler verdi.

5846 sayılı Fikir ve Sanat
Eserleri Kanunu ile fikri
haklarımız en üst düzeyde
yasal olarak koruma
altında. Güzel sanat
eserleri için hiçbir şekilde
kayıt ve tescil zorunluluğu
bulunmamaktadır, tescil
ihtiyaridir. Kültür ve Turizm
Bakanlığı Telif Hakları
Genel Müdürlüğünde güzel
sanat eserlerinizi tescil
ettirebilirsiniz.

“Emeğin Hakkını Savunmaktan
Yanayız”
HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan da
Uluslararası Ebru Buluşması: Emek Bağlamında Ebru Sanatında Telif Hakları Projesinin düzenlenen çalıştay ile sona erdiğini
belirterek, şunları kaydetti:
“HAK-İŞ olarak, geleneksel sanatlarımızın
en önemli dallarından biri olan Ebru konusunda bir faaliyet gerçekleştirmekten son
derece memnuniyet duyduk. Ebru sanatını
tanıtmanın daha geniş kitlelere duyurmanın, hem sanatın fiili olarak icra edilmesini
sağlamanın hem de bu sanatın arkasındaki
fikri derinliğin anlaşılması için Ebru üstatlarını bir çalıştayda biraraya getirmenin
mutluluğunu yaşıyoruz. HAK-İŞ olarak,
nerede bir hak ihlali varsa orada bulunmaktan, emeğin hakkını savunmaktan yanayız. Kültür ve sanat alanında da maalesef sanatçılarımızın yaşadığı çeşitli sorunlar var. Sanatçılarımızın haklarını korumak,
onların ürettikleri eserler üzerinde bilinçlendirmek üzere gerçekleştirdiğimiz bu projemizle kültüre
ve sanata küçük de olsa
bir katkı yaptığımıza
inanıyoruz.”
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ORMAN MÜHENDİSLERİ ODASI BAŞKANI
TÜRKYILMAZ'I AĞIRLADIk

Genel Başkanvekilimiz Dr. Osman Yıldız,
7 Temmuz 2020 tarihinde Orman Mühendisleri Odası Genel Başkanı Hasan Türkyıl-

maz'ı HAK-İŞ'te ağırladı. Ziyarette, Orman
Mühendisi Mehmet Üstünyer ve Genel Sekreter Yardımcımız Eda Güner de yer aldı.

Genel Başkanvekilimiz Dr. Osman Yıldız,
Orman Mühendisleri Odası'nın 4 Temmuz
2020 tarihinde gerçekleştirilen 48. Olağan
Genel Kurulu’nun hayırlı uğurlu olması
dileğinde bulunarak, Orman Mühendisleri
Odası Genel Başkanı Hasan Türkyılmaz’ı
yeniden Başkan seçilmesi dolayısıyla tebrik
ettı, başarılar diledi.
Orman Mühendisleri Odası Genel Başkanı
Hasan Türkyılmaz da Genel Başkanvekilimiz Dr. Osman Yıldız'a Genel Kurula katkı ve katılımlarından dolayı teşekkür etti.
Genel Başkanvekilimiz Dr. Osman Yıldız,
Orman Mühendisleri Odası Genel Başkanı
Hasan Türkyılmaz'a günün anısına hediye
takdiminde bulundu.

ANAR GENEL MÜDÜRÜ
KAPTANER'İ AĞIRLADIk
Genel Başkan Yardımcımız Dr. Osman Yıldız 23 Temmuz 2020 tarihinde araştırma sektörü kuruluşu
ANAR Genel Müdürü Kemal Kaptaner'i makamında
ağırladı. İkili gündeme ilişkin karşılıklı görüş alışverişinde bulundu.Yıldız günün anısına Kaptaner'e hediye
takdim etti.
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ORMAN MÜHENDİSLERİ ODASI GENEL
KURULUNA KATILDIK

Genel Başkanvekilimiz Dr. Osman
Yıldız, 4 Temmuz 2020 tarihinde Orman Mühendisleri Odası 48. Olağan
Genel Kuruluna katıldı.
Genel Başkanvekilimiz Dr. Osman
Yıldız, Orman Mühendisleri Odası
48. Olağan Genel Kurulu’nun hayırlara vesile olması dileğinde bulundu.
Yıldız, HAK-İŞ Konfederasyonu’nun
Tarım ve Orman Bakanlığı’nın hem
tarım hem de ormancılık alanında
örgütlü olduğunu belirterek, HAKİŞ’in 2 büyük ve güçlü sendikasıyla
başarılı çalışmalar yaptığını söyledi.
Yıldız, sendikalarımızın tarım ve

ormancılık alanında çalışanların
sorunlarının giderilmesi konusunda
önemli hizmetlerinin bulunduğunu
ifade etti.
Orman mühendislerinin de Türkiye’nin geleceği için büyük hizmetler
yaptığını vurgulayan Yıldız, bu hizmetlerin ortak noktasının insanlığın
“nefes almasına” yönelik olduğunu
söyledi.
Yıldız, orman mühendislerini ve
Orman Mühendisleri Odasını yürüttükleri başarılı çalışmalar dolayısıyla tebrik ederek çalışmalarında
başarılar diledi.

ÖZ İLETİŞİM-İŞ YÖNETİMİNden zİyaret
Genel Başkanvekilimiz Dr. Osman Yıldız, 31
Ağustos 2020 tarihinde Konfederasyonumuza
bağlı Öz İletişim-İş Sendikası olağanüstü genel
kurul sonrası Genel Başkanı Mehmet Nur Güllüoğlu ve beraberindeki yönetim kurulu üyelerini kabul etti. Yıldız, Öz İletişim-İş sendikası Genel Başkanı Mehmet Nur Güllüoğlu ve Yönetim
kurulu üyeleriyle çalışma hayatı ve iletişim sektöründeki örgütlenmelerle ilgili karşılıklı görüş
alışverişinde bulundu.
Yıldız, Öz İletişim-İş Sendikasının 29 Ağustos
2020 tarihinde yapılan mali gündemli olağanüstü genel kurullarını gerçekleştirmelerinden
dolayı Genel Başkan Mehmet Nur Güllüoğlu'na
ve yönetimine hayırlı olsun dileğinde bulundu.

Eylül 2020

HAK-İŞ KONFEDERASYONU

84 | HABERLER

"CUMHURBAŞKANIMIZ SOSYAL DİYALOĞA VERDİĞİ
ÖNEMİ BİR KEZ DAHA GÖSTERMİŞTİR"

HAK-İŞ Genel Başkanvekili Dr. Osman Yıldız, Genel Başkanımız Mahmut Arslan’ın
Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanımız ve diğer konfederasyon başkanları ile
birlikte Cumhurbaşkanımız Sayın Recep
Tayyip Erdoğan’ı ziyaret ettiğini anımsatarak, Cumhurbaşkanımız sosyal diyaloğa
verdiği önemi bir kez daha göstermiştir
dedi. HAK-İŞ Genel Başkanvekili Dr. Osman Yıldız, yaptığı yazılı açıklamada şunları
kaydetti:
“Genel Başkanımız Mahmut Arslan, Aile,
Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanımızla
ikili, ardından Hazine ve Maliye Bakanımız
ile dört Konfederasyon başkanının katılımıyla yapılan toplantıların ardından dün de
Sayın Bakan ve konfederasyon başkanlarıyla birlikte Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ı ziyaret etmiştir.
Genel Başkanımız Mahmut Arslan, Sayın
Cumhurbaşkanımız ile gündemde yer alan
kıdem tazminatı bağlamında yapılmak istenilen değişikliklerin yanı sıra çalışma hayatına ilişkin Konfederasyonumuz HAK-İŞ’in

görüş, problem ve önerilerini dile getirmiştir. Arslan, yapılmak istenilen değişiklikle
ilgili Bakanlarımızla yapılan toplantılarda
ortaya koyduğumuz temel ilke ve görüşlerimizi Cumhurbaşkanımıza da sunma
fırsatı bulmuştur. Görüşmede, Cumhurbaşkanımızın sosyal diyaloğa verdiği önem
memnuniyetle görülmüştür.
Arslan, kıdem tazminatı konusunda, işçilerin beklentileri, haklar, süreç gibi konulara ilişkin değerlendirmelerde bulunmuş,
Konfederasyonumuz HAK-İŞ’in görüşleri,
sorunlar ve yaklaşımımızı bir bütün olarak ortaya koymuştur. Cumhurbaşkanımız
Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın tarafların
süreçlere katılımını sağlaması ve ortaklaştırma arayışlarına her zaman olduğu gibi
değer verdiğini görmekten büyük memnuniyet duyduk. Bu çerçevede, sosyal taraflar
arasındaki diyaloğun her zaman güçlü olmasını arzu eden HAK-İŞ Konfederasyonu
olarak, bundan sonra da diyaloğun güçlendirilerek artırılacağını belirtmek istiyoruz.
Ayrıca Genel Başkanımız Mahmut Arslan,

Türkiye’nin Covid-19 salgını ile mücadelede
gösterdiği başarıdan dolayı Sayın Cumhurbaşkanımıza teşekkürlerini iletti. Arslan,
Türkiye’nin salgınla mücadelede model
olduğunu, dünyanın Türkiye’nin salgınla
mücadelesini gıptayla izlediğini belirterek,
Türkiye’nin dünya genelinde 100’den fazla
ülkeye yaptığı yardımlarla dünyanın takdirini topladığını söyledi. Arslan, çalışma hayatında da toplumu kapsayıcı politikaların
hızlı bir şekilde hayata geçirildiğini, toplumun rahatlatılarak, rahat geçiş ve normalleşme süreci sağlanmaya çalışıldığına
dikkat çekerek, bu çalışmalardaki başarılı
liderliği dolayısıyla Sayın Cumhurbaşkanımıza teşekkürlerini ifade etti. Eksikliklerin
ve yeni politikaların devam etmesine ilişkin
beklenti ve önerilerini dile getirdi.
Genel Başkanımız Arslan, HAK-İŞ’in Türkiye’nin yeniden IMF kapılarına götürülme çabalarına karşı olduğunu belirterek,
daha önce IMF dosyasını kapatan Sayın
Cumhurbaşkanımızın ve Hükümetimizin
IMF’den borçlanmama konusundaki kararlılığı dolayısıyla bir kez daha teşekkür etti.
Arslan, Türkiye’nin yurt içinde ve doğu
Akdeniz başta olmak üzere komşu ülkelerde bütün terör unsurlarına karşı verdiği
mücadeleyi büyük bir gururla takip ettiğini
belirterek, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı bütün
dünyaya yardımlarla, imarlarla, sağlık ve
altyapı yardımlarıyla yürüttüğü başarılı liderlik dolayısıyla tebrik etti.”

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın tarafların süreçlere
katılımını sağlaması ve ortaklaştırma arayışlarına her zaman olduğu gibi
değer verdiğini görmekten büyük memnuniyet duyduk.
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hak-İş'ten GENÇ KADIN EMEKÇİLERİN YAYGIN
ÖĞRENME YOLUYLA GÜÇLENDİRİLMESİ
PROJESİ ÇALIŞTAYI
Genel Başkan Yardımcımız Dr. Osman Yıldız, 16 Temmuz 2020 tarihinde
HAK-İŞ Konfederasyonu Genel Merkezinde HAK-İŞ ve projenin yerel ortağı
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirilen
Genç Kadın Emekçilerin Yaygın Öğrenme Yoluyla Güçlendirilmesi Projesi
Durum Tespit Çalıştayı’na katıldı.

Genel Başkan Yardımcımız Dr. Osman Yıldız, Genç Kadın Emekçilerin Yaygın Öğrenme Yoluyla Güçlendirilmesi Projesi Durum
Tespit Çalıştayı’na katıldı.

Avrupa Birliği’nin Erasmus+ Programı kapsamında, Türkiye’de, Arnavutluk’ta, Bulgaristan’da ve Fransa’da HAK-İŞ koordinatörlüğünde yürütülmekte olan “Genç Kadın

Emekçilerin Yaygın Öğrenme Yoluyla Güçlendirilmesi Projesi” kapsamında Durum
Tespit Çalıştayı, 16 Temmuz 2020 tarihinde
HAK-İŞ Konfederasyonu Genel Merkezinde HAK-İŞ ve projenin yerel ortağı Ankara
Yıldırım Beyazıt Üniversitesi temsilcilerinin
katılımıyla gerçekleştirildi.
Çalıştaya, Genel Başkan Yardımcımız Dr.
Osman Yıldız, Genel Sekreter Yardımcımız
ve Proje Koordinatörü Eda Güner, “Genç
Kadın Emekçilerin Yaygın Öğrenme Yoluyla
Güçlendirilmesi Projesi” uzmanları Recep
Atar, Emine Aytekin, Elif Yıldırım, HAKİŞ Uzmanları Mert Demir, Merve Yılmaz,
Fatoş Can ile konfederasyonumuza bağlı
sendikalarımızda görev alan genç kadın ve
erkeklerin katıldı.
Genel Başkan Yardımcımız Dr. Osman Yıldız, “Genç Kadın Emekçilerin Yaygın Öğrenme Yoluyla Güçlendirilmesi Projesi”
ile HAK-İŞ Konfederasyonu tarafından bu
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yıl 3’üncü projenin ilk somut faaliyetinin
gerçekleştirildiğini söyledi. HAK-İŞ’in eğitimlerini katılımcıların bir adım daha öteye
geçeceği, aşamalar kaydedeceği etkinlikler

HAK-İŞ KONFEDERASYONU
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olarak tanımlayan Yıldız, HAK-İŞ’in yapılanması ve öncelikleri olarak kadın ve gençlik
konusunda ülkemizde çıtayı yükseltmeyi
başardığını ifade etti. Yıldız, “13 yıl kadar

önce HAK-İŞ Gençlik Stratejisi’ni geliştirdik ve akabinde kadın stratejimizi ortaya
koyduk. Daimi komitelerimizi yeniden yapılandırdık ve sayılarını arttırdık. Gençlik
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Komitemiz faaliyetleri ve bu projedeki çalışmaları ile gençler olarak endüstriyel ilişkiler sistemi ve sendikal yaşama dair yeni
kavramlar öğreneceksiniz. Gençlerin yeni
kavramlara aşina olmalarını, o kavramların
içeriğine hakim olmalarını ve içselleştirmelerini istiyoruz” dedi. HAK-İŞ’in kurulduğu
tarihten bu yana gençler, kadın çalışanlar,
endüstri ilişkileri ve çalışma hayatına dair
yeni kavramlar geliştirdiğini ve içselleştirdiğini söyleyen Yıldız, “Kavramsal boyut
ve değerler, karşılaşılan sorunları aşmada,
onlara çözüm önerileri getirmede anahtar
öneme sahiptir. HAK-İŞ olarak işverenlerle ilişkilerde kavramlar, değerler ve ilkeler
üzerinden diyalog kurduğumuz için başarılı
olduğumuzu düşünmekteyiz. Bu değerleri
ve kavramları, sadece kendi kuruluşumuz
ve ülkemiz için değil başka ülkeler, oradaki
sosyal ortaklar, en tepedeki insanlık için de
üretiyoruz ve geliştiriyoruz. Bu doğrultuda
bu projenin gençleri yeni bilgilerle donatarak bir ufuk kazandıracağını, yeni değerlere aşina kılacağını, böylelikle birkaç adım
öteye taşıyacağını düşünüyoruz” şeklinde
konuştu.

“Beraber Çalışarak Başarılı
Sonuçlar Elde Edeceğimizi Ümit
Ediyorum”

HAK-İŞ olarak işverenlerle
ilişkilerde kavramlar,
değerler ve ilkeler
üzerinden diyalog
kurduğumuz için
başarılı olduğumuzu
düşünmekteyiz. Bu
değerleri ve kavramları,
sadece kendi kuruluşumuz
ve ülkemiz için değil başka
ülkeler, oradaki sosyal
ortaklar, en tepedeki
insanlık için de üretiyoruz
ve geliştiriyoruz. Bu
doğrultuda bu projenin
gençleri yeni bilgilerle
donatarak bir ufuk
kazandıracağını, yeni
değerlere aşina kılacağını,
böylelikle birkaç adım
öteye taşıyacağını
düşünüyoruz

Ortak akıl, sosyal ortaklık, fıtratta farklılık, haklarda eşitlik gibi yeni kavramları
üretmenin kavramların çerçevesini çizdiği
konulara hakimiyet demek olduğunu, kavramsal çalışmaların gençleri sosyal, ekonomik, kültürel ve siyasal hayatta diğerlerinden ayıracağını belirten Yıldız, “Sendikal
mücadelenin de kavram ve değer boyutu
vardır. Bilgi, beceri, tutum ve davranışlara, diğer adıyla yeterliliklere hakim olmak
gençlerin önünü açacaktır. Beraber çalışarak, birlikte üreterek başarılı sonuçlar elde
edeceğimizi ümit ediyorum” dedi.

“Projeli Çalışma Ortak Akılla
Yürütülen Bir Ekip İşidir”
HAK-İŞ Genel Sekreter Yardımcısı Eda Güner, projenin hayata geçirilmesinde emeği
geçen herkese teşekkür etti.
HAK-İŞ’in projeli çalışma kültürünü benimsediğini söyleyen Güner, “Projeli çalışmak,
koordineli, disiplinli bir çalışma anlayışı ve
ortak akılla yürütülen bir ekip işidir. HAK-
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İŞ olarak her zaman ortak akılla birlikte
çalışmanın önemine inanan bir emek örgütüyüz. “Genç Kadın Emekçilerin Yaygın
Öğrenme Yoluyla Güçlendirilmesi Projesi”
ile Konfederasyonumuza bağlı sendikalar ve projemiz yerel ortağı Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi’nden gelen genç
temsilcilerle, sizlerin çalışma hayatındaki
sorunlarınızı tespit etmek, önerilerinizi
dinlemek ve sendikal kültüre aşinalığınızı
artırmak için birlikteyiz. Proje sonunda ortaya çıkacak fikri çıktıların konu başlıklarını
belirlemek için buradayız. Aktif katılım ve
somut katkılarınız projemiz için oldukça
önemlidir” dedi.
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HAK-İŞ Projeler Koordinatörü ve Proje
İletişim Uzmanı Recep Atar’ın katılımcıları
HAK-İŞ projeleri hakkında bilgilendirmesi, katılımcıların kendilerini tanıtmaları ile
HAK-İŞ Endüstriyel İlişkiler Uzmanı ve Proje Asistanı Elif Yıldırım’ın projenin amaçlarına, faaliyetlerine, hedef grubuna ve beklenen sonuçlarına ilişkin başlıklar içeren
sunumu takip etti.
HAK-İŞ Gençlik Komite Başkanı ve Proje
Teknik Uzmanı Emine Aytekin, “HAK-İŞ Boyutuyla Sendikal Harekette Gençlik: HAKİŞ Gençlik Komitesi Faaliyetleri” konusunda bir sunum gerçekleştirdi.
Konuşmaların ardından 2 oturum şeklinde

düzenlenen grup çalışmalarına geçildi. Her
birinde 4 genç katılımcının yer aldığı 4 masada toplamda 16 genç emekçi kendi içinde
gençlerin işe giriş süreçlerinde karşılaştığı
fırsat ve zorluklar, gençlerin çalışma hayatında karşılaştığı sorunlar ve çözüm önerileri, HAK-İŞ boyutuyla sendikal harekette
ve örgütlenme çalışmalarında gençler ile
genç çalışanların yeterliliklerinin artırılmasının teşvik edilmesi konu başlıklarında görüş ve önerilerini sundular.
Çalıştayın sonunda Genel Başkan Yardımcımız Dr. Osman Yıldız ile Genel Sekreter
Yardımcımız Eda Güner tarafından çalıştaya
katılanlara sertifika takdim edildi.
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ARSLAN, ALİ RIZA YILMAZ’IN CENAZE TÖRENİNE KATILDI

HAK-İŞ Konfederasyonu Genel Başkan
Danışmanı ve Hizmet-iş Sendikamızın eski
Genel Sekreteri Ali Rıza Yılmaz’ın cenazesi
13 Haziran 2020 tarihinde Ankara Eryaman’da İkindi Namazını Müteakip Eryaman
Musa Efendi Camii’nde Kılınan namazın ar-

dından Eryaman Köyü Mezarlığına dualar
eşliğinde defnedildi. Merhum Ali Rıza Yılmaz’ın cenazesine Genel Başkanımız Mahmut Arslan, Genel Başkan Yardımcılarımız,
Dr. Osman Yıldız, Hüseyin Öz, konfederasyonumuza bağlı sendikalarımızın başkan

ve yöneticileri, Ali Rıza Yılmaz’ın ailesi, sevenleri HAK-İŞ teşkilatımız katıldı.
Merhuma Allah’tan Rahmet, Konfederasyonumuz HAK-İŞ ve HİZMET-İŞ Sendikamız başta olmak üzere ailesine ve sevenlerine,teşkilatımıza başsağlığı dileriz.
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Arslan’dan Volkan Bozkır’a Tebrik Mesajı
HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut
Arslan Büyükelçi Sayın Volkan
Bozkır’ın Birleşmiş Milletler Genel
Kurulu 75. dönem başkanlığına
seçilmesini tebrik ederek, “Bu
önemli görev ülkemiz ve dünya
için tarihi bir adım olmakla birlikte,
Türkiye’nin dünyadaki liderliğinin de
bir göstergesi sayılmaktadır” dedi.
HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut
Arslan kutlama mesajında şu
ifadelere yer verdi:

“Ülkemiz, dünyada teröre karşı aynı anda birçok ülkede mücadele ederek barışın tesis
edilmesi, bütün ülkelerde yoksulluğun azaltılması amacıyla mağdur ve mazlumlara
el uzatılması ve tüm bu güzelliklerin dünya ülkeleri ile paylaşılması noktasında Sayın
Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğiyle daha ileriye taşınacaktır.
Bu başarıya ulaşılmasında Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğini,
Dışişleri Bakanımız Sayın Mevlüt Çavuşoğlu’nun başarılı çalışmalarını ve Sayın Volkan
Bozkır’ın girişim ve gayretlerini tebrik ediyoruz. Sayın Bozkır’ın bu mühim göreve layık
olarak başarılı bir süreç yürüteceğinize inancımız tamdır”
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hak-iş'ten Yeterlilik Odaklı Sendikalı Kadın
Takım Kaptanları Yetiştirilmesi Projesi
HAK-İŞ Kadın Komitesi, Denizli’de
“Yeterlilik Odaklı Sendikalı Kadın Takım Kaptanları Yetiştirilmesi Projesi"
İlk Düzey Eğitim Programı”nı gerçekleştirdi.
Programa, HAK-İŞ Genel Başkanvekili
Av. Hüseyin Öz’ün yanı sıra, HAK-İŞ Genel
Sekreter Yardımcısı Eda Güner, HAK-İŞ
Kadın Komitesi Başkanı Fatma Zengin,
HAK-İŞ Denizli İl Başkanı Sezai Söylemez,
HAK-İŞ Muğla İl Başkanı Esin Dinç, İŞKUR
Müdür Yardımcısı Ali Daşçı, İŞKUR Denizli Şube Müdürü Sedat Çolman, HAK-İŞ
Uzmanları Merve Yılmaz ve Fadime Can,
konfederasyonumuza bağlı sendikalarımızın yönetim kurulu üyeleri ve HAK-İŞ’e
bağlı sendikalarımızın kadın komitesi başkan ve üyeleri katıldı.
Genel Başkanvekilimiz Av. Hüseyin Öz,
önceki gün Muğla’da kaybolan 27 yaşındaki Pınar Gültekin’in cansız bedeninin yakıldıktan sonra varil içerisine üzerine beton
dökülmüş halde ormanlık alanda bulunması olayının büyük bir vahşete örnek olarak
kadın cinayetleri tarihine geçtiğini vurguladı.

ları hiçbir zaman duymayı arzu etmiyoruz. Mutlaka bu konuda sözün ötesinde
bir eylem geliştirmek, söylemi eylemle
desteklemek, benzeri şiddet mağduru
hanımları mağdur olmaktan çıkarmak
ve onlara yeniden toplumumuzun içinde
yeni bir fırsat sunmamız gerekiyor” dedi.

“Önlemler Alınmazsa Yenileri de
Olacak”

“Söylemlerimizi Eylemlere
Dönüştürmeliyiz”
Öz, “Benzeri birçok cinayete de millet, ülke
ve kadınları olarak şahit olduk. Bu tür olay-

Benzeri olayların gün geçtikçe arttığına
dikkat çeken Öz, eğer gerekli önlemler
alınmazsa bu tür cinayetlere yenilerinin
de ekleneceğini söyledi.
Öz, “Eğer bir yerde haksızlık, adaletsizlik,
hukuksuzluk varsa siz o adaletsizliğin,
hukuksuzluğun, haksızlığın ve cinayetin karşısına o toplumun bir ferdi olarak
çıkmazsanız, biliniz ki bir aşama, 2 aşama
sonrasında benzeri bir hukuksuzlukla mutlaka sizler de karşılaşacaksınız. Herkesin
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ferdi olarak tepki koymasını ve toplumsal
tepkiye destek olmasını istiyorum” dedi.

“Şehitlerimizi Rahmetle Anıyorum”
Ülkemizin savunması için canını ortaya koyan ve bu yolda şehit olan bütün güvenlik
görevlilerine Cenab-ı Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı dileyen Öz, “Bu yolda siz
de takdir edersiniz ki peygamber ocağı ile
anne kucağını birbirinden ayırmak mümkün değildir. HAK-İŞ olarak yolumuzu aydınlatan; kınalı kuzularını, evlatlarını askere
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gönderirken ‘Ya şehit ol ya gazi’ diyen annelerimizin bakış açılarıdır. O annelerimize
buradan bir kez daha selam olsun” ifadelerini kullandı.

“Emeği Geçenlere Herkese
Teşekkür Ediyorum”
HAK-İŞ Kadın Komitesi tarafından hayata
geçirilen projede emeği geçen herkese teşekkürlerini ileten Öz, “HAK-İŞ Kadın Komitemizi bu proje vesilesiyle yürekten tebrik
ediyorum. Bu projenin hayata geçirilmesin-

de emek veren bütün arkadaşlarımızı tebrik ve takdir ediyor, başarılarının devamını
diliyorum. Umut ediyorum ki onlar başarılı
oldukça, HAK-İŞ ve HAK-İŞ’li kadınlarımız
da hayata yeni başarılarla devam edecekler” diye konuştu.

“Geçmişte Yaşananları
Unutmayalım”
Geçmişte kadınların kıyafetlerine kadar karışan bir iradenin artık ortadan kalktığını vurgulayan Öz, “Bugün, yaşadığımız sıkıntıları
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geride bırakmış olmanın toplum olarak huzuru içerisindeyiz. Ancak dün yaşadıklarımızı
da unutmadan, onlardan ders almak ve onlardan aldığımız derslerle önümüze bakmak
ve yola devam etmek zorundayız” dedi.

“HAK-İŞ’in Alnı Aktır”
HAK-İŞ’in hiçbir zaman çekinmesini, kaygı
duymasını gerektiren bir ayıbının olmadığını
vurgulayan Öz, “Kadınlarımızın hak ve özgürlüklerini destekleyen, onların toplumumuzun önünde rol model olmasını ve toplumumuzun önünde yürümesini, kendilerine
ailelerine ve çevrelerine liderlik etmesini
her zaman için destekledik ve bundan sonra
da desteklemeye devam edeceğiz” şeklinde
konuştu.

“Her Zaman Kadınlarımızın
Yanındayız”
“HAK-İŞ olarak her şeye rağmen kadınlarımızın yanındayız ve onların en büyük
destekçisiyiz” diyen Öz, “Kadınlarımızın çalışma yaşamı içerisinde düşük ücretle ve
istenmeyen, arzu edilmeyen, arka planda
kalan işlerde çalıştırılmasına karşı, iş ve aile
yaşamlarının uyumlaştırılması amacıyla,
görev dağılımında adil bir uygulama yapılması için kayıt dışı çalışmanın önlenmesi,
kadınlarımızın özellikle çalışmış oldukları
işyerlerinde terfi ve yükselmelerinde farklı

muameleye tabi tutulmamasını kendimize görev bildik. Konfederasyon olarak bu
noktada her zaman için temel sorunların
takipçisi olduk ve bundan sonra da takipçisi
olmaya devam edeceğiz” dedi.
HAK-İŞ’in sendikalı, sendikacı ve lider kadınlar olabilmesi amacıyla 2014 yılından
birçok proje geliştirdiğini vurgulayan Öz,
“Projelerin içerisinde kadınlarımıza temel
anayasal ve yasal haklarını öğrenmelerini
sağlamak ve yasalarla teminat altına alınmış olan haklarını kullanmasını, toplu iş
sözleşmesi süreçlerinde elde ettiğimiz haklarını bilmelerini ve onların takipçisi olmalarını sağlamayı arzu ettik. Projelerimizde
“Fıtratta Farklılık, Haklarda Eşitlik, Mobbing,
İş ve Aile Yaşamının Uyumlulaştırılması,
Çalışma Yaşamında Kadın Hakları ve Hukuksal Referanslar, Toplu İş Sözleşmesi
Müzakere Teknikleri, İletişim Becerileri ve
Sendikal Alanda Kadın Temsili” konularını
hep önceledik ve her bir projemizi kadınlarımızın, erkeklerimizin ve çalışanlarımızın
büyük bir katılımıyla gerçekleştirdik. Bütün
bu projelerimiz son derece başarılı oldu ve
bu projelerden başarıyla çıktık. Bu eğitimler
sonucunda kadın üyelerimiz hem kendi hak
ve hukuklarını koruma, çevrelerinde birlikte
çalıştıkları çalışan kadınların hak ve hukuklarını koruma hususunda iyi ve yeterli bir

noktaya geldiler ve bunu da geliştirmeye
devam edeceğiz” diye konuştu.

“Kadın Çalışanlarımızın Haklarını
Önceledik”
“Yeterlilik Odaklı Sendikalı Kadın Takım
Kaptanları Yetiştirilmesi Projesi İlk Düzey
Eğitim Programı”nın ilkini Denizli’de gerçekleştirmekten dolayı büyük mutluluk
duyduklarını belirten Öz, “Bu projenin ilk
ayağında sizlerle beraberiz. Bundan önceki süreçlerde konfederasyon olarak öncelikle kadınlarımıza “sendikalı olun” dedik.
Sendikal olun derken kadınlarımızın, kadın
çalışanlarımızın haklarını önceledik. Sendikalarımızın ve konfederasyonumuzun
çatısı altında olmanız halinde sizin haklarınızı mutlaka koruyacağız dedik. O dönemde
kadınlarımızı hem konfederasyonumuzun
hem de sendikalarımızın çatısı altında toplanmaya davet ederken, birinci amacımız
kadın odaklı kararlar almak, kadınlarımızla
beraber onların hak ve hukukunu korumak
oldu. Bir sonraki aşamada ise ‘sendikacı
olun’ dedik. Sendikalı kadın olmaya doğru
projelerimizi, bakış açılarımızı, kadınlarımıza dönük çalışmalarımızı bir ileri aşamaya
taşıdık” dedi.
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“Kadınlarla Aynı Yolda Omuz
Omuza Yürümekten Dolayı Gururlu
ve Onurluyuz”
HAK-İŞ’in kadın çalışmaları konusunda geldiği noktanın gurur verici olduğunu söyleyen Öz, “Bugün konfederasyonumuzun Genel Sekreter Yardımcısı bir hanım arkadaşımız, HAK-İŞ Kadın Komitesi Başkanımız
ve Öz İletişim-İş Sendikası Genel Başkan
Yardımcımız bir hanım arkadaşımız. Burada
bulunmayan ama sendikalarımızda ve konfederasyonumuzda kadınları temsil eden,
kadınlar için mücadele eden birçok hanımefendi arkadaşımız var. Bu arkadaşlarımızla
beraber olmaktan ve bu arkadaşlarımızla
aynı yolda birlikte yürümekten, omuz omuza mücadele etmekten dolayı çok gururlu
ve onurluyuz” diye konuştu.

“Kadın Elinin Değdiği Her Yerde
Özel Bir Farklılık Var”
Kadın elinin değdiği her yer yerde özel bir
farklılığın göze çarptığını söyleyen Genel
Başkanvekilimiz Hüseyin Öz, “Bugün sendikalarımıza, konfederasyonumuza, bütün
teşkilatımıza kadın eli değdi ve değmeye
devam ediyor. Genel Başkanımız Mahmut
Arslan’a teşekkür etmek istiyorum. 2007
yılında Genel Başkanımız Mahmut Arslan
kadın komitesi kurulacağı fikrini ortaya
attığı zaman teşkilatımızın içerisinde çalışan kadınlarımızın oranı sadece yüzde 1’di.
O dönem ilk kadın komitesinin kurulduğu
yer Hizmet-İş Sendikasıydı. Ardından bütün
sendikalarımızda kadın komitesi başkanlıkları oluşturuldu. 2007’de yüzde 1 kadın
üyeye sahip bir konfederasyon iken bugün
700 bin üyeli 170 bin kadın üyesi olan bir
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Konfederasyon olduk” şeklinde konuştu.
Kadınların emeğinin hiçbir zaman unutulamayacağını vurgulayan Öz, “Ne söylenirse
söylersin, yürekten inanıyoruz ki kadınlarımızla lider kadınlarımızla, sendikalı kadınlarımızla, sendikacı kadınlarımızla çalışmak
gerçekten gurur verici ve keyifli bir iş. Siz
anasınız, siz kardeşsiniz, siz bacısınız dolasıyla hayatın her alanıyla ilgili sizin söyleyecek bir sözünüz var ve olmalı” dedi.
Gelinen noktanın yeterli olmadığını vurgulayan Öz, yürütülen projelerle birlikte HAK-İŞ
ve üye sendikalarda görev alabilecek niteliklere sahip olan, kendisini geliştiren, eğiten, yetiştiren hanımların sayısının her geçen gün artacağına dikkat çekti.

“Bu Tabloyu Genel Başkanımıza
Borçluyuz”
Öz, “Emek veren, kadınlarımızın ön plana
çıkması için canla, başla mücadele veren
ve her şeye rağmen o mücadelesinden asla
taviz vermeyen, geri adım atmayan, Genel
Başkanımız Mahmut Arslan’a yürekten teşekkür ediyorum. Toplumda kabul ettirmeniz zor olan bir ilki gerçekleştirmek, bütün
riskleri göze alarak yola çıkmak, o liderliği
göstermek gerçekten hiç kimseye kısmet
olmaz. Genel Başkanımız o riski göze aldı
ve bugünkü tablonun ortaya çıkmasını sağladı. Öncelikle alkışlanması, desteklenmesi
gereken, övülmesi gereken bir şey varsa o
da Genel Başkanımızın bu tavrıdır” dedi.
Hedeflere ulaşmanın büyük fedakarlıklar
gerektirdiğini vurgulayan Öz, “Bir hedefiniz, bir hayat amacınız olacak. Kendinize
bir amaç koyacaksınız ve hiç yılmadan,
bıkmadan usanmadan, geri adım atmadan

o yolda ilerleyeceksiniz. Dolayısıyla bunu
yaptığınız müddetçe, yeni sendikalı, sendikacı lider kadınlarımızı hep birlikte sahnelerde göreceğiz. Bu projenin de sizin bu
anlamda geleceğe dönük olarak yapacağınız çalışmalar için bir ışık olmasını, yeni bir
başlangıç olmasını umut ediyorum. Dolayısıyla bu projenin gerçekleştirilmesi için
fikir babası olan, bunun fikrini ortaya atan,
yazımını yapan, projenin kabul edilmesi için
çaba gösteren ve projenin bugün hayata
geçmesini sağlayan ve bizi burada sizlerle
buluşturan konfederasyonumuzun bütün
kademelerindeki arkadaşlarımıza teşekkür
ediyorum” dedi.

“Eğitimlerimiz ve Projelerimiz
HAK-İŞ’in Ortak Çalışma Kültürünü
Yansıtıyor”
HAK-İŞ Genel Sekreter Yardımcısı Eda Güner, HAK-İŞ’in kendini geliştiren, sorunları
yerinde tespit eden, yenilikçi çözümler üreten öncü bir sendikacılık anlayışı yürüttüğünü belirterek, “Eğitimlerimiz ve projelerimiz
vasıtasıyla gerçekleştirdiğimiz bu birliktelikler HAK-İŞ’ in ortak çalışma kültürünü
en iyi şekilde yansıtıyor. Her çalışmamızda
özgün bir model geliştiriyor, yeni bir iddia ve
yeni bir duruş ortaya koyuyoruz” dedi.

“Çalışma Hayatına Özgün Bir HAKİŞ Değeri Katıyoruz”
HAK-İŞ’in çalışma hayatını ilgilendiren tüm
konularda politika üretmeye artan bir etkinlikle devam ettiğini vurgulayan Güner,
“HAK-İŞ olarak sadece sorunları tespit eden
değil, çözüme yönelik aksiyon alan, model
oluşturan ve yeni kavramlar geliştiren bir
seviyedeyiz. Genel Başkanımızın liderliğin-
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de yaptığımız tüm çalışmalarla, çalışma
hayatına özgün bir HAK-İŞ değeri katıyor,
HAK-İŞ duruşunu ve tavrını en net şekilde
ortaya koyuyoruz” diye konuştu.

ruşunu ve üslubunu bilen ve kullanabilen,
yeterliliklerini geliştiren ve kullanan, takip
eden ve üreten, HAK-İŞ değerlerini anlayan
ve sorumluluk alan kişi demektir” dedi.

“Kadın Sendikacı Lider, HAK-İŞ’i
Anlayan ve Anlatabilen Kişidir”

“Eğitimleri Çok Önemli Bir Araç
Olarak Görüyoruz”

Kadın sendikacı lideri, HAK-İŞ vizyonunu
ve duruşunu içselleştiren, bu sorumluluğu
taşıyan, değer katan ve üreten, HAK-İŞ’i anlayan ve anlatabilen kişi olarak tanımlayan
Güner, “HAK-İŞ bakış açısıyla lider kadın
sendikacı yetkinliklerini geliştiren, kavram
üreten, kavramların içini doldurarak kullanmaya özen gösteren kişidir” ifadelerini
kullandı.

Sendikal takım kaptanı olma yolculuğunda
en önemli yapı taşının eğitim olduğunu dile
getiren Güner, “Kadın çalışanlarımızın ulusal ve uluslararası tüm platformlarda Konfederasyonumuzu en başarılı şekilde temsil etmelerini istiyoruz. Kadın üyelerimizin
yeterliliklerini geliştirmek ve kapasitelerini
arttırmak için bu eğitimleri çok önemli bir
araç olarak görüyoruz. Bu yüzden bu eğitimleri düzenliyoruz” şeklinde konuştu.

“Sendikal Hayatta Kabul Gören
Kavramlar Geliştirdik”
Çalışma hayatına erdemli sendikacılık, fıtratta farklılık haklarda eşitlik, sendikal inşa,
kadın sendikacı liderler gibi sendikal hayatta kabul gören kavramlarını HAK-İŞ olarak
geliştirdiklerini ve çalışma hayatına kazandırdıklarını anlatan Güner, “Geçtiğimiz sene
kadın sendikacı liderler dedik, bu sene yeni
bir kavram ortaya atarak Sendikalı Takım
Kaptanları diyoruz. Her yeni faaliyetimizde
bir adım üstünü hedefliyor ve bir üst seviyeye çıkıyoruz” şeklinde konuştu. Güner, “Sendikalı Takım Kaptanı’nı demek, HAK-İŞ du-

“Başarımız 50 Yıllık Bir Tecrübenin
Eseridir”
HAK-İŞ tarafından üretilen tüm kavram ve
politikaların sosyal taraflar nezdinde karşılık bulduğunu söyleyen Güner, “Bu başarı
tesadüfi değil, 50 yıllık bir tecrübenin eseridir. Konfederasyonumuz kadın ve gençlik
çalışmaları konusunda hiçbir sivil toplum
kuruluşunun yapamadığını yapmış, kurumsal komiteler oluşturmuş, eğitim ve
proje faaliyetleri yürütmüş, strateji ve eylem planları oluşturmuştur. Bu çalışmaları
yaparken izlediğimiz yol haritamızın teme-

lini çalışma hayatına ilişkin yenilikçi çözüm
önerilerini ortaya koymak oluşturmuştur”
diye konuştu.

“HAK-İŞ Kararlı ve İlkeli
Duruşundan Taviz Vermedi”
HAK-İŞ’in hiçbir koşulda kararlı ve ilkeli duruşundan taviz vermediğini üyelerinin destekleriyle daha da güçlenerek yoluna devam
ettiğini vurgulayan Güner, “Çalışmalarımızın hayat bulmasında ve büyük bir başarı
ile gerçekleşmesinde büyük katkısı olan,
desteklerini bizden esirgemeyen Konfederasyonumuz Genel Başkanı Sayın Mahmut
Arslan’a teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.

“HAK-İŞ Kadın Varlığını Her Alanda
Göstermiştir”
HAK-İŞ Kadın Komitesi Başkanı Fatma
Zengin, sendikal örgütlülüğün her kademesinde kadınların olması gerektiğine inandıklarını vurgulayarak, “HAK-İŞ, sendikal
örgütlülükte çığır açmış temsilcilikten genel başkanlığa ve uluslararası örgütlerdeki
temsiliyete kadar kadınların varlığını ve etkinliğini her alanda göstermesi düsturuyla
hareket etmiş ve bunu başarmıştır. Her
daim yenisini eklediği projeleriyle ve eğitim
programlarıyla öncü olmuş, ufuk açıcı her
eylemin destekçiliğini yapmıştır” dedi.
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“Projemiz, Özgün ve Yenilikçi Bir
Eğitim Programıdır”
Yeterlilik Odaklı Sendikalı Kadın Kaptanları
Yetiştirilmesi Projesi ile verdikleri sözleri
gerçekleştirmenin ve söylemlerinin eyleme dönüşmesinin mutluluğunu yaşadıklarını söyleyen Zengin, “Projemiz, özgün ve
yenilikçi bir eğitim programıdır. Projemizle
kadın emekçilerin kapasitelerinin geliştirilmesini, potansiyele sahip kadın emekçilerin
ileri düzeyde eğitilmesini ve rol model olmasını hedefliyoruz. Böylelikle hedef kitlemize, çalışma hayatında karşılaşılan sorunların tespitiyle, çözüm sürecinde hangi mekanizmaların işletileceği, sürecin ne şekilde
takip edilmesinin faydalı olacağı gibi temel
yetkinlik ve yeterlilik kazandırmayı amaçlıyoruz” diye konuştu.

“5 İlde 45 Emekçiyle Bir Arada
Olacağız”
Proje ile Denizli, Ankara, İstanbul, Konya ve
Rize’de 45 emekçiye eğitim vereceklerini
anlatan Zengin, “5 ilde 2 gün süreyle gerçekleştireceğimiz eğitim faaliyetimizin sonunda düzenleyeceğimiz sınavla her ilde ilk
5’e giren başarılı katılımcıları belirleyeceğiz.
Başarılı katılımcıları Ankara’da gerçekleştireceğimiz “Sendikalı Kadın Takım Kaptanları Yetiştirme Eğitim Programı”na davet
edeceğiz. İkinci tur eğitimimizin sonunda
ise kadınlarımıza ‘Sendikalı Takım Kaptanı’
kimliği vereceğiz” dedi.

“Genç ve Kadın Emekçilerin
Kapasitelerini Artırmayı
Amaçlıyoruz”
Proje kapsamında eğitim veren hocaların
katkılarıyla ‘Sendikalı Kadın Takım Kaptanı
Yetiştirilmesi Kitabı’ hazırladıklarını anlatan

HAK-İŞ KONFEDERASYONU

Eylül 2020

Zengin, “Başvuru kılavuzu niteliği taşıyacak
bilimsel bir kaynak oluşturduk. Ağustos
ayında baskısını tamamlanıp üyelerimize
ulaştıracağız. Böylece, yeni ve yenilikçi eğitim programları yoluyla çalışan kesimlerin,
özellikle de genç ve kadın emekçilerin kapasitelerini artırmayı amaçlıyoruz” ifadelerini kullandı. Zengin, “Takım Kaptanlarımız
iş yaşamlarında gösterecekleri verimlilik,
toplu pazarlık görüşmeleri türünden süreçlerinde alacakları pro-aktif ve yapıcı tutumlarla hem kendileri hem çalıştıkları işyerleri
hem de mensubu oldukları sendikalar açısından önemli kazanımlar elde edecektir.
Geldiğimiz noktada kimliğimizin izlerini Kadın Kaptanlarımızla bir kez daha ortaya çıkaracak, sendikal camiaya yeni bir kavramı
daha içini doldurarak kazandıracağız” dedi.
HAK-İŞ Denizli İl Başkanı Sezai Söylemez,
“Yeterlilik Odaklı Sendikalı Kadın Takım
Kaptanları Yetiştirilmesi Projesi İlk Düzey
Eğitim Programı”nın ilkinin Denizli’de gerçekleştirilmesinden duyduğu memnuniyeti
dile getirirken, HAK-İŞ’in kadın konusundaki çalışmalarının çalışma hayatı ve sendikal hayatta önemli bir yere sahip olduğunu
söyledi.
Eğitimlerde Konfederasyonumuza bağlı Öz
Gıda-İş Sendikası Kadın Komitesi Başkanı
Aybüke Bengü Özmutaf ile Konfederasyonumuza bağlı Hizmet-İş Sendikası Kadın
Komitesi Başkanı Hatice Ayhan kadın komitesi olarak düzenledikleri faaliyetler ve
yaptıkları çalışmalar hakkında katılımcıları
bilgilendirdiler. HAK-İŞ Denizli Şube Kadın
Komitesi Başkanı Ayşe Çulha, HAK-İŞ Denizli Şube Başkan Yardımcısı Havva Sarıca
ve HAK-İŞ Muğla İl Başkanı Esin Dinç kadın komitesi olarak illerdeki faaliyetleri ve
çalışmaları hakkında bilgilendirmelerde

bulundular. Konuşmaların ardından programın eğitim kısmına geçildi. HAK-İŞ MEYEB
İktisadi İşletme Müdürü Rıdvan Günay tarafından Belgeli İşgücünün ve Yeterliliklerinin
Rolü ve Önemi, Gazi Üniversitesi Öğretim
Üyesi Dr. Mücahit Yıldız tarafından Belgeli İşgücünün Temel Özellikleri, Karabük
Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Neşe Yıldız
tarafından Sendikal Hayatta Sivil ve Sosyal
Kadının Güçlendirilmesi, Ankara Hacı Bayram Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr.
Mehmet Merve Özaydın tarafından HAK-İŞ
Yaklaşımıyla Temel Sendikacılık ve Örgütlenme Stratejileri konularında eğitimler verildi. Eğitimler kapsamında ayrıca, HAK-İŞ
Kültür Sanat Komitesi Başkanı ve HAK-İŞ
Basın Müşaviri Birsen Çiçek Odabaşı, HAKİŞ Dış İlişkiler Koordinatörü Merita Yıldız ve
HAK-İŞ Projeler Koordinatörü Recep Atar
tarafından telekonferans yöntemiyle bir
bağlantı gerçekleştirildi. Bağlantıda uzmanlar kendi alanlarıyla ilgili Konfederasyonumuzun yaptığı çalışmalar hakkında katılımcıları bilgilendirdiler.
HAK-İŞ Kadın Komitesi tarafından Denizli’de gerçekleştirilen “Yeterlilik Odaklı
Sendikalı Kadın Takım Kaptanları Yetiştirilmesi Projesi İlk Düzey Eğitim Programı,
24 Temmuz 2020 tarihinde gerçekleştirilen
eğitimlerin ardından gerçekleştirilen sınav
sonucunda tamamlandı.

Eğitimler Tamamlandı
Eğitim programına, HAK-İŞ Genel Sekreter
Yardımcısı Eda Güner, HAK-İŞ Kadın Komitesi Başkanı Fatma Zengin, HAK-İŞ Denizli İl Başkanı Sezai Söylemez, Öz Gıda-İş
Sendikası Kadın Komitesi Başkanı Aybüke
Bengü Özmutaf, Hizmet-İş Sendikası Kadın
Komitesi Başkanı Hatice Ayhan, Deniz-
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li Öz Büro-İş Sendikası İl Başkanı Hanım
Oğuz, HAK-İŞ Uzmanları Merve Yılmaz ve
Fadime Can katıldı. İkinci günde, Kişisel
Gelişim ve İletişim Uzmanı Rahim Aladağ
tarafından Etkin Halkla İlişkiler ve Temsil
Gücünün Kazanılması, Kişisel Gelişim ve
İletişim Uzmanı Ceren Cebeci tarafından
Duygusal Zekası Yüksek Liderlik, Stres ile
Baş Etme ve Kriz Yönetimi konularında
eğitimler verildi. Eğitimlerde bazı katılımcılar sahneye alınarak, uygulamalı eğitimler
gerçekleştirildi.
Eğitimlerin ardından Kadın Emekçilerin
Kapasitelerini Ölçme ve Tespit Sınavı gerçekleştirildi. Sınavdan sonra katılımcılara
sertifikaları takdim edildi.
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ARSLAN’DAN
anadolu ajansı
GENEL MÜDÜRÜ
KAZANCI’YA
TAZİYE MESAJI
Genel Başkanımız Mahmut Arslan, Anadolu Ajansı Atina Temsilcisi ve Konfederasyonumuza bağlı Medya-İş Sendikamızın üyesi
Furkan Naci Top'un kanser tedavisi gördüğü hastanede yaşamını yitirmesi nedeniyle Anadolu Ajansı Genel Müdürü Şenol

Kazancı’ya bir mektup yazarak baş sağlığı
dileğinde bulundu. Arslan, mektubunda şu
ifadelere yer verdi: “Anadolu Ajansı Atina
Temsilcisi ve Konfederasyonumuza bağlı
Medya-İş Sendikamızın üyesi Furkan Naci
Top'un kanser tedavisi gördüğü hastanede

bugün yaşamını yitirdiğini büyük bir üzüntüyle öğrendim. Anadolu Ajansı’nın güzide
temsilcisi merhum Furkan Naci Top’a yüce
Allah'tan rahmet, ailesine, tüm sevenlerine
ve şahsınızda bütün Anadolu Ajansı çalışanlarına başsağlığı diliyorum.”

ARSLAN,
KARAMANOĞLU
MEHMETBEY
ÜNİVERSİTESİ REKTÖRÜ
AKGÜL'Ü ZİYARET ETTİ
Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 12 Ağustos
2020 tarihinde Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Akgül'ü makamında ziyaret etti. Ziyarette, HAK-İŞ Karaman
İl Başkanı Mehmet Bayrakçı da yer aldı.
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ARSLAN’DAN KARAMAN
VALİSİ IŞIK’A ZİYARET
Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 12 Ağustos
2020 tarihinde Karaman Valisi Mehmet Alpaslan
Işık’ı makamında ziyaret etti.
Ziyarette, HAK-İŞ Karaman İl Başkanı Mehmet
Bayrakçı ile konfederasyonumuza bağlı sendikalarımızın Karaman Şube temsilcileri yer aldı.

ARSLAN
KARAMAN BELEDİYE
BAŞKANI KALAYCI’YI
ZİYARET ETTİ
Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 12 Ağustos
2020 tarihinde Karaman Belediye Başkanı Savaş
Kalaycı’yı makamında ziyaret etti.
Ziyarette, HAK-İŞ Karaman İl Başkanı Mehmet
Bayrakçı ile konfederasyonumuza bağlı sendikalarımızın Karaman Şube temsilcileri yer aldı.
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HAK-İŞ Heyetinden Bakan Selçuk’a Ziyaret
Genel Başkan Yardımcımız Dr. Osman Yıldız Başkanlığı’ndaki heyet, Sağlık Bakanlığı çalışanlarımız için Öz Sağlık-İş
Sendikamız ile TÜHİS arasında yapılan TİS müzakereleri kapsamında, 7 Ağustos 2020 tarihinde, Aile, Çalışma ve
Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk’u makamında ziyaret etti. Ziyarette, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler
Bakan Yardımcısı Ahmet Erdem, Öz Sağlık-İş Sendikası Genel Başkanı Devlet Sert, TÜHİS Genel Sekreteri Adnan
Çiçek, Öz Sağlık-İş Sendikası Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Özüpek, Öz Sağlık-İş Sendikası Genel Sekreteri Halit
Kayalı bulundu. Yıldız, Bakan Selçuk’a, kendilerine göstermiş olduğu ilgi ve destekten dolayı teşekkür etti.

ARSLAN, AKSARAY
BELEDİYE BAŞKANI
DİNÇER’İ KABUL ETTİ
Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 19
Ağustos 2020 tarihinde, Aksaray Belediye Başkanı Evren Dinçer’i HAK-İŞ
Genel Merkezi’nde ağırladı.
Ziyarete HAK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Av. Hüseyin Öz, Hizmet-İş
Sendikası Genel Başkan Yardımcısı

Halil Özdemir ve HAK-İŞ Genel Sekreter Yardımcısı Erdoğan Serdengeçti
katıldı. Ziyarette Genel Başkanımız
Arslan ve Aksaray Belediye Başkanı
Dinçer gündeme dair görüş alışverişinde bulundu.
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OATUU’YA
TAZİYE
MEKTUBU
Genel Başkanvekilimiz Dr.
Osman Yıldız, 23 Mart 2020
tarihinde vefat eden
OATUU eski Genel Sekreteri
Demba Diop’un vefatından
dolayı OATUU Genel
Sekreteri Alerzki Mezhood’a
taziye mektubu gönderdi.
Yıldız, Afrika sendikal
hayatına önemli katkıları
bulunan ve HAK-İŞ ile
OATUU arasındaki ikili
ilişkilerde önemli rol
oynayan Demba Diop’un
vefatından dolayı üzüntü
duyduklarını belirterek
mektubunda şu ifadelere
yer verdi:

“Sayın Mezhood,
OATUU eski Genel Sekreteri Demba Diop kardeşimin, 23 Mart 2020 tarihinde vefat ettiğini derin üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayım. Sayın Diop,
Afrika sendikal hareketinde fark yaratan ve HAK-İŞ ve OATUU arasındaki
ikili ilişkilerin başlatılması, geliştirilmesi ve güçlendirilmesi konusunda çok
önemli bir rol üstlenen, olağanüstü deneyimli bir sendikacıydı. Sayın Diop,1990'lı yılların başında, bizler için, HAK-İŞ ve OATUU arasında elçilik
yapan, can yoldaşımız, kardeşimiz, önde gelen bir sendikacıydı. HAK-İŞ
Konfederasyonu adına, merhuma Allah'tan rahmet, OATUU ekibine, ailesine ve tüm yakınlarına başsağlığı diliyorum.
Cana yakın ve iyi kalpli merhumu daima hatırlayacağız ve dualarımızda
olacaktır. Dualarımız sizinle.
Saygılarımla”

ODTÜ MEBİVA
BAŞKANI YILMAZ’I
HAK-İŞ’TE AĞIRLADIk
Genel Başkan Yardımcımız Dr. Osman Yıldız, 29
Temmuz 2020 tarihinde ODTÜ-MEBİVA Başkanı
Erdal Yılmaz ve Başkan Yardımcısı Abdullah Cengiz Makas’ı HAK-İŞ Genel Merkezinde ağırladı.
Görüşmede ODTÜ-MEBİVA Başkanı Erdal Yılmaz,
Genel Başkan Yardımcımız Dr. Osman Yıldız’a vakıf
tarafından çıkarılan ve popüler olan ODTÜ-Hocam
kitabını hediye etti.
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AB İSTİHDAM VE SOSYAL YENİLİK PROGRAMI
TOPLANTISINA KATILDIK
tebrik ederek, “Türkiye’nin BM Genel Kurul
Başkanlığı’nı kazanmasından dolayı Dışişleri
Bakanlığımızı ve Bakanımızı içtenlikle kutluyoruz. Cumhurbaşkanımızın dünya liderliğini
bir kez daha kutluyoruz” dedi.

“İstihdam ve Sosyal Yenilik
Programı Çok Yararlı ve Değerli”

Genel Başkanvekilimiz Dr. Osman Yıldız, 23
Haziran 2020 tarihinde Dışişleri Bakanlığı
Avrupa Birliği Başkanlığı tarafından düzenlenen İstihdam ve Sosyal Yenilik (EASI) Programı Teklif Çağrıları Bilgilendirme toplantısına telekonferans yöntemiyle katıldı.
Telekonferans yöntemiyle gerçekleştirilen toplantıya, Genel Başkanvekilimiz Dr.
Osman Yıldız, Genel Sekreter Yardımcımız
Erdoğan Serdengeçti, HAK-İŞ Konfederasyonu Projeler Koordinatörü Recep Atar,
Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği
Başkanı Faruk Kaymakçı, TİSK Yönetim Kurulu Başkanvekili Nevzat Sayok, TİSK Genel

Sekreteri Akansel Koç, AB Başkanlığı Mali
İşbirliği ve Proje Uygulama Genel Müdür
Vekili Bülent Özcan, AB Başkanlığı Mali İşbirliği ve Proje Uygulama Genel Müdürlüğü
Daire Başkanı Şebnem Sözer, Aile, Çalışma
ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Çalışma Genel Müdürü Nurcan Önder, Aile, Çalışma ve
Sosyal Hizmetler Bakanlığı Çalışma Genel
Müdürlüğü Projeler Yöneticisi İbrahim Demircan, Ostim OSB Yönetim Kurulu Başkanı
İbrahim Aydın katıldı. Genel Başkanvekilimiz
Dr. Osman Yıldız, konuşmasının başında
Volkan Bozkır’ın Birleşmiş Milletler Genel
Kurulu 75. dönem başkanlığına seçilmesini

İstihdam ve Sosyal Yenilik (EASI) Projesinin
çok yararlı ve kapsamının çok değerli olduğunu vurgulayan Yıldız, “Projenin alt başlıklarında yer alan konular, çalışma hayatının
bütünü içine alan konulardır. HAK-İŞ Konfederasyonu’nun Türkiye için geliştirdiği bir
sosyal model var. O alt başlıkları sıralarsak
sanki Türkiye için geliştirilecek bir modelin
bütün bileşenlerini, unsurlarını içeriyor” diye
konuştu.

“Yeni Arayışının İçinde Olmamız
Gerekiyor”
Sosyal yeniliğin anlayış olarak herkesin kabul etmesi, içine sindirmesi gereken bir anlayış olduğunu belirten Yıldız, “Konfederasyonumuzun bu konuda 90 tane genel kurul
kararı var. Genel kurul kararlarımızın hepsi
yenilikçi ve yeni diye başlar. Bu anlamda yeni
arayışının içinde olmamız gerekiyor. Bu şekliyle yeni bir endüstriyel ilişkiler kültürünü,
sosyal diyalog kültürünü korumuş oluruz”
dedi.

Eylül 2020

HAK-İŞ KONFEDERASYONU

104 | HABERLER

lerin birçok anlamda faydasını gördük. Fikir geliştirmenin ne kadar önemli olduğun,
bunları opsiyona taşımanın çok yararlı olduğunu gördük ve bu kültürü elde ettik. Bu
konuda model geliştirdik. Fikir ve uygulama
arasındaki açığı gidererek, fikrin uygulamaya
taşınıp taşınmayacağını gördük. Bütçe konusundaki hassasiyeti gördük. Uluslararası bakış açımızı genişlettik. Bilgi ve deneyim paylaşımını gördük. İyi uygulama örneklerinden
hem ülke olarak hem de konfederasyon
olarak yararlandık. Birçok açıdan köprüler
kurduk. Birçok sonuç elde ettik” dedi.

“Yeterli Sosyal Koruma Konusunu
Önemsiyoruz”

muzun öncelikli olduğunu düşünüyoruz”
şeklinde konuştu.

İstihdamın çalışma hayatı için önemli bir
gündem maddesi olduğunu anımsatan Yıldız, “Bu konuda herkesin destek vermesi
lazım. Mesleki eğitim, yeterlilik, düzgün iş
kavramları bu kapsamda bizim öne çıkarttığımız önceliklerdir. Yeterli sosyal koruma
konusunu HAK-İŞ olarak çok önemsiyoruz.
Bu konu Türkiye’de teknik olarak bulunmayan bir konudur. HAK-İŞ Konfederasyonu
olarak düzenli sosyal gelir yardım sisteminin
bu kapsamda gelişmesini öneriyoruz” çağrısında bulundu.

“EASI Projesine Katılımı Ülkemiz
Adına Bir Sorumluluk Olarak
Görüyoruz”

“Katılımcılık, Çoğulculuk Bizim İçin
Vazgeçilmezdir”
Endüstriyel ilişkiler bakışıyla hareket edilmesinin gerekliliğini vurgulayan Yıldız,
“Bütün yaptığımız çalışmaların işçi-işveren
hatta akademisyenlerin bu kültüre katkı
sağlayacak nitelikte olması lazım. Katılımcılık konusunda konfederasyon olarak liberal
demokrasi diyorsak katılımcılık, çoğulculuk
diyorsak bu bizim için vazgeçilmezdir. İşyerlerinde de bu kültürü oluşturmamız gerekiyor. Bunun temel unsuru da işçilerimizin
bilgilendirilmesi, ufkunun açılması, işçi-işveren olarak birlikte daha iyiyi aramamızın bir
faktörü olması gerekiyor” diye konuştu.

“HAK-İŞ Konfederasyonu Proje
Kültürü Olan Bir Kurumdur”
HAK-İŞ Konfederasyonunun proje kültürünün bulunduğunu dile getiren Yıldız, “HAK-İŞ
Konfederasyonu olarak bugüne kadar yaklaşık 50’ye yakın proje uyguladık. Bunların
çoğu da Avrupa Birliği projesidir. Uluslararası kuruluşlarla ve başka ülkelerin konfederasyonlarıyla yaptığımız projelerimiz var. Bu
konuda kendimizi çok hazırlıklı ve kapasiteli
görüyoruz. Bunun için de konfederasyonu-
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HAK-İŞ’in İstihdam ve Sosyal Yenilik (EASI)
Programının bir ayağına başvuruda bulunduğunu söyleyen Yıldız, “HAK-İŞ olarak
sorumluluk almak adına EASI programının
bir ayağına başvuruda bulunduk. Bu projelere katılmayı ülkemiz adına bir sorumluluk
olarak görüyoruz ve bunun için de çok kafa
yoruyoruz. Ancak kabul başvurumuz kabul
görmedi. Bu tür projelerde öncü kuruluşların
durumunu öne çıkartacak, destekleyecek bir
yaklaşım olabilir. Bu konuda bir formülasyon
geliştirebiliriz. Öncü kuruluşlar bu işin içinde
olmazsa o zaman Türkiye’deki diğer sosyal
taraflara ve sivil toplum kuruluşlarına bir öncülük, bir önderlik yapacağını düşünüyoruz.
EASI projesi kapsamında arkadaşlarımız
çalışıyor. İnşallah birkaç bileşenine ortaklarımızla beraber başvuracağız. Bu konuda
HAK-İŞ olarak bizim de duyarlılığımız var.
Bunu bir proje kazanmanın ötesinde bu projelere katkı vermenin, katılım sağlamanın da
önemli bir sorumluluk olduğunu düşünüyoruz ve ona göre de hareket ediyoruz” dedi.

“Ülkemize Bir Şey Kazandırmak
Adına Kafa Yoruyoruz”
Projelerin şekilsel şartına bakmadıklarını
söyleyen Yıldız, “HAK-İŞ Konfederasyonu
olarak projelerde bir şey çıkartmak, bir sonuca varmak, ülkemize bir şey kazandırmak
adına kafa yoruyoruz. Bunun için de azami
gayret sarf ediyoruz. Projeler konusunda
sadece proje mantığıyla formaliteleri yerine
getirmek için değil, ete kemiğe büründürme anlamında büyük bir telaşın, büyük bir
heyecanın içerisine giriyoruz. Çünkü proje-

“Devletimizin Bir Kurumunun
Logosunu Projelerde Görmek Bizim
İçin Çok Önemli”
Bakanlıkların da proje kültürüne geçtiğini
vurgulayan Yıldız, “HAK-İŞ Konfederasyonu
olarak birçok bakanlığımızın proje süreçlerine katılım yaptık ve şu anda her yıl ortalama
4-5 bakanlığımızda Avrupa birliği projelerine
benzer proje alıp onları da uyguluyoruz. Devletimizin bir kurumunun logosunu o projelerde görmek bizim için çok önemli. Mesele
sadece para değil, imaj olarak devletimizin
bir aktör olarak devletle ilişki gücümüzü, kapasitemizi ortaya koyması bakımından çok
etkili bir imaj ortaya çıkmış oluyor. Dolayısıyla dünyaya devletimizin politikalarına bağlı
ve kararlı olarak açılım sağlıyoruz. Bu konuda çok emek sarf ediyoruz. Böyle bir proje
kültürü geliştirilirse Bakanlığımız açısından
da bence yararlı bir açılım olur diye düşünüyoruz” diye konuştu.

“Çoğulcu Katılımın AB Süreçlerine
Katkı Sağlayacağını Düşünüyoruz”
EASI programına tüm sosyal tarafların hep
birlikte katılmasının Türkiye adına önemli bir
sorumluluk olduğunu dile getiren Yıldız, “Bu
çoğulcu katılımın AB süreçlerine önemli bir
katkı sağlayacağını düşünüyoruz. AB süreci
bir toplumsal entegrasyon sürecidir. Bizim
birbirimizi tanımamız açısından, etkileşimimizi sağlamamız açısından son derece
önemli olduğunu düşünüyoruz. Bu projeleri
bilen kuruluşların sosyal tarafların, üniversitelerimizin bu projelere katılmasını çok yararlı buluyoruz. Biz hem işçi-işveren sosyal
taraflarına hem de toplumun diğer taraflarıyla, aktörleriyle bu projelerde çalışmaya hazır
olduğumuzu belirtmek istiyoruz. Geçmişteki
projelerde yer alarak başardık. Bundan sonraki projeleri de başarmamızın önünde hiçbir engel olduğunu düşünmüyoruz” dedi.
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Bakan Karaismailoğlu’na Hayırlı Olsun Ziyareti

Genel Başkanvekilimiz Dr. Osman Yıldız, 2
Haziran 2020 tarihinde Ulaştırma ve Altyapı
Bakanı Adil Karaismailoğlu’nu makamında
ziyaret ederek hayırlı olsun dileğinde bulundu. Ziyaretinde Yıldız’a, HAK-İŞ Genel
Başkan Yardımcısı Av. Hüseyin Öz ile Kon-

federasyonumuza bağlı Özgüven-Sen Genel Başkanı Ömer Yılmaz eşlik etti.
Genel Başkanvekilimiz Dr. Osman Yıldız,
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu’nun göreve getirilmesinden dolayı
duyduğu mutluluğu dile getirerek, “Ulaştır-

ma ve Altyapı Bakanımız Adil Karaismailoğlu’nu Koronavirüs salgınıyla mücadele
sürecinde göstermiş olduğu hassasiyet ve
başarılarından dolayı tebrik ediyoruz” dedi.

OSMANİYE MİLLETVEKİLİ DURMUŞOĞLU’NU AĞIRLADIK
Genel Başkanvekilimiz Dr. Osman Yıldız, 25
Haziran 2020 tarihinde AK Parti Osmaniye
Milletvekili Mücahit Durmuşoğlu’nu HAKİŞ’te ağırladı.
Ziyarette Konfederasyonumuza bağlı Öz İplik-İş Sendikamızın Genel Başkanı Rafi Ay
da yer aldı. Ziyaret programında sendikal
çalışmalarla ilgili konular görüşüldü.
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“SENDİKAL ÖRGÜTLÜLÜĞÜN OLDUĞU HİÇBİR YERDE
ÇOCUK İŞÇİLİĞİ OLMAZ”

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan,
çocuk işçiliği yüzünden, çocukların eğitimden yoksun kaldığını, sağlıklarının bozularak bütün yaşamlarının olumsuz yönde
etkilendiğini belirterek, “Çocuk işçiliğiyle
mücadele için bütün işyerlerini sendikalı
olmaya davet ediyoruz. Çünkü sendikal örgütlülüğün olduğu hiçbir yerde çocuk işçiliği olmaz” dedi.
HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan 12
Haziran Dünya Çocuk İşçiliğiyle Mücadele
Günü ile ilgili yaptığı yazılı açıklamada şu
ifadelere yer verdi:
“Uluslararası Çalışma Örgütü, tüm dünyada
gün geçtikçe artarak önemli bir sorun haline gelen çocuk işçiliğine dikkati çekmek
ve tüm dünyada çocuk işçiliğini önlemek
amacıyla 12 Haziran tarihini Dünya Çocuk
İşçiliğiyle Mücadele Günü olarak ilan et-
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miştir. 12 Haziran, milyonlarca çocuğun
okullarından, oyunlarından ve yaşıtlarından
ayrı düşmesine, çocuk yaşta çalışmaya
mecbur bırakılmalarına karşı toplumda duyarlılığın oluşturulması ve çocuk işçiliğinin
bütün dünyada önlenmesi adına farkındalık
oluşturmak için çok önemli bir tarihtir.
Çocuk işçiliği yüzünden, çocuklar eğitimden mahrum bırakılmakta, sağlıkları bozulmakta ve bütün yaşamları olumsuz yönde
etkilenmektedir. Küçücük yaştaki çocuklarımıza taşıyamayacakları sorumluluklar
yükleyerek çocukluklarını yaşamaktan
yoksun bırakmak, ülkemizin geleceği açısından da önemli bir soruna yol açmaktadır. Çocukların eğitim hayatından uzaklaştırılarak, hayallerini gerçekleştirebilecekleri,
yeteneklerini ve becerilerini ortaya çıkarabilecekleri, kendilerini keşfedebilecekleri
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olanakların ellerinden alınması ülkemizin
refaha ve istikrara ulaşma yolunda önemli
bir engel olarak karşımıza çıkmaktadır.
Çocuk işçiliği yüzünden çocuklarımızın geleceğe yönelik hayalleri bir bir sönmekte,
istedikleri hayatı değil zorunda bırakıldıkları hayatı yaşamaktadırlar. Çocuklarımız
yaşlarından büyük ve tehlikeli işlerde çalışmakta, kimi zaman kendilerinden büyük
iş makineleri karşısında güçsüz ve çaresiz
kalmaktadırlar. Ağır işlerde çalışan çocuk
işçiler, yaralanmakta, sakatlanmakta, kalıcı
fiziksel bozukluklar gibi telafisi zor fiziksel
rahatsızlıklar ve bozukluklara maruz kalmaktadırlar.
18 yaşın altındaki her birey çocuktur ve çocukluğunu dolu dizgin yaşamalıdır. Çocuklar, asla iş gücü ve beşeri sermaye değildir.
İşlenmeyi bekleyen bir cevherdir. Çocuklar
her ne sebeple olursa olsun, istismar edilmemeli, kayıtdışı çalıştırılmamalı, ağır ve
tehlikeli işlerde çalıştırılmamalı, zihinsel ve
fiziksel gelişimlerine engel olacak işlerde
ve uzun süreli çalıştırılmamalı, eylemlerde,
çatışmalarda, savaşlarda kullanılmamalıdır. Çocuğun yeri ne sokak, ne tarla, ne de
fabrikadır. Çocuğun yeri okuldur.
TÜİK tarafından açıklanan son verilere
göre, Türkiye genelinde 5-17 yaş grubundaki çocuk işçiler 720 bin civarına ulaşmış
durumda. Çocuk işçiliğine her sektörde
rastlanmakla birlikte çalışan çocukların büyük bir bölümü tarım alanında görülmektedir. Önceki yıllara bakıldığında ülkemizdeki
çocuk işçi sayısının düştüğünü görmek se-

vindirici ancak hala yeterli seviyede düşüş
görülmemektedir.
Türkiye, çocuk işçiliğinin önlenmesi konusunda önemli adımlar atmaktadır. Bu kapsamda 2018 yılı Türkiye’de Çocuk İşçiliğiyle
Mücadele Yılı olarak ilan edilmiş, Çalışma
ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı öncülüğünde
başlatılan ‘Çocuk İşçiliğiyle Mücadele Ortak
Deklerasyonu’ bakanlarımız, işçi ve işveren
kuruluşlarının temsilcileri tarafından imzalanarak çocuk işçiliğiyle mücadele konusunda önemli bir adım atılmıştır.
Sendikal örgütlülüğün yaygınlaşması ile
çalışanların gerçek haklarına kavuşması
konusunda mücadele edilmektedir. Bu sayede hak ihlallerinin önüne geçilmektedir.
Sendikal örgütlenmeyi, işçilerin haklarına
kavuşabilmesine olanak sağlanması kadar
çocuk işçiliğinin önlenmesi konusunda da
önemli bir adım olarak görmekteyiz. Çocuk
işçiliğiyle mücadele için bütün işyerlerini
sendikalı olmaya davet ediyoruz. Çünkü
sendikal örgütlülüğün olduğu hiçbir yerde
çocuk işçiliği olmaz.
HAK-İŞ olarak dünyada ve Türkiye’de çocuk
işçiliğinin önlenmesinin mümkün olduğunu düşünüyoruz. Çocuklarımıza bugünden
sahip çıkamazsak, sadece çocuklarımızı
kaybetmekle kalmayacağımızı, aynı zamanda geleceğimizi de kaybedeceğimizi
biliyoruz. Bugünden tedbir almanın maliyeti, gelecekte telafi edebilmenin maliyetinden şüphesiz daha düşük ve daha ucuzdur.
Bu nedenle çocukların her türlü istismarına
son verilmesini istiyoruz.”
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"İsrail'in saldırısında şehit düşen
HAK-İŞ üyesi Fahri Yaldız ve tüm Mavi Marmara
şehitlerini saygıyla anıyoruz..."
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HAK-İŞ Konfederasyonu Genel Başkanı ve Uluslararası Kudüs ve Filistin’e Destek Sendikalar Birliği Başkanı Mahmut ARSLAN, Mavi Marmara özgürlük filosuna yapılan hain saldırının 10. yılı dolayısıyla yaptığı açıklamada şunları kaydetti:
“HAK-İŞ Genel Başkanı ve Uluslararası Kudüs ve Filistin’e Destek Sendikalar Birliği Başkanı
olarak, İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı tarafından, 31 Mayıs 2010 tarihinde
Gazze'ye insani yardım götürmek için yola çıkan Mavi Marmara gemisindeki masum insanlara
yönelik İsrail askerlerince yapılan hukuk dışı saldırının 10. yılı münasebetiyle HAK-İŞ üyesi Fahri
YALDIZ başta olmak üzere tüm Mavi Marmara şehitlerimizi saygıyla, rahmetle anıyor, İsrail’in
uluslararası hukuku yok sayan katliamlarını lanetliyorum.
İsrail yıllardır Doğu Kudüs ve Batı Şeria’yı işgal altında tutmasının yanı sıra Gazze’ye abluka ve
ambargo uygulamaktadır. Gazze Özgürlük Filosu, Filistin’e uygulanan haksız ablukayı kırma mahiyetinde, ihtiyaç duyulan yardımları mazlumlara ulaştırmak üzere 2010 yılının Mayıs ayında yola
çıkmıştır. İsrail askerleri, İHH İnsani Yardım Vakfı'nın da aralarında bulunduğu 6 uluslararası sivil toplum örgütüne karşı uluslararası sularda terörist bir saldırı gerçekleştirmiştir. Dünyanın 36
farklı ülkesinden ve her inançtan 750 insani yardım gönüllüsünün katıldığı Gazze Özgürlük Filosu,
İsrail devletinin acımasız katliamıyla karşı karşıya kalmıştır. İsrail, katliamlarına bir yenisi ekleyerek 10 insani yardım gönüllüsünü şehit etmiş ve 50’den fazla kişiyi de yaralamıştır.
HAK-İŞ Konfederasyonu olarak, İşgalci İsrail devletini göçe zorlama, abluka ve yıkım yoluyla, Filistin halkını kendi topraklarında temel insani haklarından mahrum bırakan, kanunlara ve uluslararası toplum iradesine ters düşen tavrı sebebiyle kınıyor ve bu tavrını bir an evvel bırakması
çağrısında bulunuyoruz. İsrail devletinin Filistinli kardeşlerimize yönelik uyguladığı hukuksuz, zalimane muameleyi tekrar şiddetle kınıyoruz. Siyonist İsrail ve yandaşları Filistin topraklarını ilhak
etmek ve buna meşru bir zemin oluşturmak için birçok yola başvurmuş son olarak da yüzyılın
anlaşması adı verilen yüzyılın ihanetini sözde barış planı olarak tüm dünyaya servis etmişlerdir.
Gazze’deki ambargonun ve izolasyonların devam ediyor olması, dünyadaki Filistinli kardeşlerimizin kendi topraklarına dönememiş olması, Kudüs’ün statüsünün değiştirilmesi gibi barışla alakalı
hiçbir karşılığı olmayan vaatlerin bizim için hiçbir inandırıcılığı ve gerçekliği yoktur.
HAK-İŞ Konfederasyonu olarak, Kardeş Filistin halkının daima yanında olacağımızı, Filistin topraklarında, Başkenti Kudüs olan, bağımsız Filistin Devleti kuruluncaya kadar çalışmaya devam
edeceğimizi, Filistin’in kabul etmeyeceği hiçbir planı desteklemeyeceğimizi bir kez daha ilan ediyoruz. Mehmet Akif Ersoy’un dediği gibi ‘’Toplu vurdukça yürekler, onu top sindiremez’’ anlayışıyla hemhal olmuş bir millet olarak hemen hemen bütün dünya Filistin halkını ve Kudüs'ü yalnız
bıraksa da biz yalnız bırakmayacağız.
HAK-İŞ Genel Başkanı ve Uluslararası Kudüs ve Filistin’e Destek Sendikalar Birliği Başkanı olarak, İsrail’in gerçekleştirdiği saldırı sonucunda; başta Hizmet-İş Sendikası Adıyaman Şube Yönetim Kurulu Üyesi ve Denetleme Kurulu Başkanı Fahri Yaldız olmak üzere Cevdet Kılıçlar, Necdet
Yıldırım, İbrahim Bilgen, Ali Haydar Bengi, Cengiz Akyüz, Çetin Topçuoğlu, Cengiz Songür, Uğur
Süleyman Söylemez, Furkan Doğan ve tüm şehit kardeşlerimize Allah'tan rahmet, yakınlarına da
sabır ve metanet diliyorum.”
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ARSLAN, ULUSLARASI KUDÜS VE
FİLİSTİN’E DESTEK SENDİKALAR
BİRLİĞİ İCRA KOMİTESİ
TOPLANTISINA KATILDI
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H

AK-İŞ Genel Başkanı ve Uluslararası Kudüs ve Filistin'e Destek Sendikalar Birliği Başkanı Mahmut Arslan, 1 Temmuz 2020 tarihinde Uluslararası
Kudüs ve Filistin’e Destek Sendikalar Birliği İcra Komitesi toplantısına telekonferans yöntemiyle katıldı.
Toplantıya Genel Başkanımız Mahmut Arslan, Genel Başkanvekilimiz Dr. Osman
Yıldız, MEMUR-SEN Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Emin Esen, Uluslararası
Kudüs ve Filistin’e Destek Sendikalar Birliği Genel Sekreteri Abdullah Obeidat,
Birlik Müdürü Enes İbrahim, Birlik İcra Komitesi Üyeleri ve uzmanlarımız katıldı.

“Filistin ve Kudüs İçin Bizleri Zor Günler Bekliyor”
Genel Başkanımız Mahmut Arslan, Uluslararası Kudüs ve Filistin’e Destek Sendikalar Birliği görevini başarılı bir şekilde yürüttüklerini belirterek, Filistin ve
Kudüs davasının tüm uluslararası platformlarda sendikal hareketin desteğini
alabilmek için, farkındalık oluşturulmaya çalıştıklarını söyledi. Arslan, “Son dönemde Filistin’de önemli gelişmeler yaşandı. Özellikle ABD Büyükelçiliğinin Kudüs’e taşınması, Kudüs’ün İsrail’in başkenti olarak kabul edilmesi ile başlayan
süreç, arkasından Yüzyılın Anlaşması dayatması ve şimdi de Batı Şeria’nın işgali
girişimleri karşısında bazı İslam ülkelerinin sessiz kalmasından dolayı üzgünüz.
Filistin ve Kudüs için bizleri zor günler bekliyor” dedi.

“Filistin’in Sesi Dünyada Yankı Bulmuyor”
Filistin’in dünyada yalnızlaştırılması politikası karşısında mücadeleye devam
edeceklerini belirten Arslan, “Filistin’den çıkan her onurlu ses ne yazık ki İslam
dünyasında yankı bulmuyor. Bu durum bizi gerçekten üzüyor ve yaralıyor” dedi.
3,5 yıldır birliğin Genel Başkanlığını yürüttüğünü hatırlatan Arslan, “Bu görevi
bir bayrak yarışı olarak görüyorum. Filistin ve Kudüs davasına desteğimiz,
mücadelemiz, katkımız aynen devam edecektir. Birliğin İcra Kurulu’nda olmaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu. Genel Başkanvekilimiz Dr. Osman Yıldız,
Uluslararası Kudüs ve Filistin’e Destek Sendikalar Birliği’nin çalışmaları hakkında görüş ve önerilerini anlattı.
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ARSLAN: “ITUC’UN FİLİSTİN DUYARLILIĞINI
MEMNUNİYETLE KARŞILADIK”
HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, ITUC Genel Sekreteri Sharan
Burrow’a bir mektup yazarak, İsrail’in ilhak planının engellenmesi için
gösterdiği uluslararası destek dolayısıyla teşekkür etti. ITUC Genel
Sekreteri Sharan Burrow, Arslan’a yazdığı mektupta HAK-İŞ’in Filistin
dayanışmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Arslan, ITUC Genel
Sekreteri Sharan Burrow’a yazdığı mektupta şu ifadelere yer verdi:
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“Sayın Kardeşim Burrow,
Size bu mektubu, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun,
25 Mayıs 2020 tarihinde kamuoyuna açıklamış olduğu Batı
Şeria’daki yasa dışı Yahudi yerleşim yerleri ile Ürdün Vadisi’nin
1 Temmuz tarihinden itibaren ilhak edileceği ile alakalı planına
karşı ITUC olarak göstermiş olduğunuz tepkiden duyduğum
memnuniyeti ve samimi desteğimizi belirtmek
için yazıyorum. İsrail, Filistin toprakları üzerindeki işgal ve
ilhak planları ile Filistin halkını yok edilmesi pahasına, kendi
geleceğini güvence altına almaya çalışmaktadır.
Uluslararası Emek hareketin en önemli temsilcisi olan
ITUC’un, İsrail’in ilhak planının engellenmesi ve bunun
için mümkün olan tüm uluslararası desteğin toplanması
yönündeki çağrısını, biz HAK-İŞ Konfederasyonu ve
Uluslararası Kudüs ve Filistin’e Destek Sendikalar Birliği olarak
destekliyor ve birlikte çalışma irademizi belirtmek istiyoruz.
HAK-İŞ Konfederasyonu ve başkanlık ettiğim Uluslararası
Kudüs ve Filistin’e Destek Sendikalar Birliği olarak, “Filistin
topraklarında, Başkenti Kudüs olan, bağımsız Filistin Devleti
kuruluncaya kadar çalışmaya devam edeceğimizi, Filistin
Halkının kabul etmeyeceği hiçbir planı desteklemeyeceğimizi
bir kez daha ilan ediyor ve bu mücadele yolunda ITUC gibi
bir desteğin bulunmasının memnuniyetini yaşıyoruz.”

ITUC Genel Sekreteri
Sharan Burrow:
“Hak-İş’in Filistin Dayanışmasından
Memnuniyet Duyuyoruz”
"

"Dayanışmanız Takdir Edilmektedir

da HAK-İŞ Genel
ITUC Genel Sekreteri Sharan Burrow
dığı mektubunda,
Başkanı Mahmut Arslan’a cevaben yaz
çekten çok takdir
“Teşekkür ederim. Dayanışmanız ger
sevgilerimle”
edilmektedir. Tüm meslektaşlarımıza
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İstanbul'un Fethi'nin
567. Yıldönümünü
"İstanbul Tarih Boyunca Bir Medeniyet Şehri
Olmaya Devam Edecektir"
HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, Fatih Sultan Mehmet tarafından
29 Mayıs 1453 tarihinde fethedilen
İstanbul’un dünden bugüne pek çok
kültürün bir arada yaşadığı bir medeniyet şehri olduğunu söyledi.
HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, 29 Mayıs 1453 olan İstanbul’un
fethinin yıldönümü dolayısıyla yaptığı
açıklamada şu görüşlere yer verdi:
“İstanbul, 29 Mayıs 1453 tarihinde
Peygamber Efendimizin (s.a.v.) övgüsünü kazanan Fatih Sultan Mehmet Han ve şanlı ordumuz tarafından
fethedilmiştir. İstanbul’un fethi hem
Türkiye hem de dünya tarihi için hayati önemdedir. İstanbul’un fethiyle,
Avrupa’da ilerleyişini sürdüren Os-
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manlı Devleti üç kıtaya yayılan büyük
bir imparatorluk haline gelmiştir. Bu
fetih dünya tarihinin akışını değiştirmiş, Orta Çağ kapanıp Yeni Çağ açılmıştır.
İstanbul’un fethi sadece yeni bir çağın
açılmasına sebep olmamış, pek çok
kültürün barış ve kardeşlik içinde bir
arada yaşayabileceğini de tüm dünyaya göstermiştir. İstanbul, dünden
bugüne bir cazibe merkezi ve pek
çok kültürün bir arada yaşadığı bir
medeniyet şehri olmuştur. Bu topraklar tarih boyunca olduğu gibi bugün de bir dünya devleti olma özelliğini devam ettirmektedir.
Kaosların ve huzursuzlukların her
geçen gün arttığı bir dünyada, 1453

tarihinde Fatih Sultan Mehmet tarafından gerçekleştirilen, barış ve kardeşlik temelinde yükselen modern
bir yönetim ruhunun güçlenmesine
ihtiyaç bulunmaktadır.
İstanbul’un fethi modern devlet tarihinin dönüm noktalarından biri oluşmuştur. Bugünkü dünyada fetihler
yok ve belki hiç olmayacak ama bireyi, kardeşliği, kucaklaşmayı ve barışı
esas alan yönetim ve yönetişim anlayışı yaygınlaşarak devam edecektir. Türkiye, hem kendi içinde barışa
sahip hem de dünyada ve bölgesinde
barışın savunucusu ve yapıcısı olmak
zorundadır. Türkiye bu rolü yerine getirmeye çalışmaktadır. Bugün ‘fetih’,
birlik beraberliği başarmaktır.”
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"HAK-İŞ’İn 7 mİlyon emekçİye ulaşması İçİn
yoğun çaba gösterİyoruz”

Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 12 Temmuz 2020 tarihinde Konfederasyonumuza
bağlı Hizmet-İş Sendikamızın İstanbul 9
No’lu Şubesinin 1. Olağan Genel Kuruluna
video konferans yöntemiyle katıldı.
Genel Kurula Genel Başkanımız Mahmut
Arslan, HAK-İŞ Genel Başkan Vekilimiz Av.
Hüseyin Öz, HAK-İŞ İstanbul İl Başkanı Mustafa Şişman, HAK-İŞ Edirne İl Başkanı Emre
Promet, HAK-İŞ Bursa il Başkanı Mustafa
Yavuz, ve Konfederasyonumuza bağlı sendikalarımızın Genel Başkanları ve Yönetim
Kurulu üyeleri, Şube başkanları iş yeri sendika temsilcilerimiz, sivil toplum örgütlerinin
temsilcileri ve basın mensupları katıldı. Genel
Başkanımız Mahmut Arslan video konferans
ile genel kurula bağlandı Genel Başkanımız

Arslan, video konferans yöntemiyle katıldığı İstanbul 9 No’lu Şube Başkanlığımızın 1.
Olağan Genel Kurulu’nun İSPARK emekçileri
için hayırlı olması dileğinde bulundu.
Arslan, İSPARK emekçilerine şubelerinin
olması konusunda verdikleri sözü tutmanın
gururunu yaşadıklarını ifade etti.

“İBB’nin yetkili olduğumuz tüm
iştiraklerinde TİS sürecini başarıyla
sonuçlandıracağız”
Pandemi dolayısıyla Çalışma Bakanlığı’nın
bir süre ertelediği yetki tespit süreçlerinin
Temmuz sonu itibariyle yeniden gündeme
geleceğini belirten Arslan, “Yetki tespitleri
hususunda Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmet
Bakanımız ile görüşmelerimiz oldu. Yetki
aldıktan sonra da İSPARK ve İstanbul Bü-

yükşehir Belediyesi’nin diğer iştiraklerinde
toplu iş sözleşmesi süreçlerinin başarıyla
yürütülmesi için mücadelemizi sürdüreceğiz.
Yetki aldığımız yerlerde toplu iş sözleşmesi süreçlerinin uzamasının sorumlusu asla
HAK-İŞ ve HİZMET-İŞ olmamıştır. Ne yazık
ki, bazı sendikalar, sendikamızı tercih ettiği
için emekçileri cezalandırmak amacıyla yetkimize itiraz ediyor. Geçmişte olduğu gibi bugün de bu itirazlara karşı koyacağız. İstanbul
Büyükşehir Belediyesi’nin yetkili olduğumuz
tüm iştiraklerinde bu süreci başarıyla sonuçlandıracağız” dedi.

“İş kazalarının önüne geçebilmek
için örgütlülüğü artırmalıyız”
31 Mart yerel seçimleri sonrası bazı belediyelerde üyelerimizin işine son verildiğini ha-
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tırlatan Arslan, emekçilerin işe geri alınması
için sendikamızca verilen mücadelenin başarıyla sonuçlandığını söyledi.
Geçtiğimiz günlerde Hendek'te yaşanan havai fişek fabrikasındaki patlama ve fişeklerin
imha edilmesi esnasında yaşanan ikinci patlamayı değerlendiren Arslan, iş kazalarının
örgütlülüğün olmadığı işyerlerinde meydana
geldiğine dikkat çekti. Arslan, iş kazalarının
önüne geçebilmek için örgütlülüğe ihtiyaç
olduğunu söyledi. Arslan, Hendek’teki patlamaların sorumlularının da bulunmasını ve
gereken cezaların verilmesini talep etti.

HAK-İŞ’in 7 milyon emekçiye
ulaşması için yoğun çaba
gösteriyoruz”
HAK-İŞ’in 2012 yılında 150 bin üyesi varken
bugün 700 bin üyeye ulaştığını kaydeden Arslan, HAK-İŞ’in 7 milyon emekçiye ulaşması
gerektiğini ve bunun için yoğun çaba gösterdiklerini söyledi.

“Ayasofya'nın Asıl Statüsüne
Getirilmesi Büyük Bir Olaydır”
Danıştay 10. Dairesi’nin verdiği Ayasofya Camii kararı hakkında da değerlendirmelerde
bulunan Arslan, Ayasofya'nın tekrar Cami
statüsüne kavuşturulmasının önemli ve değerli olduğunu ifade etti.

“Kıdem Tazminatı Düzenlemesi
Bütün İşçilerin Kıdem Tazminatı
Alabileceği Bir Düzenleme
Olmalıdır”
Konfederasyonumuz HAK-İŞ’in kıdem tazminatı konusunda tavrının açık ve net olduğunu belirten Arslan, “HAK-İŞ kıdem tazminatı konusunda kazanılmış haklardan geriye
gidilmeden, var olan sorunların giderileceği
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bir düzenleme istemektedir. Kıdem tazminatı
düzenlemesi, bütün işçilerin kıdem tazminatı
alabileceği bir düzenleme olmalıdır. Sadece
örgütlü olanların değil, sadece toplu iş sözleşmesi yapanların değil, sadece büyük işletmelerin işçilerinin değil, tüm işçilerin kıdem
tazminatı alabileceği bir model istiyoruz.
Dolayısıyla bugün getirilmek istenen düzenlemeyi HAK-İŞ olarak kabul edemeyiz” dedi.
Arslan, şunları kaydetti: “Sayın Cumhurbaşkanımız ile, Sayın Bakanlarımızla yaptığımız
görüşmelerde biz şunu söyledik; birincisi,
salgın süreci sebebiyle işçiler zaten yeterince
tedirgindir. Kısa çalışma ödeneği olsun, eksik ücret alan arkadaşlarımız olsun, ücretsiz
izne çıkarılan arkadaşlarımız olsun, işsiz kalan arkadaşlarımızın sorunları varken, kıdem
tazminatı düzenlemesinin zamanı olmadığı
ifade ettik. Kıdem tazminatı düzenlemesini
şu dönemde zamanlama ve içerik açısından
uygun bulmadığımızı söyledik. İtirazlarımızı makul ve HAK-İŞ’e yakışan bir üslup ile
belirttik. İnanıyorum ki bizim itirazlarımız
karşılık bulacaktır. Meydanlarda başka masada başka konuşmadan süreci tamamladık.
Umuyoruz ki Cumhurbaşkanımızın da iradesiyle kıdem tazminatı konusu bu süreçte bir
daha gündeme gelmeyecek. Herkes bilmelidir ki, HAK-İŞ kıdem tazminatı konusunda
işçilerin aleyhine hiçbir düzenlemeyi kabul
etmeyecektir.”

Hak-İş Genel Başkan Vekilimiz Av.
Hüseyin Öz; “Sizlerin Desteğiyle Bu
Mücadeleden de Anlımızın Akıyla
Çıktık”
HİZMET-İŞ Sendikası olarak İstanbul’da İETT
mücadelesiyle birlikte bir destan yazıldığını belirten HAK-İŞ Genel Başkan Vekili Av.

Hüseyin Öz, “1997 yılında İETT Genel Müdürlüğünde çalışan arkadaşlarımız, bir taraftan örgütlendiler bir taraftan da yetki davası
içerisinde kahramanca mücadele verdiler.
9 bine yakın emekçinin çalıştığı İETT Genel
Müdürlüğü’nde, 2 bin kişiyle yetki almaya
çalışan birtakım sendikalar bugün de benzeri
bir süreci yaşatacağını sahada ifade ediyorlar.
Bu sendikalar toplu iş sözleşmesi süreçlerini
geciktirerek sorumsuzluk örneği ortaya koymaktadır. Biz geçmişte İETT’deki yetki mücadelesini hep beraber kazandık. Benzeri süreci
2011 yılında İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde de yaşadık. O zamanda da 4 buçuk yıl
süren mücadele sonrası yetkiyi aldık. Üçüncü
bir evreyi sizlerle yaşadık ve yaşıyoruz. 23
Haziran İstanbul seçimlerinin hemen akabinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı
iş yerlerimizde yeniden bir saldırıya maruz
kaldık. Bu son dalganın bertaraf edilmesine
sizler öncülük ettiniz. Sizlerin desteğiyle bu
mücadeleden de anlımızın akıyla çıktık. Verdiğimiz mücadele ile bugün yaklaşık 5 bin
arkadaşımızın toplu iş sözleşmesi süreçlerini yürütüyoruz. Bu mücadeleye destek olan
ve omuz veren herkese teşekkür ediyorum.
Verilen mücadeleler neticesinde bugün HİZMET-İŞ bayrağı İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve iştiraklerinde dalgalanıyor. İstanbul
Büyükşehir Belediyesi’nde, iştiraklerinde ve
İSPARK A.Ş’de başarılarımızı dün olduğu gibi
bugün de sizlerin desteğiyle devam ettireceğiz” dedi. Sakarya Hendek’te meydana gelen
patlama, kıdem tazminatı ve Ayasofya’nın
tekrar camii statüsüne kavuşmasıyla ilgili
olarak da açıklamalarda bulunan Öz, gerçekleştirilen Genel Kurulun hayırlara vesile
olmasını temenni etti.
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"Kadın Emekçileri
Sendikal Mücadeleye Çağırıyoruz"
basın mensupları katıldı. Genel Başkanımız
Arslan, genel kurulun Kütahyalı emekçiler
için hayırlı olması dileğinde bulundu.

"Kütahya’da Şube Başkanlığımız
İle Birlikte Daha Güçlü Bir Sendika
İnşa Edeceğiz"
Hizmet-İş Sendikamızın, Kütahya’da 2010
yılından bu yana yoğun bir örgütlenme
içerisinde olduğunu belirten Genel Başkanımız Mahmut Arslan, bu yoğun mücadelede emeği geçen teşkilat mensuplarımıza
teşekkür etti.
Arslan, “Kütahya’da şube başkanlığımız ile
birlikte daha güçlü bir sendika inşa edeceğiz. Teşkilat mensuplarımızın da desteğiyle
bu süreci başarıyla gerçekleştireceğiz” dedi.
Genel Başkanımız Arslan, HİZMET-İŞ Sendikamızın Kütahya Şube Başkanlığı 1. Olağan Genel Kurulu’na videokonferans ile katılarak, kongrenin Kütahyalı emekçiler için
hayırlı olması dileğinde bulundu.
HİZMET-İŞ Sendikamızın Kütahya Şube
1. Olağan Genel Kurulu 25 Temmuz 2020
tarihinde gerçekleştirildi. Genel Kurula Genel Başkanımız Mahmut Aslan'ın, yanı sıra
HİZMET-İŞ Sendikamızın Genel Başkan
Yardımcıları Halil Özdemir ve Mehmet Keskin, HAK-İŞ Kütahya İl Başkanı Sebahattin

Ödemiş, HAK-İŞ Bursa İl Başkanımız Başkanı Mustafa Yavuz, HAK-İŞ Uşak İl Başkanı Recep Sorkun, HAK-İŞ Manisa İl Başkanı
Turan Karafil, HAK-İŞ İzmir İl Başkanı Gültekin Şimşek, HAK-İŞ Eskişehir İl Başkanı
Ayşegül Durur, HAK-İŞ Afyon İl Başkanı
İbrahim Gürbüz, Sendikalarımızın Genel
Merkez ve Kütahya Şube yöneticileri, Ak
Parti Kütahya İl Başkanı Sebahattin Ceyhun, Memur-Sen Kütahya Temsilcisi Fatih
Köse, sivil toplum örgütlerinin temsilcileri, delegeler, iş yeri sendika temsilcileri ve

"Taşeron Sorununun Çözümündeki
Rolü Yadsınamaz”
HAK-İŞ ve HİZMET-İŞ’in, taşerondan kadroya geçişte büyük rolü olduğunu kaydeden Arslan, şunları söyledi: “Belediyeler
başta olmak üzere kamuda gerçekleşen
reform, özellikle HAK-İŞ’in yadsınamaz ve
unutulamaz başarısıyla gerçekleşmiştir.
Elbette bütün sorunları çözemedik, ancak
şunu unutmayın ki, bugün belediyelerimizde ve kamu kurumlarında kadroya geçen
arkadaşlarımız 2017 yılından önce ücretli
köle muamelesi görüyorlardı. Yıllık izin kul-
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lanamıyorlardı, fazla mesai hakları yoktu,
kıdem tazminatları ödenmiyordu, insanlık
onuru ve her türlü hakları gasp ediliyordu.
Bu sorunların bir bülümünü çözdük, bir bölümü için de mücadelemizi kararlılıkla devam ettiriyoruz.”

"15 Temmuz’u Unutmadık,
Unutmayacağız"
Geçtiğimiz hafta 15 Temmuz darbe girişiminin dördüncü seneyi devriyesi olduğunu
ve HAK-İŞ’in bugünü unutturmamak için
bir program gerçekleştirdiğini hatırlatan
Arslan, “15 Temmuz’u unutmadık, unutmayacağız sloganıyla yola çıktık ve dört
yıldır bu konuda hassas davranıyoruz. Hep
birlikte mücadele etmemiz gerekiyor. Kütahyalı kardeşlerimizi 15 Temmuz gecesi
gösterdikleri dirayetten dolayı kutluyorum”
şeklinde konuştu.
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"HAK-İŞ Türkiye'nin En Önemli
STK'sı"
HİZMET-İŞ Sendikamız'ın Konfederasyonumuz HAK-İŞ’in önemli sendikalarından
biri olduğunu ifade eden Arslan, “HAK-İŞ
Türkiye’nin en önemli sivil toplum örgütlerinden bir tanesi, HİZMET-İŞ de Türkiye’nin
en büyük işçi sendikasıdır” dedi.
Ülkemizde 14 milyon sigortalı işçinin çalıştığını hatırlatan Arslan, “En büyük işçi sendikası olarak 300 bin üyemiz var, HAK-İŞ’in
700 bin üyesi var. Bu rakamları yükseltmek
zorundayız. HAK-İŞ’in büyük davası, bu büyük hedefleri var. Bütün çalışanlara ulaşmak için 24 saat mücadele vermeliyiz” dedi.

"Arslan, Kadın Emekçileri Sendikal
Mücadeleye Çağırdı"
HAK-İŞ ve HİZMET-İŞ’in çalışan kadınların

sorunlarının çözümüne yönelik gerçekleştirdiği çalışmalara değinen Arslan, şunları
kaydetti: “Kadın ve iş hayatı konusunda
Türkiye’nin en etkin, en güçlü ve en ileri
faaliyetleri gerçekleştiren bir emek örgütüyüz. Tüzüğümüz gereği, kadın üyelerimiz
şubemizdeki üye sayısı oranında genel kurulumuza katılmaktadır. Kadınların geçmişte genel kurullarda 1-2 delege ile temsil edilirken, artık üye sayısı oranında temsil
ediliyor olması, gelecekte kadın sendikacı
liderlerin yetişmesi için önemli bir fırsattır.”
Kadın emekçileri sendikal mücadeleye çağıran Arslan, “Kadın üyelerimiz, başkalarından destek istemeden kendi mücadelelerini sürdürmelidir. Sendikal mücadeleye
kadın elinin değmesi, sendikal mücadeleyi
güçlendirecek, daha ileri bir seviye taşıyacaktır” dedi.
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30 AĞUSTOS ZAFERİNİN 98. YILINI KUTLUYORUZ
HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, 30
Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla yaptığı
açıklamada, “Dört bir yanı şehit kanlarıyla
sulanmış aziz vatanımızın düşman işgalin
den kurtulduğu, milletimizin bağımsızlığına
yeniden kavuştuğu 30 Ağustos Zafer Bayra
mı’nın 98. Yıldönümü kutlu olsun” dedi.
HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, 30
Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla yaptığı
yazılı açıklamada şu ifadelere yer verdi:
“Dört bir yanı şehit kanlarıyla sulanmış aziz
vatanımızın düşman işgalinden kurtulduğu,
milletimizin bağımsızlığına yeniden kavuştu
ğu 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 98. Yıldö
nümü kutlu olsun.
26 Ağustos’ta Afyon’da başlayıp 30 Ağus
tos’ta kahraman ordumuzun Dumlupı
nar’daki zaferiyle sonuçlanan Başkomutan
lık Meydan Muharebesi, ülkemizin düşman
işgalinden kurtulduğu, milletimizin bağım
sızlığına ve özgürlüğüne yeniden kavuştuğu
önemli bir tarihi gündür.
30 Ağustos, İstiklâl mücadelemizin zaferle
taçlandığı, Cumhuriyetimizin temellerinin
atıldığı, tarihten silinmek istenen milletimi
zin yeniden ayağa kalkarak dirilişinin vücut
bulduğu, ezilen bütün milletlere moral ve
heyecan kaynağı olduğu gündür.
İstiklal Harbi’nin Başkomutanı Gazi Mustafa
Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının üstün
gayret ve başarılarıyla kazanılan Büyük Ta
arruz Meydan Muharebesi sonucunda elde
edilen başarıyla istiklal mücadelemiz zafere
ulaşmıştır. Bu önemli zaferle topraklarımız
düşman işgalinden kurtarılmış, milletimiz

-

-

-

-

yeniden bağımsızlığına ve özgürlüğüne ka
vuşmuştur. Milletimiz kendisine zorla giydi
rilmek istenilen esaret gömleğini yırtıp ata
rak bağımsızlığından asla vazgeçmeyeceğini
tüm dünyaya bir kere daha göstermiştir.
Bundan 98 yıl önce emperyalist güçler ül
kemizin ve milletimizin bağımsızlığına göz
dikmiş ancak halkımızın üstün gayretleriyle
geri püskürtülmüştür.
Bundan yüzyıl önce emperyalist güçlerin
maşası Yunanistan’ı kullanarak Anadolu’yu
işgal etmeye çalışanlara milletimiz topyekün
olarak nasıl haddini bildirdiyse ve düşman
ları topraklarımızdan atıp İzmir’de nasıl de
nize döktüyse, günümüzde gerek ABD’nin,
gerekse AB’nin Yunanistan’ı kullanarak ül
kemizi kara sınırlarına hapsetme planlarını
dün olduğu gibi bugün de boşa çıkaracağı
mızı dünya alem bilmeli.
Geçmişte emperyalist güçlerin beslediği te
rör grupları ile ülkemizi istikrarsızlaştırmak,
bölmek ve parçalamak isteyenler bugün
ülkemizi kara sınırlarına hapsetme yarışına
girmişlerdir. Birlik ve beraberliğimiz daim
olduğu sürece hainler asla emellerine ula
şamayacaklardır.
Dört bir yanı denizlerle çevrili ülkemiz enerji
alanında dışa bağımlılığını sona erdirmek
için azim ve kararlılıkla çalışmalarını sürdür
mektedir. Bu bağlamda Türkiye, tarihinin en
büyük doğalgaz keşfini geçtiğimiz günlerde
Karadeniz’de gerçekleştirmiştir.
İstanbul’un fethinin yıldönümünde Karade
niz’e uğurladığımız Fatih Sondaj Gemimiz
ismine layık bir başarıyla hepimizi gurur

-

-

-

-

-
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landırmıştır. Enerji alanında yer altı kaynak
larımızın keşfedilmesi amacıyla doğalgaz
araması faaliyetleri yürüten Fatih Sondaj
Gemimiz, Tuna-1 Kuyusu’ndaki sondajın
da 320 milyar metreküp doğalgaz rezervini
keşfederek ülkemizin enerjide dışa bağımlı
lığının sona erdirilmesi konusunda son dere
ce önemli bir başarıya imza atmıştır.
Karadeniz’de keşfedilen doğalgazı 2023 yı
lında milletimizin kullanımına açma hedefini
son derece önemli buluyoruz. Güçlü hedef
leriyle her geçen gün 2023 hedeflerine emin
adımlarla yürüyen Türkiye, her alanda söz
sahibi olma kararlılığındadır.
Yeni doğalgaz keşfiyle birlikte ülkemizin ar
tık geleceğe daha güvenle bakacağına, ener
ji alanında söz sahibi olacağına inancımız
tamdır. 98 yıl önce vatanımızın bağımsızlığı
ve bütünlüğü için canları pahasına yurdumu
zu savunan, bu uğurda toprağa düşen tüm
şehitlerimize bir kez daha Cenab-ı Hak’tan
rahmet diliyoruz.
Kahraman ordumuzun düşmanı yurdumuz
dan atmak için savunmadan taarruza geçtiği
Büyük Taarruz Meydan Muharebesi’nde ba
şarı elde edilmesine öncülük ederek mille
timizin kurtuluşa ermesini sağlayan Gazi
Mustafa Kemal Atatürk’ü, silah arkadaşları
nı ve bağımsızlık mücadelemize omuz veren
kahraman milletimizi rahmet ve minnetle
yad ediyoruz.
HAK-İŞ Konfederasyonu adına, 30 Ağustos
Zafer Bayramı’nı kutluyor, ülkemizin her
alanda büyük zaferlere ulaşmasını temenni
ediyoruz.”

Eylül 2020

-

-

-

-

-

HAK-İŞ KONFEDERASYONU

120 | HABERLER

ENERJİ-İŞ
BAŞKANI
ALTUNSOY’A
TAZİYE ZİYARETİ
Genel Başkan Yardımcımız Dr. Osman
Yıldız, Enerji İş Sendikamızın Genel Baş
kanı Mahmud Altunsoy’a geçen hafta ve
fat eden abisi Muhammet Altunsoy için
taziye ziyaretinde bulundu. Yıldız, okunan
hatimler için merhum Altunsoy’un kabri

-

başında 13 Ağustos 2020 tarihinde ger
çekleştirilen duaya katıldı. Yıldız, Enerji
İş Sendikamızın Genel Başkanı Mahmud
Altunsoy, babası, abisi ve akrabaları ile
görüşerek, başsağlığı dileğinde bulundu.
HAK-İŞ ailesi olarak, merhum kardeşi

-

mize Yüce Allah’tan rahmet diliyor, Enerji
İş Sendikamızın Genel Başkanı Mahmud
Altunsoy başta olmak üzere, ailesi ve ya
kınlarına sabrı cemil niyaz ediyoruz.

-

-

ULUSLARARASI KUDÜS VE FİLİSTİN’E DESTEK SENDİKALAR
BİRLİĞİ SEKRETERYASINI AĞIRLADIK

son durum değerlendirildi. Genel Başkan Yar
dımcımız Dr. Osman Yıldız, HAK-İŞ’in Ulusla
rarası Kudüs ve Filistin’e Destek Sendikalar
Birliği Başkanlığı döneminde önemli çalış
malara imza attığını belirterek, birliğin yeni
bir aşamaya gelmesi arzusunda olduklarını
söyledi. Yıldız, “HAK-İŞ olarak Kudüs ve Filis
tin davasına sahip çıkma kararlılığımızı güçlü
bir şekilde devam ettireceğiz” dedi.

Genel Başkan Yardımcımız Dr. Osman Yıldız,
11 Ağustos 2020 tarihinde Uluslararası Kudüs
ve Filistin’e Destek Sendikalar Birliği Müdürü
Enes İbrahim ve beraberindeki birlik üyeleri,
Dr. Cemal Abdesselam, Muin Naim, Osman
Hüseyin’i HAK-İŞ’te ağırladı. Toplantıya, HAKİŞ Dış İlişkiler Uzmanları Merita Yıldız, Ahmed
Halfaya, Mustafa Sema Sürücü katıldı. Ayrıca
Kudüs konusundaki gelişmeler ve bölgedeki
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“27 Mayıs Darbesi, Toplumun
Hafızasında Kara Bir Lekedir”
HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, 27
Mayıs askeri darbesinin üzerinden 60 yıl
geçmesine rağmen bu tarihin, toplumun
hafızasında kara bir leke olarak kaldığını
belirterek, “27 Mayıs, 12 Mart, 12 Eylül, 28
Şubat, 27 Nisan ve 15 Temmuz başta olmak üzere gerçekleşmiş ya da gerçekleşmemiş birçok darbeyi yaşayan halkımız, 15
Temmuz gecesi genci-yaşlısı, kadını-erkeğiyle ellerinde Türk bayraklarıyla sokaklara
dökülmüş, namluların ve silahların karşısına dikilerek artık darbe istemediğini en açık
haliyle bir kere daha göstermiştir” dedi.
HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, 27
Mayıs askeri darbesinin yıldönümü nedeni
ile yaptığı açıklamada şu değerlendirmelerde bulundu:
“27 Mayıs 1960’ta yapılan askeri darbenin
üzerinden tam 60 yıl geçti. 27 Mayıs, Türkiye Cumhuriyeti tarihinde gerçekleşmiş ilk
askeri darbedir. Demokrasimize ilk darbe
27 Mayıs tarihinde vurulmuş, Türk demokrasisinde yaşanan travmaların başlangıcı
27 Mayıs’ta olmuştur.
Darbenin gerçekleştirilmesinin hemen ardından, demokrasimizin gelişmesi ve yerleşmesi açısından önemli bir rolü olan Başbakan Adnan Menderes ile Dışişleri Bakanı
Fatin Rüştü Zorlu ve Maliye Bakanı Hasan
Polatkan’ın idam edilmesi toplumsal ta-

rihimizde her zaman derin bir iz bırakmış
ve kara bir leke olarak hatırlanmıştır. Milli
iradenin tecelligahı olan TBMM darbecilerin
hedefi olmuş, meclis silah zoru ile kapatılmış ve meclisten güvenoyu alan hükümet
yok edilmiştir. Ağır aksak da olsa işleyen
demokrasimiz çok ağır bir yara almış, darbecilerin eline kan bulaşmıştır. Ülkemiz bu
kahredici, utanç verici darbenin sonuçlarını
millet olarak çok ağır bir şekilde ödemiştir.
27 Mayıs darbesini gerçekleştirenlerden
hesap sorulamaması, aksine alkışlanması
ve uzun süre bayram olarak kutlanması da
demokrasimiz açısından yüz karasıdır.
Demokrasi tarihimizin büyük bir kısmı
darbe, sıkıyönetim ve olağanüstü hallerle
geçerken, bir o kadar süresi de bunların
konuşulması, çağrısı, daveti ve girişimi ile
geçmiştir. 27 Mayıs, 12 Mart, 12 Eylül, 28
Şubat, 27 Nisan ve 15 Temmuz başta olmak üzere gerçekleşmiş ya da gerçekleşmemiş birçok darbeyi yaşayan halkımız,
darbe istemediğini 15 Temmuz gecesi genci-yaşlısı, kadını-erkeğiyle ellerinde Türk
bayraklarıyla sokaklara dökülerek, namluların ve silahların karşısına dikilerek en
açık biçimde anlatmıştır. Kahraman milletimiz, 15 Temmuz gecesi kendine yakışanı
yapmış, büyük bir demokrasi mücadelesi
vererek, darbe geleneğine karşı bir ilki ba-

şarmış, hainlere karşı tek vücut olmuş, bu
topraklarda artık darbe istemediğini göstermiştir. Demokrasimize ve siyasi işleyişe
yapılan müdahalelerin sonunda ülkemiz,
temel hak ve özgürlükler; ekonomi, siyaset
ve sosyal açıdan geriye gitmektedir. Darbe
dönemlerinde zararın faturası en büyük
faturası emekçilere kesilmektedir. Emeğinden başka hiçbir sermayesi olmayan
işçilerimiz, çalışanlarımız antidemokratik
müdahaleler sonucunda ekonomik ve sosyal açıdan hak ve iş kayıplarına uğramaktadırlar. Ayrıca her darbe döneminde ülkemiz geriye gitmiş, uluslararası alanda itibar
kaybına uğramıştır.
HAK-İŞ Konfederasyonu olarak, 44 yıllık
onurlu tarihimizde olduğu gibi bugün de
darbe, muhtıra ve başka kılıflara bürünmüş bütün antidemokratik müdahaleleri,
girişimleri, oluşumları ve ifadeleri reddediyoruz. Bu tür yollara tevessül edenleri şiddetle kınıyoruz. Demokratik işleyişe karşı
çıkanları asla tasvip etmiyoruz. Dün olduğu gibi bugün de demokratik, gelişmiş ve
kalkınmış bir ülkede hakkımızı alacağımıza
inanıyoruz.
27 Mayıs darbesiyle şehit edilen Başbakan
Adnan Menderes, Fatin Rüştü Zorlu ve Hasan Polatkan’ı rahmetle anıyor, 27 Mayıs
kanlı darbesini bir kez daha kınıyoruz.”
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Arslan’dan Lübnan’a Taziye ve
Geçmiş Olsun Mesajı
dana gelen şiddetli patlamada onlarca
insanın hayatını kaybettiği, yüzlerce
insanın yaralandığı ve CGTL Konfederasyon binasının yıkıldığı haberini
üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız.
Şahsım adına ve HAK-İŞ Konfederasyonu yönetim kurulu adına Lübnan
halkına, hükümetine ve çalışanlarına
taziyelerimizi iletir, hayatını kaybedenlere yüce Allah’tan rahmet, yaralılara
acil şifa dileriz.
CGTL Konfederasyonu ve tüm çalışanlar ile her zaman dayanışma içerisinde olduğumuzu, HAK-İŞ olarak sizleri
desteklemek için hazır olduğumuzu
belirtmek istiyorum.
Lübnan halkının birlik ve dayanışma
ile ekonomik sorunları başta olmak
üzere tüm sorunların üstünden gele-

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, Lübnan CGTL Konfederasyonu
Başkanı Beshara EL-Asmar’a bir
mektup yazarak, “Lübnan’ın Başkenti
Beyrut’ta meydana gelen şiddetli patlamada onlarca insanın hayatını kaybettiği, yüzlerce insanın yaralandığı ve
CGTL Konfederasyon binasının yıkıldığı
haberini üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Lübnan halkına, hükümetine ve çalışanlarına taziyelerimizi iletir,
hayatını kaybedenlere yüce Allah’tan
rahmet, yaralılara acil şifa diliyoruz”
dedi.
HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, Lübnan CGTL Konfederasyonu
Başkanı Beshara EL-Asmar’a gönderdiği mektupta şu ifadelere yer verdi:
“Lübnan’ın Başkenti Beyrut’ta mey-
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ceğine yürekten inanıyoruz. Bu vesile
ile yaşanan acı hadiseden dolayı geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, Lübnan
Cumhuriyeti vatandaşlarının barış, güven, huzur ve istikrar içinde yaşamasını temenni ediyoruz.”
Lübnan CGTL Konfederasyonu Başkanı Beshara EL-Asmar da HAK-İŞ
Genel Başkanı Mahmut Arslan’a bir
mektupla cevap verdi. Beshara EL-Asmar mektubunda, “Lübnan halkı ve
işçileriyle dayanışma içerisinde olup
sağladığınız her türlü maddi ve manevi
desteklerinizden ötürü teşekkür ediyoruz. Dayanışma ve birlik içerisinde
olunarak tüm sorunların çözülebileceğini sayenizde gördük. Desteklerinizi
takdir ve teşekkürle karşılıyoruz” dedi.
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Lübnan’dan Cumhurbaşkanı
Erdoğan ve Hak-İş’e Teşekkür
Genel Başkanımız Mahmut Arslan,
Lübnan-Kudüs ve Filistin’e Destek
Sendikalar Birliği Temsilcisi Ghassan
El-Sebsebi’ye gönderdiği mektupta,
“Lübnan halkına, hükümetine ve çalışanlarına taziyelerimizi iletir, hayatını
kaybedenlere yüce Allah’tan rahmet,
yaralılara acil şifa diliyoruz” dedi.
Lübnan- Kudüs ve Filistin’e Destek
Sendikalar Birliği Temsilcisi Ghassan
El-Sebsebi de cevaben gönderdiği yazıda, “Türkiye Cumhurbaşkanı Sayın
Recep Tayyip Erdoğan’a, HAK-İŞ Konfederasyonu’na ve Aziz Türk milletine,
anında ve hiç tereddüt etmeden bize
yardım elini uzatıp, her türlü maddi ve
manevi desteğini sağladığı için milyonlarca kez şükranlarımızı sunmak
istiyorum” dedi.

"Hayatını Kaybedenlere
Allah'tan Rahmet Diliyorum"
HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, Lübnan- Kudüs ve Filistin’e Destek Sendikalar Birliği Temsilcisi Ghassan El-Sebsebi’ye bir mektup yazarak,
Lübnan’ın başkenti Beyrut’ta meydana
gelen şiddetli patlamada onlarca insanın hayatını kaybetmesi ve yüzlerce insanın yaralanmasından duyduğu
üzüntüyü dile getirdi. Arslan, Lübnan
halkına, hükümetine ve çalışanlarına

Türkiye Cumhurbaşkanı
Sayın Recep Tayyip
Erdoğan’a, HAK-İŞ
Konfederasyonu’na
ve Aziz Türk milletine,
anında ve hiç tereddüt
etmeden bize yardım
elini uzatıp, her türlü
maddi ve manevi
desteğini sağladığı
için milyonlarca kez
şükranlarımızı sunmak
istiyorum

taziyelerimizi iletirken, hayatını kaybedenlere yüce Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifa dileğinde bulundu.
Arslan, mektubunda “Lübnan’daki
tüm çalışanlar ile her zaman dayanışma içeresinde olduğumuzu, HAK-İŞ
olarak sizleri desteklemek için hazır

olduğumuzu belirtmek istiyorum.
Lübnan halkının birlik ve dayanışma
ile ekonomik sorunları başta olmak
üzere tüm sorunların üstünden geleceğine yürekten inanıyoruz. Bu vesile
ile yaşanan acı hadiseden dolayı geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, Lübnan
Cumhuriyeti vatandaşlarının barış,
güven, huzur ve istikrar içinde yaşamasını temenni ediyoruz” ifadelerine
yer verdi. Lübnan- Kudüs ve Filistin’e
Destek Sendikalar Birliği Temsilcisi
Ghassan El-Sebsebi de HAK-İŞ Genel
Başkanı Mahmut Arslan’a cevaben
gönderdiği mektupta, “Öncelikle Allah’ın yardımıyla ve dostlarımızın desteği ile Lübnan’ın karşılaştığı her sorundan daha güçlü çıktığını ifade eder,
Türkiye Cumhurbaşkanı Sayın Recep
Tayyip Erdoğan’a, HAK-İŞ Konfederasyonuna ve Aziz Türk milletine, anında
ve hiç tereddüt etmeden bize yardım
elini uzatıp, her türlü maddi ve manevi desteğini sağladığı için milyonlarca
kez şükranlarımızı sunmak istiyorum.
Bizi her zaman destekleyen Sayın
Mahmut Arslan dostumuza ve yönetim kuruluna şükranlarımı arz ederim.
Daha güçlü, gelişmiş ve istikralı bir
Türkiye olmasını temenni ediyoruz”
dedi.
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Öz İplik-İş
Sendikamız

43 YAŞINDA

• Genel Başkanvekilimiz Av. Hüseyin Öz, Konfederasyonumuza bağlı Öz İplik-İş Sendikamızın 43. Kuruluş Yıldönümü programına katıldı. Programa Genel Başkanvekilimiz Av. Hüseyin Öz’ün yanı sıra, Öz İplik-İş Sendikası Genel Başkanı Rafi Ay, Konfederasyonumuza bağlı
sendikaların genel başkan ve yöneticileri ile basın mensupları katıldı.

yıldönümü vesilesiyle bir aradayız bu vesileyle sizlerle bir arada olmaktan mutluluk
duyduğumu belirtmek isterim. Kuruluş yıldönümleri bizim geleneğimizde ve kültürümüzde olagelmiş ve bundan sonra da devam edecektir. Böylesi günlerde teşkilatlarımızın çalışmalarını, gelecek çalışmalarla
ilgili yapılması gerekenleri değerlendirme
imkânı buluyoruz. Bu açıdan yıldönümleri
önemli bir fırsat sunuyor” dedi.
Öz İplik-İş Sendikasının HAK-İŞ’in geleceğe dönük verimli çalışmalar yapan sendi-

Genel Başkanvekilimiz Av. Hüseyin Öz, 7
Ağustos 2020 tarihinde, Konfederasyonumuza bağlı Öz İplik-İş Sendikamızın 43.
Kuruluş Yıldönümü programına katıldı.
Programa Genel Başkanvekilimiz Av. Hüseyin Öz’ün yanı sıra, Öz İplik-İş Sendikası
Genel Başkanı Rafi Ay, Konfederasyonumuza bağlı sendikaların genel başkan ve
yöneticileri ile basın mensupları katıldı.
Genel Başkanvekilimiz Hüseyin Öz, Öz İplik-İş Sendikası’nın 43. Kuruluş Yıldönümünü kutlayarak, “Sendikamızın 43. kuruluş
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kalarından biri olduğunu söyleyen Öz, “Öz
İplik-İş Sendikamızın son genel kurulunda
almış olduğu, iş kolunun lideri olma kararı, HAK-İŞ ve Öz İplik-İş açısından geleceğe umutla bakmamızı sağlıyor. Öz İplik-İş,
bugün itibariyle 35 bin üyesiyle önemli bir
yerdedir. İşkolunun ikinci büyük sendikasıdır. Belirlemiş olduğunuz hedefinize en
kısa zamanda ulaşacağınıza inanıyorum”
diye konuştu.
İş kolunun en büyük sendikası olmanın
yeterli olmadığını ifade eden Öz, şunları
kaydetti: “Tekstil ve dokuma işkolunda 1
milyonu aşkın işçi arkadaşımızın olduğunu dikkate aldığımız zaman işkolunun en
büyük sendikasının olma hedefinin yeterli
olmayacağını ifade etmek gerekir. İnşallah
sizler işkolunun en büyüğü olduktan sonra
yeni bir hedefi hep beraber ortaya koyar ve
işkolunda çalışan bütün işçi arkadaşlarımızın umudu olmak üzere bu kutsal yolculuğa hep beraber devam edersiniz. Siz
büyüdükçe ülkemizin bu işkolunda çalışan
emekçileri gelişecek, ülkemizin demokrasisi bundan istifade edecek, işverenleri
bundan istifade edecek. Siz büyüdükçe
konfederasyonumuz HAK-İŞ büyümüş
olacak.”

HABERLER | 125

dikamızın kuruluşundan itibaren bu kutsal
çatı altında mücadele etmiş, buraya değer
katan bu çatının içerisinde manevi varlıklarıyla bize güç veren kıymetli büyüklerimiz,
değerli dostlarımız var. Kuruluşundan itibaren bu çatı altında mücadele vermiş olan
büyüklerimize teşkilatımız HAK-İŞ ve çalışanlar adına yürekten teşekkür ediyorum”
dedi.

Salgın Süreci Halen Devam Ediyor
"Tüm Sendikalarımızın Büyümesi
İçin Var Gücümüzle Çalışıyoruz"
HAK-İŞ’in üye sendikalarına önemli ölçüde destek verdiğini söyleyen Öz, “HAK-İŞ
ailesi olarak bütün sendikalarımız için var
gücümüzle, sendikalarımızın büyümesi,
gelişmesi ve iş kolları başta olmak üzere
ülkemizin lider sendikaları olması için var
gücümüzle çalışıyoruz. Konfederasyon olarak her zaman Öz İplik-İş ailesinin yanında
olduk. İnşallah bundan sonraki süreçte de
bu birlikteliğimizi bu beraberliğimizi pekiştirerek ve geliştirerek geleceğe doğru sağlam adımlarla ilerleyeceğiz. Öz iplik-İş Sen-

Koronavirüs’ün dünyanın tamamında insanlık için halen büyük bir tehdit oluşturduğuna dikkat çeken Öz, şunları söyledi:
“Bu süreçte virüsle mücadele çalışmaları
sırasında canla başla mücadele ederken
görevi başında virüs kaparak vefat eden,
sağlık personellerimiz başta olmak üzere bu süreç içerisinde kaybettiğimiz bütün
vatandaşlarımıza Cenabı Allah’tan rahmet
diliyorum. Salgın süreci halen devam ediyor, özellikle son bir ay içerisinde tatil beldeleri başta olmak üzere Kurban Bayramı
sırasında gördüğümüz görüntüler manzarayı önümüze seriyor. Cumhurbaşkanımız
Recep Tayyip Erdoğan’ın da ifade ettiği gibi

bu mücadelenin başarıyla sonuçlanması
için her türlü tedbiri almış ve uygulamaya
koymuş bir durumdayız. Özellikle tekstil
sektöründe çalışan kardeşlerimize öncülük
eden siz değerli dostlarımızdan istirham
ediyorum, maske konusunda, mesafe konusunda ve hijyen konusunda gerekli hassasiyeti göstermeniz gerekir. Bunu yaptığımız taktirde inanıyorum ki bu süreçten ülke
ve millet olarak sağlıklı bir şekilde çıkma
imkanına sahip olacağız. Tekstil sektöründe çalışan ve bu süreçte dünyanın dört bir
yanına gönderilmek üzere maske üretiminde görev alan çalışanlarına da bir kez
daha teşekkür ediyorum.”
Öz İplik-İş Sendikası Genel Başkanı Rafi
Ay, “Öz İplik-İş Sendikası olarak, Türkiye’de
iş kolumuzun en büyük ikinci sendikasıyız.
Genel Kurulda almış olduğumuz iş kolunda
lider olma kararı ve hedefimize doğru hızla
ilerliyoruz. Öz İplik-İş Sendikası her alanda
çalışma hayatının içinde olmayı başaran bir
sendikamızdır. Sendikamızın 43. Kuruluş
Yıldönümünü kutluyor olmanın huzurunu
yaşıyoruz” dedi.
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Hak-İş'ten Diyarbakır'da Evlat
Nöbetindeki Ailelere Ziyaret

HAK-İŞ Genel Merkez Kadın Komitesi Başkanı Fatma Zengin 10 Temmuz 2020 tarihinde HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde
evlat nöbetinde bulunan aileleri ziyaret etti.

HAK-İŞ KONFEDERASYONU

Ziyarete ayrıca , Hak-İş Diyarbakır İl Başkanı Ahmet Dinç, Konfederasyonumuza bağlı
Öz İletişim-İş Sendikası Genel Başkan Yardımcısı Av. Özlem Akgüç, Öz Büro-İş Sen-
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dikası Diyarbakır İl Başkanı Mehmet Aküzüm, Hizmet-İş Sendikası Teşkilat Uzmanı
Zeki Özen, Hizmet-İş Sendikası Diyarbakır
İl Başkanı Ercan Kahraman'da eşlik ettiler.
Hak-İş Genel Merkez Kadın Komitesi Başkanı Fatma Zengin, ailelerle tek tek görüştü. Tüm anne ve babaların evlatlarına kavuşmasını istediklerini söyledi. Zengin, "Biz
geçen sene de gelmiştik, buradaki anneleri,
babaları ziyaret etmiştik. HAK-İŞ Konfederasyonu ve bağlı sendikalar olarak onların
yanındayız. Türkiye geneli 81 ilde destek
eylemi gerçekleştirdik. STK olarak onların
yanında olduğumuzu gösterdik. Yine bugün
de buraya geldik, onların yanında olduğumuzu göstermek istedik. Bizim yüreğimiz
burada, Diyarbakır annelerinin, babalarının
yanında. Buradaki eylem çok kıymetli, ben
herkese burada yaptıkları mücadele için teşekkür ediyorum” dedi.
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“Filistinli Çalışanların
Dirençliliğini Desteklemek İçin
Uluslararası Sendikaların Rolü”
Seminerine Katıldık
ların başında geldiğini belirterek, “Siyonist
İsrail’in Covid-19 salgınından etkilenen
Filistin halkına yönelik yürüttüğü ayrımcı
muamele karşısında Birleşmiş Milletler
Genel Sekreteri H. E. Antonio Guterres’e itiraz mektubu göndererek bu konudaki görüşlerimizi kendilerine ilettik” diye konuştu.

“Sharan Burrow’a Taleplerimizi
İlettik”

Dış İlişkiler Koordinatörümüz Merita J. Yıldız, 8 Temmuz 2020 tarihinde Gazze İşçi
Sendikaları Federasyonu tarafından düzenlenen “Filistinli Çalışanların Dirençliliğini
Desteklemek İçin Uluslararası Sendikaların
Rolü” adlı seminere telekonferans yöntemiyle katıldı.

“Bizlere Büyük Görevler Düşüyor”
Yıldız, “HAK-İŞ Konfederasyonu olarak
hem ulusal hem de uluslararası arenada
Filistin duyarlılığının artırılması ve sendikal
hareketin bu konuda bilgilendirilmesinde

bizlere büyük görevler düşüyor. Üyesi bulunduğumuz ITUC ve ETUC toplantılarında
Filistin davasını hep gündemde tutarak tüm
sendikalara çağrılarda bulunduk. HAK-İŞ
Konfederasyonu bünyesinde kurmuş olduğumuz Kudüs Komitesi ile Filistin konusunda duyarlılığın artırılması için farklı
şehirlerde olmak üzere üç büyük toplantı
gerçekleştirdik” dedi.
Yıldız, tüm dünyayı etkisi altına alan Koronavirüs salgını karşısında HAK-İŞ Konfederasyonu’nun en erken önlem alan kurum-

Siyonist İsrail’in Filistin topraklarını işgal
etmeye devam ettiğini belirten Yıldız, “ABD
Başkanı Donald Trump'ın dünya kamuoyunun tüm tepki ve hukuka aykırılığı uyarılarına rağmen işgal altındaki Golan Tepeleri'ni
"İsrail toprağı" olarak gördüklerini açıklamasının ardından ITUC Genel Sekreteri
Sharan Burrow’a İsrail’in Batı Şeria ve Golan Tepeleri’ni ilhak planını engellemesi için
uluslararası sendikalara çağrıda bulunması
için talepte bulunduk.
HAK-İŞ Konfederasyonu olarak, üç buçuk
yıl boyunca yürüttüğümüz Uluslararası
Kudüs ve Filistin’e Destek Sendikalar Birliği Başkanlığımızın öncülüğünde, üç büyük uluslararası konferansa da ev sahipliği
yaptık” şeklinde konuştu.
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ARSLAN, UNTM GENEL BAŞKANI ABDELİLAH EL
HALOUTI İLE TELEKONFERANS YÖNTEMİ İLE GÖRÜŞTÜ
Genel Başkanımız Mahmut Arslan 21 Mayıs 2020 tarihinde Fas Ulusal İşçi Sendika-

lar Konfederasyonu (UNTM) Genel Başkanı
Abdelilah El Haloutı ile telekonferans yön-

temi ile görüştü. Toplantıya, Genel Başkanımız Mahmut Arslan’ın yanı sıra, Fas Ulusal İşçi Sendikalar Konfederasyonu (UNTM)
Genel Başkanı Abdelilah El Haloutı, HAK-İŞ
Genel Başkan Yardımcısı Dr. Osman Yıldız,
HAK-İŞ Genel Sekreter Yardımcısı Eda Güner, HAK-İŞ Dış İlişkiler Uzmanları Merita
Yıldız, Ahmed Halfaya katıldı.
Görüşmede tüm dünyayı etkisi altına alan
Covid-19 salgınının çalışma hayatını nasıl
etkilediği, salgınla mücadele konusunda
HAK-İŞ’in yürüttüğü çalışmalar, Türkiye
genelinde alınan önlemler ve karantinadan
sonra yürütülecek olan faaliyetler konusunda karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu.

ARSLAN, ATATÜRK
ÜNİVERSİTESİ
REKTÖRÜ ÇOMAKLI’YI
KABUL ETTİ
Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 17 Temmuz
2020 tarihinde Erzurum Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı ile Atatürk Üniversitesi
Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Necip Fazıl
Kishalı’yı makamında ağırladı.
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ESKİ GENEL BAŞKANLARIMIZDAN
NECMETTİN ALTAY VEFAT ETTİ
Konfederasyonumuz HAK-İŞ’in 1979 yılında Genel Başkanlığını yapan
Necmettin Altay Hakkın rahmetine kavuştu. Merhumun cenazesi
19 Ağustos 2020 Çarşamba günü ikindi namazına müteakip Kırıkkale
İli Karakeçili İlçesi’ne bağlı Sulubük Köyü’nde defnedildi.
HAK-İŞ ailesi olarak merhum Necmettin Altay’a yüce
Allah’tan rahmet, ailesine ve sevenlerine sabır ve
başsağlığı diliyoruz.
HAK-İŞ YÖNETİM KURULU

Sendikalı Kadın Takım Kaptanları El Kitabı Çalışmaları
Kapsamında İkinci Çalıştay Düzenlendi
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın finansmanında Konfederasyonumuz
HAK-İŞ’in koordinatörlüğünde yürütülmekte olan Yeterlilik Odaklı Kadın Takım Kaptanları Yetiştirilmesi Projesi kapsamında, 2
Temmuz 2020 tarihinde Proje Eğitim Programı İçerik Hazırlama Çalıştayı’nın ikincisi
HAK-İŞ Genel merkezinde gerçekleştirildi.
Proje Eğitim Programı İçerik Hazırlama Çalıştayı, Genel Sekreter Yardımcımız Eda Güner’in başkanlığında gerçekleştirildi.
Çalıştaya, HAK-İŞ Kadın Komitesi Başkanı
ve Proje Koordinatörü Fatma Zengin, öğretim üyeleri, uzmanlar, eğiticiler ve proje
ekibi katıldı.
Doç. Dr. Mehmet Merve Özaydın’ın moderatörlüğünde gerçekleştirilen çalıştayda,
eğiticiler ve akademisyenler tarafından hazırlanan Sendikalı Kadın Takım Kaptanları
El Kitabı’nın modül içerikleri konusundaki
çalışmalar incelenerek sonuçlandırıldı.
Tüm katılımcıların değerlendirme ve önerilerinin ardından çalıştay sona erdi.
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MESLEKİ EĞİTİMDE AVRUPA İŞBİRLİĞİNİ
GÜÇLENDİRMEK KONFERANSINA KATILDIk

Genel Başkanvekilimiz Dr. Osman Yıldız, 30
Haziran 2020 tarihinde Avrupa Eğitim Vakfı
(ETF) ve Avrupa Mesleki Eğitimi Geliştirme
Merkezi (CEDEFTOP) tarafından “Mesleki
Eğitimde Avrupa İşbirliğini Güçlendirmek:
Geçmişe Bak – Geleceği Planla” temasıyla
düzenlenen toplantıya telekonferans yön-

temiyle katıldı. Genel Başkanvekilimiz Dr.
Osman Yıldız, Türkiye’deki mesleki eğitim
politikaları ve Konfederasyonumuzun eğitim faaliyetlerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Açılış oturumuna CEDEFOP Direktörü Jürgen Siebel, ETF Direktörü Cesare Onestini,

Avrupa Komisyonu İşler ve Sosyal Haklardan Sorumlu Komiseri Nicolas Schmit,
Hırvatistan Eğitim ve Bilim Bakanı Blazenka Divjak, Almanya Federal Eğitim ve Bilim
Bakanı Anja Karliczek ve Yunanistan Eğitim ve Dini İşler Bakanı Niki Kerameus’un
katıldığı telekonferansta, 5 oturum ve 3 çalıştay (workshop) düzenlendi.
Oturumlarda, Riga 2015-2020 Dönemi Ana
Çıktıları, gelecek 15 yıllık dönemde mesleki
eğitimdeki fırsatlar ve zorluklar, daha güçlü
bir mesleki eğitim için şeffaflık ve sürdürülebilirlik, sosyal içerme ve işgücü piyasası
entegrasyonu için mesleki eğitim, yeni dijital çağ ve yeşil anlaşmak için mesleki eğitim ve beceriler konuları işlendi.
Telekonferansa, Dış İlişkiler Uzmanlarımız
Merita Jegeni Yıldız ve Recep Atar katıldı.
“Mesleki Eğitimde Avrupa İşbirliğini Güçlendirmek: Geçmişe Bak – Geleceği Planla”
toplantısı 1 Temmuz tarihinde gerçekleştirilecek çalıştayın ardından sona erecek.

ÜST DÜZEY ORTAK SOSYAL TAAHHÜT PROJESİ DEĞERLENDİRME
TOPLANTISINA KATILDIK

cep Atar katıldı. Toplantıda, proje kapsamında yapılan çalışmalar ve önümüzdeki
süreçte yapılması öngörülen faaliyetler
ele alındı. Avrupa Birliği üyesi ve adayı çok
sayıda ülkeden işçi ve işveren örgütlerinin

Üst Düzey Ortak Sosyal Taahhüt Projesi 3.
Telekonferans toplantısına katıldık.
Telekonferans yöntemiyle gerçekleştirilen
toplantıya Konfederasyonumuz HAK-İŞ
adına HAK-İŞ Projeler Koordinatörü Re-
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katılımıyla Portekiz SIMA Sendikası koordinasyonunda yürütülmekte olan ve Konfederasyonumuz HAK-İŞ'in iştirakçi kurum
pozisyonunda yer aldığı projenin uygulama
dönemine ilişkin olarak, Avrupa Komisyonu'nun proje uygulama döneminin uzatılmasını kabul ettiği ve projenin kapanış
konferansının 2020 yılı Ekim ayı sonuna
ertelenmesi kararlaştırıldı. Koronavirüs
salgını kaynaklı olarak sanal ortamda yapılan değerlendirme toplantısında, projenin
uygulandığı ülkelerde Koronavirüs salgını
sürecinde çalışanların yönetime ne şekilde
katılabildiğine ilişkin görüşleri alındı.
Toplantıda söz alan HAK-İŞ Projeler koordinatörü Recep Atar, Türkiye'de çalışma
hayatının gündemine ve çalışanlara yönelik
uygulanan politikalara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
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İşçi ve İşveren Temsilcilerinden Bağımlılıkların
Önlenmesi İçin İlk Adım Projesi
İş dünyasında sağlıklı yaşam ve bağımlılıklar üzerine farkındalığı arttırmak için Konfederasyonumuz HAK-İŞ’in de aralarında
bulunduğu, Türkiye İşveren Sendikaları
Konfederasyonu (TİSK), Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ) Türkiye
Yeşilay Cemiyeti (YEŞİLAY) iş birliği ile ‘İlk
Adımı At’ projesi hayata geçiriliyor.
20 Ağustos ve 8 Eylül 2020 tarihleri arasında ücretsiz olarak gerçekleşecek webinarlar ile başlayacak olan proje ile HAK-İŞ,
TİSK ve TÜRK-İŞ çalışanları ve yakınları
başta olmak üzere, Yeşilay’dan eğitim talebinde bulunan vatandaşlarımızla birlikte
on binlerce kişiye daha sağlıklı bir yaşama
ilk adımı atmaları için destek
olunması hedefleniyor.
Koronavirüs salgınıyla mücadele döneminde çok sayıda
ortak çalışmalara imza atan işçi
ve işveren konfederasyonları, bu
kez de sağlıklı yaşam için farkındalık yaratacak bir projeye imza
atıyor.
Konfederasyonumuz HAK-İŞ’in de
aralarında bulunduğu Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu
(TİSK), Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ) ve Türkiye
Yeşilay Cemiyeti (YEŞİLAY) iş birliği
ile gerçekleştirilecek olan proje ile
toplum sağlıklı yaşama hazırlanarak,

bağımlılıklardan kurtulmak için farkındalık
yaratılması amaçlanıyor.
Geçtiğimiz yıl TİSK ev sahipliğinde ve İşçi
Konfederasyonlarının katılımlarıyla gerçekleştirilen Ortak Paylaşım Forumu’nda,
katılımcıların hemfikir kalarak sahiplendiği
konulardan birisi daha hayata geçirilecek
ve on binlerce kişiye daha sağlıklı bir hayatın kapılarını açma konusunda destek
olunacak.
Ücretsiz olarak gerçekleştirilecek olan ‘İlk
Adımı At’ eğitimleri dijital canlı webinarlar
şeklinde gerçekleştirilecek ve sağlıklı yaşam, teknoloji, tütün

ve madde gibi bağımlılığı türleriyle başa
çıkma hakkında bilgi edinmek isteyenlere ilk adımı atma konusunda motivasyon
kazandırılacak. Webinarlar ile çalışanlar
ve yakınları başta olmak üzere, Yeşilay’dan
eğitim talebinde bulunan tüm vatandaşlarla birlikte ilk etapta on binlerce kişiye ulaşılması hedefleniyor.
Koordinasyonu ve operasyonu TİSK tarafından gerçekleştirilecek olan projenin eğitimleri, 20 Ağustos ve 8 Eylül 2020 tarihleri
arasında yapılacak.
Proje ile ilgili değerlendirmelerde
bulunan Genel Başkanımız Mahmut Arslan, Bağımlılıkların insanlar için gün geçtikçe daha tehlikeli
boyutlara ulaştığını belirterek,
“İşçi ve işveren sendikaları ortaklığıyla gerçekleştireceğimiz
‘İlk Adımı At’ eğitimleri ile vatandaşlarımızın
bağımlılıkla
mücadele etmesi konusunda
ilk adımı atıyoruz. Bu ilk adımın ilerleyen süreçlerde son
adıma dönüşmesi, bağımlılıkların sona ererek vatandaşlarımız daha sağlıklı ve
mutlu bir yaşam sürmelerini temenni ediyoruz” dedi.

sağlığımız için lütfen
maske kullanalım
Eylül 2020
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"Türkiye’nin, AB’ye Üyelik Sürecinin
Hızlandırılmasını Bekliyoruz"
HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, “Avrupa Birliği projesi bugün
birçok açıdan eksik kalmaktadır.
Dünyada barışı sağlamak amacıyla
kurulan Avrupa Birliği, Kudüs’te yaşananlara sessiz kalmakta, her gün
üzerlerine bombalar yağan Suriyeli
halkın yaşadığı insanlık dramına,
Arakan’da yaşananlara karşı sessizliğini sürdürmektedir. Dünyada
barışın, huzurun ve istikrarın sağlanması, savaşların sona ermesiyle
mümkün olacaktır” dedi.
HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut
Arslan, 9 Mayıs Avrupa Birliği günü
nedeniyle yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:
“Avrupa’da uzun yıllar süren savaşların ardından Avrupa’nın barışa,
istikrara ve refaha kavuşması konusunda Avrupa Birliği’nin kurulmasının önemli ölçüde katkıları olmuştur.
Ekonomik işbirliği amacıyla başlayan ve zaman içerisinde her alanda
kapsamı genişleyen Avrupa Birliği
projesi, Avrupa’da önemli bir model
olarak ortaya çıkmıştır. Avrupa Birliği, günümüzde dünyada çok çeşitli
alanlarda önemli işlere imza atan bir
kuruluş haline gelmiştir.
Fransız Dışişleri Bakanı Robert Sc-
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human tarafından, Avrupa'da barışçıl ilişkilerin kalıcı şekilde kurulması
gerektiğini anlatan ‘Schuman Bildirisi’nin açıklanmasının üzerinden tam
70 yıl geçti. O tarihten günümüze
kadar Avrupa Birliği önemli ölçüde
yol kat etmiştir. Ancak Avrupa Birliği projesi bugün birçok açıdan eksik
kalmaktadır. Daha iyi bir dünya için
demokrasi, adalet, özgürlük, barış,
çeşitlilik ve sürdürülebilir sosyal kalkınmayı hedefleyen Avrupa Birliği,
Kudüs’te yaşananlara sessiz kalmakta, her gün üzerlerine bombalar
yağan Suriyeli halkın yaşadığı insanlık dramına, Arakan’da yaşananlara
karşı sessizliğini sürdürmektedir.
Dünyada barışın, huzurun ve istikrarın sağlanması ancak savaşların
sona ermesiyle mümkün olacaktır.
Tüm dünya için barış ve adalet kavramlarını benimseyen Avrupa Birliği,
her gün üzerlerine bomba ve kurşunlar yağan, haksız yere zindanlara
atılan mazlum ve mağdurların da
barıştan yana olduğunu unutmamalıdır.
Türkiye. Avrupa Birliği üyeliğine
aday bir ülke olarak sınırlarında terör örgütlerine karşı sürdürdüğü
zorlu mücadelede destek bulma-

mıştır. Aksine Avrupa Birliği’nin terör örgütlerine her türlü lojistik ve
siyasi desteği sağlayan ve ortaklığa
sığmayan davranışlarına şahit olmuştur. Avrupa Parlamentosu terör
örgütleri için adeta bir platforma dönüştürülmüştür.
Türkiye, tüm dünya ile birlikte Avrupa’da da güvenliğin ve huzurun
sağlanması, istikrar ve refah ortamının devamlılığı konusunda önemli
ölçüde çaba göstermektedir. Ancak,
Türkiye’nin AB’ye üyelik süreci 1999
yılından beri devam etmektedir. Türkiye, AB’ye uyum süreci çerçevesinde üzerine düşenleri yerine getirmiş
ve AB’ye tam üye olmak için gereken
adımları atmıştır. Gücü, potansiyeli,
jeopolitik konumu, genç ve dinamik nüfusu ile Avrupa’nın en önemli
ülkelerinden biri olan Türkiye’nin,
AB’ye katacağı değerlerin kapsamlı olarak ele almasını ve Türkiye’nin
üyelik sürecinin hızlandırmasını bekliyoruz. Avrupa Birliğinin, Türkiye’nin
tam üye olarak yer almasıyla daha
bütüncül olacağına inanıyoruz.
Tüm dünyaya birlik, beraberlik, dayanışma ve barış getirmeyi amaçlayan Avrupa Birliği Günü’nü kutluyoruz.”
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“Engelli Bireyler,
İstihdamda ve Sendikal Harekette
Daha Fazla Yer Almalı”

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, 1016 Mayıs Dünya Engelliler Haftası nedeniyle
yaptığı yazılı açıklamada, “Engelli bireylerin
sosyal entegrasyonu sağlanmalı ve çalışma hayatında karşılaştıkları zorluklar kolaylaştırılmalıdır” dedi.
HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan,
yaptığı yazılı açıklamada şunları kaydetti:
“Birleşmiş Milletlere üye ülkeler tarafından
her yıl 10-16 Mayıs tarihleri arasında kutlanan Engelliler Haftası; engelli bireylerin
toplum ve çalışma hayatına ilişkin sorunlarının, haklarının, taleplerinin ve beklentilerinin gündeme taşındığı ve ele alındığı
önemli bir haftadır.
İnsanlar tarih boyunca farklı coğrafyalarda
ayrımcılıkla, ırkçılıkla, sosyal dışlanma ve
toplumsal eşitsizliklerle karşı karşıya gelmiş ve bu nedenle ağır bedeller ödemiştir.
Bizim medeniyetimizde, inancımızda ve
kültürümüzde aslolan “insan”dır. Köklerimizde insanın cinsiyet, ırk, renk, dil, din,
inanç, felsefi ve siyasi görüş, etnik köken,
sağlık durumu, engellilik durumu sebep
gözetmeksizin eşittir. Unutmamak gerekir
ki, her insan potansiyel bir “engelli adayı”dır.
Bu yüzden yaklaşımımız engelli bireylerin

çalışma hayatına katılımlarının sağlanması
ve toplumsal hayatta yaşamlarını sürdürebilecek alt yapıyı oluşturmak hususunda
insiyatif alarak çalışmalara destek olmaktır.
HAK-İŞ olarak her zaman emek en yüce
değerdir düsturu ile hareket etmekteyiz.
Emeğin ve emeğini kazanmak için mücadele eden hiç kimsenin engeli olmamalı,
emek mücadelesinde engelli bireyler daha
fazla ve daha etkin yer almalıdır.
HAK-İŞ olarak engeli bireylerin sosyal
entegrasyonunun sağlanması, istihdama
katılmalarının önündeki engellerin kaldırılması konusunda tüm çalışmalara destek veriyoruz ve vermeye devam edeceğiz.
Konfederasyonumuz bünyesinde etkin
olarak faaliyet gösteren bir Engelli Komitemiz bulunmaktadır. Gerek Konfederasyonumuz gerekse bağlı Sendikalarımız ile
yerel ve bölgesel düzeyde yeniden yapılanma anlayışıyla hareket ederek engellilerin
ve engelli üyelerimizin hizmet binalarımıza
erişimlerinde ciddi çözümler üretmeye devam ediyoruz.
TÜİK tarafından 2002 yılında Türkiye Engelliler Araştırma sonuçlarına göre, Ülkemizde, engellilerin nüfusumuz içerisindeki

oranı yüzde 12,3’tür. Yine, TÜİK tarafından
2011 yılından yapılan Nüfus ve Konut Araştırması’na göre en az bir engeli olan 3 ve
daha yukarı yaştaki nüfusun oranı ise %6,9
(4.876.000 kişi)’dur.
Konfederasyonumuz bünyesinde yaklaşık
6.000 engelli üyemiz bulunmaktadır. Engelli üyelerimize yönelik, konfederasyonumuz
HAK-İŞ bünyesindeki Engelliler Komitesi
aracılığıyla faaliyetler gerçekleştirmekteyiz. Engelli Komitemiz sosyal sorumluluk
projelerinde de aktif yer almaktadır.
HAK-İŞ olarak ihtiyaç sahibi engelli üyelerimizin akülü sandalye ve tekerlekli sandalye
gibi kullandıkları cihazların temininin sağlanmasına yardımcı olduk, engelli bireyler
için Hatıra Ormanı oluşturduk, üyelerimiz
içerisindeki engelli sporcularımıza destek
olduk, okullarda ve sevgi evlerinde kütüphane oluşturulmasına destek sağladık, kitap kampanyalarına destek verdik, yardım
kampanyalarında aktif rol aldık.
Biliyoruz ki engelli bireylerin emek piyasasında güçlü bir şekilde yer alması önemlidir. HAK-İŞ olarak; eşitlik ilkesi gereğinin
tam olarak yerini bulabilmesi için engellilerin yaşamın tüm alanlarında desteklenme-
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lerini talep ediyoruz. Mesleki eğitim faaliyetlerinin ve istihdama katılım imkanlarının
engellilere yönelik daha etkin şekilde kullanılmasını talep ediyoruz.
Engelli bireylerin çalışma hayatına katılımının sağlanması için iş yaşamının bu bireyler için yeniden düzenlenmesi gereklidir.
Çalışma hayatında karşılaştıkları zorluklar
kolaylaştırılmalı, kendilerine ve ailelerine
yönelik psiko-sosyal destekler artırılmalıdır. Hukuki, sosyal ve ekonomik olarak
ele alınan her bir politika engelli bireylerin
sosyal, ekonomik ve toplumsal hayata entegrasyonunu artıracaktır.
Çalışma hayatında yaşanan iş kazaları sonucu engelli durumuna düşen emekçilerin
çalışma hayatından kopmadan çalışmaya
devamını sağlama politikaların geliştirilmesini istiyoruz.
Bununla birlikte, engelli nüfusuna ilişkin
olarak güncel verilere ulaşılmamaktadır.
İstatistiklerin daha güncel bir şekilde yapıl-
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ması ülkemizin engelli profilinin daha net
ortaya konması ve bu alanda çalışan kurumlara veri oluşturması bakımından son
derece önemlidir.

"İş Piyasası Oluşturulmalıdır"
Tüm engelli bireyler için tüm sektörlerde
kapsayıcı, açık ve erişilebilir bir iş piyasası oluşturulmalıdır. Kamu idaresi ve diğer
çalışma sektörlerinde uygulanan istihdam
kotalarında eşit şartlar aranmalı, istihdamda kota sistemine uyulmalıdır. Ayrıca, kamu
idaresinde, yerel yönetimlerde ve diğer yönetim kademelerinde üst düzey görevlerde
engelli bireyler de daha fazla yer almalıdır.
Sosyal yardımlar yaşamı kolaylaştırır, ancak “gelecek” çalışma hayatına katılmakla
temin edilir. Güçlü bir gelecek için, engelli
bireylerin emek piyasasında güçlü bir şekilde yer alması önemlidir. Sosyal yardım
ve desteklerin istihdamın önünde engel olmaması için engelli ve dezavantajlı yurttaş-
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larımızın özellikle özel sektörde istihdam
edilmelerini teşvik edecek düzenlemeleri
yapmak durumdayız.
Engelli bireylerin sayısının idari kayıtlar
üzerinden tespiti ülkemiz ve özellikle engellilere yönelik politika geliştiren kurumlar açısından büyük önem arz etmektedir.
Bu verilerin güncel olarak paylaşılmasını
istiyoruz.
Dünyayı ve ülkemizi etkisi altına alan koronavirüs salgını ile mücadele sürecinin
engelli bireyler için daha da zor olduğu bir
gerçektir. Engelli bireylerin sağlıklarını koruyacak ve yaşamlarını kolaylaştıracak tüm
önlemlere bu süreçte daha çok ihtiyaç duyulmaktadır.
Özellikle salgınla mücadele sürecinde ülkemizde engelli vatandaşlarımıza yönelik
sağlanan hizmetler yoğunlaştırılarak devam etmelidir. Sağlık, ulaşım, gıda gibi temel haklara erişimleri konusunda eşitlik
ilkesi temelinde tüm topluma da önemli
görevler düşmektedir. Bu vatandaşlarımızın hayat şartlarının iyileştirilmesi, çalışma
şatlarının kolaylaştırılması yönünde seferber olmalıyız.
HAK-İŞ olarak, engelli bireylerin istihdamda ve sendikal harekette daha fazla yer
alması için, işgücünün talep ettiği yeterliliklere sahip olması için, karşılaştıkları tüm
sorunların çözüme kavuşması için mücadele veriyoruz. Bugün de birlikte yaşama ilkesiyle tüm toplum kesimlerini duyarlılığa,
yeni adımlar atmaya çağırıyoruz.
Bu duygu ve düşüncelerle, Dünya Engelliler Haftası’nda engelli ve engelli yakını
üyelerimizin ve tüm engellilerimizin bu
özel günlerini kutluyoruz. Pandeminin en
kısa sürede sona ermesini, tüm dünyanın
ve ülkemizin sağlıklı günlere kavuşmasını
temenni ediyoruz.”
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"Üyemiz Ayşegül Aktürk’e
Yapılan Saldırıyı Şiddetle Kınıyoruz"

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, “Konfederasyonumuza bağlı Öz
Büro-İş Sendikamızın İstanbul 2. Nolu
Şube Sekreteri Ayşegül Aktürk’ün işe
gitmek için evinden çıktığı esnada uğradığı saldırı sonucunda hayatını kay-

betmesinin acısını derinden yaşıyoruz.
Kadına yönelik şiddeti durduramadığımız sürece daha birçok Ayşegül'ümüzü kaybedebiliriz. Bu gidişe artık dur
demeliyiz” dedi. HAK-İŞ Genel Başkanı
Mahmut Arslan, Konfederasyonumu-

za bağlı Öz Büro-İş Sendikamız İstanbul 2 No’lu Şube Sekreteri Ayşegül
Aktürk’ün işe gitmek üzere evinden
çıktığı sırada uğradığı saldırı sonucu
hayatını kaybetmesine ilişkin yaptığı
açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“Emek mücadelesinde her zaman bizimle olan 2 çocuk annesi yol arkadaşımızı
bu sabah, kadına yönelik şiddete kurban verdik. Kadınlar sadece sokakta değil, aynı
zamanda işyerlerinde ve evlerinde hak etmedikleri şekilde şiddete maruz kalıyorlar.
Kadına yönelik şiddet, hangi koşullar altında yaşanırsa yaşansın asla meşru kabul
edilemez. Kadına yönelik şiddetin hiçbir şekilde bahanesi ya da affı yoktur.
HAK-İŞ Konfederasyonu olarak kadına yönelik şiddete asla toleransımız olmadığını
bir kez daha ifade ediyoruz.
Dünyada olduğu gibi ülkemizde de her geçen gün artarak devam eden, kadın
cinayetlerine, şiddete, istismara, eşitsizliğe, ayrımcılığa, yoksulluğa ve
güvencesizliğe karşı artık dur demeliyiz.
HAK-İŞ Konfederasyonu olarak kadına yönelik şiddetin her türlüsüne karşı dik
duruşumuzu devam ettiriyor ve şiddetle mücadele konusunda kararlılığımızı
her platformda dile getiriyoruz. Konfederasyonumuza bağlı Öz Büro-İş Sendikamız
İstanbul 2 No’lu Şube Sekreteri Ayşegül Aktürk’ün uğradığı canice saldırıyı şiddetle ve
nefretle kınıyor, sorumluların en ağır şekilde cezalandırılmasını istiyoruz. Merhume
Ayşegül Aktürk kardeşimize yüce Allah'tan rahmet, Aktürk ailesine, sevenlerine, Öz
Büro-İş camiamıza başsağlığı diliyoruz.
Emek hareketinin başı sağ olsun.”
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HAK-İŞ'TEN SENDİKALI KADIN TAKIM KAPTANLARI
PROJESİ EĞİTİM programı
toplum ve aile yapısının güçlü bir kadından
geçtiğine inanıyoruz” dedi.

“Ülkemizde 5 Milyon Kadın Emekçi
Var”

HAK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Yunus
Değirmenci, 27 Temmuz 2020 tarihinde
HAK-İŞ Kadın Komitesi tarafından Ankara’da gerçekleştirilen “Yeterlilik Odaklı Sendikalı Kadın Takım Kaptanları Yetiştirilmesi
Projesi İlk Düzey Eğitim Programı”nın ikincisine katıldı.

“Çalışma Hayatına ve Sendikal
Hayata Kadın Eli Değdi”
Programa, HAK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Yunus Değirmenci’nin yanı sıra, HAK-İŞ
Genel Sekreter Yardımcısı Eda Güner, HAKİŞ Kadın Komitesi Başkanı Fatma Zengin,
Öz Finans İş Sendikası Başkan Yardımcısı
Saim Eksen, HAK-İŞ Ankara İl Başkanı
Duran Çiçek, HAK-İŞ Uzmanları Merve Yılmaz, Fadime Can, Mert Tezer, Recep Bişkin, Hamdi Abdullah Koçoğlu ve HAK-İŞ’e
bağlı sendikalarımızın kadın komitesi başkan ve üyeleri katıldı.
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HAK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Yunus
Değirmenci, “Yeterlilik Odaklı Sendikalı
Kadın Takım Kaptanları Yetiştirilmesi Projesi’nin çalışma hayatına ve sendikal yaşama daha fazla kadın elinin değmesi için bir
dönüm noktası olması temennisinde bulunarak, “İlki Denizli’de gerçekleştirilen ve
bugün HAK-İŞ neferleriyle Ankara ayağını
düzenlediğimiz eğitim programında bulunmanın huzur ve mutluluğunu yaşıyorum.
Çalışma hayatındaki kadın çalışan sayısının
son yıllarda artmasına rağmen aynı oranda
kadının sendikal temsildeki azlığı dikkat çekiyor. Bu nedenle düzenlenen eğitim programları daha değerli hale gelmektedir. Son
dönemde kadınlarımızın kendisine çizilen
sınırları yok sayarak, iş hayatındaki yerini
sağlamlaştırmaya başladığına şahitlik ediyoruz. HAK-İŞ olarak güçlü bir kadının profilinin ortaya çıkmasını önemsiyor, güçlü bir

Çalışma hayatının içerisinde 5 milyon civarında kadın emekçinin olduğu bilgisini
veren Değirmenci, “Bu durum ilk bakışta
ülkemiz için büyük bir oran gibi görünse
de kadının toplumsal yaşamda olduğu gibi
aynı zamanda iş yaşamında da birtakım
haksızlıklara maruz kalması bu sayının
büyüklüğüne gölge düşürmektedir. Kadın
emekçilerin belli bir kısmının düşük ücretle, sigortasız çalıştırıldığı, fiziksel saldırının
yanında ruhsal baskılara maruz bırakıldığı
bir iş yaşamıyla karşı karşıyayız. Tam da bu
noktada örgütlü gücün önemi bir kere daha
ortaya çıkmaktadır. HAK-İŞ ve bağlı sendikaları olarak kadın çalışanların işyerindeki
sıkıntılarını bertaraf etmek için gerek toplu
iş sözleşmeleriyle gerekse mevzuat çalışmalarıyla üzerimize düşeni yapma gayreti
içindeyiz.
Bu süreçte bizim çalışmalarımızda kadın
emekçilerimize büyük işler düşmektedir”
ifadelerini kullandı.
HAK-İŞ Konfederasyonu’nun kadınlar için
yürüttüğü mücadelenin yılın her gününü,
her saatini kapsadığını vurgulayan Değirmenci, “HAK-İŞ, kimi zaman anne, kimi
zaman eş, kimi zaman çalışan, kimi zaman
toplumda saygın bir birey olmak gibi çeşitli
kimlikleri üzerinde taşıyan kadınlarımızın,
baskıya, şiddete, dışlanmışlığa, hakarete
ve eşitsizliğe maruz kalmamaları için dört
koldan çalışmalarını yürütmektedir” dedi.
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“Kadının Olmadığı Bir Yapı
Düşünülemez”
Kadının olmadığı bir iş hayatının, kadının
yer bulmadığı bir toplumsal hayatın kısır
bir yapı olmaktan öteye geçemeyeceğini
belirten Değirmenci, HAK-İŞ Konfederasyonu tarafından hayata geçirilen projeler
sayesinde sendikal harekete kadın elinin
değmesini sağladıklarını söyledi.

“225 Kadın Çalışanımıza Eğitim
Verilecek”
“Yeterlilik Odaklı Sendikalı Kadın Takım
Kaptanları Yetiştirilmesi Projesi” hakkında
bilgilendirmelerde bulunan Değirmenci,
“Projemiz kadın emekçilerin kapasitesinin
geliştirilmesini, kadın emekçilerin takım
kaptanı statüsüne yükselmelerine katkı
sunacak şekilde tasarlanmıştır. Proje kapsamında Denizli, Ankara, İstanbul, Konya
ve Rize illerimizde 225 kadın çalışana eğitim verilecektir. Her ilde ilk 5’e giren başarılı kadın kursiyerlerimiz, proje uygulama
döneminin son çeyreğinde, Ankara’da gerçekleştireceğimiz bir programla ödüllendi-

rileceklerdir. Projemizin Konfederasyonumuza, üye sendikalarımıza, iş yerlerimize
ve kadın çalışanlara büyük katkılar sunacağına olan inancım tamdır” dedi.

“Yeni Bir Duruş Ortaya Koyuyoruz”
Genel Sekreter Yardımcımız Eda Güner,
HAK-İŞ Konfederasyonu tarafından yürütülen ulusal ve uluslararası projeler vesilesiyle farklı illerde, sendikalı takım kaptanı adaylarıyla bir araya gelmekten büyük
mutluluk duyduğunu belirterek, “Bugün
HAK-İŞ’in ortak çalışma kültürünü en iyi
yansıtan örnek bir çalışma daha gerçekleştiriyoruz. HAK-İŞ olarak, her faaliyetimizde
yeni bir iddia ve yeni bir duruş ortaya koyuyor, sorunları sahada tespit eden ve bu
sorunlara yeni ve özgün çözümler üreten
lider bir sendikacılık anlayışı yürütüyoruz.
Çalışma hayatını ilgilendiren tüm konularda politika üretmeye artan bir etkinlikle devam ediyoruz. Kadın Komitemiz vasıtasıyla
da bu politikalarımızı proje ve eğitimlere
yansıtıyor, sahada uygulama imkânı buluyoruz” şeklinde konuştu.

Sendikalı Kadın Takım Kaptanları
HAK-İŞ’in bakış açısıyla lider kadın sendikacının, yetkinliklerini ve yeterliliklerini
geliştiren, yeni kavram üreten, kavramların
içini doldurarak kullanmaya özen gösteren
kişiler olduğunu hatırlatan Güner, “Yeterlilik demek, görevini yerine getirme gücü,
ehliyetli ve yeterli olmak demektir. Kavram
geliştirmek ise bu yeterliliğimizi sendikal
anlayışımıza yansıtmak, sendikal bakış
açısına katkıda bulunmaktır. HAK-İŞ olarak çalışma hayatına kazandırdığımız nice
kavramları kadın liderlerimizin de üretmesini, benimsemesini ve sahada kullanmasını bekliyoruz. Kadın çalışmalarına yeni bir
soluk getirerek önce sendikalı kadın dedik,
sonra kadın sendikacı kavramını kullandık,
geçtiğimiz yıl kadın sendikacı liderler dedik,
bu sene yeni bir kavram ortaya atarak Sendikalı Kadın Takım Kaptanları diyoruz” sözlerine yer verdi.

“Sizler HAK-İŞ’in En Önemli
Temsilcilerisiniz”
Sendikalı Takım Kaptanın, HAK-İŞ duruşu-
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nu ve üslubunu bilen ve kullanabilen, yeterliliklerini geliştiren ve kullanan, sendikal
ve çalışma hayatını takip eden ve üreten,
HAK-İŞ değerlerini anlayan ve sorumluluk alan kişi demek olduğunu dile getiren Güner, “Sizler sendikalı takım kaptanı
adayları olarak buradasınız. HAK-İŞ’imizin
en önemli temsilcilerisiniz. Konfederasyonumuz çatısı altındaki herkes, bu temsil
faaliyetinin getirdiği sorumluluğun farkında
olmalı ve bu bilinçle hareket etmelidir. Genel Başkanımız ve Yönetim Kurulumuzun
kadın çalışmalarına verdiği katkı ve destek
artan bir ivme ile devam ediyor. Bu destek
bizler için gerçekten çok kıymetli ve önemli” dedi.

Ankara’da gerçekleştiriyoruz. HAK-İŞ olarak yenilikçi, katılımcı, kendini geliştiren,
sorgulayan ve çözüm üreten bir sendikacılık anlayışıyla hareket ediyoruz. Bu anlayışımızla her konuda olduğumuz gibi kadın
konusunda da yıllardır önemli çalışmalar
yürütüyoruz” diye konuştu.

“Önceliğimiz Kadın Hareketinin
İçselleştirilmesidir”

“Hizmet ve Bilgi Sendikacılığı”
Proje ve çalışmaların hayat bulmasında ve
büyük bir başarı ile gerçekleşmesinde büyük katkısı olan, desteklerini hiçbir koşulda
esirgemeyen Konfederasyonumuz Genel
Başkanı Mahmut Arslan’a teşekkürlerini
ileten Güner, “HAK-İŞ olarak biz “hizmet
ve bilgi sendikacılığı” anlayışı ile yolumuza
devam ederken, HAK-İŞ için omuz omuza
ve birlikte mücadele ile daha ileriye diyoruz. Genel Başkanımızın da söylediği gibi
‘Kadınlar, HAK-İŞ’in kutlu yürüyüşünün
öncüsü, emek hareketinin vicdanı, sendikal
hareketin yarınlarıdır’ ifadeylerini kullandı.

“170 Bin Kadın Üyeye Sahibiz”

“Kadın Üyelerimiz İçin Çalışıyoruz”
HAK-İŞ Kadın Komitesi Başkanı Fatma
Zengin, “Yeterlilik Odaklı Sendikalı Kadın
Takım Kaptanları Yetiştirilmesi Projesi İlk
Düzey Eğitim Programının ikinci eğitimini
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2007 yılından bugüne kadar kadın üye sayısında büyük artış kaydettiklerini vurgulayan Zengin, “Türkiye’de tez konusu olan
HAK-İŞ’in kadın hareketinin kadın üyelerimiz ve tüm üyelerimiz tarafından bilinmesi,
içselleştirilmesi öncelliğimizdir. Çünkü bu
hareket, Genel Başkanımız Mahmut Arslan’ın, Yönetim Kurulumuzun, sendikalarımızın öncülüğünde yapılmış bir harekettir
ve Türkiye’de tektir. Bizler Kadın Komitemizi kurduğumuz 2007 yılında kadın üye
oranımız yüzde 1’di. Yapılan çalışmaların
neticesinde bugün yüzde 26 oranında kadın
üye sayımıza ulaştık” dedi.
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Türkiye genelinde kadın üye sayısında gelinen noktanın yeterli olmadığını ve daha fazla kadın üyeye ulaşmak için konfederasyon
olarak aralıksız çalışmaların sürdürüldüğüne dikkati çeken Zengin, “Şu anda 700 bin
üyemizin 170 bini kadın üyelerimizden oluşuyor. Türkiye genelinde 2 bine yakın işyeri
kadın temsilcisi, 2 bin 168 sendikacı kadın
liderimiz var. Çoğu konfederasyondan daha
fazla kadın üyeye sahibiz. Kadınlarımızı
sadece üye olarak görmüyor, sendikal ha-

reketin her aşamasında kadınlarımızın var
olması için çalışmalar yapıyoruz. Bu noktaya gelene kadar birçok projeye imza attık.
Bugün gerçekleştirdiğimiz projemizde bu
aşamaların devamı niteliğindedir” şeklinde
konuştu.

“HAK-İŞ’te Olmaktan Gurur
Duyuyorum”
HAK-İŞ Ankara İl Başkanı Duran Çiçek
yaptığı konuşmada, “Türkiye’de eğitimlere
ve projelere önem veren HAK-İŞ Konfederasyonu’nda Ankara İl Başkanı olarak
görev yapmaktan gurur duyuyorum. Bize
destek veren başkanlarıma ve hocalarıma
teşekkürlerimi sunuyorum. 2 gün boyunca
sürecek programın hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum” dedi.
Kişisel Gelişim ve İletişim Uzmanı Ceren
Cebeci tarafından Duygusal Zekası Yüksek
Liderlik, Stres ile Baş Etme ve Kriz Yönetimi, Karabük Üniversitesi Öğretim Üyesi
Dr. Neşe Yıldız tarafından Sendikal Hayatta Sivil ve Sosyal Kadının Güçlendirilmesi,
Ankara Hacı Bayram Üniversitesi Öğretim
Üyesi Doç. Dr. Mehmet Merve Özaydın tarafından HAK-İŞ Yaklaşımıyla Temel Sendikacılık ve Örgütlenme Stratejileri, HAK-İŞ
MEYEB İktisadi İşletme Müdürü Rıdvan Günay tarafından Belgeli İşgücünün ve Yeterliliklerinin Rolü ve Önemi, Gazi Üniversitesi
Tıp Fakültesi Dekanı ve Halk Sağlığı Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mustafa Necmi
İlhan tarafından Belgeli İşgücünün Temel
Özellikleri konularında eğitimler verildi.
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YILDIZ, ÖZ PETROL-İŞ YÖNETİMİNİ KABUL ETTİ
Genel Başkan Yardımcımız Dr. Osman Yıldız, 27 Ağustos 2020 tarihinde Konfederasyonumuza bağlı Öz Petrol-İş Sendikası
Genel Başkanı Kudret Örgel ve 5. Olağan
Genel Kurulda seçilen yeni yönetim kurulu
üyelerini kabul etti.
Yıldız, 11 Temmuz 2020 tarihinde İstanbul'da gerçekleştirilen Öz Petrol-İş Sendikası, 5.Olağan Genel Kurulda seçilen yönetim kurulu üyelerine başarılar dileyerek
hayırlı olsun dileğinde bulundu.

KOSOVA’DAN ARSLAN’A TEŞEKKÜR
Uluslararası Araştırmalar Vakfı Başkanı Ergin Kala,
Kosova’da bilimsel araştırmalar ve gençlerin bilime yönlendirilmesi amacıyla kurulan kütüphaneye
HAK-İŞ tarafından 5 bin kitabın bağışlanması dolayısıyla Genel Başkanımız Mahmut Arslan’a bir
teşekkür mektubu gönderdi. Konfederasyonumuz
HAK-İŞ’e bağlı Hizmet-İş Sendikamızın Kadın Komitesi ile Kültür Sanat Komitesinin ortaklaşa gerçekleştirdiği kitap toplama kampanyası kapsamında toplanan kitaplar, Kosovalı gençlerin ve bilim
insanlarının kullanımına sunulacak.
Uluslararası Araştırmalar Vakfı Başkanı Ergin Kala,
Genel Başkanımız Mahmut Arslan’a hitaben yazdığı teşekkür mektubunda şu ifadelere yer verdi:

“Sayın Başkan, gençlerimizin inisiyatifi ve proje çalışmalarıyla “Elektronik
Kütüphane” projesi başlatmış bulunmaktayız. “Elektronik Kütüphane”
projesinin diğerlerinden farkı, kitapları elektronik ortamda yayınlamıyoruz.
Elektronik ortamda listelenmiş kitaplardan talep edilenleri kapılarına
götürüp okumaları için sunuyoruz.
Kosova da Türkçe kitapların bulunduğu kütüphane eksikliği
bulunmaktadır. Bundan dolayı büyük eksiğimiz olan Türkçe kitapların
temini için kitap toplama kampanyası başlatmış bulunmaktayız. Sizlerin
bu kampanyaya 5.000 adet kitap ile katılmanız projenin başarılı olmasına
büyük katkı sunmuştur.
Sayın Başkan, bizi anladığınız ve destek verdiğiniz için sizlere bir kez
daha şükranlarımızı sunarız. Vakıf başkanı olarak, tüm kitap severler adına
teşekkür eder saygılarımı sunarım.”
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Arslan: “Fotoğrafçıların Kadrajını
Emeğe Çevirmesini Bekliyoruz”
mız vesilesiyle “EMEK” temasını çalışmalarının merkezine almaları ve sanatsal bakış
açısıyla önemli çalışmalara imza atmaları
beklenmektedir.
HAK-İŞ Emek Temalı Fotoğraf Yarışmasına, renkli veya Siyah-Beyaz kategorisinde
fotoğraflar katılabilecek. Renkli veya Siyah-Beyaz fotoğraflar bir arada değerlendirilecek. Yarışmaya, cep telefonu ve profesyonel kamera ile çekilen fotoğraflar ile
başvuruda bulunulabilecek. Cep telefonu
ve profesyonel kamera ile çekilen fotoğraflar aynı kategoride değerlendirilecek,
temel öncelik “EMEK” teması olacak.
www.hakisemekfotograflari.org.tr internet
sitesine yarışmacı girişinden kayıt yaptırarak başvuruda bulunulan HAK-İŞ Emek
Temalı Fotoğraf Yarışmasına, başvurular
30 Eylül 2020 tarihinde sona erecek.

Türkiye’de emeğin en büyük temsilcilerinden olan HAK-İŞ Konfederasyonu, “emeğin
ve emekçinin” görünürlüğünün artırılması
amacıyla “Emek” temalı fotoğraf yarışması
düzenliyor. HAK-İŞ Kültür Sanat Komitesi
tarafından gerçekleştirilen ve son başvuru
tarihi 30 Eylül 2020 olan yarışmaya, www.
hakisemekfotograflari.org.tr web sitesinden başvuruda bulunabilecek.
HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan,
Kültür Sanat Komitemiz aracılığıyla artan
bir etkinlikle kültür-sanat çalışmalarımızı sürdürüyor, kültür ve sanat ile sendikal
hareketin içselleştirilmesi ve yaygınlaştırılması için çalışıyoruz. Fotoğraf sanatçılarının, fotoğrafa gönül verenlerin kadrajını
emeğe çevirmesini, emek temalı fotoğraflarını bekliyoruz” dedi.
HAK-İŞ “EMEK” Temalı Fotoğraf Yarışması
ile emekçilerin çalışma koşulları, emeğin
Türkiye’deki ve dünyadaki önemi, çalışma
hayatındaki sorunların sanat aracılığıyla
toplumumuza aktarılması amaçlanıyor.
Amatör veya profesyonel olarak fotoğraf
sanatıyla ilgilenenlerin, fotoğraf yarışma-
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Arslan: “Fotoğrafçıların Kadrajını
Emeğe Çevirmesini Bekliyoruz”
HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan da
konuya ilişkin yaptığı açıklamada, şunları
kaydetti:
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“Kültür Sanat Komitemiz aracılığıyla artan
bir etkinlikle kültür-sanat çalışmalarımızı sürdürüyor, kültür ve sanat ile sendikal
hareketin içselleştirilmesi ve yaygınlaştırılması için çalışıyoruz. Merkezinde emek
olan, kısa film yarışmamızla, Ebru etkinliğimizle, fotoğraf yarışmamızla, sendikal
harekette, emek hareketinde bir sanat
damarı açmaya çalışıyoruz. Yaptığımız işlerde de büyük başarılara imza atıyoruz.
Bu yıl dokuzuncusunu gerçekleştirdiğimiz
ve gelenekselleşen Emeğe Saygı temalı
kısa film yarışmamızla dünya genelinde
bir marka olmanın gururunu yaşıyoruz. Bu
yıl ilkini gerçekleştireceğimiz Emek temalı
fotoğraf yarışmamızla da fotoğraf sanatçılarının, fotoğrafa gönül verenlerin kadrajını
emeğe çevirmesini, emek temalı fotoğraflarını bekliyoruz” dedi.

HABERLER | 141

Eylül 2020

HAK-İŞ KONFEDERASYONU

142 | HABERLER

HAK-İŞ Kısa Film Yarışması 9. Yılında
118, Rusya’dan 90, İngiltere’den 81, Almanya’dan 41 olmak üzere toplam 2.702’a
ulaştı.
Yarışmamıza Arjantin, Kore, Bangladeş, Filipinler, Meksika, Uganda, Japonya, Endonezya, Çin, Nijerya, Mısır, Venezüella, Suriye, Danimarka, Afganistan, Norveç, İrlanda, Kolombiya, Avusturya, Bulgaristan, Şili,
Tunus, Belçika, Rusya, İspanya, Portekiz,
Romanya, Kanada ve Arjantin gibi dünyanın dört bir yanından başvuruda bulunuldu.
Dünyanın dört bir yanından yapılan başvuruların 15 Eylül’e kadar önceki yıllarda olduğu gibi 4 bini aşmasını bekliyoruz.
2012 yılında başladığımız ve 2016 yılından
bu yana uluslararası düzeyde gerçekleştirdiğimiz kısa film yarışmamızda bugüne
kadar sektöre 350 bin liranın üzerinde ödül
dağıttık. Geçtiğimiz sekiz yılda yarışmamıza 16 binin üzerinde filmle başvuruda bulunuldu ve bu filmler aracılığıyla, yapımcısı,
yönetmeni ve oyuncusu onbinlerce sinema
emekçisine ulaştık. Estonya, Gana, Bangladeş, Letonya, Filipinler, Hindistan, İran,

Türkiye'nin en büyük işçi konfederasyonlarından birisi olan HAK-İŞ'in “Kısa Film Uzun
İş” sloganıyla başlattığı ve EMEK temasıyla
gerçekleştirdiği Uluslararası Kısa Film Yarışmasının bu yıl dokuzuncusu gerçekleştirilecek. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın katkılarıyla gerçekleştirilecek olan Kısa Film
Yarışması başvuruları, 15 Eylül 2020 tarihinde sona erecek. Yarışma kapsamında
ulusal ve uluslararası alanda iki kategoride
11 dalda toplam 60 bin TL’nin üzerinde ödül
verilecek.
HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan,
HAK-İŞ Kültür Sanat Komitesi tarafından
Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın da katkılarıyla bu yıl dokuzuncusu gerçekleştirilecek
olan Emek temalı Kısa Film Yarışmasına
ilişkin olarak yaptığı açıklamada şunları
kaydetti:

Başvurular 3 Bini Aştı
“HAK-İŞ Konfederasyonu olarak, Kültür
Sanat Komitemiz tarafından yürütülen
HAK-İŞ Uluslararası Kısa Film Yarışmamızın bu yıl dokuzuncusunu
Kültür ve Turizm Bakanlığımızın da katkılarıyla gerçekleştiriyoruz.
Yarışma
ile ‘Emek’ konulu filmlerin
sayısının artırılmasını ve
bu alanda “emek veren”
yapımcıların bir araya gelebileceği bir platform oluşturmayı amaçlıyoruz. Bu yıl
dokuzuncusunu gerçekleştireceğimiz yarışmamızın
dünya genelinde bir marka
olduğunu ve yoğun bir ilgiyle karşılandığını görmekten
büyük bir memnuniyet duyuyoruz.
Mart ayı itibariyle kısa film
yarışmamıza başvurular
başlamış olup, şu ana kadar 175’i Türkiye’den olmak
üzere toplam 115 ülkeden
başvuruda bulunuldu. Yarışmamıza şu ana kadar
yapılan başvurular, Hindistan’dan 344, İran’dan 320,
Amerika’dan 169, İtalya’dan
109, Fransa’dan 163, Brezilya’dan 141, İspanya’dan
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İngiltere, Kırgızistan, Azerbaycan, Cezayir,
Belçika, Malezya, Fransa, Bangladeş, İsveç,
Rusya, ABD, Malezya, Kazakistan, Ürdün,
Arnavutluk, Irak’tan yapımcı, yönetmen ve
oyuncuları ülkemize davet ederek, ödüllerini takdim ettik.

Toplam Ödül 60 Bin TL’nin
Üzerinde
Yarışma kapsamında ulusal ve uluslararası
alanda iki kategoride 11 dalda toplam 60
bin TL’yi aşkın ödül veriyoruz. Birinci olan
filme 10.000 TL, ikinci olan film 5.000 TL,
üçüncü olan film 2 bin 500 TL veriyoruz. Ayrıca 2.500 TL Necati Çelik Özel Ödülü, Sendikacı gözünden ve diğer dallarda 1.000’er
TL ödül ve özel tasarlanan ‘Ödül Plaketi’
takdim ediyoruz.

“Sendikal Harekete Önemli Bir
Sanat Damarı Açıyoruz”
HAK-İŞ olarak, emeği bilgi, sanat ve kültürle buluşturmak, insan emeğinin sanatsal
alandaki çalışmalarına bir farkındalık kazandırmak amacıyla çıktığımız bu yolda
emin adımlarla yürüyoruz. Her yıl düzenlediğimiz kısa film yarışmalarımızla
emeğin sanat dünyasındaki yansımasını görüyor, emekçilerin sanat dünyasında temsilinin öncülüğünü yapıyoruz.
Üyelerimize ve tüm kamuoyuna karşı
kültür ve sanat yükümlülüğümüz olduğunu düşünüyoruz. Sosyal sorumluluklarımızı yerine getirmenin araçlarından birisi olarak her yıl geleneksel olarak kısa film yarışmaları düzenliyoruz.
Bu yıl dokuzuncusu gerçekleştirilecek
olan HAK-İŞ kısa film yarışmasını geleneksel hale getirmekle sendikal harekete önemli bir sanat damarı açıyoruz.
İnanıyorum ki bu tür yarışma programlarımız sendikal dünyaya özendirici bir
etki yapacaktır.
Sinema alanında faaliyet gösteren, tüm
yapımcı ve yönetmenlere, oyunculara,
kısacası sinema emekçilerine hayatın
her alanında varolan emeği yansıtacakları güzel projeleri ile 15 Eylül 2020
tarihine kadar yarışmamıza katılmaya
davet ediyoruz.”
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Yemen’deki Mazlumların
Umut Işığı Olduk
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"HAK-İŞ Konfederasyonu olarak, Yemen’de yaşanan iç
karışıklık ve savaş ortamı sebebiyle mağdur olan 22 milyon
insana Kurban Bayramı öncesinde yardım ulaştırmak amacıyla
“Yemene Merhamet İnsanlığa Rahmet Derneği” tarafından
İstanbul Valiliği’nin izni ile yürütülen yardım kampanyasına tüm
teşkilatımızla birlikte destek vererek Yemen’deki mazlum ve
mağdurun umut ışığı olduk."

2

nin temiz suya erişmesini sağladık.
Marip şehrinde aşevlerinde gerçekleştirdiğimiz sıcak yemek dağıtımı yardımlarımızla 1900 aileye yemek ulaştırarak Yemen
halkının açlığını bir nebze de olsa dindirme
gayreti içerisinde olduk.
HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan,
Kurban Bayramı öncesinde Yemen halkının
umut ışığı olmanın önemini vurgulayarak,
“Çoluk çocuk genç yaşlı herkesi yaptığımız
yardımlarla mutlu ettik, yüzlerini güldürmeyi başardık” dedi.
Arslan, “Konfederasyonumuza bağlı sendikalarımız, üyelerimiz ve tüm teşkilatımız
tarafından toplanan yardımlarla, Kurban
Bayramı öncesinde ihtiyaç sahibi Yemen
halkına erzak ve gıda yardımları ulaştırmış

015 yılından beri çatışmaların devam
ettiği, kan ve gözyaşının dinmediği Yemen’deki halkın yüzünü Kurban Bayramı öncesinde yaptığımız gıda dağıtımı,
sıcak yemek dağıtımı ve su dağıtımı bağışlarımızla bir nebze olsun dindirmeye çalıştık. Yetimlerin, dulların, yerlerinden edilmiş
yoksulların kalplerine bir nebze neşe ve
mutluluk vermeyi başardık.
Taiz şehrinde yaşayan ihtiyaç sahiplerine
100 adet gıda kolisi ulaştırdık. 700’den fazla
ihtiyaç sahibi aile bu yardımdan faydalandı.
Taiz şehrinde yaşamını sürdüren 440 kişiye
temiz su ulaştırarak Yemen’deki mağdur
halkın susuzluğunu bir nebze olsun giderme gayreti içerisinde olduk. 88 araba su ile
440 ton su dağıttık. 2 bin 640’dan fazla aile-
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olmanın, Yemen halkının yüzünü bir parça da olsa güldürmenin verdiği mutluluğu
yaşıyoruz. HAK-İŞ Konfederasyonu olarak,
dünyanın dört bir yanındaki mazlum ve
mağdurların yanında olmayı hem insani
hem de vicdani bir görev olarak görmeye
ve bu anlamda üzerimize düşen sorumluluğu yerine getirmeye devam edeceğiz”
şeklinde konuştu.
Arslan, “İstanbul Valiliği’nin izniyle Yemen’deki mazlum ve mağdur halk için toplanan yardımları ihtiyaç sahiplerine ulaştıran Yemene Merhamet İnsanlığa Rahmet
Derneği’ne gerçekleştirdikleri başarılı ve
anlamlı organizasyondan dolayı teşekkür
ederiz” dedi.
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Hak-İş’ten Yemen’e Yardım Eli

H

Yemen’de bir insanlık dramı tüm yakıcılığı
ile devam etmektedir. 2015 yılından beri çatışmaların devam ettiği Yemen’deki halkın
büyük çoğunluğu insani yardımlara muhtaç durumdadır.
Açlık, hastalık ve iç savaşla karşı karşıya
kalan Yemen halkı bütün dünyanın gözleri önünde büyük bir dram yaşamaktadır.
HAK-İŞ olarak, Yemen’de yaşanan insanlık
dramına dur demek için “Yemene Merhamet İnsanlığa Rahmet Derneği” tarafından
İstanbul Valiliği’nin izni ile yürütülen yardım
kampanyasına teşkilatımızla destek veriyor, başta üyelerimiz olmak üzere bütün
Türkiye’yi ve insanlığı Yemen halkı ile dayanışma içerisinde olmaya, Yemen’in yaralarını bundan sonra da birlikte sarmaya davet
ediyoruz.
Konfederasyonumuza bağlı sendikalarımız, üyelerimiz ve tüm teşkilatımız tarafından toplanan yardımlarla, Kurban Bayramı
öncesinde ihtiyaç sahibi Yemen halkına er-

AK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, “Yemen’de yaşanan insanlık
dramına dur demek için “Yemene
Merhamet İnsanlığa Rahmet Derneği” tarafından başlatılan kampanyaya teşkilatımızla destek veriyor, başta üyelerimiz olmak
üzere bütün Türkiye’yi ve insanlığı Yemen
halkı ile dayanışma içerisinde olmaya, Yemen’in yaralarını birlikte sarmaya davet
ediyoruz” dedi.
HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan,
yaptığı açıklamada şu değerlendirmelerde
bulundu:
“HAK-İŞ Konfederasyonu olarak, Yemen’de
yaşanan iç karışıklık ve savaş ortamı sebebiyle mağdur olan 22 milyon insana yardım
ulaştırmak amacıyla “Yemene Merhamet
İnsanlığa Rahmet Derneği” tarafından İstanbul Valiliği’nin izni ile yürütülen yardım
kampanyasına üye sendikalarımız ve üyelerimiz başta olmak üzere teşkilatımızla
birlikte bağış kampanyamızı başlattık.
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zak ve gıda yardımları ulaştırılmış olacaktır.
HAK-İŞ, dünyanın neresinde olursa olsun tüm mağdur ve mazlumların yanında
olmayı insani ve vicdani bir görev olarak
görmektedir. Ülkemizde, bölgemizde ve
küremizde bütün mazlumların HAK-İŞ’ten
alacaklı olduğunu düşünüyoruz. Ülkemizin,
bölgemizin ve yeryüzünün bütün mazlumlarına HAK-İŞ’in borcu olduğu hassasiyetiyle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu
borcu ödemek temel görevimizdir ve bunu
ödeyebilmek için sürekli mücadele veriyoruz. Bu yardımlarımız da aslında bu borcun bir kısmının ödenmesi için verdiğimiz
mücadelemizdir. HAK-İŞ Konfederasyonu,
mağdur ve mazlum halkların yanında olma
sorumluluğunu yerine getirmeye devam
edecektir. Sadece HAK-İŞ değil, bütün sivil toplum örgütlerimizin ve milletimizin
Yemen’in yanında olduğunu göstermesini
bekliyoruz.”

SENDİKALARIMIZDAN

HİZMET-İŞ SENDİKASI

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafın
dan 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi
Kanunu gereğince; İşkollarındaki işçi sayıları ve
sendikaların üye sayılarına ilişkin 2020 Temmuz ayı
istatistikleri 3O Temmuz 2020 tarihinde Resmî Ga
zetede yayımlandı.

-

-

HİZMET-İŞ Büyüme Devam Ediyor
Yayımlanan istatistiğe göre, HİZMET-İŞ Sendikamı
zın üye sayısı 309 bin 600 olarak gerçekleşti. Böylece
HİZMET-İŞ, Türkiye’nin en büyük işçi sendikası olma
özelliğini korudu.

-

HAK-İŞ İstikrarlı Büyümesini Sürdürüyor
HAK-İŞ’in üyesi sayısı ise, 687 bin 790 olarak ger
çekleşti. 2020 yılı ikinci dönem istatistikleri HAKİŞ’in istikrarlı bir şekilde büyüdüğünü bir kez daha
gösterdi.

-
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Emekçilere Ve Teşkilatımıza
Teşekkür Ediyoruz

İşkolumuzdaki Tüm Emekçileri,
Hizmet-İş’li Olmaya Davet
Ediyoruz

HİZMET-İŞ’e gönül veren tüm emekçilere
teşekkür ediyoruz. Mücadelesini onurlu ve
ilkeli bir şekilde kararlılıkla sürdüren tüm
teşkilatımızı kutluyoruz.

Kararlılık ile yürüttüğümüz örgütlenme
çalışmamızın neticesinde elde ettiğimiz bu
başarı, şans değil emeğin sonucudur.
Ülkemizin tüm emekçilerinin HİZMET-İŞ’in
kararlı, net ve taviz vermeyen duruşuna ve
mücadelesine inandığını biliyoruz. Çünkü
onların derdi bizim derdimiz, onların sevin
ci bizim sevincimizdir. Erdemli, adil ve in
san onuruna yakışır bir sendikacılık için iş
kolumuzdaki tüm emekçileri HİZMET-İŞ’e
üye olmaya davet ediyoruz.
Yeni dönemde HİZMET-İŞ sendikamızın
daha da güçleneceğine inanıyoruz.

Genel İşler İşkolundaki
Tüm Emekçilere Ulaşmayı
Hedefliyoruz
HİZMET-İŞ Sendikası olarak, genel işler iş
kolunda çalışan sendikasız tüm emekçile
re ulaşmayı ve örgütlülüğümüzü artırmayı
hedefliyoruz.

-

-

Başkanı Mahmut Arslan’a, Genel Başkan
Yardımcılarımıza, Hukuk İşleri Daire Baş
kanlığımıza ve mücadelemizin başladığı
ilk günden bugüne inançlarını yitirmeden
bizlere güvenen üyelerimize teşekkür edi
yorum” dedi.

-

-

Üyelerimizle Bolu’dan Ankara’ya
İnançla Yürüdük

31 Mart 2019 Mahalli İdareler seçimleri
sonrası CHP yönetimine geçen Çanakka
le’ye bağlı Bayramiç Belediyesi tarafından
işten çıkarılan üyelerimiz, Sendikamızın
yürüttüğü hukuk mücadelesi sonucu işe
iade davasını kazandı.
Bayramiç Belediyesi’nde çalışırken haksız
ve hukuksuz şekilde işlerinden edilen üye
lerimiz için 29 Mayıs 2019 tarihinde Sendi
kamız tarafından bir protesto gerçekleşti
rilmiş ve hukuk mücadelesine girişilmişti.
Bir yılı aşkın süredir devam eden hukuk
mücadelesi sonucunda Bayramiç Asliye
Hukuk Mahkemesi, üyelerimizin işlerine
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iade edilmesine hükmetti. Mahkeme ta
rafından verilen kararı büyük bir memnu
niyetle karşıladıklarını belirten Çanakkale
İl Başkanımız Vedat Yılmaz “Bir yılı aşkın
süredir verdiğimiz hukuk mücadelemiz
sonrası Bayramiç Asliye Hukuk Mahke
mesi üyelerimizin işe iadesine karar ver
miştir. Bundan sonraki süreçte en büyük
temennimiz üyelerimizin hemen iş başı
yaptırılması olacaktır. Geçen yıl Ramazan
Ayı içerisinde işten çıkarılan üyelerimiz için
başlattığımız mücadelemizde ilk günden
beri yanımızda olan başta HAK-İŞ Konfe
derasyonu ve HİZMET-İŞ Sendikası Genel

-

-

-

31 Mart Yerel Seçimleri sonrası CHP’li ve
HDP’li belediyelerden haksız ve hukuksuz
yere işlerinden edilen tüm üyelerimiz için
Bolu’dan Ankara’ya gerçekleştirdiğimiz
‘Emek ve Adalet Yürüyüşü’ne Bayramiç
emekçileri adına katılım gösterdiklerini
hatırlatan Çanakkale İl Başkanımız Vedat
Yılmaz, “Emek ve Adalet Yürüyüşü’müz
sendikal tarihimize adını altın harflerle yaz
dırmıştır. 200 Km hiçbir olumsuz tepkiyle
karşılaşmadan sadece desteklerin yüksel
diği bir yürüyüş Türk sendikal yaşamında
daha önce karşılaşılmayan bir durumdu.
Biz de yürüyüşümüze Bayramiç Belediye
si’nden atılan arkadaşlarımızla katıldık ve
üyelerimizle Bolu’dan Ankara’ya inançla
yürüdük. Sendikamız tarafından o gün ve
rilen onurlu mücadele sonucu Hamd olsun
ilk önce Bolu Belediyesi’nde, sonra İstan
bul Büyükşehir Belediyesi’nde arkadaşları
mız işlerine iade edildi. Şimdi de Bayramiç
Belediyesi’nde üyelerimiz işlerine iade edi
liyor” şeklinde konuştu.

-

-

-

SENDİKALARIMIZDAN

ÖZ ÇELİK-İŞ SENDİKASI

GENEL YÖNETİM KURULUMUZ SAMPA'DAKİ
ÜYELERİMİZ İÇİN SAMSUN'A ÇIKARMA YAPTI
daşlarımız mahkemeleri avukatlar vasıta
sıyla kazanacaklar. İşe dönüşleri sağlanmış
olacak” şeklinde konuştu.

-

İşverene Anlaşma Çağrısı

Konfederasyonumuz Hak-İş'in Genel Baş
kan Yardımcısı ve Sendikamız Özçelik-İş'in
Genel Başkanı Yunus Değirmenci berabe
rindeki Genel Başkan Yardımcılarımız Bay
ram Altun, Recep Akyel ve örgütlenme uz
manlarımızla birlikte Sampa Otomotiv’deki
üyelerimiz için Samsun'a adeta çıkarma
yaptı.
Samsun'da faaliyet gösteren Sampa Oto
motiv’de çalışırken sendikamıza üye olan ve
daha sonra İşveren tarafından çeşitli baha
nelerle işten çıkarılan üyelerimizle buluş
mak için Samsun'a giden Genel Başkanımız
Değirmenci ve Genel Başkan Yardımcıları
mız Altun ve Akyel, Samsun'da bir dizi te
maslarda da bulundu.
Bu kapsamda ilk olarak Genel Başkanımız
Değirmenci ve Genel Başkan Yardımcıları
mız Sampa'da işten çıkarılan üyelerimizle
birlikte My House Otel'de bir basın açıkla
ması yaptı.
Basın mensuplarının yoğun ilgi gösterdiği
toplantıda bir konuşma yapan Değirmenci,
"Savaşmak için gelmedik ancak yok sayar
sanız zulüm ederseniz biz bu savaşa gireriz.
Gelin enerjimizi, aklımızı, tecrübemizi bir
leştirelim makul bir anlaşmaya hayırlı olsun
diyelim" dedi.
Değirmenci açıklamalarını şöyle sürdü:
"SAMPA Otomotiv Sanayi ve Ticaret A.Ş.
toplu sözleşmesi olmayan sendikasız bir iş

-

-

-

-

-

yeriydi. Bizimle beraber arkadaşlarımız sen
dikalaşmak istediklerinde yetkiye müracaat
ettiğimiz tarih itibarıyla 1350 kişinin yüzde
40'ını geçen 552 civarında üyeyle bakanlığa
müracaat etmiş olduk. Fakat bu arada 70
civarında arkadaşımızın iş akdini feshettiler.
İş akdi feshedilen arkadaşlarımızın üyelikle
ri de devam ediyor. İçeriden istifaya da zor
landıkları söyleniyor. O arkadaşlarımızın da
üyelikleri devam ediyor.

-

-

-

-

Vali Dağlı ve Belediye Başkanı
Demir Ziyaret Edildi

"Üyelerimiz İçin Dava Açtık"
İşçi çıkarmaların yasak olduğu bir dönemde
bunun yaşandığını dikkat çeken Değirmenci,
“İşçi çıkışlarının yasaklandığı, kısa çalışma
nın devreye sürekli sokulduğu, ücretsiz izin
lerle insanların iş akdinin feshedilmemesi
açısından çözümler arandığı, istihdamın ko
runması, işsizliğin artmaması yönünde dev
let erkanının fedakarlık yaptığı bir dönemde
evinde izinli olan, raporlu olan veya maske
dağıtmakla sorumlu olan
arkadaşım maskeyi dağıttığı
halde ‘maske takmıyorsu
nuz' diye işten atılırsa burada
yanlışlık var. Samimiyetsizlik
var. Bu arkadaşlarımıza biz
hem kıdem-ihbar tazminat
ları ödenmediği için dava
açtık hem de sendikal faali
yetten atıldılar düşüncesiyle
dava açtık. İnşallah bu arka

Sampa Otomotiv işverenlerine anlaşma
çağrısı yapan aksi halde mücadeleyi sürdü
receklerini dile getiren Değirmenci, “Yok sa
yılırsak Hak-İş yok sayılırsa, Özçelik-İş Sen
dikası yok sayılırsa, işten atılmalardan üzün
tü çeken aileleri yok sayarsanız içerideki
üretim yapan üyelerimize arkadaşlarımıza
zulmetmeye devam ederseniz biz de ikinci
kanala geçeriz. Bizim oturup seyredecek,
sessiz kalacak halimiz yok. Biz bu savaşa
gireriz. Ancak biz savaşmak için gelme
dik. Kavga etmek için gelmedik. Üretmek
istiyoruz. Çalışmak istiyoruz. Evlerimizde
oturmak istemiyoruz. Sizin işçiye ihtiyacınız
var. Bizim de işe. Gelin enerjimizi, aklımızı,
tecrübemizi bu gençliğimizi birleştirelim ek
sikliklerimizi giderelim sizin de makul göre
ceğiniz bizim de makul sayabileceğimiz bir
anlaşmaya masa başında el sıkışarak hayırlı
olsun diyelim” ifadelerini kullandı.

-

Basın toplantısının ardından Genel Başkanı
mız Değirmenci ve Genel Başkan Yardımcı
larımız Altun ve Akyel, Samsun Valisi Zülkif
Dağlı'yı makamında ziyaret etti. Ardından
Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mus
tafa Demir'i ziyaret eden heyetimiz sendikal
çalışmalarımız hakkında Vali Dağlı ve Be
lediye Başkanı Demir'e bilgi vererek Sam
pa'daki örgütlenme çalışmalarımızda geli
nen son durumu istişare ettiler.

-

-
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BAŞKANLAR KURULUMUZ AYASOFYA CAMİİ’NİN İBADETE
AÇILMASINI MEMNUNİYETLE KARŞILADI
Sendikamızın Başkanlar Kurulu, Genel Baş
kanımız Yunus Değirmenci’nin başkanlığın
da, Genel Başkan Yardımcılarımız Bayram
Altun, Recep Akyel, Ferhan Öner, Genel Sek
reterimiz Hicret Bozoklu ile tüm şube ve böl
ge başkanlarımızın katılımıyla Bolu Abant’ta
gerçekleştirildi.
Kıdem tazminatında yapılması öngörülen de
ğişiklik çalışmalarından Ayasofya Camii’nin
ibadete açılmasına, uluslararası ilişkilere
ve projelere ağırlık verilmesinden sendikal
eğitim faaliyetlerimize kadar birçok konuda
istişarelerde bulunuldu. Teşkilat olarak bir ve
bütün olma vurgusunun yapıldığı toplantının
sonunda bir sonuç bildirgesi yayınladı.
11 Temmuz tarihinde toplanan Başkanlar
Kurulumuzun ortaya koymuş olduğu sonuç
bildirgesinde şu açıklamalara yer verildi:
Sendikamız Özçelik-İş’in Başkanlar Kurulu,
sendikal faaliyetlerden örgütlenme çalışma
larına, mali ve idari konulardan toplu iş söz
leşme çalışmalarına, çalışma hayatının en
önemli gündem maddelerinden olan kıdem
tazminatında yapılması öngörülen değişiklik
çalışmalarından, sendikamızın uluslararası
paydaşlarıyla olan ilişkilerine ve teşkilatımıza
ve üyelerimize yönelik yürütülen eğitim faa
liyetlerine kadar birçok konuyu değerlendir
mek üzere 10-12 Temmuz 2020 tarihlerinde
Bolu-Abant’ta Sendikamızın Genel Başkanı
Yunus Değirmenci’nin başkanlığında topla
narak aşağıdaki kararları almıştır:
1)Yarım asrı geçen mazisi ve bu süre zarfında
elde ettiği deneyim ve başarılı çalışmalarıyla
Özçelik-İş Sendikası aynı kararlılık ve azimle
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yoluna devam etmektedir. Alınterini kendine
sermaye yapmış olan üyelerimizin talep ve
beklentilerini karşılamak ve örgütlü işyerleri
mizde iş barışı ve huzurunun devamını temin
etmek için var gücümüzle, birlik ve beraber
lik içerisinde çalışmayı sürdüreceğiz.
2) Tüm dünyayı etkisi altına alan ve ülke
mizde de 11 Mart 2020 tarihinden itibaren
halk sağlığı başta olmak üzere sosyal ve
ekonomik etkilerini yakından hissettiğimiz
Covid-19 virüs salgınının çalışma hayatında
neden olduğu aksaklıkları en aza indirmek
için salgının başında beri yürüttüğümüz öz
verili çalışmalarımızı ara vermeden sürdür
meye devam edeceğiz. Hiçbir üyemizin başta
sağlığı olmak üzere bu salgından olumsuz
etkilenmemesi, işyerindeki huzur ve mutlu
luğuna zarar gelmemesi için dün olduğu gibi
bugün de yarın da çalışmalarımıza kararlılık
la devam edeceğiz.
3) Özçelik-İş Sendikası, özellikle son dönem
de çalışma hayatının ana gündem maddesi
haline gelen kıdem tazminatında yapılması
öngörülen değişiklik çalışmalarının Konfe
derasyonumuz Hak-İş öncülüğünde çalışan
ların herhangi bir hak kaybına uğramadan,
mevcut kazanımlarını kaybetmeden, hatta
kazanımlarına yenilerini ekleyerek tamam
lanması için sürecin yakın takipçisi olmayı
sürdürmektedir. Sendikamız, kıdem tazmi
natı konusunda çalışanların herhangi bir hak
kaybına uğramaması, yeni mağduriyetlere
kapı aralanmaması için her platformda çalı
şanların sesi olmayı sürdürecektir.
4) Sendikamızın genel merkezinin büyüme

-

-

-

-

-

-

ve başarı odaklı, kurumsallaşmayı öncele
yen, işyerlerinde tam ve eksiksiz iş barışının
teminini hedefleyen vizyon ve misyonu şube
lerimiz ve bölge başkanlıklarımız tarafından
tereddütsüz desteklenmeye devam edile
cektir. Genel merkezinden şubelere, bölge
başkanlıklarından temsilciliklere kadar birlik
ve beraberlik içerisinde üyelerimizin refah ve
menfaatlerini koruyup gözetme ve artırma
yönünde çalışmalarına devam edecektir. Ge
nel merkezin, şubelerin ve bölge başkanlık
larının toplu iş sözleşmesi başta olmak üzere
sendikal yaşamda yakalamış olduğu başarı
ivmesinin sekteye uğratılmasına asla izin ve
rilmeyecek, üyelerimize hizmet yolunda çıkı
lan bu yoldan asla vazgeçilmeyecektir.
5)Önemi her geçen gün daha da artan ulus
lararası sendikal işbirliği çalışmalarına veri
len önem daha da artırılacak, özellikle aynı
iş koluna sahip yabancı paydaşlarla ortak
projelere ve ülke genelinde sendikamızın
yürütmeye başladığı proje bazlı girişimlerine
ağırlık verilecektir. 6) Türk milleti ve İslam
alemi açısından büyük önem taşıyan Ayasof
ya Camii’nin müze statüsünden çıkarılarak
ibadete açılması yolunu açan Danıştay kara
rını ve akabininde Cumhurbaşkanımız Sayın
Recep Tayyip Erdoğan’ın yayınladığı kararna
me ile Ayasofya Camii’nin 24 Temmuz 2020
tarihinde Cuma namazıyla ibadete açılacağı
kararının kamuoyuyla paylaşmasını Özçe
lik-İş Sendikası kadroları büyük bir memnu
niyetle karşılamış, bu kararın milletimize ve
tüm İslam alemine hayırlı olmasını temenni
etmiştir.

-

-

-

-

-
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ÖZ GIDA-İŞ SENDİKASI

EFFAT Genel Sekreterİ'nİn
Öz Gıda-İş'e ve Ofçay fabrİkası'ndakİ
İşçİlere destek mesajı

Üyesi olduğumuz Avrupa Gıda, Tarım ve
Turizm Sendikaları Federasyonu EFFAT,
Jacobs-OFÇAY’da işbaşı yaptırılmayan
mevsimlik işçiler için verdiğimiz mücadeleye kendi web sitesi ve sosyal medyadan
yayınladığı mesaj ile uluslararası arenada
destek verdi.
Effat Genel Sekreteri Kristjan Bragason
mesajında şunları söyledi.
Genel Sekreterin Öz Gıda-İş'e ve Türk çay
fabrikasındaki işçilere dayanışma mesajı
EFFAT adına, Pazar günü bir çay üretim
fabrikasında mevsimlik işçilerin haklarını

korumak için çalışan Öz Gıda İş ve temsilcilerine dayanışma ve desteğimizi ifade etmek istiyorum.
İştirakimize göre, on bir mevsimlik işçi,
Jacob Douwe Egberts (JDE) grubunun bir
parçası olan Türk çay üreticisi Ofçay'da
sendika örgütlenmedeki rolleri için seçildi.
Çay toplama mevsiminin kademeli olarak
yeniden başlamasından bu yana, grubun
hiçbiri Pazar fabrikasında her zamanki gibi
çalışmaya davet edilmezken, sendika faaliyetinde yer almayan diğer birçok mevsimlik işçi geri çağrıldı.

JDE’nin sendika karşıtı saldırgan geçmişi
göz önüne alındığında, bunun bir tesadüf
olması muhtemel olmadığını kabul ediyoruz. EFFAT ve IUF, Hollanda, Almanya
ve İtalya'daki kayda değer vakalarla, sendikalara ve JDE'den toplu sözleşmelere
pişmanlık yaratan veya küçümseyen bir
davranış modeli gözlemlemiştir. Sadece bu
yıl Mart ayında, EFFAT İcra Komitesi üyeleri
İngiltere'deki bir JDE kahve işleme tesisinde çalışanlarla dayanışma içinde bir fotoğraf eylemi düzenledi - neyse ki Birlik'in
çabaları yönetimin daha yapıcı davranmaya
ikna edilmesinde başarılı oldu. EFFAT bir
kez daha mevcut tüm destek ve dayanışmayı sunmaya hazırdır.
EFFAT, örgütlenme haklarını üstlenen on
bir işçiye haksız muamele edilmesi nedeniyle protestolarınıza katılıyor. Dayanışmalarımızı gönderiyor ve işteki meşru haklarını savunma kararlılığınızı övüyoruz. Ve bu
işçilerin daha fazla cezalandırma korkusu
olmadan çay sezonu bitmeden işe geri
dönmelerini sağlayan adil bir çözüm çağrısını tekrarlıyoruz.
Dayanışma içinde,
Kristjan Bragason
EFFAT Genel Sekreteri
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Ofçay fabrİkası'nda İşbaşı yaptırılmayan
üyelerİmİz derhal İşbaşı yaptırılmalı

Ofçay fabrikasında işbaşı yaptırılmayan
üyelerimiz derhal işbaşı yaptırılmalı, Anayasal haklarına saygı duyulmalıdır
2020 yaş çay sezonunun açılmasıyla birlikte mevsimlik işçiler iş başı yapmaya başlamasına rağmen Rize'nin Pazar ilçesinde
faaliyet gösterin Ofçay fabrikasında çalışan
11 mevsimlik üyemiz işçi işbaşı yaptırılmamıştı. Bunun üzerine Doğu Karadeniz Rize
Şube Başkanlığımız 29 Mayıs 2020 tarihinde Ofçay fabrikası önünde yaptığı basın
açıklaması ile işçilerin bir an önce işbaşı
yaptırılmasını isteyerek işverene uyarıda
bulunmuştu.
29 Mayıs 2020 tarihinden bugüne kadar
yapılan girişimlerinden olumlu bir sonuç
alınamaması üzerine işbaşı yaptırılmayan
üyemiz işçiler, yeniden işbaşı yapma taleplerini dile getirerek 5 Haziran 2020 tarihinde
Ofçay fabrikası önünde eyleme başladı.
Öz Gıda İş çatısı altında örgütlenen OFÇAY
işçileri adına başlattığımız eylemde bir konuşma yapan Doğu Karadeniz Rize Şube
Başkanımız Hasan Fehmi Bursalı, sezonun
başlamasına rağmen işbaşı yaptırılmayan
üyelerimizin işe geri alınmasını ve sendikal
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haklarının tanınmasını isteyerek Ofçay yönetimini sert bir dille uyardı.
Asla müsamaha gösteremeyeceğimiz bir
takım uygulamalara karşı gerek sözlü gerek yazılı tüm ikazlarımıza rağmen bu haksız ve hukuksuz davranışlara JACOBS (Ofçay) işvereninin ısrarla devam ettiğini söyleyen Rize Şube Başkanımız Hasan Fehmi
Bursalı, “Bölge çalışanları ve bölgede faaliyet gösteren işverenler bilirler ki sendika
olarak misyonumuz; Çalışanlarımızın ve
üyelerimizin hak ve menfaatlerini koruyup
kollamak olduğu kadar işverenlerimizin de
hukukları ve haklarında özenli ve iyi niyetli
koruyup hareket etmektir. İşçi, işveren ve
sendikanın partner olarak güç birliği yaptığı
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her işletme bunun olumlu karşılığını yaşayarak görmüştür” dedi.
Dünyanın sayılı şirketlerinden olan JACOBS
(Ofçay) çalışanlarının Anayasal bir hak olan
sendika hakkına saygılı olduklarını düşünmek ve uygulamalarda da bunu bizzat görmek tek temennimizdir diyen Bursalı, “Çay
mevsiminin açılmasına ve mevsimlik çalışanların işlerine çağrılmasına rağmen halen davet edilmeyen arkadaşlarımızın acilen ve ivedilikle işe çağrılmaları talebimizdir. Görev değişikliği yapıyorum denilerek,
yıllardır aynı işi yapan kişilere başka görevler tevdi edip peşinden başka türlü düşünceler içerisinde olunarak yapılmak istenen
hamleler bize göre art niyetli ve tehlikeli
hamlelerdir. Bu yol ve yöntemlere yeltenen
işveren en iyimser tahminimizle Öz Gıda-İş
Sendikasını hiç tanımıyor diye düşünüyoruz. Bir kez daha söylüyoruz ki: Memlekete
lazım olan çalışmak ve üretmek, İş yerlerine lazım olan barış ve huzurdur. Bunu birlikte başarırız. Taleplerimiz en kısa sürede
yerine getirilsin. Kimse de Hak-İş Konfederasyonu ve Öz Gıda-İş Sendikamızın sabrını
da gücünü de test etmeye kalkmasın. Aksi
takdirde JACOBS’ un İstanbul Genel Merkezi başta olmak üzere her işletmesinin olduğu yerlerde, yapılmaya çalışılan bu hukuksuzluklar en yüksek perdeden anlatılmaya
başlanacaktır” uyarısında bulundu.

SENDİKALARIMIZDAN

ÖZ SAĞLIK-İŞ SENDİKASI

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI VE BAĞLI İŞ YERLERİNDE
ÇALIŞAN ÜYE İŞÇİLERİMİZİN YARARLANACAĞI
İŞLETME TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ İMZALANDI

Hak-İş Konfederasyonu’ na bağlı Öz Sağlık-İş Sendikası olarak T.C. Sağlık Bakanlığı ve bağlı iş yerlerinde çalışan 17 nolu iş
kolunda bulunan sendikamız üyesi işçilerin
yararlanacağı İşletme Toplu İş Sözleşmesini imzalamış bulunmaktayız. Genel Başkanımız Devlet Sert attığımız bu büyük adıma
yönelik üyelerimize şu ifadelerde bulundu;
Değerli sağlık emekçisi işçi kardeşim,
T.C. Sağlık Bakanlığına bağlı işyerlerinde
çalışan siz değerli üyelerimiz sağlık işçilerine uygulanmak üzere, Hak-İş/Öz Sağlık-İş Sendikamız ile Sağlık Bakanlığının
üyesi bulunduğu Türk Ağır Sanayii ve Hizmet Sektörü Kamu İşverenleri Sendikası
(TÜHİS) arasında bağıtlanan İşletme Toplu
İş Sözleşmesinin hayırlı olmasını temenni
ediyoruz.
Öz Sağlık-İş Sendikası olarak, Sağlık ve
Sosyal Hizmet İşçilerinin ‘‘iş ve sosyal hayat’’ tan kaynaklanan hakları için öncü rolünü üstlenmeye, yenilikçi ve dinamik bir
Sendika olmaya devam ediyoruz.
Uzmanlaşarak devam ettirdiğimiz tüm
Sendikal hizmetlerde yasal, ahlaki ve etik
ilkelerden ödün vermeden, Sağlık ve Sosyal Hizmet İşçilerinin haklarını emanetimiz
bilip saygı duyarak, Hak-İş’imizin gelişmiş
teşkilat yapısı ile birlikte Sağlık ve Sosyal
Hizmet İşçilerini Toplu İş Sözleşmeleri ile

süre sağlık işçilerinin mağduriyetine sebep
olunan süreç, başta konfederasyonumuz
Hak-İş ve Sendikamızın haklı mücadelesi
sonucunda nihayet Toplu İş Sözleşmesinin
imzalanmasıyla sonuçlandı.
Aylardır yazılan çizilen, söylenenlerin aksine Toplu İş Sözleşmesinde 696 KHK ile sürekli işçi kadrolarına geçirilen işçi kardeşlerimizi kapsam dışı bırakacak herhangi bir
düzenlemeye yer verilmemiştir.
Üyemiz sağlık işçilerine uygulanacak İşletme Toplu İş Sözleşmesi sürecinde gerekli
katkı ve desteklerini bizlerden esirgemeyen başta Hak-İş Konfederasyonumuz Genel Başkanı Sayın, Mahmut Arslan olmak
üzere değerli yönetimine, Sağlık Bakanımız
Sayın, Dr. Fahrettin Koca’ ya, Aile, Çalışma
ve Sosyal Hizmetler Bakanımız Sayın, Zehra Zümrüt Selçuk Hanımefendiye, Türk Ağır
Sanayii ve Hizmet Sektörü Kamu İşverenleri (TÜHİS) Sendikasına ve tüm Hak-İş/Öz
Sağlık-İş ailesine teşekkür ederiz.

Sendikal haklara kavuşturarak öncü olma
özelliğimizi sürdüreceğiz.
Değerli Sağlık işçisi kardeşim,
696 sayılı KHK ile sürekli işçi kadrosuna
geçirilen işçilerin yetki tespit nisabına (yani
toplu iş sözleşmesine) dahil edilmemesi
gerektiği iddiası ile malum sendika tarafından yargıya taşınan ve bu nedenle uzun

BAKAN SELÇUK’A ZİYARET

Genel Başkanımız Devlet Sert, Genel Baş
kan Yardımcımız Mustafa Özüpek ve Genel
Sekreterimiz Halit Kayalı, Hak-İş Konfede
rasyonu Genel Başkan Yardımcısı Dr. Os
man Yıldız başkanlığında TÜHİS ile yapılan
İşletme Toplu İş Sözleşmesi müzakereleri

-

kapsamında Aile, Çalışma ve Sosyal Hiz
metler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'u,
Bakan Yardımcısı Ahmet Erdem ve İşveren
Sendikası TÜHİS Genel Sekreteri Adnan Çi
çek’ i ziyaret ettiler.
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TOPLU SÖZLEŞME SÜRECİ BAŞLIYOR
T.C. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve bağlı işyerlerinde 17 nolu sağlık ve sosyal hizmetler iş kolunda çalışan

sendikamız üyesi işçilere uygulanacak
olan işletme toplu iş sözleşmesi süreci
başlıyor

BÜYÜYEN AİLEMİZLE
ZİRVEYİ KORUYORUZ
HAK-İŞ Konfederasyonu’na bağlı Öz Sağlık-İş
Sendikası olarak 30 Temmuz 2020 tarihinde Resmi Gazete yayımlanan sendika üye sayıları istatistiklerinde, sağlık ve sosyal hizmetler iş kolunda
en fazla üyeye sahip sendika olmanın gururunu
bir kez daha yaşıyoruz.

VEFAT EDEN İŞÇİLERİMİZİN
İSİMLERİNİ YAŞATMAK İSTİYORUZ
Öz Sağlık-İş Sendikası olarak T.C. Sağlık Bakanlığına bağlı kuruluşlar bünyesinde görev
yaparken Covid-19 sebebi ile vefat eden sağlık işçilerimizin isimlerinin yaşatılması adına
bakanlığa sunduğumuz önerinin değerlendirilmeye alınacağına yönelik genel başkanlığımıza
yazılı dönüş sağlanmıştır. Konunun takibi genel başkanlığımız tarafından sürdürülmektedir
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ÖZ İPLİK İŞ SENDİKASI

ÖZ İPLİK İŞ SENDİKASI 2. INSTAGRAM FOTOĞRAF
YARIŞMASI GERÇEKLEŞTİ

Sendikamız Öz İplik İş’in geleneksel hale
getirdiği 2. INSTAGRAM FOTOĞRAF YARIŞ
MASI’, “Tekstil Sektöründe Emek” temasıyla
gerçekleşti.
Sendikamızın 43. Kuruluş Yıldönümü faali
yetleri kapsamında 7 Ağustos 2020 tarihinde
düzenlenen ödül töreninde, yarışmasının so
nuçlarını açıklanarak, dereceye giren üyelere
hediyeleri takdim edildi.

-

-

Öz İplik İş Sendikası Instagram Fotoğraf Ya
rışmasında 1’nci Kayser Elda Halı çalışanı
Cihan Hasdemir , 2’nci Gaziantep Royal Halı
çalışanı Cuma Akar, 3’üncü ise Uşak Sesli
Tekstil çalışanı Nilüfer Uygun çektiği fotoğraf
seçildi. İzmir Ames Tekstil çalışanı Ziya Ker
men’in fotoğrafı ise mansiyon ödülü aldı.
“Tekstil Sektöründe Emek” konulu Instag
ram fotoğraf yarışmasını jürisinde yer alan

-

-

Öz İplik İş Sendikası Basın Müşaviri Didem
Boztaş, HAK-İŞ Kültür Sanat Komitesi Baş
kanı Birsen Çiçek Odabaşı, Anadolu Ajansı
Çalışma Hayatı Muhabiri Özcan Yıldırım, Fo
toğraf Sanatçıları Kemal Yıldıztaş ve Emre
Polatel’e de katkılarından dolayı plaket tak
dim edildi. Program kapsamında ınstagram
fotoğraf yarışmamızda ilk 20’ye giren fotoğ
raflar sergilendi.
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"Anadolu'nun Kadİm Dİlİ: Halı Dokuma (Bergama Yunt Dağı)"
Projesİ Kapsamında Çeşİtlİ Temaslarda Bulunuldu

"Anadolu'nun Kadim Dili: Halı
Dokuma (Bergama Yunt Dağı)"
Projesi İzmir/ Bergama'da Anlatıldı
Sendikamız Öz İplik İş tarafından geliştirilen, Kültür ve Turizm Bakanlığı katkılarıyla
yürüttüğümüz "Anadolu'nun Kadim Dili:
Halı Dokuma (Bergama Yunt Dağı)" adlı
projemizin Bergama-Yunt Dağı saha araştırması 20-24 Temmuz 2020 tarihleri arasında gerçekleşti.
Proje kapsamında Bergama’da bulunan
Öz İplik İş Sendikası Genel Başkanı Rafi AY
Başkanlığındaki proje ekibi, 20 Temmuz
2020 tarihinde bölgede çeşitli temaslarda
bulunarak projemizin detayları aktardılar.
Bergama Yunt Dağı ve çevresindeki el do-
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kuması halıların motifleri ve hikâyelerinin
belgelenmesi ve bu eserlerin üretici olan
ustaların kendilerinin oluşturdukları motif
ve desenlerle geleneğe katkılarının tespit
edilmesi hedeflenen, Genel Başkanı Rafi
AY Başkanlığındaki proje ekibinde; Genel
Başkan Yardımcılarımız Muzaffer Birdoğan, Turgay Ulutürk, Basın Danışmanımız
Didem Boztaş, projenin alan araştırmasını
yürütecek olan Ankara Hacı Bayram Veli
Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi
Öğretim Üyesi, Ankara Hacı Bayram Veli
Üniversitesi Türk El Sanatları Araştırma
Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Hatice
Feriha Akpınarlı, İzmir Demokrasi Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Geleneksel
Türk Sanatları Bölüm Başkanı Doç. Dr. H.

Nurgül Begiç ve İzmir Demokrasi Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Türk Halk
Edebiyatı Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç.
Dr. Gonca Kuzay Demir, Kültür ve Turizm
Bakanlığı temsilcisi teknik ekip yer aldı. Ziyaretlerde sosyal paydaşlarda bulundu.
Genel Başkanımız Rafi AY Başkanlığındaki
heyet sırasıyla öncelikle Bergama Kaymakamı Mahmut Kaşıkçı ve Bergama Belediye Başkanı Hakan Koştu'yu ziyaret etti.
Sonrasında Bergama Belediye Başkanı
Hakan Koştu ile birlikte Bergama Belediyesi'nin açtığı Kız Bergama Yağcıbedir Halı
Kursunu ziyaret edildi. Son olarak ise Bergama Halk Eğitim Merkezi Müdürü Hakan
Ergüner ziyaret edildi.

SENDİKALARIMIZDAN

ÖZ TAŞIMA-İŞ SENDİKASI

SOSYAL SENDİKACILIKTA ÖZ TAŞIMA İŞ FARKI
Öz Taşıma İş Sendikası, sosyal sendikacılık
anlayışıyla hareket ederek faaliyetlerini ara
lıksız devam ettiriyor.
Öz Taşıma İş Sendikası Genel Başkanı Mus
tafa Toruntay, “İlk günden itibaren ilke edindi
ğimiz, ilkemizden ödün vermediğimiz ve her
sene katlanarak artan sosyal ve dayanışma
duruşumuzu sürdürmekte kararlıyız” dedi.
Toruntay, “Geçtiğimiz Ramazan Bayramı’nda
üyelerimize kolonya ve şeker dağıtımı yapar
ken, Kurban Bayramı sebebi ile yine bütün
üyelere lokum ikramında bulunarak yanla
rında olmaya çalıştık” dedi.

Mustafa Toruntay, “Her şeye rağmen sahada dokunmadığımız, kalbinin kırık olduğunu duymadığımız kimse kalmaması için
büyük uğraş veriyoruz.
Bu sebeple bize ulaşan şahsi çağrılara da
kayıtsız kalmıyoruz. Genel Başkan Yardımcılarım ve İl Temsilcilerim başta olmak
üzere bütün temsilcilerim her gün sahada,
telefonlarımız 24 saat açık. Genel Başkan Yardımcılarım, İl Başkanlarım ve ben,
üyelerimizin kendilerinin veya çocuklarının
düğünlerinde, mesafe ve kişisel korunma
tedbirlerimizi alarak hazır bulunmaya gayret ediyoruz. 2020’nin ortalarındayız. Şimdiye kadar 450’nin üzerinde düğüne katıldık
ve her düğünde hediye olarak altınımızı
taktık” ifadelerini kullandı.
Mustafa Toruntay, sendikanın sosyal faaliyetlerini değerlendirirken ısrarla üzerinde
durduğu konulardan birinin de her üyenin
ferdi kazası kapsamında sigortalanması

olduğunu belirtti. Başkan Toruntay ayrıca,
bu sene de önce ki senelerde olduğu gibi
imkanları dâhilinde üyelerin, 4 yıllık ve 2
yıllık örgün eğitime devam eden çocuklarına eğitim katkısı vereceklerini dile getirdi.

Toruntay, “Biz kanunların verdiği imkanları, üyelerimizin menfaatine en uygun nasıl
kullanırız diye zorluyoruz. Böylece sosyal
sendikacılığının öncüsü olmayı sürdüreceğiz” dedi.

PANDEMİ SÜRECİNDE SENDİKAMIZDAN
ÜYELERİNE DESTEK
Tüm dünyayı ve ülkemizi etkisi altına alan
covid-19 virüsü nedeniyle olağanüstü za
manlar geçiriyoruz. Sendikamız bu süreçte
de üyelerini yalnız bırakmayarak dayanışma
örneği sergiledi. Test sonucu pozitif çıkan
üyelerimiz, gerekli önlemler alınarak ziyaret
edildi. Başta Ankara olmak üzere örgütlü

-

olunan diğer illerde Covid-19 tanısı konan
üyelere mağdur olmamaları adına sendi
kamız tarafından ikametlerine gıda kolisi
yardımını götürüldü. Yoğun personelin bu
lunduğu iş yerlerine, ateş ölçer cihazı alına
rak her gün ateş ölçümü yapılmasına imkan
sunuldu.

-
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PANDEMİ KISITLAMALARI
SONRASI İLK BİRLİKTELİK
Yaşadığımız pandemi döneminde yasaklarının tedbirler ışı
ğında gevşemesi ile birlikte, sendika genel merkezinde BU
GSAŞ ve BELKA A.Ş. iş yeri temsilcilerimizle bir araya geldik.

-

Sendika toplantı salonunda yapılan toplan
tılarda yasakların iş yerinde oluşturduğu
yeni durumlar, hastalıktan etkilenen üye
lerimizle dayanışma, iş yerine ve çevremi
ze sahip çıkma, yasağa rağmen çalışma
hayatına devam eden üyelerimizin durum
ları gibi başlıkların olduğu toplantıda genel
başkan ve yardımcıları hazır bulundu.
Özellikle toplu taşıma işi yapan BUGSAŞ
çalışanlarına, ek tedbirlerin ehemmiyeti
ve bireysel korunmanın toplum sağlığı açı
sından büyük önem arz ettiği vurgulandı.
Pandemi nedeniyle iş yeri yöneticileriyle
sık sık görüşüldüğü belirtilirken, temsil
cilerin eksik tedbirlerle alakalı gözlemleri
dinlenerek not alındı.

EGO 5. BÖLGE’DE YENİ YERİMİZE TAŞINDIK
Öz Taşıma İş Sendikamızın EGO 5. Bölge İş
Yeri Temsilciliği, depo sahasının yukarısında
bulanan idari bölümden ayrılarak, üyelerin
daha rahat ulaşacağı depo ana giriş nizami
yenin karşısında bulanan yeni odasına taşındı.
Bu taşınma vesilesi ile üyelerle bir araya gel
mek, temsilciliğin yeni yerinin ilanını yapmak
için bir açılış töreni gerçekleştirildi. Açılışta,
Genel Başkan Mustafa Toruntay, Genel Baş
kan Yardımcıları Üzeyir Yiğit ve Murat Şimşek,
Ankara İl Temsilcisi Alper Erkaya ve sendika
mızın danışman kadrosu hazır bulundu.
Açılış kurdelesini kesen Başkan Toruntay,
hayırlı olsun temennilerini dile getirerek
“Temsilcilikler işçinin kalesidir, sizin açık ka
pınızdır” dedi. Açılışın ardından üyelerle bir
araya gelen Toruntay, üyelerin sorunlarını
dinledi, sendikal konular hakkında değerlen
dirmelerde bulundu.
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ÖZ AĞAÇ-İŞ SENDİKASI

ÖZ AĞAÇ-İŞ YİNE VE YENİDEN İŞ KOLUNUN
LİDER SENDİKASI
Öz Ağaç-İş Sendikası bu yıl da is
tikrarlı büyümesini sürdürüyor.
T.C. Aile, Çalışma ve Sosyal Hiz
metler Bakanlığı Temmuz 2020
dönemi Sendika üye sayısı istatis
tiklerini açıkladı. Açıklanan verilere
göre 10.796 üye sayısı ile Sendika
mız bu yıl da Ağaç, Kağıt, Sunta ve

-

Mobilya iş kolunun lideri oldu.
Sendikamız iş kolundaki diğer
Sendikaların toplamından bile
daha fazla üye sayısı ile farkını or
taya koydu.
Teşkilatımıza ve üyelerimize te
şekkür ederiz.

-

üyelerİmİze hİjyen setİ
dağıtımı yapıldı
Komili Ellair üyelerimiz tarafından üretilen Hijyen Setimiz Ha
ziran ayı sonunda tüm üyelerimize dağıtıldı.
İçerisinde 1 adet bez çanta, 1 adet 200 ml kolonya, 2 adet 750
ml sıvı sabun ve 1 adet 60'lı ıslak mendilin bulunduğu hijyen
setlerimiz Haziran ayı sonunda tüm üyelerimize temsilcileri
miz tarafından dağıtımı gerçekleştirildi.

ÖZ AĞAÇ-İŞ
SENDİKASI'NDAN
2 BÜYÜK İMZA

Sendikamıza kazandırıldı. Teşkilatlanma ça
lışmalarını sürdürdüğümüz İnegöl'de yakın
zamanda çoğunluğu sağladığımız fabrikalar
da yetki için başvuru yapılacaktır. Büyüme ve
kurumsallaşma adına İnegöl Hizmet Şube
miz Öz Ağaç-İş teşkilatımıza ve üyelerimize
hayırlı olsun.
Öz Ağaç-İş Sendikası büyüme ve kurumsal
laşma yolunda büyük bir imza daha attı.
Kilim, Ergül, İpek, Cennet, Ladin, Safrano,
Yay Sün ve Fleksit Mobilya üyelerimizin bağlı
olduğu şubemizin tapusu Genel Başkanımız
Av.Tuncay Dolu, Genel Başkan Yardımcıları
Şaban Demir ve Mert Bozkır’ın katılımıyla

-

alındı. Böylece kurumsallaşma adına Kayse
ri’de bulunan şubelerimizin tamamının tapu
su alınmış oldu. Ankara ve Kayseri'den sonra
teşkilatlanma çalışmalarına hızla devam et
tiğimiz Mobilya Üretim Fabrikalarının yoğun
bulunduğu Bursa İnegöl'de de Öz Ağaç İş
Sendikası Hizmet Şubemizin tapusu alınarak

-
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COVID-19 TEDBİRLERİ KAPSAMINDA SENDİKAMIZDAN
ÜYELERİMİZE MASKE, KORONAVİRÜS BİLGİLENDİRME FİLMİ,
KİTAPÇIĞI VE İŞYERLERİ İÇİN UYARICI AFİŞLER YAPTIRILDI
Öz Ağaç-İş Sendikası Genel Merkez Yönetimi olarak Korona
virüs tehlikesinin devam ettiği fabrikalarda bir arada çalışmak
zorunda olan üyelerimiz için gerekli önlemler alınıyor.
Sendikamızın yürüttüğü ve AB’nin maddi olarak desteklediği
“AĞAÇ, KAĞIT ve MOBİLYA ÜRETİM SEKTÖRÜNDE TOPLU ÇA
LIŞAN İŞÇİLERE YÖNELİK COVID-19 ETKİSİ” çalışmamız kap
samında üyelerimize maske, koronavirüs bilgilendirme kısa
filmi, kitapçığı ve işyerleri için uyarıcı afişler yaptırıldı.
Maskeler ve Bilgilendirme kitapçıkları, fabrikalarda tüm üye
lerimize dağıtılmaya başlanırken engelli çalışanlarımız da dü
şünülerek hazırlanan Koronavirüs hakkındaki kısa filmimiz de
fabrikalarda üyelerimize gösterilmeye başlandı. Ayrıca Atölye,
WC, Yemekhane ve Soyunma Odası gibi alanlar için de uyarıcı
afişler hazırlanarak gerekli alanlara asıldı.

ÖZ AĞAÇ-İŞ SENDİKASI ÜYELERİNİN ÇOCUKLARI İÇİN RESİM VE
ŞİİR YARIŞMASI DÜZENLEDİ
Öz Ağaç-İş Sendikamız “Hayat
Eve Sığar” anlayışıyla okulundan
ve arkadaşlarından ayrı kalan
üyelerimizin çocuklarını unut
madı ve çocuklar ve gençler için
resim ve şiir yarışması düzenledi.
Öz Ağaç-İş Sendikamızın 40. yıl
etkinlikleri kapsamında ilk ve or
taokul çağındaki çocuklar için 23
Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk
Bayramına özel düzenlenen "BÜ
YÜYÜNCE NE OLSAM" konulu re
sim yarışmamız 2 bin çocuğumu
zun gönderdiği birbirinden güzel
resimlerle tamamlandı.
İncelenen resimler arasından iş
letme birincisi olan resim sahip
lerine büyük ödül olarak 24-26

-

-

-

-

INC Çift Amortisörlü Dağ Bisikleti
hediye edildi. Diğer tüm katılımcı
lara ise hediye olarak eğitici oyun
ve kırtasiye malzemeleri gönde
rildi.
Diğer bir yarışmada lise çağın
daki gençlerimiz için 19 Mayıs
Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor
Bayramına özel “VATAN SEVGİSİ”
konulu şiir yarışmasıydı.
Toplamda bine yakın gencimizin
katılım sağladığı şiir yarışmamız
da dereceye giren katılımcılara 26
INC Çift Amortisörlü Dağ Bisikleti,
yarışmaya katılan tüm gençle
rimize de ayrıca P47 Wıreless
Bluetooth Kablosuz Mp3 Çalar
Kulaklık+Fm Radyo hediye edildi.

-

-

-

ÖZ AĞAÇ-İŞ SENDİKASI ÜYELERİNİN ÇOCUKLARI İÇİN SÜNNET
ETKİNLİĞİ DÜZENLEDİ
Öz Ağaç-İş Sendikamız 40. yıl etkinlikle
ri kapsamında Genel Merkez Yönetimimiz
tarafından Türkiye genelindeki tüm üyeleri
mizin çocukları için sünnet organizasyonu
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düzenledi. Düzenlenen etkinliğimiz kapsa
mında bine yakın üyemizin çocuğu sünnet
ettirildi. Genel Başkanımız Av. Tuncay Dolu
etkinliğimiz kapsamında sünnet olan çocuk

-

-

ları ve ailelerini hastanede ziyaret ederek iyi
dileklerini iletti.

-

-

-
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ENERJİ-İŞ SENDİKASI

1 MAYIS Emek ve Dayanışma Günü
Pandemi döneminin tedbirleri kapsamında her ne kadar emek dünyamızın 1 Mayıs
Emek ve Dayanışma Günü, coşkun kalabalıkların katıldığı bir şölene izin vermese
de Enerji İşçileri Sendikası olarak Taksim
Meydanı’nda düzenlenen organizasyona
katılmış ve işçi dostlarımızı temsilen Atatürk Anıtı’na çelengimizi bırakarak basın
açıklamamızı yaptık. Uzun yılların mücadelesi ile 2020 yılı 1 Mayısında erişilen işçi
hak ve menfaatleri, çalışma hayatı ve düzeni, geçmişe nazaran iyileşmiş olsa da hala
arzu ettiğimiz müreffeh ve sağlıklı çalışma
hayatına ulaşmış değiliz. Gelecek yıl 1 Mayıs’ta çok daha ileri seviyelere çıkarabildiğimiz, emeğin layıkıyla karşılığını bulduğu
bir çalışma hayatının coşkun kutlamasını
meydanlarda görmenin arzusundayız.

ÇAVUŞCUGÖL SULAMA BİRLİĞİ TİS KAZANIMLARI
Çavuşcugöl Sulama Birliği’nde ikinci dönem toplu iş sözleşmemizi imza altına

aldık. Müzakerelerimizin uzlaşma ile neticelenmesi ve toplu iş sözleşmemizin Sen-

dikamız ve işveren tarafça imza altına alınması ile ücret ve sosyal haklarda kazanılan
artış oranlarının Çavuşcugöl Sulama Birliği
çalışanı işçi dostlarımıza bereketli olmasını
dileriz.
Brüt ücretlerde ortalama %15 artış,
Eğitim ve Sosyal Yardımlarda net ücret üzerinden net %25 artış,
Yemek yardımında net ücret üzerinden %27
artış,
Bayram yardımlarında net ücret üzerinden
%20 artış,
İkramiyelerde çıplak ücret üzerinden %12
artış,
Yakacak yardımında net ücret üzerinden %
35 artış,
Diğer sosyal yardımlarda net ücret üzerinden %15 artış yapıldı.
Ücret ve Tüm Sosyal Yardımlarda Ortalama
%20 Artış Sağlandı.
İşçi Dostlarımıza Hayırlı Olsun.
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MEHMET ERGÜN'e ACİL ŞİFALAR DİLİYORUZ
Erciyes Anadolu Holding bünyesindeki Boydak Enerji çalışanlarından değerli üyemiz
Mehmet Ergün, geçirmiş olduğu elim trafik
kazasında ağır yaralanmış ve eşi Vesile Ergün hanımefendi vefat etmiştir.
Enerji İş Sendikası Genel Başkanı Mahmud
Altunsoy, Disiplin Kurulu Başkanı Alper
Sürmen, Hukuk Müşaviri Salih Erbaş ve
Sendika Uzmanı Kamil Koç cenazeye iştirak etmiştir.
Merhume Vesile Ergün hanımefendiye
Allah’tan rahmet, üyemiz Mehmet Ergün
beye acil şifalar diler, aile efradına sabr-ı
cemil niyaz ederiz.

KAYHAN KAÇAR HAYATINI KAYBETTİ
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi çalışanlarından değerli üyemiz Kayhan Kaçar’ın uğradığı saldırı sonucu vefatı üzerine,
Genel Başkan Yardımcılarımız Mübin Tekin
ve Bayram Atalay cenaze törenine katıldılar. Kayhan Kaçar’a Allah’tan rahmet, aile
efradına, mesai arkadaşlarına ve tüm sevenlerine başsağlığı dileriz.

"bütün üyelerİmİz müsterİh olsun"
Belediye iştiraklerinde başka sendikaların başvuruları üzerine Çalışma Genel Müdürlüğü’nün vermiş olduğu yetki tespit kararlarının örnek teşkil
ettiği, 696 sayılı KHK ile istihdam edilen işçilerin,
6356 sayılı sendikalar ve toplu iş sözleşmesi kanunun 41. maddesinin komisyon kararı neticesinde
kendi iş kollarında istihdam edileceği açık ve net
olarak belirtilmiştir. Buna göre bütün üyelerimiz
müsterih olsun. Yeni dönem toplu iş sözleşmelerimizi aynen geçmişte olduğu gibi yine birlikte yapacağız. Alt Komisyonda Tasarının 41 inci maddesi; İş
kolu tescillerinde, Sosyal Güvenlik Kurumuna yapılan bildirimlerin esas alınması söz konusu olacak ve enerji işkolunda yeni dönem toplu iş sözleşmesinde Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın enerji
işkolunda yer alan personelini biz temsil etmeye
devam edeceğiz.
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KKTC KAMU-SEN

ATAN: "halk sİzİ affetmez"
caktı. Sonra niye 2-3’e düşürdünüz? Çünkü
tedbirleri alamayacağınızı gördünüz. Hükü
meti akl-ı selime davet ediyorum. Kimsenin
sağlığıyla oynamaya hakkınız yoktur”

-

“Bu Hükümet, Geçen Hükümeti
Aratıyor”
“Şu anki hükümet 4’lü koalisyon hüküme
tini aratıyor. iki ortak anlaşamıyor. İçlerinde
birbirlerini tehdit edip birbirlerinin altlarını
kazıyorlar. Biz de isyan ettiğimizde diyecek
leri bu ülkeyi sendikalar idare ediyor. Sizin
böyle idare ettiğiniz yerde tabii ki biz idare
edeceğiz ülkeyi. Gelen hükümet halkın re
fahını yükseltmeli. Ama bunlar tam tersi
halkın refahını aşağı indirmek, halkın sağlığı
ile oynayacak eylemler yapıyorlar”
Kamu Görevlileri Sendikası (Kamusen)
Başkanı Metin Atan, 5 Sendikanın pande
mi dolayısıyla bir basın açıklaması yaptı
ğını belirterek “Basın açıklamasına katılan
sendikalara teşekkür ediyorum. Bu ülkede
bizi idare edenlerin ne kadar yanlış yolda
oldukları ortaya çıktı. Ortaya çıkan vakada
bütün ülke panik oldu. Bizim beklentimiz
vatandaşın yararına olacak tedbirlerin bir an
önce alınması. Fakat hep “cek-cak”larla ge
çiştirildi bu tedbirler” diyerek şunları söyledi:

-

-

“Bu Kadar Zor muydu?”
“Türkiye’den gelecek vatandaşlarımızın PCR
testinin orada da burada da yapılacağı söy
lendi. Fakat bu testler ülkeye hasta olan
birinin gelmesini engellemedi. Bir pandemi
hastanesi yapmak bu kadar zor muydu?
Fuar alanı 15 günde bir pandemi hastanesi
ne dönüştürülebilirdi. Bunu yapmaktan bile
aciz bir hükümet var karşımızda”

-

-

-

-

“Herkes Haddini Bilecek”
“Bir taraftan atamalar yapıyorsunuz. Artık
herkes haddini bilecek. Maliye Bakanı’nın
müdürüne telefon açıp soruyoruz. Ne za
man ödenecek? Bilmem. Ne zaman ödene
bilir? Bilmem. Ödenecek mi? Bilmem. Bana
net bir zaman verseler ben de üyeme onu
söylerim. Fakat sürekli mülakata bırakıyor
lar bu konuları”

-

“3-4 tane sermayenin işleri dönecek diye,
para kazanacaklar diye dediklerini yapar
sanız halk sizi affetmez. Bunu söyleyen sa
dece sendikalar değil. Çıkıp halkın arasında
dolaşıp sorsunlar. Sizin tek derdiniz ekono
mi. 2020 zaten bitmiştir. Bu şartlarda zaten
hangi turist gelecek. Türkiye’de vaka sayıları
arttı ve siz kapıları açıyorsunuz. İlk 1 Tem
muz açıklandığında günde 9-10 sefer ola

-

-

“Beş Kişinin 4’Ü Yoğun Bakımda
Öldü”

-

-

“Bu ülkede 5 kişi yoğun bakıma girdi ve 4
kişi öldü. Bu başarısızlıktır. Halkımız kendini
izole etti. Yani sizin aldığınız tedbirler getir
medi bizi bu duruma. Bunlar devletçilik oy
nuyorlar. Bir maske kuralı koydunuz fakat
uyan yok. Çünkü irade yok. Yaptıkları hep şi
rin görünmeye çalışmak, popülizm yapmak.
O koltuklar boş olsa aynı durumda olurduk.
Biz burada uyarılarımızı yapalım ama “biz
biliriz” mantığıyla hareket ederlerse olacak
olanlardan sorumlusu kendileridir. Kimse
bu konuyu siyasete çekmeye çalışmasın.
Burada tüm Bakanlar Kurulu üyeleri suç
ludur. Bir tane bakan çıkıp diyecek ki alda
tıldık. Madem aldatıldın neden oturuyorsun
orada? Bu bize aslında o bakanlar kurulun
da neler döndüğünü çok güzel gösteriyor”

-

-

“Rant Sağlanacak”

“Halk Sizi Affetmez”

“Herkes Hakettiğini Alacak”
“Pandemide herkes taşın altına eline koydu,
özellikle sağlık çalışanları. Bütün dünyada
sağlık çalışanlarına bir maaş ödül verilirken
siz sağlık çalışanlarının hakettikleri ek me
saileri vermemek için sıkıntı yaratıyorsunuz.
Biz bunu söylediğimizde de sendikalar kötü
şeklinde konuşuyorsunuz. Artık herkes hak

ettiğini alacak. Sağlık için Türkiye’den 72
milyon lira gönderildi. Sağlığın hangi kıs
mına harcandı bu para, çıkıp açıklasınlar.
Maliye bakanı 7 milyon küsur Mart ayında
ek mesai ödediğini söylüyor. Kimseyi aldat
masınlar. O para 2019’un ek mesaileridir. 6
aylık süreçte polise, sağlık çalışanlarına, di
ğer çalışanlara verdiniz mi?” diye konuşan
Atan, şöyle devam etti:

-

-

-

“Kolan hastanesinin pandemi hastanesine
dönüştürülmesi için anlaşma sağlanma
ya çalışılıyormuş. Bu güzel bir haber. Yakın
Doğu Hastanesini de duydum. Yakın Doğu
Hastenesi’nin yapılması demek birilerine
rant sağlanacak demektir. Umarım Yakın
Doğu değil ama Kolan Hastanesi doğrudur.
Bu konuda kendilerine destek veriyoruz.
Bize karşı şeffaf olsunlar”
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ÖZ TOPRAK-İŞ SENDİKASI

SAĞLIK PROTOKOL ANLAŞMamız hayırlı olsun
Öz Toprak İş Sendikası ve Özel Çağsu
Hastanesi arasında sendika üyelerine
özel protokol anlaşması imzalanmıştır.
Anlaşma Düzce ve Bolu'daki Özel Çağsu
Hastanesi için geçerlidir. Üyelerimiz için
hayırlı olsun.

Genç Kadın Emekçİlerİn Yaygın Öğrenme Yoluyla
Güçlendİrİlmesİ Projesİ Çalıştayı'NA KATILDIK
rum Tespit Çalıştayı, 16
Temmuz 2020 tarihinde
HAK-İŞ Konfederasyonu Genel Merkezinde
HAK-İŞ ve projenin yerel ortağı Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi
temsilcilerinin
katılımıyla gerçekleştirildi.
Çalıştaya, Genel Başkan
Yardımcısı Dr. Osman
Yıldız, Genel Sekreter Yardımcısı ve Proje Koordinatörü Eda
Güner, “Genç Kadın Emekçilerin Yaygın
Öğrenme Yoluyla Güçlendirilmesi Projesi” uzmanları Recep Atar, Emine Aytekin,
Elif Yıldırım ile konfederasyonumuza bağlı
sendikalarımızda görev alan genç kadın ve
erkeklerin katıldı. Konuşmaların ardından

Genç Kadın Emekçilerin Yaygın Öğrenme
Yoluyla Güçlendirilmesi Projesi Çalıştayı
Avrupa Birliği’nin Erasmus+ Programı
kapsamında, Türkiye’de, Arnavutluk’ta,
Bulgaristan’da ve Fransa’da HAK-İŞ koordinatörlüğünde yürütülmekte olan “Genç
Kadın Emekçilerin Yaygın Öğrenme Yoluyla
Güçlendirilmesi Projesi” kapsamında Du-

2 oturum şeklinde düzenlenen grup çalışmalarına geçildi. Her birinde 4 genç katılımcının yer aldığı 4 masada toplamda 16
genç emekçi kendi içinde gençlerin işe giriş
süreçlerinde karşılaştığı fırsat ve zorluklar,
gençlerin çalışma hayatında karşılaştığı
sorunlar ve çözüm önerileri, HAK-İŞ boyutuyla sendikal harekette ve örgütlenme
çalışmalarında gençler ile genç çalışanların
yeterliliklerinin artırılmasının teşvik edilmesi konu başlıklarında görüş ve önerilerini sundular. Çalıştayın sonunda Genel Başkan Yardımcısı Dr. Osman Yıldız ile Genel
Sekreter Yardımcısı Eda Güner tarafından
çalıştaya katılanlara sertifika takdim edildi.
Çalıştaya sendikamızın Kadın Komite Başkan Yardımcısı ve Yönetim Kurulu Asistanımız Ezgi Demircioğlu katıldı. Emeği geçen
herkese teşekkür ederiz.

AKASYA ALÇI İLE SÖZLEŞME İMZALADIK
Akasya Alçı ile iki yıllık sözleşme imzalanmıştır. Her iki taraf için hayırlı olsun.

Akasya Alçı İle İmzalanan
Sözleşme Sonrası Değerlendirme
Genel Başkan Yardımcımız Yüksel Kılıçaslan ve Genel Koordinatörümüz Nihal Kah-
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raman Vural’ın katıldığı toplantıya, işçileri
temsilen katılan üyelerimiz ile imzalanan
sözleşmenin değerlendirmesi yapıldı.

SENDİKALARIMIZDAN

ÖZ İLETİŞİM-İŞ SENDİKASI

‘İŞYERİNDE MOBİNG VE HUKUKİ SONUÇLARI"

Öz İletişim İş Sendikası Genel Başkan Yar-

mında ‘iş yerinde mobing ve hukuki sonuç-

dımcımız Av. Z. Özlem Akgüç Beyaz Tv’de

larını’ anlattı. Programda ‘işçilere işyerle-

yayınlanan ‘Safiye Nur’la Bizbize’ progra-

rinde uygulanan mobing’ kavramından ve

hukuki sonuçlarından bahseden Akgüç,
‘Biz emekçilerin çalıştıkları işkolunda üye
oldukları sendika, yeterli üye sayısına sahipse işveren ile Toplu İş Sözleşmesi yapma hakkına sahip oluyor. İşveren ile yapılan TİS’de kadın çalışanlarında yasal yasal
haklarını güvence altına alıyoruz. Bu yasal
hakların kullanılmasını sağlayarak daha
aktif bir şekilde çalışma hayatına katılım
sağlıyoruz. Emekçilere haklarını öğretiyor
ve nasıl kullanacakları konusunda yardım
ediyoruz. TİS yapamadığımız işyerlerinde
çalışan üyelerimiz için maruz kaldıkları
herhangi bir durumda talep etmeleri halinde ücretsiz hukuki destek sağlıyoruz, açılmış veya açılacak olan bir davaları mevcut
ise hukukçu görevlendiriyoruz. Bunun yanı
sıra işyerlerinde çalışan emekçiyi bilgilendirmek ve üretime katılımı desteklemek
amaçlı, eğitimler düzenliyoruz. ‘ dedi.

dİyarbakır'da evlat nöbetİNDEKİ ANNELERİ ZİYARET ETTİK

Genel Başkan Yardımcılarımız Fatma Zengin ve Av. Zinet Özlem Akgüç, nöbet tutan
aileleri ziyaret ederek vermiş oldukları
mücadeleye destek oldular. Ziyarete ayrıca,
Hak-İş Diyarbakır İl Başkanı Ahmet Dinç,
Konfederasyonumuza bağlı Öz İletişim-İş
Sendikası Genel Başkan Yardımcısı Av. Özlem Akgüç, Öz Büro-İş Sendikası Diyarbakır İl Başkanı Mehmet Aküzüm, Hizmet-İş
Sendikası Teşkilat Uzmanı Zeki Özen, Hiz-

met-İş Sendikası Diyarbakır İl Başkanı Ercan Kahraman'da eşlik ettiler.
Hak-İş Genel Merkez Kadın Komitesi Başkanı, Öz İletişim İş Sendikası Genel Başkan
Yardımcımız Fatma Zengin ve Genel Başkan Yardımcımız Av. Özlem Akgüç ailelerle
tek tek görüştü. Zengin, "Biz geçen sene de
gelmiştik, buradaki anneleri, babaları ziyaret etmiştik. HAK-İŞ Konfederasyonu ve
bağlı sendikalar olarak onların yanındayız.

Türkiye geneli 81 ilde destek eylemi gerçekleştirdik. STK olarak onların yanında olduğumuzu gösterdik. Yine bugün de buraya
geldik, onların yanında olduğumuzu göstermek istedik. Bizim yüreğimiz burada,
Diyarbakır annelerinin, babalarının yanında.
Buradaki eylem çok kıymetli, ben herkese
burada yaptıkları mücadele için teşekkür
ediyorum” dedi.
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Av. Hamdi Abdullah KOÇOĞLU
HAK-İŞ Hukuk Müşaviri

Kadın Çalışanların
Doğuma Bağlı Hakları
Kadın işçiler İş Kanunu’nun 74. maddesindeki düzenleme gereği doğumdan önce
sekiz ve doğumdan sonra sekiz hafta olmak üzere toplam on altı hafta süreyle
çalıştırılamazlar. Çoğul gebelik halinde doğumdan önce on hafta doğumdan sonra sekiz
hafta olmak üzere toplamda on sekiz hafta süreyle çalıştırılamazlar. Hamilelik süresince
kadın işçiye periyodik kontroller için ayrıca ücretli izin verilir.
sekiz hafta analık hâli izni kullandırılır.
Analık hali için öngörülen süreler işçinin
sağlık durumuna ve işin özelliğine göre
doğumdan önce ve sonra gerekirse artırılabilir. Bu süreler hekim raporu ile belirtilir.
Analık iznini kullanılmasının ardından kadın
işçinin tercihine göre iki farklı seçenek bulunmaktadır. Bunlar yarı zamanlı çalışma
ve doğum sonrası ücretsiz izin uygulamasıdır. Kadın işçi analık iznini kullandıktan
sonra bu iki seçenekten birisini tercih edebilir.

2. A) YARI ZAMANLI ÇALIŞMA

Çalışma Hayatında kadın çalışanların karşılaştıkları önemli ve kronik sorunlardan birisi “Doğuma bağlı haklar” konusu gelmektedir. Konu oldukça kapsamlı ve ayrıntılı
olmakla birlikte bu yazımızda yalnızca temel hususlar olan Analık İzni, Yarı zamanlı
ve doğum sonrası ücretsiz izin ile Kısmi
zamanlı çalışma haklarını konu edineceğiz.

kadın işçiye periyodik kontroller için ayrıca
ücretli izin verilir.
Kadın işçinin sağlık durumu çalışmasına
uygun olduğu takdirde doktorunun onayı
olması halinden doğumdan önceki üç haftaya kadar işyerinde çalışabilecek; bu durumda kadın işçinin çalıştığı süreler doğum
sonrasına eklenecektir.
Kadın işçinin erken doğum yapması halinde ise doğumdan önce kullanamadığı
çalıştırılmayacak süreler, doğum sonrası
sürelere eklenmek suretiyle kullandırılır.
Doğumda veya doğum sonrasında annenin ölümü hâlinde, doğum sonrası kullanılamayan süreler babaya kullandırılır. Üç
yaşını doldurmamış çocuğu evlat edinen
eşlerden birine veya evlat edinene çocuğun
aileye fiilen teslim edildiği tarihten itibaren

1. ANALIK İZNİ
Kadın işçiler İş Kanunu’nun 74. maddesindeki düzenleme gereği doğumdan önce sekiz ve doğumdan sonra sekiz hafta olmak
üzere toplam on altı hafta süreyle çalıştırılamazlar. Çoğul gebelik halinde doğumdan
önce on hafta doğumdan sonra sekiz hafta
olmak üzere toplamda on sekiz hafta süreyle çalıştırılamazlar. Hamilelik süresince
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6663 sayılı Kanunun 22. maddesi ile İş Kanunu’nun 74. maddesinde yapılan değişikliğe göre, kadın işçiler için doğum yapmaları
halinde haftalık çalışma sürelerinin yarısı
kadar çalışma talebinde bulunma imkanı
tanınmıştır. Yarım zamanlı ücretsiz izin talebi doğum sonrası izninin bitiminden itibaren çocuğun bakımı ve yetiştirilmesi amacıyla ve çocuğun hayatta olması kaydıyla
kullanılabilecek bir imkandır.
Değişikliklerden sonra konuyu düzenleyen
«Analık İzni veya Ücretsiz İzin Sonrası Yapılacak Kısmi Süreli Çalışmalar Hakkında Yönetmelik» yürürlüğe girmiştir. Yarı zamanlı
çalışma kavramından anlaşılması gereken,
işyerinde uygulanan haftalık çalışma saati
süresinin yarısı kadar yapılan çalışma olmalıdır.
Hukukumuzda normal çalışma süresi İş
Kanunu’nun 63. maddesine göre, haftada
en çok kırk beş saattir. Aksi kararlaştırılmamışsa bu süre, işyerlerinde haftanın
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çalışılan günlerine eşit ölçüde bölünerek
uygulanır.
Yarı zamanlı çalışma ise çalışma sürelerine esneklik getiren hükümlerdendir. Buna
göre işveren işçiye, talebi üzerine haftalık çalışma süresinin yarısı kadar ücretsiz
izin vermek zorundadır. Bu anlamda, haftalık çalışma süresi 45 saat olan bir kadın
işçi, haftanın her günü yarım gün çalışma
şeklinde veya haftanın çalışılan günlerinin
yarısı kadar çalışarak bu hakkı kullanabilecektir. İşçinin yarım çalışma iznini birleştirerek toplu olarak kullanması söz konusu
değildir.
Yarım zamanlı çalışma belli bir süre kullanılabilir. Kadın işçi yarım zamanlı ücretsiz
izni birinci doğumda 60 gün, ikinci doğumda 120 gün, sonraki doğumlarda 180 gün
olarak kullanabilir.
Çoğul doğum halinde söz konusu süreler
otuzar gün eklenecektir.
Çocuğun engelli doğması durumunda ise
yarı zamanlı ücretsiz iznin süresi üç yüz altmış gün olarak uygulanacaktır. Söz konusu
haktan üç yaşını doldurmamış çocuğu evlat
edinen kadın veya erkek işçilerde yararlanabilecektir. Kanunda her ne kadar birinci,
ikinci ve sonraki doğumlar için artan biçimde izin hakkı belirlenip evlat edinmeler için
açık bir düzenleme bulunmasa da, evlat
edinme halinde de aynı artan miktarları uygulamak isabetli olacaktır.
Yarı zamanlı ücretsiz izni kullanan kadın
işçiler ayrıca süt izninden yararlanamayacaktır.
Kadın işçi yarı zamanlı çalışma hakkını
kullanması halinde işverenin ücret ödeme
borcu devam etmekle birlikte, bu hakkını
kullanan kadın işçiye ödeyeceği ücret, tam
zamanlı çalışma karşılığında ödediği ücretin yarısı kadar olacaktır. Yani bu borç işçinin ücretinin yarısı kadar olacaktır.
Ancak, yarı zamanlı çalışma halinde işçinin
ücretinin de yarıya düşmesini engellemek
üzere, işçinin ücretinin geri kalan asgari
ücretin yarısı kadar olan kısmının işsizlik
sigortası fonundan ödenmesi üzerine düzenleme yapılmıştır. Yani kadın işçinin ücretinde düşme olmayacak, asgari ücretli
bir çalışan için ücretini tam olarak almış
olacaktır.
İşçinin yarı zamanlı çalışma ödeneğinden
yararlanabilmesi için;
• İşçinin adına doğum veya evlat edinme tarihinden önceki son üç yılda en az 600 gün

3. KISMİ SÜRELİ ÇALIŞMA

Kadın işçi yarı zamanlı
çalışma hakkını kullanması
halinde işverenin ücret
ödeme borcu devam
etmekle birlikte, bu
hakkını kullanan kadın
işçiye ödeyeceği ücret,
tam zamanlı çalışma
karşılığında ödediği ücretin
yarısı kadar olacaktır. Yani
bu borç işçinin ücretinin
yarısı kadar olacaktır.

işsizlik sigortası primi bildirilmiş olması,
• 4857 sayılı Kanunun 63. maddesinde belirtilen haftalık çalışma süresinin yarısı kadar fiilen çalışılması,
• Doğum ve evlat edinme sonrasında doğum izninin bittiği tarihten itibaren 30 gün
içinde Kuruma «doğum ve evlat edinme
sonrası yarım çalışma belgesi» ile başvuruda bulunması gerekmektedir.

B) DOĞUM SONRASI ÜCRETSİZ İZİN
Doğum yapan kadın işçi, doğum sonrasında iznini kullandıktan sonra ücretsiz doğum
iznini kullanmak istemesi ve işverenin buna
izin vermemesi halinde tek başına alacağı
bir karar ile işverene bildirimde bulunarak
doğum iznine ayrılabilir.
Kanun koyucu, kadın işçilerin istekleri halinde 6 aya kadar ücretsiz doğum izni kullanma haklarını yorum kurallarına gerek
kalmayacak şekilde, açık ve net olarak düzenlemiş ve bu hakkın kullanılmasını işverenin takdirine bırakmamıştır.
Yarı zamanlı çalışma tercihini kullanan işçi
doğum sonrası ücretsiz izin hakkını, doğum sonrası ücretsiz izin kullanan işçi ise
yarı zamanlı çalışma hakkını kullanamayacaktır. Yani analık izninden sonra iki haktan
sadece birisinden yararlanılabilecektir.

6663 sayılı Kanun ile 4857 sayılı İş Kanununun kısmi süreli iş sözleşmesini düzenleyen 13. maddesine eklenen fıkra ile analık
izninin kullanılmasından sonra çocuğun
mecburi ilköğretim çağına gelmesine kadar ebeveynlerden birinin, kısmi süreli
çalışma talebinde bulunma hakkı düzenlenmiştir. Bu anlamda, yarı zamanlı çalışma veya doğum sonrası izninin bitiminden
sonra, en az bir ay önce işverene yazılı olarak başvurarak kısmi süreli çalışma talebinde bulunulabilir.
Söz konusu madde değişikliğinden sonra
konuyu düzenleyen «Analık İzni veya Ücretsiz İzin Sonrası yapılacak Kısmi Süreli Çalışmalar Hakkında Yönetmelik» yürürlüğe
girmiştir. Üç yaşını doldurmamış bir çocuğu
eşiyle birlikte veya tek başına evlat edinenler de çocuğun fiilen teslim edildiği tarihten
itibaren bu haktan faydalanabilecektir.
Ebeveynlerden birinin çalışmaması halinde,
çalışan eş, kısmi süreli çalışma talebinde
bulunamayacaktır.
Ebeveynlerden birinin çalışma şartı;
• Ebeveynlerden birinin sürekli bakım ve
tedavisini gerektiren bir hastalığının olması
ve bu hastalığın tam teşekküllü hastane ya
da üniversite hastanesinden alınacak doktor raporuyla belgelendirilmesi,
• Velayetin mahkemece eşlerden birine verilmesi halinde çocuğun velayetine sahip
ebeveynin talepte bulunması,
• Üç yaşını doldurmamış bir çocuğun tek
başına evlat edinilmesi, hallerinde aranmaz.
Bu şartlar, sadece başvuru sırasında aranacaktır. Bu şartların kısmi süreli çalışma
sırasında kaybedilmesi durumunda söz konusu hakkın devam edeceği yönetmelik de
ayrıca vurgulanmıştır. Kısmi süreli çalışmaya başlayan işçi aynı çocuk için bir daha bu
haktan faydalanmamak üzere tam zamanlı
çalışmaya dönebilecektir. Kısmi süreli çalışmaya geçen işçinin tam zamanlı çalışmaya başlaması durumunda yerine işe
alınan işçinin iş sözleşmesi kendiliğinden
sona erecektir. Kısmi süreli çalışma hakkından faydalanmak veya tam zamanlı çalışmaya geri dönmek isteyen işçi işverene
bunu en az bir ay önce yazılı olarak bildirmelidir. Söz konusu düzenleme ile işçinin
kısmi süreli çalışma talebinde bulunmasının işveren tarafından geçerli fesih sebebi
yapılamayacağı da hükme bağlanmıştır.
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Yeterli kadar su
tüketiyor muyuz?
Su ve diğer içecekler; yiyeceklerimizin sindirimi, emilimi ve hücrelere taşınması, yaşam ve sağlık için gerekli biyokimyasal tepkilerin oluşması,
hücrelerin, dokuların organ ve sistemlerin çalışması, metabolizma sonucu oluşan zararlı maddelerin taşınması ve atılması, vücut ısısının denetiminin ve eklemlerin kayganlığının sağlanmasında rol oynar.

S

u yaşam için elzemdir ve besin ögesi
olarak kabul edilir. Su ve diğer içecekler; yiyeceklerimizin sindirimi, emilimi
ve hücrelere taşınması, yaşam ve sağlık için
gerekli biyokimyasal tepkilerin oluşması,
hücrelerin, dokuların organ ve sistemlerin
çalışması, metabolizma sonucu oluşan zararlı maddelerin taşınması ve atılması, vücut
ısısının denetiminin ve eklemlerin kayganlığının sağlanmasında rol oynar. Bütün bunların yanında kalsiyum, magnezyum ve flor
gibi temel mineralleri de sağlar. Vücut suyu
bebeklik çağında %80 iken yaş ilerledikçe azalarak ileri yaşlarda
%60-50’lere düşer.
Yukarıda bahsedilen vücut
fonksiyonlarının yerine
getirilmesi organizmada “hidrasyon”
denilen su dengesinin korunması
ile mümkündür.
Vücudun
su
dengesi; solunum yoluyla, idrarla, terle ve dışkıyla su

kaybının, içecekler ve yiyeceklerle alınan su
miktarları ile yerine konması ile sağlanır.
Metabolizma sonucu oluşan zararlı maddeleri ve diğer atıkları yaklaşık böbreklerden
1500 mL/gün, deriden 500 mL/gün, bağırsaklardan 300 mL/gün, solunumla 300 mL/
gün olmak üzere toplam yaklaşık 2.5 litre/
gün sıvı kaybıyla da vücut suyu dengede
tutulur. Aşırı su kaybı tehlikelidir. Bebekler
en büyük risk grubunu oluştururlar. Zira vücutlarının su içeriği en yüksek olan yaş grubudur. Su kaybının fazla olması durumunda
kan hacmi azalır, dolaşım yeterli olamaz,
besin öğelerini doku ve organlara ulaştırılmasında doğacak sorunlar bu organların
işlevine yansır ve diğer bazı sorunlar ortaya
çıkar. Vücuttan %10 su kaybı ölüme neden
olabilir. İçeceklerin günlük tüketim miktarları Fiziksel aktivite düzeyine göre günlük alınması gereken sıvı miktarı değişiklik gösterir.
Orta düzeyde bir aktivite düzeyinde günlük
2-2.5 litre sıvı tüketimi önerilmektedir
Su tüketiminin yaş gruplarına göre yetersiz
tüketildiği belirlenmiştir. Sıcak havalarda,
fazla fiziksel aktivite yapıldığında, fazla proteinli ve tuzlu yiyecekler tüketildiğinde, ter-

Ne kadar su tüketmeliyiz?
İnsan su ihtiyacını: İçme suyu
ile 1500-2000 mL/gün (8-10 su
bardağı), yiyecek ve içeceklerle
1000 mL/gün, metabolizma
sonucu oluşan su ile
260 mL/gün karşılar.
HAK-İŞ KONFEDERASYONU
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leme ve idrarla, vücut ısısını arttıran ateşli
hastalıklarda solunum yolu ile ishalde ise
bağırsak yolu ile sıvı kaybı artar. Böyle durumlarda vücudun sıvı/su gereksinmesinde
de artış olur, vücutta sıvı dengesini korumak için kaybolan suyun yerine konulması
gerekir. Kaybolan sıvının karşılanabilmesi
için beyindeki susama merkezi uyarılır ve
susama duygusu gelişir. Susama merkezi,
su kaybı sonucu, plazma yoğunluğu %1 oranında arttığında uyarılır. İshalde suyla birlikte
su dengesinde rolü olan sodyum, potasyum
gibi mineraller de yitirildiğinden susama
duygusu uyarılmaz. İnsan su ihtiyacını: İçme
suyu ile 1500-2000 mL/gün (8-10 su bardağı), yiyecek ve içeceklerle 1000 mL/gün,
metabolizma sonucu oluşan su ile 260 mL/
gün karşılar.
Vücuttaki suyun dengesinin yaşamsal önemi vardır, günlük gereksinim 35 mL x vücut
ağırlığı (kg) eşitliği ile basitçe hesaplanır. İdrar renginin koyulaşması, su ihtiyacının karşılamadığını göstergesidir.
Kaynak: https://hsgm.saglik.gov.tr/tr/beslenmehareket-haberler/yeterli-su-ve-sivi-tuketimi
nin-onemi.html

-
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TARİHİMİZDE
EMEK HAREKETLERİ

Vezir Ahmed Paşa’nın yaptırdığı han inşaatında çalışan ancak ücretlerini az
bularak iş bırakan marangozların tekrar işbaşı yaptırılmaları için
Padişah I. Ahmed tarafından Edirne ve İnöz [Enez] kadılarına gönderilen emir.
(6 Haziran 1609)
[Padişah I. Ahmed’den],
Edirne Kadısı’na ve İnöz [Enez] Kadısı’na hüküm ki,
Daha önce önce göndermiş olduğum bir fermanla Edirne’de Vezir Ahmed
Paşa tarafından yaptırılan handa çalışan maragozların ustalarına günlük
24, kalfalarına 20 ve çıraklarına 18-17 akçe ödenmesini emretmiştim.
Ancak Mimarbaşı Mehmed mektup göndererek bu hanın inşasında çalışan
maragozlardan bazılarının “ücretimiz azdır” diyerek işlerini bıraktıklarını ve
kiminin Edirne çevresindeki köylere ve kiminin de İnöz’e [Enez] gittiklerini
ve bu nedenle han inşasının yarım kaldığını haber vermiş ve bunların tekrar
işbaşı yaptırılması gerektiğini bildirmiştir. Buyurdum ki, bu fermanım elinize
ulaştığında bahsi geçen marangozlar Edirne’de, çevre köylerde veya İnöz’de
[Enez] her nerede iseler bulunup kendilerine işbaşı yapmaları gerektiğini tenbih
edin. Bunlara ücretleri tam olarak ödensin ki bir daha işten kaçmasınlar. Ayrıca
bina emini ve katibi olarak tayin edilen görevlilere de tenbih edin ki ücretleri,
belirlenen günlük rayiçten akçe olarak ve tam ödesinler ki kimsenin hakkı
yenmesin. 6 Haziran 1609
BOA, A.DVNSMHM.d, 78, s. 307, hüküm 805
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Ölüm Çiçekleri ve
Mavi Kelebeklerin Sırrı
Srebrenitsa Soykırımı, aradan 25 yıl geçmesine rağmen
unutulmuyor. Yakın tarihin en büyük soykırımlarından biri
olan 8372 sivil Boşnak erkeğinin Sırplar tarafından katledildiği
Srebrenitsa katliamında görülen “Ölüm çiçekleri ve mavi
kelebekler” dilden dile anlatılan bir hikaye oldu.

Avrupa'da 2'nci Dünya Savaşı'nın ardından
yaşanan en büyük insanlık trajedisi olarak
nitelendirilen Srebrenitsa Soykırımı'nın yarası hala kapanmadı. Srebrenitsa Soykırımı,
aradan 25 yıl geçmesine rağmen unutulmuyor. Yakın tarihin en büyük soykırımlarından biri olan 8372 sivil Boşnak erkeğinin
Sırplar tarafından katledildiği Srebrenitsa
katliamında görülen “Ölüm çiçekleri ve
mavi kelebekler” dilden dile anlatılan bir
hikaye oldu. Peki, Ölüm çiçekleri ve mavi
kelebeklerin Srebrenitsa sırrı nedir? İşte
Srebrenitsa'da yaşananlar, ölüm çiçekleri
ve mavi kelebeklerin sırrı...

HAK-İŞ KONFEDERASYONU

Ölüm Çiçekleri Ve Mavi
Kelebeklerin Srebrenitsa Sırrı
Sırp birliklerin Temmuz 1995'te 8 binden
fazla Boşnak sivili öldürdüğü Srebrenitsa
Soykırımı, aradan 25 yıl geçmesine rağmen
kurban yakınlarının ve Boşnak halkının kapanmayan yarası olarak kalmayı sürdürüyor. Avrupa'da İkinci Dünya Savaşı'nın ardından yaşanmış en büyük insanlık trajedisi
olarak nitelendirilen Srebrenitsa Soykırımı,
üzerinden çeyrek asır geçse de asla unutulmuyor. Toplu mezarların mavi kelebekler
sayesinde bulunmuş olması da Srebrenitsa'nın sessiz çığlığı olarak nitelendiriliyor.
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Peki, Ölüm çiçekleri
ve mavi kelebeklerin
Srebrenitsa sırrı nedir?
İşte Srebrenitsa'da yaşananlar, ölüm çiçekleri ve mavi kelebeklerin
sırrı...
Bosna Hersek'in doğusundaki Srebrenitsa'nın 11 Temmuz 1995'te Ratko Mladic
komutasındaki Sırp birliklerce ele geçirilmesinin ardından başlayan, kısa zaman
içinde en az 8 bin 372 Boşnak sivilin hunharca öldürüldüğü soykırım, sadece kurban ailelerinin değil tüm Boşnak ulusunun
da en derin yarası olarak kabul ediliyor.
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Öldürüldükten sonra farklı toplu mezarlara
gömülen ve ardından başka başka yerlere
nakledilen cenazelerin birçoğu, bulunduğunda da tam olmuyor. Birçok aile yakının
sadece az sayıda kemiğini, "en azından bir
mezar taşı olsun" diyerek toprağa veriyor.

"Mavi Kelebeklerin Sırrı"
Srebrenitsa Soykırımı'nın 25. yıl dönümünde de kimlik tespiti yapılmaya mavi
kelebeklerin izi sürülmeye devam ediyor.
Katliama imza atan Sırp askerleri, toplu
mezarlar bulunmasın diye cesetleri çok
uzağa gömdüler ve bölgenin bitki örtüsüne
uygun bitkilerle üzerini örtmeye çalıştılar.
Toplu mezarların bulunmasında kullanılan
uydu resimlerinde manyetik değişkenlik
taramasının yapılamaması için mezarların
içine metal parçaları bıraktılar. Böylesine
profesyonelce ve ince hesaplar yapılarak
planlanmış bir soykırımda bir şeyi hesaba
katamadılar.
Toplu mezarların bulunduğu bölgede cesetlerin toprağı beslemesi sonucunda Artemis adında çiçeklerin oluşumu başladı.
Çiçeklerin çoğalmasıyla birlikte sadece bu
bitkiyle beslenen mavi kelebekler de bölgede hızla çoğaldı. Bölgede yapılan araştırmalar sonucunda bu durumun dikkat
çekmesi ve yerel basına yansımasıyla halk
araştırmalara katıldı.

derin mezarlar kazmışlardı. 2007 yılında
Bosna-Hersek'in Sırbistan'a karşı açtığı
soykırım davası için toplanan Uluslararası Adalet Divanı Sırbistan'ın bir soykırımın
yaptığına dair bir delil olmadığına hükmetmişti. Bu karardan sonra Bosna devleti toplu mezarların bulunması için bir komisyon
kurmuştu. Bir yıl sonra bazı bölgelerin jeolojik yapılarının değişmiş ve mavi kelebekler belirli bölgelerde yaygınlaşmış olması
komisyonun ilgisini çekmişti. Mavi kelebeklerin olduğu bölgelerde kazı çalışmaları
yapılmış ve Bosna savaşına ait 300 adet

toplu mezar bulunmuştu. Birleşmiş Milletler’in koruması altındaki Srebrenitsa’da
8 bin insan Temmuz 1995’te katledilirken
Aliya İzzetbegoviç, dünyanın sağır ve dilsiz
haline karşı şu cümleleri söylemiştir;
“Her şey bittiğinde hatırlayacağımız şey
düşmanların sözleri değil dostların sessizliği olacaktır.”
Kaynak: http://www.gazetevatan.com/
olum-cicekleri-ve-mavi-kelebeklerin-srebrenitsa-sirri-1330197-gundem/

Mavi Kelebek Sembolü
Mavi kelebekler, mezarlarda açan ölüm
çiçekleri ile beslenen kanatları mavi renkli
kelebek türüdür. Bu kelebekler Bosna savaşının ve Boşnak halkının acılarının simgesi haline geldi.
Sırplar 1992 ve 1995 yılları arası Bosna savaşı sırasında toplu katliamlar düzenlemiş
ve Boşnak cesetleri kimse bulmaması için
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Tarihçilerin Kutbu:

Halil İnalcık'tan:
“Tarihçilerin Kutbu” ünvanlı, yüz senelik ömrünü Osmanlı Tarihine
adayan ve Osmanlı’nın siyasi, sosyal, kültürel ve iktisadî hayatını gerçek ve derin bir muhtevayla dünyaya tanıtan bilge Osmanlı tarihçisi
Prof.Dr. Halil İnalcık’ın “Fatih Sultan Mehmed tarafından İstanbul’un
yeniden İnşaası” isimli önemli makalesi’nden bölümler sunuyoruz:
"Fatih, halkını müreffeh bir hayâta ulaştırma gayesiyle hareket etti"
"Bir şehir kurmak, ulvî bir harekettir; insanların kalbinin kazanılmasını
ve yüzünün güldürülmesini mucip olur." (Fatih Vakfiyesi’nden)
“Fetihten önce İstanbul ancak ölü bir şehirdi. Fâtih Mehmed onu, tekrar
siyâsî ve iktisadî bir imparatorluk merkezi yapmak için büyük bir enerjiyle çalıştı; bunun netîcesinde, şehrin yeniden inşaasında olduğu kadar
hızla iskân edilmesinde de hayli mesafe katetti.
...
İmparatorlukta en başta gelen vazîfelerden biri olarak İstanbul'un yeniden inşaa ve tezyinini gözönüne alan Fâtih, 1459'da belli başlı şahsiyetileri bir toplantıya çağırmış ve onlardan, şehrin muhtelif noktalarında
külliyeler vücûda getirmelerini istemişti. Kritovoulos'a göre, o târihte
Fâtih, kendisi için Yeni Saray'ın ve büyük bir camiin yapımını emretmişti (Camiin yapımına 1463'te başlandığını biliyoruz). Şehrin bir çok
bölgesinde camiler, yatılı okullar, imaretler ve halk hamamları yapımında Mahmûd Paşa önde gelmektedir; onu diğer vezirler ve seçkin
şahıslar takip etmiştir; yapılan yapıların etrafında, bunların masraflarının vakıflar tarafından karşılanması için ticâret merkezleri kurulmuştu.
Bu külliyeler, yeni İstanbul'un gittikçe gelişen nüvesi oldu. Bu nüvelerin
etrafına nüfûs toplanarak böylece yeniden inşaa hızla ilerledi. Modern
İstanbul'un belli başlı mahalleleri, bugün hâlâ Fâtih devrinin önde gelen
şahsiyetlerinin isimlerini taşımaktadır: Mahmûd Paşa, Gedik Ahmed
Paşa, Murâd Paşa, Davud Paşa, vs. Bu sistem, İstanbul'da denenmeden önce, Bursa ve Edirne'nin gelişmesi için uygulanmıştı; her iki şehir,
amme hizmeti ve dînî gayelerle hareket eden devlet adamları, nüfuzlu
ve zengin şahıslar eliyle kurulan vakıf müesseselerinin meydâna getirdiği külliyelerle büyüyüp gelişmiştir.
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...
Fâtih, İstanbul'un dokuz camiine (bu sayıya Ayasofya da dâhildir) sürekli
bakım ve destek sağlamak ve onlara hayır müesseseleri ilâve etmek
için, şehir dışındaki 35 köyün gelirim bu gayeye vakfetmişti. Ayrıca bu
kuruluşlar, İstanbul'un muhtelif pazarları ile (Büyük Bedestan, Sultan
Pazarı, Beylik Pazarı, Mahmûd Paşa Pazarı, Saraçlar Çarşısı, Dikilitaş
Pazarı ve daha bir çok büyük-küçük pazarlar) dört hana, 14 umûmî hamama, 54 değirmen ve şehrin her tarafına yayılmış yüzlerce dükkân ve
binaya sahipti.
Fâtih, fetihten sonra sekiz muhtelif camide sekiz medrese açılmasını
emretmişti. Bu medreseler içinde en mühimi Ayasofya'daki idi. Fâtih,
Eyyûb Sultan Camiini inşaa ettirdiği zaman, burada da bir medrese tesis ettirmişti (1458). Fakat, büyük tâlim ve terbiye müesseseleri, kendi
camii etrafında yaptırdığı ve Semâniye Medreseleri olarak isimlendirilen medreselerdi. Semâniye Medreseleri, bir ilkokulu (dâru't-ta'lîm),
bir liseyi (Tetimme medresesi) ve kelimenin tam manâsıyla dînî ilimleri öğretmek için kurulan sekiz medreseyi ihtiva etmekteydi. Medrese
dışında da bir kütüphane binası vardı. Medreselerde sâdece ilahiyat ve
dînî ilimler tedrîs edilmemekte, aynı zamanda astronomi ve matematik
gibi tabiî ilimler de öğretilmekteydi. Kâblliyetli her hangi bir müslüman,
öğrenci statüsü ile medreseye girmek üzere seçilebilirdi.
Öğrencilerin bütün masrafları vakıf gelirinden ödenmekteydi. Müessese, vakıflardan hâsıl olan gelirin toplanmasına; bu meblağın, memurların aylıklarının ödenmesinde, yapıların onarımında ve bunların muntazaman işlemelerini temin etmek için yürütülen bütün faaliyetlerin
idaresinde usûlüne uygun kullanımına bakan müstakil özel bir teşkilât
tarafından işletilmekteydi.
...
Padişahın kendisinden başka, vakfın hakîkî fonksiyonunu yerine getirmesine engel olacak her hangi bir kimse kalmamış oluyordu. Şehrin
hayâtında bu müesseseler tarafından oynanan rolle ekonominin oynadığı rol, birbiriyle aynı derecede ehemmiyetlidir; Vakfa bir gelir sağlamak gâyesiyle bu müesseseler etrafında inşaa edilen kervansaraylar ve
dükkânlar, mühim ticâret merkezlerinin kurulmasına müncer olmuştur.
Bunlar, Fâtih Camii etrafına kurulan ve daha sonra Sultan Pazarı adını
alan 286 dükkânı müştemil geniş bir pazarın ortaya çıkmasına vesîle olmuşlardır. Çağdaş tarihçiler (ceselâ Clavijo), İstanbul'un Osmanlı
Türkleri tarafından fethinden önceki Ayasofya'nın harabe hâline işaret
ederler. Fâtih'in en başta gelen işi, ünlü mabedi restore ettirmek olmuştu. Fâtih, Ayasofya'nın bakımı ve burada çalışanların aylıkları için geniş
vakıflar tesis etmiştir. Asıl İstanbul'da, Galata'da ve Üsküdar'da 2350
dükkân, 4 kervansaray, 51 hamam, 987 ticarî müessese, 32 buzhane ve
22 aşhane (bir tür lokanta) nin 718.421 akçaya varan toplam yıllık gelirinin tamâmı Ayasofya'ya tahsîs edilmişti (Bu bilgi, İstanbul Başbakanlık
Arşivindeki 1490 tarihli Ayasofya Vakıf Defterinden çıkarıldı).

"Osmanlılar,
fetİhten sonra
bİr asır İçİnde
İstanbul'u,
kurmuş oldukları
cİhanşümul
İmparatorluğa
her hususta
lâyık bİr
başkent yapmayı
başarmışlardır“
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Çörekotu :
Zencefil :
Tıpkı ıhlamur gibi akla en çok kış aylarında gelse de o da aslında tazesiyle, tozuyla
tüm yıl evinizde bulunması gerekenlerden.
Zencefil, kan dolaşımının hızlanmasına
yardımcı olan bileşenleri sayesinde vücudun ısınmasını sağlıyor.
Bağışıklık sistemini güçlendirip grip ve
nezleyle mücadelemizde yanımızda yer
alıyor.
Özellikle boğaz ağrılarının daha hızlı iyileşmesine destek oluyor. Bal ile birlikte tüketildiğinde bu etkisi daha da ortaya çıkıyor.
İştah açıcı bir etki gösteriyor.
Mide bulantılarının hızla geçmesini sağlıyor.
Doğal bir ağrı kesici görevi görüp vücudun
birçok yerinde oluşan ağrılara iyi geliyor.
Bu özelliği adet dönemindeki kadınların
sancıları üzerinde de etkili oluyor, ağrıları
hafifletiyor.
Sinir sisteminin sağlıklı çalışmasına destek olarak stres ve sinirlilik gibi durumların da azalmasına ve hatta bitmesine yardımcı oluyor.
Gaz sancıları çekenlerin sorununa çözüm
oluyor.

Ihlamur :
Ihlamuru grip, nezle gibi kış hastalıklarıyla mücadele ederken çok sık kullanıyoruz ama ıhlamurun faydaları bu kadarla sınırlı değil aslında.
Ihlamur, vücutta sakinleştirici bir etki yaratarak
sinir, stres gibi durumlardan bizi kurtarıyor.
Bağışıklık sistemimizi güçlendirerek hastalıklara yakalanma riskimizi azaltıyor.
Hastalıklara yakalandığımızda da bizi yalnız bırakmayan ıhlamur, özellikle bir türlü kesilmeyen öksürüğe ve sökülmeyen balgama çare
oluyor, boğazı yumuşatıyor.
Sindirim sistemimizin sağlıkla çalışmasını sağlıyor, bu sayede hazımsızlık sorununu ortadan
kaldırıyor.
Ihlamur çayı yapılıp aç karnına içildiğinde kilo
vermeye yardımcı oluyor.
İdrar söktürücü bir etki gösteriyor, vücutta oluşan ödemlerin, şişkinliklerin iyileşmesine destek oluyor.
Kansızlık konusunda da vücuda destek olduğu
biliniyor.

Sarımsak:
Kansere karşı bizi koruyan ve ömrümüzü uzatan müthiş bir sebze. Çok miktarda kalsiyum
içerdiği için kemik erimesine birebir. Mineral ve demir eksikliğini gideren brokoli, vitamin deposudur. Brokoli tutkunlarında ender olarak bağırsak ve akciğer kanseri görülür, kalp dolaşım
hastalıklarına da pek fazla rastlanmaz. Kadınlarda göğüs kanserini önler. Göğüs kanserine ve
spinabifida hastalığına karşı etkili. Brokoli bol miktarda, göğüs kanseri riskini azaltan 'indole'
adlı bir madde içeriyor. İndole, göğüs kanserine neden olan östrojen bozukluklarını engelliyor. Ayrıca brokolinin diğer bir özelliği de, spinabifida hastalığını (doğuştan belkemiğinde son
omurun kapanmamış olması) önlemesi.
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Yüzlerce yıl öncesinde tedavi amaçlı
olarak kullanılan bitkilerden biri olan
çörek otu, zamanla faydaları unutulup mutfaklara sadece lezzetiyle
konuk olmaya başlamış bitkilerden.
Oysa minicik cüssesinin altında öyle
çok fayda saklı ki... Öğrenince siz de
bize hak vereceksiniz, eminiz.
Çörek otu, vücutta iltihapların oluşmasını önlüyor, bu özelliği hali hazırda iltihaplı olan bölgeler üzerinde de
daha hızlı bir iyileşme sağlıyor.
Antioksidan özelliği göstermesi sayesinde vücudu toksinlerden arındırıyor, olası birçok hastalığın önüne
geçiyor.
Antioksidan özelliği, en çok da karaciğer ve böbreklerin rahat etmesini
sağlıyor, zararlı maddeleri vücuttan
uzaklaştırdığından bu organlarımızın kanı temizlemek için fazla mesai
yapmasının önüne geçmiş oluyor.
Kan şekerinin düzenlenmesinde etkili olduğu biliniyor, hatta bu nedenle
birçok şeker hastasının evinden eksik olmuyor.
Kötü kolesterolü dengelediği ve idrar söktürücü bir etki gösterdiği de
biliniyor.
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Obezitenin Nedenleri ve
Yol Açtığı Sağlık Problemleri

Obeziteye neden olan etmenler tam olarak açıklanamamakla birlikte aşırı ve yanlış beslenme ve fiziksel aktivite yetersizliği
obezitenin en önemli nedenleri olarak kabul
edilmektedir. Bu faktörlerin yanısıra genetik, çevresel, nörolojik,fizyolojik, biyokimyasal, sosyo-kültürel ve psikolojik pek çok
faktör birbiri ile ilişkili olarak obezite oluşumuna neden olmaktadır. Tüm dünyada
özellikle çocukluk çağı obezitesindeki artışın sadece genetik yapıdaki değişikliklerle
açıklanamayacak derecede fazla olması
nedeniyle, obezitenin oluşumunda çevresel
faktörlerin rolünün ön planda olduğu kabul
edilmektedir.
Obezitenin oluşmasında başlıca risk
faktörleri aşağıda sıralanmıştır :
• Aşırı ve yanlış beslenme alışkanlıkları
• Yetersiz fiziksel aktivite
• Yaş ve cinsiyet
• Eğitim düzeyi
• Sosyo – kültürel etmenler
• Gelir durumu
• Hormonal ve metabolik etmenler
• Genetik ve psikolojik problemler
• Sık aralıklarla çok düşük enerjili diyetler
uygulama
• Sigara- alkol kullanma durumu
• Kullanılan bazı ilaçlar (antideprasanlar vb.)
• Doğum sayısı ve doğumlar arası süre
Obezitenin gelişmesinde dikkat edilmesi
gereken faktörlerden biri de yaşamın ilk
yıllarındaki beslenme şeklidir. Yapılan ça-

lışmalarda, obezite görülme sıklığının anne
sütü ile beslenen çocuklarda, anne sütü ile
beslenmeyen çocuklara göre daha düşük
oranlarda olduğu, anne sütü verme süresinin, tamamlayıcı besinlerin türü, miktarı ve
başlama zamanlarının obezite oluşumunu
etkilediği bildirilmektedir.

DSÖ ve UNICEF (Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu) tarafından yayımlanan
çeşitli dökümanlarda 6 ay tek başına anne
sütü verilmesinin, 6. aydan sonra emzirmenin sürdürülmesi ile birlikte güvenilir ve uygun kalite ve miktarda tamamlayıcı besinlere başlanılmasının ve en az 2 yıl emzirmenin
devam ettirilmesinin kısa ve uzun dönemde
obezite ve kronik hastalık riskini azaltabileceği belirtilmiştir. Obezite; vücut sistemleri
(endokrin sistem, kardiyovasküler sistem,
solunum sistemi, gastrointestinal sistem,deri, genitoüriner sistem, kas iskelet sistemi) ve psikososyal durum üzerinde yarattığı
olumsuz etkilerden dolayı pek çok sağlık
problemlerine neden olmaktadır.
Obezitenin çeşitli hastalıklarla ilişkisi bilinmekte olup morbidite ve mortaliteyi artırıcı

etkisi de ortaya konulmuştur. Fazla kilolu
olma Avrupa Bölgesinde her yıl 1 milyondan
fazla ölümün ve hasta olarak geçirilen 12
milyon yaşam yılının sorumlusudur.
Obezitenin neden olduğu sağlık sorunları/
risk faktörleri :
• İnsülin direnci – Hiperinsülinemi
• Tip 2 Diabetes Mellitus( Şeker Hastalığı)
• Hipertansiyon( yüksek tansiyon)
• Koroner arter hastalığı
• Hiperlipidemi – Hipertrigliseridemi (Kan
Yağlarının Yükselmesi)
• Metabolik sendrom
• Safra kesesi hastalıkları
• Bazı kanser türleri (kadınlarda safra kesesi, endometriyum, yumurtalık ve meme
kanserleri, erkeklerde ise kolon ve prostat
kanserleri )
• Osteoartrit
• Felç
• Uyku apnesi
• Karaciğer yağlanması
• Astım
• Solunum zorluğu
• Gebelik komplikasyonları
• Menstruasyon düzensizlikleri
• Aşırı kıllanma
• Ameliyat risklerinin artması
• Ruhsal sorunlar (yemek yememe) veya
(kusarak yediği besinlerden yararlanmama), Binge eating (tıkınırcasına yeme), gece
yeme sendromu gibi ortaya çıkabilir veya
bir şeyi daha fazla yiyerek psikolojik doyum
sağlamaya çalışma)
• Toplumsal uyumsuzluklar
• Özellikle sık aralıklarla ağırlık kaybetme ve
kazanma sonucunda deri altı yağ dokusunun fazla olması nedeniyle deri enfeksiyonları, kasıklarda ve ayaklarda mantar enfeksiyonları
• Kas-iskelet sistemi
problemleri
Kaynak: https://sagligim.gov.tr/obezite/
obezite-liste/830-obezitenin-yol-actigi-saglik-problemler.html
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Kitap

“YOKSULLUĞUN KÜRESELLEŞMESİ”
-IMF VE DÜNYA BANKASI
REFORMLARININ İÇYÜZÜ“Dünyanın Küreselleşmesi”,
“Enfonmasyon Devrimi”,
“Ulusal Sınırların ortadan
kalkması” gibi kavramların
1980'li yıllarda tüm dünya
literatürünü işgal etmesi
ve bu kavramların arkasına
yüklenen muhtevalarla,
tüm dünya ulusları yeniden
yapılanma tartışmalarıyla
meşgul olursak, Kanada’lı
Profesör Michel Chossudovsky,
2000’lerin başında oldukça ilginç
ve anlamlı bir kitapla karşımıza
çıkmıştı: YOKSULLUĞUN
KÜRESELLEŞMESİ. Kitabın alt
başlığı ise; -IMF ve Dünya Bankası
reformlarının içyüzüDünyanın küreselleşme evresine
girmesiyle birlikte, refahın bir
kesimin lehine gelişmesini,
yoksulluğun ise büyük bir kesimin
aleyhine artmasını da getiriyordu.
1980’li yıllarda başlayıp 90’larda
hız kazanan, 2000’lerde ise
olağanüstü bir ivme ile sonuçları,
daha doğrusu ekseni belirmeye
başlayan küreselleşme, yayıldıkça
da ‘refahı’ değil ‘yoksulluğu’
daha fazla yaygınlaştırdı. Bunu
son yıllarda sık sık
tekrarlanan ve tüm
dünyaya,
organik bir
virüs gibi
anında
yayılan
krizler
de ortaya
koyuyor.
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BM ve bağlı kuruluşların yaptıkları
araştırmalar, hazırladıkları raporlar
da refahın değil yoksulluğun
küreselleştiğini ortaya koyuyor.
Chossudovsky, sözkonusu
edeceğimiz YOKSULLUĞUN
KÜRESELLEŞMESİ isimli kitabıyla
özellikle küreselleşmenin
arkaplanı’ndaki münipülasyonlara
dikkatleri çekiyor. 1998
Uzakdoğu Krizinde de IMF’nin
manipülasyonları sonucunda
Asya Kaplanları’nın Topal Ördeğe
dönüştüğünü belirtmişti.
Chossudovsky, Yoksulluğun
Küreselleşmesi’nde “IMF ve Dünya
Bankası Reformlarının İçyüzü”nü
sorguluyor. Ve bu reformların
uygulandığı ülkelerde sürekli
krizler meydana getirdiğini ortaya

koyuyor.
Kitabın girişinde; “Küresel kriz,
dünyanın herhangi bir tekil
bölgesinde yoğunlaşmıyor.
Ulusal ekonomiler birbirlerine
bağlanmış durumda;
ticari bankacılık ve şirket
sahipliği ekonomik sınırları
aşıyor; uluslar arası ticaret
bütünleşmiş ve dünyanın
her yanındaki mali piyasalar
hızlı bilgisayar bağlantıları
aracılığıyla birbirlerine
bağlanmış durumda. Güncel
kriz, özellikle de Soğuk
Savaşı izleyen belirsizlik
döneminde, iki savaş arası
dönemdeki krize oranla çok
daha karmaşık, toplumsal
sonuçları ve jeo-politik
anlamları çok daha derin.
Küresel ekonomi ulusal devlet
kurumlarını etkisizleştiren ve
istihdam ile ekonomik etkinliklerin
daralmasına hizmet eden bir
‘uluslar arası alacak tahsilatı
süreci’ tarafından ‘düzenleniyor’”
diyor. Bu tesbit ilk bakışta oldukça
iddialı, cüretkar gibi görünebilir
ancak Chossudovsky’nin kitabın
ilerleyen bölümlerindeki tesbitleri
bu iddiaları analitik olarak
ispatlıyor.
Kitabın 2. Bölümünde “Yoksulluğun
Küreselleşmesi” alt başlığı altında
şunları söylüyor: “ 1980’lerin
başından bu yana IMF ve Dünya
Bankası tarafından gelişmekte
olan ülkelere (dış borçlarının
yeniden görüşülmesinin bir

Kitap
koşulu olarak) dayatılan “makroekonomik istikrar” ve “yapısal
uyum” programları yüzmilyonlarca
insanın yoksullaşmasına yol açtı.
“Ekonomik yeniden yapılanma”ya
ve önemli döviz kurlarının sabit
tutulmasına dayanan Bretton
Woods anlaşmasının ruhuna aykırı
olarak, yapısal uyum programları
büyük oranda ulusal paraların
istikrarsızlaşmasına ve gelişmekte
olan ülke ekonomilerinin batışına
katkıda bulundu.
Yurtiçindeki alım gücü çöktü,
kıtlıklar patlak verdi, sağlık
klinikleri ve okullar kapandı,
ilköğretim hakkı yüzmilyonlarca
çocuktan esirgendi. Reformlar,
gelişmekte olan dünyanın çeşitli
bölgelerinde verem, sıtma ve
kolera gibi bulaşıcı hastalıkların
yeniden ortaya çıkmasına
yardım etti. Dünya Bankası
kuruluş tüzüğünün “yoksullukla
mücadele”ve çevre korumacılığını
içermesine karşın, bu kurumun
büyük ölçekli hidro-elektrik ve
tarımsal-sanayi projelerine verdiği
destek de, milyonlarca insanın
yerlerinin zorla değiştirilmesine
ve tahliye edilmelerine yol açan
ormansızlaşma ve doğal çevrenin
tahrip olması sürecini hızlandırdı..”
18 ve 19. Yüzyılın toprak işgaline
dayalı sömürgeciliğinin artık
şekil ve muhteva değiştirdiğinin
de analitik izahını yapan
Chossudovsky, “Küresel Borç”
alt başlığıyla Uluslar arası finans
kuruluşlarının bu işlevine dikkat
çekiyor:
“Bağımsız ülkeler uluslar arası
finans kuruluşlarının vesayeti
altına nasıl sokulabilirdi? Ülkelerin
borçlu olması sayesinde Bretton
Woods kuruluşları onları, kredi
anlaşmalarına eklenen ‘kredi
alma koşulları’ aracılığıyla,
makro-ekonomik politikalarını
resmi ve ticari kredi kuruluşlarının
çıkarları doğrultusunda ‘uygun
bir şekilde’ yeniden belirlemeye

zorlayabildi. Gelişmekte olan
ülkelerin borç yükü 1980’lerin
başından bu yana kredi kuruluşları
tarafından ortaya atılan çeşitli
yeniden takvimlendirme,
yeniden yapılandırma ve borçdeğiştirme şemalarına rağmen
düzenli şekilde arttı. Gerçekte
bu prosedürler, IMF-Dünya
Bankası’nın uygulanan politikalar
çerçevesinde (yapısal uyum
programı) verdiği kredilerle
birleştiğinde, faizlerin zamanında
ödenmesini güvence altına
alırken, gelişmekte olan
ülkelerin ödenmemiş borçlarının
büyümesine yol açtı. “
Chossudovsky, 1998 yılında
Türkiye’ye de geldi ve sosyoekonomik konferanslar verdi.
Chossudovsky’nin tesbitleri,
Türkiye’nin şu anda uygulamakta
olduğu IMF politikalarına
dayalı “İstikrar Programı”nı da
hatırlatıyor:
“Borç yönetimi politikaları ile
makro-ekonomik reform arasında
yakın, neredeyse ‘ortakyaşamsal’
bir ilişki var. Borç yönetiminin
tek işlevi tekil borçlu ülkelerin
mali yükümlülüklerine formel
şekilde katlanmaya devam
etmelerini güvence altına almaktır.
“Finans mühendisliği” ve borç
geri ödeme takviminin özenli
bir şekilde yeniden belirlenmesi
aracılığıyla, faizlerin ödenmesi
zorlanırken anaparanın geri
ödenmesi ertelenir, adalet adına
borçlar takas edilir ve iflasın

kıyısındaki ülkelere, borçlarını
geri ödeyememe noktasına
gelmelerini geçici olarak önlemek
üzere, ‘eski’ borçlarının gecikmiş
ödemelerini yapabilmeleri için
‘yeni borçlar’ verilir ve bu böyle
sürüp gider.”
Evet... Chossudovsky’nin kitabı,
Küreselleşmenin “öbür” yüzünü
okumak isteyenler için oldukça
önemli muhteva taşıyor. İlk
bakışta ‘sınıfsal’ bir bakış açısı
intibaını verse de ortaya koyduğu
argümanlar ve ‘delil’ler konuya
ilgi duyanların ufkunu açıyor,
dikkatlerini farklı ‘kara delik’lere
çekiyor.
Chossudovsky; Çokuluslu
Şirketlerin Gözü Bosna’nın Petrol
Yataklarında, Makro-Ekonomik
Reform Stratejik Çıkarları
Destekliyor, Sivil Toplumun
Çöküşü, Borç Servisi Kıskacı,
Toplumsal İlişkilerin Bozulması,
Borçlar ve Yasadışı Uyuşturucu
Ekonomisi, IMF-Dünya Bankası
Vesayeti, Bir Gölge Hükümetin
Güçlendirilmesi, Yerli Üreticilerin
Kendi Pazarlarından Dışlanması,
Ulusal Ekonominin Yıkımı gibi
muhtevasını hissettiren başlıklar
altında ciddi bir sorgulama
yapıyor ‘YOKSULLUĞUN
KÜRESELLEŞMESİ’nde.
Baskısı eski olmasına rağmen
Chossudovsky’nin kitabı,
Küreselleşmeyi ‘farklı’ görmek
isteyenlerce okuması gereken bir
kitap.
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Tebessüm
Pirinç Pilavı
Acıkmış olarak eve dönen çocuk annesine:
"Akşama ne var?" diye sorunca,
Annesi:
"Saymakla bitmez oğlum" der.
Çocuk:
"Güzel, nelermiş bunlar?" deyince,
Annesi gülümseyerek:
"Pirinç pilavı!" dedi.

Hizmetçi
Evin hanımı işe başlayan hizmetçiye:
– "Biz 8'de kalkar, 9'da kahvaltı yaparız. Sen ona göre hazırlanırsın tamam mı?"
Hizmetçi, gayet sakin:
– "Uyanamazsam, siz başlayın."

Kötü Alışkanlık
Doksanlı yaşlara yaklaşmış iki yaşlı kadın sohbet ediyorlarmış.
– "Benim bey bu sıralarda kötü bir alışkanlık edindi. Tırnaklarını yemeye başladı.
Ne yaptıysam vazgeçiremedim. Sinirlerimi bozuyor."
Diğer kadın ise cevaben:
– "Haklısın benimki de bir ara başladı ama uyguladığım tedbirlerle tırnak yemesini
engelledim." der.
– "Çok iyi! Ne yaptıysan bana da öğret lütfen."
– "Çok basit takma dişlerini sakladım."

Şaka Yapıyorsun
Adamın biri iş başvurusunda bulunmuş.
Görüşmeye çağırmışlar; görüşme esnasında yönetici sormuş;
– Peki beklentilerin ne? Seni ne tatmin eder?
Arkadaş saymaya başlamış;
– Öncelikli olarak bir araba istiyorum, ayrıca şu anda bulunduğum dairenin kirası biraz fazla onu da şirketin karşılaması iyi olur, maaş olarak da 3000 dolardan aşağı
çalışmam…
Şirket yöneticisi, dinler ve
– Biz sana son model bir Cherokee ve Trabya’da
bir villa vereceğiz, ayrıca bizim bu pozisyonumuz için planladığımız maaş 6000 dolardı,
demiş.
Bizim elemanın gözleri fırlamış;
– Şaka yapıyorsunuz, demiş.
Şirket yöneticisi yapıştırmış;
– Önce siz başlattınız…
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Onbin Lirayı Gördü

Kayserili bir hayvan tüccarı ineğini
satmak için pazara götürür. İnek
ahırdayken ineğin gözü önünde on
bin lirayı sayıp cebine koyar. Pazarda ineği on iki bin liraya satmak isteyen tüccara derler ki:
– Bu inek on iki bin lira etmez.
Kayserili yemin eder:
– Vallahi de billahi de bu inek sabahtan on bin lirayı gördü.

Tebessüm
Tekrar İnip Binsek mi?

Bir makine, bir elektrik, bir de bilgisayar mühendisi arabayla yola koyulmuşlar. Bir süre sonra
araba arıza yapmış, kenara çekmişler. Makina mühendisi:
- "Dur ben bi' bakayım..." deyip kaputu açmış.motor blokuna, şafta, diğer aksamlara bakıp bir
şeyler yapmış, arabaya binmiş. Marşa basmış, araba çalışmamış.
Elektrik mühendisi:
- "Dur bi' de ben bakayım..."deyip kaputu açmış. Aküye bakmış, kabloları kontrol edip arabaya binmiş. Marşa basmış, araba çalışmamış.
İkisininde kafası bilgisayar mühendisine doğru dönmüş.
Bilgisayar mühendisi:
- "Eee...inip tekrar binsek mi?"

Tamirci ve Doktor
Arasındaki Fark
Dünyaca ünlü kalp doktorunun arabası bozulmuş ve arabasını tamire götürmüş..Tamirci
arabanın kaputunu açmış ve Doktora dönerek:
- Size bi şey soracağım..Ben ve siz hemen hemen aynı işleri yapıyoruz..Örneğin ben şimdi
özenle kaputu açacağım bir bakışta problemin nerede olduğunu anlayacağım,kapakçıkları temizleyeceğim,gerekirse kabloları
ve motor yağını değiştireceğim..Hatta çok
gerekli ise motoru çıkarıp yerine yenisini takacağım.. Söylermisiniz siz nasıl oluyor da milyon dolarlar kazanıyorsunuz
ama ben meteliğe kurşun sıkıyorum..?
Bunun üzerine Doktor tamircinin kulağına eğilmiş ve şöyle
demiş - Bunların hepsini motor çalışırken yapabilir misiniz?

BANKA SOYGUNU
Temel bankayı soymak suçu ile yargılanmaktaymış. Son celsede hakim yeterli delil bulunmadığı için temelin tahliyesine karar verir.
Temel bu güzel haberi duyduğu an Hakime seslenir:
– Uy cözüni sevdigumun hacim beyi ,
yani şimdi bu paralar benumdur değil
mu?

Temel mi, Eşek mi?
Temel birgün eşeğiyle köyüne dönüyormuş. Karnınında aç olduğu bir zamanda bir elma bahçesi
görmüş. Dayanamayıp eşeğinide alarak bahçeye girmiş. Eşeğinin üstüne çıkarak başlamış
elmaları yemeye. Tam ayrılacağı sırada bahçe sahibi Temel’i ve eşeğini görmüş ve yakalamış. Önce bir güzel eşeği, ardından da Temel’i dövmüş. Dayaktan sonra dayanamayan
Temel sormuş:
– Tamam tövdün tövdün ama sana pirşey sormak isteyrum!
– Sor bakalum.
– Neden önce beni değul de eşeği dövdin?
– Seni önce dövseydim eşek kaçardı da onun için.
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"Kuruluş Osman"
dizisi izlenme
rekorları kırdı...
Televizyonun en çok izlenen dizilerinin başında gelen Diriliş Ertuğrul'un devam dizisi
Kuruluş Osman ilk bölümünün ardından
izleyiciler tarafından merakla izlenmeye
devam ediyor. Tarihte güzel bir gezintiye
çıkaran dizi de Osman karakterini Burak
Özçivit canlandırıyor.
Kuruluş Osman, Tüm Kişiler'de %10,73
izlenme oranı ve %30,08 AB Sosyal Statü'de
%9,23 izlenme oranı ve %28,01 izlenme
payı, 20+ABC1'de %10,62 izlenme oranı ve
%30,17 izlenme payı elde ederek tüm kategorilerde rakiplerine fark atarak birinci oldu.
Sofia ve seçkin savaşçı birliğini saf dışı
bırakan ancak yaralanan Osman Bey, Kulucahisar Kalesi'ni ele geçirmek için yap-

tığı planla başta Sofia olmak
üzere herkesi şaşkına çevirdi.
Sofia'nın yardım talep ettiği
Aya Nicola'nın şövalyelerinin
kılığına girerek kaleye sızmayı başaran Osman Bey ve
alpleri, Kulucahisar Kalesi'ni
ele geçirmeyi başardı. Savaş
sırasında Osman Bey de Sofia'nın cezasını kesti... Aksiyon
yüklü savaş sahneleri ile büyük beğeni toplayan 'Kuruluş
Osman'ın sezon finali, #ZaferGünü etkiketi
ile sosyal medyada çok konuşulurken, Türkiye'de ve dünyada trend listesinde yer aldı.
Yapım, proje tasarım ve senaryosu Mehmet

Janbi Ceylan’ın sunduğu Türk Okçuluğunun
Serüveni’nin bu bölümünde, Hunlar’ın “kartal
savaşçıları” olarak adlandırılan okçularını ve zorlu
antremanlarını gözlemliyoruz. Mete Han’ın icadı olan
ıslık okunun başarısını ve Attila’nın Roma ordusunu
çaresiz bırakan oklu süvarilerinin teknik ve taktiklerini
de inceleyeceğimiz “Türk Okçuluğunun Serüveni”,
TRT Belgesel’de!
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Bozdağ'a ait; genel yönetmenliğini Metin
Günay'ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği Kuruluş
Osman, ekranlara damgasını vurmaya
devam edecek.
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Yönetim

2020’DE POPÜLER
EN ÖNEMLİ 10 BECERİ
1. Veri okur-yazarlığı
2. Eleştirel (kritik) düşünme
3. Teknolojik bilgi ve anlayış
4. Uyum ve esneklik
5. Özgünlük/yaratıcılık
6. Duygusal zeka
7. Kültürel zeka ve çeşitlilik
8. Liderlik/yönetebilme becerileri
9. Muhakeme ve karar alma/verme becerisi
10. İşbirliği
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