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2022 Yılının Hayırlar Getirmesini Temenni Ediyoruz

Emeğin Öncüsü HAK-İŞ Olarak
46. Yılımızı Kutluyoruz
Son iki yıldır tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını ekonomi ve toplumsal hayat başta olmak üzere çalışma hayatının dinamiklerini de etkiledi.
Kısa vadede pandemiyle mücadelemizi sürdürürken, uzun vade de tüm alanlarda değişen koşullara uygum sağlamanın yollarını aradık ve ürettik.
Bütün yaşanan olumsuzluklara rağmen, HAK-İŞ olarak hiçbir projemizden ve
hedefimizden vazgeçmeden yolumuza devam ediyoruz.
Sendikal hareketin öncüsü HAK-İŞ Konfederasyonu olarak hem 46. Yaşımızı
kutlamanın, hem de yeni bir yıla girmenin heyecanını yaşıyoruz.
Yeni bir sayı ile yine karşınızdayız.
Bu sayımızda, HAK-İŞ Yönetim Kurulu olarak çalışma hayatımızın sorunlarını kendisiyle her zaman paylaşma imkanı bulduğumuz Sayın Cumhurbaşkanımız
Recep Tayyip Erdoğan’a gerçekleştirdiğimiz ziyaretimiz dergimizin en önemli başlıkları arasına girdi.
HAK-İŞ 46. Kuruluş Yıldönümü etkinlikleri kapsamında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımız Sayın Prof.Dr. Vedat Bilgin ve İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman
Soylu, Konfederasyonumuzun Başkanlar Kurulu ile bir araya geldi.
Türkiye Yazarlar Birliği ile ortaklaşa düzenlediğimiz Beşinci Ahlâk Şûrası ile
çalışma hayatına İş Ahlakı boyutuyla yeni bir soluk kazandıran, önemli bir şuraya
ev sahipliği yaptık. Kıymetli akademisyenlerimizin katkılarıyla iş ahlakı ve çalışma
hayatını tüm yönleriyle tartıştık.
Afet İşleri Komitemiz tarafından yürütülen “Afetle Mücadelede Çalışanlara
Yetkinlik Kazandırılması Projemizin” kapanış toplantısına İçişleri Bakanımız Sayın
Süleyman Soylu’nun katılması yoğun geçen eğitim sürecinin ardından arkadaşlarımıza ve bizlere büyük bir moral oldu. Proje sonunda 120 emekçimizin Hafif Arama
ve Kurtarma Eğitimi alarak, olası bir afet anında yetkili kurumlarla birlikte sahada
görev alabilme akreditasyonuna sahip olması tüm emekçilerimizi ve bizleri onurlandırıyor.
Ayrıca dergimizde 2022 yılı Asgari Ücret Komisyonu'nun çalışmaları, asgari ücretin açıklaması, yurtiçi ve yurtdışı ziyaretlerimizin yanında ILO C190 sözleşmesinin
toplu iş sözleşmelerine uyarlanması konusunda HAK-İŞ Konfederasyonumuzun
yürüttüğü çalışmalar, Emek Temalı 2. Fotoğraf Yarışmamız ve HAK-İŞ 10. Kısa
Film Yarışmamızın detaylarını bulacaksınız.
Dergimizin son sayfalarında Konfederasyonumuza bağlı sendikalarımızın 2021
yılının son aylarına ait gerçekleştirdikleri faaliyetlerle, sizlere dolu dolu bir sayı
daha sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz.
2022 yılının tüm çalışanlara hayır, mutluluk ve sağlık getirmesi dileğiyle, yeni
yılda yeni hedeflerle dolu yepyeni sayılarda buluşmak üzere hoşçakalın, sağlıkla
kalın.
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HAK-İŞ Dün Ne İse Bugün de Odur,
Yarın da Öyle Kalacaktır...
Bugünkü misyonumuz; günümüz emekçilerinin yanında olmayı, geleceğe hazırlanan emek hareketine öncülük yapmayı, bizlerle birlikte yürüyen emekçilerimizle hedeflerimize yürümeyi, dimdik
ayakta durmayı, yeni projeler üretmeyi,
sendikal hareketin yeni rotalarını oluşturma bilinciyle hareket etmemiz gerektiğine zorluyor.

Mahmut Arslan
HAK-İŞ Genel Başkanı

mahmutarslan@hakis.org.tr

Bu zorluk ve zorunluluk bizim vazgeçilmez, ertelenemez ve devredilemez misyonumuzun özünü teşkil ediyor.
Hazan mevsimi beklentisi içerisine girmeden, asla bir hazan psikolojisine kapılmadan, gelecek tasavvuru ve yeni hayallere yelken açma çabası içerisindeyiz.

İş ahlâkı meselesi,
ülkelerin ekonomik
planlamalarının
bir parçası olma
rolünü hiçbir zaman
kaybetmeyecektir.
Ülkeler ve toplumlar
olarak belki de önemli
ve zor olan şey, insan
onurunu ve insani
değerleri göz önünde
bulunduracak bir iş ahlâkı
belirleyebilmektir.

HAK-İŞ KONFEDERASYONU

Dün olduğu gibi bugün ve yarın da HAKİŞ Konfederasyonu olarak yeni dünya
şartlarına uyum sağlama ve sendikal
harekete yön verme çabamız devam
edecektir. İlk günkü misyonumuzu hiç
değiştirmeden bugünlere kadar geldik.
Dünü unutmadık, geleceğe doğru hedefler belirlerken de yaptıklarımızı ve yapacaklarımızı da unutmadık / unutmayacağız.
HAK-İŞ dün ne ise bugün de odur, yarın
da öyle kalacaktır.
Doğru yerde duruyoruz, doğru yöne yürüyoruz, doğru hedefe kilitleniyoruz.
Sendikal mücadele uzun bir yolculuktur.
Bu yolculuk, nefesi güçlü olanların dayanabileceği bir koşudur. Bunun bilincinde
ve farkında olarak inanıyoruz ki hayallerimiz bizleri daha iyi noktalara taşıyacak,
emekçilerimizin bizlere verdiği tatlı rüzgarla, HAK-İŞ yepyeni hayallere yelken
açacaktır.
Bütün bunlara rağmen, ülkemizde yaşanan gelişmelerden kimileri gelecek için
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umutsuzluk ve büyük karamsarlıklar çıkarsa da, bizler emek hareketinin öncüsü olarak yepyeni bir dünya için erdemli
sendikacılık inşa hayallerimizden asla
vazgeçmeyeceğiz.
HAK-İŞ’in onurlu ve ilkeli mücadelesini
omuzlayan tüm teşkilatımız ve mensuplarımızla başlatmış olduğumuz kutlu
mücadelede 46 yılı geride bırakırken, bu
hak davanın bayraktarlığını onurlu bir şekilde yürüten tüm HAK-İŞ kurucularımıza da bu vesile ile bir kez daha teşekkür
ediyoruz.
Bu noktalara gelmek için zorlu ve çetin
yolları aştık, gün oldu üzüldük, gün oldu
sevindik ama vazgeçmedik. Belki kurduğumuz hayallerden ‘vazgeçmek de
mümkündü ama vazgeçmek ne mümkündü’ düsturuyla hareket ederek bulunduğumuz yeri yeni başarılar için bir
başlangıç noktası kabul ettik.
Türkiye 1980’den itibaren çok hızlı bir dönüşüm sürecine girdi. İktisadi sistemde
meydana gelen dönüşümler toplumsal
yapımızda da etkili olmaya başladı. Ahlâki yapımız yeni dünya koşulları karşısında zaman zaman farklı düşüncelere ve
farklı eylemlere yönelir oldu.
Sanayi toplumlarındaki iş hayatı, insan
onurunu ve temel insani değerleri örseleyecek şekilde kesin olarak disiplinli
ve verimli çalışmayı gerektirmektedir.
İş ahlâkı meselesi, ülkelerin ekonomik
planlamalarının bir parçası olma rolünü
hiçbir zaman kaybetmeyecektir. Ülkeler
ve toplumlar olarak belki de önemli ve
zor olan şey, insan onurunu ve insani
değerleri göz önünde bulunduracak bir
iş ahlâkı belirleyebilmektir. İstihdam ve
iş gücü politikaları ne kadar gelişmiş
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olursa olsun iş ve meslek ahlâkının yerleşmemiş olduğu bir düzende verimli sonuçlar elde
etmek mümkün olmayacaktır.
Çalışma ahlâkı, meslek etiği, iş ahlâkı, çalışma
hayatı konusunda alınan maddi tedbirlerin manevi bir bilinç inşa etmeden yeterli olmayacağını göstermektedir. Nitelikli ve verimli bir çalışma ortamı için gerek işveren, gerek çalışan
açısından bakıldığında ahlâki sorumluluğun
önemli bir yer tuttuğu aşikardır.
Ahi teşkilatı da, özellikle çalışma hayatının ahlâki normlarla düzenlenmesi ve zenginleştirilmesi esasıyla bu alandaki ahlâki ihtiyaç temelinde değerlendirilebilir.
Her geçen gün büyümesini sürdüren iktisadi
hayat ve karmaşıklaşan toplumsal yapı, insan
ilişkilerinin nasıl olması gerektiği tartışmasını
da beraberinde getirdi. Bu sarmalda toplumsal
hayatımızı düzenleyen “ahlâk kuralları” ve “iş
ahlâkı” konuları, ekonominin aktörleri tarafından yeniden tartışılmaya başlandı. Kamu, özel
sektör ve sivil toplum örgütleri tarafından yürütülen çalışmalara ek olarak akademisyenlerimizin verdiği destekle HAK-İŞ olarak ülkemizde son durum analizi yapmaya çalıştık.
HAK-İŞ Konfederasyonumuz ve Türkiye Yazarlar Birliği tarafından ortak gerçekleştirilen Beşinci Ahlâk Şûrası, ülkemizdeki iş ahlâkı alanındaki çalışmalar ve uygulamalardan hareketle
teori ve uygulamada iş ahlâkının durumunun
ortaya konulması yönünde önemli bir dönüm
noktası olmuştur. Şûra’da “İş Ahlâkı, Çalışma
Hayatı ve Safahat” teması ile önemli sonuçlar
ve değerlendirmelere sahip olduk.
Değerli katılımcılarımızla gerçekleştirdiğimiz
şûra da, ekonomik faaliyetlerin toplum için
hayati önem taşıdığı vurgusu yanında, iktisadi
hayatta ahlâki sorunların önemini bir kez daha
görme imkanı bulduk.
Şûra sonunda, iş ahlâkı konusunda sadece
felsefi analizler yapmak demek değil, somut
olarak iş dünyasındaki mal ve hizmet üretimi
ve tüketim sürecindeki doğruları ve yanlışları ifade etmemiz gerektiğinin farkına vardık.
Şûra da, çalışanların sendikalaşma hakkından
yönetim usullerine, kamu kaynaklarının kullanım biçiminden çalışan haklarının korunmasına
kadar birçok alanda ahlâk arayışının yansımalarını gördük. İnsana ve topluma dair pek çok
konuyu içinde barındıran Mehmet Akif Ersoy’un

şaheseri Safahat, Türk tarihi açısından önemli bir kaynak eserdir. Mehmet Akif bu eserinde
ele aldığı konularla zaman ve mekân sınırlarında kalmamış, İslami bir anlayışla, ahlâki ilkelere sürekli vurgu yapmıştır. Bu nedenle Safahat, yazıldığı dönemin bir yansıması olmasının
yanında, bütün dönemleri kapsayan eşsiz bir
eserdir.
Milli şairimiz Mehmet Akif’in eserlerinde, Müslümanların içinde bulundukları olumsuz hali
üreten ahlâki gerilimlere, zamanla ahlâki içeriğini kaybeden iş ve çalışma hayatının neden
olduğu vurgusu yapılmıştır.
Dünden bugüne yaptığımız yolculukta, ahlâki
değerlerimizde meydana gelen bozulmaların
yansımalarının, gelecekte bizleri ne tür tehlikelerin beklediği konusunda önemli ipuçları verdiğini bir kez daha görmüş olduk.
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Dünden bugüne
yaptığımız yolculukta,
ahlâki değerlerimizde
meydana gelen
bozulmaların
yansımalarının,
gelecekte bizleri ne tür
tehlikelerin beklediği
konusunda önemli
ipuçları verdiğini bir kez
daha görmüş olduk.

Bu nedenle, özünde daha fazla kazanma hırsıyla ortaya çıkardığımız ticaret ahlâkı ihlallerinin,
dijital dünyada da hızla yol aldığını görüyoruz.
İnternetin hayatımıza girmesinden sonra küreselleşmenin farklı bir boyuta taşındığını hep
birlikte yaşadık ve yaşamaya devam ediyoruz.
Sosyal medyanın ekonomik, kültürel, iletişim
alanında büyük kolaylıklar getirmesinin yanında, bağımlılık oluşturup bilinçsiz bir şekilde kullanım sonrası her türlü istismara açık hale gelen bir tarafının olduğu gerçeği ile yüz yüzeyiz.
Sosyal medya kullanımının artması sonucunda,
insanoğlu dijital ortamlarda haddinden fazla dijital ayak izi bırakmaya başlamıştır.
HAK-İŞ Konfederasyonu olarak sorunlarımızın
dijital ortamlarda çözülmeyeceğinin farkındayız. Evet, zor bir yolculuğun ortasında olduğumuzun farkındayız. Çok zor bir yolculuk bu,
kolay değil. İnsanoğlunun özüne dönme yolculuğu. Şimdiye kadar doğru zannedip kalbine
ördüğü duvarları kırma yolculuğu.
Bazen hayat o kadar çok sıfatlar yüklüyor ki sırtımıza, “olmamız gerekenlerimizin”, ”yapmamız
gerekenlerimizin” listesi, uzadıkça uzuyor. Sonsuz bir yol sanıp ilerlediğimiz hayatımızda, sığlardan biraz derin sulara girince aslında hiçbir
şey bilmediğimizi anlıyoruz. Nereden geldiğini,
kim olduğunu bilmek, bütün maskeleri bir kenara atıp kendin olmak, özüne dönmek ve kendini bulmak en önemlisi olsa gerek.
Bütün emekçilerimizle aynı hayallerde, aynı
ufuklarda buluşmak üzere…
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Evet, zor bir yolculuğun
ortasında olduğumuzun
farkındayız.
Çok zor bir yolculuk
bu, kolay değil.
İnsanoğlunun özüne
dönme yolculuğu.
Şimdiye kadar doğru
zannedip kalbine
ördüğü duvarları kırma
yolculuğu.
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HAK-İŞ’TEN CUMHURBAŞKANI
RECEP TAYYİP ERDOĞAN’A ZİYARET

Genel Başkanımız Mahmut Arslan, Genel Başkan Yardımcılarımız Dr. Osman Yıldız, Yunus
Değirmenci, Mehmet Şahin, Av. Hüseyin Öz ve Genel Sekreterimiz Eda Güner, 5 Ocak 2022
tarihinde Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ı ziyaret etti.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde gerçekleşen görüşmede, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı
Prof. Dr. Vedat Bilgin de yer aldı.
Genel Başkanımız Mahmut Arslan, Asgari Ücret, Kamu Çerçeve Protokolü, 696 sayılı KHK
başta olmak üzere çalışma hayatını yakından ilgilendiren konularda gösterdiği kararlılık ve
liderliği dolayısıyla Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkürlerini iletti.
Arslan, çalışma hayatının gündemine ilişkin konuları da
Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a iletti.
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GENEL BAŞKANIMIZ ARSLAN,
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN İLE ABD’DE
Genel Başkanımız Mahmut Arslan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte,
ABD’de BM binası karşısında inşa edilen, Türkiye Büyükelçiliğimizin ve
KKTC New York Temsilciliği’nin de içinde yer aldığı New York Türkevi açılışına katıldı.

Arslan, 20 Eylül 2021’de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından
gerçekleştirilen açılış törenine, AB
KİK Heyeti üyesi sivil toplum kuruluşu
temsilcileri ile birlikte katıldı.
Arslan, açılış programında siyasetçiler, sivil toplum kuruluşu temsilcileri
ve uluslararası heyetlerle görüşmelerde bulundu.
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ARSLAN'DAN SAĞLIK BAKANI KOCA’YA ZİYARET
Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 10 Aralık 2021 tarihinde
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’yı ziyaret etti.

Ziyarette Genel Başkanımız Mahmut Arslan’a, Öz Sağlık-İş Sendikamız Genel Başkanı Devlet Sert
ve Sağlık Bakanı Yardımcısı Halil Eldemir eşlik etti.
Görüşmede, toplu iş sözleşmelerinde yer almasına rağmen uygulanmayan gece zammı konusu
başta olmak üzere, sağlık işçilerinin sorunları dile getirilerek, sorunların bir an önce çözülmesi
noktasında Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’dan talepte bulunuldu.
Ziyarette, Öz Sağlık-İş Sendikamız Genel Başkanı Devlet Sert tarafından Sağlık Bakanlığı
bünyesinde görev yapan 180 bine yakın sağlık işçisinin sorunlarına ilişkin bir dosya sunuldu.

HAK-İŞ KONFEDERASYONU
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ARSLAN, GENÇLİK ve SPOR BAKANI KASAPOĞLU’NU
HAK-İŞ’TE AĞIRLADI
Genel Başkanımız Mahmut Arslan, Gençlik ve Spor Bakanı
Mehmet Muharrem Kasapoğlu’nu HAK-İŞ’te ağırladı.

Genel Başkanımız Mahmut Arslan,
18 Ekim 2021 tarihinde Gençlik ve
Spor Bakanı Mehmet Muharrem

Kasapoğlu’nu HAK-İŞ’te ağırladı. Samimi bir ortamda gerçekleşen ve çalışma hayatı ve gençlik çalışmalarına

ilişkin karşılıklı görüş alışverişinde
bulunulan görüşmede, HAK-İŞ Genel Başkan Yardımcılarımız Dr. Osman Yıldız ve Av. Hüseyin Öz, Genel
Sekreterimiz Eda Güner ve Gençlik
ve Spor Bakan Yardımcısı Halis Yunus Ersöz yer aldı.
Genel Başkanımız Mahmut Arslan,
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet
Muharrem Kasapoğlu’nu HAK-İŞ’te
ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti
belirterek, HAK-İŞ tarafından Hatay
Ormanları Ağaçlandırma Arazisine,
adına yapılan fidan bağışı sertifikasını
takdim etti.
Ziyaret karşılıklı hediyeleşme ile son
buldu.
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ARSLAN’DAN AK PARTİ GENEL BAŞKANVEKİLİ
YILDIRIM’A ZİYARET

Genel Başkanımız Mahmut Arslan,
30 Eylül 2021 tarihinde, AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım’ı makamında ziyaret etti.
Genel Başkanımız Mahmut Arslan,
Ak Parti Genel Başkanvekilliği görevi

dolayısıyla Yıldırım’ı tebrik ederken,
Başbakanlığı döneminde taşeron işçilere kadro verilmesi gibi çok büyük
bir reformun hayata geçirilmesini
sağladığı için teşekkür etti. Genel
Başkanımız Arslan, AK Parti Genel

Başkanvekili Binali Yıldırım’a HAK-İŞ
tarafından Hatay Ormanları Ağaçlandırma Arazisine, adına yapılan fidan
bağışı sertifikasını takdim etti.

ARSLAN’DAN ULAŞTIRMA BAKAN YARDIMCISI
DR. ÖMER FATİH SAYAN’A ZİYARET
Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 10 Kasım 2021 tarihinde Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Bakan Yardımcısı
Dr. Ömer Fatih Sayan’ı ziyaret etti.
Genel Başkanımız Arslan’a Öz İletişim İş Sendikamızın
Genel Başkanı Mehmet Nur Güllüoğlu ve Yönetim Kurulu üyeleri eşlik etti.
Arslan, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Bakan Yardımcısı
Dr. Ömer Fatih Sayan’a HAK-İŞ tarafından Hatay Ormanları Ağaçlandırma Arazisine, adına yapılan fidan bağışı
sertifikasını takdim etti.
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ARSLAN, AK PARTİ SOSYAL POLİTİKALAR
BAŞKANI SARIEROĞLU’NU AĞIRLADI

Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 28
Eylül 2021 tarihinde AK Parti Sosyal
Politikalar Başkanı ve AK Parti Adana
Milletvekili Jülide Sarıeroğlu’nu HAK-

İŞ’te ağırladı. Ziyarette Genel Sekreterimiz Eda Güner de yer aldı. Genel
Başkanımız Mahmut Arslan, AK Parti
Sosyal Politikalar Başkanı ve AK Parti

Adana Milletvekili Jülide Sarıeroğlu’na
ziyaretinden duyduğu memnuniyeti
dile getirdi. Ziyarette, karşılıklı görüş
alışverişinde bulunuldu.

ARSLAN'DAN,
TRT GENEL MÜDÜRÜ SOBACI’YA ZİYARET
Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 16 Kasım 2021
tarihinde TRT Genel Müdürü Prof. Dr. Mehmet Zahid
Sobacı’yı makamında ziyaret ederek, yeni görevi dolayısıyla hayırlı olsun dileğinde bulundu. Genel Başkanımız Mahmut Arslan’a Genel Sekreterimiz Eda
Güner de eşlik etti. Genel Başkanımız Arslan, TRT
Genel Müdürü Sobacı’ya HAK-İŞ tarafından Hatay Ormanları Ağaçlandırma Arazisine, adına yapılan fidan
bağışı sertifikasını takdim etti.

Sayı : 28
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BBP GENEL BAŞKANI DESTİCİ’DEN
HAK-İŞ’E ZİYARET
Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 3 Aralık 2021 tarihinde Büyük Birlik Partisi (BBP)
Genel Başkanı Mustafa Destici'yi Konfederasyonumuz HAK-İŞ’te ağırladı.
lumun büyük bir kesimini ilgilendiren, büyük
bir toplu iş sözleşmesi olarak tanımladığımız asgari ücretin tespitindeki sistematiğin
yanlış ve eksik olduğunu, komisyonun yapısının değiştirilmesi gerektiğini belirtiyoruz.
Bu gün de bunları tekrar etmek istiyorum.
Komisyonda başta işçiler olmak üzere işçi
emeklileri ve bu konuyu ilgilendiren her
kesimin orada temsil edilmesi ve geniş bir
uzlaşı ile asgari ücretin belirlenmesi gerektiğini düşünüyoruz” diye konuştu.

“Üç Konfederasyon Ortak Hareket
Ediyor”

Ziyarete, Genel Başkanımız Mahmut Arslan,
Genel Başkan Yardımcılarımız Dr. Osman
Yıldız, Yunus Değirmenci, Av. Hüseyin Öz,
Genel Sekreterimiz Eda Güner, BBP Partisi
Genel Başkanı Mustafa Destici, BBP Genel
Sekreteri Üzeyir Tunç, BBP Partisi Genel
Sekreter Yardımcısı Mahir Alay ve basın
mensupları katıldı.
Genel Başkanımız Mahmut Arslan ve BBP
Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Genel Başkanımız Mahmut Arslan, Büyük
Birlik Partisi ile birçok sorunun çözümü

noktasında ortak hareket ettiklerini belirterek, gerçekleştirilen ziyaretten duyduğu
memnuniyeti ifade etti. Arslan, çalışma hayatının en önemli gündem maddelerinden
biri olan asgari ücrete ilişkin HAK-İŞ’in talepleri ve yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi
verdi.

“Asgari Ücret Tespit Komisyonunun
Yapısı Değişmeli”
Arslan, “Konfederasyonumuz her asgari ücret tartışmalarında öncelikli olarak komisyonun yapısı ile ilgili eleştirilerini her zaman
gündeme getirmiştir. Asgari ücret gibi top-

Genel Başkanımız Mahmut Arslan, iki yıldır
asgari ücretin belirlenmesi konusunda 1
Aralık tarihinde üç konfederasyonun ortak
bir deklarasyona imza attıklarını ve bunu
kamuoyu ile paylaştıklarını hatırlatarak,
“HAK-İŞ, TÜRK-İŞ ve DİSK olarak ortak bir
deklarasyon hazırladık ve bunu kamuoyu
ile paylaştık. Bu ortak çalışma hem konfederasyonlar açısından hem de işçilerimiz
açısından önemli bir başarıdır. Rekabet ettiğimiz, rakip olduğumuz konfederasyonlarla bir araya gelerek ortak hedeflerimizde
uzlaşma sağlayarak, böyle bir deklarasyona
imza atmak Türkiye işçi ve sendikal hareketi
için çok büyük bir başarıdır” şeklinde konuştu.

“Asgari Ücret Geçim Ücretidir”
Asgari ücretin bu yıl Aralık ayının yarısını bulmadan ilan edileceğini ifade eden Arslan, “Asgari ücretin bir ülkedeki en az ücret olmadığını buradan
bir kez daha yenilemek istiyorum. Türkiye’deki
asgari ücret, sadece asgari ücret değil, geçim
ücretidir. Burada çalışanlarımızı aileleri ile düşündüğümüzde nüfusun üçte birine tekabül eden
bir nüfustan bahsediyoruz. Burada kriter olarak
işçinin tek başına değil ailesi ile birlikte rahatça
geçinebileceği bir asgari ücretin belirlenmesini
istiyoruz” dedi.

HAK-İŞ KONFEDERASYONU
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“Asla Felaket Tellallığı
Yapmayacağız”
Arslan, 2022 yılında işverenlere verilen teşviklerin devam etmesinin yanında işçiler
için de teşvikler verilmesi gerektiğini vurgulayarak “Örneğin sosyal güvenlik primimizin yüzde 5’ini Hazineden işçiler adına
hükümetin karşılamasını, vergi dilimlerinin
yüzde 10’dan başlatılarak, bir sistematik
oluşturulmasını, asgari ücretten ve bütün
ücretlerin asgari ücrete tekabül eden miktarlarından vergi kesilmemesini istiyoruz.
Ayrıca sendikal örgütlülüğün olduğu işyerlerimizde teşviklerin artırılmasını istiyoruz.
Biz taleplerimizi hükümetimizle görüşeceğiz ama felaket tellallığı yapmayacağız. Biz
bu ülkenin potansiyeline, gücüne, enerjisine,
dayanışmasına inanıyoruz. Bu zorlukları hep
birlikte aşacağız. HAK-İŞ Konfederasyonu
olarak bu konuda üzerimize düşen bütün
sorumlulukları yerine getireceğiz” diye konuştu.

“HAK-İŞ Konfederasyonumuz
Müstesna Bir Yere Sahip”
BBP Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici,
asgari ücret görüşmelerinin devam ettiği bir
süreçte HAK-İŞ’i ziyarete ettiklerini ve HAKİŞ Konfederasyonumuzun sendikal hayatta
önemli ve müstesna bir yere sahip olduğunu
ifade ederek, “HAK-İŞ Konfederasyonumuzla çalışan kesimlerin ve işçi kardeşlerimizin
sorunlarının çözümünde, hem de ortak me-

selelerimizde hep birlikte olduk, işbirliğinde
bulunduk. Bundan sonra da bu işbirliğimiz
daha da güçlü bir şekilde devam edecek”
dedi.

“Tüm Dünya Ekonomik Krizle
Uğraşıyor”
Destici dünyada yaşanan pandemi sürecinin
halen etkili bir şekilde devam ettiğini, bütün
ülke ekonomilerinin bundan olumsuz bir
şekilde etkilendiği ve bu etkilerin daha da
süreceği uyarısında bulunarak, “Bu süreç
dünyayı ekonomik bir krize sürükledi ve
Türkiye’de bundan olumsuz etkilendi. Hükümetimiz tarafından 3600 ek gösterge, EYT,
öğretmenlerimiz ve sağlık çalışanlarımıza
müjdeler verildi. Çalışan kesimlerimizin içe-

risinde en yüksek sayıyı asgari ücretlilerimiz
oluşturuyor.
Bu senede yaşanan ekonomik sıkıntılar ve
hayat pahalılığı sonucunda asgari ücret daha
da önemli bir hale geldi. Bu sene BBP olarak
asgari ücretin artık 1 yılda değil 6 ayda bir
belirlenmesini, asgari ücretin vergi dilimlerinden olumsuz bir şekilde etkilenmemesini
istiyoruz. Ayrıca biz asgari ücretin 4.500 TL
olmasını düşünüyoruz. Şu anda görüşmeler
sürüyor, açıklanan enflasyon rakamlarına ve
zaruri ihtiyaçlardaki enflasyon oranları dikkate alındığında bunların üstünde bir ücretin
belirlenmesi gerektiğini belirtmek istiyorum” şeklinde konuştu.

Sayı : 28
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ARSLAN'DAN, HAK-İŞ ESKİ BAŞKANIMIZ
YASİN HATİBOĞLU'NA ZİYARET
Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 3 Kasım 2021
tarihinde HAK-İŞ Kurucu ve Eski Başkanımız
Yasin Hatiboğlu'nu evinde ziyaret etti. Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 22 Ekim 2021 tarihinde
gerçekleştirilen HAK-İŞ’in 46. Kuruluş Yıldönümü
anısına HAK-İŞ kurucu ve eski Başkanımız Yasin
Hatiboğlu'na plaket taktim etti. Arslan, HAKİŞ değerlerini, ilkelerini, 46 yıl önce zor çalışma
şartları altında gerçekleştiren Konfederasyonumuzun bugünlere gelmesine vesile olan Kurucu
ve Eski Başkanımız Yasin Hatiboğlu'na teşekkür
etti. HAK-İŞ Kurucu ve Eski Başkanımız Yasin
Hatiboğlu'da HAK-İŞ’in 46. Kuruluş yıldönümünün kutlu olması dileğinde bulunarak, Genel
Başkanımız Mahmut Arslan'a ziyaretlerinden
duyduğu memnuniyeti dile getirerek, vefalı davranışlarından dolayı teşekkür etti.

ARSLAN, BURSA’DA ZİYARETLERDE BULUNDU
Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 17 Eylül
2021 tarihinde Bursa Büyükşehir Belediyesi
ile Hizmet-iş Sendikamız arasında imzalanan toplu iş sözleşmesi öncesi Bursa’da bir
dizi ziyaretlerde bulundu. Arslan, ilk olarak,
Hizmet-İş Sendikamızın Bursa Şubesinin
uzun yıllar Şube Başkanlığını yapan eski
şube başkanı Mustafa Turan’ı evinde ziyaret
etti. Genel Başkanımız Arslan, ziyaretinde,
bir süredir rahatsızlığı bulunan eski Bursa
Şube Başkanı Turan’a geçmiş olsun dileklerini iletti. Turan da Arslan’a ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti. Genel Başkanımız
Arslan Bursa’daki ziyaretlerini, Hizmet-İş
Sendikamızın Bursa Büyükşehir Belediyesi’nde örgütlenme çalışmalarına ilk başladığı
dönemlerden başlayarak Şube Yöneticiliği,
Genel Merkez Yöneticiliği ve Genel Başkan
Danışmanlığı yapan Recep Özcan’ı Mudanya’daki evinde ziyaret ederek sürdürdü. Özcan ziyaretlerinden dolayı Genel Başkanımız
Mahmut Arslan’a memnuniyetini dile getirdi.
Genel Başkanımız Bursa ziyaret programları
kapsamında son olarak, Hizmet-İş Sendikamız ve HAK-İŞ’e bağlı sendikalarda uzun yıllar hukuk müşavirliği görevinde bulunan Av.
İsmet Su’yu da ziyaret etti.

HAK-İŞ KONFEDERASYONU
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GENİŞLETİLMİŞ BAŞKANLAR KURULUMUZ
BAKAN VEDAT BİLGİN’İN KATILIMIYLA TOPLANDI

Sendikal Hareketin Öncüsü
HAK-İŞ 46 YAŞINDA

Konfederasyonumuz HAK-İŞ’in 46. Kuruluş Yıldönümü dolayısıyla 22 Ekim 2021 tarihinde
Genişletilmiş Başkanlar Kurulu toplantısı ve akşam yemeği programı Grand Ankara Otelde
düzenlendi. Genişletilmiş Başkanlar Kurulumuz Genel Başkanımız
Mahmut Arslan’ın başkanlığında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımız
Vedat Bilgin’in katılımıyla gerçekleştirildi.

HAK-İŞ KONFEDERASYONU
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Toplantıya, Genel Başkan Yardımcılarımız
Dr. Osman Yıldız, Yunus Değirmenci, Mehmet Şahin, Av. Hüseyin Öz ve Genel Sekreterimiz Eda Güner, HAK-İŞ Kurucu ve
Eski Başkanlarımız Yasin Hatiboğlu, Mustafa Taşçı, Aziz Yılmaz, Salim Uslu, Merhum
Başkanımız Necati Çelik’in eşi Sermin Çelik
ve Sendikalarımızın Genel Başkanları ve
Genişletilmiş Başkanlar Kurulu üyelerimiz
katıldı.
Genişletilmiş Başkanlar Kurulu programımızın açılışında HAK-İŞ’in son bir yıllık faaliyetlerinin anlatıldığı tanıtım filmi izlendi.
Genişletilmiş Başkanlar Kurulumuz, Genel
Başkanımız Mahmut Arslan’ın açılış konuşması ile başladı. Arslan’ın konuşmasının
ardından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımız Vedat Bilgin, Genişletilmiş Başkanlar
Kurulu üyelerimize hitap etti. HAK-İŞ’in 46.
Kuruluş yıldönümünü kutlayan ve Türkiye
çalışma hayatı için önemine değinen Bilgin, gündeme ilişkin değerlendirmelerde
bulundu.

“Bütün Kurucularımıza Teşekkür
Ediyorum”
46 yıl önce HAK-İŞ davasını omuzlayan, bu
konuda büyük bir sorumluluk alan bu sorumluluklarını güçlerinin yettiğince yerine
getirmeye çalışan konfederasyonumuzun
kurucularını minnet ve şükranla andıklarını
belirten Arslan, “Kurucu Genel Başkanımız
Mustafa Taşçı ile birlikte bu hak davanın
bayraktarlığını onurlu bir şekilde yürüten
bütün HAK-İŞ kurucularına bir kez daha
teşekkür ediyorum” diye konuştu.

“Yasin Abimizin Selamlarını
İletiyorum”
Arslan, kurucu genel başkanımız Mustafa
Taşçı’dan başlayarak bugüne kadar konfederasyonumuzun genel başkanlığını başarıyla, onurlu bir şekilde yürüten ama bugün
aramızda bulunamayan merhum genel
başkanımız Necati Çelik’e Allah’tan rahmet

dileyerek, “Onun emanetine sonuna kadar
sahip çıkacağımızı her fırsatta ifade ettik
burada da ifade etmek istiyorum. Merhum
genel başkanımızdan önce konfederasyonumuzda genel başkanlık görevini üstlenen Yasin Hatiboğlu abimiz rahatsızlığından
dolayı aramızda bulunamıyor. Kendilerinin
sizlere olan selamını iletmek istiyorum”
dedi.

“Başkanlarımıza Minnettarız”
Arslan, HAK-İŞ Konfederasyonumuzun 46.
Kuruluş yıldönümüne katılan eski başkanlarımıza hitaben “Konfederasyonumuzun
yine zor zamanlarında başkanlığını yapmış
Aziz Yılmaz başkanımıza da buradan bir
kez daha teşekkür ediyoruz, bizi şereflendirdi. Uzun yıllardır beraber çalıştığımız ve
15 yıl konfederasyonumuzu başarıyla temsil eden sayın Salim Uslu başkanımıza da
hem teşekkür ediyor, hem de hizmetlerin-

Arslan: “Sendikal Hareketin Öncüsü
HAK-İŞ 46 Yaşında”
Genel Başkanımız Mahmut Arslan, Çalışma
ve Sosyal Güvenlik Bakanımız Vedat Bilgin’i
Genişletilmiş Başkanlar Kurulu toplantımızda ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti
ifade etti, katılımları dolasıyla teşekkürlerini iletti. Arslan, Sendikal Hareketin Öncüsü
HAK-İŞ’in 46 yaşında olduğunu belirterek,
“HAK-İŞ yarım asırlık ulu bir çınara dönüştü”
dedi.

Sayı : 28
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Bugün burada olamayan
bu mücadelenin başından
bugüne kadar HAK-İŞ
yolculuğunda yol yürüyen
bütün yol arkadaşlarımıza
teşekkür ediyoruz.
Konfederasyonumuzun
46 yıl önce yola çıktığında
bugünleri görerek,
samimiyetle, içtenlikle ve
gerçekten ihlasla çalışan,
konfederasyonumuzu
bugünlere taşıyan
bütün kadrolarımıza
şükranlarımızı sunuyoruz.

Sayın Bakanımızı, HAK-İŞ’i
en az bizim kadar bilen,
anlayan ve bize anlatan bir
bakanımız olarak,
bir HAK-İŞ dostu olarak, bir
HAK-İŞ sevdalısı
olarak görüyoruz.

HAK-İŞ KONFEDERASYONU

Sayı : 28

HAK-İŞ’in bugüne kadar olan yolculuğunda, mücadelesinde birçok ismin yer aldığını
hatırlatan Arslan, “Bugün burada olamayan
bu mücadelenin başından bugüne kadar
HAK-İŞ yolculuğunda yol yürüyen bütün yol
arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Konfederasyonumuzun 46 yıl önce yola çıktığında
bugünleri görerek, samimiyetle, içtenlikle
ve gerçekten ihlasla çalışan, konfederasyonumuzu bugünlere taşıyan bütün kadrolarımıza şükranlarımızı sunuyoruz” dedi.

Arslan, “Sayın Bakanımızı, HAK-İŞ’i en az
bizim kadar bilen, anlayan ve bize anlatan
bir bakanımız olarak, bir HAK-İŞ dostu olarak, bir HAK-İŞ sevdalısı olarak görüyoruz.
Bundan 8 yıl önce 38. Yıl dönümümüzde
sayın bakanımızın “Türkiye’nin Dinamikleri”
adlı güzel bir kitabı yayınlanmıştı. Bu kitaptan bize de göndermişlerdi ve bende bu
kitabı okumuştum. Kendimi o kitapta HAKİŞ’i anlatmış gibi gördüm. Sayın bakanımıza
38. Yıl dönümümüzde “Bize HAK-İŞ’i anlatır mısınız?” diye bir talepte bulunmuştuk.
O gün HAK-İŞ’i öyle bir analiz etti, öyle bir
anlattı ki, bizim söylediklerimizin belki içerik olarak aynısıydı ama kelam olarak çok
farklısıydı” şeklinde konuştu.

“Sayın Bakanımız HAK-İŞ
Dostudur”

“HAK-İŞ Sendikal Hareketin
Önemli Bir Parçasıdır”

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat
Bilgin’in HAK-İŞ Konfederasyonumuzu yakından tanıyan birisi olduğunu vurgulayan

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat
Bilgin, Türkiye’de sendikal hareketin içerisinde HAK-İŞ Konfederasyonumuzun

den dolayı HAK-İŞ adına minnet ve şükranlarımızı sunuyoruz” şeklinde konuştu.

“Yol Arkadaşlarımızı Saygıyla
Anıyoruz”
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önemli bir yeri olduğunu vurgulayarak,
“HAK-İŞ kurulduğu günden bu güne belli
ilkelerini, belli bir dünya görüşünü emekle
bütünleştirerek, o dünya görüşü içerisinde
emeğin değerini sadece temsil ederek değil, aynı zamanda arayarak, düşünsel olarak da inşa ederek büyük bir mücadelenin
içerisinde bulundu” dedi.

“Emeğin Kendisi Kutsal Bir
Değerdir”
Bilgin, sendikal mücadelenin kolay bir iş
olmadığını hatırlatarak, “HAK-İŞ Konfederasyonumuz bu yolda daha ileriye gidecek.
Çünkü emeğin kendisi kutsal bir değerdir.
Emek insanoğlunun kendisini gerçekleştirdiği, en büyük imkanıdır. Bu imkanı korumak, bu imkanı geliştirmek, emeği geliştirmek, onu yüceltmek sadece emekçilerin
değil, onların öncüleri olan, onların örgütleri olan sendikaların görevleridir. Sendikalara böyle bakmak lazım” dedi.

“Geçici İşçilerimizin Sorunlarını
Çözeceğiz”
Bilgin, Türkiye’nin 200 milyar doları aşan
bir ihracata sahip olduğunu ve sıkıntıların aşılması konusunda herkese bir görev
düştüğünü belirtti. Bu kapsamda Çalışma
ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın üzerine de
büyük görevler düştüğünü belirten Bilgin,
“Geçici işçilerimizin sorunlarını çözeceğiz
ve Türkiye yoluna devam edecek. Bağımsız
Türkiye, demokratik Türkiye, büyük Türkiye
olma idealini sürdüren, büyüyen bir ekonomi ile büyüyen bir Türkiye yoluna devam
edecektir. HAK-İŞ konfederasyonumuzun
46. Yıldönümü kutluyor, hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Bilgin: HAK-İŞ
Konfederasyonumuz bu
yolda daha ileriye gidecek.
Çünkü emeğin kendisi
kutsal bir değerdir. Emek
insanoğlunun kendisini
gerçekleştirdiği, en büyük
imkanıdır.

Sayı : 28
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Bilgin: HAK-İŞ kurulduğu günden bu güne belli ilkelerini, belli bir dünya görüşünü emekle
bütünleştirerek, o dünya görüşü içerisinde emeğin değerini sadece temsil ederek değil, aynı
zamanda arayarak, düşünsel olarak da inşa ederek büyük bir mücadelenin
içerisinde bulundu.

Toplantıda, HAK-İŞ Kurucu ve Eski Başkanlarımızdan Mustafa Taşçı, Aziz Yılmaz,
Salim Uslu, Merhum Başkanımız Necati
Çelik’in eşi Sermin Çelik birer selamlama

HAK-İŞ KONFEDERASYONU

Sayı : 28

konuşması yaptılar. Programın sonunda
Genel Başkanımız Mahmut Arslan tarafından, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımız
Vedat Bilgin’e 46. Kuruluş Yıldönümü anısı-

na bir plaket ve HAK-İŞ Konfederasyonumuz tarafından kurulan HAK Arama Kurtarma Timi kıyafeti hediye edildi. Program,
toplu aile fotoğrafı çekimi ile son buldu.

HABERLER | 19

HAK-İŞ BAŞKANLAR KURULUMUZ

ESKİ BAŞKANLARIMIZLA BULUŞTU
Konfederasyonumuz HAK-İŞ’in 46. Kuruluş Yıldönümü dolayısıyla 22 Ekim 2021 tarihinde
düzenlenen Başkanlar Kurulu toplantımızın ardından, Genel Başkanımız Mahmut Arslan
Başkanlığındaki Başkanlar Kurulu üyelerimiz, kurucu ve eski başkanlarımızla bir araya geldi.

Konfederasyonumuz HAK-İŞ’in 46. Kuruluş Yıldönümü dolayısıyla 22 Ekim 2021
tarihinde İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu’nun katılımıyla başlayan Başkanlar Kurulu toplantımız Genel Başkanımız Mahmut
Arslan'ın başkanlığında devam etti.

HAK-İŞ’te gerçekleştirilen Başkanlar Kurulu toplantımızın ardından, Genel Başkanımız Mahmut Arslan, Genel Başkan Yardımcılarımız Dr. Osman Yıldız, Yunus Değirmenci, Mehmet Şahin, Av. Hüseyin Öz ve
Genel Sekreterimiz Eda Güner ile Başkan-

lar Kurulumuzu oluşturan Sendikalarımızın
Genel Başkanları, HAK-İŞ Kurucu ve Eski
Başkanlarımız Yasin Hatiboğlu, Mustafa
Taşçı, Aziz Yılmaz, Salim Uslu ve Merhum
Başkanımız Necati Çelik’in eşi Sermin Çelik
ile bir araya geldi ve hatıra fotoğrafı çektirdi.
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HAK-İŞ BAŞKANLAR KURULU
BAKAN SOYLU’NUN KATILIMIYLA TOPLANDI
Sendikal hareketin öncüsü, Türkiye'nin en büyük işçi konfederasyonlarından biri olan
Konfederasyonumuz HAK-İŞ, 46 yaşında.

Konfederasyonumuz HAK-İŞ’in 46. Kuruluş
Yıldönümü dolayısıyla 22 Ekim 2021 tarihinde ilk olarak HAK-İŞ Başkanlar Kurulumuz
Genel Başkanımız Mahmut Arslan başkanlığında HAK-İŞ Genel Merkezi’nde toplandı.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun katılımıyla gerçekleştirilen Başkanlar Kurulu toplantımızda, Genel Başkan Yardımcılarımız Dr.
Osman Yıldız, Yunus Değirmenci, Mehmet
Şahin, Av. Hüseyin Öz ve Genel Sekreterimiz
Eda Güner ile Başkanlar Kurulumuzu oluşturan HAK-İŞ’e bağlı sendikalarımızın Genel
Başkanları katıldı.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’yu Konfederasyonumuz HAK-İŞ’e girişinde Genel Başkanımız Mahmut Arslan ve HAK-İŞ Yönetim
Kurulu üyelerimiz ile Afet Komitemiz tarafından oluşturulan 20 kişilik lider ekibin yer
aldığı HAK Arama ve Kurtarma/Umut Timi
karşıladı. Soylu, Genel Başkanımız Mahmut
Arslan ve HAK-İŞ Yönetimi ile özel hazırlan-

HAK-İŞ KONFEDERASYONU

Sayı : 28

mış platformda HAK Arama ve Kurtarma/
Umut Timi ile hatıra fotoğrafı çektirdi.
Başkanlar Kurulu programımızın açılışında
HAK-İŞ’in son bir yıllık faaliyetlerinin anlatıldığı tanıtım filmi izlendi. Başkanlar Kurulu-

muz, Genel Başkanımız Mahmut Arslan’ın
açılış konuşması ile başladı. Arslan’ın konuşmasının ardından İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu, Başkanlar Kurulu üyelerimize
hitap etti. HAK-İŞ’in 46. Kuruluş yıldönümü-
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nü kutlayan Soylu, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Arslan: “Sendikal Hareketin Öncüsü
HAK-İŞ 46 Yaşında”
Genel Başkanımız Mahmut Arslan, İçişleri
Bakanımız Süleyman Soylu’yu HAK-İŞ’te
ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile
getirerek, HAK-İŞ’in 46. Kuruluş yıldönümü
gündemiyle toplanan Başkanlar Kurulu toplantımıza katılımı dolayısıyla teşekkürlerini
iletti. Arslan, Sendikal Hareketin Öncüsü
HAK-İŞ’in 46 yaşında olduğunu belirterek,
“HAK-İŞ yarım asırlık ulu bir çınara dönüştü”
dedi.

“HAK-İŞ, 46 Yaşında”
Arslan, HAK-İŞ Konfederasyonu’nun yarım
asırlık mücadelesine pek çok başarıyı ve
zorlukları sığdırdığını hatırlatarak, “HAK-İŞ,
Türkiye’nin en büyük işçi konfederasyonlarından bir tanesidir. 21 sendikamız, 81 il
başkanlığımız, 250 şube başkanımız ve şube
yönetim kurulu üyelerimiz ile Türkiye’nin her
yerinde örgütlenmeyi ve her iş kolunda sendikal yapıyı inşa etmeyi başarmış bulunuyoruz. 750 bine yakın üyemizle Türkiye’nin en
büyük işçi konfederasyonlarından birisi olan
HAK-İŞ, uluslararası alanda da çok önemli
görevleri, çok önemli sorumlulukları üstlenmektedir” diye konuştu.

“Sayın Bakanımızın Gayretlerini ve
Çabalarını Unutamayız”
Genel Başkanımız Mahmut Arslan, HAK-İŞ
Konfederasyonumuzun İçişleri Bakanımız
Süleyman Soylu ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı olduğu zamanlardan başlayan
ikili işbirliği ve dayanışmasının artarak sür-

düğünü belirterek, “Sayın bakanımız bizlere
ve çalışma hayatına ciddi bir dinamizm katmıştır. Kendileri ile sorunlarımızı müzakere
etmek, tartışmak, konuşmak, çözüme kavuşturmak konusunda iyi bir diyalog ve iletişim içerisindeyiz. Sorunlarımızın çözümü
konusundaki iradesi, gayreti, çabası bizim
hafızalarımızda hep yer etmiştir” şeklinde
konuştu.

“Şehidimize Allah’tan Rahmet
Diliyoruz”
Arslan, “Sayın Bakanımız, programımızın
ardından Tunceli’de gerçekleştirilen ‘Eren-7’
operasyonunda çıkan çatışma sonucu şehit
olan askerimiz Burak Tortumlu’nun cenazesine katılacaklar. Şehidimize Allah’tan
rahmet, kederli ailesine ve tüm sevenlerine
başsağlığı diliyoruz” dedi.

“HAK-İŞ’in Gücü Türkiye’nin
Gücüdür”
Türkiye’nin çok stratejik bir bölgede yer almasından dolayı, dünyanın merkezi konu-

munda bulunduğunu hatırlatan Arslan, “Türkiye’nin gücü HAK-İŞ’in gücüdür. HAK-İŞ’in
gücü Türkiye’nin gücüdür. Bizlerin de Türkiye’nin gücüne güç katmak gibi bir sorumluluğumuz var. Birlikte mücadele edeceğiz,
Türkiye’yi birlikte geleceğe taşıyacağız. Hep
birlikte bu ülkeyi hem kendi içerisinde hem
de bölgesinde etkin, güçlü ve oyun kurucu
bir ülke olarak inşa edeceğiz. Sizin mücadeleniz bizim mücadelemizdir. Birlikte gelecekte daha güzel, daha rahat zamanlara
hep beraber kavuşacağız. Türkiye’nin bütün
zorlukları aşacağına gönülden inanıyoruz.
Ülkemizin potansiyeline, dinamiklerine ve
milletimize güveniyoruz. Sayın Bakanımıza,
başkanlarımız adına hoş geldiniz demek istiyorum” dedi.

“HAK-İŞ Türkiye’nin En Önemli Yapı
Taşıdır”
İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu konuşmasında HAK-İŞ’in 46. Yıldönümü münasebetiyle bir araya gelmekten büyük bir onur
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duyduklarını belirterek, “HAK-İŞ Türkiye’yi
bölmek isteyenlere rağmen, Türkiye’nin değişiminin ve dönüşümünün en önemli yapı
taşıdır ve bu değişimin merkezindedir. Minnettar ve müteşekkiriz. Burada demokrasiye
sahip çıkan 15 Temmuz’un kahramanı ve
aynı zamanda Türkiye’nin medeniyet mirasının sahibidir” diye konuştu.

“HAK-İŞ Sadece Bir Sendika
Değildir”
Soylu, HAK-İŞ Konfederasyonu’nun sadece bir sendika olmadığını vurgulayarak,
“Türkiye’nin çalışma hayatında HAK-İŞ’in
çok önemli bir katma değeri, dinamizmi ve
emeği söz konusudur. Hem Türkiye’de sendikalaşma oranının yükselmesinde, hem
çalışma hayatının aktivasyonunda HAK-İŞ’in
çok ciddi katkısı ve emeği vardır. Bugün çalışanımızın emeğini almasında hükümetimiz,
çalışma hayatının temsilcileri ve HAK-İŞ’in
çok büyük katkısı vardır” şeklinde konuştu.

“HAK-İŞ, Tabanından Ayrılmamıştır”
HAK-İŞ’in kuruluşundan bugüne kadar vizyonundan, misyonundan ve kararlılığından
bir gün olsun ayrılmadan yoluna devam
ettiğini belirten Soylu, “Tabanından ayrılmayan, ne istediklerini bilen, tepede kalmayan
ve onlarla birlikte saha içerisinde mücadele
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eden, isteklerini, arzularını yerine getirmek
için mücadele içerisinde olan bir sendikayı bu ülkeye kazandıranlara, aynı zamanda
bunu sürdürülebilir olanlara minnet ve şükranlarımı burada bir kez daha ifade etmek
istiyorum” dedi.
Soylu, “Buraya geldiğimizde bizleri karşılayan konfederasyonumuz tarafından kurulan
Arama Kurtarma Timi’nde bulunan arkadaşlarımızın akreditasyon konusunda aldıkları eğitimi ve sorumluluklarının ne derece
idrakinde olduklarını bir kez daha görmenin
mutluluğu yaşadım. HAK-İŞ ile aramızda
işbirliği protokolü yapalı çok az bir zaman
oldu. HAK-İŞ Konfederasyonumuza bu başarılı çalışmasından dolayı bir kez daha teşekkür etmek istiyorum. Çok kısa bir süre
içerisinde Türkiye’nin ihtiyaç duyduğu afet
olaylarına müdahale edebilecek arama kurtarma timi oluşturdu” diye konuştu.

“Her Zorlukta HAK-İŞ’in Yardım Eli
Var”
Türkiye’de meydana gelen her afette HAK-İŞ
tarafından bir yardım eli uzandığını belirten
Soylu, “Gerek oralara gönderdiğiniz yardımlar, gerek şu uzattığınız iyilik ve medeniyetinin eli hep orada milletimizin asaletinin bir
yansıması olarak gerçekleşti, sağ olun, var
olun, Allah razı olsun” dedi.

“Nice 46 Yıllara”
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ARSLAN, KURUCU VE ESKİ BAŞKANLARIMIZLA
BİRARAYA GELDİ
Genel Başkanımız Mahmut Arslan, Konfederasyonumuz HAK-İŞ’in 46. Kuruluş Yıldönümü
dolayısıyla, kurucu ve eski başkanlarımızla bir araya geldi.

“Bugün bizim için tarihi bir gün. HAK-İŞ değerlerini, ilkelerini,
46 yıl önce zor çalışma şartları altında gerçekleştiren
Konfederasyonumuzun bugünlere gelmesine vesile olan Kurucu ve
eski başkanlarımıza teşekkürlerimi sunuyorum”
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Genel Başkanımız Mahmut
Arslan, 21 Ekim 2021 tarihinde,
Konfederasyonumuz HAK-İŞ’in
46. Kuruluş Yıldönümü dolayısıyla HAK-İŞ Genel Merkezinde
kurucu ve eski başkanlarımızla yemekli toplantıda bir araya
geldi. Toplantıya Genel Başkan
Yardımcılarımız Dr. Osman Yıldız, Yunus Değirmenci, Mehmet
Şahin, Av. Hüseyin Öz ve Genel
Sekreterimiz Eda Güner, HAKİŞ kurucu ve eski Başkanlarımız Yasin Hatiboğlu, Mustafa
Taşçı, Aziz Yılmaz ve eşi Emine
Yılmaz, Salim Uslu ve Merhum
Başkanımız Necati Çelik’in eşi
Sermin Çelik ile oğlu Ali Çelik
katıldı.
Genel Başkanımız Mahmut
Arslan, HAK-İŞ Konfederasyonu’nun 46’ncı yaşını kutladığını
ve yarım asırlık ulu bir çınar
olduğunu belirterek, “Bugün
bizim için tarihi bir gün. HAKİŞ değerlerini, ilkelerini, 46 yıl
önce zor çalışma şartları altında
gerçekleştiren Konfederasyonumuzun bugünlere gelmesine vesile olan Kurucu ve eski
başkanlarımıza teşekkürlerimi
sunuyorum” diye konuştu.
Kurucu ve eski başkanlarımız,
HAK-İŞ’in 46. Kuruluş yıldönümünü kutlayarak, Genel Başkanımız Mahmut Arslan ve HAKİŞ Yönetim Kurulumuza vefalı
davranışları dolayısıyla teşekkür etti. Program, kuruluş yıldönümü anısına verilen plaket,
hediye takdimi ve toplu fotoğraf
çekimi ile son buldu.
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“ASGARİ ÜCRET İNSANCA YAŞAMAYA YETECEK
ÜCRET OLMALIDIR”
2022 yılında geçerli olacak asgari ücreti belirlemek üzere ilk toplantı,
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının çağrısıyla 1 Aralık 2021 Çarşamba günü sosyal
tarafların katılımıyla yapıldı.

A

sgari ücret, işçi ve ailesinin günün
ekonomik ve sosyal koşullarına göre
insanca yaşamasını mümkün kılacak,
insanlık onuruyla bağdaşacak bir ücrettir. Bu
yönüyle asgari ücret, insanın yaşaması ve
varlığını sürdürebilmesi için gerekli olan asgari gelir kaynağıdır.
Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) Anayasası’nın girişinde, “işçinin ve ailesinin yalnızca
geçimini temin eden ücret, insanca yaşamaya
yeterli bir ücret değildir. Hâlbuki işçinin insanca yaşaması için yeterli ücrete sahip olması
gerekir” ifadesine yer verilmiştir.
Üç İşçi Konfederasyonu “insan onuruna yaraşır bir asgari ücret” belirlenmesi taleplerini
bir araya gelerek ortaklaştırmıştır. Özellikle
sendikasız işçilerin önemli bir bölümünün
temel sorunu olan asgari ücretin, belirlediğimiz ve savunduğumuz ilkeler doğrultusunda
karara bağlanması büyük önem taşımaktadır.
Ücretli çalışanların yarıya yakını asgari ücret
ve civarında bir gelir elde etmektedir. Sosyal
güvenlik primine esas ortalama kazanç da
asgari ücretin biraz üzerindedir. Asgari ücret
belirleme çalışmaları sadece ücretli kesimi
değil toplumun tümünü yakından ve doğrudan ilgilendirmektedir. Sadece asgari ücret
alanlar değil; asgari geçim indirimi, işsizlik

ödeneği, kısa çalışma ödeneği, engelli ve
yaşlılık aylığı ile bakım yardımı, genel sağlık
sigortası, bireysel emeklilik, sosyal güvenlik
borçlanması, sosyal güvenlik alt ve üst primlerinin belirlenmesi gibi çok geniş bir alanı
kapsamaktadır.
Ekonomide özellikle son dönemde döviz kurlarında yaşanan olağanüstü dalgalanma ve
başta gıda ve kira olmak üzere temel mal ve
hizmet fiyatlarında görülen artışlar, emeğinden başka hiçbir geliri olmayan ücretli çalışanların satın alma gücünü geriletmiştir.
Bu nedenle, 2022 yılında geçerli olacak asgari ücretin, ekonomide yaşanan gelişmeler
de dikkate alınarak, insana yakışır bir yaşam
düzeyini sağlayacak şekilde tespit edilmesi
gereği ortak düşüncemizdir.
Asgari ücret, emeğe gösterilen saygının bir
ölçüsüdür. Sosyal devlet anlayışı çerçevesinde, gelir dağılımında adaleti ve iyileştirmeyi
temel alan, refahın geniş kitlelere yayılmasını
amaçlayan bir yaklaşımla tespit edilmesi toplumsal huzur ve iş barışının sağlanması için
gereklidir.
Üç İşçi Konfederasyonu “aileleri ile birlikte insan onuruna yaraşır bir asgari ücret” belirlenmesi taleplerini yineleyerek bir kez daha bir
araya gelmiştir.

Anayasamız devlete “çalışanların yaptıkları
işe uygun adaletli bir ücret elde etmeleri ve
diğer sosyal yardımlardan yararlanmaları için
gerekli tedbirleri alma” görevi vermektedir.
Ayrıca, asgari ücretin tespitinde “çalışanların
geçim şartları ile ülkenin ekonomik durumu
da göz önünde bulundurulur” denilmektedir.
Asgari ücret bir pazarlık ücreti değildir. İşçinin
ailesiyle birlikte insanca yaşamasını sağlayacak gelirdir. Asgari ücretin belirlenmesi müzakerelerinde göz önünde tutulması gereken
öncelikli husus, çalışanların karşı karşıya
bulundukları geçim koşullarıdır. Çalışanlar,
yaşanılan ekonomik sıkıntıların nedeni değil
mağdurudur ve “ülkenin içinde bulunduğu
ekonomik durum” gerekçesiyle asgari ücretin
düşük belirlenmesi kabul edilemez.
Ülkemizdeki asgari ücret düzeyi AB üyesi
tüm ülkelerin gerisine düşmüştür. Küresel
pazarlar ile rekabet edebilmek adına emek
kesiminin talepleri görmezden gelinmemelidir. Türkiye’nin rekabet şartlarını düşük ücret
politikasıyla sağlamak doğrultusunda bir anlayışı olmamalıdır.
Bugün ücretliler üzerinde dayanılmaz boyutlarda vergi yükleri bulunmaktadır. Türkiye’de
gelir vergisi mükelleflerinin büyük çoğunluğu
ücret geliri elde edenlerdir. Kaldı ki, hem doğrudan gelir ve kazanç üzerinden hem dolaylı
olarak mal ve hizmet alımında yapılan zorunlu ihtiyaç harcamalarından dolayı günlük
yaşantısının her aşamasında vergiye maruz
kalınmaktadır.
Ücretli çalışanların net ücreti, vergi dilimlerindeki artışlar nedeniyle ilerleyen aylarda düşmektedir. Asgari ücret alan işçiler bile yılın
son dört ayında eksik ücret almak durumunda kalmaktadır. Asgari ücrette gelir vergisi
nedeniyle meydana gelen gerilemenin telafi
edilmesi uygulaması, sadece asgari ücretle
çalışan bekâr işçiler için geçerlidir. Evli, üç ço-
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cuklu ve eşi çalışmayan bir işçi yılbaşında elde
ettiği ücret düzeyini yılsonunda alamamaktadır. Bu işçinin yılın toplamı itibariyle kaybı devam etmektedir. Mevcut bu uygulamayla aile
korunmamaktadır.
Ücretli çalışanlar için vergi matrahı farklılaştırılmalıdır. 2002 yılında gelir vergisi tarifesi
brüt asgari ücretin 17,1 katı iken, günümüzde
6,7 katına gerilemiştir. Tüm ücret gelirlerinde,
asgari ücrete denk gelen kısmına kadar olan
tutarın vergi dışı bırakılması yönünde sosyal
taraflar arasında görüş birliği oluşmasına rağmen -şimdiye kadar- herhangi bir düzenleme
yapılmamıştır.
İşverenin sosyal güvenlik primi düşürülmesine ve buradan doğan milyarlarca liralık gelir
kaybı Hazine tarafından karşılanmaktadır.
Ancak işçilerin sosyal güvenlik priminde bir
indirim yapılmamıştır. Sosyal devletin koruyucu vasfı öncelikle düşük gelirli olan ücretli
çalışanlar için olmalıdır.
Bu çerçevede; işçi temsilcileri, “insan onuruna
yakışır” bir düzeyde asgari ücret belirlenebilmesi için, Komisyon çalışmaları sırasında
temel alınması gereken ilkeleri aşağıdaki biçimiyle savunmaktadır:
• Asgari ücretin saptanmasında Anayasa’da
yer alan “geçim şartları” yaklaşımına önceErgün ATALAY
Türk-İş Genel Başkanı

likle uyulmalıdır. Günün ekonomik ve sosyal
koşullarına göre işçinin ve ailesinin insanca
yaşamasını mümkün kılacak ve insanlık
onuruyla bağdaşacak asgari ücret belirlenmelidir.
• Asgari ücret net olarak açıklanmalıdır. Bu
ücretten yapılacak vergi, sosyal güvenlik vb.
kesintiler net tutarın üzerine ilave edilmeli
ve yıl boyunca asgari ücret açıklanan bu net
ücretin altına düşmemelidir. Asgari Geçim
İndirimi (AGİ) işçinin medeni durumuna
göre ayrıca ilave edilmelidir.
• Tüm ücretlerin asgari ücrete tekabül eden
kısmı vergiden muaf olmalıdır. Gelir vergisi
tarifesi en az yeniden değerleme oranında
artırılmalıdır. Ayrıca ücretliler için damga
vergisi uygulaması kaldırılmalıdır. Asgari
ücret sonrası ilk vergi basamağı için uygulanacak oran da yüzde 10 olmalıdır.
• Asgari ücret, herhangi bir ayırım yapılmaMahmut ARSLAN
Hak-İş Genel Başkanı

dan yine ulusal düzeyde tek olarak ve yıllık belirlenmelidir. İşçilerin arasında nitelik,
kıdem, işin mahiyeti gibi ekonomik amaçlı
değerlendirmelerin tümünden bağımsız
olarak ele alınmalıdır.
• Asgari ücret, ekonomik ölçülerin ötesinde
sosyal bir ücret olarak kabul edilmeli ve bu
özelliği temel alınarak belirlenmelidir.
• Devlet çalışanlar arasında ayrım yapmamalı, kamuda geçerli en düşük aylık tutarını asgari ücret belirlenirken de dikkate almalıdır.
Asgari ücret ile bağlantılı olarak ve günümüz ekonomik koşullarını da dikkate alarak;
• İşverenlere sağlanan sosyal güvenlik prim
desteğinin benzeri bir destek işçilere de
verilmeli ve işçilerin sosyal güvenlik haklarında bir kayıp yaratmayacak şekilde işçi
SGK prim payı 5 puan düşürülerek bütçeden
karşılanmalıdır.
• “Sosyal Devlet” ilkesi gereği memurlara çalışmayan eş için ödenen “aile yardımı” işçiler
için de uygulamaya konulmalıdır.
• Sendikal örgütlenmenin önündeki engeller
kaldırılmalı ve asgari ücret teşviki sadece
sendikal örgütlenmenin olduğu işyerleri için
uygulanmalıdır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
Arzu ÇERKEZOĞLU
DİSK Genel Başkanı

HAK-İŞ, TÜRK-İŞ VE DİSK
ASGARİ ÜCRET GÜNDEMİYLE TOPLANDI
HAK-İŞ, TÜRK-İŞ ve DİSK, 2022 yılında geçerli olacak asgari ücretle ilgili görüş alışverişinde
bulunmak üzere 17 Kasım 2021 tarihinde TÜRKİŞ Genel Merkezinde bir araya geldi. TÜRK-İŞ’in
daveti üzerine gerçekleştirilen toplantıya, HAK-İŞ
Genel Başkanı Mahmut Arslan, TÜRK-İŞ Genel
Başkanı Ergün Atalay, DİSK Genel Başkanı Arzu
Çerkezoğlu ve TÜRK-İŞ Genel Eğitim Sekreteri
Nazmi Irgat katıldı. Basına kapalı gerçekleşen
toplantıda, 2022'de geçerli olacak asgari ücretin
belirlenmesi sürecinde izlenecek yol haritası ile
temel alınacak ilkeler konusunda teknik düzeyde
çalışmalar yapılması kararlaştırıldı.

HAK-İŞ KONFEDERASYONU
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“ASGARİ ÜCRETTEKİ TARİHİ ARTIŞI

SON DERECE ÖNEMLİ BULUYORUZ”

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, yeni
yılda asgari ücretin, brüt 5 bin 4 lira, net 4
bin 253 lira 40 kuruş olarak belirlendiğini
anımsatarak “Tarihi bir asgari ücret. Bütün
çalışanların ücretlerinden, asgari ücretin tutarı kadar olan kısmının vergi dışı bırakılması
uzun yıllardır talep ettiğimiz bir konuydu. 4
bin 253 lira bütün sorunlarımızı çözmez ama
ücretlerin vergi dışı bırakılması bizim için tarihi öneme sahip. Yüzde 50 civarındaki artışı
önemli bir başarı olarak görüyoruz. Ülkemiz
ve çalışanlarımız için hayırlı olsun " dedi.
HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, yaptığı açıklamada şu değerlendirmelerde bulundu:
“2022 Yılı asgari ücreti, brüt 5 bin 4 lira, net
4 bin 253 lira 40 kuruş olarak belirlenmiştir.
Bu tarihi bir asgari ücret. Bütün çalışanların
ücretlerinden, asgari ücretin tutarı kadar olan
kısmının vergi dışı bırakılması uzun yıllardır
talep ettiğimiz bir konuydu. 4 bin 253 lira
bütün sorunlarımızı çözmez ama ücretlerin
vergi dışı bırakılması bizim için tarihi öneme
sahip. Yüzde 50 civarındaki artışı önemli bir
başarı olarak görüyoruz. Ülkemiz ve çalışanlarımız için hayırlı olsun. İşçi, işveren ve
hükümetin oy birliğiyle rakamın belirlenmesi
önemli.
Ücretler üzerinde alınan verginin, asgari ücrete tekabül eden tutarına kadar olan kısmının vergi dışı bırakılması ile asgari ücretten

alınan damga vergisinin kaldırılması işverenleri de bir nebze rahatlatmıştır. Hem artış
oranları hem de asgari ücret tutarının vergi
dışı bırakılması önemli bir gelişme. Bunları
çok önemsiyoruz.
Bunların ötesinde daha iyi olabilir miydi? Tabii
bu başka bir konu. Türkiye'de endüstri ilişkiler sisteminin geleceği de dikkate alınarak
bir denge kurulmaya çalışılıyor. Bu dengenin
mimarı da Sayın Cumhurbaşkanımız. O’nun,
son anda yine müdahale yaparak, Komisyonun üzerinde bir inisiyatif alması da takdir
edilecek bir konu. Bu çabasından dolayı başta
Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere, Sayın Bakanımıza ve komisyon üyelerine teşekkür ediyoruz.
HAK-İŞ Konfederasyonu olarak, Asgari Ücret
Tespit Komisyonu’nun yapısına olan itirazı-

mızı bir kez daha dile getiriyoruz. Bütün konfederasyonların üye sayısı oranında temsil
edildiği, geniş katılımlı bir komisyonun oluşmasına ilişkin talebimizi geçmişten bu yana
dile getiriyoruz. Bu talebimizi dile getirmekle
birlikte TÜRK-İŞ’in çağrısı üzerine, geçtiğimiz
yıllarda başlatılan HAK-İŞ, TÜRK-İŞ ve DİSK
tarafından başlatılan ve bu yıl da devam ettirilen birlikte çalışma sürecinin toplumun refahını sağlamak ve çalışanların gelir düzeyini
artırmak için ne kadar önemli olduğunu bir
kez daha ortaya koymuştur.
Üç İşçi Konfederasyonu tarafından 30 Kasım
2021 tarihinde kamuoyuna açıklanan ortak
metinde, “Tüm ücretlerden asgari ücrete tekabül eden kısmının vergiden muaf olması”
maddesi ile “Asgari Ücretin Net olarak açıklanması” maddesinin komisyon tarafından
kabul edilmesini memnuniyet verici buluyoruz. Bu başarı, birlikte çalışma kültürünün
meyvesidir.

ücretinin
2022 Yılı Asgari
nlara ve
ülkemize, çalışa
ırlı olmasını
işverenlere hay
diliyoruz.
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ARSLAN, TGRT HABER VE AKİT TV CANLI YAYINLARINA KATILDI

"6,5 MİLYON İŞÇİMİZ ASGARİ ÜCRETLE ÇALIŞIYOR"

Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 8 Kasım 2021 tarihinde TGRT Haber Gün Ortası
ve Akit TV Akşama Doğru programlarının
canlı yayınlarına katıldı.

Arslan, canlı yayınlarda 2022 yılı için belirlenecek olan asgari ücretle ilgili değerlendirmelerde bulundu. Arslan, asgari ücretin
ülkemizde ne anlama geldiğinin çok iyi an-

laşılması gerektiğini vurgulayarak “Türkiye
Cumhuriyeti devletinde çalışan 15 milyon
sigortalı işçimiz var. Yaklaşık 6,5 milyon işçimiz asgari ücretle çalışıyor. Asgari ücret
ülkemizde bir geçim ücreti oluyor” dedi.
Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nu 6,5 milyon insanın ücretini belirleyen bir komisyon olarak yetersiz olarak gördüklerini
ifade eden Arslan, “Burada en büyük işçi
konfederasyonu ve en büyük işveren konfederasyonu ve hükümet yer alıyor. Asgari
ücretle ilgili toplumun en büyük toplu sözleşmesini yaparken toplumun en geniş kitlelerinin ve farklı kesimlerin buraya davet
edilmesi gerekir. Hem komisyonun yapısı
hem de asgari ücretli oranının ülkemizde
yüksek oluşu bizim için asgari ücreti çok
daha anlamlı bir noktaya getiriyor” dedi.

ARSLAN, A PARA CANLI YAYININDA 2022 YILI ASGARİ ÜCRETİNİ DEĞERLENDİRDİ

"ASGARİ ÜCRET YÜZDE 50.5 ORANINDA ARTTI"
Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 16 Aralık 2021 tarihinde A
Para canlı yayınına katıldı.
Arslan, canlı yayınlarda 2022 yılı için belirlenen asgari ücretle
ilgili değerlendirmelerde bulundu.
Arslan, asgari ücretin 2022 yılı için yüzde 50.5 oranında artırılarak 4.250 TL olarak belirlenmesinin önemli bir başarı olduğunu
belirterek, “Asgari ücret tutarındaki bütün işçilerin ücretlerinin
vergi dışı bırakılması, bizim savunduğumuz ve talep ettiğimiz
bir husustu ve bu gerçekleşti. Bu bizler için çok önemli ve tarihi
bir öneme sahip” dedi.

SERDENGEÇTİ, TV 5 VE
BLOOMBERG HT TV’DE
ASGARİ ÜCRETİ
DEĞERLENDİRDİ
HAK-İŞ Genel Sekreter Yardımcımız Erdoğan Serdengeçti,
canlı yayınlarda 2022 yılı için belirlenecek olan asgari ücretle ilgili değerlendirmelerde bulunarak, Türkiye’de yaklaşık 6,5 milyon işçinin asgari ücretle çalıştığını, belirlenecek
olan ücretin bir geçim ücreti olması gerektiğini vurguladı.

HAK-İŞ KONFEDERASYONU
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ASGARİ ÜCRETİN NET HESABI VE
İŞVERENE MALİYETİ
ASGARİ ÜCRETİN NETİNİN HESABI (TL / AY)
ASGARİ ÜCRET

5.004,00

SGK PRİMİ %14

700,56

İŞSİZLİK SİG. PRİMİ % 1

50,04

KESİNTİLER TOPLAMI

750,60

NET ASGARİ ÜCRET

4.253,40

İŞVERENE MALİYETİ (TL / AY)
ASGARİ ÜCRET

5.004,00

SGK PRİMİ% 15.5 (İşveren Payı)

775,62

İŞVEREN İŞSİZLİK SİGORTA PRİMİ % 2

100,08

İŞVERENE TOPLAM MALİYET

5.879,70
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ARSLAN'DAN YILDIRIM
BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ
REKTÖRÜ AYDINLI’YA
ZİYARET
Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 26 Kasım 2021
tarihinde Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Rektörü Prof.
Dr. İbrahim Aydınlı’yı ziyaret etti.

MAKEDONYA CCM
KONFEDERASYONU
BAŞKANINDAN
ARSLAN’A ZİYARET

Genel Başkanımız Mahmut Arslan, Makedonya Sendikalar Konfederasyonu (CCM)
Başkanı Darko Dimovski ve beraberindeki

heyetle 19 Kasım 2021 tarihinde biraraya
geldi. Genel Başkanımız Mahmut Arslan
ile Makedonya Sendikalar Konfederasyonu

(CCM) Başkanı Darko Dimovski’nin görüşmesinde Makedonya Sanayi ve Metal İşçileri Sendikası (SIER) Başkanı Igor Gerasov
ve HAK-İŞ Dış İlişkiler Koordinatörümüz
Merita Jegeni Yıldız da yer aldı.
Konfederasyonlar arasındaki ilişkilerin ele
alındığı görüşme hediyeleşme ile son buldu.

ARSLAN, ŞUBE YÖNETİMİNİ
KABUL ETTİ

Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 28 Eylül 2021 tarihinde, Konfederasyonumuza bağlı Hizmet-İş Sendikamızın Malatya Şube Başkanlığına seçilen Bünyamin Geleri ve beraberindeki yönetim kurulu üyelerini
kabul etti.
Arslan, Hizmet-İş Sendikamızın Malatya Şubesinin
21 Eylül 2021 tarihinde gerçekleştirilen 8. Olağan
Genel Kurulunda şube başkanlığına seçilen Bünyamin Geleri ve yönetim kurulu üyelerine çalışmalarında başarılar diledi. Şube Başkanlığına seçilen Bünyamin Geleri de Genel Başkanımız Mahmut Arslan'a
desteklerinden dolayı teşekkür etti.

HAK-İŞ KONFEDERASYONU
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ARSLAN, ÖZ FİNANS-İŞ
BAŞKANI EROĞLU VE
YÖNETİMİNİ KABUL
ETTİ

Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 16 Kasım
2021 tarihinde Öz Finans-İş Sendikası Genel

Başkanı Ahmet Eroğlu ve beraberindeki yönetim kurulu üyelerini kabul etti.

Öz Finans-İş Sendikası Genel Başkanı Ahmet
Eroğlu, Aralık ayında yapılacak Öz Finans-İş
Sendikası genel kuruluna Genel Başkanımız
Mahmut Arslan'ı davet etti.
Öz Finans-İş Sendikası Genel Başkanı Ahmet
Eroğlu, Genel Başkanımız Mahmut Arslan'a
Öz Finans-İş logolu hediye taktim etti.

ARSLAN’DAN,
AMASYA BELEDİYE
BAŞKANI MEHMET
SARI’YA ZİYARET

Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 18 Kasım
2021 tarihinde, Amasya Belediye Başkanı

Mehmet Sarı’yı makamında ziyaret etti. Ziyaretinde Genel Başkanımız Mahmut Arslan’a

Hizmet-İş Sendikası Genel Başkan Yardımcısı Halil Özdemir ve HAK-İŞ Amasya İl Başkanı İsmail Pazar eşlik etti. Genel Başkanımız
Mahmut Arslan, Amasya Belediye Başkanı
Mehmet Sarı’ya HAK-İŞ tarafından Hatay Ormanları Ağaçlandırma Arazisine adına yapılan fidan bağışı sertifikasını takdim etti.

ARSLAN,
ÖZ SAĞLIK-İŞ
YÖNETİMİNİ
KABUL ETTİ

Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 9 Aralık
2021 tarihinde, Konfederasyonumuza bağlı Öz Sağlık-İş Sendikamızın Genel Başkanı

Devlet Sert ve beraberindeki yönetim kurulu
üyelerini kabul etti. Arslan, Öz Sağlık-İş Sendikamızın 20 Kasım 2021 tarihinde gerçek-

leştirilen 3. Olağan Genel Kurulunda yeniden
Genel Başkanlığa seçilen Devlet Sert ve yönetim kurulu üyelerine çalışmalarında başarılar
diledi.
Öz Sağlık-İş Sendikamızın Genel Başkanı
Devlet Sert de Genel Başkanımız Mahmut
Arslan'a desteklerinden dolayı teşekkür etti.
Ziyaret karşılıklı hediyeleşme ile son buldu.
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HAK-İŞ KONFEDERASYONU

32 | HABERLER

ARSLAN, KEÇİÖREN
BELEDİYE BAŞKANI
ALTINOK'U AĞIRLADI
Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 15 Eylül 2021 tarihinde Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok'u
HAK-İŞ’te ağırladı. Genel Başkanımız Mahmut Arslan,
Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok'a yapmış
olduğu ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
Altınok'a günün anısına tesbih hediye etti. Keçiören
Belediye Başkanı Turgut Altınok da Genel Başkanımız
Mahmut Arslan'a el işlemeli vazo hediye etti. Ziyarette,
karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu.

ARSLAN, ŞUBE YÖNETİMİNİ
KABUL ETTİ

Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 16 Eylül 2021 tarihinde, Konfederasyonumuza bağlı Hizmet-İş Sendikamızın İstanbul 13 nolu şube başkanlığına seçilen Kenan Erüklü ve beraberindeki yönetim kurulu
üyelerini kabul etti. Arslan, Hizmet-İş Sendikamızın
İstanbul 13 nolu şubesinin 9 Eylül 2021 tarihinde
gerçekleştirilen 1. Olağan Genel Kurulu seçimleri
sonucunda şube başkanlığına seçilen Kenan Erüklü
ve yönetim kurulu üyelerine çalışmalarında başarılar
diledi. Şube Başkanlığına seçilen Kenan Erüklü de
Genel Başkanımız Mahmut Arslan'a desteklerinden
dolayı teşekkür etti.

ARSLAN, HAK-İŞ
KASTAMONU İL BAŞKANI
ÇAĞLI'YI KABUL ETTİ
Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 1 Eylül 2021 tarihinde HAK-İŞ Kastamonu İl Başkanı Mustafa Çağlı
ve İl Başkan Yardımcısı Zühre Çemekoğlu'nu makamında kabul etti. Arslan, Çağlı ve Çemekoğlu'na
çalışmalarında başarılar diledi.
HAK-İŞ Kastamonu İl Başkanı Mustafa Çağlı'da Genel Başkanımız Mahmut Arslan'a katkı ve desteklerinden dolayı teşekkür etti.

HAK-İŞ KONFEDERASYONU
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ARSLAN’DAN
MEMUR-SEN’E ZİYARET
Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 7 Eylül 2021 tarihinde Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın’ı makamında ziyaret etti.
Arslan ve Yalçın, çalışma hayatının gündemi ile
işçi ve memurların mutabakatla sonuçlanan toplu
sözleşmelerine ilişkin karşılıklı görüş alışverişinde
bulundular. Arslan, toplu sözleşmelerin işçi ve memurlara hayırlı olması dileğinde bulundu.

ARSLAN, MİKSEN
GENEL SEKRETERİ
SANCI’YI AĞIRLADI
Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 8 Eylül 2021
tarihinde, Mahalli İdareler Kamu İşveren Sendikası (MİKSEN) Genel Sekreteri Av. Zekeriya Sancı’yı
ağırladı. Görüşmede, çalışma hayatı ve sendikal faaliyetlere ilişkin görüş alışverişinde bulunuldu.

ARSLAN’DAN ÖZ SAĞLIK-İŞ
SENDİKAMIZA ZİYARET
Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 27 Aralık 2021 tarihinde Öz Sağlık-İş Sendikamız Genel Başkanı Devlet
Sert’i ziyaret etti. Arslan, Öz Sağlık-İş Sendikamızın 20
Kasım 2021 tarihinde gerçekleştirilen 3. Olağan Genel
Kurulu’nda yeniden Genel Başkanlığa seçilen Devlet
Sert ve yönetim kurulu üyelerine çalışmalarında başarılar diledi. Genel Başkanımız Mahmut Arslan, HAK-İŞ
tarafından Hatay Ormanları Ağaçlandırma Arazisine Öz
Sağlık-İş Sendikamız adına yapılan fidan bağışı sertifikasını takdim etti.

ARSLAN ŞUBE YÖNETİMİNİ
KABUL ETTİ

Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 23 Aralık 2021 tarihinde
Hizmet-İş Sendikamızın Ordu Şube Başkanı Nevzat Acu ve
beraberindeki şube yönetim kurulu üyelerini kabul etti.
Arslan, Hizmet-İş Sendikamızın Ordu Şubesinin 15 Aralık
2021 tarihinde gerçekleştirilen 2. Olağan Genel Kurulu’nda
Şube Başkanlığı’na seçilen Nevzat Acu ve yönetim kurulu
üyelerine çalışmalarında başarılar diledi.
Acu da Genel Başkanımız Mahmut Arslan’a desteklerinden
dolayı teşekkür etti.
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TUNUS OTT
KONFEDERASYONU'NDAN
HAK-İŞ’E ZİYARET
Genel Başkanımız Mahmut Arslan, Tunus İşçiler
Konfederasyonu (OTT) Başkanı Mohammed Lassaad’ı HAK-İŞ’te ağırladı.
Genel Başkanımız Arslan’a Dış İlişkiler Uzmanımız
Ahmed Halfaya eşlik etti.

ARSLAN, ÇANAKKALE
18 MART ÜNİVERSİTESİ
REKTÖRÜ MURAT’I KABUL ETTİ
Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 23 Aralık 2021 tarihinde
Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sedat Murat’ı makamında kabul etti.
Genel Başkanımız Mahmut Arslan, Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sedat Murat’a HAK-İŞ tarafından
Hatay Ormanları Ağaçlandırma Arazisine adına yapılan fidan bağışı sertifikasını takdim etti. Görüşmede, karşılıklı
görüş alışverişinde bulunuldu.

YILDIZ, ILO TÜRKİYE
DİREKTÖRÜ ÖZCAN’I
ZİYARET ETTİ
Genel Başkan Yardımcımız Dr. Osman Yıldız, 2 Aralık
2021 tarihinde Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) Türkiye
Direktörü Numan Özcan’ı makamında ziyaret etti.
Ziyarette karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu.

YILDIZ, KONYA YENİGÜN GAZETESİ
TEMSİLCİLERİ İLE BİRARAYA GELDİ
Genel Başkan Yardımcımız Dr. Osman Yıldız, 3 Kasım 2021 tarihinde
Konya yerel Yenigün Gazetesi ve Yenigün 10’lar Dergisi temsilcileri
ile biraraya geldi.
Ziyarete, Genel Başkan Yardımcımız Dr. Osman Yıldız, Konya Yenigün
Gazetesi Temsilcileri Fahri Altınok ve İbrahim Büyükharbut katıldı.

HAK-İŞ KONFEDERASYONU
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ARSLAN, AMMAN'DA SALT TÜRK ŞEHİTLİĞİ ANITI’NI
ZİYARET ETTİ
Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 5 Kasım 2021 tarihinde Ürdün'ün Başkenti Amman
yakınlarında bulunan Salt Türk Şehitliği Anıtı’nı ve 300 Türk askerlerinin bulunduğu
toplu mezarı ziyaret etti.

Ziyaretlere Genel Başkanımız Mahmut Arslan, Genel Başkan Yardımcımız Av. Hüseyin
Öz ve HAK-İŞ Kudüs Komitesi Başkanımız
Hüseyin Tanrıverdi katıldı.
Arslan, Ürdün’ün Başkenti Amman yakınlarında bulunan Salt Türk Şehitliği’ni ve Birinci Dünya Savaşı’nda İngilizlere karşı vatanlarını savunurken şehit düşen 300 kahraman Türk askerlerinin bulunduğu mezar
alanını ziyaret etti.

Sayı : 28
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GENEL BAŞKANIMIZ MAHMUT ARSLAN,
AMMAN'DA TEMASLARDA BULUNDU
Genel Başkanımız Mahmut Arslan, Genel Başkan Yardımcımız Av. Hüseyin Öz ile birlikte 4
Kasım 2021 tarihinde Ürdün'ün başkenti Amman'da temaslar bulundu. Arslan’a HAK-İŞ
Kudüs Komitesi Başkanımız Hüseyin Tanrıverdi ve Dış İlişkiler Uzmanımız Ahmet Halfaya da
eşlik etti. Genel Başkanımız Mahmut Arslan ve
beraberindeki heyet, TİKA Amman Koordinatörü Abdurrahman Soylu, Yunus Emre enstitüsü
Amman Müdürü Cengiz Eroğlu ve Maarif Vakfı Amman Müdürü Harun Akdemir ile görüştü.
Görüşmede TİKA’nın Amman’daki faaliyetleri ve
bölgede yürütülen projelerle ilgili görüşmelerde
bulunuldu. Görüşmede T.C. Amman Konsolu
Abdullah Subaşı ve GFJTU Genel Başkan Yardımcısı Khalid Abu-Margoub da yer aldı.

ARSLAN, AMMAN’DA ÖĞRENCİLERLE BİRARAYA GELDİ

Genel Başkanımız Mahmut Arslan, Amman'da bulunan Maarif Öğrenci Yurdunu
ziyaret ederek, yurt yöneticileri ve öğrencilerle biraraya geldi.

HAK-İŞ KONFEDERASYONU
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Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 5 Kasım 2021 tarihinde Genel Başkan Yardımcımız Av. Hüseyin Öz ve HAK-İŞ Kudüs
Komitesi Başkanımız Hüseyin Tanrıverdi ile
birlikte Maarif vakfı Amman Müdürü Harun

Akdemir’in davetiyle Amman'da bulunan
Maarif Öğrenci Yurduna ziyaret etti. Yurt ve
çalışmalarına ilişkin bilgi alan Arslan, öğrencilerle de biraraya geldi
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ARSLAN, ÜRDÜN ÇALIŞMA BAKANI
NAYEF STEITIEH İLE GÖRÜŞTÜ
Genel Başkanımız Mahmut Arslan, Genel Başkan Yardımcımız Av. Hüseyin Öz ile birlikte
4 Kasım 2021 tarihinde Ürdün Çalışma Bakanı Nayef Steitieh ile görüştü.

Genel Başkanımız Arslan’a, Genel Başkan
Yardımcımız Av. Hüseyin Öz, HAK-İŞ Kudüs
Komitesi Başkanımız Hüseyin Tanrıverdi,
Dış İlişkiler Uzmanımız Ahmet Halfaya,
GFJTU Genel Başkanı Mazen Al-Ma'aita ve
T.C. Amman Konsolu Abdullah Subaşı eşlik
etti. Çalışma Bakanı Nayef Steitieh, Türkiye
ve Ürdün’ün iki dost ve kardeş ülke oldu-

ğunu ve ilişkilerinin çok eskiye dayandığını
belirterek, “İki ülke arasındaki ilişkiler karşılıklı saygıya dayalı olup, iki ülke halkının
menfaatleri için hep birlikte gelişmeyi hedeflemektedir. Türkiye’nin son yıllarda elde
ettiği başarı ve her alanda gerçekleştirdiği
atılımdan dolayı son derece memnuniyet
duyuyoruz” dedi.

Genel Başkanımız Mahmut Arslan, Çalışma
Bakanı Nayef Steitieh’i yeni görevi dolayısıyla tebrik etti. Türkiye ve Ürdün arasındaki
dostane ilişkilerin önemine değinen Arslan,
iki ülkenin bölgesel meseleler başta olmak
üzere pek çok konuda ve Filistin Davası
konusunda büyük ölçüde ortak hareket
edildiğini söyledi. Arslan, Suriye’den gelen
mülteci konusuna da değinerek, “Mülteci
dalgaların külfetini en fazla hisseden ülkeler Türkiye ve Ürdün'dür” dedi.
HAK-İŞ ve GFJTU arasındaki ilişkilerin
son derece derin ve geçmişi bulunduğunu ifade eden Arslan, “Birçok uluslararası
platformlarda birlikte çalışmaktayız. Üstad
Mazen Al-Ma'aita hem GFJTU Başkanlığı
hem de ATUC Başkanlığı yaptığı için uluslararası sendikal harekette de önemli roller üslenmektedir. Önümüzdeki yıllarda iki
Konfederasyonun arasındaki ilişkileri daha
pekiştirmek adına ortak faaliyetler yapabiliriz. Sadece ülkelerimizdeki çalışanlar için
değil, tüm insanlık için daha çok çalışmalıyız” dedi.

Sayı : 28
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ARSLAN, BSPK’NIN 8. KONGRESİ’NE KATILDI
Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 2 Ekim 2021 tarihinde Kosova Bağımsız Sendikalar
Konfederasyonu’nun 8. Kongresi’ne katıldı. Dış İlişkiler Koordinatörümüz
Merita Jegeni Yıldız da Genel Başkanımız Mahmut Arslan’a eşlik etti.

söyledi. Arslan, “İki ülke ve toplum arasındaki bu kardeş ilişkileri bizler, Sivil Toplum
Örgütleri olarak, daha ileriye götürmemiz
gerekmektedir. BSPK – HAK-İŞ dostluğu
ve işbirliği de epey eskiye dayanmaktadır.
BSPK'nın kuruluşundan itibaren Sayın Hayrullah Gorani ile çalıştık. Kendisinin vefatı
nedeniyle tüm HAK-İŞ adına üzüntülerimizi iletiyor Allah'tan rahmet diliyorum” diye
konuştu.

“İşbirliğimiz Artarak Devam
Edecek”

Kongrede konuşma yapan Genel Başkanımız Mahmut Arslan, Kosova Bağımsız
Sendikalar Konfederasyonu’nun (BSPK) 8.
Kongresi'nin başarılı olması dileğinde bulunarak, “Kardeş ve dost ülke Türkiye'den sizlere selamlar getirdim. Bütün katılımcıları
şahsım ve HAK-İŞ Konfederasyonu adına
selamlıyoruz” diye konuştu.

yonumuz uluslararası sendikal hareketin
önemli ve pro-aktif aktörlerden birisidir.
HAK-İŞ; ITUC, PERC, ITUC AP, ETUC VE
TUAC üyesidir. Tüm dünya işçileri ve insanlık için hem bu uluslararası sendikal
örgütler çatısı altında yer alan konfederasyonlarla birlikte hem de münferit olarak
çalışmaktayız” dedi.

“HAK-İŞ En Büyük Emek
Örgütlerinden Birisidir”

“Kosova İle Tarihi Bağlarımız Var”

Arslan, HAK-İŞ’in, Türkiye'de 750 bine yakın üyesiyle en büyük emek örgütlerinden
birisi olduğunu belirterek, “Konfederas-
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Kosova ile Türkiye’nin ortak bir tarihi ve kaderi paylaştığını hatırlatan Arslan, geçmişte olduğu gibi bugün de iki ülkeyi birbirine
bağlayan çok kuvvetli bağların olduğunu

Arslan, Bahri Şabani, Hacı Arifi ve son olarak Avni Aydini ile uyum içinde çalışıp çeşitli
alanlarda ortak projeler yürüttüklerini ve
bu projelerden çok güzel sonuçlar alındığını
söyledi. Arslan, “Bu işbirliğimizin önümüzdeki dönemde yeni başkan ve yöneticilerle
de güçlenerek devam edeceğinden eminim” şeklinde konuştu.
HAK-İŞ Konfederasyonu’nun tüm dünyadaki emek örgütleriyle sendikal dayanışma ve işbirliği içerisinde uzun yıllardır
birlikte çalıştıklarını belirten Arslan, “Her
iki konfederasyonun da üyesi olduğu ITUC
ve PERC'un öncülüğünde uzlaşı ve sosyal
diyalog çerçevesinde işbirliğimizi sürdürme
kararlılığındayız” diye konuştu.
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ARSLAN, LÜBNAN BÜYÜKELÇİSİ VE CGTL BAŞKANI
İLE BİRARAYA GELDİ
Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 12 Kasım 2021 tarihinde, Lübnan Ankara Büyükelçisi
Büyükelçi Gassan Muallim, Lübnan Genel İşçi Sendikaları Konfederasyonu (CGTL) Başkanı
Bechara El-Asmar ve Yönetim Kurulu üyeleri ile akşam yemeğinde bir araya geldi.

destekten dolayı teşekkür ederek, “Lübnan
halkı olarak Filistinli kardeşlerimize kucak
açtığınız için teşekkür ediyoruz. Bizim için
mukaddes bir dava olan Kudüs ve Filistin
davasına HAK-İŞ Konfederasyonu olarak
sonuna kadar destek olmaya devam edeceğiz” dedi.

“İkili İşbirliğimiz Daha Da Artacak”

Düzenlenen akşam yemeğine, Genel Başkanımız Mahmut Arslan, Genel Başkan
Yardımcılarımız Dr. Osman Yıldız, Av. Hüseyin Öz, Genel Sekreterimiz Eda Güner,
Lübnan Genel İşçi Sendikaları Konfederasyonu (CGTL) Başkanı Bechara El-Asmar ve
Yönetim Kurulu üyeleri, HAK-İŞ Dış İlişkiler

Koordinatörümüz Merita Jegeni Yıldız ve
Dış İlişkiler Uzmanlarımız Ahmet Halfaya
ve Mustafa Sema Sürücü katıldı.

“Filistin’e Desteğimiz Sürecek”
Genel Başkanımız Mahmut Arslan, Lübnan Ankara Büyükelçisi Büyükelçi Gassan
Muallim’e Lübnan halkının Filistin’e verdiği

Arslan, Lübnan Genel İşçi Sendikaları Konfederasyonu üst düzey yetkililerini Türkiye’de ve HAK-İŞ’de ağırlamaktan son derece mutlu olduklarını ifade ederek, “CGTL
Konfederasyonumuzun en üst düzey yöneticileri ile bugün önemli görüşmeler yaptık.
CGTL Konfederasyonumuzu, HAK-İŞ Konfederasyonumuz ve Türkiye’de ağırlamaktan son derece memnunuz. Bizi kırmadılar
ve davetimize icabet ettiler. İki konfederasyon arasında imzaladığımız ikili işbirliği anlaşmamız ile iki ülke arasındaki bağlarımız
daha da kuvvetlenecek” diye konuştu.

Sayı : 28
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ARSLAN, LÜBNAN CGTL BAŞKAN VE HEYETİNİ
HAK-İŞ’TE AĞIRLADI
Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 12 Kasım 2021 tarihinde, Lübnan Genel İşçi Sendikaları
Konfederasyonu (CGTL) Başkanı Bechara El-Asmar ve Yönetim Kurulu üyeleri ile HAK-İŞ Genel
Merkezinde bir araya geldi. İki konfederasyon arasında ikili işbirliği anlaşması imzalandı.

da işbirliklerinin artarak devam ettiğini belirtti. Arslan, “Her iki konfederasyon olarak
ilişkilerimiz gelişmekte ve işbirliğimiz giderek artmakta. Bunları çok önemsiyoruz. İki
konfederasyon arasındaki işbirliğinin sendikalarımız içinde gerçekleşmesi için birlikte
çalışıyoruz” dedi.

“Lübnan Zor Bir Dönemden
Geçiyor”

Programa, Genel Başkanımız Mahmut
Arslan, Genel Başkan Yardımcılarımız Dr.
Osman Yıldız ve Yunus Değirmenci, Genel
Sekreterimiz Eda Güner, Genel Sekreter Yardımcımız Erdoğan Serdengeçti, CGTL Konfederasyonu Genel Başkanı Bechara El-Asmar
ve Yönetim Kurulu üyeleri, uzmanlarımız ve
basın mensupları katıldı.

İşçi Sendikaları Konfederasyonu Lübnan’ın
tek ve en güçlü sendikal örgütüdür. CGTL’nin
en üst düzey yöneticileri bugün bizlerle birlikteler. CGTL Konfederasyonumuzu, HAK-İŞ
Konfederasyonumuz ve Türkiye’de ağırlamaktan son derece memnunuz. Davetimize
icabet ettikleri için kendilerine çok teşekkür
ediyorum” diye konuştu.

“Bu Tarihi Toplantının Hayırlı
Olmasını Diliyorum”

“İlişkilerimiz Giderek Artıyor”

Arslan, bu tarihi toplantının iki ülke çalışanları için hayırlar getirmesini dileyerek, “Lübnan

HAK-İŞ KONFEDERASYONU
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Arslan, HAK-İŞ ve CGTL arasında derin ve
köklü ilişkiler olduğunu hatırlatarak, her
iki konfederasyonun uluslararası alanda

Genel Başkanımız Mahmut Arslan, Lübnan’ın zor bir dönemden geçtiğini ve bu dönemde kardeş Lübnan halkının her zaman
yanlarında olduklarını hatırlatarak “Lübnan’ın içinde bulunduğu şartların, savaştan
sonra oluşturulan yeni yönetim yapısının zor
bir yapı olduğunun farkındayız. Bunun getirdiği ekonomik sıkıntılar, ekonomik kriz ve
elektrik sıkıntısı Lübnan için zor bir dönemi
gösteriyor” diye konuştu.

“Lübnan Halkının Yanındayız”
Arslan, Lübnan’ın hem kendi istikrar ve bağımsızlığı hem de Filistin davasına vermiş
olduğu destekten dolayı teşekkür ederek,
“Lübnanlılar direnmekte ve İsrail’e karşı
mücadele vermekteler. Türkiye her zaman
Lübnan halkının yanında olmaya devam
edecektir. Türkiye Cumhuriyeti Lübnan’daki
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patlamadan sonra Beyrut Limanı faaliyete
geçene kadar Mersin Limanı’nın Lübnan’a
tahsis edileceğini taahhüt etmiştir” şeklinde
konuştu.

“Cumhurbaşkanımızdan Bir
Talebimiz Var”
Arslan, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip
Erdoğan’ın Sayda’da bulunan Türk Hastanesi’nin bir an önce hizmete açılması için
talimat verdiğini hatırlatarak, “Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’dan
bir talepte bulunmak istiyoruz. Lübnan işgalci İsrail’in yüzünden çok büyük zorluklar
yaşıyor. Bu zorlukların aşılması için Lübnan’a
daha fazla destek olmalarını kendilerinden
talep ediyoruz” diye konuştu.

“İki Ülke İlişkilerini Pekiştirmek
İstiyoruz”
CGTL Konfederasyonu Genel Başkanı Bechara El-Asmar, “Genel Başkanımız Mahmut
Arslan ve Yönetim Kurulu üyelerinin Lübnan’ı
ziyaret ederek bizlere destek oldukları için
burada bir kez daha kendilerine teşekkür
etmek istiyorum. CGTL Konfederasyonu olarak imzaladığımız ikili işbirliği protokolü ile
iki ülke ilişkilerini pekiştirmek istiyoruz” dedi.

“HAK-İŞ İle Gurur Duymamız
Gerekiyor”
El-Asmar, Lübnan’da meydana gelen patlamadan sonra Lübnan’ı ziyaret eden ilk
konfederasyonun HAK-İŞ olduğunu belirterek, “Ülkemiz ve konfederasyon binamız
patlamadan dolayı büyük zarar gördü. HAKİŞ Konfederasyonumuzun bizlere verdiği
destekten dolayı teşekkür ediyoruz. Burada
sizlere bir şey söylemek istiyorum. Bu konfederasyon ile gurur duymanız gerekiyor.
HAK-İŞ Konfederasyonu’nun insanlığa çok
değer veren bir konfederasyon. Ülkemiz zor
bir dönemden geçiyor. Elektrik yok ve tüm
sektörler bundan olumsuz etkileniyor. Bu
alanda da büyük bir işbirliğine ihtiyacımız
var” dedi.

“Hepinizi Ülkemize Davet
Ediyorum”
Asmar, Türkiye’ye ve HAK-İŞ’e Filistin davasına verdikleri destekten dolayı da teşekkür
etmek istiyorum. Önümüzdeki dönemlerde
ikili işbirliğimizi, hükümetler arası işbirliği ile
güçlendirmek istiyoruz. Göstermiş olduğunuz yakın ilgiden dolayı teşekkür ediyorum.
Kendimizi kendi ülkemizde hissediyoruz.
Burada dostum Genel Başkanımız Mahmut
Arslan’a ve Dr. Osman Yıldız’a teşekkür ediyor, hepinizi ülkemize bekliyorum” diye konuştu.

“HAK-İŞ ve CGTL İki Kardeş
Konfederasyon”
Genel Başkan Yardımcımız Osman Yıldız konuşmasında, “Çok güzel bir gün ve haftayı
yaşıyoruz. Lübnan’daki kardeş konfederasyonumuzu Türkiye’de HAK-İŞ’te ağırlamaktan büyük bir memnuniyet ve sevinç duyuyoruz. Biz HAK-İŞ ve CGTL’yi sorumluluğunun
farkında ve bunun da gereğini yapan iki konfederasyon olarak görüyoruz. Bizler Hem
ülkelerimizde önemli roller oynuyoruz hem
de uluslararası alanda bütün sorumluluklarımızı zorluklara rağmen yerine getirmeye
çalışıyoruz” dedi.

“HAK-İŞ Olarak Her Zaman
Yanınızdayız”
HAK-İŞ Konfederasyonu olarak CGTL’nin her
zaman yanında olacaklarını belirten Yıldız,
yapılacak olan her bir yardımın Lübnan’da
çok büyük bir değer bulduğunu ifade etti.
Yıldız, “Yapılacak her bir yardımın Lübnan’ın
geleceğinde büyük katkı sağlayacağına inanıyorum. CGTL’nin çok cesur ve kararlı bir
konfederasyon. CGTL’nin zor şartlarda büyük bir gayret ve cesaretle faaliyet yapmasını
ve çalışmalarını başarıyla sürdürmesini takdirle karşılıyorum” diye konuştu.

“Tüm Çalışanlarımızı HAK-İŞ’e Davet
Ediyoruz”
Genel Başkan Yardımımız Yunus Değirmen-

ci, HAK-İŞ Konfederasyonumuzun devletiyle, milletiyle ve emekçisiyle birlikte olduğunu
ifade ederek, “Bizler ülkemizde sendikacılık
yaparken hem çalışanlarımızla hem de işverenlerimizle birlikte ülkemiz için çalışıyoruz.
Ülkemizin refahının yükselmesiyle birlikte üyelerimizin refahının da yükseleceğine
inanıyoruz. Ve bütün emekçi kardeşlerimizi
HAK-İŞ Konfederasyonumuz çatısı altında
toplanmak için çalışıyoruz” dedi.

“Savaşlar Artık Son Bulsun”
Değirmenci, dünyada meydana gelen savaşların en çok aileleri, çocukları ve emek dünyasını olumsuz etkilediğini belirterek, “Dünyada savaşlar bitsin, yokluk olmasın, insanlık
barış ve huzur içinde yaşayabilme yöntemini,
yolunu bulsun diye büyük bir gayret ve çaba
içerisindeyiz. Lübnan Konfederasyonumuzu
burada görmek, işbirliği yapmak ve bu protokole imza atmaktan dolayı hem sendikamız adına hem de konfederasyonumuz adına
büyük bir memnuniyet duyduğumuzu belirtmek istiyorum” şeklinde konuştu.

“Protokolün Hayırlı Olmasını
Diliyorum”
Genel Sekreter Yardımcımız Eda Güner,
CGTL Konfederasyonu’nu HAK-İŞ Konfederasyonumuzda ağırlamaktan büyük bir mutluluk duyduklarını ifade ederek, “Hem Lübnan ziyaretimizde hem de burada imzalanan
işbirliği protokolünün iki taraf için hayırlı
olmasını diliyorum. HAK-İŞ konfederasyonu
olarak ikili işbirliklerine çok önem veriyoruz.
İki ülke arasındaki bu önemli ilişkilerin ve diyaloğun sendikal harekette de ivme kazanarak devam etmesini diliyoruz” dedi.
Konuşmaların ardından iki konfederasyon
arasında ikili işbirliği protokolü imzalandı.
Program hediye takdimi ve toplu fotoğraf
çekimi ile son buldu.

Sayı : 28
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ARSLAN, JAPONYA İŞÇİ SENDİKALARI KONFEDERASYONU
(RENGO) İLE VİDEO KONFERANS YÖNTEMİYLE
BİR ARAYA GELDİ
Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 8 Eylül 2021 tarihinde Japonya İşçi Sendikaları
Konfederasyonu (RENGO) Başkanı Rikio Kozu, Asya Pasifik eski Genel Sekreteri ve RENGO
Genel Başkan Baş Danışmanı Noriyuki Suzuki ve Politikalar Bölüm Başkanı Masahiro Yamao ile
video konferans yöntemiyle bir araya geldi.

Toplantıya Genel Başkanımız Mahmut Arslan, HAK-İŞ Genel Sekreterimiz Eda Güner
ve HAK-İŞ Dış İlişkiler Koordinatörü Merita
Jegeni Yıldız katıldı.

“Japonya’yı Tebrik Ediyorum”
Arslan, Tokyo’da 23 Temmuz’da başlayan
2020 Yaz Olimpiyat Oyunlarında Japonya’nın
büyük bir başarı gösterdiğini hatırlatarak, “Bu
yıl düzenlenen olimpiyatlarda Japonya’nın
büyük başarısını, ev sahibi olarak gösterdikleri titizlik ve misafirperverliği ve büyük bir
organizasyonu başarı ile gerçekleştirmelerinden dolayı sizleri ve Japon halkını tebrik
etmek istiyorum” dedi.

“Salgınla Mücadelede İşbirliğimizi
Artırmalıyız”
Arslan, HAK-İŞ Konfederasyonu’nun bütün
dünyayı etkisi altına alan Kovid-19 salgını
konusunda ulusal ve uluslararası düzeyde
yürüttüğü çalışmalara değinerek, salgınla
mücadelede her iki ülkenin birlikte hareket etmesi gerektiğine vurgu yaptı. Arslan,
“Kovid-19 salgını ile ilgili ülkelerin yaptıkları
çalışmaları yakından takip ediyoruz. HAK-İŞ
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olarak hem ulusal hem de uluslararası düzeyde dayanışmamızı daha da artırmamız
gerektiğini, Kovid-19 konusunda mücadelede işbirliğimizin daha da geliştirilmesini istiyoruz” diye konuştu.

“Yoksul Ülkeler Aşıya Ulaşamıyor”
Yoksul ülkelerde görülen vakaların giderek
arttığını ve aşıya ulaşılamadığı için birçok
ülkede masum insanların salgından dolayı
hayatlarını kaybettiğini belirten Arslan, “G20 ülkelerinin, bütün yoksul ülkelerin aşıya
ulaşımı konusunda önemli adımlar atmasını, bunun uluslararası bir organizasyonla
gerçekleştirilmesi gerektiğinin altını ısrarla
çizmek istiyorum. Kovid-19 salgını sadece
ulusal düzeyde yapılan mücadele ve tedbir-

lerle başarılacak bir iş değil. Bütün insanlığa
yetecek bir aşı ve bütün insanlığı kapsayacak
bir mücadele yapılması gerekiyor” şeklinde
konuştu. Arslan, yoksul ülkelerin aşıya daha
kolay ulaşmalarının sağlanması konusunun
ITUC İcra Kurulu gündemine alınması talebini
dile getirdi.

Kozu: “Sizleri İyi Gördüğüm İçin Çok
Mutluyum”
Rikio Kozu, Genel Başkanımız Mahmut Arslan’ın Kovid-19 hastalığına yakalandığından
dolayı büyük bir üzüntü duyduğunu ifade
ederek, “Öncelikle bu kadar zor bir zamanda,
sizin de Kovid-19 hastalığını geçirmenizden
dolayı çok üzgünüm, sizleri iyi gördüğüm için
çok mutluyum ve bundan sonra da iyi olmanızı diliyorum. Kovid-19 bütün dünyada tüm
ülkelerin hem ekonomilerini hem de işçilerini ciddi olarak yaraladı” diye konuştu.
Görüşmede ayrıca sendikal faaliyetler, Konfederasyonlar arasındaki işbirliğinin artırılması, ITUC ve ITUC AP çerçevesinde işbirliğinin güçlendirilmesi konularında görüş alışverişinde bulundu.
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ARSLAN,
ASKON GENEL
KURULU’NA
KATILDI
Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 31
Aralık 2021 tarihinde, Cumhurbaşkanımız
Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla gerçekleştirilen ASKON 12. Olağan Genel Kurulu’na katıldı.

ARSLAN, MCTU GENEL SEKRETERİ NJOLOMOLE İLE
VİDEOKONFERANS YÖNTEMİYLE GÖRÜŞTÜ
Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 24 Aralık 2021 tarihinde Malavi İşçi Sendikalar
Kongresinin (MCTU) son kongresinde Genel Sekreterlik görevine getirilen Madalitso
Njolomole ile video konferans yöntemiyle
görüştü.
Arslan, Njolomole’nin Genel Sekreterlik
görevine seçilmesinden dolayı kendisini
tebrik ederek, “HAK-İŞ Konfederasyonumuz ve MCTU arasındaki ilişkilerimizi daha
da güçlendirerek, önümüzdeki dönemlerde
ortak eğitim ve projeler yapacağız” diye
konuştu. Arslan’a Dış İlişkiler Koordinatörümüz Merita Jegeni Yıldız ve Dış İlişkiler
Uzmanımız Ahmet Halfaya eşlik etti.
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ARSLAN, CENAZE TÖRENİNE KATILDI
Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 14 Aralık 2021 tarihinde, Hizmet-İş Sendikamız
Genel Merkez personellerinden Ferhat
Işık’ın babası Ahmet Işık’ın cenaze törenine
katıldı. Arslan, Ferhat Işık ve ailesine taziye
dileğinde bulundu.
Cenaze törenine, Genel Başkanımız Mahmut Arslan’ın yanı sıra Hizmet-İş Sendikamızın yöneticileri, çalışanlar ve merhumun
yakınları katıldı.

DEĞİRMENCİ, AGAH KAFKAS'IN ANNESİNİN
CENAZE TÖRENİNE KATILDI
Genel Başkan Yardımcımız Yunus Değirmenci, 10 Kasım 2021 tarihinde HAK-İŞ
Eski Genel Mali Sekreteri ve AK Parti Eski

Çorum Milletvekili Agah Kafkas’ın annesi
Feriha Kafkas’ın cenaze törenine katılarak,
başsağlığı dileğinde bulundu.

Cenaze törenine, Genel Başkan Yardımcımız Yunus Değirmenci; Konfederasyonumuz HAK-İŞ’in eski Genel Başkanı, AK
Parti Eski Çorum Milletvekili ve TBMM İdare Amiri Salim Uslu, HAKİŞ Genel Sekreter
Yardımcımız Erdoğan Serdengeçti, Konfederasyonumuza bağlı sendikalarımızın
genel başkanları, İdari İşler Müdürümüz
Recep Bişkin, Uzman Yardımcımız Mert Tezer, siyasi parti temsilcileri, bürokratlar ve
yakınları katıldı.
Genel Başkan Yardımcımız Değirmenci,
merhumeye yüce Allah’tan Rahmet, Agah
Kafkas ve yakınlarına başsağlığı dileğinde
bulundu.
HAKİŞ ailesi olarak merhumeye Yüce Allah'tan rahmet ailesi ve yakınlarına başsağlığı dileriz.

SAADET PARTİSİ'NE TAZİYE ZİYARETİ

Genel Başkan Vekilimiz Av. Hüseyin Öz, 1
Ekim 2021 tarihinde, Türk siyasetinin önemli
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isimlerinden Oğuzhan Asiltürk’ün vefatı dolayısıyla Saadet Partisi Genel Başkanı Temel
Karamollaoğlu'na taziye ziyaretinde bulundu.
Genel Başkan Vekilimiz Av. Hüseyin Öz, Genel Başkanımız Mahmut Arslan'ın Kosova
Bağımsız Sendikalar Konfederasyonu'nun
(BSPK) 8. Genel Kuruluna katılmak üzere
yurtdışında bulunduğunu belirterek, taziye
dileklerini iletti.
Öz, Türk siyasetinin önemli isimlerinden
Oğuzhan Asiltürk’ün vefatından duyduğu
üzüntüyü belirterek, Saadet Partisi Genel
Başkanı Temel Karamollaoğlu'na başsağlığı
dileğinde bulundu.

Arslan'dan Karamollaoğlu'na Taziye
Telefonu
Genel Başkanımız Mahmut Arslan, BSPK
Genel Kurulu için Kosova'ya hareketi öncesinde Saadet Partisi Genel Başkanı Temel
Karamollaoğlu'nu telefonla arayarak taziye
dileğinde bulundu. Arslan, "Türk siyasetinin
önemli isimlerinden, İçişleri, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı görevlerinde bulunmuş, Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı
Oğuzhan Asiltürk'ün vefatından büyük üzüntü duyduk. Merhuma Yüce Allah’tan rahmet,
ailesine, sevenlerine ve Millî Görüş camiasına
başsağlığı dileriz. Mekânı cennet olsun." dedi.
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ARSLAN, GENEL BAŞKAN YARDIMCIMIZ
HÜSEYİN ÖZ’ÜN AMCASININ CENAZESİNE KATILDI
Genel Başkan Yardımcımız Av. Hüseyin
Öz’ün amcası vefat etti. Merhum Yunus

Öz’ün cenazesi 2 Ocak 2022 günü öğle namazına müteakip Samsun’un Çarşamba

ilçesinde dualar eşliğinde defnedildi.
Merhum Yunus Öz için düzenlenen cenaze
törenine Genel Başkanımız Mahmut Arslan, Genel Başkan Yardımcımız Av. Hüseyin
Öz, konfederasyonumuza bağlı sendikalarımızın başkan ve yöneticileri, Hizmet-İş
Sendikamızın Şube Başkanları, Genel Başkan Yardımcımız Öz’ün ailesi ve yakınları
katıldı.
Merhuma Allah’tan rahmet, Genel Başkan
Yardımcımız Av. Hüseyin Öz başta olmak
üzere ailesine, sevenlerine ve yakınlarına
başsağlığı dileriz.

SAKARYA İL BAŞKANIMIZIN ACI GÜNÜNDE YANINDAYDIK
Genel Başkanımız Mahmut Arslan, Genel
Başkan Yardımcılarımız Dr. Osman Yıldız

ve Av. Hüseyin Öz ile birlikte 22 Aralık 2021
tarihinde, HAK-İŞ Sakarya İl Başkanımız

Mehmet Mesut Gökdemir’in abisi Hasan Ali
Gökdemir’in cenaze törenine katıldı.
Cenaze törenine Genel Başkanımız Mahmut Arslan, Genel Başkan Yardımcılarımız
Dr. Osman Yıldız ve Av. Hüseyin Öz, konfederasyonumuza bağlı sendikalarımızın
yöneticileri ve merhum Hasan Ali Gökdemir’in yakınları başta olmak üzere çok sayıda vatandaş katıldı.
Genel Başkanımız Mahmut Arslan, merhum Hasan Ali Gökdemir’e yüce Allah’tan
rahmet, HAK-İŞ Sakarya İl Başkanımız
Mehmet Mesut Gökdemir başta olmak
üzere ailesine ve sevenlerine sabır ve başsağlığı dileğinde bulundu.
Merhum Gökdemir’in cenazesi, Sakarya’da
dualar eşliğinde defnedildi.
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YILDIZ, ETUC YARI DÖNEM KONFERANSI'NA KATILDI
Genel Başkan Yardımcımız Dr. Osman Yıldız, 8-10 Kasım 2021 tarihleri arasında
Portekiz’in başkenti Lizbon‘da gerçekleşen ETUC’un “Yarı Dönem Konferansına” katıldı.

Genel Başkan Yardımcımız Dr. Osman Yıldız, ETUC Yarı Dönem Konferansının ikinci
gününde “İşçiler İçin Daha Adil Bir Avrupa”
oturumunda söz aldı. Yıldız, konuyla ilgili
HAK-İŞ’in çalışmaları ve Türkiye’deki gelişmeleri anlattı.

iyileştirilmesi sağlandı. Bu sendikacılıkta
bu tarihi bir sözleşmedir. Bununla birlikte yüksek vergi dilimleri yüküne rağmen
ücretlerin geriye kalması çözüm bekliyor.
Türkiye’de adil bir vergi sistemine ihtiyacımız var” diye konuştu.

"Türkiye’de Adil Bir Vergi
Sistemine İhtiyacımız Var”

“Asgari Ücrette Yapısal
Düzenlemeye Reforma İhtiyaç
Bulunmaktadır”

Yıldız, HAK-İŞ olarak Türkiye’de 700.00 işçiyi kapsayan Kamu Toplu İş Sözleşmesine
imza attıklarını belirterek, “Bu protokol ile
birlikte İşçi kardeşlerimizin ücretleri, sosyal
hakların artırılması ve çalışma koşullarının

Türkiye’de, asgari ücretin yükseltilmesi ve
daha iyi bir standart oluşturularak yukarı
seviyeye çekilmesi konusunda 3 Konfederasyon olarak, 2 yıldır çalışmalar yürütül-

düğüne dikkat çeken Yıldız, “Türkiye’de asgari ücret maaşların yapısal düzenlemeye
reforma ihtiyaç bulunmaktadır” dedi.
Türkiye’de Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na yeni atanan Vedat Bilgin’in Türkiye çalışma hayatına ve sendikal harekete
yeni bir soluk getirdiğini ifade ederek, “Yeni
bir dönem, yeni bir Çalışma Bakanımız var.
Daha bilgili , akil, akademik geçmişi ve
sendikalarla yakın ilişkisi ile bize daha yakın olan bir bakan birçok konuda, konuların
çözülmesinde ve sonuca bağlanmasında
daha yakından çalışacağımıza inanıyoruz”
dedi.

YILDIZ, ETUC GENEL SEKRETERİ
VISENTINI İLE GÖRÜŞTÜ
Genel Başkan Yardımcımız Dr. Osman Yıldız, 8-10 Kasım 2021
tarihleri arasında ETUC’un “Yarı Dönem Konferansı” için bulunduğu Lizbon‘da ETUC Genel sekreteri Luca Visentini ile
görüştü. Genel Başkan yardımcımız Dr. Osman Yıldız, ETUC
Genel Sekreteri Luca Visentini’ye HAK-İŞ olarak kurmuş olduğumuz “HAK Arama ve Kurtarma/Umut Timi” ve çalışmalardan bahsetti. Yıldız, Visentini’ye HAK Arama ve Kurtarma/
Umut Timi kıyafeti hediye etti. Görüşmeye, HAK-İŞ Dış İlişkiler
Koordinatörümüz Merita Jegeni Yıldız ve Dış İlişkiler Uzmanı
Pınar Özcan da yer aldı.
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YILDIZ, İSTANBUL EĞİTİM KONFERANSI’NA KATILDI
Genel Başkanvekilimiz Dr. Osman Yıldız, 6 Kasım 2021 tarihinde İstanbul’da Eğitim Politikaları
Araştırma Merkezi (EPAM) tarafından düzenlenen İstanbul Eğitim Konferansı’na katıldı.

Genel Başkanvekilimiz Dr. Osman Yıldız, İlke
Vakfı çatısı altında faaliyet gösteren Eğitim
Politikaları Araştırma Merkezi (EPAM) tarafından toplumsal sorumluluk bilinciyle Türkiye’de yaşanan dönüşüm serüvenini eğitim
alanında izlemek, anlamak, yorumlamak,
açıklamak ve bu doğrultuda politikalar geliştirmek için düzenlenen İstanbul Eğitim Konferansı’nda katılarak bir konuşma yaptı.
Programa, Genel Başkanvekilimiz Dr. Osman
Yıldız, Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları
Ofis Başkanı Doç. Dr. Salim Atay, Gazeteci
Yazar Kemal Öztürk, Khan Academy Türkiye
Koordinatörü Alp Köksal, İSTKA Genel Sekreteri İsmail Erkam Tüzgen, TÜBİTAK Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet İhsan Taşer, Eskişehir Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr.

Tuncay Döğeroğlu, Bahçeşehir Üniversitesi
Rektörü Prof. Dr. Şirin Karadeniz katıldı.

“Mesleki Eğitim Ve Beceriler Çok
Bereketli”
Yıldız, değişimin ve dönüşümün hızla ilerlediği bir çağda yaşadığımızı vurgulayarak, bilgi
teknolojileri alanında yaşanan muazzam gelişmelerin etkilerini eğitim, sağlık, ekonomi,
istihdam, ticaret, ulaşım, barınma, aile, sanat
ve daha birçok alanda görmeye çoktan başladığımızı vurguladı. Yıldız, “Dijital çağda beceri eğitimi son derece önemli bir başlık. Bu
başlık bizlere hiçbir ön yargı olmadan genel
bakış açısınızı, tespitlerinizi, eleştirilerinizi ortaya koyma imkanı veriyor” diye konuştu.
Mesleki eğitimin ve becerilerin çok bereketli
bir iş olduğunu vurgulayan Yıldız şunlara dik-

kat çekti: “Mesleki eğitimi öğrenirken ya da
bir beceriyi öğrenirken bunların çok bereketli
olduğunu düşünüyorum. Yapılan araştırmalarda görüldü ki, bir insanın bir mesleği
öğrendiğinde 11 mesleğe, bir başka araştırmada da 41 mesleğe yatkınlığı olduğu ortaya
çıktı. İnsan yapısı ve beyni buna hazır hale
geliyor ve bunu gerçekleşiyor. Beceri kazanmayı bizler bereketli bir iş olarak tanımlıyoruz. Tam yetkin bir insanın eli nereye değse
toplumu dönüştüren, çevresine faydalı olan
bir insan haline geliyor. Dünyanın neresinde
olursa olsun mesleğimizi uyguladığımızda
para ve itibar kazanılır. İnsanlar mesleği ile
anılır. İtibar verilir, hatta nesillere geçirilir, miras olarak kalır. Kişilerin kişiliğini belirleyen
en önemli kriterlerden biri haline gelir” hatırlatmasında bulundu.

“AB Mesleki Eğitim Ve Becerilere
Çok Önem Veriyor”
Avrupa Birliği’nin mesleki eğitim ve becerilere çok kafa yorduğunu hatırlatan Yıldız,
“Avrupalılar bu konuda o kadar çok kavram
üretiyorlar ki, hatta AB zirvelerinde mesleki
eğitimle ilgili özel bir bölüm açılıyor. Türkiye
olarak bizler bu konuda geride değiliz. Ülkemizde bunların içselleştirilmesi ile ilgili bir
çalışma yapılması gerekliliğine dikkat çekmek istiyorum” şeklinde konuştu.

“Dijitalleşme Ve Teknoloji Çok
Önemli”
Dijitalleşme ve teknoloji konusunda hızlı bir
dönemden geçildiğinin altını çizen Yıldız, “Beceri nasıl kazanılır, nasıl vurgulanır bunun
üzerine yoğunlaşmamız lazım. Dijitalleşme
ve teknoloji çok önemli. Biz bunların ürkütücü taraflarını kullanıyoruz. Sanki herkes
çok ileri bir dijital, robotik düzeyde bir insan
olmak zorunda gibi. Bizler çalışma hayatının
içerisindeyiz ve çalışanları temsil ediyoruz.
Burada bir ayırım yapmamız gerekiyor. Bunları yapanlar ve kullanacak olanlar ayrılmalı.
Bizlerin bu ürkütücülük ile mücadele etmesi
gerekiyor” diye konuştu.
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YILDIZ, SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER
ÜNİVERSİTESİ HEYETİNİ KABUL ETTİ

Genel Başkanvekilimiz Dr. Osman Yıldız, 5
Kasım 2021 tarihinde, Sakarya Uygulamalı
Bilimler Üniversitesi’nden gelen akade-

misyen heyetini kabul etti. Konfederasyonumuz Genel Merkezi’nde gerçekleşen
ziyarette, Genel Başkanvekilimiz Dr. Os-

man Yıldız, Genel Sekreterimiz Eda Güner,
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi
Yaşam Boyu Eğitim Merkezi (SAYEM) Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Barış Boru, Sakarya
Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Öğretim
Üyesi Yakup Köseoğlu, Kocaeli Üniversitesi
Çalışma Ekonomisi Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Bora Yenihan, HAK-İŞ Projeler
Koordinatörümüz Recep Atar, İdari İşler
Uzmanımız Fadime Can, İdari İşler Uzman
Yardımcımız Mustafa Mert Tezer, Uzman
Yardımcımız Merve Yılmaz ve Esma Acımert hazır bulundu.
Ziyarette, HAK-İŞ Konfederasyonumuz ile
SAYEM’in eğitim ve diğer alanlarda hangi
alanlarda ortak çalışmalar yürütebileceğine ilişkin görüş alışverişinde bulunuldu.
Ziyaret, hediyeleşme ve toplu fotoğraf çekimi ile son buldu.

YILDIZ, SUDAN
SWTUF SENDİKASI İLE
VİDEO KONFERANS
YÖNTEMİYLE GÖRÜŞTÜ
Genel Başkan Vekilimiz Dr. Osman Yıldız,
23 Ekim 2021 tarihinde Sudan İşçi Sendikası Federasyonu (SWTUF) ile video konferans
yöntemiyle görüştü. Yıldız, HAK-İŞ Konfederasyonu’nun SWTUF’un yeniden açılması için
başlatılan mücadeleleri desteklediklerini belirtti. Yıldız, “SWTUF konfederasyonunun kapalı
olması Sudan’da örgütlenme özgürlüğüne ve
temel sendikal özgürlüklere aykırıdır. HAK-İŞ
Konfederasyonu olarak SWTUF’un barışçıl ve
demokratik mücadelesinin yanındayız” dedi.

HAK-İŞ KONFEDERASYONU
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YILDIZ, SGK GENEL KURULU’NDA KONUŞTU
Genel Başkan Yardımcımız Dr. Osman Yıldız, 28 Aralık 2021 tarihinde Sosyal Sigortalar
Kurumu’nun (SGK) 6. Olağan Genel Kurulu’nda konuştu. Yıldız, Genel Kurul’da
HAK-İŞ Konfederasyonu olarak taleplerimizi sıraladı.
Genel Kurula Genel Başkan Yardımcımız Dr.
Osman Yıldız, Genel Sekreter Yardımcımız
Erdoğan Serdengeçti, uzmanlarımız Elif Yıldırım, Mert Tezer ve Merve Yılmaz katıldı.
Merve Yılmaz, Genel Kurul Divanında Konfederasyonumuzu temsil etti.

“Genel Başkanımızın Başarı
Dileklerini Sunuyorum”
Genel Kurulda konuşan Yıldız, Sosyal Güvenlik Kurumu’nun 6. Olağan Genel Kurulu’nun
hayırlı olması dileğinde bulunarak, “Sözlerime başlarken HAK-İŞ Konfederasyonu
Genel Başkanımız Mahmut Arslan’ın Genel
Kurulumuza başarı dileklerini sunmak istiyorum. SGK’ya bugüne kadar göstermiş
olduğu başarılı çalışmalarından ve özellikle
pandemi dönemindeki başarılarından, kolaylaştırıcı yaklaşımlarından dolayı bir kez daha
teşekkür etmek istiyorum” diye konuştu.

“Düzenli Gelir Yardımı İstiyoruz”
Yıldız, tüm toplumun düzenli bir gelir yardımına kavuşturulması gerektiğini vurgulayarak,
“Bizler düzenli gelir yardımı sisteminin kurulması gerektiğini düşünüyoruz. Ancak sistem
içerisine, çalışma hayatına giremeyenlerin de
eklenerek bu sistemin yaygınlaştırılmasının
önemli olduğunu düşünüyoruz. Avrupa’daki çalışmalara ve mevcut örneklere uygun
olarak bu sistemin oluşturulmasının önemli
olduğunu belirtmek isterim. Bunun yanında
emeklilik yaşı çok yükseltildi ve yükseltilmeye de devam ediyor. Bunun için 18 yaşına gelen her bir bireyin 4 aylık sigortalı sayılmasını,
bu sürenin o kişiye borç olarak yazılmasını,
gelirine bağlı olarak da daha sonraki süreçlerde bunun tahsil edilmesini öneriyoruz. Biz
bütün toplumu sigortalı olarak sistemin içerisine kazandırmak gibi bir görevimizin olduğuna inanıyoruz” açıklamasında bulundu.

“Emekli Aylıkları Çok Düşük”
Emekli aylıklarının düşüklüğüne dikkat çeken Yıldız, “Emekli aylıklarında alt sınırın çok
düşük olma sorununun giderilerek emeklilik anlayışına uygun olarak en az asgari

ücret düzeyinde olmak üzere alt standart
getirilmesini istiyoruz. SGK’nın bu konuda
siyasete destek verecek çalışmalar yapmasının önemli olduğunu belirtmek istiyorum.
Ayrıca annelerin çocuklardan dolayı doğum
borçlanması konusunda, doğumdan önceki
sigortalılık sorunun çözülmesinin, toplumda
çok büyük bir ihtiyaç olduğunu da sözlerime
eklemek isterim. 3 çocukla sınırlı olan bu
uygulamanın toplumdaki bütün herkes için
çocuk sayısına bakılmaksızın genişletilmesinin önemli olduğunu, bunun Sosyal Güvenlik Kurumu’na maddi olarak bir zarar değil,
katkı sağlayacağını düşünüyorum” şeklinde
konuştu.

“İşçi Emekli Maaşları da Müzakere
Edilmeli”
Memur emeklilerin maaş artışının müzakere
edilmesinin yanında işçi emeklilerinde böyle
bir uygulamanın söz konusu olmadığını hatırlatan Yıldız, “Memur toplu sözleşme sürecinde memur sendikalarımızın sözleşmelerinde buna atıfta bulunulmaktadır. Ancak
işçi emeklilerinin maaş artışı ile ilgili olarak
herhangi bir müzakere süreci söz konusu
değildir. İşçi emeklilerinin de müzakere sürecine, maaş artışı bakımından dahil edilmesi
açısından önemli olduğunu düşünüyorum”
açıklamasını yaptı.

“Mevsimlik İşçiler Ülkemizin
Kanayan Yarasıdır”
Yıldız, konuşmasını şöyle sürdürdü: “Mevsimlik işçilerin emeklilikleri hak etmesi büyük bir
kanayan yara haline gelmiştir. Ömrü boyunca
çalışsalar bile emekliliği hak etme sorunları
bulunmaktadır. Onların çalışmadıkları dönemler için sigorta primlerinin ödenmesi gibi
bir ihtiyaç söz konusudur ve bu konuda da bir
adım atılmasını bekliyoruz. Stajlarda sigorta sadece meslek hastalığı ve iş kazaları ile
sınırlı tutulmaktadır. Oysa bunun için yaşlılık
sigortasının da başlangıcı olarak kabul edilmesi gerektiğinin aciliyet arz ettiğini belirtmek istiyorum.”
Sendikal örgütlenme açısından SGK’nın ayrı
bir önemi olduğunu, e-devlet sisteminin SGK
verilerine dayandığını anımsatan Yıldız, “Bizim işkolundaki barajları SGK’daki işçi sayısı
belirlemektedir. Bizim sendikalar olarak bu
sürece erişimimiz söz konusu değildir. Bu
konuda da yeni bir düzenleme yapılarak sendikal hareketin erişimine açık hale getirilmesi gerektiğine inanıyoruz” dedi.

“EYT Konusunda Önerilerimiz Var”
Toplumda EYT olarak adlandırılan Emeklilikte Yaşa Takılanlar konusuna da değinen
Yıldız, “EYT’liler için bir mağduriyet boyutu
bulunmaktadır. Ancak kanun çıkarken, biz
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bütün sosyal taraflar olarak bu işin içerisinde yer aldık. En son şekline o zaman emek
platformu olarak birlikte katkı sağladık, bazı
değişikliklerle beraber onu onaylamış olduk.
Dolayısıyla sistemi birlikte kurmuş olduk. Fakat burada sistem dışında kalanlar için Avrupa’daki örneklere uygun olarak bazı borçlanma kolaylıkları getirilebilir diye düşünüyoruz”
dedi.

yorum” sözlerine yer verdi. Yıldız, SGK’nın
Türkiye’nin güzide bir kuruluşu olduğunu belirterek, “Ben SGK’nın Başkan ve yöneticilerine ve çalışanlarına teşekkür ediyor, başarılar
diliyorum. Yeni seçilecek yönetime de başarı
ve desteklerimizi ifade etmek istiyorum” diye
konuştu.

“Bazı Meslek Dallarına da Yıpranma
Payı Getirilmeli”

Genel Başkan Yardımcımız Dr. Osman Yıldız,
Sosyal Güvenlik Kurumu’nun 6. Genel Kurulu’nda SGK TV’ye özel röportaj verdi.
Yıldız, pandemi dönemiyle birlikte Sosyal
Güvenlik Sistemi’nin öneminin daha iyi anlaşıldığına dikkat çekerek, “Pandemi ile birlikte
duyarlılık belki biraz daha arttı ama Sosyal
Güvenliğin her dönemde önemli bir durumu var. Bence pandemi ile birlikte önemi bir
kez daha anlaşıldı. Biz HAK-İŞ olarak sosyal
güvenlik kodlarının iyi kurulmasını ve bütün
topluma yönelik olmasını istiyoruz. SGK’nın
kurulması, işleyişi ve şu ana kadar yapmış
olduğu faaliyetler zaten bunları gösteren şeyler” diye konuştu.

Bazı meslek dallarındaki yıpranma uygulamasına da değinen Yıldız, “Madenlerde
yıpranma uygulaması söz konusudur. Ancak banka ve metal çalışanları gibi birçok
iş kolundan da bu anlamda talepler var. Bu
konuda da sektörel düzeyde sosyal diyalog
mekanizmalarının da kurularak bu sorunların incelenmesini ve çözüm getirilmesini
bekliyoruz” dedi.
Sosyal Güvenlik Kurumu’nun geri ödeme
kapsamında listede yer alan ilaç sayısının
10 binin üzerinde olduğunu ifade eden Yıldız,
“Ancak sağlıkta, hastalıkları ayırmak mümkün değildir. Bu kapsamın neden bütün hastalıklar için yapılmadığı konusunda bizlerde
bir soru işareti vardır, bunun adalet gereği
bütün hastalıklar için geri ödemelerin yapılması gerektiğine inanıyoruz” dedi.
Sosyal Güvenlik açısından bakıldığında her
bir bireyin ayrı bir hikayesi olduğunu söyleyen
Yıldız, “Sistem içinde olsun dışında olsun bütün vatandaşların ilgisi söz konusudur. Örneğin memur olarak prim gün sayısını doldurduğu halde Bağ-Kur’lu olan bir arkadaşımız,
eğer erken vefat ederse Bağ-Kur’dan emekli
oluyor. Eğer uzun yaşadığı zaman emekliliği
hak ederse karma bir yapıda emekli oluyor.
Burada geride kalanlar için büyük bir mağduriyet ve haksızlık söz konusudur. Alo 170’e
gelen bütün başvuruların politika geliştirme
açısından da incelenmesi gerektiğine inanı-
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Yıldız, SGK TV'ye Röportaj Verdi

“SGK, Türkiye’nin En Güzide
Kuruluşu”
Yıldız, Sosyal Güvenlik Kurumu’nun Türkiye’nin en güzide kuruluşu olduğunu söyleyerek, “Sosyal güvenlik anlayışın daha da derinleştirme anlamında bizlerin sorunlarımızı
ortaya koyup, sistemi geliştirecek öneriler
yapmamız lazım ki SGK geldiği noktayı daha
da pekiştirip sadece Türkiye’ye değil, bütün
dünyaya daha iyi hizmet verebilsin. Bizler
sadece Türkiye’deki vatandaşlara değil, dünyada 5 milyon insana ev sahipliği yapıyoruz.
SGK onlara ve bütün dünyaya hizmet sunan
bir kurum haline geldi. Bu tutum, Türkiye’nin
yardımsever, insani değerlere verdiği önemi de göstermektedir” diye belirtti. SGK’nın
pandemi dönemi sürecinde şartlar ne olur-

sa olsun bütün vatandaşlara ulaşma gibi
bir sorumluluğu olduğunu hatırlatan Yıldız,
“Özellikle pandemi döneminde SGK’nın her
an hazır olması gerektiğini öğrendik. SGK,
toplumun ihtiyaçlarına cevap verecek büyüklükte, yeteneğe ve kapasiteye sahip olduğunu bir kez daha göstermiştir” açıklamasında
bulundu.

“Kayıt Dışı İstihdama Önerilerimiz
Var”
Kayıt dışı istihdamın çalışma hayatının en büyük sorunlarından birisi olduğuna vurgu yapan Yıldız, yüzde 30’lara varan kayıt dışılığın
önlenebilmesi için HAK-İŞ Konfederasyonu
olarak çözüm önerileri getirdiklerini sözlerine ekledi. Yıldız, “Kayıt dışılığı sadece söylem
olarak değil, bunu bütün sisteme yansıtarak
çözmemiz gerekiyor. Biz düzenli gelir yardımı sisteminin kurulmasını öneriyoruz. Böyle
olursa insanlar kayıt dışı çalışmayacak, bundan uzak kalacaktır. Dolayısıyla bizler bütün
bireylere ulaşırsak, bunları kucaklayacak bir
yapı ve mekanizmayı oluşturursak, kayıt dışının da önlemini almış olacağız. Bunun için
insanları sosyal koruma altına alacak mekanizmaları birlikte geliştirmemiz gerektiğine
inanıyorum” dedi.
Yıldız, SGK’nın ilaçtan, emeklilik maaşı ödenmesi, emeklilik sisteminin hızlandırılması, sistemlerin daha hızlı ve aktif bir şekilde
karşılık bulmasına kadar bütün hizmetlerini
önemli bulduklarını belirtti.
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YILDIZ, İZMİR'DE TEMSİLCİLERLE BİR ARAYA GELDİ
HAK-İŞ Konfederasyonu’nun ve sendikaların doğruyu yapmayı önemsediğini dile
getiren Yıldız, “Bizim için önemli olan doğru
olanı ve ilkeli olanı yapmaktır. Kararlı olanı,
onurlu, şeffaf ve güvenilir olanı bulmamız
önemlidir. Bizim bütün gayretimiz, ilkelerimiz doğrultusunda bu faaliyetlerimizi
hayata geçirmektir. Bizi bu noktaya getiren
ilkelerimiz ve değerlerimizdir. Biz bu değerlerimize sahip çıktığımız için önemli bir
yere geldik” dedi.

“Sizler Bizleri Temsil Ediyorsunuz”
Genel Başkan Yardımcımız Dr. Osman Yıldız, 4 Ekim 2021 tarihinde, Öz Maden-iş
Sendikası Ege Bölge Başkanlığı’nın açılışı
için bulunduğu İzmir'de Konfederasyonumuza bağlı sendikalarımızın şube başkanları ve iş yeri temsilcileri ile bir araya geldi.

“Ege Bölge Başkanlığımız Hayırlı
Olsun”
Öz Maden-iş Sendikası Ege Bölge Başkanlığı’nın tüm çalışanlara hayırlı olması
dileğinde bulunan Yıldız, “Yeni binanız, yeni
görev yeriniz hayırlı ve uğurlu olsun” dedi.

HAK-İŞ Konfederasyonu’nun madenciliğe
ayrı bir önem verdiğini ifade eden Yıldız, “Siz
işçilerimizi temsil ediyorsunuz. Burada siz
varsınız, Soma'da siz varsınız, Bergama'da
siz varsınız. HAK-İŞ Konfederasyonu adına
sizler konuşacaksınız. Konuşmalarınızda HAK-İŞ’in ilkelerini ve anlayışını ortaya
koymanız gerekir” şeklinde konuştu.

YILDIZ, BM ULUSLARARASI
YOKSULLUĞU ORTADAN KALDIRMA GÜNÜ ETKİNLİĞİNE KATILDI
Genel Başkan Yardımcımız Dr. Osman Yıldız, İstanbul
Sabattin Zaim Üniversitesi İslam Ekonomisi ve Finansı Araştırma ve Uygulama Merkezi (İSEFAM) Etkinlik
Çalışma grubu tarafından 17 Ekim 2021 tarihinde düzenlenen Birleşmiş Milletler Uluslararası Yoksulluğu
Ortadan Kaldırma Günü etkinliğine katıldı.
Yıldız, online olarak düzenlenen ve YouTube üzerinden
yayınlanan panelde, yoksulluk; nedenleri ve ortadan
kaldırılmasına ilişkin önerilerde bulundu.

YILDIZ, CUMHURBAŞKANLIĞI
İNSAN KAYNAKLARI OFİSİ
BAŞKANI ATAY’I ZİYARET ETTİ
Genel Başkan Yardımcımız Dr. Osman Yıldız, 28 Aralık 2021 tarihinde Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanı Doç. Dr. Salim
Atay’ı makamında ziyaret etti. Genel Başkan Yardımcımız Dr. Osman Yıldız’a HAK-İŞ Uzmanımız Fadime Can eşlik etti.
Ziyarette karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu.

Sayı : 28

HAK-İŞ KONFEDERASYONU

52 | HABERLER

YILDIZ, LİBERYA LLC KONGRESİNE KATILDI

“SENDİKALAR UMUT VE GELECEĞİN ADIDIR”
Genel Başkan Yardımcımız Dr. Osman Yıldız, Liberya LLC Kongresinde yaptığı konuşmada,
sendikaların en önemli görevinin mücadele etmek, çözüm bulmak, çözüm önermek, iyi başarı
örnekleri oluşturmak olduğunu belirterek, “Çünkü biz biliyoruz ve inanıyoruz ki; sendikalar bizi
daha da güçlendirir, sendikalar işçi gücünü arttırır, sendikalar umut ve geleceğin adıdır” dedi.
Yıldız, HAK-İŞ’in dünyanın her bir köşesinde, sendikal hareketi daha da güçlendirmek için bilgi ve deneyimlerini paylaşmaya
hazır olduğunu ifade etti.
Genel Başkan Yardımcımız Dr. Osman Yıldız, 29 Eylül 2021 tarihinde Liberya LLC
Kongresine katılarak bir konuşma yaptı.
Yıldız, Genel Başkanımız Mahmut Arslan’ın
başarı dileklerini ileterek başladığı konuşmasında, “ITUC'un gurur verici bir üyesi
olarak, ITUC çatısı altındaki iş birliklerimizi
uluslararası düzeyde, dünyanın her yerinde,
özellikle burada Afrika'da, bağlı kuruluşlarıyla sürdüreceğiz” dedi.

“HAK-İŞ Daha Güçlü ve Daha
Büyük Olmaya Devam Ediyor”
HAK-İŞ'in Türkiye'de 750.000 üyesi bulunduğunu, HAK-İŞ’in güçlü bir müttefik ve
uluslararası sendikalar ailesinin bir üyesi
olduğunu ifade eden Yıldız, HAK-İŞ’in daha
güçlü ve daha büyük olmaya devam ettiğini
söyledi.
Yıldız, sendikal hareketin birçok temel
unsura ihtiyacı bulunduğunu belirterek,
“ITUC'un son kongresinde Saygıdeğer Genel Sekreter Sharan Burrow ve Başkan Eyyuba’nın önderliğindeki yeni yönetim sayesinde dünyadaki tüm çalışanları daha güçlü
yapacak ve onlar için hayatı daha kolaylaştırıcı bir unsur olacaktır. Sendika liderlerinin
yaklaşımları, usulleri, söylemleri, değerleri,
hedefleri, kişilikleri başarı, güçlü ve etkin
bir sendikacılık için son derece önemlidir”
dedi.

“Dünyanın Her Köşesinde Sendikal
hareketi Güçlendirmeye Hazırız”
LLC’nin, dayanışma ve iş birliği aracılığıyla
sorunları birçok başlık altında sıraladığını
ifade eden Yıldız, “Bu tür zorluklara çözüm-
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ler bulmamız gerektiğini bilmeliyiz. Araçlar
ve yollar bulmalıyız. Kaynaklarımızı seferber etmeli ve kullanmalıyız. Yol ve yöntemleri biz bulacağız ve kaynaklarımızı seferber
edeceğiz. Bu durum bizi kararlı, üretken,
pozitif ve sonuç odaklı bir yaklaşıma sahip
olmamıza iter. HAK-İŞ olarak dünyanın her
bir köşesinde, sendikal hareketi daha da
güçlendirmek için bütün bilgi, deneyim ve
kaynaklarımızı paylaşmaya hazırız” diye
konuştu.

“Sorunlara Karşı Mücadele Etmek
Sendikaların Görevidir”
STK kavramının önemine değinen, AB’nin
STK’ları “Sorumlu kadın ve erkeklerin bir
araya gelerek, toplumsal iyiyi desteklemek
amacıyla pozitif değerler etrafında kurduğu örgütler” olarak tanımladığını ifade
eden Yıldız, şunları kaydetti: Bu, özellikle
Covid-19’un ağır şartları altında, bize top-

lumların pozitif gelişim ve ilerlemesi için
sorumlu olmayı gösterir. Bu amaçla sendikalar olarak biliyoruz ki tüm dünyada; daha
fazla işçiyi örgütlenmeyi gerçekleştirmek,
başarılı toplu pazarlık görüşmelerini sağlamak, etkili sosyal diyaloğu yürütmek,
işçilerin ücretlerini, maaşlarını ve gelirlerini
korumak ve arttırmak, kayıt dışı ekonomiyle mücadele etmek, kadınları her boyutta
güçlendirmek, daha fazla insan hakları,
sendikal haklar, göçmen hakları elde etmek. Bütün bunlar zor ve yorucudur fakat
bir o kadar da değerli ve onurlu bir iştir. Sorunlara karşı mücadele etmek, öneri getirmek, başarı örnekleri sunmak sendikaların
işi ve görevidir.”

“Sendikal Eğitimin Önemine
İnanıyoruz”
Yıldız, sendikal eğitimin önemine değindiği
konuşmasında, “Son zamanlarda üyele-
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“İşverenlerle Sosyal Diyalog
Modeli Geliştirilmeli”
Bütün bu başarıları birçok diğer başarının yanında elde ettiklerini söyleyen Yıldız,
“Aslında ‘kuralları değiştirdik.’ Uzun bir
yolumuz olduğunu biliyoruz ama bu uzun
yolculuğa devam etmeye hazırız. Sendikaların özel sektör çalışanlarının daha hızlı
örgütlenmesi için işverenlerle bir sosyal
diyalog modeli geliştirmesinin gereğine
inanıyoruz” dedi.

“Her Zaman Umutlu, İyimser ve
Güçlü Olacağız”
rimizin eğitimi adına yenilikçi bir sendikal
eğitim seferberliğimiz var. Bunun ilk ayağını ilgili kamu kuruluşları ile iş birliği içinde
ilk yardım eğitimi, ikinci ayağını ise ekipler
halinde gruplara yönelik kurtarma ve yardım eğitimi oluşturmaktadır. Bunun sendikal harekette önemli bir atılım olacağına
inanıyoruz” dedi.

“Sendikalar Umut ve Geleceğin
Adıdır”
Mücadele etmek, çözüm bulmak, çözüm
önermek ve iyi başarı örnekleri oluşturmanın sendikaların görevleri olduğunu ifade
eden Yıldız, “Çünkü biz biliyoruz ve inanıyoruz ki; sendikalar bizi daha da güçlendirir,
sendikalar işçi gücünü arttırır, sendikalar
umut ve geleceğin adıdır. Güvenilir örgütler oluşturmayı başardığımızda emekçiler
için de güveni oluşturmuş oluruz. Değişim
bizim için yenilenmek etkin ve gelişmeye

açık olmak sendikal değerlere daha güçlü
sahip çıkmak anlamına gelmektedir. Üretim ve teknolojide radikal değişimler olabilir. Ancak sendikalar için emeği savunmak
vardır ve bu değişmez” dedi.

“Tam Bir Umut, İnanç ve
Motivasyona Sahibiz”
HAK-İŞ’in, sendikal mücadele için tam bir
umut, inanç ve motivasyona sahip olduğunu ifade eden Yıldız, “Bu çerçevede HAK-İŞ
olarak son zamanlarda; 5 kat büyümeyi
başardık, kadınları, örgütlenme ve liderlik
konusunda güçlendirmeyi başardık, Türkiye'de, dünyadaki neo-liberal politikalara
karşı büyük bir gelişme olan taşeron işçileri örgütlemeyi ve taşeron sistemini sonlandırmayı başardık. Yakın zamanda Kamu
Çalışanları için Toplu İş Sözleşmesi Çerçevesi ile taşeron işçilerinin kadroya geçişinin
kalan sorunlarını çözmeyi başardık” dedi.

Yıldız, “Bu yolculukta, politik irademiz olduğu müddetçe daha güçlü, ITUC’a sahip
olduğumuz müddetçe küresel dayanışma
ve iş birliğimiz olduğu müddetçe sendikal
mücadele için her zaman umutlu, iyimser
ve güçlü olacağız. Ayrıca bizim için uluslararası sosyal standartları belirleyen ILO
vardır. İkinci yüzyılına giren ILO'nun devreden ve askıda kalan bazı temel sorunları da
çözeceğine inanıyorum ve diliyorum” dedi.
Türkiye ile Liberya arasındaki ilişkilerin giderek gelişmesinden duyduğu memnuniyeti ifade eden Yıldız, THY’nin Monrovia'ya
bir an önce direkt uçuşa başlayacağına yönelik umudunu dile getirdi.
Kongre öncesinde Konfederasyonumuz
HAK-İŞ’in sponsorluğunu yaptığı “Covid 19
salgını sonrasında İş Dünyasında Sözleşme
Yapmak, Sanayi Eylem ve Adil Paylaşımı
İçin İşçilerin Gücünü Artırmak” konulu bir
eğitim programı gerçekleştirildi.

YILDIZ, SAKARYA PEYZAJ ve SÜS BİTKİLERİ FUARI’NA KATILDI
Genel Başkan Yardımcımız Dr. Osman Yıldız, 8
Eylül 2021 tarihinde Sakarya’da, Süs Bitkileri,
Bahçe Sanatları ve Ekipmanları Fuarı’na katıldı.
Fuarın açılışına Genel Başkan Yardımcımız Dr.
Osman Yıldız, Sakarya Büyükşehir Belediye
Başkanı Ekrem Yüce, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Ali Nur Aktaş, AK Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı 25. Dönem AK Parti
Sakarya Milletvekili Ali İnci, milletvekilleri ve
sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile basın mensupları katıldı.
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HAK-İŞ Konfederasyonumuz
ve Türkiye Yazarlar Birliği
(TYB) tarafından Mehmet
Âkif Ersoy’un aziz hatırasına
ithafen “İş Ahlâkı, Çalışma
Hayatı ve Safahat” temasıyla
iki gün süren 5. Ahlâk Şûramız
başarıyla gerçekleştirildi.

İki gün sürecek olan Şûra’nın ilk gününde,
Genel Başkanımız Mahmut Arslan, Genel
Başkan Yardımcımız Dr. Osman Yıldız, Genel Sekreterimiz Eda Güner, Genel Sekreter

Yardımcımız Erdoğan Serdengeçti, SGK Yönetim Kurulu Üyesi Salih Kılıç, TYB Başkanı
ve Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Musa Kazım Arıcan, TYB Genel

Başkan Yardımcıları, Ankara Yıldırım Beyazıt
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Aydınlı, MEMUR-SEN Genel Başkan Yardımcısı
Mehmet Bayraktutar, İslam Düşünce Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Mehmet Görmez ve
TYB Şeref Başkanı Dr. Mehmet Doğan, konfederasyonumuza bağlı sendikalarımızın
genel başkan ve yardımcıları, akademisyenler ve basın mensupları katıldı.
İş Ahlâkı Şûrası, Genel Başkanımız Mahmut
Arslan, TYB Başkanı ve Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Musa
Kazım Arıcan, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Aydınlı ve
TYB Şeref Başkanı Dr. Mehmet Doğan’ın açılış ve protokol konuşmaları ile başladı.

“Alınterinin Benimsenmesi
Gerektiğini Düşünüyoruz”
Arslan, HAK İŞ olarak rekabetin değil daya-
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nışmanın sosyal hayatımıza hâkim olmasını benimsediklerini belirterek, “Endüstriyel
ilişkilerde, fazla değer değil adil paylaşım
itibar ve iltifat görsün istiyoruz. Finansal
sermayenin değil, en yüce değer olarak
emeğin, alın terinin benimsenmesi gerektiğine inanıyoruz. Gayri insaniliği yücelten bir
ahlâki zihniyet üzerine değil, insanın bizatihi
kendisini yaratılmışların en şereflisi gören
bir ahlâki zemin üzerinde hayatımızı sürdürmeliyiz” dedi.

“Çatışmayı Değil, Uzlaşmayı İnşa
Ediyoruz”
HAK-İŞ olarak kuruluşundan itibaren işçi-işveren ilişkilerini çatışma üzerine değil,
uzlaşma üzerine inşa ettiklerini hatırlatan
Arslan, “İşverenleri yenilmesi gereken rakipler olarak değil, birlikte çalışıp, birlikte
başaran sosyal ortaklar olarak kabul ettik.
Sermaye karşıtlığı söylemi yerine adil paylaşım, hakça bölüşümü savunduk. Hz. Mevlana’nın 8 asır önce ifade ettiği gibi “Ekmeği,
ekmeği öğrendim, sonra ekmeğin bolca
üretilmesi gerektiğini, sonra ekmeği Hakça üleşmenin, bolca üretmek kadar önemli
olduğunu öğrendim” sözleri buna en güzel
örnektir” diye konuştu.

“Yeni Bir Dünya Kurmak Mümkün”
Arslan, “HAK-İŞ olarak, yeni bir dünyanın
mümkün olduğuna inandıklarını ve tarihimizde, kültürümüzde bunun birçok örnekleri var. Buna ilişkin hazine değerinde fikirler
var” dedi. Arslan HAK-İŞ Konfederasyonunun bu hazineyi gün yüzüne çıkarmak için
büyük çaba sarf ettiğini hatırlatarak, “Bu hazineden bütün insanlık yararlansın ve artık
insanlığın asırlardır maruz kaldığı mezalim
sona ersin istiyoruz. Esasen, yeni bir keşifte
bulunduk, yeni bir icat ortaya koyduk iddiasında değiliz. İnsanlık tarihi boyunca şu veya
bu şekilde var olan, yaşanmış ve hatta tarif
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“Merhum Âkif’i Rahmetle
Anıyoruz”
Arslan, şûrada üzerinde durulan konulardan birisi olan ahilik konusunun
günümüze aktarılması konusunda
HAK-İŞ Konfederasyonu olarak ellerinden geleni yapacaklarını belirterek, “Ahilik çalışmalarından yeterince yararlanmamız gerektiğini burada özellikle vurgulamak istiyorum.
Merhum Akif’in ölüm yıldönümünde
kendisini bolca andığımız bir toplantı
yapmamız çok anlamlı” dedi.

edilmiş bir ekonomik ve sosyal düzenden
bahsediyoruz” şeklinde açıklamalarda bulundu.

“Adaletli Bir Sistem İnşa Etmeliyiz”
Hikmet ile hidayetten nemalanan işverenler
ile işçilerin, fazla değeri değil adil paylaşımı
ahlâki bir ilke olarak kabul etmeleri gerektiğine inandıklarını belirten Arslan, “Adaletli
bir endüstri ilişkiler sistemi inşa edilsin istiyoruz. Fazla değer uğruna insanlar, insani
değerlerinden arındırılmasın istiyoruz” diye
konuştu.
Arslan, bugün, herkesin çok iyi bildiği finansal sermayenin şu veya bu şekilde adeta
insanlığın tapındığı bir puta dönüştürüldüğünü hatırlatarak, “HAK-İŞ, bugün, burada, bu çağdaş putların yıkılması gerektiğini
haykırmaktadır. Bize göre, menkul kıymetlerden oluşan putlar değil, değerli olan, en
yüce değer olan, insanın emeğidir” şeklinde
konuştu.

“Hikmet ve Hidayet”
Hikmet ve hidayetin ahlâk anlayışı olarak
kabul edilmesiyle finansal sermayeyi, parayı, menkul değerleri değil, emeği, alın terini

en yüce değer olarak görmeyi de öğreneceğimizi ifade eden Arslan, “İnsan emeği doğal
hammaddeyi nadide bir ürün ve nimet haline getirmektedir. Yaradan, canlı ya da cansız
her varlığın içine bir cevher gizlemiştir ve
insan emeği, yaratılmışlardaki bu cevheri
açığa çıkarma maharetine sahiptir” dedi.
Genel Başkanımız Mahmut Arslan, Beşinci Ahlâk Şûrası’nın hayırlı olması dileğinde
bulunarak, “Bu toplantının organizasyonunda görev alan hem HAK-İŞ Konfederasyonumuz hem Yazarlar Birliği muhtevası çok
anlamlı olan bu toplantının hepimiz için yol
gösterici, aydınlatıcı, fikirlerin buluşacağı bir
toplantı olmasını diliyorum. Bu toplantıda
ortaklık yapmak bizim için büyük bir onurdur” şeklinde konuştu.

“Bu Yıl Beşinci Ahlâk Şûrası’nı
Düzenliyoruz”
TYB Başkanı ve Ankara Sosyal Bilimler
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Musa Kazım
Arıcan konuşmasında Ahlâk Şûralarının
bu yıl beşincisini kutlamaktan dolayı büyük
bir gurur duyduklarını ifade ederek, “Ahlâk
Şûrası ile bir gelenek başlatmış olduk. Ah-
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lâk üzerine ve daha temel konular ve özel
konular üzerinden bu konuyu ortak akıl ile
müzakere etme, mütalaa etme süreçleri
başladı” diye konuştu.

gerekiyor. Buradan başlamamız gerekiyor.
Anayasa yasaların anasıdır. Ahlâkı anayasa
ile desteklemezseniz anayasa işlemez hale
gelir” şeklinde açıklamalarda bulundu.

Başkanı Prof. Dr. Mehmet Görmez ve Araştırmacı Yazar Dr. Mustafa Özel’in konuşmacı
olarak yer aldığı Açılış Dersleri gerçekleşti.
Şûra’nın ikinci günü oturumlarla devam etti.

“Mehmet Âkif Ersoy’a İthaf
Ediyoruz”

“Akif’i Rahmetle Anıyoruz”

“Çalışma Hayatında İş Ahlâkı ve
Aile: İş ve Yaşam Dengesi”

Arıcan, Beşinci Ahlâk Şûrası’nın bu yıl ülkemizin en büyük işçi konfederasyonlarından
birisi olan HAK-İŞ Konfederasyonu ile gerçekleştirdiklerini vurgulayarak “Ahlâk Şûramızın bizler için yeni ufuklar ortaya çıkarmasını diliyorum. Ayrıca Şûramızın 2021 yılının
İstiklal Marşı ve Mehmet Âkif yılı olması nedeniyle İstiklal Marşımızın şairi Mehmet Âkif
Ersoy’a ithaf ediyoruz” dedi.

“Hukuk Bir Çatıdır Ama Duvarları
Ahlâktan Oluşur”
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Rektörü
Prof. Dr. İbrahim Aydınlı konuşmasında, hukuk ve ahlâk ilişkisine değinerek, “Hukuk bir
çatıdır ama duvarları ahlâktan oluşmaktadır.
Duvarlar yıkılırsa çatı da çöker. Sayın Cumhurbaşkanımız akademik yıl açılışında yeni
anayasa çalışmaları konusunda yürütülen
çalışmalardan bahsetmişti. Ahlâk temelleri
üzerine oturmuş yeni bir anayasanın yazılması lazım. Öncelikle anayasanın başlangıç
hükümlerine ahlâk kavramını sokmamız

TYB Şeref Başkanı Dr. Mehmet Doğan konuşmasında, “İstiklal Marşımızın kabulünün
100. Yılındayız. Bu yıl münasebetiyle şairimiz Mehmet Âkif Ersoy’u saygıyla anıyoruz.
Onun sadece şiirlerinde, düşüncesinde değil, hayatında ve mücadelesinde de ahlâk en
temel kavramdır. Hatta öyle bir zaman gelir
ki ahlâk ile İstiklal Marşı arasında bir bağlantı kurmuştur” hatırlatmasında bulundu.

“Ahlâk İnsanın Her An Yaşadığı Bir
Gerçekliktir”
Yeni nesiller yetiştirmenin, aynı zamanda
ahlâkı yüksek karakterli nesiller yetiştirmek anlamına geldiğini vurgulayan Doğan,
“Öğrenmek zekanın, yapmak ahlâkın işidir.
Ahlâk insanın her an yaşadığı bir gerçekliktir. Bugün ülkemizin yaşadığı problemler ahlâki değerlerimizin dışlanmasındandır. Toplu
yaşamak ahlâkı mecburi hale getirir. Ahlâk
ferdi vicdanları oluşturur. Hukuk cezalandırır, ahlâk vicdani sorumluluk yükler. Hukuk
kanunlara dayanır, ahlâk hukuktan daha
kapsayıcıdır. Ahlâk meselesinin kaynağında,
sorumluluk vardır”
dedi.
İş Ahlâkı Şûrası protokol konuşmalarının ardından, TYB
Başkanı ve Ankara Sosyal Bilimler
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Musa
Kazım
Arıcan’ın
oturum başkanlığını yaptığı, İslam
Düşünce Enstitüsü

Genel Sekreterimiz Eda Güner’in oturum
başkanlığını yürüttüğü “Çalışma Hayatında
İş Ahlâkı Ve Aile: İş Ve Yaşam Dengesi” konulu beşinci oturumda Prof. Dr. Ayşen Gürcan “Çalışma Hayatında Verimliliğin İmkânı:
İletişim”, Prof. Dr. Feridun Yılmaz “İş, Zanaat
Ve Hayat: Kapitalizmde Dönüşen Kavramlar” ve Dr. Neşe Yıldız “Çalışma Hayatı ve
Aileyi Korumak” konularında katılımcılara
bilgiler verdi.
Genel Sekreterimiz Eda Güner, iki gün süren
Beşinci Ahlâk Şûrası’nın çok başarılı bir şekilde ifa edildiğini belirterek, “HAK-İŞ Konfederasyonumuz ve Türkiye Yazarlar Birliği
olarak bu önemli programı düzenlerken
hedefimiz iş ahlakını bütün boyutlarıyla ele
almaktı. Dün başlayan ve bugün de devam
eden sunumlarla, değerli akademisyenlerimizin katkılarıyla iş ahlâkına tüm yönleriyle
bakma fırsatımız oldu” diye konuştu.
Güner, Ahlâk Şûrası ile birlikte birçok yeni
kavramında çalışma hayatına kazandırıldığını hatırlatarak, “İş yaşam dengesi HAK-İŞ
Konfederasyonu olarak üzerinde durduğumuz, çözüm önerileri aradığımız bir konu.
Bizler “Fıtratta farklılık, haklarda eşitlik”
kavramını kullanıyoruz. Sunumlarımızda
değerli akademisyenlerimiz kadın istihdamı konularına da değindiler. Bizler iş yaşam
dengesinin kadın çalışanların yetkinlik ve
yeterlilik konularıyla güçlendirilmesi ve aile
konusuyla birlikte değerlendirilmesi gerektiğini inanıyoruz” açıklamalarında bulundu.
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“Meslek Ahlâkına Yeni Yaklaşımlar”
Prof. Dr. Mehmet Karataş’ın oturum başkanlığını yürüttüğü “Meslek Ahlâkına Yeni
Yaklaşımlar” konulu dördüncü oturumda,
Prof. Dr. Ömer Torlak “Dijital Dünyada İş Ahlâkı”, Prof. Dr. Alev Erkilet “Kadın Ve Çalışma
Hayatı”, Öğr. Gör. Mesut Emre Balcı “Sosyal
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Politikada İş Ve Meslek Ahlâkının Konumu”
konularında bilgiler verdi.

“İş Ahlâkı, Endüstriyel İlişkiler ve
Sendikacılık”
Prof. Dr. Mustafa Öztürk’ün oturum başkanlığını yürüttüğü “İş Ahlâkı, Endüstriyel İlişkiler ve Sendikacılık” konulu altıncı oturumda

ise Prof. Dr. Aydın Başbuğ “Çalışma Hayatında Sendikalı İşçilerin İş ve Ahlâk Uyumu”,
Prof. Dr. Sayim Yorğun “İş Ahlâkı ve Sendikal
İlkeler Arasındaki İlişki”, Doç. Dr. Mehmet
Merve Özaydın “Emek Dünyasında İş Ahlâkının İnşası ve Sosyal Tarafların Sorumlulukları” konularında sunumlar gerçekleştirildi.
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“Ahilik ve İş Ahlâkı: İş Ahlâkının
Edinimi”
Prof. Dr. Cengiz Anık’ın oturum başkanlığını
yürüttüğü “Ahilik ve İş Ahlâkı: İş Ahlâkının
Edinimi” konulu yedinci oturumda Prof. Dr.
Ekrem Erdem “Ahilik Sisteminde Kamil İnsan Ve Ahlâk Temelli İş Hayatının Çerçevesi:
Teorik Arka Plan ve Günümüzde Uygulanabilirliği”, Prof. Dr. Ahmet Gökbel “Ahilik ve
Meslek Ahlâkı”, Prof. Dr. Faruk Taşçı “Günümüz Çalışma Hayatında Ahi Ahlâkının
İmkânlarını Zorlamak” konularında bilgiler
verdiler.
Oturumlar sonunda Genel Başkanımız Mahmut Arslan, Genel Başkan Yardımcılarımız
Dr. Osman Yıldız, Av. Hüseyin Öz, TYB Başkanı ve Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi
Rektörü Prof. Dr. Musa Kazım Arıcan, TYB
Şeref Başkanı Dr. Mehmet Doğan tarafından
akademisyenlerimize fidan sertifikası takdim edildi.
Şûra’nın kapanışında konuşan Genel Başkanımız Mahmut Arslan HAK-İŞ Konfederasyonumuz ve Türkiye Yazarlar Birliği ta-

rafından düzenlenen Şûra’da emeği geçen
herkese teşekkür ederek, “Öncelikle hem
HAK-İŞ Konfederasyonumuz ve Türkiye
Yazarlar Birliği tarafından toplantımıza iştirak eden, görüşlerini paylaşan hocalarımıza
ve emeği geçen herkese teşekkür etmek
istiyorum. Bizim derdimiz var. İnsan derdi
kadar insandır. Çünkü derdi olmayan insan
olamaz. Biz çok şükür dertliyiz, derdimiz
var, dertleneceğiz, derdimizi paylaşacağız ve
çözüm bulmaya çalışacağız. Bu iki günü de
dertleşme olarak değerlendirmemiz mümkün. Derdimiz var ki dertleşiyoruz” diye konuştu.

“Şûra’yı HAK-İŞ İle Gerçekleştirmek
Bizler İçin Çok Kıymetli”
TYB Başkanı ve Ankara Sosyal Bilimler
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Musa Kazım
Arıcan, “İki gün tarihe bir not ve şerh düştüğümüz bir gün oldu. Teori ve pratiği bir araya getirdik. Ahlâk Şûrası aslında bir derdi, bir
sancıyı sürdürme çabasıdır. Bizatihi yaşanan
problemlerden, sorunlardan hareketle ele
alma çabasıdır. Sırf teorik bir tartışma de-

ğildir. Beşinci şuramız daha somut ve pratik yaşam üzerinden bir ahlak tartışması
olarak gerçekleşti. İş ve çalışma hayatının
bizatihi içinde olan davaları, değerleriyle,
inançlarıyla ile bu işi sürdüren, kuruluş felsefesi aslında bu olan ülkemizin güzide yüz
akı kuruluşu HAK-İŞ Konfederasyonumuz
ile gerçekleştirmemiz bu anlamda çok kıymetliydi” dedi. Şûra, sonuç bildirisi üzerinde
yapılan müzakere ve hatıra fotoğrafı çekimi
ile sona erdi.

“Böyle Bir Şûra’yı Ancak
Hak-İş’le Yapabilirdik
”

TYB Şeref Başkanı
Dr. Mehmet
Doğan “HAK-İŞ Ko
nfederasyonumuz
kuruluşundan itibar
en tanıdığımız bir
konfederasyon. Öz
ellikle Mahmut
Bey Başkanımızı yıl
lardır tanıyoruz ve
biliyoruz. Böyle bir
şurayı da
Hak-İş’le yapabilird
ik. Çünkü, derdi
olan, meselesi olan,
bir şeyler yapmak
isteyen insanlar an
cak böyle bir
tartışma ve konuşm
a zemininde yer
almak ister. Konfed
erasyonumuza bu
konuda çok teşekkü
r etmek istiyorum.
Gerçekten amacına
ulaşmış bir
Şûra oldu” dedi.

Öncelikle hem HAK-İŞ
Konfederasyonumuz ve
Türkiye Yazarlar Birliği
tarafından toplantımıza
iştirak eden, görüşlerini
paylaşan hocalarımıza
ve emeği geçen herkese
teşekkür etmek istiyorum.
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BEŞİNCİ AHLÂK ŞÛRASI,
SONUÇ BİLDİRGESİ’NİN OKUNMASIYLA SON BULDU
HAK-İŞ Konfederasyonumuz ve Türkiye Yazarlar Birliği tarafından Mehmet Âkif Ersoy’un aziz
hatırasına ithafen düzenlenen Beşinci Ahlâk Şûrası, Mehmet Akif Ersoy’un ölüm yıldönümünde
Ankara Tâceddin Dergâhı’nda sonuç bildirge okunması ile son buldu.

Sonuç bildirgesinin okunması için düzenlenen basın açıklamasına Genel Başkanımız
Mahmut Arslan, Genel Başkan Yardımcılarımız Dr. Osman Yıldız, Av. Hüseyin Öz, Genel Sekreterimiz Eda Güner, Genel Sekreter Yardımcımız Erdoğan Serdengeçti, TYB
Başkanı ve Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Musa Kazım Arıcan,
TYB Şeref Başkanı Dr. Mehmet Doğan,
TYB Genel Başkan Yardımcıları, konfederasyonumuza bağlı sendikalarımızın genel
başkan ve yöneticileri ile basın mensupları
katıldı.

“Samimiyetle Çıktığımız Yolda
Başarıya Ulaştık”
Arslan, iyi niyet ve samimiyetle yola çıkılan
Beşinci Ahlâk Şûrası’nı başarıyla tamamlamanın hem hazzını hem de gururunu yaşadıklarını belirterek, “Türkiye Yazarlar Birliği
ve HAK-İŞ Konfederasyonumuz tarafından
gerçekleştirdiğimiz bu faaliyet ete kemiğe
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büründürerek yaptığımız en önemli faaliyetlerimizden biri oldu. Her iki tarafın ortaya
koyduğu irade, bu iradenin tecelli ettiği faaliyetlerimiz ve onun sonunda burada bunu
taçlandırmak için yaptığımız toplantının
tamamına baktığımız zaman samimiyetle
çıktığımız yolda başarılı olduğumuzu görüyorum. HAK-İŞ Konfederasyonu olarak,
Yazarlar Birliği ile böyle bir etkinliği gerçekleştirmiş olmaktan büyük bir memnuniyet
duyduğumuzu ifade etmek istiyorum” diye
konuştu.

“HAK-İŞ Sadece Bir Sendika
Değildir”
Genel Başkanımız Mahmut Arslan, HAKİŞ Konfederasyonu’nun sadece bir sendika
olmadığının, insanlık adına, çalışma hayatı
adına nerede bir sorun varsa orada sorunun kaynağını tespit eden, çözümler üreten
bir konfederasyon olduğuna dikkat çekti.
Arslan, “Ahlâk Şûrası da böyle bir farkın-

dalık oluşturması için birlikte yaptığımız bir
etkinlik oldu. Şûra’yı müktesebatımız, tarihi
yürüyüşümüz, değerlerimiz ve referanslarımızdan yola çıkarak yeni bir ekonomik
sosyal model arayışımızın da önemli bir çalışması olarak görüyoruz. Bu etkinlik bize
gerçekten müthiş bir ufuk açmıştır” dedi.

“Mehmet Akif’i Rahmetle
Anıyoruz”
İki gün boyunca konunun uzmanı akademisyenler ve katılımcılarla birlikte çok bereketli bir toplantının gerçekleştiğini ifade
eden Arslan, “Şûramızda yeni bir model ihtiyacını ortaya koyduk. Bu modeli nasıl şekillendireceğimizi, hangi alanlardan, hangi
ilkelerden yola çıkarak bunu temellendireceğimizi konuşma imkanımız oldu. Burada merhum Akif’in ruhaniyetinin de etkisi
olduğunu düşünüyorum. Mehmet Akif’i iki
gün boyunca bol bol andık ve rahmetle yad
ettik. O’nun İstiklal Marşı’nı kaleme aldığı
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bu dergahta, O’nun huzurunda bu toplantımızı tamamlamış olacağız” dedi.
Arslan konuşmasında, HAK-İŞ Konfederasyonu’nun bundan sonrada Türkiye Yazarlar Birliği ile birlikte çok önemli çalışmalara imza atacaklarını belirterek, Şûra’nın
gerçekleşmesinde emeği geçen herkese
teşekkür etti.

“İş Ahlâkı, Çalışma Hayatı ve
Safahat”
TYB Başkanı ve Ankara Sosyal Bilimler
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Musa Kazım
Arıcan, 2021 yılının birçok anma etkinliğine
tanıklık ettiğini ifade ederek, “2021 yılı hem
Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan
tarafından hem de TBMM tarafından İstiklal Marşı ve Mehmet Akif yılı ilan edildi. “İş
Ahlâkı, Çalışma Hayatı ve Safahat” temasıyla düzenlediğimiz Şûra’yı ülkemizin en
büyük işçi örgütlenmesine sahip HAK-İŞ
Konfederasyonumuz ile birlikte yaptık. Sayın Başkanımız Mahmut Arslan böylesi bir
faaliyetin gerçekleşmesi konusunda büyük
bir irade ortaya koydular” dedi.
Arıcan, düzenlenen Beşinci Ahlâk Şûrası’nda bir ahlak abidesi, bir şahsiyet abidesi
olan, tüm hayatının özeti ahlâk üzere yaşamak olan Mehmet Akif, İş Hayatı ve Safahat
üzerine odaklandıklarını sözlerine ekledi.

“Onlar Yıldız Gibiler”
TYB Şeref Başkanı Dr. Mehmet Doğan,
2021 yılının İstiklal Marşı ve Mehmet Akif
yılı olarak ilan edilmesi nedeniyle birçok faaliyeti gerçekleştirme imkanı bulduklarını
belirterek, “Bu faaliyetlerde hem Mehmet
Akif’i yad ettik, hem İstiklal Marşı’nın milli mutabakat metni olarak öneminin altını
çizdik. Büyük şahsiyetleri hatırladık. Onlar
yıldız gibiler ve bizler onlarla yönümüzü
buluyoruz. Milletimizin yüz yıllık tarihi içerisinde gerçekten mutabakat metni olan
İstiklal Marşı’nı genç nesillere tanıtmak için

yapılan faaliyetler inşallah amacına ulaşmıştır. Beşinci Ahlâk Şûramız bu faaliyetlerin amacına en uygun olanlarından birisi
olarak gerçekleştirildi” diye belirtti.
Program, Ankara Hamamönü’nde bulunan
Taceddin Dergahı’nda Türkiye Yazarlar Birliği Genel Sekreteri Muhammed Enes Kala
tarafından Şura Sonuç Bildirgesi’nin okumasının ardından son buldu.
Sonuç bildirgesinde şunlar kaydedildi:
5. Ahlâk Şûrası, İstiklâl Marşı şairimiz
Mehmet Âkif Ersoy’un hatırasına ithafen, İş Ahlâkı, Çalışma Hayatı ve Safahat
temasıyla Ankara’da gerçekleştirilmiştir.
İstiklâl Marşımız Millî Mücadelenin en
önemli remzi olmuştur. 2021 yılı, İstiklal
Marşımızın yazılışının 100. yılı, şairi Mehmet
Âkif Ersoy'un vefatının 85. yılıdır. TBMM'de
grubu bulunan tüm siyasi partilerin ortak
önergesiyle, 2021 yılının "Mehmet Âkif ve
İstiklâl Marşı Yılı" olmasını içeren düzenleme 24.12.2020 tarihinde TBMM Genel Kurulunda kabul edilmiştir. Bu vesileyle İstiklal şairimiz, Mehmet Âkif Ersoy'u rahmetle
ve duayla yâd ediyoruz.
5. Ahlâk Şûrası, Türkiye'nin en büyük ve
öncü işçi konfederasyonlarından olan HAKİŞ Konfederasyonu ve 43 yıllık deneyimiyle
fikir, kültür, sanat ve edebiyat alanlarında
birbirinden kıymetli faaliyetlere imza atan
Türkiye Yazarlar Birliği (TYB) ortaklığıyla
tertip edilmiştir.
“Mehmet Âkif Ersoy’un Hatırasına” ithaf
edilen şûrada başarılı 7 oturum gerçekleşmiştir. Oturumların başlıkları şu şekildedir;
1) İş Ahlâkı: Safahat Eksenli Bir Nazar
2) İş Ahlâkına İlişkin Bir Teklifimiz Var mı?
3) İş ve Meslek Ahlâkına Dışarıdan Bakmak
4) Meslek Ahlâkına Yeni Yaklaşımlar
5) Çalışma Hayatında İş Ahlâkı ve Aile: İş ve
Yaşam Dengesi
6) İş Ahlâkı, Endüstriyel İlişkiler ve Sendikacılık

7) Ahilik ve İş Ahlâkı: İş Ahlâkının Edinimi
33 akademisyenin sunum yaptığı programımız ayrıca çevrimiçi olarak yayınlanmış
olup, 81 ilden yoğun bir katılım ile takip
edilmiştir.
5. Ahlâk Şûrası Programının açılış konuşmalarını HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut
Arslan, TYB Şeref Başkanı D. Mehmet Doğan, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi
Rektörü Prof. Dr. İbrahim Aydınlı, TYB Genel
Başkanı ve ASBÜ Rektörü Prof. Dr. Musa
Kâzım Arıcan tarafından yapılmıştır.
5. Ahlâk Şûra teması olarak; ''İş Ahlâkı ve
Çalışma Hayatı'' konusu seçilmiştir. Bir
toplumda iş yapma ahlâkında noksanlık
varsa hangi iş olursa olsun orada ne verim
ne bereket hâsıl olabilir. Dolayısıyla ahlâkın
insanların iş yapma süreçlerine sirayet etmesi; verimi, üretimi, bereketi ve huzuru
artıracaktır. İnsan ve emek merkezli bir
yaklaşımda çalışma ortamının psikolojik
durumu etkileyeceği düşünülür.
Emekçilerin daha huzurlu ve verimli çalışabilmesi için, işlerini sevmelerinin mutluluğun en önemli koşulu olacağından
hareketle, iş arkadaşlarıyla, yöneticilerle
anlaşabilmelerinin, uyum içinde çalışmalarının, işyerinde değerli olduklarını hissetmelerinin işin verimliliği açısından önemli
olacağı açıktır.
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Emek ve alın terinin en yüce değer olduğuna inanarak, ülkenin büyümesinin, gelişmesinin ve kalkınmasının işçi ve işverenin
uyumlu çalışmasıyla mümkün olacağını
kabul etmekteyiz.
“Müreffeh Türkiye” hedefinin gerçekleştirilmesi için, bireyi ve toplumu “güzel ahlâk”
ile yeniden buluşturacak hedefler doğrultusunda 5. Ahlâk Şurası önem arz etmektedir.
5. Ahlâk Şûrası'nda vurgulandığı üzere;
Covid-19 salgını dünyadaki bütün toplumları ve iş dünyasını bir ahlâk sınavıyla karşı
karşıya getirmiştir. Yoksul ülkelerin aşıya
erişim zorluğu, aşının sağladığı bağışıklıktan yoksun kalınması, sağlık sektöründeki
adaletsizlikler ve ülkeler arasında mevcut
ekonomik eşitsizlikler dünyayı büyük bir
ahlâki başarısızlığın eşiğine getirmiştir.
5. Ahlâk Şûrası'nda vurgulandığı üzere; küreselleşme ve dijital çağ endüstrisi ahlâk
tasavvurunun yerellikle olan bağlarını zayıflatarak dünya çapında değişen aktörler,
yöntemler ve enstrümanlarla birlikte yeni
bir yol haritası ortaya çıkarmıştır.
Bu doğrultuda Mevlana’nın pergel benzetmesinden hareketle medeniyet tasavvurumuza yön veren alim ve ariflerden ilham
alarak ahlâki ilkeleri, farkındalığı ve duruşumuzu hem kendi coğrafyamızda hem de
uzanabildiğimiz ufuklarda temsil edebilmeliyiz. Bir tarafta erdeme, sabra, hemhal
olmaya, sosyal dayanışmaya ve rahmete
vurgu yapan İslam kültürü, diğer tarafta
ise bireyin haz ve isteklerini merkeze alan,
anı yaşama sloganını filmler, reklamlar ve
daha birçok kültür endüstrisi ürünüyle inşa
olunan tüketim kültürü insanların karşısında seçenek olarak bulunmaktadır. Bu iki
farklı ahlâk tasavvuruna maruz kalan bireyin tutarlı bir sentez oluşturması kolay olmamaktadır. Birçok kişi farkında olmadan
aynı anda içselleştirdiği bu iki farklı ahlâk
tasavvuru sonucu, tutarsız ahlâki davranışlar sergileyebilmektedir.
5. Ahlâk Şûrası'nda vurgulandığı üzere; bireysel ahlâk toplumsal ahlâkı, toplumsal
ahlâk da bireysel ahlâkı inşa eder. Yaşanan
ahlâksızlıklara sessiz kalındığı, haksızlıklara karşı çıkılmadığı, insan ilişkilerinde fayda
ve çıkarın öne çıktığı, daha çok kazanmak,
daha çok tüketmek, daha rahat yaşamak
ve gücün yegâne amaç haline geldiği çağımızda, tüketim ve üretimin odak noktasına
iyilikleri ve kötülükleriyle insan yerleşir.
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HAK-İŞ Konfederasyonu
olarak, Yazarlar Birliği
ile böyle bir etkinliği
gerçekleştirmiş olmaktan
büyük bir memnuniyet
duyduğumuzu ifade etmek
istiyorum.
İyilik peşinde koşanlar ekonomiyi ve refahı
güçlendirirler, kötülük peşinde koşanlarsa
zayıflatırlar.
5. Ahlâk Şûrası'nda şu soruları açıkça sormuş, konferansta cevaplarını aramış ve
yeni çalışmalara ilham kaynağı olmasını
istemiştir.
• Safahat ve Mesnevi gibi eserler vermiş
yazarlar ve filozofların iş ahlâkı üzerine bize
bıraktığı miraslar/öğretiler nelerdir?
• İş ve Meslek ahlâkı içeriden ve dışarıdan
nasıl görünüyor?
• Meslek ahlâkına nasıl yeni yaklaşımlar
geliştirilebilir?
• Çalışma hayatıyla iş ahlâkı ve aileyi baz
alarak iş ve yaşam dengesi nasıl sağlanır?
• Sendikacılık ve endüstriyel ilişkimiz iş ahlâkıyla nasıl uyumlaştırılır/kodlanır?
• Başta ahilik geleneğimiz olmak üzere iş
ahlâkı edinimlerini nasıl ortaya koyar ve
yapabiliriz?
5. Ahlâk Şûrası sonunda aşağıdaki kavramlara vurgu yapılmıştır.
1) Gayesizlik, anlamsızlık ve ahlâksızlık
girdabına düşen insanın günümüzde de hidayeti, hakikati, hikmeti, adaleti ve liyakati
vurgulayan, yaratılanı yaratandan ötürü
mukaddes kabul eden güçlü fikirlere ve
rehberlere ihtiyacı vardır.
2) Evrensel insan hakları, insanlığın ahlâk
temelli birikimidir. Bu çerçevede, insan hak
ve özgürlüklerini daha kapsayıcı bir ifadeyle
insan şerefini korumak, insan haysiyetine
yönelik ihlalleri en aza indirmek öncelikle
ahlâklı insanı inşa etmekle mümkündür.
Tüm toplumlar için ortak bir ahlâk dili oluşturmanın imkanları aranmalıdır.
3) Ahilik, fütüvvet ve Bâcıyân-ı Rum sistemlerinin kazanımlarını günün gereklerine göre aktarabilme imkânları üzerinde
düşünülmelidir.

4) Çalışma hayatındaki gayeler, mevcudatın yaratılış hikmetinden ayrı düşünülemez.
İnsan amelleriyle, varoluş gayesini gerçekleştirmeye çalışır. İnsanlığın ortak sofradan
istifade etmesi, merhamet ve adaletin canlı
olmasına, ahlâkın hukukun temeli, hukukun da ahlâkın müeyyidelerle koruyucusu
olmasına bağlıdır. Bu şekilde amellerin aynı
anda helal, meşru ve yasal olmasının imkânı söz konusu olacaktır.
5) Erdem, insanın tam bir ahlâki olgunluğa
ulaşmasını mümkün kılar. Çalışma hayatında iş ahlâkının önemini vurgularken; iş
ahlâkının ancak erdemli bireyler tarafından
içselleştirilebileceği unutulmamalıdır. Bu
doğrultuda kurumların ve fertlerin erdem
bilincini her zaman korumasının, yapılan
işi en iyi şekilde yapmasının ve bu emekler karşılığında haklarını mutlaka alması
gerektiğinin farkında olunması gerekmektedir.
6) Günümüzde ülkelerin zenginleşmesi,
gelişmesi ve yetkinleşmesi için yeterli doğal kaynaklara; hızla değişen ve dönüşen
teknolojiye, küreselleşme karşısında güçlü
dirence sahip olması son derece önemlidir.
Bununla beraber üretimde, tüketimde ve
paylaşımda meydana gelen değişimlere
cevap verilebilmek için yetişmiş, kaliteli ve
yetkin insan gücüne ihtiyaç vardır. İhtiyaç
duyulan ve emeği oluşturan insan gücünden iş piyasasında en iyi verimi alabilmek
için bu konuda ilgili süreçlere olumlu etki
yapacak “İş Ahlâkı” konusuna daha çok
önem verilmesi gerekmektedir.
7) İşçi, işveren, üreten, tüketen ve bölüşenlerden oluşan iktisadî sistemin bir bütün olarak ahlâkîliğini sorgulamadan, o
sistemin özne ve unsurlarının ahlâkîliğini
birbirinden tecrit ederek sorgulamak yetersiz kalacaktır. Bu nedenle sorgulamayı
daha derinden gerçekleştirebilmek amacıyla hem işverenler hem çalışanlar için
iş dünyasında, iş ahlâkının bir disiplin olarak ortaya çıkması ve ahlâkî duyarlılığın
artması noktasında iş birliği imkanlarının
zenginleşmesi ve hızlandırılması önem arz
etmektedir.
8) Ekonomik krizler ve içinden geçtiğimiz
küresel ölçekte etkilerini hissetmeye devam ettiğimiz salgın sürecinde, daha fazla
kazanç elde etme, kişisel menfaatler adına
insanların zor durumlarından şahsi menfaat devşirme gibi eğilimlerin artabildiği gözlenmektedir. Dinimiz, çalışmadan kazan-
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mayı hedefleyen her türlü girişimi yasaklar.
Ayrıca toplumun ahlâkî değerlerini hiçe
sayarak güven ve huzuru bozan rüşvet,
tefecilik, stokçuluk, karaborsacılık ve alışverişte hile, kimi ürünlerde yaşanan fahiş
fiyat artışları gibi haksız kazanç yollarına
izin vermez. Bu bağlamda ahlâkî ölçülerin
uygulanmasını sağlayacak ibadullahın sınırına riayet etme ve çalışanların aile iş hayat
dengesiyle ilgili bir bilincin oluşturulması
son derece önemlidir.
9) Çalışma hayatı, aile huzurunu koruyan,
aile değerini yücelten ve iş yaşam dengesini sağlayan bir yaklaşımla tanzim edilmelidir.
10) Helal lokma hassasiyeti, en az helal
gıda hassasiyeti kadar yüksek olmalıdır.
11) İnsan emeği kutsaldır. İnsan, kendisini
emeği vasıtasıyla yeryüzünde gerçekleştirir. Biricik olan insanın kendisini gerçekleştirme imkânı olan emek sömürülemez.
12) Üretim mekanizmasının en büyük paydaşlarından biri olan emekçilerin haklarının
insan şerefine uygun biçimde belirlenmesi yönünde farkındalık geliştirilmeli ve bu
ölçü, siyasetin öncelikli meselelerinden
birisi olmalıdır.
13) Güçlü olanın, zayıf olanı ezdiği bir düzen
ahlâkî olamaz. Böyle bir düzende baskı ve

zulüm vardır. Devletin yasaları baskı ve zulme hiçbir alanda imkân tanımamalı, ahlâkî
olanın yasal zeminde muhafaza edilmesi
mümkün kılınabilmelidir. Bu anlamda yasal
olanın aynı zamanda meşru ve ahlâkî olana
tekabül etmesi gerektiği unutulmamalıdır.
14) Kur’an’ın sa’y kavramını, Müslümanın
ahlâkı haline getirmek isteyen, ataleti, cehaleti, mukallitliği, tembelliği fıtrata isyan
olarak gören Mehmet Âkif, hayatı boyunca
hak ve adalet için mücadele etmiştir. Günümüzde emeğin yüceltilmesinin bir yolunun örgütlenmekten ve sendikalaşmaktan
geçtiği unutulmamalıdır. Sendikal hakların,
Müslümanlar için de vazgeçilmez haklar
olduğu fark edilmelidir. Söz konusu haklar
korunamadığı müddetçe bölüşüm sorunlarının büyüyeceği, hak ihlallerin artacağı,
yoksulluğun ve yabancılaşmanın yaygınlaşacağı, gayri insanî davranışların piyasaya
hâkim olacağı akıldan çıkarılmamalıdır.
15) Salgın sonrası dünya, işletmeler ve
çalışanlar için eskisi gibi olmayacaktır.
Gelişmiş ekonomilerde çalışanlar, ücret
kaybına uğramadan hibrit/melez çalışma
sistemlerini talep etmektedirler. Bunun
yanında hem yüz yüze hem de çevrimiçi iş
ortamlarının daha insani olması da talep
edilmektedir. Bu da işyeri maneviyatının
bundan sonra en az ücret kadar önemli bir

husus haline geleceğini göstermektedir.
Toplu sözleşme sistemlerimiz sadece ücretin belirlendiği sistemler değildir. Toplu
sözleşmeler işçi maneviyatını yükseltecek
maddelerle geliştirilmelidir.
16) Kurumlar, işverenler, birey ve çalışanlar
tarafından amele aktarılamayan ve davranışla gösterilemeyen değerler çalışma
hayatını ve ortamını iyiye, güzele ve hayra
dönüştürme gücünden mahrumdur. İş ahlâkının en önemli ilkelerinden biri de doğruluk ve dürüstlüktür. İkili iş birliklerinde ve
karşılıklı anlaşmalarda ve sözleşmelerde
açık sözlülük, şeffaflık, vaade sadakat ve
diğergâmlık şiar edinilmelidir.
17) Üretim ve tüketimin gerçek ihtiyaçtan
koparılması, tasarruf ve kanaat değerlerini tahrip etmektedir. Tasarruf ve kanaatin olmadığı düzlemde insanlığı bekleyen
tehlike, gelecekten çalan israf ve insanlığı
tehdit edecek olan yoksulluk ve yoksunluk
olacaktır. Sınırsız tüketim hevesini canlı tutan, şuursuzca tüketime yol açan hususlar
konusunda farkındalıklar geliştirilmelidir.
18) Dijital dünyada veri ve bilgiye erişimin
demokratikleşmesi sonucunda piyasalardaki bilgi asimetrisinin müşteri lehine dengelenmesi ilk bakışta mümkün gözükmektedir. Ancak veriye daha fazla sahip olan dijital kartel ve tekeller eliyle dijital dünyada
iş ahlâkı konularının daha karmaşık olarak
karşımıza çıktığı da izahtan varestedir. Bu
noktada düzenleyici ve denetleyici politikalar yanında dijital dünyaya veri sağlayan
tüm kullanıcıların duyarlı hareket etmeleri
son derece önemlidir."

Sayı : 28
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HAK ARAMA VE KURTARMA/UMUT TİMİ
LİDER TAKIMIMIZ EĞİTİMLERİNİ TAMAMLADI
T.C Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İşçi Ceza Paraları hibe programı kapsamında
uygulanan Afetle Mücadelede Çalışanlara Yetkinlik Kazandırılması; HAK Arama Ve Kurtarma/
Umut Timi Kurulması Projemizin İlk Eğitimi 27 Eylül-1 Ekim 2021 tarihleri arasında gerçekleşti.

Afet İşleri Komitesi Başkanımız Recep Bişkin koordinasyonunda başlayan ve AFAD
Ankara İl Müdürlüğü eğitmenleri tarafından
verilen eğitimlerde, HAK-İŞ Genel Merkez
çalışanlarından oluşan 20 kişilik Lider Takımımız Hafif Arama ve Kurtarma eğitimi
aldı.

HAK-İŞ KONFEDERASYONU

Sayı : 28

Genel Sekreterimiz Eda Güner de eğitimlerin son gününe katılarak, lider takım eğitimlerindeki başarılı çalışmalarından dolayı
kursiyerleri tebrik etti.
5 gün süren eğitim programında AFAD
eğitmenleri tarafından yoğun ve etkin şe-

kilde gerçekleştirilen eğitimler sonunda
HAK Arama Ve Kurtarma/Umut Timi Lider
Takımı tatbikatı başarıyla tamamlandı.
Projemiz kapsamında, toplam 6 grupta 120
kişiye eğitim verilecek olup, Lider Takımımız AFAD tarafından akredite edilecektir.
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YILDIZ, ARAMA ve KURTARMA EĞİTİMİ ALAN
2. GRUP KURSİYERLERLE BİRARAYA GELDİ
Genel Başkan Yardımcımız Dr. Osman Yıldız, Afetle Mücadelede Çalışanlara Yetkinlik
Kazandırılması; HAK Arama ve Kurtarma/Umut Timi Kurulması Projemizin ikinci eğitimlerine
katılan üyelerimizle eğitimlerin son gününde bir araya geldi.

Genel Başkan Yardımcımız Dr. Osman Yıldız, 15 Ekim 2021 tarihinde AFAD Ankara İl
Müdürlüğü’nde gerçekleştirilen eğitimlerin
son gününde uygulamalı tatbikatı izleyerek,
eğitimlere katılan üyelerimizi tebrik etti.

Yıldız, tatbikat sonrası üyelerimizle bir araya gelerek, “Bildiğiniz üzere 2021 yılı İçişleri
Bakanlığımız tarafından Türkiye'de Afet
Eğitim Yılı ilan edildi. Her an bir afetle karşılaşma durumunda yapılması gerekenler

ve arama-kurtarma faaliyetleri konusunda
üyelerimizin Afet Farkındalık eğitimi alabilmesi için HAK-İŞ Konfederasyonumuz
AFAD'la ikili işbirliği protokolü imzaladı.
HAK-İŞ Genel Başkanımız Mahmut Arslan’ın talimatlarıyla kurulan HAK Arama
ve Kurtarma / Umut Timi olarak ikinci
grup eğitimlerimiz bugün tamamlanmış
bulunuyor. Proje kapsamında 81 ilimizden
oluşan toplam 6 grupta 120 üyemize eğitim verilecek. Eğitimlere katılan bütün kursiyerlerimizi, projeyi yürüten Afet Komitemizi tebrik ediyor, ülkemizin geleceği için
önemli bir sorumluluk aldıklarını belirtmek
istiyorum” diye konuştu.
Bir hafta süren eğitim programında kursiyerlerimize eğitmenler tarafından, başta
deprem olmak üzere ülkemizde sıkça görülen afetlere yönelik olarak, afetlerin öncesi, sırası ve sonrasında yapılacak arama
kurtarma işlemleri hakkında uygulamalı
eğitimler verildi.

Sayı : 28
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YILDIZ, ARAMA ve KURTARMA EĞİTİMİ ALAN
ÜÇÜNCÜ GRUP KURSİYERLERLE BİRARAYA GELDİ
Genel Başkan Vekilimiz Dr. Osman Yıldız, Afetle Mücadelede Çalışanlara Yetkinlik
Kazandırılması; HAK Arama ve Kurtarma/Umut Timi Kurulması Projemizin üçüncü eğitimlerine
katılan üyelerimizle bir araya geldi.

Genel Başkan Vekilimiz Dr. Osman Yıldız,
5 Kasım 2021 tarihinde AFAD Ankara İl
Müdürlüğü’nde gerçekleştirilen eğitimlerin
son gününde eğitimlere katılan üyelerimizi tebrik etti. Genel Başkan Vekilimiz Dr.
Osman Yıldız'a , HAK-İŞ Afet İşleri Komite
Başkanımız Recep Bişkin eşlik etti.
Yıldız, “HAK-İŞ Konfederasyonu olarak

HAK-İŞ KONFEDERASYONU
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yeni, heyecan verici ve çok sevdiğimiz bir
projeyi başlattık. Bundan çok mutluluk
duyuyoruz. HAK-İŞ ne yaparsa içtenlikle
yapar, gereğini yapar, düzgün yapar. Bunu
bütün dünyaya gösterdik, bütün dünya da
bunu biliyor'' dedi.
2021 yılının İçişleri Bakanlığımız tarafından
Türkiye'de Afet Eğitim Yılı ilan edildiğini

anımsatan Yıldız, ''Her an bir afetle karşılaşma durumunda yapılması gerekenler
ve arama-kurtarma faaliyetleri konusunda
üyelerimizin Afet Farkındalık eğitimi alabilmesi için HAK-İŞ Konfederasyonumuz
AFAD'la ikili işbirliği protokolü imzaladı.
HAK-İŞ Genel Başkanımız Mahmut Arslan’ın talimatlarıyla kurulan HAK Arama
ve Kurtarma / Umut Timi olarak üçüncü
grup eğitimlerimizi bugün tamamlanmış
bulunuyoruz. Proje kapsamında 81 ilimizden oluşan toplam 6 grupta 120 üyemize
eğitim verilecek. Eğitimlere katılan bütün
kursiyerlerimizi, projeyi yürüten Afet Komitemizi tebrik ediyor, ülkemizin geleceği
için önemli bir sorumluluk aldıklarını belirtmek istiyorum” diye konuştu.
Bir hafta süren eğitim programında kursiyerlerimize eğitmenler tarafından, başta
deprem olmak üzere ülkemizde sıkça görülen afetlere yönelik olarak, afetlerin öncesi, sırası ve sonrasında yapılacak arama
kurtarma işlemleri hakkında uygulamalı
eğitimler verildi.
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ARSLAN, ARAMA ve KURTARMA EĞİTİMİ ALAN
DÖRDÜNCÜ GRUP KURSİYERLERLE BİRARAYA GELDİ
Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 10 Kasım 2021 tarihinde, Afetle Mücadelede Çalışanlara
Yetkinlik Kazandırılması; HAK Arama ve Kurtarma/Umut Timi Kurulması Projemizin dördüncü
grubunda yer alan kursiyerlerle HAK-İŞ Konfederasyonumuzda bir araya geldi.

HAK Arama ve Kurtarma Umut Timi 4.
Grup kursiyerlerimizle bir araya Gelen Genel Başkanımız Mahmut Arslan’a, HAK-İŞ
Genel Sekreterimiz Eda Güner eşlik etti.

“Sorunlara Çözümler Üretmek
Zorundayız”
Arslan, AFAD Ankara İl Müdürlüğü’nde gerçekleştirilen eğitimlere katılan üyelerimizi
tebrik ederek, “HAK-İŞ olarak Konfederasyonumuzun hem kuruluş felsefesi, hem
ilkeleri, hem de Türkiye’deki pozisyonu
itibariyle toplumun her sorunuyla ilgili çözümler üretmek zorundayız. Bir sendikayız,
mensuplarımızın haklarını koruyacağız,
yeni haklar almak için mücadele edeceğiz
ama aynı zamanda bu ülkenin çok önemli
bir sivil toplum örgütü olarak ülkemizde ve
dünyada olup biten her şeye karşı duyarlı
olmak zorundayız” dedi.

bilinçlendirmek için büyük bir sorumluluk
üstlendik. Bu konuda bir proje oluşturduk
ve projemiz Çalışma ve Sosyal Güvenlik
Bakanlığımız tarafından kabul edildi ve projemizi hayata geçirdik” şeklinde konuştu.
Arslan, profesyonel anlamda 3 tim oluşturmak istediklerini vurgulayarak, “Kursiyerlerimiz ilk etapta hafif arama ve kurtarma eğitimleri alacaklar. Timlerimiz bu
eğitimlerin ardından ileri aşama eğitimleri
de alacaklar. Konfederasyon olarak eğitimlerimizle birlikte, timlerimizin ihtiyacı
olan bütün teknik ihtiyaçlarında teminini
sağlayarak altyapımızı da oluşturuyoruz”

açıklamasında bulundu. İçişleri Bakanımız
Süleyman Soylu’nun HAK-İŞ’in 46. Kuruluş
yıldönümünde HAK-İŞ’i ziyaret ettiğini ifade eden Arslan, “İçişleri Bakanımız kuruluş
yıldönümümüzde HAK-İŞ’i ziyaret etti ve
burada oluşturduğumuz Arama Kurtarma
Projemizde yer alan ekipmanlarımızı ve
ekiplerimizi gördü. Bakanımız son derece
memnun kaldı ve bizleri tebrik etti. HAKİŞ kendi kulvarındaki bütün örgütlerden bir
adım önde bir profesyonel arama kurtarma timi oluşturma konusunda önemli bir
aşamayı geçti. Bu işi çok ciddiye alıyoruz.
Eğitimler neyse alacağız ve konunun tüm
gereğini yapacağız” dedi.

“Sizleri HAK-İŞ’te Ağırlamaktan
Dolayı Çok Mutluyuz”
HAK-İŞ Genel Sekreterimiz Eda Güner
konuşmasında, “Sizleri HAK-İŞ Konfederasyonumuzda ağırlamaktan dolayı çok
mutluyuz. Genel Başkanımızın talimatıyla
Kurulan Afet Komitemizi daha işler hale
getirebilmek için HAK Arama Kurtarma
Umut Timi’ni hayata geçirdik ve bu konuda
81 ilden oluşturulan 6 grupta toplam 120
üyemizin bu eğitimlerini almalarını sağlayacağız ” diye konuştu.

“Büyük Bir Sorumluluk Üstlendik”
2021 yılının Türkiye’de Afet Eğitim Yılı olarak ilan edildiğini hatırlatan Arslan, “İçişleri
Bakanlığımızla birlikte bu yılın başında bir
protokol imzaladık. Afet bilincini yayma, bu
konuda duyarlılık ve farkındalık oluşturma
ve ilkyardım vb. pek çok konuda toplumu

Sayı : 28
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ARSLAN, ARAMA ve KURTARMA EĞİTİMİ ALAN
BEŞİNCİ GRUP KURSİYERLERLE BİRARAYA GELDİ
Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 17 Kasım 2021 tarihinde, Afetle Mücadelede Çalışanlara
Yetkinlik Kazandırılması; HAK Arama ve Kurtarma/Umut Timi Kurulması Projemizin
beşinci grubunda yer alan kursiyerlerle HAK-İŞ Konfederasyonumuzda bir araya geldi.

''HAK-İŞ İlklerin
Konfederasyonudur''

HAK Arama ve Kurtarma Umut Timi 5.
Grup kursiyerlerimizle bir araya gelen Genel Başkanımız Mahmut Arslan’a, HAK-İŞ
Genel Sekreterimiz Eda Güner, HAK-İŞ Afet
İşleri Komite Başkanımız Recep Bişkin eşlik etti. Genel Başkanımız Mahmut Arslan,
''HAK Arama ve Kurtarma/Umut Timi Projemiz HAK-İŞ'in çok değer ve önem verdiği
bir proje olduğunu ifade eden Arslan, uzun
yıllar hayalini kurduğumuz bu projemizin
de ülkemizin üst üste yaşadığı felaketler
neticesinde bizi biraz daha böyle bir projeyi
hayata geçirmeyi hızlandırma durumunda
bıraktı'' dedi. 2021 yılının Türkiye’de Afet Eğitim Yılı olarak ilan edildiğini hatırlatan Arslan, “İçişleri Bakanlığımızla birlikte bu yılın
başında bir protokol imzaladık. Afet bilincini

HAK-İŞ KONFEDERASYONU
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yayma, bu konuda duyarlılık ve farkındalık
oluşturma ve ilkyardım vb. pek çok konuda toplumu bilinçlendirmek için büyük bir
sorumluluk üstlendik. Bu konuda bir proje
oluşturduk ve projemiz Çalışma ve Sosyal
Güvenlik Bakanlığımız tarafından kabul
edildi ve projemizi hayata geçirdik” şeklinde konuştu. Arslan, profesyonel anlamda 3
tim oluşturmak istediklerini vurgulayarak,
“Kursiyerlerimiz ilk etapta hafif arama ve
kurtarma eğitimleri alacaklar. Timlerimiz
bu eğitimlerin ardından ileri aşama eğitimleri de alacaklar. Konfederasyon olarak
eğitimlerimizle birlikte, timlerimizin ihtiyacı
olan bütün teknik ihtiyaçlarında teminini
sağlayarak altyapımızı da oluşturuyoruz”
açıklamasında bulundu.

HAK-İŞ Genel Sekreterimiz Eda Güner konuşmasında, eğitim alan kursiyerlerimizin
çok yoğun bir eğitim programından geçtiğini söyleyen Güner, ''Genel Başkanımızın
talimatıyla Afet İşleri Komitesi kurmuştuk
bunun ikinci aşaması olarak da bu sene
bir proje gerçekleştirdik HAK Arama ve
Kurtarma/Umut Timi Kurduk ve illerimizde yaygınlaştırdık. Böyle anlamlı ve güzel
işler yapmaktan gururluyuz. Hep söylüyoruz, HAK-İŞ ilklerin Konfederasyonu, Genel
Başkanımızın öncülüğünde Yönetim Kurulumuzun Kararıyla kurulan timimiz ülkemizin en önemli kurumlarından biri olacak
dır'' dedi.

''Eğitimlerimizi Başarıyla
Tamamlayacağız''
HAK-İŞ Afet İşleri Komite Başkanımız Recep Bişkin'de yaptığı konuşmasında ''Sizleri HAK-İŞ Konfederasyonumuzda ağırlamaktan dolayı çok mutluyuz. Beş günlük eğitim programımızın bugün üçüncü
gününü tamamladık. Ekibimiz gönüllü bir
ekip eğitimlerimizi başarıyla tamamlayacağız'' dedi.
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ÖZ, ARAMA VE KURTARMA EĞİTİMİ ALAN
5. GRUP KURSİYERLERLE BİR ARAYA GELDİ
HAK-İŞ Genel Başkan Yardımcımız ve Hizmet-iş Sendikamızın Genel Başkan Vekili Av. Hüseyin Öz,
17 Kasım 2021 tarihinde, HAK-İŞ bünyesinde HAK Arama ve Kurtarma/Umut Timi Kurulması
Projesinin 5. Grup kursiyerleriyle, AFAD Ankara İl Müdürlüğü Eğitim Merkezinde bir araya geldi.

HAK-İŞ Genel Başkan Yardımcımız Av. Hüseyin Öz’e HAK-İŞ Afet İşleri Komite Başkanımız Recep Bişkin eşlik etti.
Genel Başkan Yardımcımız Öz, HAK-İŞ ile
AFAD arasında imzalanan işbirliği protokolü çerçevesinde gerçekleştirilen eğitimlere
katılan kursiyerleri tebrik etti.
HAK Arama Kurtarma Umut Timi’nin hayata geçirilmesiyle HAK-İŞ Afet Komitesi’nin
daha işler haline geldiğini kaydeden Öz, alınan eğitimler sonrasında, profesyonel anlamda 3 arama kurtarma timi oluşturmayı
hedeflediklerini söyledi.

“Afet İle Mücadelede STK’lara
Büyük Görevler Düşüyor”
Doğa olaylarının daha büyük bir afete dönüşmemesi için idarecilere, kurumlara
ve özellikle sivil toplum kuruluşlarına görevler düştüğünü belirten Öz, “Bu noktada
epey mesafe aldığımızı düşünüyorum. Biz
ülkemizde herhangi bir canın başına bir şey
gelse, canımızı vermek pahasına müdahale etmekten yanayız. Bu müdahaleyi de
zamanlı ve yerli yerinde yapmamız gerekir.
Bu açıdan arama kurtarma eğitimi bizim
açımızdan çok önemli ve kritik bir evredir.
Öncelikli olarak kendi eşimizin, çocuklarımızın ve aile yakınlarımızın bu eğitimi

almalarını sağlamamız gerekiyor. Afet ile
nerede ne zaman karşılaşacağımız belli
olmaz. Bu bilinçlenmeyi toplumsal olarak
yayarak yapacağız. Arama kurtarma timlerimiz ne kadar etkin ve yetkin bir şekilde
eğitim alırsa, ülkenin içerisine dağılırsa o
denli bilinçlenmeye vesile olacağız” dedi.

“Arama Kurtarma Faaliyetlerinde
Aktif Olarak Yer Alacağız”
Bir afet meydana geldiğinde çaresiz kalan
insanların çaresi olmanın, ellerinden tutmanın, onlara yardım etmek ve onların ihtiyaçlarını karşılamanın büyük bir onur olduğu belirten Öz, “Kursiyerlerimiz HAK-İŞ’in

Umut Timi olarak insanların umudu olacak.
İnanıyorum ki kursiyerlerimiz bu eğitim
ile bundan önceki hayatlarından çok daha
bilinçli, cesur ve atak bir yapıyı ortaya koyacaklar ve bu da hepimizin gurur kaynağı
olacak. HAK-İŞ olarak her zaman afet bölgelerinde olduk, maddi ve manevi olarak
afetzedelerin yaralarına merhem olmaya
çalıştık. Bundan böyle arama kurtarma faaliyetlerinde de görevli olarak yer alacağız”
diye konuştu. Genel Başkan Yardımcımız
Öz, daha sonra HAK-İŞ Afet İşleri Komite
Başkanı Recep Bişkin ve AFAD uzmanlarından eğitim faaliyetleri hakkında bilgi aldı.

Sayı : 28
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ARSLAN, ARAMA VE KURTARMA EĞİTİMİ ALAN
6. GRUP KURSİYERLERLE BİR ARAYA GELDİ
Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 24 Kasım 2021 tarihinde, HAK-İŞ bünyesinde HAK Arama ve
Kurtarma/Umut Timi Kurulması Projesinin 6. Grup kursiyerleriyle, AFAD Ankara İl Müdürlüğü
Eğitim Merkezinde bir araya geldi. Genel Başkanımız Mahmut Arslan'a, HAK-İŞ Afet İşleri
Komite Başkanımız Recep Bişkin eşlik etti.
Genel Başkanımız Mahmut Arslan, HAK-İŞ
ile AFAD arasında imzalanan işbirliği proto-

kolü çerçevesinde gerçekleştirilen eğitimlere katılan gönüllü kursiyerleri tebrik etti.

''Gönüllülerden Oluşan Timlerimizi
Tebrik Ediyorum''
Gönüllülük esasına dayalı bu projemizi
HAK-İŞ İl Başkanlığımızın olduğu her ilde,
ilerde bu timleri bu yapıları devam ettirmek
olacaktır. Bu projemiz işin odağında insan
olan gerçekten yaptığımız en hayırlı projelerden bir tanesidir diyen Arslan, “HAK-İŞ
kendi kulvarındaki bütün örgütlerden bir
adım önde bir profesyonel arama kurtarma timi oluşturma konusunda önemli bir
aşamayı geçti. Bu işi çok ciddiye alıyoruz.
Eğitimler neyse alacağız ve konunun tüm
gereğini yapacağız” dedi.
Genel Başkanımız Mahmut Arslan, daha
sonra HAK-İŞ Afet İşleri Komite Başkanı
Recep Bişkin ve AFAD uzmanlarından eğitim faaliyetleri hakkında bilgi aldı.

HAK-İŞ KONFEDERASYONU
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AFAD BAŞKANI VALİ YUNUS SEZER’DEN
KURSİYERLERİMİZE ZİYARET
AFAD Başkanı Vali Yunus Sezer, 24 Kasım
2021 tarihinde, Afetle Mücadelede Çalışanlara Yetkinlik Kazandırılması; HAK Arama
ve Kurtarma/Umut Timi Kurulması Projemizin altıncı grubunda yer alan kursiyerlerimizle AFAD İl Müdürlüğü eğitim alanında
bir araya geldi. Eğitimlere eşlik eden Sezer,
Konfederasyonumuz HAK-İŞ’i tebrik ederek başarılar diledi.

AFET İŞLERİ KOMİTEMİZ, AFAD KAMU-STK
ORTAK TEKİRDAĞ TATBİKATINA KATILDI

HAK-İŞ Konfederasyonumuz Afet İşleri Komitemiz bünyesinde kurulan HAK
Arama ve Kurtarma Timi personellerimiz, 17-19 Aralık 2021 tarihleri arasında
AFAD tarafından akredite edilen 2 kamu
ve 14 sivil toplum kuruluşu arama kur-

tarma ekipleriyle Tekirdağ’da gerçekleştirilen Arama ve Kurtarma Tatbikatına
gözlemci olarak katıldı. Afet ve Acil Durum Koordinasyon Kurulu toplantısı ve
gerçekleştirilen tatbikata, Tekirdağ Valisi
Aziz Yıldırım, AFAD Müdahale Daire Baş-

kanı Yusuf Aysu, HAK-İŞ Afet İşleri Komite Başkanı Recep Bişkin, Komite üyeleri
Mert Demir ve Eyyüp İmamoğlu ile çeşitli
illerden gelen ekipler katıldı.
Senaryo gereği merkez üssü Tekirdağ’ın
Şarköy ilçesi olan 6,5 büyüklüğündeki
deprem haberinin alınması ile başlayan
tatbikatta, deprem sonrası Tekirdağ Afet
ve Acil Durum Koordinasyon Kurulu toplandı ve İl Afet ve Acil Durum Yönetim
Merkezi faaliyete geçirildi. Ekiplerin Tekirdağ eski Tekel Fabrikası’nda gerçekleştirdikleri arama kurtarma çalışmaları
ve yaralılara müdahale etme yöntemleri
gibi birçok faaliyetleri Komitemiz tarafından gözlemlendi.

Sayı : 28
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YILDIZ, ARAMA ve KURTARMA EĞİTİMİ ALAN
ALTINCI GRUP KURSİYERLERLE BİRARAYA GELDİ
Genel Başkan Yardımcımız Dr. Osman Yıldız, Afetle Mücadelede Çalışanlara Yetkinlik
Kazandırılması; HAK Arama ve Kurtarma/Umut Timi Kurulması Projemizin
altıncı grup eğitimlerine katılan üyelerimizle 25 Kasım 2021 tarihinde
HAK-İŞ Genel Merkezinde biraraya geldi.

Genel Başkan Yardımcımız Dr. Osman Yıldız’a
Genel Sekreterimiz Eda Güner ve Afet Komitesi Başkanımız Recep Bişkin eşlik etti.
Yıldız, “HAK-İŞ Konfederasyonu olarak yeni,
heyecan verici ve çok sevdiğimiz bir projeyi
başlattık. Bundan çok mutluluk duyuyoruz.
HAK-İŞ ne yaparsa içtenlikle yapar, gereğini
yapar, düzgün yapar. Bunu bütün dünyaya
gösterdik, bütün dünya da bunu biliyor'' dedi.
2021 yılının İçişleri Bakanlığımız tarafından Türkiye'de Afet Eğitim Yılı ilan edildiğini
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anımsatan Yıldız, ''Her an bir afetle karşılaşma durumunda yapılması gerekenler ve arama-kurtarma faaliyetleri konusunda üyelerimizin Afet Farkındalık eğitimi alabilmesi için
HAK-İŞ Konfederasyonumuz AFAD'la ikili
işbirliği protokolü imzaladı. HAK-İŞ Genel
Başkanımız Mahmut Arslan’ın talimatlarıyla
kurulan HAK Arama ve Kurtarma / Umut
Timi olarak altıncı grup eğitimlerimiz devam
etmektedir. Proje kapsamında 81 ilimizden
oluşan toplam 6 grupta 120 üyemize eğitim
verilecek. Eğitimlere katılan bütün kursiyer-

lerimizi, projeyi yürüten Afet Komitemizi tebrik ediyor, ülkemizin geleceği için önemli bir
sorumluluk aldıklarını belirtmek istiyorum”
diye konuştu.
HAK-İŞ Genel Sekreterimiz Eda Güner, eğitim alan kursiyerlerimizin çok yoğun bir
eğitim programından geçtiğini söyleyen belirterek, ''Genel Başkanımızın talimatıyla Afet
İşleri Komitesi kurmuştuk bunun ikinci aşaması olarak da bu sene bir proje gerçekleştirdik. HAK Arama ve Kurtarma/Umut Timi
Kurduk ve illerimizde yaygınlaştırdık. Böyle
anlamlı ve güzel işler yapmaktan gururluyuz.
Hep söylüyoruz, HAK-İŞ ilklerin Konfederasyonu, Genel Başkanımızın öncülüğünde
Yönetim Kurulumuzun Kararıyla kurulan timimiz ülkemizin en önemli kurumlarından
biri olacaktır dedi.
HAK-İŞ Afet İşleri Komite Başkanımız Recep Bişkin'de yaptığı konuşmasında ''Sizleri
HAK-İŞ Konfederasyonumuzda ağırlamaktan dolayı çok mutluyuz. Beş günlük eğitim
programımızı yarın tamamlamış olacağız.
Ekibimiz gönüllü bir ekip eğitimlerimizi başarıyla tamamlayacağız'' dedi.
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HAK ARAMA VE KURTARMA/UMUT TİMİ KURULMASI PROJEMİZİ BAŞARIYLA TAMAMLADIK

AFETLE MÜCADELEDE ÇALIŞANLARA YETKİNLİK
KAZANDIRILMASI PROJEMİZİN KAPANIŞ TOPLANTISI BAKAN
SOYLU'NUN KATILIMIYLA GERÇEKLEŞTİRİLDİ
Afetle Mücadelede Çalışanlara Yetkinlik Kazandırılması “HAK Arama ve Kurtarma/Umut Timi”
Kurulması Projesi Bilgilendirme ve Kapanış Toplantısı, İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu'nun
katılımıyla gerçekleştirildi.

Konfederasyonumuz HAK-İŞ tarafından,
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı desteği ile başarıyla uyguladığımız “Afetle Mücadelede Çalışanlara Yetkinlik Kazandırılması,
HAK Arama ve Kurtarma / Umut Timi Kurulması” projemizin bilgilendirme ve kapanış toplantısı, 15 Aralık 2021 tarihinde Hilton
Garden Inn Otelde gerçekleştirildi.
Toplantıya, İçişleri Bakanımız Süleyman
Soylu, Genel Başkanımız Mahmut Arslan,
İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Genel Başkan Yardımcımız Dr Osman Yıldız,
Genel Sekreterimiz Eda Güner, Sendikalarımızın Genel Başkanları ve Yönetim Kurulu
üyeleri, AFAD Başkanı Yunus Sezer, Afet Komitesi Başkanımız Recep Bişkin, AFAD yetkilileri ve eğiticileri, 120 kişilik HAK Arama
ve Kurtarma / Umut Timi üyeleri ve basın
mensupları katıldı.

Faaliyetleri İçişleri Bakanlığı’nın ilgili AFAD
işbirliğiyle yürütülen projemizin bilgilendirme ve kapanış programı, saygı duruşu ve İs-

tiklâl Marşımızın okunması ve “HAK-İŞ Afet
İşleri Komitesi Film Gösterimi” ile başladı.

Sayı : 28
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“Bakan Soylu’ya Desteğimiz
Tamdır”
Genel Başkanımız Mahmut Arslan, Konfederasyonumuz HAK-İŞ tarafından kurulan
Hak Arama Ve Kurtarma Umut Timi’nin fikir
ve isim babasının İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu olduğunu anımsatarak, “Ülkemizin afetle mücadele konusunda dünyaya
örnek olacak çalışmaları var. Bunu halkımız
da biliyor. HAK-İŞ olarak tüm faaliyetlerimizi
samimiyetle yapıyoruz; şov için yapmadığımız için Cenab-ı Hakk bize yardım ediyor”
dedi.
HAK-İŞ’i “Bu toprakların değerleriyle yoğrulmuş bir emek örgütü” şeklinde betimleyen Arslan, “HAK-İŞ olarak yeni bir sendikal

HAK-İŞ KONFEDERASYONU

Sayı : 28

anlayışıyla geleceğe yürüyoruz. Hz. Mevlana’yı 8 asır sonra keşfediyoruz. Mevlana
Hazretlerinin dediği gibi bir pergel gibi dünyayı dolaşıyoruz. Ülkemizde ve dünyada başarılı çalışmalara imza atıyoruz.” dedi.
Proje ve gelecekte yapılacak çalışmalarla
hedefimizin 81 ilde Hak Arama Kurtarma
ve Umut Timi’ni yaygınlaştırmak; bu doğrultuda Konfederasyonumuza bağlı tüm
sendikalarımızın kendi bünyelerinde kendi
arama-kurtarma ve umut timlerini kurmalarının önünü açmak olduğunu ifade eden
Arslan, gelecekte yapacağımız çalışmalara
ilişkin bilgi verdi.
Arslan, “Bu projenin devamı niteliğinde,
2022 yılında uygulanmak üzere hafif arama

Ülkemizin afetle mücadele
konusunda dünyaya örnek
olacak çalışmaları var. Bunu
halkımız da biliyor. HAK-İŞ
olarak tüm faaliyetlerimizi
samimiyetle yapıyoruz;
şov için yapmadığımız için
Cenab-ı Hakk bize yardım
ediyor.
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– kurtarma eğitimlerini bir sonraki aşamaya taşımak üzere yeni projemizi Çalışma
ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımıza geçen ay
sunduk. Afetle mücadele konusundaki çalışmalarımıza uygun fon kaynakları bulmak
yönündeki arayışlarımızı sürdürüyoruz”
dedi.

“Başarılardan Mutluluk
Duyuyoruz”
İçişleri Bakanımızı ve ekibini terörle mücadele, trafik kazalarının azaltılması, uyuşturucuyla mücadele gibi farklı sorun alanlarındaki başarılarından dolayı kutlayan
Genel Başkanımız Arslan, “Bu başarılar
insanlık için hayırlı bir iştir. HAK-İŞ olarak
bu başarıdan mutluluk duyuyoruz. Sayın

İçişleri Bakanımızın Diyarbakır Annelerine
ve mücadelelerine verdiği destek için ayrıca
teşekkür ediyorum. HAK-İŞ camiası olarak,
Konfederasyonumuz adına, bir baba olarak, saygın bir vatandaş olarak ve başarılı
bir bakan olarak Sayın Soylu’ya desteğimizi
sürdüreceğimizi bir kez daha ifade etmek
istiyorum” dedi.
HAK-İŞ’i bir işçi örgütü ve bir sendika olmanın ötesinde ülkemizin her ne sorunu varsa
onların çözümü için çaba harcayan etkin ve
güçlü bir sivil toplum kuruluşu olarak tanımlayan Arslan, “HAK-İŞ olarak her alanda
olduğu gibi afetle mücadele konusunda da
üzerimize düşen sorumlulukları yerine getirmeye devam edeceğiz. Rabbim bize güç

versin, birlik ve mücadele içerisinde çalışmalarımızı başarıyla sürdürmemizi nasip
etsin” dedi.

11 Birlik Müdürlüğümüze Bugün
HAK-İŞ’i Ekledik
İçişleri Bakanı Soylu konuşmasının başında
Konfederasyonumuzu “46 yıldır bu ülkede
hak arama mücadelesini sürdüren” bir konfederasyon olarak tanımladı. HAK-İŞ’in elini
ve gövdesini taşın altına sokarak üyelerine
afetle mücadele yetkinlik kazandırmak için
çalıştığını ifade eden Soylu, “Hak Arama
ve Kurtarma Timi’nin kurulmasını önemli
bulduğunu buluyorum. Üzerimdeki kıyafeti
giymekten ve bugün aranızda bulunmaktan
çok mutluyum. Sayın Cumhurbaşkanımızın

Sayı : 28

HAK-İŞ KONFEDERASYONU

78 | HABERLER

HAK-İŞ KONFEDERASYONU

Sayı : 28

HABERLER | 79

bu toplantıya özel selam ve başarı dileklerini
iletmek istiyorum” dedi.
HAK-İŞ’in 46 yıldır Türkiye’nin tüm meselelerinde “-mış” gibi değil, samimiyetle
mücadele ettiğini ifade eden Soylu, “Afet
dönemleri birbirimize güç verdiğimiz kritik

vakitlerdir. Enkaz altında “acaba kurtulabilecek miyim?” sorusuna yanıt arayan afetzedelere uzanan bir yardım eli olabilmek nasip
meselesidir. Bu salondaki Hak Arama Kurtarma Umut Timi üyelerinin bu salonda bir
araya gelmesi bir nasip meselesidir” dedi.

İçişleri Bakanlığımız tarafından 2021 yılının
Türkiye Afet Eğitim Yılı ilan edildiğini, bu
kapsamda ülkemiz genelinde valisinden
muhtarına, sivil toplum kuruluşlarından
sendikalara kadar toplum farklı kesimlerinden yüzbinlere bir dizi eğitim imkanı sunulduğunu ifade eden Soylu, konuşmasını şu
şekilde sürdürdü:
“Ülkemizde son 2 yılda yaşanan afetler,
iklim değişikliği, kuraklık, depremler, sel
baskınları birbirimize daha çok destek olmamız gerektiğini ortaya koymaktadır. 2009
yılında AFAD’ın kurulması, afet yönetimi
ve müdahale planının hazırlanması önemli
çalışmalardır. 81 ilin tamamı için il afet ve
risk azaltma planları 2021 yılı sonuna kadar
tamamlanmış olacaktır. 1980-1999 dönemi
ile 2000-2019 dönemi arası karşılaştırıldığında afetler kaynaklı ekonomik kayıplar ve
can kayıpları hem dünya genelinde hem de
ülkemizde kat kat artmıştır, agresif artışlar
yaşanmıştır. 81 ilde AFAD İl Müdürlüğümüz
ve 11 birlik müdürlüğümüz faaliyet göstermektedir. Bugün burada 11 birlik müdürlüğümüze bugün burada HAK-İŞ’i eklemiş
olduk.”
Vatandaşlara AFAD teknik ekibince geliştirilen afet acil mobil uygulamasını kendi
mobil cihazlarına, özellikle cep telefonlarına
kurmaları çağrısı yapan Soylu, bu uygulama
sayesinde afet anında ihtiyaç duyulan konum bildirme türünden hayati hizmetlerin
vatandaşımızın ayağına getirildiğini aktardı.
2021 yılının afetle mücadelede eğitim yılı ilan
edilmesi kapsamında yürütülen çalışmalara dikkat çeken Soylu, “Afetle mücadele
çalışmalarımıza birçok sivil toplum örgütü
gibi HAK-İŞ de katkı vermektedir, sinerji
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katmaktadır” dedi. Aralarında HAK-İŞ’in yer
aldığı konfederasyonlarla işbirliği protokolleri imzalandığını anımsatan Soylu, “Atılan
bu adımların neticesinde son 2 yılda yaşanan onca felakete rağmen, şükürler olsun
ki kaos yaşamadık. Ulaşamadığımız hane,
ulaşamadığımız vatandaşımız olmadı. Her
hangi bir kampanya düzenlediğimizde dünyanın dört bir köşesinden ve ülkemizden her
yanından yardımseverlerin bağışlarıyla 1,2
milyar Dolar üzerinde yardım toplanmaktadır. Allah, bize de bu aziz milletin bir ferdi
olmayı, onlara hizmet etmeyi nasip etti. Zorluklar karşısında pes etmeyen ve birbirine
yardımcı olan bir milletimiz var” dedi.

HAK-İŞ KONFEDERASYONU
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Soylu, Konfederasyonumuz HAK-İŞ’in 46.
Kuruluş Yıldönümündeki “HAK-İŞ sadece bir
sendika değildir. HAK-İŞ her şeye rağmen
Türkiye’yi dönüştürmek istemeyenlere rağmen, Türkiye’nin değişiminin ve dönüşümünün en önemli yapı taşıdır ve bu değişimin
merkezindedir” sözünü hatırlatarak “HAKİŞ’in üye sayısının 750 bine ulaşmasından
gurur duyuyoruz. Umut Timi sayesinde 120
HAK-İŞ gönüllüsüne AFAD Ankara İl Müdürlüğü’nde hafif arama-kurtarma eğitimleri verildi. Artık mesai arkadaşıyız; sahada
birlikte çalışacağız.” dedi.

Tam Donanımlı bir afet Mücadele
Aracını Hizmetinize Göndereceğiz
Müjdesi
Soylu konuşmasının sonunda “Her ne yapıyorsak bu aziz millet ve onun evlatlarının aydınlık geleceği için yapıyoruz. AFAD Başkanımız Yunus Sezer, tam donanımlı bir afete
müdahale aracını HAK-İŞ’e Hak Arama Kurtarma ve Umut Timinin hizmetine göndereceği müjdesini buradan veriyorum” dedi.
Soylu konuşmasını, HAK-İŞ Genel Başkanımıza, Yönetim Kurulu Üyelerimize, Umut
Timi gönüllülerine, projenin hayata geçirilmesinde emeği geçenlere teşekkür ederek
tamamladı.
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“HAK Arama Ve Kurtarma Umut
Timi Daima Göreve Hazır”
HAK-İŞ Afet İşleri Komite Başkanı Bişkin,
“Konfederasyonumuz HAK-İŞ tarafından
hem sivil toplum kuruluşu olmanın gerekliliği hem de sendikal hayattaki öncü ve yol
gösterici rolü ile bugün haklı bir gururu daha
yaşamanın sevinci içerisindeyiz. Türk ve
Dünya Sendikal hayatında ilkleri yaşayan ve
yaşatan bir konfederasyon olarak, 2019 yı-

lında Yönetim Kurulumuzun Kararı ile HAKİŞ Afet İşleri Komitesi kuruldu. Akabinde,
sahada çalışmalarımıza güç katarak, alana
yönelik hedeflerle başarılı çalışmalara imza
attık” dedi.
HAK-İŞ Afet Komitesi Başkanımız Recep
Bişkin de projeye ilişkin bilgi verdi. Bişkin,
“Proje kapsamında, HAK-İŞ Genel Merkez
çalışanlarımızdan oluşan 20 kişilik Lider
Ekibe, Üye sendikalarımızın genel merkez
yöneticileri ve çalışanlarından oluşan 20 ki-

şilik ekibe, HAK-İŞ’in 81 il başkanlığından
katılan 4 ayrı ekip ile toplamda 120 kişiye
AFAD İl Müdürlüğünde 5 gün süren “Hafif
Arama ve Kurtarma” eğitimi verildi” dedi.
Bişkin, proje yürütme döneminde geliştirilen mobil uygulama ile HAK Arama-Kurtarma ve Umut Timi çalışmalarının geniş
kitlelere ulaşması için yoğun mesai harcandığını belirterek, mobil uygulama içeriğindeki acil durum butonu ile afet durumlarında
acil müdahaleyi gerçekleştirmek için gerekli
teknolojik altyapının oluşturulduğunu; akabinde Hafif Arama ve Kurtarma Eğitim Modülü’nün hazırlandığını aktardı.
2021 yılının afetlerle mücadele içerinde geçtiğine değinen Bişkin, geçen Ağustos ayında
Karadeniz bölgemizin farklı noktalarında
yaşanan sel felaketinde, HAK-İŞ Afet İşleri
Komitesi olarak hızlı bir şekilde olay yerlerine intikal ettiklerini, İl Başkanlarımız ile
koordineli bir şekilde Sinop-Ayancık, Kastamonu-Bozkurt ve Bartın-Ulus bölgelerinde
devletimizle omuz omuza yardım dağıtımı
ve arama kurtarma çalışmalarına katıldıklarını belirtti.
Projemize verdikleri yoğun destekten ötürü
İçişleri Bakanımız Soylu’ya, Genel Başkanımız Arslan’a, Yönetim Kurulu Üyelerimize,
AFAD’a ve eğitmenlerine teşekkür eden
HAK-İŞ Afet İşleri Komite Başkanı Bişkin,
“Umuyoruz ki ülkemizde felaketler yaşanmasın. Olur da yaşanırsa HAK-İŞ olarak bu
alanda da devletimizin yanında aktif bir şekilde rol alacağız. Bu anlayışla, HAK Arama
ve Kurtarma Umut Timi daima göreve hazır
olacaktır.”
Genel Başkanımız Arslan ve Afet İşleri Komite Başkanımız Bişkin, İçişleri Bakanımız
Soylu’ya hediye takdim etti ve akabinde protokol ve Hak Arama Kurtarma Timi üyeleri
Genel Başkanımız Arslan ve İçişleri Bakanı
Soylu ile toplu fotoğraf çektirdi.
Programda “deprem sonrası altın 72 saat
içerikli” farkındalık oluşturma video gösterimi yapıldı.
AFAD Müdahale Daire Başkanlığı Ulusal
Arama Kurtarma Çalışma Grup Başkanı Ahmet Daştemir tarafından Hak Arama Kurtarma ve Umut Timi mensuplarına yönelik
afetle mücadele teknikleri içerikli sunum
yapıldı.
Program, Genel Başkanımız Mahmut Arslan
tarafından Hak Arama Kurtarma ve Umut
Timi mensuplarına sertifika takdimi ile son
buldu.
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“YENİ YILINIZI EN İÇTEN DİLEKLERİMİZLE
KUTLUYORUZ”

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan,
“Dünya genelinde yaşanan ekonomik daralmanın da etkisiyle iç piyasadaki hareketlilik, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip
Erdoğan’ın liderliğinde alınan önlemlerle
büyük ölçüde sona ermiştir. Bu dönemde
toplumun neredeyse tamamını ilgilendiren
Asgari Ücretin tarihi bir artışla 4 bin 253 lira
olarak belirlenmesi ve bütün çalışanların
ücretlerinden asgari ücret tutarı kadar olan
kısmın vergi dışı bırakılması çalışanların
geleceğe daha umutla bakmasına vesile
olmuştur” dedi.
HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan,
yeni yıl dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada
şunları kaydetti: “2021 yılı, Dünya genelinde
yaşanan ve Türkiye’yi de etkisi altına alan
Covid-19 salgınıyla mücadele ve normalleşme sürecine geçilmesi için verilen başarılı çalışmalara sahne oldu. Ülkemiz, aşılama konusunda dünyada örnek bir çalışma
gerçekleştirmiş, aşılama oranlarındaki
ciddi artışla pandeminin ateşini düşürmeyi
başarmıştır. HAK-İŞ Konfederasyonu olarak, aşılama çalışmalarını ilk günden itibaren destekledik ve desteklemeye devam
ediyoruz. Konfederasyonumuz ve sendikalarımızda yöneticilerimiz ve çalışanlarımız
başta olmak üzere üyelerimizin aşılarını

olmaları konusunda çağrılarımızı yapıyoruz. Her geçen gün ortaya çıkan yeni varyantlara karşı alınan önlemlerle bu sürecin
başarıyla tamamlanmasını umut ediyoruz.
Koronavirüs salgını, toplumun bütün kesimlerini, devletimizin işleyişini, milletimizin yaşamını, iş hayatını, işçi-işveren ilişkilerini bütün dünyada olduğu gibi Türkiye'de
de önemli oranda etkilemiştir. Bu dönemde
yaşadığımız yüksek fiyat artışları, enflasyon
artışı ve işsizlik bunun getirdiği bir kısım sorunlar olarak karşımıza çıkmıştır.
Dünya genelinde yaşanan ekonomik daralmanın da etkisiyle son günlerde iç piyasadaki olağanüstü hareketlilik, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde alınan önlemlerle büyük ölçüde sona
ermiştir. Türkiye’yi istikrarsızlaştırmak,
Türkiye’ye diz çöktürmek isteyenlere karşı alınan kararları destekliyor, ekonomide
yaşanan dalgalanmaları fırsat bilerek IMF’i
çare olarak gösteren kesimleri bir kez daha
kınıyoruz. HAK-İŞ Konfederasyonu olarak,
içeriden ve dışardan bir kısım dayatmalara
karşı, ülkemizin birlik ve beraberliğinden
yana tavır almaya devam ediyoruz. Ülkemizi hedefinden saptırmak isteyenlere asla
ve asla izin vermeyeceğiz. HAK-İŞ Konfederasyonu olarak, Türkiye’nin bölgemizde

etkin, güçlü ve oyun kurucu bölgesel bir
güç olma yolunda ortaya koyduğu çabaları
destekliyoruz.
Bütün bu olağanüstü dönemler yaşanırken,
toplumun büyük bir kesimini ilgilendiren
asgari ücretin tarihi bir artışla 4 bin 253
lira olarak belirlenmesini önemli bir başarı olarak görüyoruz. Bu artış, çalışanların
geleceğe daha umutla bakmasına vesile
olmuştur. HAK-İŞ olarak, yıllardır dile getirdiğimiz taleplerimizden biri olan bütün çalışanların ücretlerinden asgari ücret tutarı
kadar olan kısmın vergi dışı bırakılmasının
hayata geçirilmesini önemli bir kazanım
olarak görüyoruz. Bu konudaki katkılarından dolayı başta Cumhurbaşkanımız Sayın
Recep Tayyip Erdoğan, Çalışma ve Sosyal
Güvenlik Bakanımız ve emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz.
Salgınla mücadelede başarıya ulaştığımız,
yatırım ve istihdam başta olmak üzere her
alanda önemli kazanımlar elde ettiğimiz,
bölgemizde ve küremizde sürmekte olan
katliamların, acı ve gözyaşının bir an önce
son bulduğu sağlıklı ve huzurlu bir yıl diliyoruz. 2022 yılının ülkemize, milletimize,
insanlığa ve büyük HAK-İŞ ailesine sağlık,
mutluluk ve hayırlar getirmesini temenni
ediyoruz.”
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YILIN SON GÜNÜNÜ
EMEKÇİLERLE BİRLİKTE GEÇİRDİK
Genel Başkanımız Mahmut Arslan, Genel Başkan Yardımcımız Av. Hüseyin Öz ile
birlikte yılın son gününü Altındağ Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü’nde
gece vardiyasına çıkan işçilerle birlikte geçirdi.

Altındağ Belediyesi Fen İşleri Kampüsündeki
Temizlik İşleri Müdürlüğü’nde gerçekleştirilen programa Genel Başkanımız Mahmut
Arslan, Genel Başkan Yardımcımız Av. Hüseyin Öz, Hizmet-İş Sendikamızın Ankara 2
No’lu Şube Başkanı Recep Dere, Altındağ Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Emrah Çiloğlu
ve üyelerimiz katıldı.
Belediye emekçilerinin pandemi süresince
gösterdikleri özverili çalışmayla toplumun
takdirini kazandıklarını ifade eden Arslan, belediye emekçilerini tebrik etti.
Arslan, pandemi nedeniyle hayatını kaybeden
emekçilere de Allah’tan rahmet diledi.

Arslan: “Belediye Emekçilerinin
Yaptığı İş Onurlu Bir İştir”
Kültürümüzde emeğin en yüce değer olduğunu kaydeden Arslan, “Yapıp ettiğimiz her
şey emek ürünüdür. Emekçiler de emek
sahibi olarak bizim kıymetlilerimizdir. Emekçiler bir taraftan alın terini akıtarak ailesinin
rızkını kazanırken, diğer taraftan da yaptığı
hizmetten dolayı hayır kazanmaktadır. Belediye emekçilerinin yaptığı iş onurlu bir iştir.
Allah hepsinden razı olsun” şeklinde konuştu.

HAK-İŞ KONFEDERASYONU
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Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Kadro
Teşekkürü
Belediyeler başta olmak üzere kamu kurum
ve kuruluşlarında taşeron işçiliği sisteminin
sonlandırılması için uzun yıllar büyük mücadele verdiklerini kaydeden Arslan, 1 milyona
yakın taşeron emekçisine kadro verilmesinden dolayı Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip
Erdoğan’a teşekkür etti.

“Fiatları Yüksek Tutmak Bu Ülkenin
Emeğini Çalmaktır”
Döviz kurundaki tutarsızlığı fırsat bilip vatandaşlarımızı zor durumda bırakanları kınayan
Arslan, “Döviz yükselince fiyatları hemen
yükseltenler, döviz düşünce fiyatları düşürmelidir. Burada milletimize bir görev düşüyor; bu stokçuların peşini asla bırakmamalıyız. Fiyatları döviz inmesine rağmen yüksek
tutmak bu ülkenin emeğini çalmak demektir.
Devletimiz bu fırsatçılara hesabını sormalıdır”
dedi.

“2022’de Terörün Son Bulduğu,
Ekonomik Sıkıntıların Çözüldüğü Bir
Türkiye Temenni Ediyoruz”

Ülkemizin içerden ve dışardan kuşatma altında olduğunu belirten Genel Başkanımız
Arslan, “Bir yandan terörle diğer yandan
ekonomik operasyonlarla ülkemizi çökertmek istiyorlar. Bu topraklarda asırlardır bedel
ödeyerek yaşıyoruz. 2022 yılında terörün son
bulduğu, ekonomik kuşatmaların sona erdiği
bir Türkiye temenni ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Öz: “Yeni Yılda Huzur Temennisinde
Bulundu”
2021 yılında hem ülke olarak hem de çalışanlar olarak zor bir dönemi geride bıraktığımızı belirten Genel Bakan Yardımcımız Av.
Hüseyin Öz, “2022 yılı ülkemiz, milletimiz ve
bütün çalışanlarımız için huzurlu ve mutlu bir
yıl olsun” dedi.
Öz, başarılı ve özverili çalışmalarından dolayı
emekçilere teşekkür etti.

Arslan’dan Taziye Ziyareti
Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 16 Aralık’ta kalp krizi sonucu vefat eden Hizmet-İş
Sendikamızın üyesi merhum Hüseyin Demir’in ailesine taziye ziyaretinde bulundu.
Arslan, merhuma Cenab-ı Allah’tan rahmet,
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genel başkanımız mahmut Arslan, Çöp Toplama İşlerine Yardım Etti
Konuşmalardan sonra Altındağ Belediyesi’ne ait çöp toplama kamyonlarını çalışma

bölgelerine uğurlayan Genel Başkanımız
Mahmut Arslan ile Genel Başkan Yardım-

cımız Av. Hüseyin Öz, çöp toplama işlerine
yardım ettiler.
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sevenlerine baş sağlığı dileğinde
bulundu.
Genel Başkanımız Mahmut Arslan'a taziye ziyaretinde Genel
Başkan Yardımcımız Av. Hüseyin
Öz ile Hizmet-İş Sendikamızın
Ankara 2 No’lu Şube Başkanı
Recep Dere eşlik etti.
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Arslan, Üyelerimiz Ve
Aileleriyle Buluştu
Genel Başkanımız Mahmut Arslan, Ulucanlar Cezaevi Müzesi
Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilen programa katılarak, Yapracık TOKİ konutlarında çalışırken
haksız ve hukuksuz bir şekilde
işten çıkartılan Hizmet-İş Sendikamız üyeleri ve aileleri ile bir
araya geldi.
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ARSLAN, ORTAK PAYLAŞIM FORUMU’NA KATILDI
Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 14 Ekim 2021 tarihinde Türkiye İşveren Sendikaları
Konfederasyonu’nun (TİSK) “İşimizin Yarını” temasıyla düzenlenen
Ortak Paylaşım Forumunda konuştu.

“Ortak Paylaşım Forumu”na, Genel Başkanımız Mahmut Arslan, Çalışma ve Sosyal
Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Genel Sekreterimiz Eda Güner, TİSK Yönetim Kurulu
Başkanı Özgür Burak Akkol, Türk-İş Genel
Başkanı Ergün Atalay, Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) Genel Direktörü Guy Ryder, Uluslararası İşverenler Teşkilatı (IOE)
Genel Sekreteri Roberto Suarez Santos,
Birleşmiş Milletler ve Business Europe
gibi kuruluşlardan temsilciler katıldı. Online olarak düzenlenen ve canlı yayınlanan
Ortak Paylaşım Forumunu, Genel Sekreter
Yardımcımız Erdoğan Serdengeçti ile HAK-

İŞ Uzmanları da takip etti. Bu yıl üçüncüsü
gerçekleştiren Ortak Paylaşım Forumu’nun
ana teması “İşimizin Yarını” olarak belirlendi. Forumda bu yıl “Çalışma Hayatında Genç
ve Kadın, İşimizin Yarınına Hazırlanırken
Gençler ve Kadınları Ne Bekliyor?, Gençlerimizi Yarına Nasıl Hazırlıyoruz?, Ülkemizdeki Güçlü Kadınlar Başarıya Nasıl Ulaştı?,
İşimizin Yarınında Kayıtlı İstihdam” konuları
işlenecek.

“Bir Araya Gelerek Bir Şeyler
Yapabilmeyi Öğrendik”
Ortak Paylaşım Forumu’nun kamuyu, çalışanları ve işverenleri bir araya getirmesi-

nin çok anlamlı olduğunu belirten Arslan,
“Bütün sorunları işçi ve işveren olarak belki
çözemeyebiliriz. Ama bir araya gelmek çok
kıymetli, bunun altını özellikle çizmemiz
gerekiyor. Bizler işverenlerle bir araya geldiğimizde önceden suçlanırdık. Bizler şimdi
bir araya gelerek bir şeyler yapabilmeyi öğrendik. Bu toplantıları sembolik bir toplantı
olarak değil, tam tersi sonuç almaya yönelik, sorunlarımıza yönelik çözümler üreten
bir platforma dönüştürdük” diye konuştu.
Bu yıl düzenlenen formun mottosunun
“Birlikte Mümkün Türkiye” olmasının geniş anlamlar içerdiğini ifade eden Arslan,
Türkiye’nin hem kadınların hem erkeklerin
birlikte mücadelesi ile kalkınabileceğine
dikkat çekti.

“Çalışma Hayatında Genç ve
Kadın”
“Çalışma Hayatında Genç ve Kadın” konusuna değinen Arslan, HAK-İŞ Konfederasyonu’nun Genel Sekreterliği’nde bir kadın
olmasının kendilerini cesaretlendirdiğini ve
adım atmalarını kolaylaştırdığını ifade etti.
Arslan, “Bizler geçen yıl “Yeterlilik Odaklı
Sendikalı Kadın Takım Kaptanları Yetiştirilmesi” Projemizi tamamladık. Bu projeyle
birlikte 45 kadın çalışanımıza uzun süreli
bir eğitim verdik. Bu eğitimler sonrasında bu arkadaşlarımız bulundukları illerde,
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sendikal mücadeleyi kadınların nasıl yürütecekleri hususunda örgütlenmede aktif
olarak yer aldılar” diye konuştu.

“Gençlerimizi Çalışma Hayatına
Adapte Etmeye Çalışıyoruz”
Gençlere yönelik yürütülen çalışmalara da
değinen Arslan, “Geleceğimiz gençler. Çalışan ve sendikalı olan gençler bizim birinci
derecede muhatabımız. Bize burada büyük
görevler düşüyor. Konfederasyonumuzda
ve sendikalarımızda gençlerimiz üç aylık
süre ile staj yapıyorlar. Bu gençlerimizden
istikrarlı olanlar HAK-İŞ’in uzman kadrolarında çalışmaya devam ediyorlar. Biz
üniversite çağındaki gençlerimizi HAK-İŞ
ile tanıştırarak, çalışma hayatına adapte
etmeye çalışıyoruz” dedi.

“Fidan Sertifikası Hediye
Ediyoruz”
Arslan, geçtiğimiz aylarda ülkemizde yaşanan yangın ve sel felaketlerinin yaralarının sarılmaya çalışılması için HAK-İŞ
Konfederasyonu olarak üzerlerine düşen
her göreve hazır olduklarını ve afet konusunda HAK-İŞ Konfederasyonu’nun
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yürüttüğü çalışmalara değindi. Arslan,
yanan ormanların yerine yenilerinin oluşturulması için yapılan her ziyaret ve etkinliklerde hediye yerine fidan sertifikası
takdim ettiklerini sözlerine ekledi. Arslan,
“Cumhurbaşkanlığımız ve gittiğimiz her
ziyarette fidan sertifikamız ile gidiyoruz.
Gittiğimiz yerlere hediye yerine fidan sertifikası hediye ediyoruz” dedi.
Arslan, kayıt dışı istihdamla mücadele
ve çalışanların vergi yükünün azaltılması
konusunda işçi ve işveren tarafının ortak
düşündüğünü ifade ederek, “Kayıt dışı istihdamı ortadan kaldıramadığımız sürece
emekçilerimizi sendikalara dahil edemeyiz. Gelir dağılımı adaletsizliği, iş kazalarının azalması, sosyal güvenlik sisteminin
finanse edilmesi, sendikal mücadelenin
güçlendirilmesi için kayıt dışı istihdamla
hep birlikte mücadele etmeliyiz” diye konuştu.
Ortak Paylaşım Forumunda, Çalışma ve
Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, TİSK
Başkanı Özgür Burak Akkol ve Türk-İş
Başkanı Ergun Atalay da birer konuşma
konuşma yaptı.

“HAK Arama Kurtarma
Umut Timi’ni Kurduk”

Arslan, Ortak Paylaşım
Forumu'nda HAK-İŞ tarafından
kurulan Afet Komitesi
kapsamında HAK Arama ve
Kurtarma Timi oluşturulduğunu
ve Kurtarma Timi’nin Karadeniz
bölgemizde meydana gelen
sel felaketlerinde aktif olarak
görev aldığına dikkat çekti.
Arslan, “AFAD ile yaptığımız
ortak proje kapsamında bütün
çalışanlarımıza ilk yardım
eğitimi aldırdık. Sonrasında HAK
Arama Kurtarma Umut Timi’ni
kurduk. Bu tim AFAD’da eğitim
alarak, AFAD tarafından akredite
olacak. Bu tim afet zamanı diğer
kuruluşlarla birlikte sahada yer
alacak ve profesyonelce hizmet
verecek” şeklinde konuştu.

HABERLER | 89

GENEL BAŞKAN YARDIMCIMIZ YILDIZ VE
HAK-İŞ ÇALIŞANLARI TEMEL İLKYARDIM EĞİTİMİ ALDI

HAK-İŞ Genel Başkan Yardımcımız Dr. Osman Yıldız ve HAK-İŞ çalışanları, temel ilkyardım eğitimi aldı.
HAK-İŞ Afet İşleri Komitemiz tarafından
gerçekleştirilen “Temel İlkyardım Eğitimi”

İlk yardım öğren,
hayat kurtar!
Türk Kızılayı her yıl binlerce kişiye ilk yardım
eğitimi veriyor, insanlar acil durumlarda ne
yapılması gerektiğini öğreniyor. Türk Kızılayı’nın
yurt geneline yayılmış ilk yardım eğitim
merkezlerinde “SEN DE İLK YARDIM ÖĞREN,
SEN DE HAYAT KURTAR”.

Hayatta öğrenebileceğin
en önemli şey bu olabilir.

AFAD Ankara İl Müdürlüğü eğitmenleri tarafından 23-24 Eylül 2021 tarihlerinde Konfederasyonumuz HAK-İŞ’te gerçekleştirildi.
Eğitime, HAK-İŞ Genel Başkan Yardımcımız
Dr. Osman Yıldız başta olmak üzere HAK-

İlk yardımın önemi
İlk yardım, herhangi bir kaza ya da yaşamı
tehlikeye düşüren bir durumda, sağlık görevlileri
tarafından tıbbi müdahale gerçekleştirilene kadar,
hayatın kurtarılması ya da durumun daha kötüye
gitmesini önlemek amacıyla olay yerinde, mevcut
malzemelerle yapılan ilaçsız uygulamalardır.

İŞ çalışanları katıldı. Eğitim programında;
Genel İlkyardım Bilgileri, Boğulmalarda
İlkyardım, Bilinç Bozukluklarında İlkyardım,
Vücut Sistemleri, Acil Taşıma Teknikleri, Böcek Sokması ve Hayvan Isırıklarında
İlkyardım, Göze, Kulağa ve Buruna Yabancı Cisim Kaçmasında İlkyardım, Hava Yolu
Tıkanıklığında İlkyardım, Kanamalarda İlkyardım, OED Kullanımı, Şok ve Göğüs Ağrısında İlkyardım, Çocuklarda ve Erişkinlerde
Temel Yaşam Desteği konularında hem
teorik bilgi hem de uygulamaya dayalı bir
eğitim programı gerçekleştirildi.
Eğitimlerin ardından yapılacak teorik ve uygulamalı sınavlarda başarılı olan kursiyerlere İl Sağlık Müdürlüğü onaylı sertifika ve
Avrupa ülkelerin de geçerli AFAD “İlkyardımcı Sertifikası ve Kimlik Kartı” verilecek.

İlk yardım eğitim konuları

112
Acil Yardım
Temel yaşam desteği İnsan Vücudu ile ilgili
bilinmesi gerekenler
uygulamaları

Hasta Yaralının
Değerlendirilmesi

Yapılan bilimsel çalışmalara göre kazalarda meydana
gelen can kayıplarının; %10’unun ilk 5 dakika
içerisinde, %45’inin ise ilk 30 dakika içerisinde
meydana geldiği belirlenmiştir.
Bu da gösteriyor ki; doğru, etkin ve zamanında
sağlanacak ilk yardım uygulamaları ile birçok
can kaybının önüne geçilebilir!

ACİL DURUMDA ARANMASI GEREKEN
TELEFON NUMARALARI

110
İtfaiye

156
Temel yaşam desteği
uygulamaları

Solunum Yolu
Tıkanıklıkları

Kanamalar

Jandarma

155
Polis

Türk Kızılayı
ilk yardım eğitimleri
Türk Kızılayı, toplumun bilinçlendirilerek, acil tıbbi
hastalıklar, afetler ve kazalar nedeniyle yaralanan
insanların yaşam şanslarını arttırmak, oluşabilecek
sakatlıkları önlemek ve iyileşmeyi kolaylaştırmak
için 1960 yılından beri ilk yardım eğitimlerini
sürdürmektedir.

Bilinç bozuklukları

Isı Dengesi
Bozuklukları

Diğer Acil Durumlarda
İlk Yardım

Zehirlenmeler

Yaralanmalar

114
Zehir Danışma Merkezi

Kırık, Çıkık ve
Burkulmalar

Sağlık Bakanlığınca 2002 yılında yayımlanan “İlk Yardım
Yönetmeliği” gereği; tüm kurum ve kuruluşlarda istihdam edilen
her yirmi personel için bir, ilgili mevzuata göre ağır ve tehlikeli
işler kapsamında bulunan işyerlerinde, her on personel için bir
olmak üzere, en az “Temel İlk Yardım Eğitimi Sertifikası” almış
“İlkyardımcı” bulundurulması zorunludur.

www.ilkyardim.org.tr
İlk yardım ve ilk yardım eğitimleriyle
ilgili detaylı bilgiyi www.ilkyardim.org.tr
adresinden alabilirsiniz.

Hayvan Isırıkları ve
Böcek Sokmaları

Hasta Yaralı Taşıma
www.kizilay.org.tr
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ILO C190 SÖZLEŞMESİNİN TOPLU İŞ SÖZLEŞMELERİNE
UYARLANMASI TOPLANTISI YAPILDI
HAK- İŞ olarak, “İşyerinde Şiddet ve Tacizin Önlenmesi” konusunda “ILO C190 nolu
Çalışma Yaşamında Şiddet ve Tacizin Ortadan Kaldırılmasına İlişkin Sözleşme’’nin toplu iş
sözleşmelerine uyarlanması ve uygulanması için hazırlanan çalışmamız sendikalarımızla paylaşıldı.

17 Kasım 2021 tarihinde gerçekleşen toplantıya, Genel Sekreterimiz Eda Güner, Kadın Komitesi Başkanımız Fatma Zengin,
sendikalarımızın Genel Başkanları ve Yöneticileri, sendikalarımızın hukuk müşavirleri,
toplu iş sözleşmesi uzmanları ve konfederasyonumuzun uzmanları katıldı.
Genel Sekreterimiz Eda Güner, “HAK-İŞ
ilklerin Konfederasyonudur. Şiddet ve Tacizin önlenmesi konusunda farkındalık
yaratmak için her zaman öncü faaliyetler
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gerçekleştirdik. HAK-İŞ olarak her yaptığımız çalışmayı bir üst aşamaya, ikinci bir
seviyeye taşıyoruz. ILO sözleşmesinin toplu
iş sözleşmelerine aktarılması da, iş yerlerinde şiddetle mücadelenin en somut çıktısı olacaktır. Bu anlamda sendikalarımızın
kendi toplu iş sözleşmelerine, bu çalışmadaki maddeleri koyup yaygınlaştırması çok
önemlidir” dedi.
Kadın Komite Başkanımız Fatma Zengin,
sözleşmenin onaylama süreci ve dünyada

uygulama örnekleri hakkında bilgilendirmelerde bulundu. Zengin; “İnsan onuruna
dayanan bir çalışma kültürünün önemini
biliyor, herkesin şiddet ve tacizden arınmış
bir çalışma yaşamı hakkına sahip olması
gerektiğine inanıyoruz. Çalışma yaşamında
şiddet ve taciz bir kişinin psikolojik, fiziksel ve cinsel sağlığını, saygınlığını, aile ve
sosyal çevresini etkilemektedir. Sendikalar olarak, toplumumuzu ve geleceğimizi
ilgilendiren hem işyerinde şiddet ve tacizin
önlenmesi konusunda hem de aile içi ve
sosyal hayattaki şiddetin bertaraf edilmesi
konusunda yapmış olduğumuz bu çalışmanın kıymetli olduğunu biliyoruz, HAK-İŞ ve
sendikalarımızla iş barışının sağlanmasını
hep birlikte başaracağız.’ dedi.
Konfederasyonumuz Hukuk Müşaviri Av.
Hamdi Abdullah Koçoğlu taslak çalışmaya
ilişkin sunum yaptı.
Sendikalarımızın başkan ve yöneticileri de
çalışmaya ilişkin görüş ve önerilerini paylaştı.
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HAK-İŞ'TEN
BİR İLK

ARSLAN: “C190 Yeni Bir Dönemin
Başlangıcı Olacak”

Genel Başkanımız Mahmut Arslan, ILO C190 sayılı Çalışma Yaşamında Şiddet ve
Tacizin Ortadan Kaldırılmasına İlişkin Sözleşmenin toplu iş sözleşmelerine uyarlanması
konusunda yapılan çalışmayı kamuoyuna açıkladı.

Zengin, HAK-İŞ Kadın Komite Sorumlumuz
Yağmur Açıkalın, Sendikalarımızın Kadın Komitesi Başkan ve Üyeleri, uzmanlar, genel
merkez çalışanlarımız ve basın mensupları
katıldı.

“Bugün Bizler İçin Tarihi Bir Gün”

Genel Başkanımız Mahmut Arslan, ILO C190
sayılı Çalışma Yaşamında Şiddet ve Tacizin
Ortadan Kaldırılmasına İlişkin Sözleşmenin
toplu iş sözleşmelerine uyarlanması konusunda yapılan çalışmayı kamuoyuna açıkladı
ve “Şiddete Sıfır Tolerans” Politika Belgesini
imzaladı. Arslan, “Bu gün bizim için tarihi bir
gün. Konfederasyonumuz her alanda olduğu
gibi işyerinde taciz ve şiddetle mücadele konusunda da öncülük ve liderlik yapma misyonunun gereğini yerine getiriyor” dedi.

Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 7 Aralık
2021 tarihinde Konfederasyonumuz HAKİŞ’te düzenlediği basın toplantısında, “ILO
C190 sayılı Çalışma Yaşamında Şiddet ve
Tacizin Ortadan Kaldırılmasına İlişkin Sözleşmenin” toplu iş sözleşmelerine uyarlanması
konusunda yapılan çalışmayı kamuoyuna
açıkladı. Toplantıya, Genel Başkan Yardımcımız Av. Hüseyin Öz, Genel Sekreterimiz Eda
Güner, Sendikalarımızın Genel Başkanları,
HAK-İŞ Kadın Komitesi Başkanımız Fatma

Arslan, ILO C190 Sayılı Çalışma Yaşamında Şiddet ve Tacizin Ortadan Kaldırılmasına
İlişkin Sözleşme’nin toplu iş sözleşmelerine uyarlanması ve uygulanması konusunda
Konfederasyonumuz HAK-İŞ’in yoğun bir
çalışma yürüttüğünü söyledi. Arslan, “Bu gün
bizim için tarihi bir gün. Konfederasyonumuz
her alanda olduğu gibi işyerinde taciz ve şiddetle mücadele konusunda da öncülük ve
liderlik yapma misyonunun gereğini yerine
getiriyor. HAK-İŞ çalışma hayatının önemli
bir aktörüdür. İnsana ait, insana dair hangi
sorun varsa bu sorun ile ilgili HAK-İŞ’in bir
çözümü, önerisi ve hedefleri vardır” diye konuştu.

“C190’ın ne anlama geldiğini
bilmeliyiz”
Genel Başkanımız Mahmut Arslan, ILO
C190’ın Türkiye tarafından henüz imza altına alınmadığını hatırlatarak, “Türkiye henüz
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bu sözleşmeyi imzalamadı ancak geçtiğimiz
yıldan başlayarak, Sayın Cumhurbaşkanımız
Recep Tayyip Erdoğan’a ve Çalışma ve Sosyal
Güvenlik Bakanımıza C190’ın imzalanmasının çalışma hayatının aktörleri için ne anlama
geldiğini ifade ettik. C190’ın çalışma barışı,
işçi-işveren ilişkileri, verimlilik ve iş barışı
için çok temel bir görevi olduğunu ifade ettik”
şeklinde konuştu.

“C190 Yeni Bir Dönemin Başlangıcı
Olacak”
Arslan, sözleşmenin imzalanması ile birlikte hayata geçirilecek mevzuatlarla yaşanan
olumsuzlukların önüne geçileceğini ifade
ederek, “Bu sözleşmenin imzalanması bize
inanılmaz bir alan açacak. Yaşadığımız birçok olumsuz hikaye sona erecek. ILO C190
milyonlarca çalışanın çalışma hayatındaki
geleceğini etkileyen bir sözleşme. Türki-

ye’nin bunu imzalaması ve HAK-İŞ ile birlikte
bütün çalışanların kendilerini daha güvende
hissedecekleri yeni bir dönemin başlangıcı
demektir. Biz HAK-İŞ olarak yeni dönemin
öncülüğünü yapmak istiyoruz” dedi.

“HAK-İŞ Bir İlki Başardı”
Çalışma hayatının uluslararası bir sözleşme
ile birlikte yeniden düzenleneceğinin altını
çizen Arslan, “Konfederasyon olarak yeni
bir yola çıktık. HAK-İŞ olarak sendikalarımıza yol gösterici bir çalışma yapmak istedik.
Bu çalışmaya emek veren arkadaşlarımıza,
sendikalarımıza, uzmanlarımıza yürekten
teşekkür ediyorum. Gerçekten bir ilk. Bu ilkleri oluşturmak zordur. Sözleşmenin genel
hükümlerinden yola çıkarak bunu toplu sözleşme modeline dönüştürmenin ne kadar
zor olduğunu biliyorum ama bunu başarmak
zorundayız” ifadelerini kullandı.

HAK-İŞ KONFEDERASYONU
“ŞİDDETE SIFIR TOLERANS” POLİTİKASI

HAK-İŞ Konfederasyonu; çalışma yaşamında şiddet ve tacizin bir insan hakları
ihlali, fırsat eşitliğine yönelik bir tehdit olduğunu, insana yakışır iş ile bağdaşmadığını, ev içi şiddet de dâhil olmak üzere cinsiyete dayalı şiddet ve tacizin kadın ve
kız çocuklarını orantısız şekilde etkilediğini kabul eder. Çoklu ve kesişen ayrımcılık
biçimleri, eşit olmayan cinsiyete dayalı güç ilişkileri ve kalıp yargıları da dâhil olmak
üzere, temel neden ve risk faktörlerini ele alan kapsayıcı ve bütünleşik bir yaklaşımın çalışma yaşamında her türlü şiddet ve tacize son vermek için esas olduğunun
farkında olarak “Şiddete Sıfır Tolerans” anlayışını benimser ve bu politika belgesinde yer alan hususlar çerçevesinde davranmayı taahhüt eder.
Konfederasyonumuz;
• Çalışma yaşamında şiddet ve tacizin bir kişinin psikolojik, fiziksel ve cinsel sağlığını, saygınlığını, aile ve sosyal çevresini etkilediği gerçeğine dayanarak, işyerinde
ve işle ilgili her ortamda (iş seyahatleri, eğitim, etkinlik ve sosyal faaliyetler, işle
ilgili iletişimler, işe gidiş-gelişler) meydana gelen, işle bağlantılı veya işten kaynaklanan şiddet ve tacizle mücadele ile ilgili önlemler almayı,
• Şiddet ve tacizi önlemek için karşılıklı saygı ve insan onuruna dayanan bir çalışma kültürünü teşvik etmeyi ve çalışanlar için sağlıklı ve şiddetten arınmış bir
çalışma ortamı oluşturmayı,
• Çalışanlarına, ailelerine ve iş ortaklarına çalışma yaşamında ve ev içinde her tür
şiddet ve taciz; bunları önleme ve koruma yöntemleri hakkında çeşitli eğitimler ile
faaliyetler düzenleyerek farkındalığı arttırmayı ve bilinçlendirmeyi,
• Çalışanlar ve temsilcilerinin katılımıyla şiddet ve tacize dair tehlikeleri belirleyip
riskleri değerlendirerek önlemler almayı, iş sağlığı ve güvenliği yönetiminde ev içi
şiddet de dâhil olmak üzere mahremiyet ve gizliliğin korunmasını sağlayan gerekli
mekanizmaları oluşturmayı,
• Ev içi şiddete maruz kalan çalışanların destek alabilecekleri mekanizmaları oluşturmak amacıyla sivil toplum ve diğer ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği
geliştirmeyi ve gizlilik esası ile çalışanın mahremiyetine özen göstererek gerekli
bilgilendirmeyi, yönlendirmeyi yapmayı ve çözüm için destek olmayı,
• İşyerinde şiddet ve tacizin yaşanması durumunda gizlilik ve tarafsızlığı gözeten,
etkin işleyen şikâyet, soruşturma, yönlendirme, destek ve telafi mekanizmaları
kurmayı,
• Çalışma yaşamında ve ev içinde şiddet ve tacize son vermek için fıtratta farklılık
haklarda eşitlik yaklaşımı ile çalışma yaşamında liderlik/ yol göstericilik rolü üstlenmeyi, kamu kurumlarıyla, sivil toplumla ve ilgili kuruluşlarla yapıcı işbirlikleri
geliştirmeyi,
Taahhüt eder.”
ILO C190 SÖZLEŞMESİ TOPLU İŞ SÖZLEŞMELERİNE UYARLANDI
ILO C190 sayılı Çalışma Yaşamında Şiddet ve Tacizin Ortadan Kaldırılmasına İlişkin
Sözleşmenin toplu iş sözleşmelerine uyarlanması konusunda yapılan çalışmayı
kamuoyuna açıklandı. Çalışmada şu başlıklara yer verildi:
“HAK-İŞ olarak:
• İnsan onuruna dayanan bir çalışma kültürünün önemini biliyor, herkesin şiddet
ve tacizden arınmış bir çalışma yaşamı hakkına sahip olması gerektiğine inanıyoruz.
• Herkesin her türlü şiddet ve tacizden arınmış çalışma hakkına sahip olduğu
inancıyla, şiddet ve tacizi önlemek için karşılıklı saygı ve insan onuruna dayanan bir
çalışma kültürünü hedefliyoruz.
• İşyerlerinde “Şiddete Sıfır Tolerans” anlayışının benimsenmesini ve politika haline getirilmesini hedefliyoruz.
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“Onurla ve Gururla İmzalıyorum” Arslan,
C190 sözleşmesinin HAK-İŞ tarafından imzalanmasının gururunu yaşarken, sözleşme
gereği HAK-İŞ Konfederasyonu’nun sorumluluklarının daha arttığına dikkat çekti.
Arslan, “Bugün burada konfederasyonumuz
adına bu belgeyi onurla ve gururla imzalayacağım. Yeni bir sorumlulukta bizim üzerimize
yüklenmiş olacak. Attığımız imzanın arkasındayız. Bütün ayrıntılarını hayata geçirecek bir
sorumluluğu da üstleneceğiz. Biz bunu yapmaya çalıştık” dedi.
Arslan Konuşmasının ardından, HAK-İŞ Konfederasyonu “Şiddete Sıfır Tolerans” Politika
Belgesini imzaladı.
HAK-İŞ Kadın Komite Sorumlumuz Yağmur
Açıkalın, “Şiddete Sıfır Tolerans” Politika belgesini okudu.

• Çalışma yaşamında; fiziksel, cinsel, ekonomik, siber, ısrarlı takip, psikolojik taciz
(mobbing) dâhil olmak üzere her türlü şiddetin ve tacizin izlenmesini ve önlenmesini istiyoruz.
• İşyerlerinde gerçekleşen şiddet ve tacizin çalışanların itibarını ve onurunu zedelediğini, kişinin verimliliğini azalttığını, sağlığını kaybetmesine neden olduğunu ve
bu nedenlerle çalışma hayatını olumsuz etkilediğini görüyoruz.
• İş esnasında meydana gelen, işle bağlantılı veya işten kaynaklanan her türlü
şiddeti ve tacizi işyerinde gerçekleşmiş şiddet olarak tanımlıyoruz.
• Kendisine yönelmiş veya yönelmesi kuvvetle muhtemel şiddet veya taciz olayı
nedeniyle hayati tehlikesinin olduğu/tehdit altında olduğu belgelenen, kendisini
korumaya yönelik özel koruma tedbiri bulunan veya uzaklaştırma kararı olan işçinin talebi üzerine;
- Uygun bir pozisyonun olması halinde görev yeri değişikliği yapmasını,
- İş sözleşmesini bildirimsiz olarak feshetme hakkının tanınmasını ve kıdem tazminatının tam olarak ödenmesini,
- Bu nedenle iş sözleşmesini fesheden işçinin işe tekrar başlamak istemesi halinde işe alımda öncelik tanınmasını,
- Kısmi süreli, uzaktan çalışma, vardiyalı çalışma gibi esnek çalışma imkânlarının
sağlanmasını,
- Kıdemden sayılan ücretli/ücretsiz izin hakkı verilmesini istiyoruz.
• Kendisine yönelmiş veya yönelmesi kuvvetle muhtemel şiddet veya taciz olayı
nedeniyle; işi kesintiye uğrayan ve buna bağlı olarak hakkında disiplin cezası verilen ve/veya iş sözleşmesi feshedilen işçinin durumunu belgelemesi halinde ilgili
disiplin cezasının iptalini ve/veya işe iadesinin yapılmasını talep ediyoruz.
• İşyerinde iş sağlığı güvenliği uygulamalarında fizyolojik ve psikososyal unsurlara aile içi şiddeti de dahil ederek, iş sağlığı ve güvenliği bağlamında işyeri risk
değerlendirmesinin yapılarak, tehlikelere karşı önlemlerin alınmasını istiyoruz.
• İşyerinde şiddet ve tacize maruz kalan işçiye, iş göremezlikle sonuçlanan psikososyal, fiziksel veya başka herhangi bir yaralanma veya hastalık durumunda
işveren tarafından maddi ve manevi destek sağlanmasını istiyoruz.
• İşyerinde işveren ve işçi arasında iyi ve dengeli çalışma koşullarının sağlamasını
istiyoruz.
• İşyerlerinde “İş Barışının Sağlanması, Şiddet ve Tacizin Önlenmesi ve İzlenmesi
Komisyonu” kurulmasını hedefliyoruz.
• İşveren ve sendikaların birlikte çalışma yaparak işyerlerinde iş barışının sağlanmasını ve şiddetin sıfıra indirgenmesini hedefliyoruz.
• İşyerlerinde, şiddete maruz kalan işçinin başvuru yapabileceği bir mekanizmayı
kurmayı hedefliyoruz.
• İşyerinde şiddet ve taciz algısının düzenli olarak incelenmesi amacıyla önleyici
politikaların geliştirilmesini hedefliyoruz.
• İşyerinde şiddet ve tacize ilişkin verilerin hazırlanmasını, erişilebilir biçimlerde
rehberlik, eğitim ve farkındalık oluşturma faaliyetlerinin gerçekleştirilmesini hedefliyoruz.
• Şiddet ve psikolojik taciz nedeniyle adli ve idari merciler tarafından ceza verilen
kişilere işyerlerinde ve sendikalarda yöneticilik, amirlik, şeflik, temsilcilik gibi pozisyonlarda görev verilmemesini önemsiyoruz.
• “Şiddete Sıfır tolerans” bakışı ile çalışma ortamının düzenlenmesinde sorumluluk alınmasını, doğru eylem ve davranışların teşvik edilmesini ve bu hususta işyeri
politikalarının hazırlanmasını istiyoruz.
• Şiddet ve tacizin önlenmesi ile işyerlerinde verimliliğin artacağına inanıyoruz.”
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ARSLAN, SAKARYA'DA GENÇLİK MERKEZİ VE
KİTAP FUARI AÇILIŞINA KATILDI
Genel Başkanımız Mahmut Arslan, Genel Başkan Yardımcımız Dr. Osman Yıldız ile birlikte
17 Aralık 2021 tarihinde Sakarya ili Hendek ilçesinde Rasimpaşa Kültür Derneği tarafından
düzenlenen Hendek Kitap ve Kültür Fuarı açılışına katıldı.

Açılışa Genel Başkanımız Mahmut Arslan, Genel Başkan Yardımcımız Dr. Osman
Yıldız, AK Parti Yerel Yönetimler Başkan
Yardımcısı 25. Dönem AK Parti Sakarya
Milletvekili Ali İnci, Sakarya Büyükşehir
Belediye Başkanı Ekrem Yüce, HAK-İŞ Sakarya İl Başkanımız Mehmet Mesut Gökdemir, HAK-İŞ Sakarya İl Başkan Yardımcıları,
konfederasyonumuza bağlı sendikalarımızın il başkanları, protokol, basın mensupları
ve vatandaşlar katıldı.

“Bu Eserin Türkiye’de Bir Benzeri
Yok”
AK Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı 25. Dönem AK Parti Sakarya Milletvekili
Ali İnci, yoğun yağmur altında gerçekleştirilen açılışta yaptığı konuşmada, “Bu eserin yapılmasında Hendek halkına ne kadar
teşekkür etsem azdır. Bu eser Türkiye’de

bir numara oldu. Bu eserin bir benzeri Türkiye’de ve dünyada yok. Tesisimizin hayırlı
olmasını diliyorum” diye konuştu.

“Hayırlı ve Uğurlu Olmasını
Diliyorum”
Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce bu güzel günün hayırlara vesile
olması dileğinde bulunarak, “Bu yağmurda

“Destek Veren Herkese Teşekkür
Ediyorum”
Kafeteryalar, kütüphaneler, akıl oyunları salonları, el beceri ve teknoloji alanları,
kültür ve kitap merkezilerinin yer aldığı
külliyenin açılışında konuşan Genel Başkanımız Mahmut Arslan, “Şu anda içerisinde
bulunduğumuz bu esere destek veren, katkı veren, bu eseri bu hale getiren herkesten
Allah’tan razı olsun. Bu eseri Hendek halkına kazandıran herkese teşekkür etmek
istiyorum” diye konuştu.
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Arslan, Deprem
Simülasyonu
Hakkında
Öğrencilerden
Bilgi Aldı

buraya gelmeniz en güzel konuşmadır.
Bu soğukta ve yağmurda bu kitap fuarında sizler varsınız, sizler konuşuyorsunuz, bu tesisin hayırlı ve uğurlu olmasını
diliyorum” dedi. Konuşmaların ardından
Rasimpaşa Kültür Derneği tarafından
düzenlenen Gençlik Merkezi ve Kitap Fuarı’nın açılış kurdelesi kesildi. Fuarı gezen
Genel Başkanımız Mahmut Arslan, HAKİŞ Konfederasyonumuz tarafından açılan
standa da uğrayarak öğrencilere yiyecek
dağıtımı gerçekleştirildi. Aktivite, gençlik
merkezleri, teknoloji ve spor standlarını
gezen Arslan, stand görevlilerinden ve
öğrencilerden projeler hakkında bilgiler
aldı.
Afet İşleri Komitesi Başkanımız Recep
Bişkin ve Komite üyelerimiz de stant ziyaretleri sırasında Genel Başkanımız Mahmut Arslan ve Genel Başkan Yardımcımız
Dr. Osman Yıldız’a eşlik etti.

TÜBİTAK Bilim
Fuarı’na katılan
öğrencilerin deprem
simülasyonu ve
engelli vatandaşlara
kolaylık sağlayacak
olan ayakkabı hakkında öğrencilerden
bilgi alan Arslan,
projenin birçok insana büyük faydalar
sağlayacağını belirterek öğrencilere
yeni projelerinde
başarılar diledi.
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ARSLAN, GENÇ KADIN EMEKÇİLERİN YAYGIN ÖĞRENME YOLUYLA
GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ EĞİTİM PROGRAMI’NA KATILDI
Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 4 Ekim 2021 tarihinde Konfederasyonumuzun
HAK-İŞ’in koordinatörlüğünde, Avrupa Birliği'nin Erasmus+ programı kapsamında, yürütülmekte olan
"Genç Kadın Emekçilerin Yaygın Öğrenme Yoluyla Güçlendirilmesi” projemizin eğitim programına katıldı.
güçlendirmek ve bu bilgileri kullanabilecek
olgunluğa eriştirebilmeyi sağlamayı hedefliyoruz” dedi.

“Klasik Sendikal Anlayış Son Buldu”
Türkiye’de olduğu gibi bütün dünyada sendikal hareketin 19 ve 20. Yüzyıl klasik anlayışını
büyük ölçüde terk ettiğini belirten Arslan, “21.
Yüzyılı anlamamız, var olmamız ve bu yüzyılda kendimizi etkin, güçlü bir hale getirmemiz
gerekiyor. Bütün ezberlerimizi, tarihsel olarak bize öğretilen sendikal yaklaşımları, yeniden gözden geçirmek zorundayız. İşte HAKİŞ tam da bunu yapıyor” şeklinde konuştu.
Programa Genel Başkanımız Mahmut Arslan, Proje Koordinatörü ve HAK-İŞ Konfederasyonu Genel Sekreteri Eda Güner, Bulgaristan Taşıma İşçileri Federasyonu (FTTUB),
Fransa COJEB International, Arnavutluk
Emek Hakları Merkezi (CLR-AL) temsilcileri,
projenin yerel ortağı Ankara Yıldırım Beyazıt
Üniversitesi temsilcileri, akademisyenler,
konfederasyonumuza bağlı sendikalarımızın
temsilcisi genç ve kadınlar ile HAK-İŞ uzmanları ve basın mensupları katıldı.

“Proje Yapmak Konusunda İddialı
Bir Örgütüz”
Genel Başkanımız Mahmut Arslan, düzenlenen programının açılışında yaptığı konuşmada, genç kadın emekçilere yönelik yürütülen
projeler ve gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Arslan, “HAK-İŞ olarak proje
yapmak konusunda iddialı bir örgütüz. HAKİŞ, gerek AB fonlarından, gerek ülkemizde
Ulusal Ajans başta olmak üzere, Çalışma ve
Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve çeşitli kurumlardan proje karşılığı destek alan ve bugüne
kadar yaptığı faaliyetlerle Türkiye’de ve uluslararası arenada en önde yer alan bir konfederasyondur. 100’ün üzerinde projeyi başarılı
bir şekilde sonuçlandırmış bir konfederasyon
olarak, her projemizin sürdürülebilir olması
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bizim açımızdan çok kıymetli” diye konuştu.

“Gençlerimizle İlgili Önemli Kararlar
Aldık”
Arslan, bugünü ve geleceği planlamak üzere HAK-İŞ Genel Kurullarında gençlikle ilgili
çok önemli kararlar alındığını belirterek, “Bu
kararlar aslında bizim 2019-2023 yılı faaliyet
planlarımızı ve hedeflerimizi ortaya koymuştur. HAK-İŞ olarak, gençlerimizin sendikal
mücadeleye dahil edilmesini amaçlıyoruz.
Ayrıca HAK-İŞ olarak, gençlerimizin kendilerini daha güçlü hissedecekleri alanlarda
onlara yeni ufuklar açmak, yeni bilgilerle

“Geleceğimizi Birlikte İnşa Etmek
Gibi Bir Mecburiyetimiz Var”
Sendikal mücadeleyi işçilerle birlikte yapılan
mücadelenin ötesine taşıyan bir anlayışla
hareket ettiklerini belirten Genel Başkanımız
Mahmut Arslan, “Sendikal mücadele yapan
sendikacıların eğitilmesinden, yeni bilgilerle
güçlendirilmesinden başlayarak, sendikacıların geleceği doğru okuyarak, doğru hedefler etrafında toplanıp, geleceğimizi birlikte
inşa etmek gibi bir mecburiyetimiz var. Genç
kadın ve erkek sendikacıların, çalışanların bu
konuda yeni bir kısım yaklaşımlara, bilgilere
ihtiyacımız var” dedi.
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“Biz Kendimizle Yarışıyoruz”
HAK-İŞ Konfederasyonunun uluslararası
arenada gençlik ve kadın komitelerinde etkin bir şekilde yer aldığını hatırlatan Arslan,
“HAK-İŞ bu konuda da diğer konfederasyonlardan önde ve ileri bir noktada durmaktadır. Biz kendimizle yarışıyoruz” diye
konuştu.

“Bu Projemiz Bu Ortaklıklarımızın
En Güzel Örneklerinden Birisi”
Proje Koordinatörü ve HAK-İŞ Konfederasyonu Genel Sekreteri Eda Güner konuşmasında, bir yılı aşkın süredir başarıyla
sürdürülen projenin en önemli çıktısı olan
eğitim programında bir araya geldiklerini
ifade ederek, “HAK-İŞ olarak her zaman
uluslararası ortaklıklara çok önem veren
ve başarı ile uygulayan bir kuruluş olduk.
Bu projemiz de bu ortaklıklarımızın en
güzel örneklerinden birisi. Bugün burada
Arnavutluk, Fransa, Bulgaristan ve ülkemizden birçok katılımcımızla bir aradayız.

Projemizde kıymetli akademisyenlerimiz
ve HAK-İŞ uzmanlarımız ile eğitim modüllerinin uygulamasını bugün burada gerçekleştireceğiz” diye konuştu.

“Modüllerimizi Gençlik Bakış
Açısıyla Değerlendirdik”
Güner, Hayat Boyu Öğrenme çalışmalarına
her zaman önem verdiklerini hatırlatarak,
“Bu projede genç emekçilerimizin kapasitelerini artırmak, yaygın öğrenme ile hem
çalışma hayatına hem sendikal hayata karşı bakış açılarını değiştirmek ve geliştirmek
ve onlara yeni bir bakış açısı kazandırmak
için dizayn ettik. Projelerimizin tüm faaliyetlerinde burada bulunan tüm genç arkadaşlarımızın katkılarını aldık. Önce birlikte
ihtiyaç analizi yaptık. Bu ihtiyaç analizinde
sonra bu başlıkları birlikte belirledik. Eğitim
modüllerimizi bu belirlediğimiz başlıklara
göre hazırladık. Daha sonra yine birlikte
modüllerimizi gençlik bakış açısıyla değerlendirdik ve bugünde pratik uygulamasını
gerçekleştireceğiz” dedi.

“Gençlik Faaliyetlerinde Öncü
Olmak İçin Çabalıyoruz”
Güner, HAK-İŞ Konfederasyonu’nun
ortaya koyduğu tüm politikalarda
çok ileri bir noktaya ulaştığını ifade
ederek, “Ulusal ve uluslararası tüm
platformlarda konfederasyonumuz
çalışma hayatının en önemli aktörü
olmuş ve olmaya da devam edecektir.
Her yaptığımız faaliyette olduğu gibi
gençlik çalışmalarında da öncü olmak
için çabalıyoruz. HAK-İŞ olarak genç
emekçilerin sendikal bilinci yüksek,
araştıran, üreten, politika geliştiren
ve çözüm odaklı bireyler olmasını
hedefliyoruz. Genel Başkanımız
Mahmut Arslan’ın liderliğinde,
sendikal hareketteki öncülüğümüze
de, mücadelemize de devam
edeceğiz” diye konuştu.

Sayı : 28
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GÜNER VE BERABERİNDEKİ HEYET,
MESLEKİ YETERLİLİK KURUMU’NU ZİYARET ETTİ
Genel Sekreterimiz Eda Güner, "Genç Kadın Emekçilerin Yaygın Öğrenme Yoluyla
Güçlendirilmesi" Projesi kapsamında beraberindeki heyetle birlikte MYK’yı ziyaret ederek,
MYK Başkanı Adem Ceylan ile görüştü.

Güner, 6 Ekim 2021 tarihinde "Genç Kadın
Emekçilerin Yaygın Öğrenme Yoluyla Güçlendirilmesi" Projesi kapsamında düzenlenen eğitim programı için Türkiye’de bulunan Bulgaristan Taşıma İşçileri Federasyonu (FTTUB), Fransa COJEP International,
Arnavutluk Emek Hakları Merkezi (CLRAL) temsilcileri ile Ankara Yıldırım Beyazıt
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Üniversitesi ve Konfederasyonumuza bağlı
sendikalarımızın temsilcisi gençler ve kadınlar, MYK Genel Merkezi’ni ziyaret etti.

Çalışmalar Hakkında Bilgi Verildi
Güner’e HAK-İŞ MEYEB İşletme Müdürümüz Rıdvan Günay ve HAK-İŞ Uzmanları
eşlik etti. Ziyarette, MYK Başkan Yardım-

cısı Metin Karaman, MYK Uluslararası İlişkiler ve AB Daire Başkanı İsmail Özdoğan
da yer aldı. MYK Başkanı Adem Ceylan ve
MYK Uzmanları tarafından Türkiye Mesleki
Yeterlilikler Çerçevesi, mesleki yeterlilikler,
standartlar, MYK’nın çalışma hayatındaki
göstermiş olduğu faaliyetleri içeren detaylı
bir sunum yapıldı.
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YILDIZ, “PROJEMİZİN MODEL OLMASINI DİLİYORUM”
Genel Başkan Yardımcımız Dr. Osman Yıldız, 7 Ekim 2021 tarihinde "Genç Kadın Emekçilerin
Yaygın Öğrenme Yoluyla Güçlendirilmesi" Projesi kapsamında HAK-İŞ Genel Merkezi’nde
düzenlenen eğitim programına katıldı.
Yıldız, yürüttüğümüz projemiz ile eğitimlerden, ortaya çıkan dokümanlara, teknoloji
ile bağından, diyalog temelinde yürütülen
kurum ziyaretlerine ve ülkeler arasındaki etkileşimin sağlanmasına kadar pek
çok farklılığın hayata geçirildiğine dikkat
çekerek, “Bu projemizin model olmasını
diliyorum” dedi. Programa Genel Başkan
Yardımcımız Dr. Osman Yıldız, HAK-İŞ Genel Sekreterimiz Eda Güner, HAK-İŞ Genel
Sekreter Yardımcımız Erdoğan Serdengeçti,
Bulgaristan Taşıma İşçileri Federasyonu
(FTTUB), Fransa COJEB International, Arnavutluk Emek Hakları Merkezi (CLR-AL)
temsilcileri, projenin yerel ortağı Ankara
Yıldırım Beyazıt Üniversitesi temsilcileri,
akademisyenler,
konfederasyonumuza
bağlı sendikalarımızın temsilcisi genç ve
kadınlar ile HAK-İŞ uzmanları katıldı.

“Bu Projemizin Model Olmasını
Diliyorum”
Yıldız, HAK-İŞ Konfederasyonu olarak başarılı bir projeyi daha gerçekleştirmenin
mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, “Bu
proje ile kapsamlı eğitimler, dokümanlar
ile teknoloji ile bağlantı kurmayı, diyaloğu
başarmayı ve olabildiğince kurum ziyaret-

leri yapmayı, ülkeler arasında etkileşimi ve
farklılıkları paylaşabilmeyi başarmış bulunuyoruz. Bu projemizin bir model olmasını
diliyorum” dedi.
Projede birinci ve ikinci aşamalarının başarıyla tamamlandığını ve ileri düzey aşamaya geçildiğini vurgulayan Yıldız, “Eğitimlerde en önemli hususlardan birisi de
aşamalı eğitimdir. HAK-İŞ Konfederasyonu
olarak bu projemizde bunu başarmış bulunuyoruz. Birinci ve ikinci aşamaları geçtik
ve şimdi ileri düzey aşama olarak devam

ediyoruz” dedi. Yıldız, HAK-İŞ Konfederasyonu’nun gençlikle ilgili birçok projeye imza
attığını vurgulayarak, “Burada gençlikle ilgili bir proje gerçekleştiriyoruz. Kendimizi
tanımlamak için yeni yeni konseptler ortaya koyuyoruz. Sürekli üreten ve kendini
geliştiren birçok ortamlardan geçtik. Hangi
zorlukla karşılaştıysak kendimiz olarak yolumuza devam ettik. Bunu da kendi kimliğimizi geliştirerek, düşünce yapımızı, politikalarımızı, stratejimizi geliştirerek yaptık”
dedi.

Sayı : 28
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GENÇ KADIN EMEKÇİLERİN GÜÇLENDİRİLMESİ İÇİN
BULGARİSTAN’DA ULUSÖTESİ TOPLANTI
Genel Sekreterimiz Eda Güner,17-18 Eylül 2021 tarihlerinde Konfederasyonumuz
HAK-İŞ tarafından yürütülen “Genç Kadın Emekçilerin Yaygın Öğrenme Yoluyla Güçlendirilmesi
Projemizin” Bulgaristan’ın Sofya kentinde gerçekleştirilen dördüncü ve
son ulusötesi toplantısına katıldı.

Proje ortağı Bulgaristan Taşıma İşçileri Federasyonu (FTTUB) ev sahipliğinde gerçekleştirilen toplantıya, Genel Sekreterimiz Güner,
FTTUB Başkanı Ekaterina Yordanova ile birlikte, Proje Uzmanı ve Dış İlişkiler Koordinatörümüz Merita Jegeni Yıldız ile Basın Müşavirimiz Birsen Çiçek Odabaşı ve proje ortağı
kurum temsilcileri katıldı.
Genel Sekreterimiz Eda Güner, Genel Başkanımız Mahmut Arslan ve HAK-İŞ Yönetim
Kurulumuzun selamlarını ileterek başladığı
konuşmasında, ortak akılla hareket edilen
projenin hayata geçirilmesindeki desteklerinden dolayı teşekkür etti. Bulgaristan’da
projemizin paydaşları ile bir arada bulunmaktan duyduğu memnuniyeti ifade eden
Güner, “HAK-İŞ olarak projeli çalışmaya ve
uluslararası ortaklıklara çok önem veriyoruz.
Bu uluslararası proje ile kurduğumuz güçlü
ortaklıklar eğitim modüllerimize ve dijital
modül uygulamamıza katkı verecektir” dedi.
Ev sahipliğinden dolayı FTTUB’e teşekkür
eden Güner, “Projemizin ulusötesi toplantılarını Bulgaristan’da gerçekleştirdiğimiz toplantımız ile tamamlıyoruz. Fikri çıktılarımız
olan eğitim modülleri ve mobil uygulamamızı
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geliştirme sürecindeki katılanlarından dolayı
tüm ortaklarımıza, kıymetli akademisyenlerimize ve HAK-İŞ uzmanlarımıza teşekkür
ediyoruz. Projemizin en önemli çıktısı uluslararası ve ulusal ortaklarımızdan temsilcilerin
katılımıyla Ankara’da düzenlenecek eğitim
faaliyetimiz olacak. İnşallah bu eğitimi de en
verimli şekilde modül uygulama üzerinden
tamamlayacağız ” dedi.

“HAK-İŞ Yine Bir İlki Gerçekleştirdi”
Proje kapsamında akademisyenlerin ve
HAK-İŞ uzmanlarının katkılarıyla hazırlanan

eğitim modüllerin öneminden bahseden
Güner, “Projenin en önemli çıktılarından biri
de dijitalleşmeye vurgu yapıyor olmamızdır.
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi tarafından eğitim modüllerinin e-öğrenme modülü
olarak dijital uygulamalara yansıtılması son
derece önemlidir. HAK-İŞ olarak yine bir ilki
gerçekleştiriyor ve genç çalışanların rahatlıkla ulaşabilecekleri ve faydalanabilecekleri,
sürdürülebilir bir sistemi hayata geçiriyoruz”
dedi. Toplantıda, projenin önceki faaliyetleri
ile önümüzdeki aylarda gerçekleştirilecek
faaliyetlerine ilişkin görüş alışverişinde bulunuldu.
FTTUB Başkanı Ekaterina Yordanova ise
HAK-İŞ heyetini Bulgaristan'daki ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Bulgaristan çalışma hayatı ve FTTUB'un yürüttüğü
çalışmalara ilişkin ayrıntılı bilgi verdi.
Toplantının ikinci gününde, gençlerin sorunları ve beklentilerine dair kamuoyunda
farkındalık oluşturmak amacıyla hazırlanan
kısa film çalışmalarına ilişkin görüş alışverişinde bulunuldu ve 4-8 Ekim tarihlerinde
Ankara'da gerçekleştirilecek toplantının hazırlıkları gözden geçirildi.

HABERLER | 101

Projemizin 4. ve son Ulusötesi Proje Toplantısı çalışmaları, katılımcılara sertifikalarının
takdimi ve toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi.
Genel Sekreterimiz Eda Güner, CITUB Başkanı Plamen Dimitrov'u FTTUB Başkanı Ekate-

rina Yordanova ve HAK-İŞ'ten Merita Jegeni
Yıldız ve Birsen Çiçek Odabaşı ile birlikte CITUB Genel Merkezinde ziyaret etti.
Genel Başkanımız ve Yönetim Kurulumuzun
selamını ileten Güner, HAK-İŞ’in yürüttüğü

çalışmalara ilişkin bilgi verdi. İki konfederasyon arasında hem ulusal, hem de uluslararası alanda dostane bir ilişki bulunduğunu
ifade eden Güner, bundan duydukları memnuniyeti dile getirdi.

GENÇ KADIN EMEKÇİLERİN YAYGIN ÖĞRENME YOLUYLA
GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ,
3. ULUSÖTESİ TOPLANTISI FRANSA’DA GERÇEKLEŞTİRİLDİ
Genel Sekreterimiz Eda Güner, 2-3 Eylül 2021 tarihlerinde Konfederasyonumuz
HAK-İŞ tarafından yürütülen “Genç Kadın Emekçilerin Yaygın Öğrenme Yoluyla Güçlendirilmesi
Projesi” kapsamında Fransa’nı Strasbourg kentinde gerçekleştirilen
Üçüncü Ulusötesi Toplantısına katılım sağladı.

Proje ortağı COJEP International ev sahipliğinde gerçekleştirilen toplantıya, Proje Teknik Uzmanı Recep Atar ve İdari Uzmanı Elif
Yıldırım katılım sağladı. Genel Sekreterimiz
Eda Güner, “Ortak akılla hareket ettiğimiz bu
projemizin hayata geçirilmesinde desteklerini
esirgemeyen Genel Başkanımız Mahmut Arslan’ın ve HAK-İŞ Yönetim Kurulumuzun selamlarını iletmek istiyorum. Projemizin paydaşları ile burada bulunmaktan memnuniyet
duyuyoruz. HAK-İŞ olarak projeli çalışmaya
ve uluslararası ortaklıklara çok önem veriyoruz. Bu uluslararası proje ile kurduğumuz
güçlü ortaklıklar eğitim modüllerimize ve
dijital modül uygulamamıza katkı verecektir”
dedi. Güner konuşmasında “Ev sahipliği için
COJEP’e teşekkür ediyoruz. COJEP ile 2015
yılından beri birlikte çalışıyoruz. Projemizin
3. Ulusötesi Semineri için Strasbourg’da bir
aradayız. Projemizde önemli bir aşamadayız. Fikri çıktılarımız olan eğitim modülleri
ve mobil uygulamamızı geliştirme sürecin-

deki katılanlarından dolayı tüm ortaklarımıza, kıymetli akademisyenlerimize ve HAK-İŞ
uzmanlarımıza teşekkür ediyoruz. Projemizin en önemli çıktısı uluslararası ve ulusal
ortaklarımızdan temsilcilerin katılımıyla Ankara’da düzenlenecek eğitim faaliyetimiz olacak. İnşallah bu eğitimi de en verimli şekilde
modül uygulama üzerinden tamamlayacağız
” şeklinde konuştu . Toplantıda, Proje Teknik
Uzmanı Recep Atar, projenin önceki faaliyetleri ile önümüzdeki aylarda gerçekleştirilecek
faaliyetleri içeren bir sunum yaptı. Proje İdari
İşler Uzmanı Elif Yıldırım, HAK-İŞ tarafından
gençlere yönelik olarak yürütülen çalışmalara
dair katılımcılara ayrıntılı bilgi verdi.
Ayrıca, toplantıda Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi akademisyenlerinden Musab Talha
Akpınar, proje kapsamında e-kütüphane anlayışıyla geliştirilen Android ve iOS uyumlu
mobil uygulamayı tanıttı ve gelecekte gençlere sunacağı yararlardan bahsetti.

Güner’den COJEP Başkanı
Gediklioğlu’na Ziyaret
Program kapsamında, Genel Sekreterimiz ve
Proje Koordinatörümüz Eda Güner ve beraberindeki heyetimiz, projemizin Fransa’dan
ortağı COJEP International Genel Merkezi ziyaret ederek, çalışmalara ilişkin bilgi aldı.

Katılımcılardan Proje Çıktılarına
İlişkin Görüş ve Değerlendirmeler
Toplantının ikinci gününde Proje İdari İşler
Uzmanı Elif Yıldırım, gençlerin sorunları ve
beklentilerine dair kamuoyunda farkındalık
oluşturmak amacıyla kısa film formatında
hazırlanan kamu spotu çalışmasına dair katılımcılara ayrıntılı bilgi verdi. Sunumlardan
sonra, katılımcıların proje fikri çıktılarına, mobil uygulamaya, kamu spotuna ve proje faaliyetlerine ilişkin görüş ve değerlendirilmeleri
alındı. Projemiz 3. Ulusötesi Proje Toplantısı
çalışmaları, katılımcılara sertifikalarının takdimi ve toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi.

Sayı : 28
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ARSLAN, EĞİTİM PROJEMİZ KAPANIŞ TOPLANTISINA KATILDI
Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 8 Ekim 2021 tarihinde Konfederasyonumuzun koordinatörlüğünde,
Avrupa Birliği'nin Erasmus+ programı kapsamında yürütülmekte olan "Genç Kadın Emekçilerin Yaygın
Öğrenme Yoluyla Güçlendirilmesi” eğitim projemizin kapanış toplantısına katıldı.

vermek, onların potansiyellerini, enerjilerini hayata geçirecek imkanlar sağlamamız
gerekiyor” dedi.

“Ülkelerinize Selamlarımızı
Götürün”
Arslan, projenin bitişiyle birlikte ülkelerine
dönecek konuklar için, “Ülkelerinize, sendikalarınıza, kurumlarınıza selamlarımızı
iletin. Dayanışmamızı bir kez daha teyit ettiğimizi, bunu daha geliştirmemiz gerektiğini
onlarla paylaşın. Gelecek yeni dünya, bizim
dünyamız olacak. Projede emeği geçen
herkese teşekkür etmek istiyorum” dedi.
Programa, Genel Başkanımız Mahmut Arslan, Proje Koordinatörü ve HAK-İŞ Konfederasyonu Genel Sekreteri Eda Güner, proje ortaklarımızdan Bulgaristan Taşıma İşçileri Federasyonu (FTTUB), Fransa Adalet,
Eşitlik ve Barış Konseyi COJEB, Arnavutluk
Emek Hakları Merkezi (CLR-AL) temsilcileri, projenin yerel ortağı Ankara Yıldırım
Beyazıt Üniversitesi temsilcileri, akademisyenler, konfederasyonumuza bağlı sendikalarımızın temsilcisi genç ve kadınlar ile
HAK-İŞ uzmanları katıldı.

“Güzel Bir Projenin Daha Sonuna
Geldik”
Genel Başkanımız Mahmut Arslan, güzel
ve başarılı bir projenin daha sonuna geldiklerini belirterek, “Kapanış programlarımız
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bazen keyifli olurken bazen de hüzünlü
oluyor. Keyifli bir projede buluştuk, güzel
anlar yaşadık. Başarılı bir projeyi daha tamamlamak, yeni bilgiler, yeni dostlar, yeni
işbirlikleri edinmek, yeni hedefler ortaya
koymak adına güzel adımlar attık. Bugün
yaklaşık 1,5 yıldır değişik ülkelerde bu faaliyetleri sürdüren arkadaşlarımız için ise
ayrılık vakti geldi. Bu da projemizin hüzünlü tarafı. İnşallah başka projelerde yine bir
arada olacağız” diye konuştu.

“HAK-İŞ’in Büyük Bir Sorumluluğu
Var”
HAK-İŞ Konfederasyonu olarak gençlere
yönelik yürütülen faaliyetlere değinen Arslan, “Bizim büyük bir sorumluluğumuz var.
Gençlerin önünü açmak, onlara inisiyatifler

“Bu Heyecanımızı Devam
Ettirmeliyiz”
HAK-İŞ Konfederasyonu’nun her projesinde ilgili kurum ve kuruluşlarla sosyal
ortaklık geliştirmeyi başardıklarını anlatan
Arslan, “HAK-İŞ Konfederasyonumuzun
vizyonunu yeni projelerimizle destekleyeceğiz. Yapacak çok işimiz var, sendikalarımız için yapacak çok işimiz var, mücadeleye devam etmemiz gerekiyor. Mücadeleyi
daha da yükselterek, heyecanlarımızı bir
kenara koymadan, enerjimizi düşürmeden,
bu heyecanımızı devam ettirelim” şeklinde
konuştu.

“Yeni Bir Ortaklığın Başlangıcını
Yaşıyoruz”
Proje Koordinatörü ve HAK-İŞ Konfederas-
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yonu Genel Sekreteri Eda Güner, “Sosyal
diyalog ve dayanışmanın en güzel örneklerinden birisini yaşıyoruz. Kurumlarımız
arasında yeni iş birliklerinin temeli atılmış
oldu. Bu toplantımızın adı kapanış toplantısı
olsa da bizler yeni ortaklıklarımızın bir başlangıcı olarak kabul ediyoruz” dedi.
Güner, HAK-İŞ Konfederasyonu’nun bütün
projelerinde büyük bir emek ve özverinin
olduğunu vurgulayarak, “HAK-İŞ’in rolünü
ve duruşunu burada sizlere pratikte yansıtabilmiş olmak, yaşatmış olmak bizler için

çok önemli. Genel Başkanımız Mahmut
Arslan’ın açılış programımızda söylediği
gibi bizler bir projeyi sadece proje yapmış
olmak için uygulamıyoruz. Gerçekten içselleştirerek, emek harcayarak ve kurgulayarak yapıyoruz. Tüm faaliyetlerimizde ve
projelerimizde bu enerjimizi, cesaretimizi
ve inancımızı Genel Başkanımız ve HAK-İŞ
yönetim kurulumuzdan alıyoruz” şeklinde
konuştu.
Programda, proje ortaklarımız Bulgaristan
Taşıma İşçileri Federasyonu (FTTUB)’ndan

Antoaneta Stoımenova, Fransa Adalet,
Eşitlik ve Barış Konseyi (COJEB)’nden Satı
Arık, Arnavutluk Emek Hakları Merkezi
(CLR-AL)’nden Edison Hoca ve projenin
yerel ortağı Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi’nden Doç. Dr. Ahmet Sarıtaş bir konuşma yaparak, projenin gerçekleşmesinde büyük emeği olan HAK-İŞ Konfederasyonumuza ve Genel Başkanımız Mahmut
Arslan’a teşekkür ettiler. Program, katılımcılara sertifika takdimi ve hatıra fotoğrafı
çekimi ile son buldu.

ARSLAN: “HAK-İŞ Olarak Her Zaman Eğitimin
Önceliğinden Yanayız”

Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 2 Kasım 2021 tarihinde Hizmet-İş Sendikamızın Kadın Komitesi tarafından Çalışma ve
Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın desteğiyle
düzenlediği ‘Sendikalı Kadın Liderlerin Yetiştirilmesi Eğitim Programı’nın kapanış
toplantına katıldı.

Arslan: “Kapsayıcı Bir Eğitim
Modeline İhtiyacımız Var”
Beş farklı şehirde düzenlenerek son bulan proje ile sürdürülebilir eğitim modelini

hedeflediklerini belirten Genel Başkanımız
Mahmut Arslan, “Bu projeyi özel düzenlenen bir eğitim programı olarak değil,
sürekliliği olan bir eğitim programı olarak
görüyoruz. Sendika olarak, kapsayıcı bir
eğitim modeline ihtiyacımız var. Eğitimde
özel planlanan değil günlük, sürekliliği olan
ve iş yerlerinde verilebilecek eğitimlere ihtiyacımız var. Bir takım görünür çalışmalar
yaparak arzu ettiğimiz eğitim modelini inşa
etmemiz mümkün değil” dedi.

“HAK-İŞ Olarak Her Zaman
Eğitimin Önceliğinden Yanayız”
Arslan, “Birkaç bölgede aynı anda yapabileceğimiz eğitimlere ihtiyacımız var. Sendikadalar öncelikle örgütlenme, sözleşme
ve üye kaydı gibi konular üzerine yoğunlaşıyor. Eğitim bunlardan sonra geliyor. Ama
biz HAK-İŞ olarak, her zaman eğitimin önceliğinden yanayız. Gerçekleştirdiğimiz her
projenin bu yolda ne kadar kıymetli olduğunun farkındayız” diye konuştu.

Sayı : 28
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ARSLAN, 40. TÜRKİYE-AB KİK TOPLANTISI'NA KATILDI
Genel Başkanımız Mahmut Arslan, Türkiye-AB Karma İstişare Komitesi’nin (KİK)
22 Kasım 2021 tarihinde İzmir’de gerçekleştirilen 40. Toplantısına katıldı.
Genel Başkanımız Mahmut Arslan’a Dış İlişkiler Koordinatörümüz Merita Jegeni Yıldız eşlik etti.

Türkiye-AB Karma İstişare Komitesinin,
TOBB Başkanı ve Türkiye-AB Karma İstişare Komitesi Eş Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’nun moderatörlüğünde gerçekleştirilen
toplantıya,T.C. Dışişleri Bakan Yardımcısı
ve AB Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı, Avrupa Ekonomik ve Sosyal Komitesi
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Üyesi, Türkiye-AB Karma İstişare Komitesi Eş Başkanı Peter Clever, AB Türkiye
Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus
Meyer-Landrut, Avrupa Ekonomik ve Sosyal Komitesi, Dış İlişkiler Bölüm Başkanı
Dimitris Dimitriadis katıldı. Toplantıya, Avrupa Komşuluk Politikaları ve Genişleme

Müzakereleri Genel Direktör Yardımcısı
Maciej Popowski ise video konferans yöntemiyle katıldı.
Toplantıda, Afet Yönetimi, Yeşil Ekonomi ve
Türkiye- AB Gümrük Birliği’nin Modernizasyonu gibi konular ele alındı.
Genel Başkanımız Mahmut Arslan, Konfederasyonumuz HAK-İŞ tarafından başarıyla yürütülen HAK Arama ve Kurtarma/
Umut Timi Projemiz hakkında bilgi verdi.
2021 yılının Türkiye’de Afet Eğitim Yılı olarak ilan edildiğini hatırlatan Arslan, “İçişleri
Bakanlığımızla birlikte bu yılın başında bir
protokol imzaladık. Afet bilincini yayma, bu
konuda duyarlılık ve farkındalık oluşturma
ve ilkyardım vb. pek çok konuda toplumu
bilinçlendirmek için büyük bir sorumluluk
üstlendik. Bu konuda bir proje oluşturduk
ve projemiz Çalışma ve Sosyal Güvenlik
Bakanlığımız tarafından kabul edildi ve projemizi hayata geçirdik” ded
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“DARBELERİ VE BÜTÜN ANTİDEMOKRATİK
MÜDAHALELERİ REDDEDİYORUZ”
HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, demokrasilerde darbe, ihtilal ve antidemokratik
müdahalelere yer olmadığını belirterek, “12 Eylül 1980 darbesi başta olmak üzere darbe, ihtilal,
muhtıra ve bütün antidemokratik müdahaleleri reddediyoruz” dedi.

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan,
12 Eylül 1980 askeri darbesinin 41’inci yıl
dönümü dolayısıyla yaptığı açıklamada şu
değerlendirmelerde bulundu:
“12 Eylül askeri darbesinin 41’inci yıl dönümünde, başta 12 Eylül 1980 darbesi olmak
üzere bütün darbeleri, muhtıraları ve antidemokratik müdahaleleri reddediyoruz. Bu
tür yollara tevessül edenleri şiddetle kınıyoruz. Darbe dönemlerinde vatandaşlarımızın yaşadığı mağduriyetlerin giderilmesini
istiyoruz.
HAK-İŞ Konfederasyonu olarak 46 yıllık
tarihimizde, 12 Eylül askeri darbesine, 28
Şubat ‘Postmodern’ darbesine, 27 Nisan
‘e-bildirgesine’, 27 Mayıs 1960 darbesine,
15 Temmuz hain darbe girişimine, siyasi
parti kapatmalarına karşı çıkmanın, her
zaman demokrasiden ve özgürlüklerden
yana tavır almanın haklı gururunu yaşıyoruz. Son olarak yakın tarihimizde yaşadığımız 15 Temmuz hain darbe girişimine karşı
HAK-İŞ, bütün teşkilatı ile birlikte olayın
anlaşıldığı ilk dakikalardan itibaren sokak-

lara çıkmış, tanklara; silahlara karşı göğsünü siper etmiş, bu uğurda şehit ve gaziler
vermiştir. Milletimiz büyük bir demokrasi
mücadelesi vererek, darbecilere karşı bir
ilki başarmış, hainlere karşı tek vücut olmuştur. Gecenin sonunda demokrasi galip
gelmiş, halkımız demokrasiye olan inancını
çok net bir şekilde ortaya koymuştur.
Darbe ve ardından yaşanan kriz dönemlerinde kamu ve özel sektör dahil olmak üzere ülkemiz ekonomik anlamda dar boğaza
girmiş, milli gelir ve büyüme hızı düşmüş,
işsizlik oranlarında önemli ölçüde artış
yaşanmıştır. 12 Eylül döneminde 30 bin civarında işçi işten çıkarılmış, 5 Nisan 1994
krizinde 500 bin işçi, 2001 krizinde 450 bin
esnaf ve işçi işini kaybetmiştir. Alın teriyle
ve el emeğiyle ekmeğini kazanan çalışanlarımız darbelerin ve ekonomik krizlerin en
büyük mağdurları olmuşlardır.
12 Eylül 1980 darbesinde olduğu gibi 28
Şubat’ta da emek hareketi büyük bir zarara
uğramıştır. Emek hareketinin önü kesilmiş,
baskı ve korkularla, görevlendirmelerle, si-

vil ve demokratik refleksler zayıflatılmıştır.
Darbeyle işçilerin örgütlenmesinin önüne
büyük engeller konulmuş, işçilerin ekonomik ve sosyal kazanımlarına engel olunmuştur.
Türkiye darbelerle bütün boyutlarıyla hesaplaşmalıdır. Darbelerle mücadelenin tamamlanabilmesi için o dönemde hükümeti
yıkma görevi üstlenen medya örgütlerinden iş dünyasına, meslek kuruluşlarından
işçi örgütlerine, yargı mensuplarından üniversite mensuplarına ve siyasetçilere kadar, süreçte aktif rol alan bütün kurum ve
kişilerden hesap sorulmalıdır. Aksi halde 12
Eylül’den 28 Şubat’a kadar darbeler daha
uzun süre konuşulmaya devam edecektir.
HAK-İŞ Konfederasyonu olarak, bütün
antidemokratik müdahaleleri reddediyor,
bütün darbecilerden hukuk çerçevesinde
hesap sorulmasını, darbe ve darbe girişimlerinin mimarlarının yargı önünde hesap vermesini ve bu dönemlerde yaşanan
mağduriyetlerin giderilmesini istiyoruz.”

Sayı : 28
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ÖZ, DARBELERLE MÜCADELE YÖNTEMLERİ
SEMPOZYUMUNA KATILDI
Genel Başkan Yardımcımız Av. Hüseyin Öz, 11 Eylül 2021 tarihinde, “27 Mayıs’tan 15 Temmuz’a
Darbelerle Mücadele Sempozyumu”na katıldı.

İstanbul Üniversitesi ev sahipliğinde bu yıl
altıncısı düzenlenen sempozyuma İçişleri
Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul Valisi Ali
Yerlikaya, Genel Başkan Yardımcımız Av.
Hüseyin Öz, İstanbul Üniversitesi Rektörü
Prof. Dr. Mahmut Ak, İstanbul 2 No’lu Baro
Başkanı Av. Yasin Şamlı, AK Parti Grup
Başkanvekili Av. Cahit Özkan, Türkiye Hukuk Platformu Genel Sekreteri Av. Ahmet
Akcan, konuşmacılar, katılımcılar ve basın
mensupları katıldı.
Sempozyumda Darbelerle Mücadelede
Medya’nın, TBMM’nin, Hukukun ve Sivil
Toplum Kuruluşlarının rolleri ile ilgili oturumlar düzenlendi.
Sempozyumun ‘Darbe ile Mücadelede Sendikaların Rolü’ oturumunda konuşmalarını
gerçekleştiren Genel Başkan Yardımcımız
Av. Hüseyin Öz, “Darbeler neticesinde hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet diledi. Öz, 15 Temmuz hain darbe girişiminde
Konfederasyonumuzun ve Sendikamızın
çeşitli kademelerinde çalışan arkadaşlarımızın vatanımız için şehit ve gazi olduğunu
kaydetti. Darbeler döneminde en ağır faturayı her zaman işçilerin ödediğini belirten
Öz, “1980 darbesinin hemen öncesi kurulan HAK-İŞ, darbeciler tarafından kapatıldı.
Darbe dönemlerinde çıkarılan yasalar bugün itibarıyla değiştirilmiş olsa da getirdikleri tahribatları aşabilmiş değiliz” dedi.
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“Hakkın ve Hukukun Yanında
Olduk”

"Darbelere Karşı Devlet ve Sivil
Toplum İşbirliği Önerisi"

Demokrasimizin güçlendirilmesi için Türkiye’de yapılan tüm çalışmalara destek verdiklerini belirten Öz, “2010 referandumu ve
2017’de Cumhurbaşkanlığı seçimleri için
yapılan referandum dahil olmak üzere bütün demokratik çalışmalara sonuna kadar
destek verdik, sahada olduk. Bu anlamda
toplantılar ve mitingler organize ettik. Hakkın ve hukukun yanında olmak adına bunları gerçekleştirdik” şeklinde konuştu.

Darbeleri önlemek için Devlet ve Sivil toplum kuruluşları arasında bir kanal oluşturulması gerektiğini belirten Öz, “Devlet ve
STK’ların bir diyalog ile yürümesi lazım.
Bütün sivil toplum örgütlerinin arasında
sağlıklı bir diyalog mekanizması olması
lazım. Şüphesiz bu ülkede darbe yanlısı insanlar olabilir ama darbe karşıtı ve hukuka
bağlı birçok insan var. Bu kanal açılmadığı
müddetçe, bu kanal işletilemediği müddetçe, böl parçala yönet taktikleri sonunda
galip geliyor. Dolayısıyla bu kanalı açabildiğimiz ve iyilerle, ülkesini ve milletini sevenlerle işbirliği yapabildiğimiz oranda başarılı
olacağımıza inanıyorum” ifadelerini kullandı.

“Meydanlara İnen Vatandaşlarımız
Korkulardan Arınmış Bir Şekilde
Darbeye Karşı Durdu”
15 Temmuz günü Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın dirayetli duruşu sayesinde darbe girişiminin sonuçsuz kaldığını belirten Öz, “Cumhurbaşkanımızın darbe
günü yaptığı açıklamalarla hem Ankara’da
hem İstanbul’da bütün vatandaşlarımız
Cenabı-ı Allah’ın bir lütfu ve ikramı olarak
meydanlarda yerini aldı ve nihayet milletimiz, bu darbeyi bertaraf etti. O gece meydanlara inen vatandaşlarımız korkulardan
arınmış bir şekilde darbeye karşı durdu.
Cenab-ı Allah bir daha benzeri durumları
yaşatmasın” dedi.

“Demokratik Gelişmeye
İhtiyacımız Var”
Sorunların çözümü için demokrasimizin
geliştirilmesi gerektiğini belirten Öz, “Demokratik gelişmeye kesinlikle ihtiyacımız
var. Biz demokrasiyi bir yerlere hapsettiğimiz müddetçe sonuç alamıyoruz. Nihayetinde demokrasi işlemediğinde bunun
bedelini hem ülke hem de millet olarak hep
beraber ödüyoruz” şeklinde konuştu.
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“KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELE KONUSUNDA
BİR ZİHNİYET DÖNÜŞÜMÜNE İHTİYAÇ VAR”
HAK-İŞ Kadın Komitesi Genişletilmiş Başkanlar Kurulu,“25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle
Mücadele Günü” özel gündemiyle 25 Kasım 2021 tarihinde HAK-İŞ Genel Merkezinde, Genel
Başkanımız Mahmut Arslan’ın Başkanlığında, Genel Sekreterimiz Eda Güner,
AK Parti Milletvekilleri Öznur Çalık ve Meliha Akyol,
Kadın Komite Başkanımız Fatma Zengin'in katılımıyla toplandı.
görevler düştüğünü ve bu görevi de layıkıyla
yerine getireceklerine olan inancını ifade etti.

Aşılama Çalışmalarının Önemine
Değindi

Genel Başkanımız Mahmut Arslan, kadına
yönelik şiddetle mücadele konusunda yasal
düzenlemelerin ötesinde bir zihniyet değişimine ihtiyaç bulunduğunu belirterek, “Yasal
düzenlemelere rağmen kadına yönelik şiddet
konusunda hala bir sonuç alınamıyorsa bir
zihniyet dönüşümüne ihtiyaç olduğu ortadadır. Sorun sadece mevzuat sorunu olsaydı
Türkiye şuanda dünyada çok önemli bir yerde
olurdu” dedi.

190 Sayılı Sözleşmesini imzalaması tarihi bir
adım olacaktır” dedi.
HAK-İŞ’in kadın çalışmaları konusunda samimiyetle çalıştığını ve bu konuda önemli bir
aşama kaydettiğini belirterek, kadın-erkek
hep birlikte kadına yönelik şiddetin her türlüsünün önlenmesi ve kadın ve erkeklerin
haklarının korunması konusunda yürütülecek çalışmaların önemine değindi. Arslan, bu
konuda HAK-İŞ Kadın Komitesine de büyük

Genel Başkanımız Mahmut Arslan, Koronavirüs salgınıyla mücadelede aşılama çalışmalarının önemine değindi. Avrupa’daki yoğun vaka sayısı henüz ülkemizde yaşanmasa
da Türkiye’nin yeni bir dalgayla karşı karşıya
olduğunun altını çizen Arslan, aşılama konusunda belli bir aşamaya gelindiğine ancak
hala istenen düzeyde olmadığına söyledi.
Arslan, aşı ve pandemi kurallarına uyum konusunda daha hassas davranılmasını isteyerek, aşı olmayanlara karşı farklı yaptırımların
hayata geçirilmesi konusunda da önerilerde
bulundu.

“HAK-İŞ’i Tebrik Ediyorum”
TBMM Kadına Yönelik Şiddetin Araştırılması
Komisyonu Başkanı ve Ak Parti Malatya Milletvekili Öznur Çalık, AK Parti iktidarı döneminde kadına hakları ve kadına yönelik şiddetin önlenmesi konusunda yürütülen çalışmalara ilişkin ayrıntılı bilgi verdi. Sivil toplum
örgütlerinin yönetimlerinde kadın bulunması

“ILO C 190 Sayılı Sözleşmenin
İmzalanması Tarihi Bir Adım
Olacaktır”
HAK-İŞ’in ve üye sendikalarının kadına yönelik şiddetin durdurulması konusunda önemli
çalışmaları bulunduğunu ifade eden Arslan,
“HAK-İŞ olarak “İşyerinde Şiddet ve Tacizin
Önlenmesi” konusunda “ILO C190 nolu Çalışma Yaşamında Şiddet ve Tacizin Ortadan
Kaldırılmasına İlişkin Sözleşme’’nin toplu iş
sözleşmelerine uyarlanması ve uygulanması konusunda da yoğun bir çalışma yürütüyoruz. Türkiye’nin en kısa zamanda ILO’nun

Sayı : 28
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konusunu her zaman önemsediğini ifade
eden Çalık, HAK-İŞ’i Genel Sekreterinin bir
kadın olması dolayısıyla kutladı. Genel Başkanımız Mahmut Arslan’ı Genel Sekreterlik
görevine Eda Güner’i getirmesi dolasıyla tebrik etti.
AK Parti Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Başkan Yardımcısı ve Yalova Milletvekili Meliha
Akyol da Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele
günü dolayısıyla bir selamlama konuşması
yaptı.

“Şiddetin Her Türlüsüne Dur
Demeliyiz”
Kadın Komite Başkanımız Fatma Zengin, kadına yönelik şiddetle mücadele konusunun
bir insanlık meselesi olduğunu belirterek,
“Hiçbir ideolojiye, düşünceye, bakış açısına,
renge, dile veya dine bağlı değildir. Bu konuya
insanlık penceresinden bakmalı, şiddetin her
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türlüsüne hep birlikte dur demeliyiz” dedi.
Şiddet görenin kadın veya erkek olmasının
veya sayısının fark etmeyeceğini ifade eden
Zengin, bir kişi bile olsa aynı mücadelenin
verilmesi gerektiğini söyledi. Zengin, “Bu
sorunla mücadelede dur durak bilmeden çalışmak durumundayız. Daha da önemlisi, top
yekûn bir mücadele vermeliyiz” dedi.

“HAK-İŞ Emekçi Kadınların Güvenli
Limanıdır”
Konfederasyonumuz üyelerinin yüzde 27'sini
kadınların oluşturduğunu söyleyen Zengin,
“HAK-İŞ emekçi kadınların güvenli limandır.
Bunu sayısal olarak da gösteren üyelerimize
teşekkür ediyorum. Biz kadınlara güveniyoruz. Kadınlar da bize güveniyor. Güvenli geleceği kadın erkek birlikte inşa ediyoruz” dedi.
Zengin, kendisine yönelmiş veya yönelmesi
muhtemel şiddet olayı nedeniyle hayati teh-

likesi bulunan kişilere talepleri halinde; belirli
sürelerde ücretli/ücretsiz izin hakkı verilmesi, kıdem tazminatının ödenmesi koşuluyla
ihbarsız fesih hakki tanınması, esnek çalışma hakkı ve tayin hakkı gibi şiddeti önlemeye
yönelik haklar tanınmasını ve bu konularla
ilgili mevzuat düzenlemesi yapılmasına yönelik taleplerini dile getirdi.
Konuşmaların ardından Genel Başkanımız
Mahmut Arslan, Kadın Komite Başkanımız
Fatma Zengin ile birlikte, Çalık ve Akyol’a
HAK-İŞ tarafından Hatay Ormanları Ağaçlandırma Arazisine isimlerine yapılan fidan
bağışı sertifikasını takdim etti.
Program toplu fotoğraf çekimi ile son buldu.
Programın ikinci bölümünde "Emek Mücadelesi Ekseninde Yaşam Barışının Sağlanması,
Karşılaşılan Sorunlar ve Çözüm Önerileri”
konulu bir çalıştay gerçekleştiriliyor.
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HAK-İŞ, EMEK TEMALI 2. FOTOĞRAF YARIŞMASI
ÖDÜLLERİ SAHİPLERİNİ BULDU
HAK-İŞ Kültür Sanat Komitemiz tarafından, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın katkılarıyla
gerçekleştirdiğimiz HAK-İŞ Emek Temalı 2. Fotoğraf Yarışması ödülleri, 19 Ekim 2021 Salı günü
HAK-İŞ Konfederasyonumuzda düzenlenen törenle sahiplerini buldu.

recek en önemli alanlar olduğunu belirterek, “Hak-İş olarak bu alandaki çalışmaları
önemsiyor ve destekliyoruz” dedi. Hak-İş
Kültür Sanat Komitesi'nin önemli işlere
imza attığını söyleyen Arslan, şunları kaydetti: “Komitemizin, samimiyetle ve hiçbir
beklentiye girmeden Hak-İş'in kültür ve
sanat yüzünü ortaya çıkartma gayretleri bizim kısa sürede güzel sonuçları görmemizi
sağladı. Bunlarla yetinmeyeceğiz, inşallah
yenilerini yapacağız” dedi.

“Sendikalarımıza Çağrı”

Ödül Törenimize Genel Başkanımız Mahmut Arslan, HAK-İŞ Genel Başkan Yardımcılarımız Dr. Osman Yıldız ve Av. Hüseyin
Öz, Türkiye Sakatlar Konfederasyonu Genel
Başkanı Yusuf Çelebi, Genel Sekreterimiz
Eda Güner, Genel Sekreter Yardımcımız Erdoğan Serdengeçti, HAK-İŞ Kültür-Sanat
Komite Başkanımız Birsen Çiçek Odaba-

şı, Kültür ve Turizm Bakanlığı temsilcileri,
HAK-İŞ’e bağlı sendikaların genel başkanları ve yönetim kurulu üyeleri, fotoğraf sanatçıları ve basın mensupları katıldı.

“Kültür Sanat Komitemiz Önemli
İşlere İmza Atıyor”
Genel Başkanımız Mahmut Arslan, kültür
ve sanatın bir milletin varlığını devam etti-

Hak-İş'in öncülük ettiği kültür ve sanat alanına sendikalarımızın da daha çok önem
vermelerini isteyen Arslan, “Sendikal mücadele bir bütün olarak ele alınmalı. Bunu
sadece toplu sözleşme yaparak, üye yaparak değil, ülkemizin, bölgemizin bütün sorunları bizi ilgilendiriyor. Bunun için sorumluluklarımızın farkında olarak, bu sorunlara
karşı çözümlerimiz var" dedi.

“Türkiye’nin Gücü HAK-İŞ’in Gücü”
Hak-İş'in sendikal çalışmalarının yanı sıra
kültürel ve sanatsal faaliyetleriyle de gün-

Sayı : 28
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deme geldiğini belirterek, “Hak-İş sadece
bir sendika, bir konfederasyon değildir. Türkiye'nin varlığını, bütünlüğünü sağlamak
konusunda da sorumluluklarımız var” dedi.
Türkiye’nin gücünün Hak-İş'in gücü, Hakİş'in gücünün Türkiye’nin gücü olduğunu
ifade eden Arslan, “Hak-İş ne kadar güçlenirse Türkiye o kadar güçlenir iddiamız
var. Hak-İş'in her alanda özgün projelere
ihtiyacı var. Üye sayımızı artırmak elbette
önemli. 750 binlere yaklaşan üye sayımız
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önemli. Bunu milyonlara taşıma da bizim
sorumluluğumuz, kültür ve sanat gibi topluma mesaj verilecek alanlarda olmak da
bizim sorumluluğumuz" dedi.

“Daha da Güçlenerek Yolumuza
Devam Edeceğiz”
Arslan, kültür ve sanat alanında neler yapabiliriz konusunda 10 yıl önceden başlatı-
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lan mücadelenin artık görkemli ödül törenlerine dönüştüğünü hatırlatarak, “İlk olarak
Kısa Film Yarışması ile başladığımız faaliyetlerimizi uluslararası alana taşıyarak bu
sene yarışmamızın 10.sunu düzenliyoruz.
İnşallah fotoğraf yarışmamızla farklı çalışmalarımızla kültür sanat alanında daha
güçlenerek yolumuza devam edeceğiz”
dedi.

“HAK-İŞ Türkiye’nin Büyük Gücü”
Türkiye Sakatlar Konfederasyonu Genel
Başkanı Yusuf Çelebi, “Ben de kendimi
HAK-İŞ ailesinden sayıyorum. HAK-İŞ
Konfederasyonumuz, Türkiye Sakatlar
Konfederasyonu’nun abisidir. HAK-İŞ kuruluşundan bu yana kendi başına bir efsanedir. Bugüne kadar HAK-İŞ’in, alın teri
kurumadan emekçinin emeğinin verilmesi adına vermiş olduğu mücadeleleri asla
unutmadık. Her yerde sendikalaşmak, her
işkolunda örgütlenmek önemli. Türkiye’nin
büyük gücü HAK-İŞ’i ve bu büyük güçten
dolayı Genel Başkanımız Mahmut Arslan’ı
kutluyorum” diye konuştu.

"Emek Ve Sanatı Bir Araya
Getiriyoruz"
Hak-İş Kültür Sanat Komitesi Başkanı Birsen Çiçek Odabaşı da Komite olarak emek
ile sanatı aynı karede buluşturan faaliyetleri
hayata geçirmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, “Dünya genelinde marka
olan 10. Uluslararası Kısa Film Yarışmamızla, bu yıl ikincisini düzenlediğimiz fotoğraf yarışmamızla, ebru başta olmak üzere
geleneksel sanatlara yönelik çalışmalarımızla emek ve sanatı bir araya getiriyoruz. Hak-İş'in çağrısına kulak verip, emeği
sanatsal bir bakış açısıyla bizlere sunan,
emeğin fotoğrafını çeken herkese, teşkilat
mensuplarımıza teşekkür ediyoruz” dedi.
Yarışmamıza 1.500'e yakın fotoğrafla baş-

vuruda bulunulduğunu söyleyen Odabaşı,
“Emeğin binbir türlü rengini başvurulan fotoğraflar aracılıyla gördük. Yerin metrelerce
altında çalışan maden işçilerinin emeğini
de ateşin karşısında demiri işleyen metal
işçilerinin emeğini de gördük. Tarlalarda
güneşin altında üretim yapan çiftçilerin,
toprağı şekillendiren çömlek işçilerinin, inşaatlarda, fabrikalarda çalışan işçilerin alın
terine bir kez daha şahit olduk" dedi.
Odabaşı, yarışmada birinci, ikinci, üçüncü
ve özel ödüle değer görülen eserlerin belirlendiğini belirterek, 100’e yakın fotoğrafın
da hem sergide hem de yarışma kataloğunda yer aldığını söyledi.

"Çektiğimiz Fotoğraflar Kolay
Kolay Ortaya Çıkmıyor"
AA Foto Muhabiri Esra Hacioğlu ise foto
muhabirliğinin hem fiziksel hem de psikolojik olarak zor bir iş olduğunu ifade ederek,
insanların kaçtığı yere basın mensuplarının
koşarak gittiğini söyledi. Foto muhabirliğinin zor olduğu kadar keyifli de bir meslek
olduğunu söyleyen Hacioğlu, "İşiniz gereği
hayatın her alanına dokunuyorsunuz. Sabah toplumsal bir olayı fotoğraflarken, öğlen bir futbol müsabakasını, akşam ise bir
kokteyli fotoğraflıyorsunuz. Emek yoğun

bir mesleğimiz var. Çektiğimiz fotoğraflar
kolay kolay ortaya çıkmıyor. Bu yarışmanın da teması emek. Emeği olan herkese
teşekkür ederim" dedi.

“Ödüller Sahiplerini Buldu”
Yarışmamızda “Emek” fotoğrafıyla birincilik ödülünü Sare Kural, “Ekim” fotoğrafıyla
ikincilik ödülünü Serdar Şeker, “Alın Teri”
fotoğrafıyla üçüncülük ödülünü Zülfü Gül,
“Sabun İşçisi” fotoğrafıyla özel ödülü ise İsa
Cıda aldı.
Fotoğraf yarışmamızda birincilik ödülünü
kazanan Sare Kural’a ödülünü Genel Başkanımız Mahmut Arslan ve Türkiye Sakatlar Konfederasyonu Genel Başkanı Yusuf
Çelebi birlikte takdim ettiler.
Yarışmanın üçüncülük ödülünü “Alın Teri”
fotoğrafıyla Zülfü Gül aldı. Gül’e ödülünü
Genel Başkan Yardımcımız Dr. Osman Yıldız
takdim etti. Yıldız, “Yarışmaya katılan tüm
yarışmacılarımızı tebrik ediyorum. Genel
Başkanımız Mahmut Arslan hem sendikal
harekete hem de sanata liderlik ediyor.
Sendikal hareketi güçlendirmek adına,
emek adına ne kadar iş varsa yapmaya çalışıyoruz” dedi.
Yarışmamızda HAK-İŞ Özel Ödülü’nü “Sabun İşçisi” fotoğrafıyla İsa Cıda aldı. Cıda’ya
ödülünü Genel Başkan Yardımcımız Av. Hüseyin Öz takdim etti. Öz, “Sanatçılarımız da
sonuçta bir emekçi. Onların emeğine kıymet vermek, bizim emeğimizi de çok fazla
kıymetlendiriyor. Bu yarışmanın düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkür
etmek istiyorum” diye konuştu.
Dereceye girenlere ödüllerinin verilmesinin ardından, yarışmada sergilenmeye değer bulunan fotoğraflardan oluşan HAK-İŞ
Emek Fotoğrafları sergisi Genel Başkanımız Mahmut Arslan başkanlığında HAK-İŞ
teşkilatının katılımı ile açıldı.

Sayı : 28
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HAK-İŞ 10. ULUSLARARASI KISA FİLM YARIŞMASI
ÖDÜLLERİ SAHİPLERİNİ BULDU
Sinema ve sanat dünyası HAK-İŞ 10. Uluslararası Kısa Film Yarışmasında bir araya geldi. 207’si
Türkiye’den olmak üzere ulusal ve uluslararası iki ayrı kategoride 11 dalda toplam 22 ödülün
verildiği, 114 ülkeden 4 bin 97 filmin başvuru yaptığı yarışmamıza yurt içi ve
yurt dışından yüksek katılım dikkat çekti.

HAK-İŞ’in Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın da
katkılarıyla bu yıl onuncusunu gerçekleştirdiği “Emeğe Saygı” temalı Uluslararası Kısa
Film Yarışması Ödül Töreni, 10 Aralık 2021

HAK-İŞ KONFEDERASYONU
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tarihinde Ankara Hilton Garden Inn Otel’de
gerçekleştirildi. Ödül törenine Genel Başkanımız Mahmut Arslan, Kültür ve Turizm
Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan,

HAK-İŞ Genel Başkan Yardımcılarımız Dr.
Osman Yıldız ile Yunus Değirmenci, Genel
Sekreterimiz Eda Güner, Kültür ve Turizm
Bakanlığı Sinema Genel Müdür Yardımcısı
Kemal Uysal, merhum Genel Başkanımız
Necati Çelik'in eşi Şermin Çelik, HAK-İŞ’e
bağlı sendikalarımızın genel başkanları ve
yönetim kurulu üyeleri, HAK-İŞ Kültür-Sanat
Komite Başkanı Birsen Çiçek Odabaşı ve basın mensupları katıldı.
Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük
Ödülü sahibi yapımcı ve yönetmen Mesut
Uçakan, Yazar ve Senarist Ahmet Tezcan,
sinema ve televizyon dizilerinin başarılı
oyuncuları Eser Eyüboğlu, Burak Haktanır,
Emel Dede, Burçak Kabadayı, Yüksel Ünal,
Mehmet Kefli, yapımcı ve yönetmen Mustafa Uğur’un katılımlarıyla renk kattığı törene
ayrıca, ödülünü almak üzere Kırgızistan ve
Türkiye’den sinema dünyasına emek kısa
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film yönetmenleri katıldı. Törende, ulusal ve
uluslararası iki kategoride 11 dalda 22 ödül
ve sendikacı gözünden kategorisinde de üç
ödül sahiplerini buldu.
Ödül törenimizin açılışında aziz şehitlerimizin
anısına saygı duruşunda bulunularak İstiklal
Marşı okundu.

“Güzel Çalışmalar İçin teşekkür
ediyorum"
Ödül töreninde konuşan Genel Başkanımız
Mahmut Arslan, “HAK-İŞ olarak emeği, sanatla buluşturma maceramızın onuncu yılındayız. Aslında bütün çabamız, gayretimiz
emekle mücadelemizi değişik alanlarda da
güçlendirmek, bu mücadeleyi değişik alanlara taşımaktır. Buradaki emeği, mücadeleyi,
çabayı asla unutamayız. Kültür-Sanat Komitesi Başkanımız ve ekibine bu güzel çalışmalar için teşekkür ediyorum” diye konuştu.

“Emek En Kıymetli Değerimizdir”
Arslan, medeniyetimizde ve değerlerimizde
emeğin en kıymetli değer olduğuna vurgu
yaparak, “HAK-İŞ olarak, sanat ve emeği
buluşturmayı ve sanat üzerinden emeğe
bakmayı bu çabamızın bir ürünü olarak görüyor ve bunu başarmaya çalışıyoruz. Bizler
10 yıllık zaman içerisinde başardıklarımızın
daha fazlasını başarmaya çalışıyoruz” şeklinde konuştu.

“HAK-İŞ Olarak Hayallerimiz Var”
Genel Başkanımız Mahmut Arslan, Kültür
ve Sanat Komitemizin 10 yıllık başarılarına değinerek, bu güne kadar yarışmaya 30
binden fazla filmin katıldığını belirtti. Arslan,
HAK-İŞ Konfederasyonu olarak emeği ve
emekçinin sesini sinemaya aktaran bir film
çalışması hayalleri olduğunu ifade ederek,
“Acaba emeği ve emekçinin sesini sinemada

bir başarı öyküsü nasıl ortaya koyabilir miyiz? Acaba kısa film çekimi dahil film çekimi
konusunda üyelerimizi yetiştirip bu alanda
mesleki eğitim verebilir miyiz? Daha fazla
kültür-sanat deyip, başta tiyatro çalışmaları olmak üzere kültürel alanda üyelerimizi
yetiştirebilir miyiz? Bunlar hedeflerimiz bu
hedeflere ulaşmak adına samimiyetle çaba
gösteriyoruz” diye konuştu.

“Her Bir Film Bizleri Başka
Dünyalara Götürüyor”
Arslan, her bir filmin izleyenleri başka bir
dünyaya götüren gizemli bir etkiye sahip
olduğunu ifade ederek, “Her bir filmde karşılaştığımız tablo bizi başka bir dünyaya götürüyor. 3-5 dakika da olsa kısa bir filmde
verilmesi gereken mesajı en doğru şekilde
veren ve bizleri başka yerlere götüren yapımcılarımıza, rol alan oyuncularımıza, bize
bunları ulaştıran yönetmenlerimizi ve tüm
sinema emekçilerine teşekkür ediyorum. Bu
organizasyonumuzda bizlerle birlikte olan,
Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet
Misbah Demircan’a, sanatçılarımıza, yönetmenlerimize, oyuncularımıza ve tüm katılımcılarımıza HAK-İŞ adına bir kez daha teşekkür ediyorum” dedi.

“Sinema Üzerinden Tüm Dünyaya
Ulaşabiliriz”
Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet
Misbah Demircan, kültürü anlatmakta en
etkin mecranın sinema olduğunu vurgulayarak, “Sinema üzerinden tüm dünyaya ulaşmak mümkündür. Bütün kurumlar bunlara
sahip çıkarsa kültürümüzü aktarmakta bir o
kadar kolay olacaktır. HAK-İŞ konfederasyonumuz 10 yıldır bu işi değerli Genel Başkanımız Mahmut Arslan’ın liderliğinde yapıyor,
ben kendisini bir kez daha alkışlamak istiyo-
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rum. HAK-İŞ konfederasyonunun kısa film
yarışmaları üzerinden böyle bir yolculuğa
çıkması takdire şayan bir durumdur. Sağ olsunlar, var olsunlar, Allah razı olsun, yolunuz
açık olsun” dedi.
Demircan konuşmasında Türk sinema sektörünün son yıllarda büyük bir atılım gerçekleştirdiğini ve şu anda 152 ülkede Türk
dizilerinin gösterimde olduğunu söyledi.
Demircan, “Türkiye sinema sektöründe çok
iyi yerlere geldi. Şu anda 152 ülkeye dizi satıyoruz. Dünyada 1 numara olacağız. Bu başarının temelinde iki etken var. Birincisi hikayelerimiz. Bizim hikayelerimiz izleyenlere ilginç
geliyor. Peki bizim hikayelerimizi kıymetli
yapan şey nedir? Bu da bizim kültürümüzün değerleridir. Bunlarında birincisi tevazu,
ikincisi paylaşmaktır. İkinci husus ise, bizim
yönetmenlerimiz, yapımcılarımız ve sahadaki oyuncularımızın kabiliyeti ve özverisidir.
Onları da buradan bir kez daha alkışlıyoruz”
şeklinde konuştu.

“Sanatçılar Olarak Hak-İş’in
Arkasındayız”
Yönetmen ve Yapımcı Mesut Uçakan yaptığı
konuşmada, HAK-İŞ Konfederasyonu’nun 10
yıldır yürüttüğü başarılı çalışmaların kültür
ve sanat sektörüne canlılık kattığını belirterek, “10 yıl az bir zaman değil ama bu süreyi
günümüzde göz kapayıp açana kadar geçen
bir süreç olarak yaşıyoruz. HAK-İŞ Konfederasyonumuzun 10 yıllık istikrarlı yürüyüşü
muhteşem bir olay. Sağ olsunlar biz sanatçıları da programlarına davet edip onura ediyorlar. HAK-İŞ’in böylesine güzel bir sanatsal
faaliyette bulunması muhteşem bir şey. Tüm
sanatçılarımız adına teşekkür ediyorum. Bu
yürüyüşte HAK-İŞ Konfederasyonumuzun
her zaman arkasındayız” şeklinde konuştu.
Çoğu eserleri hâsılat rekorları kıran, büyük
yankılar uyandıran, birçok festivalde onlarca
ödüle layık görülen ve halkın verdiği yüzü aş-
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kın özel ödül ve plaketi alan Mesut Uçakan’a,
Mevlânâ Celâleddin Rûmî’nin Mesnevi adlı
eserindeki hikayeleri çocuklar için dört kitapta toplayan, pek çok sinema ve dizi filmin
senaryolarını yazan, ülkemizin çok değerli
kalemlerinden Ahmet Tezcan’a, birçok tiyatro oyunu, müzikal, sinema filmi ve dizilerde
farklı karakterlere hayat veren; hayatında,
müziğin yeri de hatırı sayılır bir yere sahip
olan, yaklaşık on farklı enstrüman çalabilen
oyuncu, sesiyle de gönüllere dokunan Gönül Dağı Dizisi’nde Selami karakterine hayat
veren ekranlarımızın sevilen yüzü Eser Eyüboğlu’na, onlarca dizi yapan aynı zamanda
Süveyda, Güller ve son filmi Sihame ile tanıdığımız Mehmet Kefli’ye, çeşitli dizi ve sinema filmlerinin yanı sıra aktif olarak tiyatro

oyunculuğu da yapan Burçak Kabadayı’ya,
Sevda Kuşun Kanadında, Kuzgun, Çukur ve
Kuruluş Osman’da severek izlediğimiz oyuncu Emel Dede’ye, Recep İvedik 3, Kırıntılar,
Nezih Bir Film İsimli Sinema Filmlerinde Oynayan, Sevda Kuşun Kanadında, Kimse Bilmez, Kutul Amare Dizilerinde farklı karakterleri canlandıran çok sayıda tiyatro oyunu ve
kısa film de rol almış, Payitaht Abdülhamid
ve Gönül Dağı dizisinde severek izlediğimiz
başarılı oyuncu Burak Haktanır’a, Muhteşem
Yüzyıl dizisinde “Şeker Ağa” karakteriyle tanınan pek çok sinema ve dizide rol alan, senaryo çalışmaları da olan oyuncu Yüksel Ünal’a,
çocuk, eğitim, kültür ve turizm gibi pek çok
alanda belgesel ve canlı yayında imzası bulunan Yapımcı ve Yönetmen Mustafa Uğur’a
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“Emeğe Saygı” plaketleri Genel Başkanımız
Mahmut Arslan ve Kültür ve Turizm Bakan
Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan tarafından takdim edildi.
HAK-İŞ Kültür-Sanat Komitesi Başkanı
Birsen Çiçek Odabaşı, sanatın yaşamın bir
parçası olduğunu, sanatçıların dünyada olup
bitenlere karşı kayıtsız kalmadığını ve sanatın etkili gücünü kullanarak toplumun geniş
kesimlerinin dikkatini çekmeyi başardığını bir
kez daha gördüklerini belirtti.
Odabaşı, “HAK-İŞ Kültür Sanat Komitesi olarak, bize emanet edilen her filmi büyük bir titizlikle inceledik. Her bir filmin içindeki emeği gördük. Bu yıl yarışmamıza Polonya’dan
Bangladeş’e, Amerika’dan Suudi Arabistan’a,
İngiltere’den Panama’ya, Almanya’dan Küba’ya, İspanya’dan Kazakistan’a, Portekiz’den
Malavi, Burundi ve Senegal’e kadar 114 ülkeden 4.097 filmle katılım oldu” diye konuştu.
Odabaşı, Almanya, Kırgızistan, İspanya,
Bangladeş, Fransa, Malezya, İrlanda, Uganda, Polonya ve Fas ile Türkiye’nin dört bir
yanından sinema dünyasına emek veren değerli yapımcı, yönetmen ve oyuncuların ödüllerini almak üzere törende davet edildiğini ve
birçoğunun bu özel günde kendilerini yalnız
bırakmadıklarını ifade etti. Odabaşı, “Kadrajını

“emeğe” çeviren, sinemanın değerli emekçilerine, HAK-İŞ’in çağrısına kulak verip, amatör bir ruhla kamerayı sırtlanan teşkilat mensuplarımıza içtenlikle teşekkür ediyoruz. Çok
çalıştık, çok yorulduk ama bizim için önemli
olan elde ettiğimiz sonuçtu. Biz beyaz perdede emeğin temsilini görmek istiyorduk. Ve
çok şükür ki bugün bunu başarmış olmanın
mutluluğunu hep birlikte yaşıyoruz” şeklinde
konuştu.
Konuşmaların ardından ‘Emeğe Saygı’ temalı
HAK-İŞ 10. Uluslararası Kısa Film Yarışmasında ödüle layık görülen eser sahipleri ödülleriyle buluştu. 114 ülkeden 4.097 filmin başvuru yaptığı yarışmada ulusal ve uluslararası
alanda 11 kategoride ve ayrıca Sendikacı Gözünden kategorisinde ödüller verildi.
Türkiye’den Birinci En İyi Film Ödülü “1 Liralık
Emek” filmi ile Muhammed Bozbey’e, İkinci
En İyi Film Ödülü “Bulak” Filmi ile Evrim İnci’ye , Üçüncü En İyi Film Ödülü “Başka Vatanımız Yok” Filmi ile Bayram Küçük’e, Dördüncü En İyi Film Ödülü “Derviş” Filmi ile Ferdi
Şah’a ödülü Genel Başkanımız Mahmut Arslan ve Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan tarafından takdim edilirken, Beşinci En İyi Film Ödülü “Çatlak” Filmi
ile Mahmut Taş’a, Altıncı En İyi Film Ödülü

Arslan: “HAK-İŞ olarak, sanat ve emeği buluşturmayı ve sanat üzerinden emeğe bakmayı bu çabamızın bir
ürünü olarak görüyor ve bunu başarmaya çalışıyoruz. Bizler 10 yıllık zaman içerisinde
başardıklarımızın daha fazlasını başarmaya çalışıyoruz”

Sayı : 28
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“Deniz Kızını Aramak” Filmi ile Sıla Türkü Koyun’a HAK-İŞ Genel Başkan Yardımcımız Dr.
Osman Yıldız, Yedinci En İyi Film Ödülü “Çare”
Filmi ile Tuğçe Sarı ve Sekizinci En İyi Film
Ödülü “Taze Süt” Filmi ile Ömer Faruk Güler’e ödülü Genel Başkan Yardımcımız Yunus
Değirmenci, Dokuzuncu En İyi Film Ödülü
“Kozan” Filmi ile İlayda İşeri’ye ödülü Genel
Sekreterimiz Eda Güner, Onuncu En İyi Film
Ödülü “Kayıp Cevher Abdurrahim” Filmi ile
Pınar Yıldırım Karaman’a ödülü Öz Sağlık-İş
Sendikamız Devlet Sert, Necati Çelik Özel
Ödülü “Beşik” filmi ile Yavuz Altınışık’a Merhum Necati Çelik’in eşi Sermin Çelik, Sendikacı Gözünden Dalında ise “Kara Elmas”
Filmi ile Nihat Ayaz’a ödülünü Öz Toprak-İş
Sendikamız Genel Başkanı Metin Özben,
“Umudun Peşinde” Filmi ile Recep Dere’ye
ödülü Öz Maden İş Sendikası Genel Başkanı
Fahrettin Kütükçü ödüllerini takdim edildi.
Uluslararası Alanda Birinci En İyi Film Ödü-

lü ise “Dream (Rüya) Film
ile Kırgızistan’dan Chingiz
Samudin’e takdim edildi.
Yarışmada Uluslararası Birinci En İyi Film Ödülü’ne
“Dream” Filmi ile Kırgizistandan Chingiz Samudin,
İkinci En İyi Film Ödülü’ne
Gambia ve Polonya’dan
“Stolen Fish” Film ile Gosia Jusczak, Üçüncü En İyi
Film Ödülü’ne İspanya’dan
“Emilia” Filmi ile Cristina Guillen, Dördüncü
En İyi Film Ödülü’ne “The Promise” Filmi ile
İspanya’dan Daniel Aser, Beşinci En İyi Film
Ödülü’ne, “The Run” Filmi ile Bangladesh’ten
Supin Barman, Altıncı En İyi Film Ödülü’ne,
“Journey” Filmi ile Malezya’dan İroet Marteni, Yedinci En İyi Film Ödülüne “To The Max”
Filmiyle Fransa’dan Vladimir Augue, Perle
Tharinger, Sekizinci En İyi Film Ödülü’ne “Sa-

lima” Filmi ile Fas’tan Mo Dabani, Dokuzuncu
En İyi Film Ödülü’ne, “Just A Day” Filmi ile
Uganda’dan Sarah Samiyonga, Onuncu En
İyi Film Ödülü’ne “Photon Wranglar” Filmi
ile İrlanda’dan Christopher O’sullivan, Necati
Çelik Jüri Özel Ödülü’ne Almanya'dan “The
Nestling” Filmi ile Christiane Hitzemann layık
görüldü. Program sonunda tüm yönetmen,
oyuncu ve yarışmaya katılan yarışmacılar ile
toplu fotoğraf çekimi ile son buldu.

Sayı : 28
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ARSLAN, TÜRKİYE SAKATLAR KONFEDERASYONU
GENEL KURULU'NA KATILDI
Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 26 Eylül 2021 tarihinde Türkiye Sakatlar Konfederasyonu
15. Olağan Genel Kuruluna katıldı.
runların çözümü konusunda bizler bir şeyler
söyleyemeyiz. Çünkü bunları sizler yaşıyorsunuz, biliyorsunuz ve sizler bu taleplerinizi
en süt düzeyde konfederasyon başkanımız
vasıtasıyla her yere ulaştırıyorsunuz. Sayın başkanımızın çabalarını önemsiyoruz.
Yaşadığınız sorunların çözümü konusunda
konfederasyonumuza ne zaman bir görev
düşerse bizlerde bunu onurla, gururla, bir
sorumluluk anlayışı içerisinde yerine getirmeye çalışıyoruz” diye konuştu.

“Bu Kuruma Destek Olmamız
Gerekiyor”

Genel Kurula Genel Başkanımız Mahmut
Arslan, Genel Başkan Yardımcımız Dr. Osman Yıldız, Türkiye Sakatlar Konfederasyonu
Genel Başkanı Yusuf Çelebi, AK Parti Sosyal
Politikalar Başkanı ve AK Parti Adana Milletvekili Jülide Sarıeroğlu, HAK-İŞ Eski Başkanı Salim Uslu, Konfederasyonumuza bağlı
Sendikalarımızın Genel Başkanları, STK ve
Siyasi Parti Temsilcileri, Belediye Başkanları, Bürokratlar, Türkiye Sakatlar Konfederasyonu delegeleri ve basın mensupları katıldı.
Arslan, Türkiye Sakatlar Konfederasyonu
15. Olağan Genel Kurulu’nun hayırlı olması
dileğinde bulunarak, “HAK-İŞ Konfederas-
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yonu olarak, sizinle birlikte mücadele etmeye, sizin sorunlarınızın çözümü konusunda
size katkı vermeye, sizin mücadelenize destek olmaya ve işbirliği yapmaya çalışıyoruz”
dedi.

“Hepimize Büyük Sorumluluklar
Düşüyor”
Arslan, engellilerin hayatın her alanında çeşitli zorluklar yaşadıklarını ve bu zorlukların
aşılması konusunda önce vatandaşlar sonra
bütün kurum ve kuruluşlara büyük sorumluluklar düştüğünü hatırlatarak, “Bu kongrede sizleri ve sizin yaşadıklarınızı, beklentilerinizi, taleplerinizi, sizin yaşadığınız so-

Sorunların çözümü konusunda konunun
muhatapları olarak bir araya gelmenin, sorunları konuşabilmenin önemli olduğuna
dikkat çeken Arslan, “Sorunların çözümü
konusunda çaba sarf etmek gerekir. Bu konuda konfederasyonumuzun mensupları,
sendikalarımız, derneklerimiz olarak hep
birlikte bu çatıya sahip çıkmamız, daha fazla
destek olmamız, bu çatının güçlenmesine
yardımcı olmamız gerekiyor” dedi.

“Destek Olmaya Devam Edeceğiz”
Türkiye Sakatlar Konfederasyonu’nun ayakta kalabilmesi için kendi imkanlarını, kaynaklarını ve potansiyelini harekete geçirmesi gerektiğini hatırlatan Arslan, “Türkiye
Sakatlar Konfederasyonu’nun daha güçlü
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bir temsil imkanına kavuşması çok önemli. Sorunların çözümü konusunda sağa sola
bakmadan doğru olanı, her zaman ve her
yerde uygun ifade ve tarzda ortaya koyan bu
yapıyı çok önemsiyor ve değerli buluyoruz.
Her konudaki çabalarını, ortaya koyduğu
çözüm önerilerini, bu çözümlerin gerçekleşmesi konusundaki çabalarını her zaman
desteklemeye devam edeceğiz” şeklinde
konuştu.

İŞ Konfederasyonu olarak destek olmaya
devam edeceklerini belirten Arslan, “Bir engelli şube başkanımızın, genel başkanımızın
olması bizi onurlandırır. İşçi statüsünde çalışan kamu ve özel sektördeki arkadaşlarımızın sendikal mücadeleye dahil edilmesi için
çaba sarf ediyoruz. Bu bizim aynı zamanda
bir sendikal sorumluluğumuzdur. Bu sorumluluğumuzu yerine getirme gayretindeyiz” şeklinde konuştu.

“HAK-İŞ Engelliler Komitesi’ni
Kurduk”

“Çalışanlarımızın Sağlığını
Düşünmek Zorundayız”

Arslan, HAK-İŞ Konfederasyonu’nun ve
bağlı sendikaların engelliler konusunda yürüttüğü faaliyetlere değinerek, engelli bireylerin konfederasyonumuz ve sendikalarımıza ulaşımı konusunda yapılan çalışmaları
anlattı. Arslan, “HAK-İŞ olarak konfederasyonumuzda Engelliler Komitesi’ni kurduk
ve engelli kardeşlerimizin bize ulaşmasını
kolaylaştırmak için gerekli düzenlemeleri
yaptık. Bizlerin engelliler ile ilgili söylediklerimizin ötesinde yaptıklarımızla da kamuoyunda öne çıkmamız gerekiyor” dedi.

Günümüzde küresel salgın olarak kabul
edilen Covid-19 virüsüne karşı verilen mücadelede, aşının önemine vurgu yapan
Arslan, “Konfederasyonumuz ve sendikalarımızda aşı olmayan mensuplarımızı hiçbir toplantıya dahil etmiyoruz. Ayrıca genel
merkezlerimizde çalışan ve aşı olmayan
arkadaşlarımıza ücretsiz izin vererek toplantılarımızda ve iş alanlarımızda bulunmasını, diğer çalışanlarımızın sağlığını tehlikeye
atmasını istemiyoruz. Bunu yapamazsak,
bunu gerçekleştiremezsek, pandemi döne-

mi içerisinde işçilerimiz çok büyük sıkıntılar
yaşayacak” dedi.
AK Parti Sosyal Politikalar Başkanı ve AK
Parti Adana Milletvekili Jülide Sarıeroğlu
yaptığı konuşmada, “Kongremizin hepimize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum.
Sakatlar Konfederasyonumuzun ülkemizde engelli kardeşlerimizle ilgili serüveninin
ne kadar uzun olduğunu biliyoruz ve bizler
buna şahidiz" dedi. Sarıeroğlu, sorunların
çözümü noktasında bir çatı altında bir araya
geldiklerini belirterek, “Türkiye’nin içinde bulunduğu süreçte çözümsüz hiçbir meselesi
olmadığını burada ifade etmek istiyorum.
Değişmeyen tek şey değişimdir. Buradan
Genel Kurulumuzun tüm üyelerimiz için,
ülkemiz için hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

“Derdimiz Var, Dertlerimizi
Konuşmamız Gerekiyor”
Türkiye Sakatlar Konfederasyonu Genel
Başkanı Yusuf Çelebi konuşmasında,
“Bugün davamıza sahip çıkmak adına
Türkiye’nin 81 ilinden yola çıkıp, buraya
kadar geldiğiniz için teşekkür ediyorum.
Konu engelli olunca burada bulunan
herkesin elbirliği ile çalıştığını, konuyu
sahiplendiklerini, yakınen gördüm,
bugün de görüyorum. İnsanlar, bireyler
dünyaya gelirken bir çok farklarla beraber doğarlar. Önce vatandaş olurlar,
sonra eğitim hakkı, üretim hakkı ve
siyasete katılma hakkı ve diğer haklar
gelir. Bu nedenle bugünde söylenecek
şeylerimiz var, derdimiz var, derdimiz
olduğu için konuşmamız gerekiyor. Derdi olmayan dertlenemez, konuşamaz,
anlatamaz” diye konuştu.

“Hepimiz Engelli Adayıyız”
Arslan, her bireyin engelli veya engelli adayı
olduğuna dikkat çekerek, engellilerin yaşadığı sorunların aynı zamanda bir toplumsal
sorumluluk olduğuna vurgu yaptı. Arslan,
“Sendikamızın en önemli alanlarından birisi
olan özel kalem müdürlüğümüzde bir engelli arkadaşımızla çalışıyoruz. Gerçekten
inanılmaz başarılı bir arkadaşımız. Bizi her
alanda en iyi şekilde temsil eden bir kardeşimizle çalışmanın gururunu yaşıyoruz” dedi.

“Engellilerimizi Sendikal
Mücadeleye Davet Ediyoruz”
Engelli işçilerin, kamuda olduğu kadar özel
sektörde de istihdamları konusunda HAK-
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ARSLAN, ÇALIŞMA HAYATINDA VE SENDİKAL HAYATTA
KADIN EĞİTİM TOPLANTISINA KATILDI
Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 27 Kasım 2021 tarihinde HAK-İŞ Kadın Komitemiz
tarafından Çanakkale’de düzenlenen Çalışma Hayatında ve Sendikal Hayatta Kadın
İl Eğitim Toplantısına katıldı.
mız en iyi toplu iş sözleşmesini imzalamış,
kamudaki arkadaşlarımızın sözleşme farklarını almış ve gelecekte yeni hedeflere yürüdüğümüz bir günü yaşıyoruz. Bu, Türkiye
Cumhuriyeti tarihinin çalışma hayatı ile ilgili
gerçekleştirdiği en büyük reformun sonucudur. Bu reformun kahramanı da Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’dır. Buradan
kendilerine bir kez daha teşekkür ediyorum”
diye konuştu.

“ÇANAKKALE BÜYÜK DESTANIN
YAZILDIĞI YERDİR”

İl eğitim toplantısına, Genel Başkanımız Mahmut Arslan, Çanakkale Valisi İlhami Aktaş,
HAK-İŞ Çanakkale İl Başkanı Vedat Yılmaz,
HAK-İŞ Kadın Komite Başkanı Fatma Zengin,
Biga Belediye Başkan Yardımcısı Nazım Hikmet Keskiner, Çanakkale Savaşları Gelibolu
Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, HAK-İŞ
Kadın Komite Sorumlusu Yağmur Açıkalın,
Konfederasyonumuza bağlı sendikalarımızın
Çanakkale Şube Başkanları ve Yöneticileri,
Kadın Komite başkan ve üyeleri, çalışanlar,
Çanakkale sivil toplum ve siyasi parti temsilcileri ile basın mensupları katıldı.

“ÇANAKKALE’DE OLMAKTAN GURUR
DUYUYORUZ”
Genel Başkanımız Mahmut Arslan, HAK-İŞ
Konfederasyonumuza bağlı sendikalarımızla
gerçekleştirilen en geniş katılımlı bir toplantıda bir araya gelmekten dolayı gurur duyduklarını belirterek, “Bugün bizim açımızdan
tarihi bir gün. Bundan 5 yıl önce, 2017 yılında
Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi Referandum için buraya gelmiştik. O gün farklı
gündemlerimiz vardı. O zamanki gündemimiz de kamuda ve taşeron şirketlerde kamu
hizmeti yapan arkadaşlarımızın kadro talepleri vardı. Aradan 5 yıl geçti. O gün bize umut
bağlayan bizimle birlikte yol yürüyüp HAK-
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İŞ’e güvenip, bizimle mücadele eden ve taşeron mücadelesini kadro ile sonuçlandırmak
için bize destek veren arkadaşlarımızla bugün başka şeyler konuşuyoruz” diye konuştu.

“BU TARİHİ REFORMAN KAHRAMANI
RECEP TAYYİP ERDOĞAN’DIR”
Arslan, taşerondan kadroya geçiş aşamasında HAK-İŞ’in büyük rol üstlendiğini ve
Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın
destekleriyle Türkiye Cumhuriyeti tarihinde
çalışma hayatının en büyük reformuna imza
atıldığını anımsattı. Arslan, “Önce kadrolarımızı aldık, sonra toplu sözleşme süreçlerini
başlattık ve bugün, 2021 yılında kamu çerçeve protokolüyle yakın tarihimizde imzaladığı-

Arslan, konuşmasında Kurtuluş Savaşında
Çanakkale’nin büyük bir yeri ve önemi olduğunu hatırlatarak, “Bu şehir Çanakkale Geçilmez destanın merkezidir. Bu şehir, yüz binlerce evladımızın şehit düştüğü bir şehirdir.
Bu şehir, hem bizim için hem de insanlık için
çok önemlidir. Bu şehrin önemini dünyanın
öbür coğrafyalarına gittiğimiz zaman, burayı
ve buranın insanlarını tanıyan yabancıları dinlediğimizde daha iyi anlıyoruz. Avustralya’da
Çanakkale’yi anlatan insanları gördüğümüzde gurur duyuyoruz. Çanakkale, insanlığın
hafızasından silinmeyecek bir başarı öyküsünün, bir kahramanlığın merkezidir. Bu şehirde olmak, bu şehrin kahramanları ile beraber
olmak bizim için büyük ayrıcalıktır. Bu şehrin
acıları da, başarıları da, güzellikleri de bizimdir” dedi.
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“BU SÖZLEŞMENİN İMZALANMASINI
İSTİYORUZ”
Arslan, “ILO C190 nolu Çalışma Yaşamında Şiddet ve Tacizin Ortadan Kaldırılmasına
İlişkin Sözleşme’’nin toplu iş sözleşmelerine
uyarlanması ve uygulanması konusunda da
yoğun bir çalışma yürüttüklerini hatırlatarak,
“ILO sözleşmesi 2019’da kabul edildi, 2021’de
yürürlüğe girdi. Bundan sonra işyerlerinde
her türlü şiddetin, tacizin, mobbingin ve ayrımcılıkla ilgili uluslararası bir sözleşmemiz
var. Türkiye henüz bu sözleşmeyi imzalamadı. Ama bu sözleşmenin imzalanması konusundaki ısrar ve talebimiz devam ediyor. Bu
sözleşme imzalanana kadar HAK-İŞ olarak
bu sözleşmenin hükümlerini toplu sözleşmelere dahil ederek işyerlerindeki şiddetin ve
ayrımcılığın, tacizin önlenmesi için bir adım
atmaya çalışıyoruz” diye konuştu.

“KADINLARIMIZLA GURUR
DUYUYORUZ”
HAK-İŞ Çanakkale İl Başkanı Vedat Yılmaz,
Çanakkale’de düzenlenen programın verimli geçmesi temennisinde bulunarak “Genel
Başkanımız Mahmut Arslan’ın önderliğinde
yaptığımız tüm çalışmalarda sendikal hayata özgün değerler katmaya devam ediyoruz.
Çalışanlarımıza yönelik birçok faaliyetler gerçekleştirilirken, aynı zamanda çalışma haya-

tında sendikacı kadın liderler kazandırma hedefi içerisindeyiz. Kadınların sendikal hayatta
aktif rol almasının yanında onların sendikal
karar alma mekanizmalarına katılımlarının
artması yönündeki çalışmalarımız devam
etmektedir. Kadınlarımız iş hayatındaki başarılarının yanında Kurtuluş Savaşı’nda da kahramanca mücadele ederek adını tüm dünyaya duyurmuştur” diye konuştu.

“200 BİN KADIN ÜYEMİZ VAR”
HAK-İŞ Kadın Komite Başkanı Fatma Zengin, “Fıtratta farklılık haklarda eşitlik düsturuyla yola çıkan konfederasyonumuz, yaptığı
her projeyle, ürettiği her kavramla ve açtığı
ufukla Türkiye emek hareketinin öncüsüdür.
Bugün, 750.000 üyemizin 200.000 i kadın.
HAK-İŞ olarak, her alanda olduğu gibi sendikal mücadeleye de kadın elinin, emeğinin ve
zarafetinin değmesini sağlamak için çalışıyoruz. Bu anlayışımızı sürekli güncelleyerek 21
sendikamızla birlikte, yeni hedeflere yürüyoruz” dedi.

“KADINLARIMIZI HER ALANDA
GÜÇLENDİRMEK İSTİYORUZ”
Zengin, HAK-İŞ Konfederasyonu olarak
“Fıtratta Farklılık Haklarda Eşitlik” ilkesiyle
kadın ve erkeğin ailede, sosyal hayatta ve iş
hayatının içinde hem adil bir rol paylaşımını
hem de eşit fırsatlara erişeceği bir yaklaşımı

benimsediklerini vurgulayarak, “Çalışma hayatına ilişkin bütün konularda yeni çözümler
ve politikalar üretiyoruz. Her geliştirdiğimiz
çözüm önerisi ve politikayla da ortaya yeni
bir kavram koymuş oluyoruz. Kadınlarımızı
çalışma hayatı başta olmak üzere siyasette,
ekonomik ve sosyal hayatta daha da güçlendirmek için var gücümüzle çalışıyoruz” şeklinde konuştu. Konuşmaların ardından Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Öğretim
Üyesi Doç. Dr. Mehmet Merve Özaydın tarafından HAK-İŞ Bakış Açısıyla Sendikal Örgütlenme, HAK-İŞ Hukuk Müşaviri Av. Hamdi
Abdullah Koçoğlu tarafından C190 Sözleşmesinin Çalışma Hayatındaki Yeri ve Önemi,
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğretim
Üyesi Dr. Öğr. üyesi Nergis Dama tarafından
“Fıtratta Farklılık Haklarda Eşitlik” Ekseninde
Çalışma Hayatında Kadın ve İş Barışı konularında sunum gerçekleştirildi.
Program, Genel Başkanımız Mahmut Arslan,
Çanakkale Valisi İlhami Aktaş’a HAK-İŞ tarafından Hatay Ormanları Ağaçlandırma Arazisine adına yapılan fidan bağışı sertifikasını
takdim etti.
HAK-İŞ Çanakkale İl Başkanımız Vedat Yılmaz, Genel Başkanımız Mahmut Arslan’a
forma ve bir tablo hediye etti.
Program toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi.

Sayı : 28
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ÖZ, İŞKUR 11. GENEL KURULU'NA KATILDI

“BİRLİKTE BAŞARMA KÜLTÜRÜNÜ YAYGINLAŞTIRMALIYIZ”
Genel Başkan Yardımcımız Av. Hüseyin Öz, İŞKUR’un 11. Genel Kurul’una katıldı. Öz, kamu, işçi
ve işveren örgütleri olarak İŞKUR’un yapmış olduğu çalışmalardan daha fazlasını hep birlikte
yapmanın mümkün olduğunu belirterek, "Birlikte başarma kültürünü yaygınlaştırmalıyız” dedi.
dımcılarımız başta olmak üzere, İŞKUR’umuzun genel müdürünü ve çalışanlarını
tebrik ediyorum ve başarılarının devamını
diliyorum” dedi.

"Birlikte Başarma Kültürünü
Yaygınlaştırmalıyız"

Genel Başkan Yardımcımız Av. Hüseyin Öz,
26 Kasım 2021 tarihinde Türkiye İş Kurumu
(İŞKUR) 11. Genel Kurulu'na katıldı. Genel
Kurula Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan
Yardımcısı Opr. Dr. Ertuğrul Soysal, Genel
Sekreterimiz Eda Güner, Genel Sekreter
Yardımcımız Erdoğan Serdengeçti, İŞKUR
Genel Müdürü Oğuz Kağan Güldoğan, sivil
toplum kuruluşlarının başkanları ve İŞKUR
delegeleri ve uzmanlarımız katıldı.

programlarını hayata geçirdiğini belirten
Öz; “Kadınlarımızın, gençlerimizin, engelli
bireylerimizin İŞKUR çalışmalarından yararlanma oranlarında meydana gelen artışı
özellikle geleceğe umutla bakmamızı sağlayan olumlu gelişmeler arasında görüyoruz ve değerlendiriyoruz. İŞKUR’un işsizleri
en doğru ve en hızlı yoldan işe yönlendirme
konusundaki başarılarını takdirle anıyoruz.
Bu vesileyle Sayın Bakan’ımız, bakan yar-

İŞKUR’un Kovid-19 pandemi sürecinde zor
bir görevi üstlendiğini ve bu görevi devam
ettirdiğini söyleyen Öz, kamu işçi ve işveren
örgütleri olarak İŞKUR’un yapmış olduğu
çalışmalardan daha fazlasını hep birlikte
yapmanın mümkün olduğunu söyledi. Öz,
konuşmasında şu ifadelere yer verdi: “Kadınıyla, erkeğiyle, genciyle, dezavantajlı
kesimleriyle işsizlerimizi, çalışanlarımızı,
işverenlerimizi, kısaca ülkemizi ilgilendiren çalışmaların daha etkin bir şekilde
sonuç verebilmesi için sosyal paydaşların
bu süreçte daha etkin rol almasına ihtiyaç
olduğunu düşünüyoruz. Birlikte başarma
kültürünü yaygınlaştırmalıyız. İşsizlik ödeneğinden yararlanma şartlarından biri olan
120 günlük kesintisiz çalışma şartının esnetilmesi önemli bir adımdır. Ancak buna
rağmen başvuranların yüzde 56,3 oranında

"İŞKUR’u Kilit Bir Kurum Olarak
Görüyoruz"
Genel Kurula hitaben bir konuşma gerçekleştiren Genel Başkan Yardımcımız Av. Hüseyin Öz, HAK-İŞ'in işsizlikle mücadelede
çözümün parçası olmaya gayret gösterdiğine dikkat çekerek, işsizlik sigortasından
yararlanma koşullarının hafifletilmesini talep etti.
İŞKUR’un Türk çalışma hayatında çok
önemli işlevleri icra eden bir kuruluş olduğunu belirten Öz, İŞKUR’u hem ülkemiz,
hem insanımız, hem de ekonomimiz için
kilit bir kurum olarak gördüklerini ifade etti.
İŞKUR’un işçi ve işveren arasında sadece
aracılık yapmadığını, aynı zamanda işsizlikle mücadele kapsamında aktif iş gücü
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bir kısmının işsizlik ödeneğinden yararlanamadığını biliyoruz. Burada bir ileri adım
daha atılmasına ihtiyaç olduğunu koşulların esnetilmesi gerektiğini ifade etmem
gerekiyor. Dolayısıyla işsizlik ödeneğinden
yararlanma konusunda süre koşulunun esnetilmesi ve ödenekten ödenen miktarların
arttırılması gerekir diye düşünüyoruz.”

"Mevsimlik İşçilere Gelir Desteği
Sağlanmalı"
Mevsimlik işçilerin sorunlarına da değinen
Öz; “Kamu kurumlarında çalışan mevsimlik
işçilerimiz bakımından önemli sorunlarımız
var. Özellikle mevsimlik işçilerin yılın belli bir
süresi içerisinde azami 6 ay çalıştığı dikkate
alındığında kalan 6 aylık süre için kamunun
İş Kurumu’nun desteğine ihtiyaç hissedildiğini ifade etmek istiyorum. Bu nedenle kamuda mevsimlik işçi olarak çalıştırılanlara
dönemler içerisinde mutlaka gelir desteğinin sağlanması gerektiğine inanıyorum.
İstatistiklere göre işsizlerin yüzde 94'ünün
işsizlik sigortasından yararlanamadığını
biliyoruz. Dolayısıyla bu konuda koşulların
esnetilmesinin ne kadar zorunlu olduğunu
hepimizin görmesi gerekiyor” diye konuştu.

Gençlerimizin İşsizlik Sorunu
Önceliğimiz Olmalı"
Öz, ülkemizde üniversite mezunu birçok
gencin mezuniyet sonrası yıllarca işsizlik
sorunuyla karşı karşıya kaldığını dikkat
çekti. Eğitim hayatını tamamlayan gençlerin
iş hayatı içerisinde yerlerini alabilmeleri için
neler yapılması gerektiği üzerinde çalışılması gerektiğini dile getiren Öz, ülkemizde
genç işsizlik oranının yüzde 21 civarında olduğunu ve bunun büyük bir rakam olduğunu vurguladı. “Gençlerimizin işsizlik sorunu
en önemli önceliklerimizden birisi olmalıdır” diyen Öz, "Uzun süreli işsizliğin genç-
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lerimizin umudunu tükettiğini ve yurtdışına
gitmek üzere bir anlayışın ortaya çıktığını
hepimiz biliyoruz ve görüyoruz. Dolayısıyla
ülkemizden beyin göçünün önlenmesi ve
geri dönüşlerinin sağlanması bakımından
sağlanacak desteklerin çok önemli olduğunu ifade etmem gerekiyor" dedi.

"İşsizlik Ödeneğinden Daha Fazla
İşsiz Faydalanmalı"
Ülkemizdeki en büyük sorunlardan bir tanesinin de sığınmacılar olduğunu söyleyen
Öz; “Sığınmacıların çok az bir kısmının çalışma izni var. On binlerce sığınmacı ne yazık
ki bugün bizim işgücü piyasamızda kayıt
dışı olarak istihdam ediliyor. Sığınmacıların
çalışma izinlerinin verilmesi konusunda
daha cömert davranmak gerektiği gibi bir
anlayışa sahibiz. Sığınmacıların kayıt dışı
olarak ülkemizde istihdam ediliyor olması
aynı zamanda sosyal güvenlik sistemimiz
açısından da çok büyük bir risk ve tehdit
oluşturuyor. Bu nedenle işsizlik sigortasından yararlanma konusunda koşulların
hafifletilmesi ve işsizlik ödeneğinden daha

fazla insanın faydalanması hususunda yeni
bir anlayışa ihtiyaç olduğunu ifade etmek
isteriz” dedi.

"İstihdam Seferberliğine Destek
Verdik"
HAK-İŞ olarak istihdamın arttırılması ve işsizlikle mücadele konusundaki çalışmaları
her zaman desteklediğimizi ifade eden Öz,
“Cumhurbaşkanı’mızın 2 yıl önce başlatmış
olduğu istihdam seferberliğine destek verdik. Konfederasyon olarak sendikalarımızda istihdamın artması için, yeni istihdamlar
için gerekli tedbirleri aldık. Konfederasyon
olarak işsizliğin azaltılması için üzerimize
düşen sorumluluğu yerine getirme konusunda azim ve gayret içerisindeyiz. Bu ülkeye yapacağımız en güzel hizmetin yatırım
ve istihdamı arttırmak olduğuna inanıyoruz.
İşsizlikle mücadele hepimizin omuzlarında
bir sorumluluk olarak duruyor. HAK-İŞ olarak işsizlikle mücadelenin bir parçası olarak
bu anlamda çalışmalarımızı aralıksız şekilde devam ettiriyoruz” şeklinde konuştu.
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ÖZ: “SENDİKALAR OLARAK DİJİTALLEŞMEYE
AYAK UYDURMALIYIZ”
Genel Başkan Yardımcımız Av. Hüseyin Öz, çağımızın dijitalleşme çağı olduğunu, yapılan
bütün faaliyetlerin dijital ortama aktarılabildiğine dikkat çekerek, “Biz de sendikalar olarak bu
dijitalleşmeye ayak uydurmalıyız. Bugün gerçekleştirdiğimiz toplantının bu konuda
bizlere ufuk açmasını temenni ediyorum” dedi.

Konfederasyonumuz HAK-İŞ tarafından
düzenlenen “Mali Açıdan Kurumsallaşma”
Eğitim Programını, 9 Aralık 2021 tarihinde
Emek Konukevinde gerçekleştirildi. Genel
Başkan Yardımcımız Av. Hüseyin Öz’ün
başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda,
Mali Müşavirimiz Fatma Zengin, HAK-İŞ
Muhasebe Personelimiz Şefahat Yurtoğlu,
Hizmet-İş Sendikamızın Hukuk Müşaviri

Av. Kiraz Bilge Akçomak Süren, Hizmet-İş
Sendikamızın İç Denetçisi Naciye Nisan Akbaba sunum yaptı. Toplantıya, Sendikalarımızın mali müşavirleri katıldı.
Genel Başkan Yardımcımız Öz, Konfederasyonumuz HAK-İŞ’in yakın zamanda 46.
Kuruluş yıldönümünü kutladığını anımsatarak, “Türkiye’nin en önemli, en etkili işçi
konfederasyonlarından biriyiz. Konfede-

rasyonumuzun sahada çalışanlarımızın ve
vatandaşlarımızın nezdinde bir karşılığı var.
Bu karşılığa cevap verebilmek için çalışmalarımızı hız kesmeden yürütüyoruz” dedi.
“Kurumsal Yapılarımızı Güçlendiriyoruz”
Eğitimin amacının HAK-İŞ bünyesinde bulunan sendikaların geleceğine ışık tutmak
olduğunu söyleyen Öz, “Büyük konfederasyon olmanın getirdiği bir sorumluluk
var. Bu sorumluluk gereği kurumsal yapılarımızı güçlendirmek zorundayız. Modern
bir dünyadayız. Dijitalleşme çağındayız. Bu
çağın içerisinde yapılan her faaliyet dijital
ortamlara aktarılıyor ve elde edilen verilerle yeni adımlar atılıyor. Biz de sendikalar
olarak bu dijitalleşmeye ayak uydurmalıyız.
Bugün gerçekleştirdiğimiz toplantının bu
konuda bizlere ufuk açmasını temenni ediyorum” şeklinde konuştu.
Toplantıda, HAK-İŞ Mali Müşavirimiz Fatma Zengin, Av. Kiraz Bilge Akçomak Süren
ve Nisan Akbaba da birer sunum gerçekleştirdi.

Sayı : 28
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ÖZ, EMD ALTIN KALEM ÖDÜL TÖRENİNE KATILDI
Genel Başkan Yardımcımız Av. Hüseyin Öz,
Ekonomi Muhabirliği Derneği (EMD) tara-

HAK-İŞ KONFEDERASYONU

Sayı : 28

fından düzenlenen "12. Altın Kalem" Ekonomi Basını Başarı Ödülleri törenine katıldı.

Öz, 13 Aralık 2021 tarihinde Ekonomi Muhabirliği Derneği (EMD) tarafından düzenlenen "12. Altın Kalem" Ekonomi Basını
Başarı Ödülleri törenine katıldı. Öz'e Basın
Müşavirimiz Birsen Çiçek Odabaşı ve Hizmet-İş Sendikamızın Basın Müşaviri Sami
Sandal eşlik etti.
Basın Müşavirimiz Birsen Çiçek Odabaşı'nın da jüri üyesi olduğu Altın Kalem
ödüllerinde, Genel Başkan Yardımcımız Öz,
Gazete Röportaj dalında "Orta Gelir Tuzağından Kurtulmak İçin Dört İstanbul Lazım"
başlıklı röportajıyla ödül alan Ticaret Gazetesinden Seda Gök'e ödülünü takdim etti.
Öz, Genel Başkanımız Mahmut Arslan adına EMD tarafından verilen teşekkür plaketini EMD Yönetim Kurulu Üyesi ve Sabah
Gazetesi Ekonomi Muhabiri Hazal Ateş'ten
aldı.
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HAK-İŞ’TEN 1 EYLÜL DÜNYA BARIŞ GÜNÜ MESAJI

“TERÖR VE SAVAŞLAR SON BULDUĞU,
BARIŞIN HAKİM OLDUĞU BİR DÜNYA DİLİYORUZ”
HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, terör ve savaşlar nedeniyle Ortadoğu başta olmak üzere
dünyanın pek çok yerinde sivillerin hayatını kaybettiğine dikkat çekerek, “Birleşmiş Milletler
ve diğer Uluslararası kuruluşların görevi, savaşları izlemek değil, kalıcı bir barışı tesis etmektir.
Terörün ve savaşların olmadığı barışın hakim olduğu bir dünya özlemimizi bir kez daha
dile getiriyor, Dünya Barış Günü’nü kutluyoruz” dedi.

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, 1
Eylül Dünya Barış Günü dolayısıyla yaptığı
açıklamada şu değerlendirmelerde bulundu: “Tarihinde büyük kanlı çatışmalara
sahne olan dünyamız, yaşadığı iki büyük
savaşın ardından 1 Eylül’ü ‘Dünya Barış
Günü’ ilan etmiştir. Ancak barışın sadece
gün ilanı ile mümkün olmadığı, yaşadığımız
acı tecrübelerle görülmektedir. Dünyanın
çeşitli bölgelerinde kanlı çatışmalar devam
etmekte, terör ve savaşlar nedeniyle sivil

halk ve çocuklar can vermekte, doğdukları
toprakları terk etmeye zorlanmakta, insanlar kaçırılmakta, masum insanlar sorumlu
olmadıkları çatışmaların bedelini ağır bir
şekilde ödemektedirler. Barışın ortadan
kaldırılarak silahların kullanılması ve savaşın yapılması, ağır ekonomik ve sosyal faturalar ödenmesine yol açmaktadır. Dünyanın
pek çok bölgesinde insanlığın ve BM başta olmak üzere uluslararası kuruluşların
gözleri önünde katliamlar yaşanmaktadır.

Filistin’de, Gazze’de, Kudüs’te, Yemen’de,
Mısır’da, Suriye’de, Myanmar’da, Arakan’da,
Doğu Türkistan’da, Afganistan’da ve Dünyanın neresinde olursa olsun yapılan zulümleri, soykırımları, vahşetleri lanetliyoruz.
Dünyanın dört bir yanında mazlumların
uğradığı zulmün son bulmasını, dünyada
demokrasinin galip gelmesini, adalet ve
barışın kazanmasını istiyoruz.
Dünyamızı tehdit eden en önemli unsurlardan birinin de terör örgütleri olduğuna
dikkat çekmek istiyoruz. FETÖ, PKK, DAEŞ,
YPG, DHKP-C ve diğerleri olmak üzere terör örgütleri, ülke ve dünya barışını tehdit
etmektedir. HAK-İŞ Konfederasyonu olarak, nereden ve kimden gelirse gelsin, adı
ve amacı ne olursa olsun terörün her türlüsüne karşıyız. Ülkemizde terör örgütlerine karşı yürütülen mücadeleyi destekliyor,
terörün bir an önce son bulmasını istiyoruz.
Terörün ve savaşların olmadığı barışın hakim olduğu bir dünya özlemimizi bir kez
daha dile getiriyor, silah seslerinin yeryüzünden silinmesi dileklerimizle Dünya Barış Günü’nü kutluyoruz.”

HAK-İŞ Konfederasyonu olarak, nereden ve kimden gelirse gelsin,
adı ve amacı ne olursa olsun terörün
her türlüsüne karşıyız.
Sayı : 28
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HAK-İŞ, FİLİSTİN’İN YARALARINI SARMAYA
DEVAM EDİYOR
HAK-İŞ Konfederasyonumuz, İsrail saldırıları karşısında zor günler geçiren
Filistinli kardeşlerimiz için yardımlarına devam ediyor.
İsrail’in gerçekleştirdiği son saldırıların ardından zarar gören ve mağdur olan ailelere destek
olmak amacıyla konfederasyonumuz tarafından Gazze’ye gıda yardımında bulunuldu.
İkili işbirliği içerisinde olduğumuz Gazze PGFTU Konfederasyonu (PGFTU) aracılığıyla
558 aileye gıda kolisi dağıtımı gerçekleştirildi.
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HAK-İŞ KADIN KOMİTEMİZ SURİYE FIRAT KALKANI BÖLGESİ
VE REYHANLI EGİTİM KÖYÜ'NDE ZİYARETLERDE BULUNDU
HAK-İŞ Kadın Komitesi olarak, 2-3 Ekim 2021 tarihinde İHH Kadın Kolları’nın davetlisi olarak
Hatay/Reyhanlı'da IHH tarafından Katar Ref desteği ile kurulan Reyhanlı Eğitim Köyü, Fırat
Kalkanı bölgesindeki kamp ziyaretleri ve Şam Üniversitesi mezuniyet törenlerine katıldık.
İHH tarafından düzenlenen programlarda
HAK-İŞ Kadın Komitemiz Başkanı Fatma
Zengin’e İHH Kadın Kolları Başkanı Müzeyyen Taşçı, Başkan Yardımcısı Gülhane Gönükirmaz ve Memur-Sen Kadınlar Komisyonu Başkanı Sıdıka Aydın eşlik etti.

Hatay/Reyhanlı Eğitim Kültür
Köyü’nü Ziyaret Ettik
1500 yetimin barınıp, eğitim görebileceği
şekilde inşa edilen Reyhanlı Eğitim Köyü’nde Anadolu’nun farklı şehirlerinden ve
Suriye'den gelen 900 civarı çocuğa eğitim
verilirken, Reyhanlı Eğitim Köyü’nde öğrencilerin ve ailelerin faydalanabileceği etüd
merkezleri, spor bölümleri, rehabilitasyon
bölümleri, sanat atölyeleri ve kadınlar için
elişi ve tekstil atölyeleri yer alıyor.

Şehit ve Yetim Ailelerine Destek
Veriliyor
Reyhanlı Eğitim Kültür Köyü’nde kadınlar
tarafından üretilen ürünler İyilik Gemisi

Vakfı aracılığıyla satılıp şehit eşleri kadınlara dağıtılırken, 20 dönümlük zeytinlikten
elde edilen gelir ise yetim ailelerine veriliyor. Heyet daha sonra İHH Reyhanlı Lojistik
Merkezi’ni ziyaret ederek yetkililerden bilgi
aldı.

Şehit ve Yetim Çocuklarını Ziyaret
Ettik
Ziyaret programı kapsamında ikinci olarak

Suriye’nin Azez Şehri Sucu Bölgesi'ndeki
Kampları, IHH Babusselam ve Kilis Lojistik
Merkezleri’ni ziyaret eden heyet IHH İnsanı
Yardım Vakfı tarafından kurulan ve AFAD işbirliğiyle yürütülen bölgedeki çadır kamplarını ve briket evleri ziyaret ederek bölgedeki
sivillere, kadın ve çocuklara yönelik yapılan
çalışmalar hakkında yetkilerden bilgi aldı.
Bölgede savaş mağduru kadın, şehit aileleri ve yetim çocukları ziyaret eden heyet,
Fırat Kalkanı Bölgesindeki bir milyona yakın insana hizmet veren fırın, aşevi, lojistik
merkezlerini, İki Oda Bir Umut Kampanyası
ile yapılan briket evleri, okulları ve yaşam
alanlarında incelemelerde bulundu.
Ziyaretlerin ardından HAK-İŞ Kadın Komitesi Başkanımız Fatma Zengin, Şam
Üniversitesi’nde Rektör Prof. İzzettin Kaddur’un da katıldığı 3. dönem mezunları için
düzenlenen törende bölüm birincisi olan
öğrencilere plaket takdim etti.
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YILDIZ, MYK YÖNETİMİNE YENİDEN SEÇİLDİ
Genel Başkan Yardımcımız Dr. Osman Yıldız, 20 Ekim 2021 tarihinde Mesleki Yeterli-

lik Kurumu (MYK) 16. Olağan Seçimli Genel
Kurulu’nda MYK Yönetim Kurulu üyeliğine

yeniden seçilirken, Genel Sekreterimiz Eda
Güner ise MYK Yönetim Kurulu yedek üyeliğine seçildi.
MYK 16. Olağan Seçimli Genel Kurulu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Bakan
Yardımcısı Faruk Özçelik’in katılımıyla 20
Ekim 2021 tarihinde gerçekleştirildi. Genel
Kurul’da yapılan seçimde Genel Başkan
Yardımcımız Dr. Osman Yıldız MYK Yönetim
Kurulu üyeliğine yeniden seçilirken, Genel
Sekreterimiz Eda Güner ise MYK Yönetim
Kurulu yedek üyeliğine seçildi.
Genel Kurulda MYK Başkanı Adem Ceylan
başkanlığındaki yönetim aynen yeniden seçildi.

ARSLAN: "Kadınların Kendi Hakları Uğrundaki
Mücadeleleri Daha Eşitlikçi Bir Toplum
Oluşturulmasını Sağlar"
HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan,
"Dünya Kadın Hakları Günü ve Türk Kadınına ‘Seçme ve Seçilme Hakkı’ tanınmasının
yıl dönümünde tüm kadınlarımızın bu özel
günlerini kutluyor, varlık mücadelesinde
ön saflarda yer alan yürekli kadınlarımıza hayatın her alanında ortaya koydukları
emeklerinden ve fedakârlıklarından dolayı
teşekkür ediyoruz" dedi.
HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, 5
Aralık Dünya Kadın Hakları Günü ve 5 Aralık 1934 tarihinde Türk Kadınına ‘Seçme ve
Seçilme Hakkı’ tanınmasının yıl dönümü
dolayısıyla bir açıklamalarda bulundu:
5 Aralık Dünya Kadın Hakları Gününde tüm
kadınlarımızın bu özel günlerini kutluyor,
varlık mücadelesinde ön saflarda yer alan
yürekli kadınlarımıza hayatın her alanında ortaya koydukları emeklerinden ve fedakârlıklarından dolayı teşekkür ediyoruz.
HAK-İŞ Olarak Sadece Sorun Var, Sorun
Yaşanıyor Demiyor Eğer Bir Sorun Varsa
Çözümüne Katkı Sağlamak İçin Ne Yapabilirim Derdiyle Dertleniyoruz.
5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü, tüm
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dünyada kadınların daha insanca yaşama
isteğini dile getirdikleri bir mücadele ve dayanışma günü olarak kutlanmaktadır. Bu
anlamlı gün; kadın sorunlarının gündeme
getirilmesi, bu konuda bir farkındalık yaratılması ve çözümler bulunması yolunda
önemli bir gündür. Demokratik toplumlarda erişim ve katılım noktasında kadınlara
verilen haklar büyük öneme sahiptir. HAK-

İŞ olarak sadece sorun var, sorun yaşanıyor
demiyor eğer bir sorun varsa çözümüne
katkı sağlamak için ne yapabilirim derdiyle dertlenerek sendikal bir bütünlüğü ifade
ediyoruz.

Kadınların Kendi Hakları Uğrundaki
Mücadeleleri Daha Eşitlikçi Bir
Toplum Oluşturulmasını Sağlar
Çağdaş, demokratik, ileri bir toplum için
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kadınların güçlendirilmeleri, etkinlik alanlarının genişletilmesi, eğitim, istihdam,
sağlık, siyaset, hukuk vb. alanlarda eşit fırsat ve olanaklardan yararlanmalarının sağlanması büyük önem taşımaktadır. HAK-İŞ
olarak kadınların kendi hakları uğrundaki
mücadelelerinin daha eşitlikçi bir toplum
yaratılmasını sağlamak ve buna bağlı olarak da toplumun bütünü açısından demokratik bir anlam taşıdığına inanıyoruz.

Çalışma Hayatının Her
Kademesinde Kadının Temsil
Gücüne İnanıyoruz
Bundan tam 87 yıl önce; 5 Aralık 1934’te
Anayasamızda ve Seçim Kanununda yapılan değişikliklerle Türk kadınları milletvekili
seçme ve seçilme hakkına kavuşmuşlardır.
Diğer birçok batılı ülke ile kıyaslandığında
Türk kadını seçme ve seçilme hakkını çok
erken denebilecek bir tarihte kazanmıştır.
Bu kararın ardından 1935 yılında yapılan
seçimlerde 18 kadın vekil meclise girmiştir. Bu rakam o dönem için yüzde 4.6'lık bir
temsil oranı demektir. Bugün ise Meclis’te
101 kadın milletvekili bulunmakta ve kadın
temsil oranı yüzde 17.35’tir. HAK-İŞ olarak toplumun her kesiminde ve çalışma
hayatının her kademesinde kadının temsil
gücüne inanıyor, güçlendirilmesi için çalışmalarımıza ivme kazandırmaya devam
ediyoruz.

Fıtratta Farklılık Haklarda Eşitlik
Eksende Çalışma Hayatının
Düzenlenmesi İstiyoruz
Kadın ve erkeğin eşit yurttaş mücadelesinde gelinen noktada önemli yol kat edilmişse de bugün nüfusumuzun 49,9’u kadınlardan oluşmasına rağmen kadınlarımızın
fiili olarak “eşit yurttaş” olamadıkları açıktır.
Fırsat eşitliğinin sağlanamaması, kadın istihdamın arttırılmaması, siyasi karar alma
mekanizmalarının içinde kadının yeterince
yer alamaması, kadının insan haklarının ihlaline devam edilmesine neden olmaktadır.
Ülkesini ayakta tutmak için hayatın her alanında var olan kadınlarımız adına ‘Fıtratta

Farklılık Haklarda Eşitlik’ ekseninde çalışma hayatının düzenlenmesi istiyoruz.

Şiddet ve Tacizden Arındırılmış
Çalışma Ortamının Sağlanmasını
İstiyoruz:
HAK-İŞ olarak şiddet ve tacizi bir insan
hakları ihlali olarak değerlendiriyor, insana yakışmayan bir olgu olarak görüyoruz.
Karşılıklı saygı ve insan onuruna dayanan
bir çalışma kültürünün önemine inanarak,
herkesin şiddet ve tacizden arınmış bir
çalışma ve yaşamı hakkına sahip olması
gerektiğini her platformda dile getiriyor, bu
ortamın sağlanmasını istiyoruz.

Toplumsal Değerlerimiz
Işığında Zihniyet Değişimi ve
Dönüşümünde En Ön Safta
Mücadelemizi Sürdüreceğiz:
6284 sayılı kanun ile ülkemizde son 20 yıl
içerisinde kadına yönelik şiddet ve ayrımcılık konusunda çok önemli mesafeler kat
edildiğini Sayın Cumhurbaşkanımız Recep
Tayyip Erdoğan’ın tensipleri ile şiddetin,
baskının, işyerlerindeki tacizin çözümü için
çok ciddi kanuni düzenlemeler yapıldığını biliyoruz. Ancak kadın cinayetleri, aile
içi şiddet ve çocuk ölümlerine ilişkin her
geçen gün yeni bir olay yaşanıyor. HAK-İŞ
olarak sadece kanuni düzenlemelerin bu
yaşananların önüne geçemeyeceğini, toplumsal olarak bir zihniyet değişimine ve
dönüşümüne ihtiyacımız olduğunu görüyoruz. Değerlerimiz ve inançlarımız doğrultusunda bu dönüşümde en ön safta yer
alacağız.

Toplumun Tüm Kesimlerini
Duyarlılığa, Yeni Adımlar Atmaya
Çağırıyoruz:
İnsan onuruna yakışır hayat herkesin hakkıdır. Bizler, HAK-İŞ olarak, kadına dair her
konuyu ele alıyor ve önceliğimiz sayıyoruz.
Toplumun tüm kesimlerini duyarlılığa, yeni
adımlar atmaya çağırıyoruz.
Konfederasyonumuz başta olmak üzere,
bütün bağlı sendikalarımızdaki kadın komitelerimizle kadınların sorunlarını belirliyor,

çare arıyoruz. Bunun için kadınların, fıtratta farklılık haklarda eşitlik perspektifinde,
haklarını tam ve eksiksiz olarak kullanmalarının sağlanması konusunda çalışmalar
yürütüyoruz. Kadın üyelerimiz başta olmak
üzere tüm üyelerimizin insanca yaşam
hakkını kullanmaları için çalışmalar yapıyoruz.

Diyarbakır Anneleri’nin Onurlu
Direnişinin Yanındayız
Terör, tüm dünyada ve ülkemizde varlığını
sürdürmekte, can almaya, evlatları analarından ayırmaya devam etmektedir. Diyarbakır’da anneler çocuklarını terör örgütlerinden kurtarmak için onurlu bir direniş
gerçekleştirmektedir. Tıpkı bundan tam 102
yıl önce Anadolu'nun büyük bir bölümü işgal altındayken Kastamonu'da 3 bin kadının
bir miting düzenleyerek bu işgali Türk kadınları olarak tanımadıklarını tüm dünyaya
duyurmaları gibi Diyarbakır Annelerinin direnişini de kadınlarımızın haklarını, vatanlarını ve evlatlarını korumak için gerekirse
her şeyi göze alabilecekleri bir mücadele
olarak görüyoruz.

Küremizde Yer Alan Tüm Mazlum
Ve Mağdurların Hakları İçin
Uluslararası Arenada Farkındalık
Oluşturuyoruz
Suriye’de, Filistin’de, Gazze’de, Yemen’de,
Mısır’da, Irak’ta Doğu Guta’da, Arakan’da,
Doğu Türkistan’da, Karabağ’da Libya’da
dünyanın pek çok bölgesinde işgaller, savaşlar, çatışmalar ve soykırımlar yaşanmakta, bu olaylardan en çok kadınlar ve
çocuklar etkilenmekte, sorumlu olmadıkları çatışmaların bedelini ağır bir şekilde
ödemektedirler.
HAK-İŞ olarak dünyadaki bütün mazlum
ve mağdurların yanında olma sorumluluğumuzdan hareketle gerek ülkemizde,
gerekse uluslararası arenada farkındalık
oluşturmaya devam ediyoruz. BM başta
olmak üzere bütün uluslararası kuruluşları
da mağdur ve mazlum halkların sesini duymaya davet ediyoruz.

HAK-İŞ olarak toplumun her kesiminde ve çalışma hayatının her kademesinde
kadının temsil gücüne inanıyor, güçlendirilmesi için çalışmalarımıza ivme
kazandırmaya devam ediyoruz.

Sayı : 28
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EVLAT NÖBETİNİN 800. GÜNÜNDE

DİYARBAKIR ANNELERİMİZİN YANINDAYIZ
Çocuklarının PKK'lı teröristlerce dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan anne Hacire Akar’ın
3 Eylül 2019'da Diyarbakır HDP İl Başkanlığı binası önünde başlattığı oturma eylemi 800. gününe girdi.
Evlat nöbetinin 800. Gününde Diyarbakır annelerine destek vermek amacıyla Türkiye’nin dört bir yanından
gelen Sivil Toplum Örgütleri teröre karşı, "Büyük buluşma" adıyla yürüyüş düzenledi.

HAK-İŞ Kadın Komitesi Başkanımız Fatma
Zengin ve beraberindekiler “Büyük Buluşma” yürüyüşüne katılarak, HAK-İŞ’in, Diyarbakır annelerinin haklı mücadelesinde
yanlarında olduğunu bir kez daha dile getirdi. Diyarbakır Annelerinin Evlat Nöbetinin
800. Gününde, 11 Kasım 2021 tarihinde
gerçekleştirilen “Büyük Buluşma” yürüyüşüne, HAK-İŞ Kadın Komitesi Başkanımız
Fatma Zengin, Başkan Yardımcıları Burçin
Ural ve Elif Temel, HAK-İŞ ve Öz Gıda-İş
Sendikamızın Diyarbakır İl Başkanı Ahmet
Dinç, Konfederasyonumuza bağlı Hizmet-İş Sendikamızın Şube Başkanı Ercan
Kahraman, Öz Sağlık-İş Sendikamızın Şube
Başkanı Mehmet Aküzüm, sendikalarımızın şube yönetimleri, şube kadın komitesi
başkanları, temsilciler ve üyelerimiz katıldı.
Yürüyüş sonrasında yapılan basın açıklamasında konuşan HAK-İŞ Kadın Komitesi
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Başkanı Fatma Zengin, “2019 yılında demir
yürekli analarımızın başlattığı ve sonrasında onurlu babalarımızın da dâhil olduğu bu
kutlu nöbetin temsilcilerini HAK-İŞ Kadın
Komitesi adına saygıyla selamlıyorum. 800
gündür sürdürülen bu haklı direnişin ilk
günkü heyecan ve umutla devam ettiğini
görüyoruz. 200 bin kadın üyesi, toplamda
750 bin üyesi ile HAK-İŞ ailesinin temsilcileri olarak, bugün burada sizlerle olmaktan
gurur duyuyoruz” diye konuştu.
Zengin, HAK-İŞ Genel Başkanımız Mahmut
Arslan, Yönetim Kurulumuz, sendikalarımız
ve teşkilatımızla ile ailelerimizin mücadelesine ilk günden son gününe kadar destek
vereceklerini belirterek, “Nasıl ki Evlat Nöbeti başladığında Diyarbakır Annelerimizin
yanında olduysak, bugün 800. gününde de
aynı kararlılıkla buradayız ve bu direniş sürdüğü müddetçe de yanınızda olmaya de-

vam edeceğiz. Bizim de evlatlarımız var, bu
acıyı bizler de en derinden yaşıyoruz” dedi.
Bu kutlu direnişin, 33 evladımızın terörün
pençesinden kurtulmasına vesile olduğunu
ve terör örgütü ile mücadelede büyük bir
umut olduğunu ifade eden Zengin, “HAKİŞ’li emekçi kadınlar olarak bu davanın takipçisiyiz. Takipçisi ve destekçisi olmaya da
devam edeceğiz” şeklinde konuştu.
Oğlu Bayram için eylem yapan anne Ayten
Elhaman ve oğlu Mehmet İçin Sariye Tokay,
oğlu Rojhat için anne Necibe Çiftçi, Oğlu
Ramazan için anne Mevlüde Üçdağ, Kızı
Zübeyde için oturma eylemi yapan Esmer
Koç’ta yaptıkları konuşmalarda kendilerine
desteklerini esirgemeyen Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu'ya teşekkür ederek,
evlatlarına kavuşana kadar eyleme devam
edeceklerini belirttiler.
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HAK-İŞ’TEN “TERÖRE GEÇİT YOK”
YÜRÜYÜŞÜNE DESTEK
Çocuklarının PKK'lı teröristlerce dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan anne Hacire Akar’ın
3 Eylül 2019'da Diyarbakır HDP İl Başkanlığı binası önünde başlattığı oturma eylemi
3. yılına girdi. Evlat nöbetinin 3. Yılında Diyarbakır annelerine destek vermek amacıyla Türkiye’nin
dört bir yanından gelen Sivil Toplum Örgütleri “Teröre Geçit Yok” yürüyüşü, gerçekleştirdi.

Konfederasyonumuz HAK-İŞ’i temsilen
yürüyüşe katılan HAK-İŞ Kadın Komitesi
Başkan Yardımcımız Hatice Ayhan, HDP Diyarbakır İl Başkanlığı binası önünde yaptığı
konuşmada, “HAK-İŞ Konfederasyonu ve
HAK-İŞ Kadın Komitesi olarak, Diyarbakır
annelerinin içlerinde yanan evlat ateşinin
acısını paylaşmak, haklı ve onurlu mücadelelerinde desteğimizi bir kez daha ifade
etmek için buradayız” dedi.

“Herkesin Annelerin Acısını
Anlaması Gerekiyor”

HAK-İŞ Konfederasyonu olarak “Teröre
Geçit Yok” yürüyüşüne destek verdik, Diyarbakır annelerinin haklı mücadelesinde
yanlarında olduğumuzu bir kez daha güçlü
bir şekilde dile getirdik.

“Teröre Geçit Yok”
HDP İl Başkanlığı binası önünde evlat nöbetini sürdüren annelere destek amacıyla
Türkiye’nin dört bir yanından gelen Sivil
Toplum Örgütleri 3 Eylül 2021 tarihinde
“Teröre Geçit Yok” yürüyüşü gerçekleştirdi.
Yürüyüşe, HAK-İŞ Kadın Komitesi Başkan
Yardımcımız Hatice Ayhan, HAK-İŞ Siirt İl
Başkanı Bahattin Olgaç, HAK-İŞ Mardin
İl Başkanı Eşref Cihan, HAK-İŞ Batman İl
Başkanı Bünyamin Söğüt, HAK-İŞ Şırnak İl
Başkanı Nevzet Usal, HAK-İŞ Gaziantep İl
Başkanı Halil İbrahim Tanrıöver, HAK-İŞ Diyarbakır İl Başkanı Ahmet Dinç, Hizmet-İş
Diyarbakır Şube Başkanı Ercan Kahraman,
Hizmet-İş Şanlıurfa Şube Başkanları Bozan
İzol ve Seydi Eyyüpoğlu, OLEYİS Sendikası
Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Boztaş,
HAK-İŞ Genel Merkez Uzmanlarımızdan
Mert Tezer ve üyelerimiz katıldı. Yürüyü-

şe ayrıca, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı
Derya Yanık, İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, Diyarbakır Valisi, Ak Parti milletvekilleri ve sivil toplum kuruluşu başkan
ve temsilcileri katıldı. Ellerinde Türk bayrakları, afişler ve sloganlarla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde toplanan grup,
yapılan açıklamaların ardından yürüyerek,
Diyarbakır annelerinin 3 yıldır evlat nöbeti
tuttuğu çadırı ziyaret ettiler.

HAK-İŞ Konfederasyonu olarak, her fırsatta Diyarbakır’da evlat nöbeti tutan annelerin yanlarında olduklarını ve acılarının dinmesi için dualar ettiklerini belirten Ayhan,
“Lice'nin köyünde oturan yaşlı bir çoban
HAK-İŞ Konfederasyonu Genel Başkanımız Mahmut Arslan’ı arayıp 14 yaşındaki
oğlunun teröristler tarafından zorla dağa
kaçırıldığını anlatabiliyorsa, bizim birlik ve
beraberlik içinde mücadele ederek evlatlarımızın kurtuluşu için çalışmaya devam
etmemiz gerekiyor” dedi.

Sayı : 28

HAK-İŞ KONFEDERASYONU

136 | HABERLER

“Bu Duruş Tarihi Bir
Yolculuğun Başlangıcıdır”
Ayhan, Türkiye'nin birliği ve bütünlüğü,
terörün sona ermesi için annelerin ortaya koyduğu soylu mücadeleyi yürekten
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desteklediklerini ifade ederek, “Hiçbir güç
annelerin duruşu kadar güçlü olamaz.
Bu duruş tarihi bir yolculuğun başlangıcıdır. Bunu devam ettirmek, bu anneler
ile birlikte olmak, onlara destek olmak,
bütün milletimizin sorumluluğudur. HAK-

İŞ Kadın Komitesi olarak, 170 bin kadın
üyemizle Diyarbakır annelerine destek
veriyoruz. Anneler evlatlarına kavuşana
kadar Diyarbakır annelerimizin haklı ve
onurlu mücadelesinin yanındayız” diye
konuştu.
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CUMHURİYETİMİZ 98 YAŞINDA

HAK-İŞ Yönetim Kurulu tarafından
Cumhuriyetin ilanının 98. Yıldönümü dolayısıyla yapılan açıklamada,
“Cumhuriyetimizin 98. Kuruluş Yıldönümünü kutluyor, Türkiye işçi hareketine, çalışma hayatına ve tüm
halkımıza hayırlı olmasını diliyoruz.
Cumhuriyetimizin sosyal olarak
daha çok güçlendiği, 98 yıllık şanına
uygun, dünyaya örnek bir demokrasi uygulaması ile taçlandığı nice
yıllar diliyoruz” denildi.
HAK-İŞ Yönetim Kurulu açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
“Cumhuriyetimizin 98 yılını büyük
bir coşkuyla kutluyoruz. 29 Ekim
1923 yılında büyük zorluklar, eşsiz
özveri, gayret ve kahramanlıklarla
kurulan Türkiye Cumhuriyeti, dünyada eşi görülmemiş bir başarıya
imza atmıştır. Türkiye Cumhuriyeti,
modern bir devlet olarak
siyasi, ekonomik, sosyal
ve kültürel anlamda, demokratikleşme, hukuk
devletini gerçekleştirme, ekonomik, sosyal
ve siyasi gelişmeler
gösterme noktasında
önemli aşamalar kaydetmiştir.
Irkı, dini, dili, inancı, mezhebi, derisinin rengi ve cinsiyeti ne olursa

olsun her Türk vatandaşının ortak
varlığı olan Cumhuriyet, geçmişten
geleceğe uzanan bir beraberliktir.
Cumhuriyetin en önemli teminatını,
halkımızın Cumhuriyet ideallerini
sahiplenmesi ve koruma iradesi oluşturmaktadır. Bundan 98 yıl
önce Cumhuriyet ilan edildiğinde
egemenliğin kayıtsız şartsız milletin kendisine ait olduğu, milletin
gücünün üzerinde hiçbir gücün olamayacağı en açık haliyle ifade edilmiştir. Tarihten bu yana devletimizi
bölmeye, parçalamaya çalışanlar,
özgürlüğünden ve bağımsızlığından
vazgeçmektense ölmeyi tercih eden
asil bir milleti karşısında bulmuştur.
En son 15 Temmuz’da milletimiz,
iradesinin üzerinde tahakküm kurmak isteyenlere en büyük dersi vermiş, demokrasiden yana tavrını çok
net bir şekilde göstermiştir. Gücünü
geçmişten alan ve geleceğe emin
adımlarla yürüyen Türkiye, şanlı
tarihi birikimi ve sağlam demokrasisiyle karşısına çıkan bütün sorunların üstesinden gelebilecek güce ve
imkana sahiptir.
HAK-İŞ Konfederasyonu olarak,
ülkemize, insanımıza ve bu ülkenin
geleceğine güveniyoruz. Türkiye demokrasi yolunda ilerlemeye devam

edecektir. Umutlarımızı kaybetmeden, geleceğe ait beklentilerimizden
ve hedeflerimizden vazgeçmeden,
kendimize güvenerek yaşadığımız
bütün sorunların üstesinden geleceğimize inanıyoruz. Ülkemizin birliği,
bekası, bağımsızlığı ve geleceği için
bölgesinde etkin, güçlü, oyun kurucu ve söz sahibi bir Türkiye olma yolundaki mücadelesini destekliyoruz.
Ülkemizin başarısının, aynı zamanda bölgemizdeki, küremizdeki ve
bütün dünyadaki mazlum ve mağdurların yüreğinde yanan bir ışık olduğuna yürekten inanıyoruz.
HAK-İŞ Konfederasyonu olarak,
Cumhuriyetimizin 98. Kuruluş Yıldönümünü, büyük bir coşku ile kutluyor, başta Mustafa Kemal Atatürk
ve silah arkadaşları olmak üzere vatan uğrunda canını feda eden bütün
şehit ve gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz. Cumhuriyetimizin
98. Kuruluş Yıldönümünün, Türkiye
işçi hareketine, çalışma hayatına
ve tüm halkımıza hayırlı olmasını
diliyoruz. Cumhuriyetimizin sosyal
olarak daha çok güçlendiği, 98 yıllık şanına uygun, dünyaya örnek bir
demokrasi uygulaması ile taçlandığı
nice yıllar diliyoruz.”
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ARSLAN: “ENGELLİ HAKLARINA YÖNELİK
FARKINDALIK OLUŞTURMALIYIZ”
HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, 3 Aralık Dünya Engelliler günü dolayısıyla yaptığı
açıklamada, engellilerin toplum içinde daha fazla var olabilmelerinin en önemli adımlarından
birisinin istihdamın önündeki engellerin kaldırılması olduğunu belirtti.

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan,
3 Aralık Dünya Engelliler günü dolayısıyla yaptığı açıklamada, engellilerin toplum
içinde daha fazla var olabilmelerinin en
önemli adımlarından birisinin istihdamın
önündeki engellerin kaldırılması olduğunu
belirterek, “Engellilerin istihdama katılımları desteklenmelidir. Bu konuda sadece
politikaları konuşmayı değil, engellilerin
daha fazla çalışmasını sağlayarak öncülük
yapmalıyız” dedi.
HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, 3
Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla
yaptığı yazılı açıklamada şunları kaydetti:

“Engellilik Toplumun Bütün
Kesimleri İçin Bir Anlam İfade
Etmektedir”
Engelli bireylerin sorunlarına yönelik çalışmalar toplumsal sorumluluğumuzun bir
gereğidir. Fırsat eşitliği penceresinden hareket ederek, engellilerin her türlü hizmete
erişimlerini kolaylaştırmak için üstün çaba
sarf etmeliyiz. Çünkü biliyoruz ki engellilik
toplumun bütün kesimleri için önemli bir
anlam ifade etmektedir. Değişen dünya
düzeninde engellilerin sosyal refahını sağlamak sivil toplum örgütlerinin en büyük
görevdir. Bundan dolayı, engelliliği hayatımızın ve günlük yaşamımızın bir parçası
olarak görüp, engelli bireylerin hakları için
etkin bir hak arama mekanizması geliştirilmeliyiz.

Türkiye’de Engelli Hakları Üzerine
Önemli Atılımlar Yapılmıştır
Ülkemizde engelli bireylerin sosyal, toplumsal ve ekonomik hayata katılımlarının
artırılması için birçok adım atılmıştır. Türkiye’de son yıllarda hayata geçirilen hukuki
düzenlemeler ile başta dezavantajlı kesimler olmak üzere birçok konuda adımlar
atılmıştır. HAK-İŞ olarak, Sayın Cumhur-

başkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın bu
konudaki hassasiyetinin toplumda önemli
bir değişim ve dönüşümün önünü açtığını
belirtmek istiyoruz.

El Birliğiyle Engellilerin Her Alanda
Var Olabilmeleri İçin Hepimize
Büyük Sorumluluklar Düşmektedir
Engelli bireylerin hakları ve sorunları konusunda ciddi bir duyarlılık gösterilmeli ve
kamu spotlarıyla bu konuda toplumun tüm
kesimlerinde farkındalığı artırmalıyız. HAKİŞ olarak, sivil toplum örgütlerinin ve doğrudan engelli konusunda çalışan örgütlerin
bu konuyu daha ayrıntılı bir şekilde ele alarak, kamuoyunda farkındalık yaratmasını
istiyoruz. El birliğiyle engellilerin her alanda
var olabilmeleri için toplumun tüm kesimleri olarak hepimize büyük sorumluluklar
düştüğünü belirtmek istiyoruz.

Engelli Dostu Şehirleri İnşa Etmek
İçin Azami Çaba Göstermeliyiz.
Binalar, açık alanlar, toplu taşıma araç ve
sistemleri ile bilgi ve iletişim teknolojileri
gibi alanlar başta olmak üzere engelli bireylerin erişilebilirlik sorunları devam etmektedir. HAK-İŞ olarak, engelsiz işyerleri,

engelsiz okul ve hastaneler, engelsiz şehirler talep ediyoruz. Erişilebilirlik sorunlarının çözümünün engelli bireylerin toplumsal
yaşamın tüm alanlarına tam ve bağımsız
bir şekilde katılımlarını kolaylaştıracağını
düşünmekteyiz.

Tüm Engelli Bireyleri HAK-İŞ’te
Örgütlenmeye Davet Etmekteyiz
Ülkemizde engellilere ilişkin hükümler ile
mevzuatımızda ileri bir seviyeye gelmiş
olsak da çeşitli sorunlarla karşılaşmaya
devam ediyoruz. Engelli bireylerin eğitim,
istihdam, sağlık hizmetlerine erişim, kamu
idaresine katılım gibi birçok konuda devam
eden önemli sorunları bulunmaktadır. Bu
sorunlar hak temelli bir anlayışıyla çözülmelidir. HAK-İŞ olarak, kamu ve özel sektörde işçi statüsünde çalışan engelli işçilerin sendikal mücadeleye dahil edilmesi için
çaba sarf ediyoruz. Bu çabamız, sendikal
sorumluluğumuzun bize yüklediği bir görevdir. Konfederasyonumuz, engelli işçilerin, kamuda olduğu kadar özel sektörde de
var olabilmeleri için mücadelesine devam
edecektir. Bununla birlikte, istihdamda engellilerin daha fazla var olabilmeleri için
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yetkinlik ve yeterliliklerini ortaya koymada
gayret gösteren işyerlerinin desteklenmesini ve iyi uygulama örneği olarak kamuoyuyla paylaşılmasını istemekteyiz.

İŞ olarak, engelli koçluğu modelini heyecanla takip ediyoruz. Ama bunun daha da
geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması gerektiğini düşünmekteyiz.

Engelli Koçluğu Hizmetlerini
Artırmalıyız

Engellilerin Karar Alma
Süreçlerinde Temsiliyeti
Güçlendirilmelidir

Son yıllarda ülkemizde engellilik konusu
yeni bir bakış açısıyla ele alınmış olup, örnek düzenlemeler ve projeler hayata geçirilmiştir. Bunlarla birlikte, engelli çalıştırma
zorunluluğu, teşvik uygulamaları, E-KPSS
ile kamuda engelli memur ataması, girişimcilik gibi destek uygulamaları oldukça
önemli olduğunu değerlendiriyoruz. HAK-

Konfederasyonumuz engellilerin işgücüne
katılımlarını güçlendirmek ve fırsat eşitliğinin sağlanmasını desteklemek amacıyla,
sosyal diyalog mekanizmalarında temsil
edilmesini önemsemektedir.
HAK-İŞ olarak, emeğin kutsallığına inanıyor ve emeğin engellisinin olmadığının

altını bir kez daha çiziyoruz. Önemli olan
anlayışımızda engelli olmamaktır diyoruz.
Birlikte yaşama ilkesiyle tüm toplum kesimlerini duyarlılığa, ortak ve özgün adımlar atmaya davet ediyoruz.
3 Aralık Dünya Engelliler Gününde engelli
ve engelli yakını üyelerimizin ve tüm engellilerimizin bu özel günlerini kutlar, kendilerini hayatın her alanında ortaya koydukları
emeklerinden ötürü tebrik ederiz.
Bu bilinçle, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nün, engelsiz bir dünyanın kapılarının
aralanacağı gün olmasını temenni ediyoruz.”

“ÖĞRETMENLER GÜNÜNÜ KUTLUYORUZ”
HAK-İŞ Yönetim Kurulu tarafından 24 Kasım Öğretmenler Günü
dolayısıyla yayınlanan mesajda,
“Saygıdeğer ve kutsal bir mesleği
ifa eden bütün eğitimcilerimizin
Öğretmenler Gününü en içten dileklerimizle kutluyoruz” denildi.
HAK-İŞ Yönetim Kurulu tarafından,
24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla yayınlanan mesajda şu
görüşlere yer verildi:
“Saygıdeğer ve kutsal bir mesleği
ifa eden bütün eğitimcilerimizin
Öğretmenler Gününü en içten dileklerimizle kutluyoruz.
Ülkelerin gelişmesinin temelinde iyi eğitim almış bireylerin yetiştirilmesi yatmaktadır. Dünya üzerinde yaşayan
tüm milletlerin dününde, bugününde ve yarınında her
daim öğretmenlerin çok önemli bir yeri olmuştur ve olmaya da devam edecektir.
Eğitim, bir toplumun her alanda ilerleyebilmesi, yeni
ufuklara yelken açabilmesi, kültürlü, özgüveni yüksek,
alanında uzman, yeni nesillere örnek teşkil edecek bireylerin yetişmesi için oldukça önemli bir yere sahiptir.
Sanayi, teknoloji, bilim, edebiyat, sosyal diyalog ve daha
birçok alanda iyi düzeylere gelmenin ve refah seviyemizi
artırmanın yolu eğitimden geçmektedir.
HAK-İŞ Konfederasyonu olarak, eğitimin hayatın her
aşamasındaki önemine inanıyor, sürdürülebilir, atak ve
etkin sendikacılığın gereği ve önemli bir ihtiyacı olarak
eğitimlerde yeterliliğin önemini daima vurguluyoruz.
HAK-İŞ olarak, ülkemizin uzun vadeli ekonomik kalkınma potansiyelini belirleyen en önemli zenginliğinin iyi
eğitilmiş insan kaynağı olduğuna inanıyoruz. Bu kapsamda Konfederasyonumuz bünyesindeki çalışanlarımızı ve Konfederasyonumuza bağlı sendikalarımızdaki
çalışanlarımızı düzenlediğimiz eğitimlerle bilinçlendiri-
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yoruz. Her yeni eğitimde özgün bir
model ortaya koyuyor, üyelerimizin
yetkinlik ve yeterliliklerini geliştiriyoruz.
Uluslararası alanda ikili işbirliğimizin
bulunduğu Konfederasyon ve sendikalarla ortak eğitim programları
düzenliyor, bu sayede uluslararası alanda hem Türkiye’nin hem de
HAK-İŞ’in tanıtımını en doğru ve en
iyi şekilde yapıyoruz.
Çalışma hayatına yönelik kadın ve
erkek üyelerimizin kapasitelerini
ve sendikal becerilerini arttırmak
amacıyla yeterlilik odaklı eğitim programları düzenleyerek üyelerimizin bilgi düzeylerinin, farkındalıklarının
ve işyerlerindeki verimliliklerinin arttırılmasına öncülük
ediyoruz.
HAK-İŞ Konfederasyonu olarak, mesleki eğitim ve hayat
boyu eğitim konusunu, ülkemizin geleceği için önemli
buluyor, bu konuda daha kapsamlı reformların hayata
geçirilmesini bekliyoruz.
Ülkemizin müreffeh ve aydınlık yarınlara giden kararlı
yolculuğunda bayrağı daha yükseklere taşıyacak olan
gençlerimizin, öğretmenlerimizin ellerinde şekilleneceğine inanıyoruz.
Öğrencilerimizin en büyük yol göstericisi olan öğretmenlerimizin, yalnızca eğitimle sınırlı değil aynı zamanda öğrencilerimizin hayata bakışını da şekillendireceğini
biliyoruz.
Gelecek nesillerimizi güvenle emanet ettiğimiz, bütün
öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Gününü en
içten dileklerimizle kutluyor, öğretmenlerimize ve öğrencilerimize başarılı bir eğitim hayatı diliyoruz.”
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ANKARA/YAPRACIK TOKİ 4. ETAP’TA İŞÇİLERİ
SENDİKAMIZA ÜYE OLDUKLARI İÇİN İŞTEN ÇIKARAN
SİTE YÖNETİMİNİ PROTESTO ETTİK

Ankara/Yapracık TOKİ 4. Etap’ta çalışan konut görevlisi 4 emekçi, site yönetimi tarafından işten çıkarıldı. Sendikamız, üyelerimizin hakkını aramak üzere 11 Aralık 2021
tarihinde Yapracık TOKİ 4. Etap’ta bir basın
açıklaması yaptı.
Basın açıklamasına Genel Sekreter Vekilimiz Av. Oğuz Aksoy, Ankara 2 No’lu Şube
Başkanımız Recep Dere, Ankara 5 No’lu
Şube Başkanımız Murat Demirtaş, işten
çıkarılan konut görevlileri, aileleri, site sakinleri ve basın mensupları katıldı.
Basın açıklaması Ankara 2 No’lu Şube
Başkanımız Dere tarafından okundu. Açıklamada, konut görevlilerinin sendikamıza
üye olmalarından dolayı işten çıkarılmasının anayasal bir suç olduğuna dikkat çekilerek, işlerine iade edilmesi istendi.
Açıklamada şunlar kaydedildi:

“Site Yönetiminin Aldığı Karar
Anayasal Bir Suçtur”
“Ankara/Yapracık TOKİ 4. Etap Site yönetimi üyelerimizi haksız ve hukuksuz bir şekilde işten çıkarmıştır. Bu açıkça anayasal
bir suçtur. Site yönetimini yaptıkları yanlıştan geri dönmeye ve üyelerimizi işlerine
geri almaya davet ediyoruz. HAK-İŞ/HİZ-

MET-İŞ Sendikası olarak, konut görevlisi
üyelerimizin her daim yanındayız.

“İş Güvenliğinin Hiçe Sayıldığı
İşleri Yapmaya Zorlandılar”

“Emekçileri Hem İşsiz Hem De
Evsiz Bırakmak Ahlâk Dışıdır”

Site yöneticilerinin üyelerimizi işten çıkarıp
evlerinden de ayrılmaları konusunda yaptığı baskılar ilk değildir. Malum site yönetiminin hukuksuzluklarının daha öncesi de
bulunmaktadır. Üyelerimizi adeta modern
zamanın köleleri gören site yönetimi, akla
ve vicdana sığmayacak mobbing uygulamalarına imza atmıştır. Sendikamız bu zulme ‘dur’ demek için yönetim ile görüşmüş,
gerekli uyarıları yapmış ancak girişimleri
sonuçsuz bırakılmıştır. Hukuksuzca işlerinden edilen üyelerimiz site yönetimi tarafından görev tanımları dışında pek çok işte
çalıştırılmıştır. Site yönetimi ‘yeterli çalışanımız yok’ bahanesiyle emekçileri birden
fazla binada görevlendirmiş, iş güvenliğinin
hiçe sayıldığı işleri yapmaya ve fazla mesai
ücreti vermeksizin çalışmaya zorlamıştır.
Site yönetimin bu çalıştırma tarzı günümüz
Türkiye’sinin çalışma hayatında kara bir lekedir.

Hiçbir haklı sebep gösterilmeksizin sadece sendikalı oldukları için işlerinden edilen
üyelerimizin işe geri alınma süreçleri site
yönetimi tarafından başlatılmazsa sendikamız tarafından tüm yasal süreçlerin başlatılacaktır.
Anayasamızın 51. maddesinde geçen ‘Hiç
kimse bir sendikaya üye olmaya ya da üyelikten ayrılmaya zorlanamaz’ ifadesi açık ve
nettir.
Üyelerimizi sendikalı oldukları gerekçesiyle
işten atan site yönetimi alenen anayasal bir
suç işlemiştir. Site yönetimi, işlediği anayasal suçun yanı sıra; ahlâk sınırlarını da açıkça çiğnemiştir. Ailelerine bakmak zorunda
olan üyelerimizi kış mevsiminin tam ortasında işsiz bırakan site yönetimi bununla
da yetinmemiş, üyelerimizden kaldıkları
evlerini 15 gün içinde tahliye etmesini istemiştir. Kış mevsiminin ortasında emekçileri
hem işsiz hem de evsiz bırakmak ahlâk dışıdır. Bu tutumun hiçbir inanış ve düşüncede yeri yoktur.

“Konut Emekçilerinin Yanında
Hizmet-İş Var”
HİZMET-İŞ, konut görevlileri adına ilk grevi
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gerçekleştirmiş bir sendikadır. Konut işçileriyle yaptığı grevle emekçilerin ve tüm kamuoyunun takdirini kazanan sendikamız,
bugün de hakkın yerini bulması için bütün
imkânlarını seferber etmeye hazırdır.
Site yönetimini buradan bir kez daha uya-

rıyoruz: Üyelerimiz yalnız değildir. Konut
emekçilerinin yanında, 250 bini aşkın üye
sayısıyla Türkiye’nin En Büyük İşçi Sendikası HİZMET-İŞ vardır. Üyelerimiz işlerine en
kısa sürede iade edilmeli ve insanlık dışı çalışma koşulları bir an önce düzeltilmelidir.

HAK-İŞ/HİZMET-İŞ Sendikası üyelerinin
mücadelelerinin zaferle sonuçlanması için
elinden gelen tüm gayreti gösterecek ve
konunun sıkı takipçisi olacaktır.”
Protesto, basın açıklamasının ardından gerçekleştirilen oturma eylemiyle son buldu.

Yenilikçi, sürekli kendini geliştiren, teknolojik imkânları en iyi şekilde değerlendiren
ve çağın gereksinimlerine uyum sağlayan
sendikamız HİZMET-İŞ, mobil uygulama
projesini hayata geçirdi.
Sendikamıza ilişkin haberler, duyurular,
mevzuat bilgilendirmeleri, çalışma hayatına dair gelişmeler ile üyelik bilgileri, toplu

iş sözleşmeleri gibi ihtiyaç duyabileceğiniz
kişisel bilgilerinize daha hızlı ulaşabilmeniz
için hizmetinize sunulan mobil uygulamamızı akıllı telefonlarınıza ücretsiz olarak
indirebilir, kullanıcı girişi bölümünden şifrenizi oluşturarak size özel bilgilere hemen
ulaşabilirsiniz.

Tüm Android ve IOS cihazlarda indirilebilen
HİZMET-İŞ Mobil Uygulamamız, Google
Play Store ve App Store üzerinden 3 günde
30 binden fazla üyemiz tarafından indirilerek popüler uygulamalar arasında ilk 10’a
girerken, iş uygulamaları kategorisinde ise
7. sırada yerini aldı.
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"ASGARİ ÜCRET GEÇİM ÜCRETİ OLSUN"
Genel Başkanımız Mahmut Arslan, Asgari ücretin en düşük ücret olarak değil, Türkiye’de
imzalanan en büyük sözleşme olarak kabul edilmesi gerektiğini belirterek, "Asgari Ücret,
geçim ücreti olsun, 4 kişilik bir aile esas alınarak belirlensin" dedi.

"Asgari Ücretin Belirlenmesini
Usul ve Esasları Konusunda
Çalışıyoruz"

Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 23 Kasım 2021 tarihinde, Hizmet-İş Sendikamızın Bolu’da devam eden Marmara Bölge 3.
Grup Eğitim Seminerine katıldı.
Asgari ücretin en düşük ücret olarak değil, Türkiye’de imzalanan en büyük sözleşme olarak kabul edilmesi gerektiğini ifade
eden Arslan, “Özel sektördeki çalışanların
yarısı asgari ücretle çalışıyor. Asgari ücret

belirlenirken devlet hem işçileri düşünmek,
hem de bu ücretleri veremeyecek durumda
olan işverenlere vergi, sigorta ve benzeri
teşvikler yapmak zorunda. Denge zor bir
iştir, hükümet dengeyi kurmak durumunda. HAK-İŞ olarak Asgari Ücret geçim ücreti olsun, 4 kişilik bir aile esas alınarak
belirlensin istiyoruz” dedi.

HAK-İŞ, TÜRK-İŞ ve DİSK’in asgari ücretin
tespiti çalışmaları için bir araya geldiğini
hatırlatan Arslan, “Asgari ücretin belirlenmesinin usul ve esasları konusunda 3
konfederasyon olarak ortak deklarasyon
hazırlığı başlattık. İlkeler üzerinde çalışıyoruz. Bunu kamuoyuyla paylaşacağız” dedi.
Avrupa’daki yoğun vaka sayısı henüz ülkemizde yaşanmasa da Türkiye’nin yeni
bir dalgayla karşı karşıya olduğunun altını
çizen Arslan, aşılama konusunda belli bir
aşamaya gelindiğine ancak hâlâ istenen
düzeyde olmadığına değindi. Arslan, aşı ve
pandemi kurallarına uyum konusunda hassasiyet gösterilmesini istedi.
İşyeri sendika temsilcilerini sendikalarımızın işyerlerindeki kılcal damarları olarak
tanımlayan Arslan, işyeri sendika temsilcilerine görevlerinde başarılar diledi.
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"HİZMET-İŞ SENDİKAMIZ, HAK-İŞ'İN AMİRAL GEMİSİDİR"
Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 2 Kasım 2021 tarihinde Konfederasyonumuza bağlı
Hizmet-İş Sendikamızın Bolu’da düzenlenen şube ve il yöneticileri, işyeri sendika temsilcileri ve
komitelere yönelik eğitim semineri açılış toplantısına katıldı.

Toplantıya; Genel Başkanımız Mahmut Arslan, Konfederasyonumuza bağlı Hizmet-İş
Sendikası Yönetim Kurulu Üyeleri, Hizmet-İş Sendikası şube başkan ve yardımcıları, işyeri sendika temsilcileri ve komite
başkanları katıldı.
Eğitim seminerinin önemine dikkat çeken
Genel Başkanımız Mahmut Arslan, “Bugün
burada gerçekleştirdiğimiz eğitim semineri, sürekli hale getirdiğimiz eğitim modelimizdir. HAK-İŞ ve Hizmet-İş Sendikamız
olarak eğitimin sürekliliğinden yanayız.
Yapacağımız eğitimlerle teşkilatımızın her
bir ferdinin potansiyellerini fark etmelerini
ve enerjilerini artırmayı hedefliyoruz” dedi.

“İnsan Ne Kadar Çok Öğrenirse,
Bilmediğinin Farkına Varır”

sağlayacağız? Bunlara ayak uydurmamız
gerek” diye konuştu.

Eğitimin sonunun olmadığını ifade eden
Genel Başkanımız Mahmut Arslan, “Bu toplantıları iyi değerlendirin lütfen. Ben bu toplantılarda kendimizi yenilemek için fırsatlar
olduğunu düşünüyorum. Bu eğitimlerin
sonu yok. Hani derler ya, ‘İnsan ne kadar
çok öğrenirse, bilmediğinin farkına varır.’
Bizim yitik bir malımız var; ilim. Nerde olsa
arayacağız ve bulacağız. Bunun sonu yok.
Her daim daha çok şeye ihtiyacımız var,
yeni bilgilere ihtiyacımız var, yeni yaklaşımlara ihtiyacımız var. Yeni sendikacılık bizden
ne bekliyor? Yeni kavramlar var. Bunları
nasıl topluma aktaracağız, iletişimi nasıl

“Hizmet-İş Sendikamız, HAK-İŞ’in
Amiral Gemisidir”
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Başkan Arslan, konfederasyonumuza bağlı
Hizmet-İş Sendikamızın Türkiye’nin en büyük sendikası olması nedeniyle konfederasyonun en büyük sorumluluğunu taşıyan
amiral gemisi olduğunu cümlelerine ekleyerek şöyle konuştu: “Hizmet-İş Sendikası
da HAK-İŞ’in en büyük sorumluluğunu taşıyan amiral gemisidir. Çünkü Türkiye’nin
en büyük işçi sendikasıyız, HAK-İŞ’in de
en büyük sendikasıyız. Dolayısıyla bize
de HAK-İŞ’in bütün bu sorumluluklarını

üstlenmek düşüyor. HAK-İŞ’i çekin kenara, hiçbir ifadeniz olmaz, hiçbir anlamınız
kalmaz. HAK-İŞ Konfederasyonu ve Hizmet-İş’in başkanı olarak söylüyorum. Bize
anlam veren HAK-İŞ’tir. Rabbim bize öyle
fırsat vermiş ki, kuruculara bir kez daha
minnettarım. Hak, aynı zamanda adalettir.
Düşünebiliyor musunuz? Bir konfederasyonun ismi adalet. Ne kadar kıymetli. O
yüzden HAK-İŞ, deminden beri ifade etmeye çalıştığım tarihi yürüyüşündeki o şanlı
tarihi, şanlı duruşu, bizi diğerlerinden farklı
kılar. Toplum da böyle görüyor.”
Arslan, “HAK-İŞ olarak toplumun bütün
değerlerini kendi değerlerimiz kabul etmek
zorundayız” diye konuştu.
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ARSLAN, "BURSA İÇİN ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ"
Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 17 Eylül 2021 tarihinde Konfederasyonumuza bağlı
Hizmet-İş Sendikamız ile Bursa Büyükşehir Belediyesi iştiraki Bursa İnsan Kaynakları Taahhüt,
Eğitim, Danışmanlık Hizmetleri, İmar İnşaat ve Ticaret Ltd. Şti (BİNTED) arasında
imzalanan toplu iş sözleşmesine katıldı.
sağladılar. Bugün burada belediyelerde şirket işçileri için yapılmış en iyi toplu iş sözleşmesini imzalıyoruz. İşine ve aşına sahip
çıkan hiçbir arkadaşımız asla işini ve aşını
kaybetmeyecektir. İşçilerimiz, iş güvencesiyle geleceğe umutla bakacaktır. Bu şehir
tarihi bir şehir, bir başkent. Bu başkentin
hak ettiği yere ve hedefe ulaşması için bizde canla başla çalışacağız.”

“Bursa İçin Çalışmaya Devam
Edeceğiz”

İmza törenine Genel Başkanımız Mahmut
Arslan, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı
Alinur Aktaş, Adana Milletvekili ve AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkan
Yardımcısı Ahmet Zenbilci, AK Parti Bursa
İl Başkanı Davut Gürkan, Hizmet-İş Sendikamız Genel Başkan Yardımcısı Halil Özdemir, HAK-İŞ Bursa İl Başkanımız Mustafa
Yavuz, Konfederasyonumuza bağlı Öz Güven-Sen Sendikamız Genel Başkanı Ömer
Yılmaz ve sendikalarımızın Bursa İl Başkanları, Bursa Büyükşehir Belediye Başkan
Yardımcıları, üyelerimiz, basın mensupları
ve davetliler katıldı.

rahmet ve şükranla anıyoruz” dedi.

“En Büyük Toplu İş Sözleşmesini
İmzalıyoruz”
Bursa Büyükşehir Belediyesi ile imzalanan
toplu iş sözleşmesinin 35 yıllık mücadelemizin en önemli kilometre taşı olduğunu
ifade eden Arslan, şöyle konuştu: “Her sokakta, her caddede, her binada emeği ve
alın teri olan sizler için toplu iş sözleşmesinin en iyisinin yapılması için büyük çaba
sarf ettik. Burada bulunan konuklarımız bu
toplu iş sözleşmesinin masada barış içerisinde sonuçlanmasında büyük katkılar

HAK-İŞ Konfederasyonu’nun 35 yıllık mücadelesinde Bursa’nın ayrı bir yeri ve önemi
olduğunu belirten Arslan, “Bursa’nın geleceği için hangi adımlar atılacaksa o adımları atmaya, destek olmaya devam edeceğiz.
Bugün de Bursa Büyükşehir Belediye Başkanımızın vizyonuna, gelecek için ortaya
koyduğu hedeflerine ve şehrin geleceğe
taşınması noktasındaki çabalarına bizlerde
destek ve yardımcı olmaya devam edeceğiz” dedi.
Üyelerimizin gösterdiği birlik ve beraberliğin önemine vurgu yapan Arslan, “Sizlerin
alın teri ve emeğinizin karşılığını almak
adına gösterdiğiniz sabra, liyakate, dirence ve bu konudaki birlikteliğinize teşekkür
ediyorum. Dostu, kardeşliği, dayanışmayı,
işçi-işveren ilişkilerindeki kardeşliği tesis

“Bursa’da 35 Yıllık Mücadelemiz
Bir Çınar Gibi Büyüdü”
HAK-İŞ ve HİZMET-İŞ’in Bursa’daki tarihi
yürüyüşünün 35 yıl önce başladığını kaydeden Arslan, “Tam 35 yıl önce Bursa Büyükşehir Belediyesi’nde başlattığımız mücadelemizin nasıl bir çınar gibi dal budak
saldığını, şu kalabalıkla bir kez daha müşahede ediyoruz. O günden bugüne hizmet
veren bütün kardeşlerimize, bu mücadelede bizimle birlikte yürüyen bütün sendikacı
dostlarımıza, hayatını kaybeden ve bugün
aramızda bulunmayan kardeşlerimizi de

Sayı : 28
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etmekte büyük bir çaba sarf ettiniz ve bugün o çabanın sonunda bu meydanda toplu
iş sözleşmesini imzalıyoruz” diye konuştu.
Genel Başkanımız Arslan, toplu iş sözleşmesinin imzalanmasinda emeği geçenlere teşekkür etti. Arslan, “Sayın başkanın
çabalarını, gayretini, mücadelesini, Bursa
için, milletimiz için, halkımız için nasıl çalıştığını biliyorum. Bu toplu iş sözleşmesi de
aslında bunun bir göstergesidir” şeklinde
konuştu.

Aktaş: “Bursa Bizden Hizmet
Bekliyor”

HAK-İŞ KONFEDERASYONU
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Bursa’nın, Türkiye’nin en önemli şehirlerinden birisi olduğunu hatırlatan Bursa
Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş
ise yapılan çalışmanın Türkiye’ye örnek olduğunu ve hata yapmamaya azami dikkat
ettiklerini söyledi. Çok güzel sözleşmeye
imza attıklarını söyleyen Aktaş, “Sadece
Bursa için değil, bütün Türkiye için en iddialı
sözleşmelerden birisi gerçekleşti. Süreçte
emeği geçen ve katkısı olan herkese teşekkür ediyorum. Tüm çalışanlarımızdan
kuvvetli bir söz istiyorum. Bursa bizden
hizmet bekliyor. Canımızı dişimize takarak

Bursa’nın her bir köşesine hizmet götüreceğiz. Yaptığınız her iş kıymetli ve değerli.
Bizler insanların hayatına dokunuyoruz.
Gönlünüzü, heyecanınızı, duanızı, emeğinizi
eksik etmeyin. Bursa’ya ve çalışanlarımıza
mahcup olmamak için bugünlere gelindi.
Hayırlı uğurlu olsun. Allah mahcup etmesin” diye konuştu.
Törende HAK-İŞ Bursa İl Başkanımız Mustafa Yavuz ve AK Parti Adana Milletvekili
AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler
Başkan Yardımcısı Ahmet Zenbilci de birer
selamlama konuşması gerçekleştirdi.
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“TÜRKİYE’NİN EN BÜYÜK

EMEK ÖRGÜTÜ OLMAK ZORUNDAYIZ”
Genel Başkanımız Mahmut Arslan, HAK-İŞ’in 750 bini aşan üye sayısı ve 81 il başkanlığıyla
Türkiye’nin en güçlü örgütlerinden biri olduğunu belirterek, “750 bini 7 milyona taşımak istiyoruz.
Türkiye’nin en büyük emek örgütü olmak sorumluluğumuz ve zorunluluğumuzdur” dedi.

Genel Başkanımız Mahmut
Arslan, 15 Aralık 2021 tarihinde
Hizmet-İş Sendikamızın Ordu
Şube kongresine telekonferans
yöntemiyle katılarak bir konuşma yaptı.

kaynaklı ekonomik sıkıntılarla
mücadele ettiğine dikkat çeken
Öz, “Pandeminin ekonomik faturasını ödüyoruz” dedi.

“Asgari Ücret
Belirlenirken İşçinin
Ailesi De Dikkate
Alınmalı”

“HAK-İŞ’in Gücünü
Türkiye’nin Gücü Olarak
Görüyoruz”
“46 yıl önce HAK-İŞ’in kurulmasına neden ihtiyaç duyulmuşsa
bugün HAK-İŞ’in varlığına o
günden daha fazla ihtiyaç var”
diye konuşan Arslan, “HAKİŞ’in gücünü Türkiye’nin gücü olarak görüyoruz. Bu düşüncemizde samimiyiz” dedi.

“Finansal Operasyonlara Karşı
Devletimizle Birlikte Mücadele
Veriyoruz”
Terörle mücadeleden afetle mücadeleye,
uyuşturucuyla mücadeleden kadın cinayetleriyle mücadeleye varana dek, HAKİŞ’in devletimizle birlikte mücadele ettiğini
kaydeden Arslan, şunları kaydetti: “İçerden
ve dışardan kuşatılmak istenmesine, bir
kısım oyunlarla büyümesinin önüne engeller konulmasına, son dönemde başlatılan
finansal ve döviz operasyonlarıyla ekonomimizin küçültülmesine yönelik oyunlara
karşı devletimizle birlikte mücadele etmeye devam edeceğiz. Türkiye’nin döviz ile
oluşturulmak istenen operasyonları boşa
çıkaracak gücü ve imkânı var.”
Genel Başkanımız Mahmut Arslan, “Hizmet-İş olarak Ordu’da 1980’li yıllardan beri
örgütlüyüz. Pek çok belediye ve beldede
mücadele ile elde ettiğimiz kazanımlarımızın izleri var” dedi. HAK-İŞ ve Hizmet-İş
Sendikamızın yürüttüğü taşeron mücadelesinde Ordu’nun önemli bir misyonu yeri-

ne getirdiğini belirten Arslan, “2007 yılında
Ordu Devlet Hastanelerinde örgütlendik.
Taşeron şirketlerindeki ilk toplu sözleşmeyi
Ordu Devlet Hastanesi’nde gerçekleştirdik.
Her ne kadar sözleşmeyle elde ettiğimiz
haklarımız o günkü taşeron şirket tarafından verilmese de bu, taşerona kadro mücadelemizde önemli bir kilometre taşı oldu”
diye konuştu.

Öz: “Pandeminin Ekonomik
Faturasını Ödüyoruz”
Genel Başkan Yardımcımız Av. Hüseyin Öz,
aşı çalışmalarının başarılı geçmesi ve aşılamanın başlamasıyla taşların yerine oturması beklenirken, dünya bu kez de pandeminin ekonomiye vurduğu ağır darbenin
sonuçlarıyla boğuştuğunu söyledi. Tüm
dünyanın olduğu gibi ülkemizin de pandemi

Öz, HAK-İŞ olarak tüm emekçilerin yaşanabilir bir ücrete
kavuşmasını istediklerini, asgari ücretin işçinin kendisi, eşi
ve çocukları da göz önünde
bulundurularak belirlenmesi
gerektiğini söyledi. Asgari ücretin objektif
kriterlerle belirlenmesi gerektiğini kaydeden Öz, bunun için de öncelikle Asgari
Ücret Tespit Komisyonunun yapısının değiştirilmesi gerektiğini söyledi. Öz, “HAK-İŞ
olarak Asgari Ücret Tespit Komisyonunun
yapısına yönelik itirazlarımız var. 15 milyon
çalışanın sadece 2 milyonu sendikalı, geriye
kalanlar örgütlü değil. Komisyonun belirleyeceği ücret sadece asgari ücretlileri değil,
asgari ücret üzeri çalışanları, emeklileri de
ilgilendiriyor. Dolayısıyla yaşanabilir bir ücretin tespiti için Asgari Ücret Tespit Komisyonunun demokratik ve çoğulcu bir yapıya
kavuşturulmasını istiyoruz. Komisyonda
HAK-İŞ ve diğer emek konfederasyonları
da temsil edilmelidir” diye konuştu.

Sayı : 28
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ARSLAN, "İMKÂNIMIZ YOKTU AMA İNANCIMIZ VARDI"
Genel Başkan’ımız Mahmut Arslan, 29 Aralık 2021 tarihinde Bolu’da, Hizmet-İş Sendikamızın
İstanbul 4 ve 5 No’lu Şubeleri ile Kastamonu İl Başkanlığına yönelik olarak
gerçekleştirilen eğitim seminerine katıldı.
saklandı. 28 Şubat ve 15 Temmuz’da da aynı
süreçleri yaşadık. Demokrasiye ve özgürlüklere sahip çıkmak bedel gerektiriyor. Biz bu
bedelleri her dönem ödedik.”

“İmkânımız Yoktu Ama İnancımız
Vardı”

Genel Başkanımız Mahmut Arslan, Konfederasyonumuz HAK-İŞ’in çalışmalarına ilişkin
bilgiler vererek, HAK-İŞ’in sendikal çalışmalarını 46 yıldır aynı ilke, değer ve hedeflerle
kararlılıkla sürdürdüğünü söyledi.

“İlke ve Değerlerimizden Taviz
Vermeyiz”
Arslan, “HAK-İŞ’in 46 yıl önce kuruluş bildirgesinde belirlenen ilkeleri, değerleri ve
hedefleri aynı çizgide devam etmektedir.
HAK-İŞ konjonktüre göre değişen, şartlara
göre yelken açan bir konfederasyon değildir.
HAK-İŞ değerlerinden vazgeçmediğinden
dolayı her türlü risk, sorun ve krizleri aşarak
bu günlere gelmiştir” dedi.
HAK-İŞ’in olağanüstü dönemlerde demokrasiden yana kritik rol aldığını kaydeden Ars-
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lan, “HAK-İŞ sadece bir işçi konfederasyonu
olarak görülemez. HAK-İŞ’in bu ülkenin demokrasisine, özgürlüklerine, mîllî iradesine
ve kardeşliğine sahip çıkma görevi var. Daha
güçlü, daha etkin bir HAK-İŞ’e ihtiyacımız
var. 7 milyonluk, 10 milyonluk bir HAK-İŞ’e
ihtiyacımız var. HAK-İŞ güçlü olursa adalet
olur, demokrasimiz emin ellerde olur” diye
konuştu.

“Demokrasiye ve Özgürlüklere Sahip
Çıkmak Bedel Gerektiriyor”
Demokrasiye sahip çıkmanın bir bedel gerektirdiğini belirten Genel Başkanımız Arslan,
şunları kaydetti: “HAK-İŞ olarak 1980 darbesine karşı durduğumuz için büyük bir bedel
ödedik. Darbe döneminde HAK-İŞ kapatıldı,
mal varlıklarına el konuldu, faaliyetleri ya-

Genel Başkanımız Arslan, konuşmasında
Hizmet-İş Sendikamız hakkında da değerlendirmelerde bulundu.
Arslan, Hizmet-İş Sendikamızın emek tarihinin en önemli grevlerini gerçekleştirdiğini
anımsatarak, 1985’te Kapıcılar, 1992’de Konya, 1995’te Bursa, 1998’de Ankara grevinin
tarihi grevler olduğunu söyledi. Arslan, “O yıllarda imkânımız yoktu fakat inancımız vardı.
Ankara’da 22 gün boyunca binlerce üyemizle yaptığımız eylem neticesinde istediğimiz
zammı aldık. Bu zaferimizden sonra altı bin
üyemiz zorla sendikamızdan istifa ettirildi.
Üyelerimizi işten çıkarma tehdidi ile kaybettik ama hiçbir zaman haysiyetimizi kaybetmedik” diye konuştu.
2019 seçimleri sonrası bazı belediyelerde
emekçilerin haksız ve hukuksuz bir şekilde işten çıkarılmalarından dolayı Hizmet-İş
Sendikamızın Bolu’dan Ankara’ya Emek ve
Adalet Yürüyüşü gerçekleştirdiğini hatırlatan
Arslan, “Eylemimiz sonucunda üyelerimizin
işe döndürülmesini sağladık. İstanbul Büyükşehir’de işten çıkarılan üyelerimize eylemimizle sahip çıktık, işe döndürdük. Biz,
bizimle beraber yol yürüyen herkesin sonuna
kadar yanındayız” dedi.
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Arslan, "HİZMET-İŞ 250 BİN ÜYEYE ULAŞTI"
Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 8 Aralık 2021 tarihinde Hizmet-İş Sendikamızın
Kocaeli Şube eğitim seminerinde konuştu.

Demokrasimizin, haklarımızın, özgürlüklerimizin mücadelesini veriyoruz. Ne kadar
yapıp yapmadığımız tabii ki tartışılır. Eksiklerimiz var, olabilir. Ama esas olan nerede
durduğunuzdur. Milletimizin, haklarımızın,
demokrasimizin, özgürlüklerimizin, milli
iradenin yanındayız. Bu, söylendiği kadar
kolay olmuyor. Şartlar ve dönem ne olursa olsun biz HAK-İŞ olarak demokrasiden
yana mücadelemizi sürdüreceğiz. Sendikalarımız da bu istikamette yollarına devam
edecektir” dedi.

“Şiddetin Her Türlüsüne Karşıyız”
HAK-İŞ’in bugüne büyük mücadele ve
emeklerle geldiğini kaydeden Arslan, “Bazı
meseleler, olaylar vardır ki unutmamamız,
hafızalarımızda diri tutmamız gerekiyor. O
günleri tekrar yaşamak için değil; o gün neredeydik, bugün nereye geldik kıyaslamasını yapmak için, nereden nereye geldiğimizi
unutmamak için HAK-İŞ’in kuruluşunu da,
mücadelesini de unutmamamız gerekiyor.
Bunun için HAK-İŞ’in tarihi yürüyüşünü,
kuruluşundan bugüne mücadelesini anlatan, kriz dönemlerinde HAK-İŞ’in yer aldığı
mevzii ve tarafın ayrıntılı bir şekilde üyelerimiz tarafından da bilinmesini sağlayacak
bir çalışma yapıyoruz. Sendikamız için de o
çalışmaları başlattık. İnşallah kongremize
kadar çalışmalarımızı yetiştirmeye çalışacağız” dedi.

edeceğiz, bundan da geri adım atmayacağız. Biz, mücadeleden yanayız. Başarırız
ya da başaramayız. Ama biz millet adına,
çalışanlar adına mücadele ederiz. Vazgeçmeyiz, başarabildiğimiz kadar başarırız.
Gücümüz, tecrübemiz, imkânlarımız neye
el verirse onu yaparız.”

“Hizmet-İş 250 Bin Üyeye Ulaştı”
HİZMET-İŞ Sendikamızın 250 bin üyeye
ulaştığını ve bunun 1 milyona çıkarılması
gerektiğini işaret eden Arslan, şunları kaydetti: “Türkiye’nin en büyük sendikasıyız,
ama daha hâlâ üye yapmamız gereken 750
bin arkadaşımız var. HAK-İŞ’in 750 bin üyesi var. Göreve geldiğimizde 120 bin üyemiz
vardı, şimdi 750 bin. Bu iyi bir başarı. Ama
‘HAK-İŞ’e yakışmıyor, 7 buçuk milyon olmalı’ diyoruz”

“Halkın İradesinin Dışında Hiçbir
Yönetimi Kabul Etmeyeceğiz”

“Milletimizin, Haklarımızın,
Yanındayız”

HAK-İŞ ve Hizmet-İş tarihinin aynı zamanda bir demokrasi mücadelesi tarihi olduğunu ifade eden Arslan, şöyle konuştu: “Eğer
demokrasi yoksa, Türkiye özgür, bağımsız
bir devlet olarak yoksa hiçbir şey yok demektir. O yüzden biz bütün gücümüzle bu
ülkede bundan sonrası için de milli iradenin, millet iradesinin, halkın iradesinin dışında hiçbir çözümü ve yönetimi asla kabul
etmeyeceğiz. Bedellerini ödemeye devam

Türkiye’de 13 milyon
sendikasız işçi olduğunu ve onlara da ulaşılması gerektiğini söyleyen Genel Başkanımız
Mahmut Arslan; “Her
şeyi yaptık, her şeyi
başardık’ falan demiyorum. Ama biz bu mücadelenin bir parçasıyız.

Arslan, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Uluslararası Mücadele Günü’nde bir ilki
gerçekleştirerek 81 ilde bildiri okuduklarını
hatırlatan Arslan, “Biz, kadın ya da erkek
kime yapıldığı fark etmeksizin şiddetin
her türlüsüne karşıyız. İşyerinde Taciz ve
Şiddetin Önlenmesi Sözleşmesi’nin Türkiye tarafından imzalanması lazım. Toplu
sözleşmelerde bu sözleşmenin hükümlerini yaşatmamız gerekiyor. Bu konuda dün
lansmanını gerçekleştirdiğimiz bir çalışma
daha yaptık. Şiddete Sıfır Tolerans Politika
Belgesi’ni imzaladık. HAK-İŞ Konfederasyonu’nda çalışanlar ILO’nun C190 sayılı
sözleşmesinin hükümlerine tabiidir. ‘Burada şiddetin her türlüsü, taciz vb her şey
yasaklanmıştır. Bunun da teminatı biziz’
diye imza attık. Bütün sendikalarımızın da
imzalamasını istiyoruz. Türkiye’de, dünyada
ne tür sorun varsa, HAK-İŞ bunlara çözüm
bulmak zorunda” diye konuştu.

Sayı : 28
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Arslan, “ÇALIŞMA HAYATINDA ENGELLİLER
ÇALIŞTAYI”NA KATILDI
Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 2 Aralık 2021 tarihinde Hizmet-İş Sendikamızın
Genel Merkez Engelliler Komitesi tarafından 3 Aralık Dünya Engelliler Günü
dolayısıyla düzenlediği “Çalışma Hayatında Engelliler Çalıştay”ına katıldı.

Emek Konukevinde düzenlenen programa
Genel Başkanımız Mahmut Arslan, HAK-İŞ
Engelliler Komite Başkanımız Elif Yıldırım,
Hizmet İş Sendikamızın Engelliler Komite
Başkanı Hanefi Karadağ, engelli komitesi
üyeleri, Komite Başkanları, uzmanlar ve basın mensupları katıldı.

“HAK-İŞ Engelliler Konusunda da
Öncülük Yapacaktır”
Genel Başkanımız Mahmut Arslan, “Engellilerin HAK-İŞ’te ve Sendikamızda daha fazla
görev almasını sağlayarak öncülük yapmamız gerekiyor. HAK-İŞ her alanda olduğu
gibi bu konuda da öncülük yapacaktır” dedi.

“Engellilik Günlük Yaşamamızın Bir
Parçası”
“Çalışma Hayatında Engelliler Çalıştay”ının
önümüzdeki dönemlerde yapılacak çalışmalara ışık tutacağını söyleyen Arslan, “Biz
engelliliğin tüm kesimler için anlamlı olduğunu düşünüyoruz. İnsanlar ya engellidir
ya engelli adayı. O yüzden engelliliği günlük
yaşamımızın bir parçası olarak görüp ona
göre çözüm üretmemiz gerekiyor” şeklinde
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konuştu. Engelliler konusunda herkesi duyarlı olmaya davet eden Arslan, engellilere
ilişkin kamu-sivil toplum örgütleri ve engelli
örgütlerine düşün sorumlulukları şöyle sıraladı: “Bir; kamu bu konuda ciddi bir duyarlılık
göstererek kamu spotlarıyla bu farkındalığı
daha büyük kesimlere ulaştırmalı.
İki; sivil toplum örgütleri bu konuyu gündemlerine almalı. Üç; engelli örgütleri bu
konuyu daha ayrıntılı bir şekilde kamuoyuyla
paylaşmalıdır” dedi.

Engelliler konusunda Türkiye’nin yaptığı çalışmaların küçümsenmemesi gerektiğini
söyleyen Arslan, Cumhurbaşkanımızın bu
konudaki inisiyatifleri toplumda ciddi bir değişim ve dönüşümün başlangıç noktası oldu”
şeklinde konuştu.
Engellilerin çalışma hayatında karşılaştıkları
sorunlara değinen Genel Başkanımız Arslan,
“Engelli istihdamı 2000’li yıllarda 5 bin civarındayken bugün 62 bine ulaştı. Ama özel
sektörde çalışmak isteyen engellilerimizin
ciddi problemi var. Özel sektör, istihdam konusunda cezayı ödeyip engellileri istihdam
etmeme gibi bir yol izliyor. Engelliler de hem
şiddet, hem ayrımcılık hem de mobbinge
muhatap olacağız endişesi ile özel sektörde
çalışmak istemiyor. Bunu çözmemiz gerekiyor” dedi.

“Mesleki Eğitim, Mesleki Yeterlilik
Modeli Üstünde Çalışmamız
Gerekiyor”
Devletimizin mesleki eğitimlerle engellilerin
çalışma hayatına hazırlanması konusunda
yeni adımlar attığını söyleyen Genel Başkanımız Mahmut Arslan, “İŞKUR’un engelli
koçluğu modelini heyecanla takip ediyoruz.

SENDİKALARIMIZDAN

Ama bunun geliştirilmesi gerekiyor. Engelli
bireylerin istihdama hazırlanması motivasyonla olur. Engellilerin edindikleri meslekleriyle istihdam edilmesi için mesleki eğitim,
mesleki yeterlilik modeli üstünde çalışmamız gerekiyor. Mesleğe göre atama çok az
olduğu için insanlar mesleğini bir kenara koyup istihdam edildiği alanda çalışmaya mecbur kalıyor. Bu gerçekten üzüntü verici” dedi.

“Ya Engelliyiz yada Engelli
Adayıyız”
Engellileri çalışma hayatına yönlendirecek
politikalar geliştirmeliyiz diyen Arslan, “Engellilere daha iyi imkanlar sunmalıyız. Ma-

alesef ülkemiz de engelliler sosyal hayattan kopuyor. Devletimiz bu konuda duyarlı
ancak bir politikayı geliştirmemiz gerekiyor.
Dünyanın her yerinde engelli insanları çalışma hayatına kazandırma adına katı kurallar
getiriliyor. Engellileri bir şekilde istihdam
içinde var edeceğiz ve onlara desteğimizi iş
yerlerimizde göstermemiz lazım. Ya engelliyiz ya da engelli adayıyız. Engellilere merhamet ve acıma duygularımızla bakmak yerine
onlar adına güzel şeyler yapmayı hedefleyeceğiz” dedi.
Toplantıda, HAK-İŞ Engelli Komite Başkanımız Elif Yıldırım da HAK-İŞ’in engellilere
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yönelik yaptığı çalışmalar ve ürettiği politikalara ilişkin bilgiler verdi. Yıldırım, HAK-İŞ’in
çalışmalarının temelini genel kurul kararlarımızın oluşturduğunu belirterek, engelliler
konusunda da genel kurul kararlarımız doğrultusunda Genel Başkanımızın liderliğinde
ve Yönetim Kurulumuzun desteğiyle başarılı
ve önemli çalışmaların hayata geçirildiğini
ifade etti.
Hizmet İş Sendikamızın Engelliler Komite
Başkanı Hanefi Karadağ da toplantının açılışında yaptığı konuşmada, Hizmet-İş Sendikamızın engelliler konusunda yürüttüğü
çalışmalara ilişkin bilgiler verdi.

Arslan, "hak-iş medeniyet mücadelesinin adıdır"

Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 1 Aralık 2021 tarihinde, Hizmet-İş Sendikamızın
“Bölgesel Eğitimler” kapsamında Bolu’da
düzenlediği Eğitim Seminerine katılarak bir
konuşma yaptı.
Hizmet-İş Sendikamızın tarihinin büyük
mücadelelere sahip olduğunu söyleyen
Arslan, “Sendikamızın tarihi büyük mücadelelerle doludur. Bu ülkenin en uzun
grevlerini biz yaptık. Tarihi bir mücadelenin
içinden geliyoruz. Biz bugünlere çatışarak
değil, uzlaşılara imza atarak geldik. Bunu
yapmasaydık her seferinde sorun yaşardık.

Bizlere düşen en büyük görev işçilerimizi
bilinçlendirmektir. Bizim bir tek gücümüz
var işçilerimizin gücü” diye konuştu.
HAK-İŞ’in kuruluşundan kısa süre sonra
12 Eylül darbesiyle karşı karşıya kaldığını,
HAK-İŞ’in kapatıldığını, faaliyetlerinin engellendiğini, mal varlıklarına el konulduğunu ve yöneticilerinin alıkonulduğunu, ancak
bütün engellemelere karşın darbelere karşı
mücadele ettiğini ifade eden Arslan, “HAKİŞ olağanüstü dönemlerde demokrasimize
sahip çıkmıştır. HAK-İŞ kara gün dostudur”
ifadelerine yer verdi.

HAK-İŞ’in sadece bir Konfederasyon olmadığını, bir davanın adı olduğunu söyleyen
Genel Başkanımız Arslan; “HAK-İŞ, bir medeniyet mücadelesinin adıdır. Bu medeniyet
mücadelemiz de yerli ve milli konfederasyon modelidir. Bu ülkenin bütün tarihini ve
değerlerini içinde barındıran bir davadır.
Onun için HAK-İŞ’in başarısı, Türkiye’nin
başarısıdır. HAK-İŞ ne kadar güçlüyse Türkiye o kadar güçlüdür. O yüzden HAK-İŞ’i
büyütmeliyiz. Türkiye için buna ihtiyaç var”
diye konuştu.

Sayı : 28
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ARSLAN: “TÜRKİYE’NİN EN BÜYÜK
TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİNİ YAPIYORUZ”
Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 17 Kasım 2021 tarihinde, Konfederasyonumuza bağlı
Hizmet-İş Sendikamızın Erzincan Şubesinin 3. Olağan Genel Kuruluna
video konferans yöntemiyle katıldı.

Arslan, 2022 yılı için belirlenecek olan asgari
ücrete ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Arslan, “Biz Türkiye’nin en büyük toplu iş sözleşmesini yapıyoruz. Bu yüzden komisyonun
yapısının değiştirilmesini ve yaşanabilir bir
ücret belirlenmesini istiyor ve önemsiyoruz”
diye konuştu.
Genel Kurula Genel Başkanımız Mahmut
Arslan’ın yanı sıra Hizmet-İş Sendikamızın
Yönetim Kurulu Üyeleri, Komite Başkanları, HAK-İŞ İl Başkanları, siyasi parti ve
sivil toplum kuruluşu temsilcileri, delegeler ve basın mensupları katıldı.

“Türkiye’nin En Büyük Toplu İş
Sözleşmesini Yapıyoruz”
HAK-İŞ olarak, temsilde adaleti sağlamadığı için Asgari Ücret Komisyonu’nun
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yapısına itiraz ettiklerini
söyleyen Arslan, “Asgari
Ücret Tespit Komisyonunun yapısı hem demokratik değil hem katılımcı
değil hem de geniş kitleleri
temsil etmiyor. Onun için
onun yapısına itirazımız
var. Bütün konfederasyonların üye sayısı oranında
temsil edildiği, emeklilerin
hatta bir kısım sendikasız
yapıların da işin içine dahil
edildiği geniş katılımlı bir
komisyonun oluşmasını
istiyoruz” dedi.
AB ülkelerinde asgari ücretin istisnai bir ücret olduğunu ve küçük
bir kesimin bu ücretle çalıştığını
fakat Türkiye’de büyük bir kesimin
asgari ücret aldığını kaydeden
Arslan, “Avrupa’da asgari ücretle
çalışan sayısı yüzde 1 ila yüzde 5
arasındadır. Dolayısıyla biz asgari
ücreti belirlerken Türkiye’de istisnai bir ücreti belirlemiyoruz. Biz Türkiye’nin en büyük
toplu iş sözleşmesini yapıyoruz. Bu yüzden
komisyonun yapısının değiştirilmesini ve
yaşanabilir bir ücret belirlenmesini istiyor ve
önemsiyoruz” diye konuştu. HAK-İŞ’in asgari
ücret tespit komisyonunda olmamasına rağ-

men, komisyonda yer alan konfederasyonun
daveti üzerine asgari ücretle ilgili birlikte çalışmalar yaptıklarını ifade eden Arslan, bu yıl
da ortak çalışma yapılması konusunda davet
aldıklarını ve bugün bu davet gereği birlikte
müzakereleri başlatacaklarını söyledi. Yüksek enflasyon döviz ve fiyat artışlarından dolayı asgari ücretin alım gücünün düştüğüne
işaret eden Arslan, asgari ücret ile çalışan
yaklaşık 6,5 milyon emekçinin yaşanabilir bir
ücrete kavuşmasını istiyoruz. Bu zor şartlara rağmen emeğini ülkesi ve işyeri için feda
eden emekçilerin hak ve hukukunu en iyi şekilde korumak bizim görevimizdir” dedi.

“İlkelerimizden Taviz
Vermiyoruz”
HAK-İŞ’in tarihi boyunca tutarlı bir duruş
gösterdiğini kaydeden Arslan, “HAK-İŞ'in
duruşu ve ilkeleri bellidir. Bu ülkenin yerli
ve milli bir Konfederasyonu olarak mücadelemizi her şart ve her dönemde ilkelerimiz doğrultusunda sürdürmeye devam
ettik. 12 Eylül’de, 28 Şubat’ta, 15 Temmuz’da hep demokrasiden yana olduk, hep
dik durduk. Devletimizden, milletimizden
ve demokrasiden yana tavrımızdan dolayı
bedel ödememize rağmen ilke ve duruşumuzdan taviz vermedik, vermeyeceğiz”
şeklinde konuştu.
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ARSLAN : "HAK-İŞ’İN İLKELERİNİ BU TOPRAĞIN
DEĞERLERİ OLUŞTURUYOR"
Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 9 Kasım 2021 tarihinde Hizmet-İş Sendikamız tarafından
düzenlenen Eğitim Seminerine katıldı. Arslan, HAK-İŞ’in yerli, milli, ideolojiden uzak, bütün
emekçilerin hak ve hukukunu koruyan ve toplumun değerleriyle çatışmayan bir emek örgütü
olduğunu belirterek, “HAK-İŞ’in ilkelerini bu toprağın değerleri oluşturuyor" dedi.

Eğitim Seminerine Genel Başkanımız Mahmut Arslan, Hizmet-İş Sendikamızın Yönetim Kurulu üyeleri, Şube başkanları, başkan yardımcıları, işyeri sendika temsilcileri
ve komite başkanları katıldı.

"HAK-İŞ’in İlkelerini Bu Toprağın
Değerleri Oluşturuyor"
Eğitim Seminerinde katılımcılara hitap
eden Genel Başkanımız Mahmut Arslan,
HAK-İŞ’in yerli, milli, ideolojiden uzak, bütün emekçilerin hak ve hukukunu koruyan
ve toplumun değerleriyle çatışmayan bir
emek örgütüne olan ihtiyaçtan yola çıkılarak kurulduğunu belirterek, “HAK-İŞ’in
ilkelerini bu toprağın değerleri oluşturuyor.
Kurulduğumuz 1976’dan beri, bu toprağı
emekçilerinin arzu ettiği istediği bir sendikal anlayışı savunuyoruz ve bunun gereklerine göre hareket ediyoruz” dedi.
Türkiye’de bir kısım emek örgütlerinin Soğuk Savaş’ın ihtiyacına göre dışarıdan destekle kurulduğunu kaydeden Arslan, “HAK-

İŞ yerli ve milliliği benimsemiştir. Kavga ve
çatışmayı değil, uzlaşmayı, birlik ve beraberliği benimsemiştir” diye konuştu.
HAK-İŞ’in bir emek örgütü olmaktan daha
öte manaları olduğunu ifade eden Arslan,
“HAK-İŞ aynı zamanda demokrasi, özgürlükler, haklar mücadelesini yapan bir sivil

toplum örgütüdür” dedi. En iyi sözleşmelere Hizmet-İş’in imza attığını belirten Arslan,
”En iyi sözleşmelere imza attık, en iyi hakları aldık, en büyük grevleri yaptık, en büyük
eylemleri gerçekleştirdik. Haksızlık karşısında susmadık, eğilmedik. Bu duruşumuzu hep devam ettireceğiz” diye konuştu.

Sayı : 28
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"KIRŞEHİR TARİHİ BİR MEDENİYET MERKEZİDİR"
Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 9 Kasım 2021 tarihinde, Konfederasyonumuza bağlı
Hizmet-İş Sendikamızın Kırşehir Şubesinin 1. Olağan Genel Kuruluna
video konferans yöntemiyle katıldı.

Genel Kurula Genel Başkanımız Mahmut
Arslan’ın yanı sıra Genel Başkan Yardımcımız ve Hizmet-İş Sendikamızın Genel Başkan Vekili Av. Hüseyin Öz, Hizmet-İş Sendikamızın Yönetim Kurulu Üyeleri, HAK-İŞ
İl Başkanlarımız, AK Parti Kırşehir Milletvekili Mustafa Kendirli, Kırşehir Belediye
Başkanı Selahattin Ekicioğlu, siyasi parti ve
sivil toplum kuruluşu temsilcileri, delegeler
ve basın mensupları katıldı.

“Kırşehir Tarihi Bir Medeniyet
Merkezidir”
Kırşehir’in, Ahi Evran’ın kurduğu Ahilik teşkilatıyla sivil toplum kuruluşlarının esasını
oluşturan önemli bir merkez olduğuna dikkati çeken Arslan, “Ahi Evran sadece bir Ahi
değil, aynı zamanda toplumu yerleşik hayata dönüştüren bir medeniyetin inşasında rol
alan önemli bir misyon adamıdır. Milletimizin, ülkemizin, topraklarımızın bağımsızlığı
için sağına soluna bakmadan bir mücadele
başlatan büyük bir kahramandır. Kırşehir
yetiştirdiği değerlerle, ilim ve mücadele tarihiyle bir medeniyet merkezidir” dedi.
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“Kırşehirli Emekçilere Hizmet İçin
Büyük Bir Adım Attık”

“HAK-İŞ’in Gücü Türkiye’nin
Gücüdür”

HAK-İŞ ve Hizmet-İş olarak Kırşehir’de
başlattıkları örgütlenme mücadelesini
önemli bir aşamaya getirdiklerini kaydeden Arslan, Kırşehir il başkanlığını şubeye
dönüştürerek, Kırşehirli emekçilere hizmet
noktasında büyük bir adım attıklarını söyledi.
Arslan, Hizmet-İş Sendikamızın Kırşehir’de
onurlu bir mücadele yürüttüğünü söyledi.

“Demokrasi, özgürlükler ve sendikal hakları herkes için talep ettiklerini ifade eden
Arslan, şunları kaydetti: “Demokrasiyi işverenler için de istiyoruz. Bizim olduğumuz
yerde çatışma, kavga, birbirimizi yenmek
üzerine oluşturulmuş bir rekabet asla
olamaz. Değerlerimizle sorunu olmayan,
bizimle birlikte çalışmak isteyen herkesle çalışmaya devam ediyoruz. Bazı CHP’li
belediyelerle çalışmaya devam ediyoruz.
Sendikal hareket demokrasisi için önemli
bir ana taşıyıcıdır. Sendikal hareketin zayıf,
güçsüz ve bir anlamda gerçekten gerilediği
ülkelerde demokrasi de aynı şekilde kırılgandır, aynı şekilde zayıftır. Onun için demokrasimizin güçlendirilmesi için sendikal
harekete ihtiyaç var. HAK-İŞ’e ayrıca ihtiyaç
var. Biz şuna inanıyoruz, HAK-İŞ’in gücü
Türkiye’nin gücüdür. HAK-İŞ büyüdükçe
Türkiye’de büyüyor. Bunun için mücadele
ediyoruz. Bütün baskılar, tehditler ve engelleri aşıyoruz.”

Sendikal Baskıları Değerlendirdi
HAK-İŞ ve Hizmet-İş’in sendikal mücadeleye hiçbir zaman siyasal tercihleri dahil
etmediğini belirten Arslan, buna rağmen,
2019 yerel seçimlerinde yönetimi CHP’li ve
HDP’ye geçen bazı belediyelerde HAK-İŞ ve
Hizmet-İş’e karşı haksız bir operasyon yürütülerek 10 bine yakın HAK-İŞ’li emekçinin
işten çıkarıldığını, 60 binin üzerinde HAKİŞ’li emekçinin de sendikalarımızdan baskı
ve tehditle istifa ettirildiğini söyledi.

SENDİKALARIMIZDAN

155

ARSLAN, SENDİKALI KADIN LİDERLERİN
YETİŞTİRİLMESİ EĞİTİM PROGRAMINA KATILDI
Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 13 Eylül 2021 tarihinde, Hizmet-İş Sendikamızın
Genel Merkez Kadın Komitesi tarafından gerçekleştirilen “Sendikalı Kadın Liderlerin Yetiştirilmesi
Eğitim Programının” açılış toplantısına katıldı.

Hizmet-İş Sendikamızın Genel Merkez Kadın Komitesi tarafından Çalışma ve Sosyal
Güvenlik Bakanlığı desteğiyle gerçekleştirilen eğitim programına Genel Başkanımız
Mahmut Arslan, Genel Başkan Yardımcımız
ve Hizmet-İş Genel Başkan Vekili Av. Hüseyin Öz, HAK-İŞ Kadın Komite Başkanımız
Fatma Zengin, Konfederasyonumuza bağlı
Öz Güven-Sen Sendikamızın Genel Başkanı
Ömer Yılmaz, Öz Ağaç-İş Sendikamızın Genel
Başkanı Av. Tuncay Dolu, Oleyis Sendikamızın Genel Başkanı Vedat Böke, Öz Toprak-İş
Sendikamızın Genel Başkanı Metin Özben,
sendikalarımızın yönetim kurulu üyeleri,
şube başkan ve üyeleri, Kadın Komite Başkanları, sendikacı kadınlar ve basın mensupları katıldı.

“Kadınların İşyerlerinde Yaşadığı
Sorunların Çözümüne Öncelik
Veriyoruz”
Genel Başkanımız Mahmut Arslan, emekçi
kadınların işyerlerinde yaşadığı sorunların
çözümüne öncelik verdiklerini söyledi. Bir işe
girmiş, hayatını, rızkını iş yerinden kazanmaya çalışan kadınların sorunlarıyla ilgilenmek

zorunda olduklarını belirten Arslan, “Hedef
kitlemiz çalışan kadınlar olsa da bütün kadınların sorunları bizi ilgilendirir. Onlar için
duyarsız olamayız” dedi.
Kadınların yaşadıkları sorunları bir insanlık
sorunu olarak gördüklerini ifade eden Arslan, “Biz sağımıza solumuza bakmadan, asla
geri adım atmadan kadınların yaşadıkları so-

runları çözmeye çalışıyoruz. HAK-İŞ ve sendikalarımız çalışma hayatına girmiş, birçok
sorunla mücadele eden kadın üyelerimizin,
kendilerini daha iyi ifade edebilmeleri, içlerinde var olan yetenek ve mücadeleyi ortaya
çıkarabilmeleri ve kendilerine güvenlerini
daha da artırmaları için bir dizi eğitim faaliyeti
gerçekleştiriyoruz” dedi.
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“Birlikte Başarmayı Öğrenmemiz
Gerekiyor”
Kadınların sendikalar tarafından örgütlenmesi noktasında sorumluluğun HAK-İŞ’e
düştüğünü belirten Arslan, “Kadın ve sendika, kadın ve çalışma hayatı, kadın ve emek
gibi tartışmaları sürekli yapıyoruz. Kadınların
sorunlarını ve çözüm önerilerimizi dile getiriyoruz. HAK-İŞ’in ilkeleri, değerleri, kuralları,
tarihsel sorumluluğunun üzerimize yüklediği
o vebali de dikkate alarak asla çizgimizden
vazgeçmeden, kadın ve erkek birlikte çalışmayı, birlikte başarmayı öğrenmemiz gerekiyor” şeklinde konuştu. Hizmet-İş Sendikamızın üye sayısını yüzde 28’inin kadın olduğu
bilgisini paylaşan Arslan, kadınların sendikal
hayata katılımlarını teşvik etmelerinden dolayı Hizmet-İş teşkilatına teşekkür etti.

“Her Zaman Darbelerin Karşısında
Yer Aldık”
Olağanüstü dönemlerde darbelere karşı dik
durmanın yiğitlik olduğuna dikkat çeken
Arslan, darbeye destek verenlerden ise hala
hesap sorulmadığını anımsattı. Arslan, “Darbelerin sivil unsurları hala yargılanmadı. İş
döndü dolaştı bir avuç generale yıkıldı. Medyada tetikçilik yapanlar, destek veren yüksek
hakimler, üniversiteleri kışlaya çevirenler
neden yargılanmıyor? 13-14 yaşlarındaki kız
çocuklarımızı polis coplarıyla dövdürenler
niye yargılanmadı? Darbe yapıldığında finans
kaynağı sağlayanlar, darbe yapıldıktan sonra
kaynaklarını heba edenler neden yargılanmadı” dedi. Arslan, bütün bu soruları darbeler
tekrar olmasın diye tekrar tekrar dile getirdiğini ifade etti.
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“Darbe Dönemlerinde Kazanılmış
Haklarımızı Kaybettik”
Darbelerin faturasını emekçilerin ödediğini
belirten Arslan, darbeler döneminde kaybedilen haklara dikkat çekti. Arslan, ”12 Eylül
1980 yılından 1985 yılına kadar, yaklaşık 5
yıl toplu iş sözleşmesiz kaldık. Toplu iş sözleşmelerini, yüksek hakem kurulu otomatik
olarak imzaladı. Kazanılmış haklarımızı kaybettik. 28 Şubat süreci bu ülkenin 300 milyar
dolarının kaybolduğu bir dönem oldu. Toplumumuz yoksullaştı. 15 Temmuz’un ülkemize maliyeti yaklaşık bir trilyon dolar oldu.
2023’te milli geliri kişi başı 25 bin dolar olarak
hesaplarken, bugün hala 8 bin dolarlardayız”
dedi.

“HAK-İŞ’in Darbeler Karşısında
Duruşu Nettir”
HAK-İŞ ve sendikalarımızın darbelere karşı
dik duruşunun başarı ve onur vesilesi olduğunu ifade eden Arslan, şunları kaydetti: “HAK-İŞ’in darbelere karşı duruşu; Türk
demokrasisi adına, Türk sendikal hareketi

adına, Türkiye’nin geleceği adına, milli irade
adına tarihi bir başarıdır. 12 Eylül darbesi, 28
Şubat süreci, 15 Temmuz, 12 Mart muhtırası
ve 27 Mayıs darbesinde binlerce canı kaybettik. Ülkemizin geleceğini kaybettik. Demokrasimizin kesintiye uğratılması Türkiye’nin
bölgemizde ve dünyada daha etkin olmasının
önünde engel oldu. Tarihimizin hiçbir döneminde hiçbir zaman darbe, muhtıra, müdahale gibi girişimlerin içinde olmadık. Her
zaman darbelerin karşısında yer aldık. Bu
HAK-İŞ’in en büyük onur kalesidir.”

“Sivil Anayasa Değişikliklerine
Destek Verdik”
2010 yılında Anayasa’nın 15. maddesinin değiştirilip, darbe yapanların yargılanmasının
önünün açılmasında HAK-İŞ’in büyük katkıları olduğunu belirten Arslan, “2010 referandumunda Türkiye’yi karış karış gezdik. O zamanki Anayasa değişikliği neticesinde hem
12 Eylül’ü yapanlar hem de 28 Şubat sürecini
yönetenler yargılandı ve rütbeleri söküldü”
diye konuştu.
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ARSLAN, "KISITLAMALARA GERİ DÖNMEYECEĞİZ"
Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 9 Eylül 2021 tarihinde, Hizmet-İş Sendikamızın
İstanbul 13 No’lu Şube Genel Kuruluna videokonferans yöntemiyle katıldı.

Genel Kurula, Genel Başkanımız Mahmut
Arslan’ın yanı sıra HAK-İŞ Genel Başkan
Yardımcımız ve Hizmet-İş Sendikamızın
Genel Başkan Vekili Av. Hüseyin Öz, Hizmet-İş Sendikamızın Genel Başkan Yardımcıları, HAK-İŞ İstanbul İl Başkanımız,
Konfederasyonumuz HAK-İŞ’e bağlı sendikalarımızın İstanbul Şube Başkan ve Yöneticileri, Hizmet-İş Sendikamızın Genel
Merkez Kadın Komite Başkanı, sivil toplum
kuruluşlarının temsilcileri, delegeler ve basın mensupları katıldı.
Genel Başkanımız Mahmut Arslan, Hizmet-İş sendikamızın üyelerine daha kapsamlı hizmet verebilmek için Sendikamızın
İstanbul’daki şube sayısını her geçen gün
artırdığını belirterek, “İstanbul’da örgütlü
gücümüzü her geçen gün artırıyoruz. İstanbul ve tüm Türkiye’de her bir üyemizin
eksiksiz temsil edildiği ve sesini duyurabileceği bir sistem inşa ediyoruz” dedi.

“Türkiye Sağlık Sektöründe
Destanlar Yazıyor”
Türkiye’nin Covid-19 ile mücadelede destan
yazdığını ve büyük bir özveriyle mücadele
yürüttüğünü ifade eden Arslan, “Bir arkadaşımızı sağlığına kavuşturmak için gecesini gündüzüne katan ve kendi sağlığını
tehlikeye atan sağlık çalışanlarımızın bu
emeğine, mücadelesine bir kez daha yürekten teşekkür ediyorum” dedi.

“Sağlık Çalışmalarına Destek
Olmalıyız”
Sağlık sektöründe yürütülen özverili çabanın, kişisel önlemlerle desteklenmesi
gerektiğine vurgu yapan Arslan, “Kendimiz
için, çevremiz için, hiç değilse sağlık çalışanlarımızın verdikleri mücadeleye için, yürütülen çalışmalara saygı gösterelim. Onların mücadelesinin başarılı olması bizim
kurallara uymamıza bağlı. Bu kurulların en
başında da aşı geliyor” şeklinde konuştu.

“Kısıtlamalara Geri Dönmeyeceğiz”
Arslan, Cumhurbaşkanımız ve ilgili bakanlıkların salgınla mücadelede eskisi gibi bir
takım kısıtlamaların yapılmayacağına dair
yaptıkları açıklamaların umut verici olduğuna dikkat çekerek, “Salgınla mücadele-

miz devam ederken aynı zamanda çalışma
hayatımızı, iş hayatımızı ve eğitim faaliyetlerimizi de yapmaya devam edeceğiz” dedi.
Aşı olmayan çalışanların diğer çalışanlara
risk oluşturmaması için haftada bir defa
PCR testi yapmak zorunda olduğuna dikkat
çeken Arslan, “Aşı olmamız hem kendimiz
için, hem işyerimiz için hem de ülkemizin
geleceği için son derece kritik ve önemlidir”
hatırlatmasında bulundu.

Öz, “Güçlü İşçi, Güçlü Sendika ile
Mümkün”
Genel Başkan Yardımcımız ve Hizmet-İş
Sendikamızın Genel Başkan Vekili Av. Hüseyin Öz, genel kurulların, geçmişe yönelik
muhasebenin geleceğe yönelik planların
yapıldığı platformlar olduğunu söyledi. İstanbul’un özel bir kent, İstanbul’da yaşamanınsa özel bir hissiyat taşıdığını belirten
Öz, “İstanbul, evlad-ı Fatiha’nın bize emanet
ettiği bir yer. Üç dinin mensuplarının birbirleriyle çatışmadan, hoşgörü içinde yaşadığı
bir yer. Böyle bir şehirde sizinle beraberiz.
Bu vesileyle Fatih Sultan Mehmet Han’ı,
Yavuz Sultan Selim’i, Kanuni Sultan Süleyman’ı, Ebu Eyyüb el Ensari’yi, Akşemseddin
Hazretlerini, Evliyaullahı, şehitlerimizi ve
gazilerimizi rahmet ve minnetle yâd ediyoruz. Allah bize de bu şehrin ruhuna göre
yaşamak, bu şehri gelecek nesillere aynı
ruhla teslim etmeyi nasip etsin” dedi.

Sayı : 28
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"VERGİ YÜKÜNÜN AZALMASI İÇİN ÇALIŞIYORUZ"
Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 21 Aralık 2021 tarihinde Hizmet-İş Sendikamızın İstanbul
7 No’lu ve Trakya Şubesine yönelik gerçekleştirilen eğitim programına katıldı.

Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 2022
yılı için belirlenen 4.253 TL’lik asgari ücret
konusunda değerlendirmelerde bulundu.
Arslan, “Cumhurbaşkanımız ve Çalışma ve
Sosyal Güvenlik Bakanımız başta olmak
üzere yoğun müzakere trafiği yürüttük. Bu
çalışmaların sonucu sadece asgari ücretlilerin değil, tüm çalışanların ücretlerinin yıllık 60 bin TL’lik kısmının vergi dışı kalmasını
sağladık” dedi.

“Vergi Yükünün Azalması İçin
Çalışıyoruz”
HAK-İŞ olarak vergi dilimleri arasındaki
makasın açılmasını istediklerini belirten
Arslan, “HAK-İŞ olarak birinci vergi diliminin yüzde 10 olmasını istiyoruz. HAK-İŞ’in
talebi budur. Çalışanların üzerindeki vergi
yükünün azaltılması için gerekli çalışmaları
dikkatle yürütüyoruz” dedi.
HAK-İŞ’in, mücadelesini büyük sorumluluklar taşımanın farkındalığıyla yürüttüğünü belirten Arslan, “HAK-İŞ'li olmak zordur.
Mücadelemizi sorumluluklarımızın farkında olarak yürütmek zorundayız. Yaptığımız
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işi, mücadelemizi, ortaya koyduğumuz
gayretlerimizi, enerjimizi, heyecanlarımızı,
hayallerimizi diri tutacağız. Doğru olmaya
devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

“Hizmet-İş Türkiye’nin En Büyük
İşçi Sendikasıdır”
Genel Başkanımız Arslan, HİZMET-İŞ Sendikamızın Türkiye’nin en büyük işçi sendikası olmanın sorumluluklarını taşıdığını
söyledi. Arslan, şunları kaydetti: “HİZMET-İŞ

Sendikası olarak Türkiye’nin en büyük işçi
sendikasıyız. Bin 250’nin üzerinde işyerinde
örgütlüyüz. HAK-İŞ’in de, Türkiye’nin de en
büyük sendikasıyız. Bu bizim için büyük bir
gururdur, aynı zamanda büyük bir sorumluluk da getiriyor” dedi. İşyeri sendika temsilcilerinin mücadeleci olması gerektiğini
belirten Arslan, “Ciddiye almanın yolu birlikten geçiyor. Dayanışmamızı, gücümüzü,
imkânlarımızı birleştireceğiz ve sorunları
çözeceğiz” dedi.
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ARSLAN, GAZİANTEP'TE SENDİKALI KADIN
LİDERLERİN EĞİTİM TOPLANTISINA KATILDI
Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 25 Eylül 2021 tarihinde Konfederasyonumuza bağlı
Hizmet-İş Sendikamız Genel Merkez Kadın Komitesi’nin Çalışma ve Sosyal Güvenlik
Bakanlığı’nın destekleriyle Gaziantep’te düzenlediği Sendikalı Kadın Liderlerin Yetiştirilmesi
Eğitim Programı’nın kapanış toplantısına katıldı.
hepimiz biliyoruz ki bir göç ülkesi. Henüz
daha bir asır önce bizim eyaletimiz olan Halep'ten Şam’dan, Bağdat’tan, Kuzey Irak’tan
gelen kardeşlerimizi nasıl ayırabiliriz? Onlara
nasıl yabancı muamelesi yapabiliriz? Merhameti ve vicdanı olan, bu ülkeyi seven, insanlık
için her daim farklı ve güzel hizmetler yapmış milletimizi bu düşünceye yönlendirmeye
çalışmak büyük bir haksızlıktır” şeklinde konuştu.

“Göçmenleri Katil Esad'ın Eline
Teslim Edemeyiz”

Düzenlenen eğitim programına Genel Başkanımız Mahmut Arslan, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, HAK-İŞ
Gaziantep İl Başkanımız Halil İbrahim Tanrıöver, Hizmet-İş Sendikası Genel Merkez Kadın
Komite Başkanı Hatice Ayhan, Konfederasyonumuza bağlı sendikalarımızın Gaziantep İl
Başkanları, şube başkanları, eğitimciler, sendikacı kadınlar ve basın mensupları katıldı.
Genel Başkanımız Mahmut Arslan, “Kadınların karşılaştıkları sorunları insanlık meselesi
olarak değerlendiriyoruz. HAK-İŞ ve HİZMET-İŞ çalışma hayatına girmiş, sorunlarla
mücadele eden kadınların kendilerini daha
iyi anlatmaları, var olan yeteneklerini ortaya
çıkarmaları adına eğitim faaliyetlerini yürütmeye devam ediyor” dedi. Gaziantep’in çok
önemli bir şehir olduğunun altını çizen Genel
Başkanımız Mahmut Arslan, “Gaziantep her
konuda ülkemizin bütünlüğünü, devletimizin
birliğini, milletimizin dayanışmasını sembolize eden bir şehirdir. Gaziantep her zaman
PKK’nın, DAEŞ’in, FETÖ’nün hainliklerine
karşı dimdik durmuştur. Bu şehri ayakta tutanları tebrik ediyorum” dedi.

"Sığınmacılar Siyaset Malzemesi
Yapılamaz”
Gaziantep’in binlerce göçmene kucak açtığını kaydeden Genel Başkanımız Arslan,
“Bu topraklara can korkusuyla, hayatta kalma korkusuyla sığınmış insanların siyaset
malzemesi yapılması, onlar üzerinden oy
devşirmeye çalışılması son derece fütursuz,
vicdanları yaralayan bir durumdur. Bu ülke

HAK-İŞ’in göç konusunu temel gündem
maddelerinden biri olarak gördüğünü söyleyen Arslan, “HAK-İŞ olarak Gaziantep’te
göçmen kadınların hem Türkçe öğrenmesini
hem de hizmet sektöründe meslek sahibi olmaları için Avrupa Birliği projesini başarıyla
tamamladık. HAK-İŞ olarak göç konusunda yeni projelerimiz var. Yıllarca ayırımcılığı
yaşamış bir millet olarak, göçmenleri katil
Esad'ın eline teslim etmeye çalışan zihniyeti
şiddetle reddediyorum. Bu, ülkemizin anlayışı
olamaz. Elbette ki biz de istiyoruz kopup geldikleri topraklara gitmelerini ve orada yaşa-

Sayı : 28
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malarını. Ama inanın bunu siyaset malzemesi yapanlar, oy devşirmek için bunu kullananlar bu ülkeye en büyük kötülüğü yapıyorlar”
dedi. Arslan, sığınmacılar konusunda büyük
bir mücadele yürüten Cumhurbaşkanımız
Recep Tayyip Erdoğan’a, milletimize ve 500
bin göçmene ev sahipliği yapan Gazianteplilere teşekkür etti

“Provokasyonlara Karşı Uyanık
Olmalıyız”
Türkiye’nin göç dalgasına hazırlıksız yakalandığını belirten Arslan, “Göç ile ilgili hazırlıksız
olmamızdan dolayı eksiklerimiz olabilir ama
ülkemizde dünyaya gelen bir milyona yakın
çocuk var. Bu çocukların sağlık sorunlarını
kendi vatandaşlarının derdi gibi görüp yardıma koşan, eğitim sorunlarına koşmaya
çalışan, temel yaşam haklarını kendilerine
ulaştırmaya çalışan bir devletten bahsediyoruz. Türkiye'ye bu konuda hakkını teslim
etmek gerekiyor. Göçmen konusunda provokasyonlara karşı uyanık olmalıyız” ifadelerini
kullandı.

“Türkevi’nin Açılması Ülkemiz Adına
Prestij Bir Projedir”
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın davetlisi olarak New York'taki Türkevi’nin açılış
törenlerine katıldıklarını belirten Arslan, “Ziyaretimizde ülkemizin dünyadaki yerinin ne
kadar özel olduğuna şahit olduk. Türkevi’nin
açılması ülkemiz adına prestij projesidir. Birleşmiş Milletler binasına giren herkes, oradan çıkan herkes kapıdan çıkarken önce Türk
bayrağını ve Türkevi’ni görüyor. Türkevi’nin
açılması bir medeniyet inşasıdır. Türkevi’nin
açılışını bile siyaset malzemesi yapanlara
şaşırıyoruz. Bizi de ziyaretlerimizden dolayı
eleştiriyorlar. Allah aşkına İsrail'in Büyükelçiliği'nin açılışına mı, Amerika'nın bir etkinliğine, Amerikan paralarıyla desteklenen bir
vakfın bir derneğin faaliyetine mi gittik? Ülkemizin gurur abidesi bir eserin açılışına gittik.
İyi ki gitmişiz. Bunlara şahit olduk. Bunları
görmesek söylenti derdik ama bunu bizzat
gördük” dedi.
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“Eğitim Projelerimizi Hayata
Geçiriyoruz”

Şahin: “Güçlü Aile Güçlü Kadınla
Mümkündür”

Eğitim projesine gönüllük esasıyla katılan
herkese teşekkür eden Arslan, “Kadınların
çalışma hayatındaki yaşadığı zorlukları azaltmak, onlarda var olan önemli özellikleri ortaya çıkarmak için eğitim projelerimizi hayata
geçiriyoruz. Kadınlarımız asla kendilerini
küçük görmemeli ve kendilerine her zaman
güvenmelidir. Bizim için kadınlarımız kıymetlidir, demek için buradayız. Kadınlarımıza
yeni sorumluluklar yüklemek için değil, onlara daha iyi hizmet edebilmek için buradayız”
dedi.
Kadın istihdamının artırılması konusunda
HAK-İŞ olarak önemli projeler gerçekleştirdiklerini belirten Arslan, “Kadın istihdamında yuzyüzde de 30’lar yeterli değil. Batı’da
olduğu gibi bu oranı yuzde 50’ye taşımamız
gerekiyor. Burada da yapacağımız şey kadınları çalışma hayatına teşvik etmektir. Bunun
yanında çalışma hayatına atılan kadınların
evlilik yapmasını ve çocuk sahibi olmasını
teşvik edecek uygulamalara da ihtiyacımız
var. Çalışma hayatına giren kadınların çocuk
sahibi olmalarının önündeki en büyük engeller ekonomik zorluklar, kreş vb. sorunlar.
Sendikalar olarak, devlet olarak bunu çözmemiz gerekiyor. Konfederasyonumuzda ve
sendikalarımızda yaptığımız toplu iş sözleşmelerimizde kreş ve çocuk yapmayı teşvik
edecek uygulamalara imza atıyoruz. Kadın
istihdamı konusunda iş hayatıyla aile hayatını uyumlu hale getirmenin yolunu bulmamız
gerekiyor” şeklinde konuştu.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, HAK-İŞ’in ülkemizin medeniyet
kodları ne diyorsa onu yapan bir Konfederasyon olduğunu belirterek, “Güçlü aile güçlü
kadınla mümkündür. Kadın ve erkeği birbirine rakip değil, birbirine emanet olarak görmek gerekiyor. Kadınların bir anda birçok işi
yapan çoklu zekası var. Kadınlar olarak takım
ruhu ile hareket etmemiz gerekiyor. O yüzden bu tür eğitimleri çok önemli görüyorum”
şeklinde konuştu.

“Örgütlü Kadın, Örgütlü Toplum”
‘Örgütlü Kadın, Örgütlü Toplum’ sloganının
çok şey ifade ettiğini belirten Fatma Şahin,
“Alın terinin ne kadar kutsal olduğunu, alın
terinin hakkının kurumadan verilmesi gerektiğinin farkında olarak çalışmalarımızı yürütüyoruz. Biz haklının güçlü olduğu bir dünya
düzeni için çalışıyoruz. Siyasete girerken vekil olalım, bakan olalım diye değil, hak yolunda doğru yolu bulalım diye yola çıktık” dedi.
HAK-İŞ Gaziantep İl Başkanımız Halil İbrahim Tanrıöver ile Hizmet-İş Sendikası Kadın
Komite Başkanı Hatice Ayhan'ın da açılış
konuşması yaptığı toplantıda , Ankara Hacı
Bayram Veli Üniversitesi Çalışma Ekonomisi
ve Endüstri İlişkileri Bölümü Öğretim Üyesi
Dr. Kürşat Tutar, konfederasyonumuza bağlı
Öz Gıda-İş Sendikası Kadın Komitesi Başkanı Aybüke Bengü Özmutaf, İletişim Uzmanı
Rahim Aladağ ve Davranış Bilimleri Uzmanı
Ceren Doğan birer sunum yaptılar.
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"HAK-İŞ’le beraber şiddete, ayrımcılığa ve
baskıya son diyeceğiz"
Genel Başkanımız Mahmut Arslan, “Şiddeti meşru gören zihniyete asla teslim olmayacağız.
Asla buna sessiz kalmayacağız. HAK-İŞ’le beraber şiddete, ayrımcılığa ve
baskıya son diyeceğiz" dedi.

Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 25
Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele
Günü dolayısıyla, Hizmet-İş Sendikamızın
Şube ve İl Başkanlıkları Kadın Komite Başkanları ile 25 Kasım 2021 tarihinde online
toplantıda biraraya geldi. Toplantıya, Hizmet-İş Sendikamızın Genel Sekreter Vekili
Av. Oğuz Aksoy, Genel Denetleme Kurulu
Üyemiz Ayşe Usta, Genel Disiplin Kurulu
Üyemiz Nevin Er, Kadın Komite Başkanı Hatice Ayhan ve başkan yardımcıları ile
şube ve il başkanlıkları kadın komite başkanları katıldı.
Konfederasyonumuz HAK-İŞ’in Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü dolayısıyla
yaptığı faaliyetlere ilişkin bilgi veren Arslan, "Ülkemizde kadına yönelik şiddetin ve
işlenen cinayetlerin, aile içi şiddetin getirdiği sonuçların, iş yerinde taciz ve şiddetin
getirdiği sorunların bütününe baktığımızda
Türkiye’yi eleştirenler, kültürel bir inanç ve
değerler tarafında olduğunun altını çiziyorlar. Sanki bizim değerlerimiz, inançlarımız,
kültürümüz ve medeniyetimizin şiddete
yönlendiren, imkân tanıyan bir anlayış gibi
suçlamaların olduğunu da görüyoruz. Bunun böyle olmadığını hepimizin bilmesi
gerekiyor. Her şeyden önce bizim inançlarımız canlıya şiddeti bile reddeder. Bu
konuda pek çok alanda örnekler verebili-

riz. Pek çok alanda bunun uygulamalarını
görebilirsiniz fakat bunun ayrımını yapmak
gerekir” diye konuştu. Çalışan kadınların iş
yerlerinde uğradıkları mobing ve taciz gibi
durumların önlenmesi konusunda yürütülen çalışmalara da değinen Arslan, "Tabii ki
bu çalışmalarla iş yerinde şiddeti tamamen
ortadan kaldıramayız ama belli bir aşamaya getirme imkânımız var. O yüzden hep
beraber bir zihniyet değişimine ihtiyacımız
var. Bu mücadelede istediği noktaya gelen arkadaşlarımı biliyorum. Onlarla gurur
duyuyorum. Tehditlere boyun eğmeyen ve
böyle başarılı olan arkadaşlarım var. Şiddete boyun eğersek biliniz ki çocuklarımız da
şiddete boyun eğecek. Şiddetsiz bir gelecek

için önce kendimizi korumamız gerekiyor.
Bu mücadeleyi de mevzuatı bilerek yapacağız” dedi.
Arslan, “Şiddeti meşru gören zihniyete
asla teslim olmayacağız. Asla buna sessiz
kalmayacağız. HAK-İŞ’le beraber şiddete,
ayrımcılığa ve baskıya son diyeceğiz. Şiddet
olaylarını yüksek olarak dile getirdiğimiz
zaman şiddet sarmalından kurtulacağımızı
düşünüyorum. Elde edeceğimiz başarıların
öznesi olacak kadınlarımızın bu konuda
daha dirayetli olmalarını istiyoruz. Bunu
başaracak irademiz ve örgütümüz var. Arkanızda HAK-İŞ var ve sonuna kadar yanınızdayız" diye konuştu.

Sayı : 28
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ARSLAN: "VAN'DA TARİHİ BAŞARILARA İMZA ATTIK"
Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 5 Ekim 2021 tarihinde, Konfederasyonumuza bağlı Hizmet-İş
sendikamızın Van Şubesinin 9. Olağan Genel Kuruluna videokonferans yöntemiyle katıldı.

Genel Kurula Genel Başkanımız Mahmut
Arslan’ın yanı sıra Genel Başkan Yardımcımız ve Hizmet-İş Sendikamızın Genel Başkan Vekili Av. Hüseyin Öz, Hizmet-İş Sendikamızın Yönetim Kurulu Üyeleri, HAK-İŞ İl
Başkanlarımız, siyasi parti ve sivil toplum
kuruluşu temsilcileri, Konfederasyonumuza bağlı sendikalarımızın Van Şube ve İl
Başkanları, delegeler ve basın mensupları
katıldı.
Genel Başkanımız Mahmut Arslan, “Hizmet-İş Sendikamızın 5 bine yakın üyesiyle
Doğu Anadolu Bölgesinde en güçlü sendikalardan, Van şubemiz ise en güçlü şubelerden biridir. Van ve çevre illerde üye
sayımızı artırmak için yoğun çalışma içerisindeyiz” dedi.
Hizmet-İş Sendikamızın Van’da uzun yıllardır örgütlü olduğunu kaydeden Genel
Başkanımız Arslan, Van’da Konfederasyonumuz ve Sendikamız için mücadele eden
teşkilat mensuplarımız ve üyelerimize teşekkür etti. Van’da 1980'li yıllardan bu yana
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yürütülen örgütlenme çalışmalarına değinerek, "Bugün
bu şehirde olmanın, bu şehirde
en güçlü bir sendikal yapı olarak yer almanın gururunu yaşıyoruz” dedi.
Taşeron işçilerle ilgili ilk toplu iş sözleşmelerinden birini Van’da imzaladıklarını
hatırlatan Arslan, “Van’da başarılı ve tarihi
sözleşmelere imza attık. Van’da örnek bir
işçi işveren ilişkisini hayata geçirdik. Çevre illerin toplu sözleşmeleriyle taşerondan
geçenlerin haklarını kıyasladığımız zaman
gerçekten önemli bir başarıyı birlikte yakaladığımızı görüyoruz. Bu birlikteliğimizi
devam ettirmemiz gerekiyor. Bu dayanışmamızı güçlü bir şekilde devam ettirmemiz
gerekiyor” dedi.

“Bölgenin barışı için elini gövdesini
taşın altına koyan bir örgütüz”
Türkiye’nin normalleşmesi, olağanüstü halin kaldırılması, bölgede barışın, kardeşliğin
tesis edilmesi konusunda HAK-İŞ ve HİZMET-İŞ’in her zaman inisiyatif aldığını kaydeden Arslan, “Ekim Van depreminin yıldönümüdür. O felaket aşamasında HAK-İŞ
ve HİZMET-İŞ olarak Van’daydık. Depremin

yaralarının sarılması için yoğun çalışmalar
yürüttük. Yine 15 Temmuz hain darbe girişiminden sonra Türkiye ziyaretlerimizde
Van’da bulunduk, Van halkıyla kucaklaştık.
Çözüm sürecinde Türkiye’nin normalleşmesi, bölgenin normalleşmesi, terörün
sona erdirilmesi, kardeşlik ve barışın yeniden ikame edilmesi konusunda sorumluluk aldık. Bugün de bölgenin kalkınması
için, bölgedeki işsizliğin azaltılması için,
bölgede barışın, kardeşliğin devam etmesi
için elimizden gelen ne varsa sorumluluklarımızı yerine getirmeye çalışıyoruz” dedi.
Hizmet-İş Sendikamızın Van’da 32 yıllık
mücadele geçmişi olduğunu kaydeden
HAK-İŞ Genel Başkan Yardımcımız ve Hizmet-İş Genel Başkan Vekili Av. Hüseyin Öz,
“696 sayılı KHK ile kadro alan emekçilerin,
sendikamızın tüm kademelerinde demokratik şekilde yer almalarını teşvik ediyoruz”
dedi.
Genel Kurulda Hizmet-İş Sendikamızın Yönetim Kurulu üyesi Celal Yıldız, Halil Özdemir, Mehmet Keskin, Hizmet-İş sendikamızın Van Şube Başkanı Fatih Akdeniz ve Memur-Sen Van İl Başkanı Mehmet Ali Uca da
birer selamlama konuşması gerçekleştirdi.
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ÖZHASEKİ: “HAK-İŞ’İN TAŞERON İŞÇİLİĞİYLE
MÜCADELESİNİN YAKINDAN TANIĞIYIZ”
AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, Hizmet-İş
Sendikamızın Genişletilmiş Başkanlar Kurulu toplantısında yaptığı konuşmada, taşeron işçilerin
kadro almasında HAK-İŞ’in verdiği büyük mücadeleye yakından tanık olduklarını söyledi.

çok ciddi katkı sağladılar. Taşeron işçiliğinin
sonlandırılması noktasında gösterdiği tutum bizim açımızdan çok değerlidir. Onun
gayreti ve tutumu bizi hem rahatlattı hem
de sonraki süreçlerde elimizi güçlendirdi”
dedi.

“HAK-İŞ’in Mücadelesinin
Tanığıyım”

Hizmet-İş Sendikamızın Genişletilmiş Başkanlar Kurulu kapanış toplantısı, 13 Ekim
2021 tarihinde gerçekleştirildi. Toplantıya
Genel Başkanımız Mahmut Arslan ve AK
Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel
Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki katılarak birer konuşma yaptı.

Taşeron Sorunun Çözümündeki
Katkılarından Dolayı Teşekkür
Genel Başkanımız Mahmut Arslan, AK
Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel
Başkan Yardımcısı Özhaseki’ye taşeron sorununun çözümünde aldığı aktif tutumdan
dolayı teşekkür etti.

Arslan, Özhaseki’nin Kayseri Büyükşehir
Belediye Başkanlığı döneminde taşeron
sorununun çözümü noktasında büyük gayretleri olduğunu kaydetti.
Özhaseki ile yaptığı bir görüşmede kendisine, “Taşeron meselesini bir an önce çözmemiz gerekiyor. İşçi arkadaşlarımız adeta
‘modern köle’ muamelesi görüyorlar. Biz
bir şey yapamıyoruz. İhaleler üzerine büyükşehir belediye başkanı olarak müdahale
edelim” dediğini ve gereğini yaptığını aktaran Arslan, “Sayın Özhaseki taşeron işçiliğinin sonlandırılması noktasında ilk adımı
atan belediye başkanımızdı. O süreçlerde

AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu
Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki ise çalışma hayatına ve gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Özhaseki, taşeron
işçilerin kadro almasında HAK-İŞ’in verdiği
büyük mücadeleye yakından tanık olduklarını söyledi. 2019 yerel seçimleri sonrasında bir kısım belediyelerin işçileri haksız
ve hukuksuz bir şekilde işten çıkarmasını
eleştiren Özhaseki, “Kimseyi işten atmayacağız” diyerek namus sözü verenler, binlerce emekçinin sözleşmelerini yenilemediler.
İstanbul’da 12 bin kişiyi işten attılar” dedi.

Sayı : 28
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ARSLAN, HİZMET-İŞ SENDİKASI GENİŞLETİLMİŞ
BAŞKANLAR KURULU TOPLANTISI’NA KATILDI
Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 11 Ekim 2021 tarihinde
Antalya’da düzenlenen konfederasyonumuza bağlı Hizmet-İş Sendikamızın
Genişletilmiş Başkanlar Kurulu Toplantısı’na katıldı.

“43 Yıllık Mücadelenin
Arkasında İşçilerimizin
Duaları Var”

Toplantıya, Genel Başkanımız Mahmut Arslan, HAK-İŞ Genel Başkan Yardımcımız Dr.
Osman Yıldız ve Genel Başkan Yardımcımız ve Hizmet-İş Sendikası Genel Başkan
Vekili Av. Hüseyin Öz, Hizmet-İş Sendikası
Kurucu Başkanı ve 22, 23 ve 24. dönem AK
Parti Manisa Milletvekili Hüseyin Tanrıverdi,
Aksu Belediye Başkanı Halil Şahin, Oleyis
Genel Başkanı Vedat Böke, Öz Sağlık-İş
Genel Başkanı Devlet Sert, Öz Güven-Sen
Genel Başkanı Ömer Yılmaz, Öz Taşıma-İş
Genel Başkanı Mustafa Toruntay, Öz İletişim-İş Genel Başkanı Mehmet Nur Güllüoğlu, Medya-İş Genel Başkanı Sezai Ballı,
Öz Toprak-İş Genel Başkanı Metin Özben,
Öz İnşaat-İş Genel Başkanı Zekeriya Koca,
Hizmet-İş Sendikası Yönetim Kurulu üyeleri, Hizmet-İş Sendikası Şube ve İl Başkanları ve basın mensupları katıldı.

“Şehitlerimize Allah’tan Rahmet
Diliyorum”
Arslan, Fırat Kalkanı Harekat Bölgesinde
hain terör örgütünün saldırısı sonucu şehit
düşen Özel Harekat Polislerimize Yüce Allah’tan rahmet; aileleri başta olmak üzere
aziz milletimize, emniyet teşkilatımıza baş-
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sağlığı, yaralılarımıza acil şifalar dileğinde
bulundu. Arslan, “Bu ülkenin birliğini, bütünlüğünü, gücünü, dayanışmasını da temsil ediyoruz. Bu ülkenin bir çakıl taşının bile
kimseye verilemeyeceği inancıyla hareket
ettiğimiz için bu tür oyunlara, tezgâhlara da
karşı çıkmamız ve dik durmamız gerekiyor”
diye konuştu.

“Hizmet-İş Sendikamızdan 10 Bin
Üyemiz İşte Çıkarıldı”
Arslan,
HDP’ye
yönelik
belirtti.

yerel seçim sonrasında CHP ve
geçen bazı belediyelerde HAK-İŞ’e
bir operasyon gerçekleştirildiğini
Arslan, “Yerel seçimlerden sonra

Arslan, Hizmet-İş Sendikası’nın 43 yıllık sendikal
başarısının arkasında verilen mücadele ve dua
eden emekçilerin olduğunu hatırlatarak, “Bugün
Türkiye’nin en büyük işçi
sendikası olma imkânını
bu mücadelenin bize hediyesi olarak görüyoruz.
Elbette ki hepimizin büyük
fedakârlığı, çabası, gayretiyle bu noktaya geldik. Ama
unutmayalım ki, bizi hiçbir
zaman tanımamış, elimizi
sıkmamış, bizimle beraber
aynı mekânda bulunmamış ama seher vakitlerinde
bizim başarımız için dua
eden kardeşlerimiz var. Aslında bizim başarımız, görünmeyen kahramanların
Allah rızası için bize yaptığı
dualardır” dedi.
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Antalya’da da olduğu gibi CHP’li, HDP’li belediyeler
seçimleri kazanır kazanmaz mazbatalarını almadan
HAK-İŞ’e yönelik bir operasyon başlattı. İBB başta
olmak üzere pek çok iş yerinde sendika değiştirmeyi
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reddeden üyelerimiz işten atıldı. HAK-İŞ’e bağlı sendikalarımız başta olmak üzere HİZMET-İŞ Sendika’mızdan yaklaşık 10 bin üyemiz işten çıkarıldı” şeklinde
konuştu.

SENDİKALARIMIZDAN

“Güçlü ve Kararlı Bir Liderimiz Var”

“Büyük Hizmet-İş Ailesi”

HAK-İŞ Konfederasyonu’nun hızlı büyümesindeki en önemli etkenin kendi ilkeleri ve
nitelikleri olduğunu vurgulayan Dr. Osman
Yıldız konuşmasında, “HAK-İŞ Konfederasyonumuz 46 yıllık bir geçmişe dayalı, yarım
asra yaklaşan bir süreçte, ısrarla, kararlılıkla, büyümeye devam ediyor. Bugün 750
binlere yaklaşan üye sayımızın yakın bir
zamanda milyonlara yaklaşmasını temenni ediyorum. Konfederasyonumuzun hem
Türk sendikal harekette, hem uluslararası
sendikal harekette büyük, güçlü ve kararlı bir lideri var. Genel Başkanımız Mahmut
Arslan ile gurur duyduğumuzun altını bir
kez daha çizmek istiyorum” dedi.

Genel Başkan Yardımcımız ve Hizmet-İş
Sendikamızın Genel Başkan Vekili Av. Hüseyin Öz, teşkilat mensuplarıyla sık sık
bir araya gelmeye çalışıldığını belirterek,
“Hizmet-İş olarak, Şube Başkanı ve Şube
Yöneticilerimizi, işyeri sendika temsilcilerimizi, Genel Merkez ve Şube çalışanlarımızı
kurumsal eğitimler ve sosyal programlarla
güçlendirmenin ötesine geçiyoruz. Tanışmayı, kaynaşmayı, samimiyeti ve dayanışmayı artırarak bir ve bütün olmanın gücünü
ailelerimizle birlikte burada yaşıyoruz. Hizmet-İş’in en büyük işçi sendikası olmasının
nedeni de budur” şeklinde konuştu.

“HAK-İŞ’e Güveniyoruz”
Aksu Belediye Başkanı Halil Şahin, “HAKİŞ kendine göre çizgisi olan, vatan birliği
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ve beraberliği söz konusu olduğunda taşın
altına eline koyan bir işçi örgütüdür. Aksu
Belediyesi olarak taşeron işçilere ilk sendikal hakları veren biz olduk. Çünkü HAK-İŞ’e
güveniyoruz” şeklinde konuştu.
Programda, Hizmet-İş Sendikası Kurucu
Başkanı Hüseyin Tanrıverdi, Öz Sağlık-İş
Genel Başkanı Devlet Sert, Öz Taşıma-İş
Genel Başkanı Mustafa Toruntay, Oleyis
Genel Başkanı Vedat Böke, Öz Güven-Sen
Genel Başkanı Ömer Yılmaz, Öz İletişim-İş
Genel Başkanı Mehmet Nur Güllüoğlu,
Medya-İş Genel Başkanı Sezai Ballı, Öz
Toprak-İş Genel Başkanı Metin Özben, Öz
İnşaat-İş Genel Başkanı Zekeriya Koca bir
selamlama konuşması yaparak Hizmet-İş
Sendikası Genişletilmiş Başkanlar Kurulu
Toplantısı’nın hayırlı olması dileğinde bulundular

Sayı : 28
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ARSLAN: “ENFLASYONUN ÜZERİNDE ASGARİ ÜCRET
AÇIKLAMALARI MEMNUNİYET VERİCİ”
Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 2022 için belirlenecek asgari ücret rakamının asgari ücretle
çalışan bütün emekçileri memnun edecek bir rakam olmasını istediklerini söyledi.
“Asgari Ücret Toplumun Büyük Bir
Kesimini İlgilendiriyor”
Asgari ücretle çalışan sayısı bakımından Türkiye’nin Avrupa’dan farklı olduğunu belirten
Arslan, “Avrupa’da asgari ücret ile çalışan
oranı yüzde 1 ila 2 iken Türkiye’de yüzde
42’dir, 6,5 milyon emekçiyi kapsıyor. Aileleri
ile beraber yaklaşık 30 milyonun üzerinde bir
kesimi doğrudan ilgilendiriyor” dedi.

Arslan’dan, Asgari Ücretin Doğru
Tespiti İçin 5 Talep

Asgari ücretin belirlenmesi sürecinde işbirliği
yapmak amacıyla HAK-İŞ, TÜRK-İŞ ve DİSK
başkanları olarak dün bir araya gelerek ortak
hareket etme kararı aldıklarını belirten Arslan, toplumun büyük bir kesimini doğrudan
ilgilendiren asgari ücretin beklentileri karşılayacak bir rakam olmasını için çalıştıklarını
söyledi.
Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 18 Kasım
2021’de tarihinde Hizmet-İş Sendikamızın
Amasya Şube 5. Olağan Genel Kurulu’na katıldı.
Genel kurula Genel Başkanımız Mahmut
Arslan’ın yanı sıra Amasya Belediye Başkan
Vekili Mustafa Dambaloğlu, Hizmet-İş Sendikamızın Yönetim Kurulu Üyeleri, Komite
Başkanları, HAK-İŞ İl Başkanları, Konfederasyonumuz HAK-İŞ’e bağlı sendikaların
Amasya Şube başkan ve temsilcileri, siyasi
parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri,
delegeler ve basın mensupları katıldı.
Genel Başkanımız Arslan, genel kurulda,
2022’de geçerli olacak asgari ücret ile ilgili
değerlendirmelerde bulundu.

“Asgari Ücretin Belirlenmesinde
Üç Konfederasyon Ortak Hareket
Edeceğiz”

HAK-İŞ KONFEDERASYONU
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Asgari ücretin belirlenmesi sürecinde işbirliği
yapmak amacıyla HAK-İŞ, TÜRK-İŞ ve DİSK
başkanları olarak dün bir araya gelerek ortak
hareket etme kararı aldıklarını belirten Arslan, yüksek enflasyon, yüksek döviz ve artan
hayat pahalılığından dolayı, 2022 için belirlenecek asgari ücretin her zamankinden daha
büyük anlam ifade ettiğini söyledi.
Arslan, “Belirlenecek rakamının asgari ücretle çalışan bütün emekçileri memnun edecek
bir rakam olmasını istiyoruz” dedi.

Asgari ücret tespitinin kapsam bakından,
yapılan en büyük toplu iş sözleşmesi olduğunu vurgulayan Arslan, sağlıklı bir rakama
ulaşılabilmesi HAK-İŞ’in beş talebi olduğunu
söyledi. Arslan, taleplerini şöyle sıraladı; “Bir,
Asgari Ücret Tespit Komisyonunun yapısının
değişmesini istiyoruz. İki, bağımsız ve aynı
zamanda güvenilir bilim insanlarının da içinde bulunduğu bir yapının objektif kriterleri
belirleyip asgeri ücretin buna göre belirlenmesini istiyoruz. Üç, asgari ücretin, çalışan
bir emekçi üzerinden değil, evli ve iki çocuklu
bir aile üzerinden değerlendirilmesini istiyoruz. Dört, belirlenecek olan asgari ücretin dört kişilik bir ailenin asgari ihtiyaçlarını
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ması gerektiğini söyledi. Arslan, “Buradan
işverenlere çağrıda bulunuyorum: Emekçiler
pandemiye rağmen çalıştılar ve ürettiler. Pek
çok sektörde ihracat rekoru kırıldı. Bütün fedakarlığı hükümetten bekleyip her türlü teşviklere rağmen daha fazlasını isteyerek bu
sorunu çözemeyiz. Lütfen gözünüzü kulağınızı tıkamayın. İşverenler olarak da fedakarlık
yapmanız gerektiğini unutmayın” dedi.

“Demokratik Sendikacılığı
Önceliyor Ve Önemsiyoruz”
karşılayabilecek oranda olmasını istiyoruz.
Beş, asgari ücret ve ücretler üzerindeki vergi
yükünün büyük ölçüde azaltılması ve kaldırılmasını istiyoruz.”

“Enflasyonun Üzerinde Asgari Ücret
Açıklamaları Memnuniyet Verici”
HAK-İŞ’in beş talebinin uygulanabilmesi
için çalışmaların, geniş katılımlı bir uzlaşma
ile sürdürülmesi gerektiğini belirten Arslan,
“Emek örgütleriyle HAK-İŞ’in bu talepleri ışığında birlikte çalışacaklarını ve bu talepleri
dile getirmeye devam edeceklerini söyledi.

Cumhurbaşkanı, bakanlar ve muhalefet partisi liderlerinin asgari ücrette enflasyonun
üzerinde artış yapılmasına dair açıklamalarını memnuniyet verici olarak değerlendiren
Arslan, “Çalışanları enflasyona ezdirmeyecek
yeni bir asgeri ücreti iktidarıyla, muhalefetiyle, emek örgütleriyle hep birlikte oluşturmamız gerekiyor” dedi.

İşverenlere Çağrı
Arslan, işverenlere de çağrıda bulundu. Fedakarlığı hep işçilerin yaptığını ifade eden
Arslan, işverenlerin de elini taşın altına koy-

HAK-İŞ ve sendikalarının demokratik
emek örgütleri olduğunu vurgulayan
Arslan, demokratik sendikacılığı ülkemizin demokrasisinin geleceği için önemli
gördüklerini söyledi. Arslan, “Bir ülkede
sendikal hareket ne kadar demokratik,
ne kadar güçlüyse demokrasi de o kadar
güçlüdür. Sendikalar demokrasinin en temel taşlarından biridir. HAK-İŞ temsil ettiği dünya, değerler, ortaya koyduğu ilkeleri,
hedefleri, dünden bu güne gerçekleştirdiği
faaliyetleriyle bu sorumluluğu en fazla
üstlenmesi gereken örgüt olmuştur” dedi.

Sayı : 28
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ÖZ SAĞLIK-İŞ SENDİKASI

ULUSLARARASI HABER GÖRÜNTÜLERİ YARIŞMASI
ÖZEL ÖDÜLÜ “SAĞLIK İŞÇİLERİNE” GELDİ
Pandemi Servisi” adlı haber ise pandeminin
kahramanları sağlık işçilerine ithaf edildi.
Haber, Öz Sağlık-İş Sendikası Özel Ödülü’ne
layık görüldü. Pek çok muhabir ve kameramanın ödül aldığı gecede Öz Sağlık İş Sendikası Özel Ödülü Genel Başkanımız Devlet
Sert tarafından TRT Haber Muhabiri Murat
Can Öztürk adına Kameraman Mikail Sevinç’e verildi.
Türkiye Haber Kameramanları Derneği tarafından bu yıl 25.si düzenlenen “Zoom Uluslararası Haber Görüntüleri Yarışması”nda TRT
Haber tarafından yayınlanan “koronavirüs
pandemi servisi”adlı habere Öz Sağlık İş Özel
ödülü verildi. Haberi hazırlayan TRT Haber
Muhabiri Muratcan Öztürk’ün ödülü, kendisinin başka bir haber için Suriye’de olması

sebebiyle Genel Başkan Devlet Sert tarafından TRT Kameramanı Mikail Sevinç’e verildi.

9 Kategoride Ödüller Sahibini Buldu
Yarışmaya bu yıl başvuran 105 eser jüri tarafından değerlendirilerek 9 ayrı kategoride
ödüller tespit edildi. TRT Haber Muhabiri Murat Can Öztürk’ün hazırladığı “ Koronavirüs

Fahrettin Altun’dan Genel
Başkanımıza Ödül
Öte yandan gecede Uluslararası Haber Görüntüleri Yarışması katkı ödülleri de sahiplerini buldu. Sendikamız Genel Başkanı Devlet
Sert’e de ödülü Cumhurbaşkanlığı İletişim
Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun tarafından
takdim edildi.

SAĞLIK İŞÇİLERİ ANKARA’DAN HAYKIRDI:

“BİZLER DE SAĞLIK ÇALIŞANIYIZ”

Öz Sağlık-İş Sendikası’nın tüm Türkiye’de
başlattığı kitlesel basın açıklamalarına Ankara’da katıldı. Ankara 1 ve 2 No’lu Şubelerinin
Sağlık Bakanlığı ve Bilkent Şehir Hastanesi
Önü’nde yaklaşık 500 sağlık işçisinin katılımıyla düzenlediği kitlesel basın açıklaması
Genel Başkan Devlet Sert tarafından yapıldı.
Açıklamaya Genel Merkez Yönetim Kurulu
Üyeleri ile Şube Başkan ve Yönetimleri, Komite Başkanları ve üyeleri de katıldı.
Ankara’da görev yapan pek çok sağlık kurum
ve kuruluşundan gelerek basın açıklamasına katılan sağlık işçileri, ellerindeki pankart
ve dövizlerle hak aradılar. Sosyal medya hesaplarından canlı olarak yayınlanan ve Genel
Başkan Devlet Sert tarafından okunan basın
açıklaması sırasında Başkan Sert’in sözleri
sık sık sloganlarla kesildi.
Sağlık işçileri refahtan pay isterken “Bizler de
Sağlık Çalışanıyız” pankartı açtılar. Sağlık işçileri basın açıklaması yapılırken “ İşçi Burada,
Başkanının Yanında”, “ İşte Teşkilat , İşte Sen-
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dika”, “Alkış Değil, Hak İstiyoruz”, “Sağlık Ekip
İşidir, Bölünmemeli”, ”Paylaşımda Adalet, İstiyoruz”, “Öz Sağlık-İş Burada, İşçisinin Yanında”, “HAK-İŞ Nerede, Biz Oradayız” sloganları
attılar. Genel Başkan Devlet Sert 500’e yakın
sağlık işçisinin katıldığı basın açıklamasında
sağlık ve sosyal hizmet işçilerinin de pandeminin kahramanı olduğunu, yapılacak olan

her ek ödemede haklarının olduğunu söyledi.
Basın açıklaması sonrası kitlesel basın açıklamasına katılan sağlık işçileri Genel Başkan
Sert’e Türk bayrağı hediye ettiler. Bayrağı
öperek alan Genel Başkan Sert “Biz sağlık
işçileri tuttuğumuz nöbeti VATAN NÖBETİ
sayarız” dedi.
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ARSLAN, ÖZ SAĞLIK-İŞ SENDİKASI
GENİŞLETİLMİŞ BAŞKANLAR KURULU’NA KATILDI
Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 9 Ekim 2021 tarihinde, konfederasyonumuza bağlı
Öz Sağlık-İş Sendikamızın Genişletilmiş Başkanlar Kurulu Toplantısı’na katıldı.
duran 81 ilimizden ve 80’in üzerinde teşkilat
başkanı ve yöneticileri ile Afyon’da bir araya
geldik. Hem sahada sendikal mücadeleyi
yaptınız hem de vatandaşlarımıza şifa dağıttınız. Bu ne kadar kıymetli bir iş” şeklinde
konuştu.

“O Günleri Bir Hatırlayın”

Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 9 Ekim
2021 tarihinde, konfederasyonumuza bağlı
Öz Sağlık-İş Sendikamızın Genişletilmiş Başkanlar Kurulu Toplantısı’na katıldı.
Toplantıya Genel Başkanımız Mahmut Arslan, konfederasyonumuza bağlı Öz Sağlık-İş
Sendikası Genel Başkanı Devlet Sert, Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek,
Öz Sağlık-İş Sendikası Genel Merkez Yöneticileri, Şube ve İl Başkanları, Başkan Yardımcıları, Bölge Başkanları ve basın mensupları
katıldı.

“HAK-İŞ ve Milletimiz Adına
Teşekkür Ediyorum”

safında yer alan kahraman sağlık emekçileri
olarak sizlere HAK-İŞ ve milletimiz adına teşekkür ediyorum” diye konuştu.

“Sizin Hakkınızı Ödeyemeyiz”
Arslan, konuşmasında Kovid-19’a yakalanmış hastaların sağlığına kavuşması için hiçbir maddi karşılık beklemeden gece gündüz
mücadele veren sağlık emekçilerinin haklarının hiçbir zaman ödenemeyeceğini sözlerine
ekledi. Arslan, “Sizler tahmin edemeyeceğiniz kadar dualar aldınız ve dualar ile Rabbim
bizlere bugünleri nasip etti. Bu salonu dol-

Taşerondan kadroya geçen işçiler için verilen mücadeleye de değinen Arslan, “Bugün
Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a
eleştiri getirenler, onun Türkiye Cumhuriyeti
tarihinin en büyük çalışma hayatı reformuna
imza attığını hatırlamak istemiyorlar. Herkesin konuştuğu, herkesin büyük büyük laflar
ettiği dönemlerde bizim sığınabilecek, derdimizi anlatabileceğimiz, sorunlarımızı dikkate
alabilecek sadece Cumhurbaşkanımız vardı"
dedi. Arslan, HAK-İŞ'in kadro mücadelesini
ana mücadele alanı olarak gördüğünü belirterek, "15 yıla yaklaşan bir mücadelenin
bugün zirvesindeyiz. Elbette ki yapacak daha
çok işimiz var” dedi.
Arslan, 12 Eylül, 28 Şubat süreçlerinde yaşanan sıkıntılara ve HAK-İŞ'in mücadelesine
değinerek “O zaman da demokrasiye, milli
iradeye, millet iradesine sahip çıktığımız için
zorluklar yaşadık. Sendikalarımıza, işyerlerimize saldırdılar. Baskılar ile büyük sorunlar

Yaklaşık iki yıla yakın bir zamandır bütün
dünyayı etkisi altına alan, hem çalışanları
hem de çalışma hayatını olumsuz etkileyen
Kovid-19 salgını karşısında bütün ülkelerin
büyük sıkıntılar çektiğine dikkat çeken Arslan, “Bütün dünyayı kasıp kavuran Kovid-19
salgınına karşı iki yönlü mücadele eden sağlık çalışanlarımıza ve bu çalışanların sesi,
nefesi olan siz değerli başkanlarımıza, kendi hayatlarını hiçe sayarak, kendi hayatlarını
feda ederek iki yıla yakındır milletimize 24
saat hizmet eden ve bu mücadelenin en ön
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yaşadık. Millet iradesine, demokrasiye, parlamentodan güvenoyu almış bir hükümetin
yıkılmasına karşı çıktık” dedi.

“HAK-İŞ Nerede Biz Oradayız”
Salonda “HAK-İŞ nerede biz oradayız” sloganlarıyla konuşmasını gerçekleştiren Arslan, yerel seçimlerle birlikte HAK-İŞ’e üye birçok emekçinin sendikalarından koparıldığına
dikkat çekerek, “Üyelerimiz baskı ve tehditle
karşı karşıya kaldılar. İstifa etmeyenler işten
atıldı, istifa edenler de sendikalarımızdan koparıldılar. İşçilerin iradesine ihanet ederek,
işçilerin tanımadığı, bilmediği bir kısım sendikaları işyerlerine soktular. Ama biz mücadeleye devam ettik” diye konuştu.

“Yağmurda, Çamurda, Güneşte
Yürüdük”
Bolu’dan Ankara’ya başlatılan Emek ve Adalet Yürüyüşüne de değinen Arslan, “Yağmurda, çamurda, güneşte, yaklaşık 10 bine yakın
arkadaşımızla birlikte Ankara’ya yürüdük.
Allah’a çok şükür bizi duymayan belediye
başkanı sonunda arkadaşlarımızı işe almak
zorunda kaldı. Ama zor bir süreç yaşadık.
HAK-İŞ en büyük nimeti olan onurunu ve
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haysiyetini asla ve asla çiğnetmedi ve çiğnetmeyecek” dedi.
Öz Sağlık-İş Sendikamızın kuruluşundan bugüne kadar yaşadığı sorunlara ve sıkıntılara
da değinen Arslan, “Sorumluluklarımız var,
gerekçeler üretmeden şikayet etmeden bu
davaya nasıl daha fazla hizmet edebilirim
şuurunda, bilincinde ve kararlılığında olmamız gerekiyor. Bu sendika kurulduğunda
kira ödeyecek parası olmadığı için uzun süre
bir başka sendikamızın misafiri oldu. Sendikamızın genel başkanı olan kardeşimiz,
Hizmet-İş Sendikamızdaki görevini ve sorumluluklarını bırakarak, hiçbir şeyi olmayan
bir sendikamızın başkanı oldu. Devlet Sert
Bey, imkanımız yok diyerek çekilmedi. Şimdi
kendi ayakları üzerinde bir sendikamız oldu”
şeklinde konuştu.

“Gerekirse Biraz Daha Yorulacağız”
Öz Sağlık-İş Sendikası Genel Başkanı Devlet
Sert yaptığı konuşmada, “İşçinin, emekçinin,
üyenin güvenini kazanmak için yorduğumuz
bu bedenleri, ilkelerimiz, değerlerimiz ışığında sendikacılık yapmak için gerekirse biraz
daha yoracağız. Ama yorulan bedenlerimiz

olacak, gönüllerimiz değil. Ne kendi gönlümüzü ne de karşımızdakinin gönlünü yormayacağız” dedi.

“Salgından Yılmadık, Mücadele
Ettik”
Sert, iki yıla yakın bir süredir dünyanın uğraştığı Kovid-19 salgınında sağlık işyeri çalışanları olarak tarihe geçtik. Bu devasa salgından
yılmadık, usanmadık mücadele ettik. Kimimiz 10 gün, 15 gün, 20 gün ailemizden çoluk
çocuğumuzdan uzak kaldık, kimimiz nöbetlerimizde yatacak yer bulamadık. Süngerlerin üzerinde sabahladık, kimimiz çoluk çocuğumuzu komşuya emanet ettik. Herkesin
korkup kaçtığı virüsün önünde kahramanca
mücadele ettik” diye konuştu.

“Sizlerin Hakkı Hiçbir Zaman İnkar
Edilemez”
Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet
Zeybek, “Öz Sağlık-İş teşkilatlarını, yöneticilerini, HAK-İŞ ailesini ve Genel Başkanı
Mahmut Arslan’ı Afyonumuz da ağırlamaktan şeref duyuyoruz. Sizlerin, sağlık emekçilerinin hakları, emekleri hiçbir zaman inkar
edilemez. Allah hepinizden razı olsun” dedi.

SENDİKALARIMIZDAN

173

ÖZ SAĞLIK-İŞ SENDİKAMIZIN
3. OLAĞAN GENEL KURULU GERÇEKLEŞTİRİLDİ
Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 20 Kasım 2021 tarihinde konfederasyonumuza bağlı
Öz Sağlık-İş Sendikamızın 3. Olağan Genel Kuruluna katıldı.
Arslan’dan, Asgari Ücretin Doğru
Tespiti İçin 5 Talep

Genel kurula, Genel Başkanımız Mahmut
Arslan’ın yanı sıra, Genel Başkan Yardımcılarımız Dr. Osman Yıldız, Yunus Değirmenci ve
Av. Hüseyin Öz, Genel Sekreterimiz Eda Güner, Hizmet-İş Sendikamızın Kurucu Başkanı Hüseyin Tanrıverdi, konfederasyonumuza
bağlı sendikalarımızın başkan ve yöneticileri,
Öz Sağlık-İş Sendikamızın delegeleri, sivil
toplum kuruluşlarının temsilcileri ve basın
mensupları katıldı.
Divan Kurulu, Hizmet-İş Sendikamızın Kurucu Başkanı Hüseyin Tanrıverdi'nin Başkanlığında, Genel Başkan Yardımcımız, Av.
Hüseyin Öz, Öz Güven-Sen Sendikamız Genel Başkanı Ömer Yılmaz, HAK-İŞ Aydın İl
Başkanımız ve Öz Sağlık-İş Sendikamızın
delegesi Nefise Şahin ve Kevser Çevik tarafından oluşturuldu.
Genel kurula hitaben konuşan Genel Başkanımız Mahmut Arslan, Öz Sağlık-İş Sendikamızın 3. Olağan Genel Kurulunun hayırlı
olması dileğinde bulundu.

Asgari ücretin belirlenmesi sürecinde işbirliği yapmak amacıyla HAK-İŞ, TÜRK-İŞ ve
DİSK başkanları olarak dün bir araya gelerek
ortak hareket etme kararı aldıklarını belirten
Arslan, toplumun büyük bir kesimini doğrudan ilgilendiren asgari ücretin beklentileri
karşılayacak bir rakam olmasını için çalıştıklarını söyledi. Arslan, “HAK-İŞ, TÜRK-İŞ ve
DİSK olarak ortak hareket edeceğiz. Belirlediğimiz ilkeler doğrultusunda asgari ücret
ile çalışan tüm emekçileri rahatlatacak bir
ücretin belirlenmesi için çalışacağız. Rakamları değil ilkeleri esas alarak bu mücadeleyi
yürütmemiz gerekiyor.”

Asgari ücret tespitinin kapsam bakından,
yapılan en büyük toplu iş sözleşmesi olduğunu vurgulayan Arslan, sağlıklı bir rakama
ulaşılabilmesi HAK-İŞ’in beş talebi olduğunu
söyledi. Arslan, taleplerini şöyle sıraladı, “Bir,
Asgari Ücret Tespit Komisyonunun yapısının değişmesini istiyoruz. İki, bağımsız ve
aynı zamanda güvenilir bilim insanlarının
da içinde bulunduğu bir yapının objektif kriterleri belirleyip asgari ücretin buna göre
belirlenmesini istiyoruz. Üç, asgari ücretin,
çalışan bir emekçi üzerinden değil, evli ve iki
çocuklu bir aile üzerinden değerlendirilmesini istiyoruz. Dört, belirlenecek olan asgari
ücretin dört kişilik bir ailenin asgari ihtiyaçlarını karşılayabilecek oranda olmasını istiyoruz. Beş, asgari ücret ve ücretler üzerindeki vergi yükünün büyük ölçüde azaltılması
ve kaldırılmasını istiyoruz.” HAK-İŞ’in beş
talebinin uygulanabilmesi için çalışmaların,
geniş katılımlı bir uzlaşma ile sürdürülmesi
gerektiğini belirten Arslan, “Emek örgütleriyle HAK-İŞ’in bu talepleri ışığında birlikte
çalışacaklarını ve bu talepleri dile getirmeye
devam edeceklerini söyledi.

“İşverenlere Verilen Teşvikler
İşçiler İçin de Getirilmeli”
Arslan, işletmelere ve işverenlere geçmiş

“Asgari Ücretin Belirlenmesinde
Ortak Hareket Edeceğiz”
Genel Başkanımız Mahmut Arslan, çalışma
hayatının önemli gündem maddelerinden
biri olan asgari ücret konusuna değindi.
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yıllardan bu tarafa yapılan teşviklerin işçiler
için de getirilmesini talep etti. Arslan, “Sosyal
güvenlik primlerinin bir bölümü Hazine tarafından karşılanıp işçilerin daha fazla ücret
alması sağlanmalı, asgari ücret miktarındaki bütün vergi gelirleri devre dışı bırakılmalı,
ücretlilerin vergi dilimi de yüzde 10’dan dan
başlatılmalı” önerisinde bulundu. Arslan,
gelir adaletsizliğinin sosyal dalgalanmaya
fırsat vermeden bir an evvel giderilmesini
gerektiğini söyledi.

Arslan, İşverenleri Fedakarlığa
Çağırdı
Emekçi kesimin her dönem risk aldığını hem
de fedakârlık yaptığını söyleyen Arslan, “Ülkeyi geleceğe taşıyan emekçiler olarak, ihracat ve büyümeye yaptığımız katkı ölçüsünde
hakkımızı istiyoruz. Fedakarlık zamanı artık
işverenlerdedir. İşverenlerin de hükümetimizin de bu dönem daha fazla fedakarlık yapmasını bekliyoruz” diye konuştu.

Arslan, Öz Sağlık-İş Sendikasını Tebrik Etti
Öz Sağlık-İş Sendikasının kuruluşunun yedinci yılında Türkiye’nin üçüncü büyük sendikası konumuna ulaşarak büyük bir başarışa
imza attığını belirten Arslan, Öz Sağlık-İş
Sendikasını gösterdiği başarı ve HAK-İŞ’e
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karşı sorumluluklarını yerine getirdiğinden
dolayı tebrik etti. Covid 19 ile mücadele sürecinde sağlık çalışanlarının büyük bir özveri
ile çalıştıklarını, önemli başarılara imza attıklarını, bütün Türkiye’nin de sağlık çalışanlarını alkışlayarak destek verdiğini anımsatan
Arslan, “Bir kez daha buradan sizleri, sağlık
çalışanlarını hep birlikte alkışlayalım” dedi.
HAK-İŞ’in 46 yıllık onurlu bir mücadeleye sahip olduğunu ifade eden Arslan, “15 milyon
işçinin çalıştığı bir ülkede 750 milyon üyeyi
yeterli göremeyiz. Biz, ‘ülkemizin, bölgemizin ve küremizin tüm mağdurlarının, bütün
mazlumlarının bizden alacağı var’ anlayışıyla
hareket ediyoruz" diye konuştu.
Taşerondan kadroya geçen işçiler için verilen
mücadeleye de değinen Arslan, başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak
üzere emeği geçenlere teşekkür etti.

“Alın Terinin Kıymetinin Farkına
Varanlarız”
Öz Sağlık İş Sendikamızın Genel Başkanı
Devlet Sert, “Öz Sağlık-İş Sendikamızın 3.
Olağan Genel Kurulu’na göstermiş olduğunuz samimi ve sıcak ilgiye, mutlu günümüzde bizimle birlikte olmak isteğinize, katılımlarınıza şahsım ve Yönetim Kurulumuz adına
teşekkür ediyor, şükranlarımı sunuyorum”
dedi. Öz Sağlık İş Sendikamızın henüz 7 ya-

şında genç bir sendika olduğunu ifade eden
Sert, Fatih Sultan Mehmet’in izinde, Fetih
Ruhuyla azimle, inançla, “Olmaz denileni,
yapamazsınız denileni, imkansız denileni
yaptık. 200 Bin Üye sayımızla; Sağlık ve Sosyal Hizmet İş Kolunun lideri Türkiye’nin en
büyük 3. İşçi sendikası olduk” dedi.
Öz Sağlık İş Sendikamızın, 200 bin üyesi olan
bir sendika, aynı zamanda çok büyük, güçlü
bir sivil toplum örgütü olduğunu ifade eden
Sert, “Çözdüklerimiz, çözemediklerimiz, süreci devam eden sorunlarımız var. Hep olacak. Temsilcimizin çözemediğini, il başkanımız-şube başkanımız, onların çözemediğini
Genel Merkez Yöneticilerimiz, onların çözemediğini Genel Başkan, onun da çözemediği sorunu çözecek Konfederasyonumuz
HAK-İŞ ve onun İşçi Babası Genel Başkanı
Mahmut Arslan var. Bu işçi, bu emekçi hiçbir zaman sahipsiz değil, teşkilatı var, Genel
Merkezi var, Konfederasyonu var. Arkasında
kocaman bir ailesi var. Emeğin bir gücü, alın
terinin bir kıymeti var. İşte biz o gücün, o alın
terinin kıymetinin farkına varanlarız” diye konuştu.
3. Olağan Genel Kurul seçimlerinde Sendikamız Denetim Kurulu Üyeliklerine Tuba
Gülpembelioğlu, Tuba Kavaklı ve Orhun Arı,
Disiplin Kurulu Üyeliklerine ise Tanrıverdi
Ercan, Mücahit Ergün ve Ayşe Sevinç seçildi.
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ARSLAN, ULUSLARARASI SENDİKAL HAREKET
TEMSİLCİLERİYLE BİRARAYA GELDİ
Genel Başkanımız Mahmut Arslan, Öz Sağlık İş Sendikamızın 3. Olağan Genel Kurulu için
Türkiye’de bulunan uluslararası sendikal hareketin temsilcileriyle
akşam yemeğinde biraraya geldi.

ye’de bulunan sendikacılara teşekkür ederek, yüksek katılımın HAK-İŞ’i ve Öz Sağlık-İş Sendikamızı onure ettiğini söyledi.
HAK-İŞ’in uluslararası emek hareketiyle birlikte mücadele etmeyi önemsediğini
ve bu doğrultuda işbirliklerini geliştirdiğini
kaydeden Arslan, sendikalar ve konfederasyonlar arasındaki işbirliğinin sendikal
hareketi daha da güçlendireceğine olan
inancını dile getirdi.

Öz Sağlık-İş Sendikamız HAK-İŞ'in
En Güçlü Sendikalarından Biri

Genel Başkanımız Mahmut Arslan, Genel
Başkan Yardımcılarımız Dr. Osman Yıldız,
Yunus Değirmenci, Av. Hüseyin Öz, Genel
Sekreterimiz Eda Güner, Öz Sağlık-İş
Sendikamızın Genel Başkanı Devlet Sert
ve Yönetim Kurulu üyeleri ile Öz Sağlık-İş
Sendikamızın Genel Kurulu için ülkemizde
bulunan uluslararası sendikal hareketin
temsilcileriyle 19 Kasım 2021 tarihinde bir
araya geldi.

Yemeğe, Arnavutluk, Azerbaycan, Bahreyn, Bosna Hersek, Cezayir, Fas, Filistin,
Kazakistan Lübnan, Makedonya, Nijeria,
Senegal, Somali ve Ukrayna'dan ülkemize
gelen kofederasyon ve sendika başkanları
katıldı.

Uluslararası Sendikal Hareketle
Birlikte Mücadeleyi Önemsiyoruz
Arslan, yemekte yaptığı konuşmada Türki-

Arslan, Öz Sağlık-İş Sendikamızın ortaya
koyduğu hedefler, gerçekleştirmek istediği
faaliyetler, uluslararası sendikal hareketle
birlikte yeni bir yolculuğa çıkma iradesinin
son derece kıymetli olduğunu ifade etti.
Arslan, "Konfederasyonumuz Hak-İş, 21
işkolu sendikası, 81 il başkanlığı, 250’nin
üzerinde şube başkanlığı, 750 bin civarında
üyesiyle Türkiye’nin en büyük işçi konfederasyonlarından bir tanesidir. Hak-İş aynı
zamanda uluslararası sendikal hareketin
güçlü bir aktörüdür. ITUC, ETUC, yine ITUC
bünyesinde ITUC-AP, yine PERC gibi ulus-
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lararası örgütlerde aktif ve oyun kurucu
etkileyici rol üstlenen bir örgüttür. Ayrıca
bölgesel bir kısım federasyonlarla Afrika
Sendikalar Birliği, Arap Sendikalar Konfederasyonu gibi uluslararası bölgesel örgütlerle de işbirliği içerisinde ve önemli misyonu üstlenen bir konfederasyondur" dedi.
Arslan, Öz Sağlık-İş Sendikamızın hem sayısal anlamda hem etkinlik anlamında hem
de kamuoyuna verdiği hizmetler anlamında Konfederasyonumuzun en güçlü sendikalarından biri olduğunu söyledi.

ğiz. Kendi sendikamızın ve muhatap sendikamızın tecrübelerini birleştireceğiz ve
hem ülkelerimiz için hem ülkelerimizin
sendikaları için hem de bütün insanlık için
hayırlı ve güzel faaliyetler yapacağız" dedi.
Hak-İş’in projeli çalışma kültürüne verdiği
öneme değinen Arslan, "Buradaki sendikalarımızla hem de az sayıda da olsa konfederasyonlarla bu ikili işbirliği anlaşmalarımızı uluslararası alanda yeni projelerin gerçekleşmesi ve bu projelerle yeni hedeflere
yürüme konusunda iddalıyız" dedi.

"Yeni Hedeflerini Son Derece
Önemli Buluyoruz"

HAK-İŞ'e ve Başkanımıza Teşekkür

Arslan, "Öz Sağlık-İş Sendikamız genç
yaşına rağmen işkolumuzdaki en büyük
sendikamızdır. Sağlık iş kolunun en büyük
sendikasıdır. Dolayısıyla Türkiye’deki sağlık
emekçilerini en geniş şekilde temsil yetkisine sahiptir. Sendikamızın yeni hedeflerini
son derece önemli buluyorum" dedi.
Arslan, ikili işbirliği anlaşmalarının önemine değinerek, "Emekçilerin uluslararası
dayanışmasına ciddi şekilde katkı verece-
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Öz Sağlık İş Sendikamızın Genel Başkanı Devlet Sert, Öz Sağlık-İş Sendikamızın
sağlık ve sosyal hizmet iş kolunda 2014
yılında kurulduğunu ve henüz 7 yaşında
olan genç bir sendika olduğunu belirterek,
"İşkolumuzda 13 sendika bulunmasına
rağmen Sendikamız çok kısa bir sürede
200 bin üye sayısı ile kendi işkolunun lider
sendikası Türkiye’nin ise 3. büyük sendikası
konumuna yükselmiştir.
Bundan dolayı bizden hiçbir zaman deste-

ğini esirgemeyen HAK-İŞ Konfederasyonumuza ve onun değerli başkanı Sayın Mahmut Arslan’a şükranlarımızı ifade etmek
isterim" dedi.
Öz Sağlık-İş Sendikamızın klasik sendikal anlayışın ötesinde, evrensel sendikal
normlarla hareket ettiğini ifade eden Sert,
"Sendikamız, bu manada hem küresel sendikal üst birlikler hem de kendi hizmet kolumuzun farklı ülkelerde faaliyet gösteren
sendika ve yapılarıyla diyalog halindedir"
dedi. Öz Sağlık-İş Sendikamızın kurulduğu
günden beri uluslararası sendikal ve sivil
toplum örgütleri ile işbirliği halinde olduğunu, daha önce de Kuveyt ve Sudanlı sendikalar ile ikili işbirliği anlaşmaları yaptığını
anımsatan Sert, "Bugün de aramızda bulunan kardeş ve dost ülkelerimizin sendikaları ile anlaşmalar imzalamaktan da son
derece mutluyuz" dedi.
Konuşmaların ardından, Öz Sağlık-İş Sendikamız ile misafir sendikalar arasında ikili
işbirliği anlaşmaları imzalandı.
Toplantı aile fotoğrafı çekimi ile son buldu.
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SENDİKAMIZDAN ÜYELERİMİZE ve
EŞLERİNE EĞİTİM PROJESİ
geliştirilmesi ve toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda kadın ve erkeklerin birlikte
eğitim alması çok önemlidir. Yine projemiz
kapsamında eğitime katılan siz değerli üyelerimize ve eşlerinize verilen koçluk çalışmalarıyla sendikamız büyük bir yeniliğe
imza atmaktadır.

“Bu Proje, Üyelerimize Verdiğimiz
Değerin, Açık Ve Net İfadesidir”

Sendikamızın tarafından hayata geçirilen ve
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından desteklenen “Metal Sektörü Çalışanlarının İş Aile Yaşam Dengesinin İyileştirilmesi” projesi 18-22 Ekim 2021 tarihlerinde
Antalya’da gerçekleştirildi.
Toplantıya Sendikamızın Genel Başkanı Yunus Değirmenci, Genel Başkan Yardımcımız
Ferhan Öner, Kadın Komite Başkanımız
Burçin Ural, Kadın Komite Başkan Yardımcımız Rumeysa Şeker, Proje Koordinatörümüz Fulya Pınar Özcan, Hacı Bayram Veli
Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mehmet
Merve Özaydın, Aile Danışmanı ve Çocuk
Gelişim Uzmanı Özlem Küçükfırat ve eğitim
uzmanları ile sendikamız üyeleri ve eşleri
katıldı. Toplantının açılış konuşmasını Sendikamızın Genel Başkanımız Yunus Değirmenci gerçekleştirdi.
Genel Başkanımız Değirmenci yaptığı açılış konuşmasında “Eğitimleri tamamlanan
ilk grubumuzun daha donanımlı bir şekilde
buradan ayrılacak olmasının haklı gururunu, ikinci grubumuzun ise alacakların eğitimlerin heyecanını yaşıyorum. Bugün karşımdaki bu güzel fotoğrafı bizlere gösteren
Yüce Allah’a şükürler olsun.

“Sendikal Eğitim Konusu, Her
Zaman Ana Gündem Maddemiz”
“Göreve geldiğimizden bu yana sendikal

eğitim konusu, her zaman ana gündem
maddemizi oluşturdu. Gerek yüzlerce kişinin katılım sağladığı dev eğitim seminerleriyle gerekse lokal bazlı işyerlerinizde ve
genel merkezimizde yaptığımız eğitimlerle, bilinçli bir sendikal harekete ve çalışma
hayatına katkı sunmaya çalıştık. Bugüne
kadar üyelerimiz ve teşkilatımız için, kendi öz kaynaklarımızla birçok eğitim programları düzenlemiştik. Bugün geldiğimiz
noktada, sendikamızın öz kaynaklarından
başka, kaynakların da üyelerimiz için kullanılmasının yollarını açmış bulunmaktayız. Projemizle; Müzakere görüşmelerinde
iş-aile yaşamı dengesinin ele alınmasına
yönelik sendikal bilgi ve araçlarının geliştirilmesi hedeflenmektedir. Aynı şekilde projemizle Metal sektöründe çalışanların iş ve
aile çatışmasını ortaya koyarak eğitimlerle
iş ve aile yaşamı dengesinin sağlanmasını
amaçlanmaktayız. Bunun sonucunda da iş
ve aile yaşamı dengesinin sağlanmasıyla,
kadınların karar alma mekanizmalarında
daha fazla yer almalarına katkı sağlamış
olacağız. İkinci grubumuz da iki gün süreyle
aynı eğitimleri alıp, iş aile yaşam dengesi
hususunda çok önemli bilgilerle buradan
ayrılacaklar Avrupa Birliğinin en önemli
gündem maddesini oluşturan konulardan
birisi olan İş ve aile yaşamının uyumu konusu hakkında sendikamız tarafından bir proje

Bu proje, teşkilat içi enerjimizin boş işlere
değil, üyelerimize harcandığının bir göstergesidir. Bu proje, üyelerimize verdiğimiz değerin, açık ve net ifadesidir. Bu proje, bütün
sorunlarını çözmüş, geleceğe güvenle bakan bir sendikanın varlığının habercisidir. Bu
proje, bütün dertlerini geride bırakmış, kadrolaşma derdi olmayan, bölgeler arası iletişimde kopukluğu bulunmayan, Hak-İş ile
el ele, omuz omuza yol yürüyen, siyasetle
bir derdi kalmayan, maddi en ufacık bir sorunu bile olmayan bir sendikanın, üyelerine
katkı sunma derdinde olduğunun göstergesidir. Bu vesileyle projemize finansal olarak
destek veren Çalışma ve Sosyal Güvenlik
Bakanlığına huzurlarınızda şükranlarımı
sunuyorum” ifadelerini kullandı.
Programın ikinci oturumu ise Genel Başkan
Yardımcımız Ferhan Öner’in konuşması ile
başladı. İş ve aile yaşamının uyumlaştırılmasının önemine vurgu yapan Öner, konuşmasında: “Üyelerimizin hem iş hayatında
hem de sosyal yaşamlarında huzur ve refahın hâkim olabilmesi için Özçelik-İş Sendikası olarak, yepyeni bir eğitim projesini
bugün sizlerin katılımıyla hayata geçirmiş
bulunmaktayız. Sendika olarak son derece
önem verdiğimiz bu eğitim seminerimizde ‘İş Sağlığı ve Güvenliği, Stres Yönetimi,
Aile İçi Etkin İletişim, Çalışma İlişkilerinde
Sendikal Stratejiler ve Örgütlülük Kültürü,
Farkındalık, Liderlik ve Toplumsal Cinsiyet
Eşitliği” gibi gündelik hayatımızı kolaylaştıracak birçok konu başlığında sizlere değerli
hocalarımız aracılığıyla eğitimler vereceğiz.
Sizleri bugün, eşleriniz hanımefendilerle
birlikte ağırlamaktan, bir dizi eğitimlerle
birlikte misafir etmekten büyük mutluluk
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duyduğumuzu ifade etmek istiyorum” ifadelerini kullandı.

“Özçelik-İş Sadece Toplu İş
Sözleşmesi İmzalayan Bir Sendika
Değildir”
Öner: “Bu proje, aslında sadece toplu iş
sözleşmesi imzalayan bir sendika olmadığımızın ve sadece toplu sözleşme imzalayan bir sendika olmak istemediğimizin en
güzel örneklerinden biri olduğunun çabası
ve ispatı olduğu düşüncesindeyim. Üyelerimizin hayatının her alanında yer alabilmek,
her sıkıntısına çözüm yolları geliştirebilmek
adına başlattığımız çalışmaların bir meyvesi
olarak, bugün bu eğitim seminerimizi gerçekleştiriyoruz. İnanıyorum ki, bu eğitimlerimiz, sizlerin düşünce ve duygu dünyasına
birçok değer katacak, iş ve sosyal hayatınıza farklı bir pencereden bakabilmenizin
önünü açacaktır.
Özçelik-İş Sendikası olarak, eğitimin önemine hep inandık, eğitimi olmazsa olmazlarımız arasında gördük ve bugüne kadar
bu bilinçle çalışmalarımıza yön vermeye
çalıştık. Bugüne kadar yüzlerce kişinin aynı
anda katıldığı gerek dev eğitim seminerleriyle, gerek lokal bazlı işyeri eğitimleriyle,
gerekse de genel merkezimizin konferans
salonunda üyelerimize, teşkilat mensuplarımıza ve eşlerine çok çeşitli başlıklarda
eğitimler verdik.
Hem sendikamızın öz kaynaklarıyla hem de
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projelerle, Avrupa Birliği teşvik ve hibeleri
yoluyla elde ettiğimiz mali kaynaklarla, bu
eğitimlerimizin artarak devam edeceğini
buradan sizlerle paylaşmak istiyorum. Yine
eğitime verdiğimiz önem doğrultusunda,
pandemi nedeniyle ara vermek zorunda
kaldığımız üyelerimizin üniversitede okuyan çocuklarına yönelik olan eğitim bursu
uygulamamızı da, bu yıl yeniden hayata
geçirdiğimizin bilgisini de sizlere vermek
istiyorum.

malarımızı yapıyoruz. Sizlerden sendikamızın gücüne, varlığına, emeklerine inanmanızı istiyorum. Sizlerden sendikamızın her
zorlu anınızda yanınızda olma arzusuyla
çalıştığını çabaladığını bilmenizi istiyorum”
dedi.

“Sendikamızın Gücüne, Varlığına,
Emeklerine İnanmanızı İstiyorum”

Genel Başkan Yardımcımız Ferhan Öner’in
ardından Proje koordinatörümüz Pınar Özcan, projenin tanıtımını yaptı. Projenin hedefleri, uygulanacak faaliyetleri ve beklenen
sonuçlarına ilişkin bilgiler veren Özcan, iş ve
aile yaşamını uyumlaştırılması projesinin
beklenen çıktılarını paylaştı.

Eğitimlerimizi, bu güzel buluşmaları, bu
kaynaşma ortamını bu nedenle düzenliyor,
sizlere katkı sunabilmenin derdiyle çalış-

Eğitim, katılımcılara yapılan ölçme ve değerlendirme testi ve sertifikaların dağıtılmasının ardından sona erdi.
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HAK-İŞ’TEN AHİK BAŞKANI MAHBELIYEV'E ZİYARET
Genel Başkan Yardımcımız Dr. Osman Yıldız ve Genel Başkan Yardımcımız Yunus Değirmenci,
Azerbaycan Hemkarlar İttifakları Konfederasyonu (AHİK) Genel Başkanı Settar Mahbeliyev'i
ziyaret etti, HAK-İŞ'in Azerbaycan’ın haklı davasına desteğini bir kez daha dile getirdi.

Genel Başkan Yardımcımız Dr. Osman Yıldız, 28 Ekim 2021 tarihinde Özçelik-İş Sendikamızın Başkanlar Kurulu Toplantısı için
bulunduğu Azerbaycan'da Genel Başkan

Yardımcımız ve Özçelik-İş Sendikamızın
Başkanı Yunus Değirmenci ve beraberindeki heyetle birlikte bir dizi temaslarda bulundu.

Yıldız ve Değirmenci ile Özçelik-İş Sendikamızın Yönetim Kurulu üyeleri ve beraberindeki heyet, ilk olarak Azerbaycan’ın
merhum milli lideri Haydar Aliyev’i kabri
başında ziyaret ederek, dua ettiler.
Yıldız ve Değirmenci Aliyev’in mezarına yapılan ziyaretin ardından Azerbaycan Hemkarlar İttifakları Konfederasyonu (AHİK)
Genel Başkanı Settar Mahbeliyev'i ziyaret
etti.
Genel Başkan Yardımcımız Dr Osman Yıldız,
Genel Başkanımız Mahmut Arslan’ın selamlarını ileterek, HAK-İŞ'in Azerbaycan’ın
haklı davasına desteğini bir kez daha dile
getirdi.
Heyet, AHİK ziyaretinin ardından Azerbaycan Metal Sendikası Başkanı Bakır Yusifov
ile de bir araya gelerek, sendikalar arası
işbirliği konusunda görüş alışverişinde bulunuldu.

Sayı : 28
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YILDIZ, ÖZÇELİK-İŞ SENDİKAMIZIN
BAŞKANLAR KURULU TOPLANTISINA KATILDI
Genel Başkan Yardımcımız Dr. Osman Yıldız, 28 Ekim 2021 tarihinde konfederasyonumuza
bağlı Özçelik-İş Sendikamızın Azerbaycan'ın Başkenti Bakü’de düzenlenen
Başkanlar Kurulu Toplantısı’na katıldı.

“HAK-İŞ 46 Yaşında”
HAK-İŞ Konfederasyonunun bu yıl 46. Yaşını kutladığını belirten Yıldız, “HAK-İŞ olarak,
sendikacılığa kendi damgamızı vuruyoruz.
Kendi ideolojimizi, söylemimizi, anlayışımızı ortaya koyuyoruz. Bunlar bütün sendikalarımız için de geçerli. Şu anda konfederasyonumuzun 732 bin üyesi var. HAK-İŞ’in
değerleri ve temellerinin her yerde geçerli
olduğunu ve bunun savunulacak bir konu
olduğunu belirtmek istiyorum. Konfederasyonumuzun sahip olduğu ilkeler, değerler, samimiyet bizim sorunlarımızı çözmemizi öğretiyor” dedi.

“HAK-İŞ Büyük Bir Rol Üstlendi”
Özçelik-İş Sendikamızın Başkanlar Kurulu
Toplantısı, 28 Ekim 2921 tarihinde Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de gerçekleştirildi.
Başkanlar Kurulu Toplantısı’na Genel Başkan Yardımcımız Dr. Osman Yıldız, Genel
Başkan Yardımcımız ve Özçelik-İş Sendikamızın Genel Başkanı Yunus Değirmenci,
Özçelik-İş Sendikamızın Yönetim Kurulu
Üyeleri ve Başkanlar Kurulu üyeleri katıldı.

Genel Başkanımız Arslan'ın Selamı
Genel Başkan Yardımcımız Dr. Osman Yıldız, Genel Başkanımız Mahmut Arslan’ın
toplantıya katılmayı çok arzuladığını belirterek, “Sizlere Genel Başkanımızın saygı ve
selamlarını getirdim. Azerbaycan’da olmak,
Türk dünyasında ve İslam dünyasında olmak bizlere ayrı bir heyecan, ayrı bir gurur
veriyor” dedi.

“Karabağ Zaferi Önemli Bir
Gelişmedir”
Azerbaycan’ın 27 Eylül’de başlattığı, Ermeni
işgali altındaki topraklarını kurtarma operasyonunun zaferle sonuçlanmasının Türk
toplumuna büyük bir mutluluk yaşattığını
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belirten Yıldız, “Karabağ Zaferi Türk Dünyasının yüz akı olmuştur. Sadece burada
Azerbaycan’ın sorunu çözülmemiştir. Zafer,
son yıllarda Türk dünyasında eskiden beri
var olan sorunların çözümü noktasında
son derece önemli bir gelişme olmuştur.
Burada hem Azerbaycan’ı hem de ülkemizi
kutluyorum” diye konuştu.

“Sendikal Kültürün Aktarılması
Büyük Önem Taşıyor”
Sendikal kültürül aktarılması noktasında
bu tür toplantıların büyük önem taşıdığını
vurgulayan Yıldız, “Bu toplantıların düzenli
olarak yapılıyor olması, sendikal kültürün
aktarılması noktasında son derece önemli. Biz bu platformları daha çok aktarırsak,
sendikacılığı daha da güçlendirerek aktarmış oluruz. Sendikacılık ve endüstriyel
ilişkiler okullarımızda, üniversitelerimizde
anlatılan bir konu. Aslında bunun okulu bizler oluyoruz, bütün üyelerimiz oluyor. Bu
tür toplantılar birbirimizin elde ettiği bilgi ve
deneyimleri paylaşma konusunda bir okul
niteliği görüyor” şeklinde açıklamalarda
bulundu.

HAK-İŞ Konfederasyonumuzun, 700 binden fazla işçiyi ilgilendiren 2021 Yılı Kamu
Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü’nde büyük bir rol üstlendiğini hatırlatan
Yıldız, “Bu yıl kamu çerçeve protokolü görüşmelerini sendikamız genel başkanı Yunus Bey ile birlikte yürüttük. Kamu çerçeve
protokolünün Türkiye’ye yakışır bir şekilde
oturmasında önerilerimiz, yönlendirmelerimiz ve liderliğimiz oldu. HAK-İŞ olarak,
her alanda çözümü ortaya koyacak, topluma liderlik yapacak, sürükleyici olacak bir
rolümüz var” diye konuştu.

“Bakanlarımız Bizlere Güç Verdi”
Yıldız, İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu
ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin’in Hak-İş’in 46. Kuruluş yıldönümü toplantılarına katılımlarının kendilerine
büyük bir güç verdiğini ifade ederek, “Biz
yenilikler yapan bir konfederasyonuz. İşin
odağına, işçiyi, toplumu, insanlığı koyunca
insan aslında bir anlamda kabuğunu yırtmış oluyor. Burada sizlerle birlikte olmaktan, Bakü’de olmaktan, Türk topraklarında
olmaktan büyük bir mutluluk duydum.
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Başkanlar Kurulumuzun hayırlı olmasını
diliyorum” şeklinde konuştu.

“Tek Millet İki Devlet”
Genel Başkan Yardımcımız ve Özçelik-İş
Sendikamız Genel Başkanı Yunus Değirmenci yaptığı konuşmada, “Tek Millet İki
Devlet” sözünün vücut bulduğu kardeş
Azerbaycan topraklarında sizlerle bir araya
gelmiş olmanın, Başkanlar Kurulumuzu
gerçekleştirmenin şeref ve heyecanını yaşıyorum.

“Ateşe Su Taşıyan Karınca
Gibiyiz”
Ülkemizin Türk dünyasına ve Kafkaslara
açılan kapısı olan dost ve kardeş ülke Azerbaycan’ın Karabağ Zaferi’nin ardından da
bu programı, bu topraklarda düzenlenmiş
olmamız da bizler için ayrı bir önem taşımaktadır. Ateşe su taşıyan karınca misali
Azerbaycanlı kardeşlerimizin yanında oldu-

ğumuzu gösterebilmemiz açısından da bu
programımız büyük bir anlam taşımaktadır” dedi.
Değirmenci, “sağlam temeller üzerine inşa
edilen Özçelik-İş Sendikası’nın geleceğe
güvenle taşınması için projeler üretmeye,
çalışmalar yapmaya, örgütlenme faaliyetlerimizi artırmaya devam ettiğini vurgulayarak, “Nerde boynu bükük bir metal işçisi
varsa, onu bulup, sırtını sıvazlamayı sürdüreceğiz. İşçinin bizlere yüklediği sorumlulukla, Hak-İş'in bizlere biçtiği misyon ışığında binlerce üyemizle el ele omuz omuza
geleceğe emin adımlarla yürümeye devam
edeceğiz” diye konuştu.

“HAK-İŞ Bütün Mazlumların Umut
Kapısıdır”
700 binden fazla üyesi olan Hak-İş'in ve
Genel Başkanımız Mahmut Arslan'ın sınırsız desteğini de alarak bugüne kadar ortaya
konulan hedeflere başarı ile yürüdüklerini
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ifade eden Değirmenci konuşmasında “Genel başkanımız Mahmut Arslan’ın dediği
gibi HAK-İŞ’in sadece 700 bini aşkın üyesiyle değerlendirilmesi mümkün olamayacak bir yapıdır. Ülkemizde ya da dünyanın
bir ucunda mazlumların canı yandığında,
çalışanların hakları yok sayıldığında, çocukların gözü yaş dolduğunda, anaların içi
yandığında HAK-İŞ bir umut kapısı olarak
görülmektedir” vurgusu yaptı.
Değirmenci, Azerbaycan’da düzenlenen
Başkanlar Kurulu’nda kendilerini yalnız
bırakmayan Genel Başkan Yardımcımız Dr.
Osman Yıldız’a teşekkür ederek, “Bugün
burada bizlerle beraber olan Teşkilattan
Sorumlu Hak-İş Genel Başkan Yardımcısı Osman Yıldız kardeşimin bizlere verdiği
desteğin hakkını da teslim etmek istiyorum. Ne zaman başımız sıkışsa Osman Bey
ile kafa kafaya verip, sorunlarımızı çözme
yolunda istişareler yapıp, sonuç alıyoruz. İyi
ki varsın Osman bey” dedi.

Sayı : 28
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ÖZ FİNANS-İŞ SENDİKASI

“Birlikte Hayal Kuracağız,
Birlikte Başaracağız”

Öz Finans İş Sendikası 3. Olağan Genel Kurulu Ankara Hilton Otel'de gerçekleşti. Öz
Finans İş Sendikası Genel Başkanı Ahmet
Eroğlu, delegelerin tam desteğini alarak
yeniden Genel Başkanlık koltuğuna oturdu.
Öz Finans İş Sendikası Genel Kuruluna
HAK-İŞ Genel Başkanımız Mahmut Arslan,
HAK-İŞ Genel Başkan Yardımcıları Dr. Osman Yıldız, Yunus Değirmenci, Av. Hüseyin
Öz, konfederasyonumuza bağlı sendikalarımızın genel başkanları, misafirler ve delegeler katıldı.
Program Saygı duruşu ve İstiklal Marşının
okunması ile başlandı. Delegelerin önergesi
ile Divan kurulunun oluşmasının ardından
maddelere geçildi. Divan Kurulu Başkanlığına Türk Parlamenterler Birliği Başkanı
Nevzat Pakdil seçildi.
HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan konuşmasında Öz Finans-İş Sendikamızın
3. Olağan Genel Kurulu’nun hayırlı olması
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temennisinde bulunarak, “HAK-İŞ ve HAKİŞ değerlerini içine sindirip, yoluna devam
eden bu ekip bankacılık sektöründe en büyük sendikamız durumuna gelmiştir. Bundan dolayı başta genel başkan olmak üzere,
yönetim kurulumuzu, temsilcilerimizi ve
tüm Öz Finans-İş kadrolarını tebrik etmek
istiyorum” diye konuştu.

“Sendikamızı Daha İlerilere
Taşıyacağız”
Arslan, Öz Finans-İş Sendikasının kuruluşundan bugüne tüm çalışanların büyük
emek sarf ettiğini vurgulayarak, “Bu sendika ne uluslararası finans çevrelerinin ne de
uluslararası kuruluşların desteğiyle değil, bu
bankada görev almış, çalışmış bu bankanın
mensubu olan arkadaşlar tarafından kuruldu. Sendikamızı daha da ileriye taşıyacağız.
Öz Finans-İş Sendikamız bankacılık sektöründe yaşanan ağır sorunların çözümü için
anahtar görev yapıyor” diye konuştu.

“Birlikte Hayal Kuracağız, Birlikte
Başaracağız”
Başarıya ulaşmak için yoğun çalışma sarf
edilmesi gerektiğini belirten Arslan, “Birlikte gelecek konusunda hayaller kuracağız.
Dertleneceğiz, nasıl yapacağız, nasıl çözeceğiz, birlikte nasıl yürüyeceğiz, başarıyı
birlikte nasıl elde edeceğiz, bankacılık sektörünün tamamını nasıl kendimize katacağız diye çalışacağız. Rüyalar görmezsek,
hayaller kurmazsak var olanla yetinmeye
kalkarsak biliniz ki geriye gideriz” dedi.

“Ekonomik Krizi Kendi
Kaynaklarımızla Aşacağız”
Tüm dünya ülkelerinin pandemi sonrası büyük bir ekonomik krizle karşı karşıya kaldığını belirten Arslan, Türkiye’nin de bu kriz
ortamından kurtulmak için yoğun çaba sarf
ettiğini ifade etti. Arslan, “Sayın Cumhurbaşkanlığımızın liderliğindeki bu hükümet bu
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sorunları çözecektir. Bize düşen aklı selimle
hareket etmektir. Birilerinin yönlendirmesi
ile değil, ülkemizin kendi kaynakları ile bu
krizden kurtulması gereklidir. HAK-İŞ bu
konuda tüm sorumluluklarını yerine getirecektir. Felaket tellallığı Türkiye’ye bir şey
kazandırmaz. Ekonomik krizin en büyük
mağdurları bizleriz. Bu krizi bu ülke aşacaktır. Bu ülkenin bu krizi aşacağına ve en hızlı
şekilde ayağa kalkacağına inanıyoruz” şeklinde konuştu.

“Asgari Ücret Geçim Ücreti Olmalı”
Asgari ücret tespit komisyonunun yapısına
itirazları olduğunu belirten Arslan, komisyonun yapısının ne katılımcı, ne kapsayıcı,
ne sağlıklı, ne de demokratik olmadığını ve
bu komisyonun acilen değişmesi gerektiğini
hatırlatarak, asgari ücretin belirlenmesinde
dikkat edilmesi gereken kriterleri sıraladı.

“Sektörün Lokomotif Sendikasıyız”
Öz Finans-İş Sendikası Genel Başkanı Ahmet Eroğlu, kuruluşundan bugüne kadar
sendikamızın büyümesinde emeği geçen
herkese teşekkür ederek, “Biz bu arkadaş-
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larımızla yola çıktık ve sendikamızı bugünlere getirdik. Bu sektörde bugüne kadar birçok
zorluklar yaşadık. Bundan 8,5 yıl önce 153
kişi ile kurduğumuz bu sendikamız bugün
15 tane şube başkanlığı, 550 il temsilcisi,
81 il kadın komitesi başkanı, 900 delegesi
ve 2.700 şube sorumlusu var. Bugün itibariyle ülkemizin lokomotif kuruluşu olarak
iş kolumuzun en büyük sendikasıyız. Bu bir
başarı hikayesidir ve bunu sizlerle başardık
ve bu başarıya hepimiz imza attık. Burada
tüm emeği geçenleri tebrik ediyorum” diye
konuştu.

"Ek protokoller için çalışıyoruz"
Öz Finans-İş Sendikası Genel Başkanı Ahmet Eroğlu 42 bin üyenin sorumluluğunu
taşıdıklarını ve inançla çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi. "Kurumlarımız göz
bebeğimiz, kurumlarımızı sahiplenmemiz
gerekiyor." diyen Eroğlu, yaptıkları çalışmalar ve toplu iş sözleşmeleri (TİS) hakkında
bilgi verdi. Bankacılık sektöründe grev hakkı
bulunmadığını belirten Eroğlu, grevin öyle
kolay alınacak bir karar olmadığını söyledi.
Grev kararı alınması durumunda çalışanların maaşlarını sendikanın ödemesi gerektiğini belirten Eroğlu, bu nedenle iyi düşünülmesi gerektiğini ifade etti.
TİS'lerin istişare ile ortak akılla yapılacağına
dikkati çeken Eroğlu, "Biz TİS döneminde
sendikacılık yapan bir kurum değiliz. Yeri
geliyor, güvenlik güçleri arkadaşlarımızın kıyafetiyle, yeri geliyor süt izniyle, yeri geliyor
doğum izniyle ilgili konuları konuşuyoruz."
dedi. İş yerinde barışı ve huzuru sağlamak
gibi zorunlulukları olduğunu da aktaran
Eroğlu, ekonomideki gelişmelere değindi.
Döviz kurundaki dalgalanmaların tüm kesimler gibi kendi üyelerini de etkilediğini

ifade eden Eroğlu, iş yerlerinin yeni ek protokoller uygulayacaklarını düşündüklerini
söyledi. Eroğlu, şunları kaydetti: "Bankacılık iş finans kolunun en büyük sendikası
olduk ama büyük olmak yan gelip yatmak
değil, sorumluluklarınız iki kat artıyor. Her
gün yeni şeylerle karşılıyoruz, büyük olmakla işiniz bitmiyor. İlkeli olacağız, işimizi
yapacağız, hiçbir zaman gurur, kibir, mevki,
makam düşkünlüğü yapmayacağız. Ben de
şube başkanları da... Biz makamlardan güç
elde etmeyeceğiz. Gücümüzü teşkilatımızdan, üyelerimizden alıyoruz, koltuğumuz-

dan almıyoruz, almayacağız da. Bulunduğumuz yerleri çok önemsemeyelim. Bugün
buradayım, yarın yokum. Yapacağımız işteki
tek mihenk taşımız hak ve adalettir."

YÖNETİM KURULU BELİRLENDİ
Yönetim kurulu şu isimlerden oluşuyor;
"Ahmet Eroğlu, Ali Kılıç, Saim Esken, İrfan
Kemal Karatosun, Atıf Güdül, Ömer Rıdvan
Yiğit, Abdulcelil Güven, Osman Yıldız.
Denetleme Kurulu ; Funda Bozkurt, Mustafa
Hayri Özbak, Tayfur Kılıç.
Disiplin Kurulu ; Ayşe Özkan, Celil Tamer
Üçer, Mehmet Akif Özer.

Sayı : 28
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ÖZ İPLİK İŞ SENDİKASI

Şanlıurfa Öz İplik-iş İl Başkanlığı Açıldı

Öz İplik İş Sendikası Şanlıurfa İl Başkanlığı
açılışı düzenlenen törenle gerçekleşti.
17 Aralık 2021 tarihinde Şanlıurfa’da düzenlenen törene, Öz İplik İş Sendikası Genel Başkanı Rafi AY, Genel Yönetim Kurulu Üyeleri,
Genel Sekreter Yardımcımız, Şanlıurfa İl Başkanlığı yönetimi, HAK-İŞ Şanlıurfa İl Başkanı
Selim Gülsatar, Hizmet-İş Şanlıurfa 2 Nolu
Şube Başkanı Bozan İzol, Özak Tekstil işyeri
sendika baş temsilci temsilcileri, kadın komitesi üyeleri, Öz İplik İş’in dört bir yanından
gelen şube/bölge/il/ilçe başkanları basın
mensupları katıldı.
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Genel Başkanımız Rafi AY’ı işçiler çiçek ve
davul eşliğinde karşıladılar.
Açılış duası ile Şanlıurfa İl Başkanlığımızın
açılış kurdelesini kesen Genel Başkanımız
Rafi AY, il başkanlığımızın hayırlı olması dileğinde bulundu.

Ay, Şanlıurfa Basınına
Açıklamalarda Bulundu
Kurdele kesiminin ardından Genel Başkanımız Rafi AY, Şanlıurfa İl Başkanlığımızda
basın mensuplarıyla bir araya gelerek açıklamalarda bulundu.
“Bugün Öz İplik İş Sendikası Şanlıurfa İl Baş-

kanlığımızın açılışını yapıyor olmanın heyecanı ve onurunu yaşıyoruz. Peygamberler şehri
Şanlıurfa’da bugün Bir işçi hareketi olan Öz
İplik İş Sendikası'nın 20’cisini açtığımız başkanlığımızın Çalışma Hayatına, HAK-İŞ ve ÖZ
İPLİK İŞ camiamıza, Şanlıurfa’ya ve tüm üyelerimize hayırlı olmasını diliyorum.
Bu bizim için çok kıymetlidir. Şanlıurfa bizim
için çok kıymetlidir. Niye çok kıymetli, çünkü
Şanlıurfa tekstilin parlayan yıldızıdır. Daha
önce pamukla anılan Şanlıurfa artık tekstil
üretimi ile anılmaya başlandı. Yaklaşık 200
tekstil fabrikasının olduğu Şanlıurfa'da biz de
bir şube açmanın gururunu yaşıyoruz. Burası Urfa'da yaşayan tüm tekstil işçilerini evidir. Sendikamızın üyesi olsun, olmasın ya da
tekstil sektöründe çalışsın, çalışmasın tüm
emekçilerin evidir. Tüm işçileri muhakkak
sendikamıza bekliyoruz. Biz burada onların
sorunlarını konuşmaya, onların dertlerini
dinlemeye hazırız.
Şanlıurfa, kadim uygarlıkları bünyesinde barındırmış, barıştırmış bir şehrimizdir. Bu topraklar, birçok medeniyetin kültürel mirasını
taşıyor. Şanlıurfa HAK-İŞ ailesine aslında çok
da yabancı değil. Uzun yıllardır burada konfederasyonumuza bağlı kardeş sendikalarımız
var.
Bugün dünyaca ünlü markalara üretim yapan fabrikada sendikamız örgütlüdür. Örgütlenme sürecinde emeği geçen ve bugün
burada başkanlığımızı açmamıza vesile olan
tüm emekçi kardeşlerimize de en kalbi şükranlarımı sunuyorum. İşçi kardeşlerimizin
istekleri doğrultusunda Şanlıurfa’dayız. Önümüzdeki günlerde bölgede çok daha büyüyeceğiz.
Bildiğiniz üzere geçmiş yıllarda sosyal ve
ekonomik hayatta sıkıntı yaşanan Güneydoğu Anadolu Bölgesi, son dönemlerde yatırım ve istihdamla anılıyor. Güneydoğu illeri
için sağlanan destekler, bölgenin önde gelen
kentlerinin başında yer alan Şanlıurfa'da istihdama katkı sunuyor.
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Destek ve teşvikler sayesinde Şanlıurfa’da
ciddi bir hareketlilik yaşandı. Bölgede Tekstil
ve ayakkabıcılık öne çıkan sektörlerin başında geliyor. Şanlıurfa’da pamuk üretimiyle beraber Türkiye çok önemli bir pamuk üreticisi
olması nedeniyle bu sektördeki aktörlere de
avantaj sağlamaktadır.
Tabii sanayi bölgesinin yeni kurulmasından
hareketle, sanayii bölgesinde sendika kültürü de çok yaygın değil. Sendikalaşma süreci
ve sendikamızı anlatma süreci için daha fazla

zamana ihtiyacımız oluyor.” HAK-İŞ Şanlıurfa
İl Başkanı Selim Gülsatar da HAK-İŞ'li olmanın önemini vurgulayan bir konuşma yaparak, HAK-İŞ değerlerinden bahsetti.
Şanlıurfa İl Başkanımız Veli Belet ise yaptığı konuşmada, Şanlıurfa İl Başkanlığımızın
başta bölge olmak üzere tüm işçiler için hayırlı olması dileğinde bulundu.

Pasta Kesimi Yapıldı
Genel Başkanımızın açıklamalarının ardından
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tüm davetlilerle beraber Öz İplik İş Şanlıurfa İl
Başkanlığı anısına bir pasta kesildi ve geleceğe dair iyi dileklerde bulunuldu.

Şanlıurfa İl Başkanlığımız Genel
Başkanımıza Hediye Takdiminde
Bulundu
Şanlıurfa İl Başkanımız Veli Belet, hem gücü
hem zarafeti temsil eden Elif harfinin işlenmiş olduğu bir tabloyu, Genel Başkanımız
Rafi AY’a takdim etti.

Sayı : 28
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ARSLAN, “KADINA YÖNELİK ŞİDDET SADECE BİR
MEVZUAT SORUNU OLAMAZ”
Genel Başkanımız Mahmut Arslan, Türkiye’de son 20 yılda kadın haklarının geliştirilmesi ve kadına
yönelik şiddet ve tacizin önlenmesi konusunda çok önemli düzenlemeler yapıldığını anımsatarak, “Bunun
daha ilerisi olabilir mi, elbette olabilir. HAK-İŞ Konfederasyonu olarak konunun sadece mevzuat sorunu
olmadığını, aynı zamanda bunun bir zihniyet sorunu olduğunu görüyoruz” dedi.

nı Pınar Özcan ile ILO temsilcileri ve proje
paydaşları katıldı.

“Zihniyet Sorunu”

Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 26 Kasım 2021 tarihinde, Konfederasyonumuza
bağlı Öz İplik-İş Sendikamızın düzenlediği
“İş Yerinde Kadına Yönelik Şiddet ve Tacizin Önlenmesi Projesi”nin Sosyal Diyalog
Platformu Toplantısına katıldı. Toplantıya,
Genel Başkanımız Mahmut Arslan, Öz İplik-İş Sendikamızın Genel Başkanı Rafi Ay,
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HAK-İŞ Kadın Komitesi Başkanımız Fatma
Zengin, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Çalışma Genel Müdürü Nurcan Önder,
ILO Türkiye Direktörü Numan Özcan, Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu Başkanı
Canan Güllü, Industriall Genel Sekreteri Luc
Triangle, Öz İplik-İş Sendikası yöneticileri,
Öz İplik-İş Sendikası Kadın Komite Başka-

Genel Başkanımız Mahmut Arslan, Türkiye’de son 20 yılda kadın haklarının geliştirilmesi ve kadına yönelik şiddet ve tacizin
önlenmesi konusunda çok önemli düzenlemeler yapıldığını anımsatarak, “Bunun
daha ilerisi olabilir mi, elbette olabilir. HAKİŞ Konfederasyonu olarak kadına yönelik
şiddet ve mücadele konusunun sadece
mevzuat sorunu olmadığını, aynı zamanda
bunun bir zihniyet sorunu olduğunu da görüyoruz” dedi.
Kadına yönelik şiddetin sadece ülkemizi değil tüm dünyayı ilgilendiren bir sorun
olduğunu söyleyen Arslan, “Medeniyet değerlerimiz, kültürlerimiz, farklı olsa da şiddet mevzusu tüm ülkelerde aynı sorundur.
Türkiye’deki şiddeti, kültürel değerlerimizle
bağdaştırmaya çalışanlar Türkiye’ye haksızlık etmiş olur” diye konuştu.
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Konfederasyonumuz HAK-İŞ’in kadına yönelik şiddetin önlenmesi konusunda öncü
çalışmalar yaptığını belirten Arslan, 25
Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Uluslararası Mücadele Günü kapsamında HAK-İŞ
teşkilatının 81 ilde eş zamanlı basın açıklamaları gerçekleştirdiğini söyledi. Arslan,
bu faaliyetlerin kadına yönelik şiddetle mücadele konusunda kamuoyunda farkındalık
oluşturulması açısından önemli olduğunu
ifade etti.

“C190 Sayılı Şiddet ve Tacizin
Önlenmesi Sözleşmesi Hakkında
İnisiyatif Aldık”
HAK-İŞ’in sadece üyelerine karşı değil tüm
topluma karşı sorumlu hissettiğini söyleyen Arslan, “HAK-İŞ olarak, C190 sayılı
Şiddet ve Tacizin Önlenmesi Sözleşmesi
hakkında inisiyatif aldık. Konuyu ilgili bakanlıklarla, parti temsilcilerine ve sosyal
taraflara anlattık. C190 sözleşmesiyle ile
ilgili taleplerimizi ileterek, neden imzalanması gerektiğinin altını çeşitli platformlarda
çizdik. Hatta daha da ileriye giderek, C190
sayılı sözleşmenin imzalanmasını beklemeden örgütlü olduğumuz işyerlerinde
imzaladığımız toplu iş sözleşmelerine dahil
etme noktasında çalışmalara başlattık. Bu
çalışmayı da son aşamaya getirdik ve ilerleyen günlerde kamuoyu ile paylaşacağız”
ifadelerini kullandı.

“Şiddetle Mücadele Kolay Değil”
Konfederasyonumuzun 2011 yılında aldığı
“Ülkemizin, bölgemizin ve küremizin tüm
mazlum ve mağdurları HAK-İŞ’ten alacaklıdır” kararını hatırlatan Arslan, “Öz İplik İş
Sendikamızın hem projeleriyle, hem imzaladığı toplu iş sözleşmeleriyle kadına yönelik şiddet ve tacizin önlenmesi konusunda
önemli adımlar attığını görüyoruz. Şiddetle
mücadele kolay değil, hala yapmamız gerekeni atmamız gereken önemli ve büyük
adımlar var” dedi.

Ay: “Yaşanabilir Bir Dünyanın
Davacısı ve Taşıyıcısıyız”
Programda konuşan Öz İplik-İş Sendikamızın Genel Başkanı Rafi Ay ise “Öz İplik İş
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Sendikası olarak kadına yönelik şiddet ve
tacizin önlenmesi için var gücümüzle çabalıyoruz. Çünkü biz yaşanabilir bir dünyanın
davacısı ve taşıyıcısıyız. Bu dava; insanca
yaşam, tüm canlılara saygı, adil ücret, sıfır
şiddet, temiz üretim, temiz çevre, sevgi,
hukukun üstünlüğü gibi konular üzerine
kuruludur. Şiddet konusundaki hassasiyetimiz de bundandır” dedi.
Programda ayrıca Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Çalışma Genel Müdürü
Nurcan Önder, ILO Türkiye Direktörü Numan Özcan, Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu Başkanı Canan Güllü, Industriall
Genel Sekreteri Luc Triangle de bir konuşma gerçekleştirdi.

Sayı : 28
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ÖZ GIDA-İŞ SENDİKASI

Öz Gıda İş Mobil Uygulamamız,
uygulama marketlerinde yerini aldı

Uzun süredir çalışmasını yürüttüğümüz, sivil toplum kuruluşları arasında Türkiye’de ilk
olma özelliğini taşıyan “ÖZ GIDA İŞ” mobil
uygulaması, İOS ve Android marketlerde yerini aldı. Akıllı telefon kullanıcıları uygulamayı Apple Store ve Google Play'den ücretsiz
indirerek hemen kullanmaya başlayabilecek.
Bugün memnuniyetle duyurmak istiyoruz
ki ÖZ GIDA İŞ Mobil Uygulaması hem üyelerimizin hem de tüm emekçilerin hizmetine
sunulmuştur.
Uygulama ile sendikamızın duyurularına,
eğitimlerine, mevzuatla ilgili bilgilendirmelerine, sendikamıza yönelik haberlerimize,
çeşitli raporlara ve en önemlisi de yöneticilerimizi ilgilendiren acil bilgilendirmelere
kadar birçok başlığa ve bilgiye her an elimizin altında bulunan telefonlarımız vasıtasıyla
ya da diğer mobil cihazlardan erişebilmenin
yolu açılmıştır.
Öz Gıda İş Sendikası olarak Sivil Toplum Kuruluşları arasında dijitalleşme çalışmalarına
en hızlı adapte olan sendikadır. Kullanım
kolaylığı sağlayan yapısıyla ‘Öz Gıda İş Mobil’ üyelerimiz adına dijitalleşme çalışmaları
içinde örnek ve öncü durumdadır.
Çok değerli üyelerimiz ve teşkilatımız ile
anlık iletişim sağlamak ve en hızlı şekilde
bilgilendirmek suretiyle farkındalığı arttırma
amacıyla hazırlanan "Öz Gıda İş Mobil” uygulamasını herkes ücretsiz olarak mobil cihazlarına indirebilecektir.
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Bu Uygulama Sayesinde Yapmış
Olduğumuz Aktivite Ve Yeniliklere
Ulaşabilirsiniz
Uygulamamızı indiren üyelerimiz uygulamanın ek özelliklerinden faydalanabilir. Bunun
için kullanıcı adı ve şifreye sahip olmalısınız.

Uygulamamızın Herkese Açık
Hizmetleri
Güncel Sendika Haberleri, Toplu İş Sözleşmeleri Haberleri, Öz Gıda İş Dergimiz, Sosyal
Medya Bilgilerimiz, Bilgilendirmeler,

Ayrıca Mobil Uygulamamızı android telefonlarınızda bulunan google play ya da Iphone
telefonlarınızda bulunan app store üzerinden
“öz gida iş” veya “sendika” yazarak ulaşabilir
ve indirebilirsiniz

Uygulamamızın Üyelere Açık
Hizmetleri;

Öz Gıda İş Sendikası Olarak
‘Fırsatlar Kulübü’ İle Yeni Bir İş
Birliğine Başlıyoruz

İhbar&Şikayet, Anketler, Talepleriniz, Hukuk
İşleri, Sizden Gelen Haberler, Toplu Sözleşme Bilgileri ve Fırsatlar Dünyasına (indirimli
alışveriş) erişebilir, uygulamayı indirerek de
daha fazla bilgi ve görseli görüntüleyebilirsiniz.

Kullanım kolaylığı sağlayan yapısıyla “Öz
Gıda İş Mobil” uygulamamız ile üyelerimiz
adına dijitalleşme çalışmaları içinde örnek
ve öncü durumda olan sendikamız “Fırsatlar Kulübü” ile üyelerimiz lehine yine bir ilke
imza atıyor.

Öz Gıda İş Mobil Uygulama Nasıl
Yüklenir?

İndirimli Alışverişin Kapılarını
“Fırsatlar Kulübü” İle Açıyoruz

“ÖZ GIDA İŞ” IOS App Store ve Android Google Play
(Karekod uygulamasını telefonunuzun kamerasından okutarak indirebilirsiniz)

Zengin bir indirim platformu olan “İnterlink
Şirketler Grubu” ile yaptığımız anlaşma kapsamında Öz Gıda İş’imizin en büyük gücü
olan üyelerimize, piyasada bulamayacakları
özel fırsatlar sağlayan indirimli alışverişin
kapılarını “Fırsatlar Kulübü” ile açacaktır.
Bu hedefle hayata geçirdiğimiz üyelerimize
hızlıca eşirim sunan “Fırsatlar Kulübü” pro-
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jemizle tüm avantajlı teklifleri bir araya getirerek Öz Gıda İş Mobil uygulamamız ve Web
sayfamız üzerinden yayınlamaya başladık.

Fırsatlar Kulübü Nedir?
Öz Gıda İş ve İnterlink iş birliğiyle oluşturu-

lan “Öz Gıda İş Fırsatlar Kulübü”, üyelerimize çeşitli ayrıcalıklar sunacak 100’ e yakın
markanın hiçbir yerde karşılaşamayacağınız
özel avantaj ve zengin indirimleri barındıran
gerçek bir havuz projesidir. Fırsatlar Kulübü
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ile üyelerimiz, diledikleri markanın sınırsız
sayıda kodunu alabilir ve ilgili markanın ilgili platformunda veya mağazasında bu kodu
kullanarak yüksek oranda indirim elde edebilir. Tüm üyelerimize hayırlı olsun.

ESK Endüstriyel İlişkiler Toplantısı
Trabzon’da düzenlendi

Et ve Süt Kurumu ile Sendikamız Öz Gıda İş
arasında Endüstriyel İlişkiler Kurulu Koordinasyon toplantısının yedincisi 3 - 4 Aralık
2021 tarihlerinde Trabzon’da düzenlendi.
Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü Birim
Yöneticileri, Sendikamız Öz Gıda İş ve TÜHİS yetkililerini bir araya getiren Endüstriyel
İlişkiler Kurulu toplantısında üyelerimizin talepleri müzakere edildi. Toplantıya, Et ve Süt
Kurumu Genel Müdürü Osman Uzun, Genel
Müdür Yardımcısı Dr. Cemal Çalık, Genel
Başkan Yardımcılarımız Halil Çukutli, Tevfik
Ali Hançeroğlu, TÜHİS Genel Sekreter Yardımcısı Şerafettin Güler, ESK Şube Müdürleri, Kombina Müdürleri, Ankara Şube Başkan
Yardımcımız İlhan Öztürk ve işyeri sendika
temsilcilerimiz katıldı.

“Öz Gıda İş’e Gayretlerinden Dolayı
Teşekkür Ediyorum”
Toplantının açılış konuşmasını yapan Et ve
Süt Kurumu Genel Müdürü Osman Uzun,
Kurumda büyük bir özveri ile görev yapan
işçilerin her türlü talep ve ihtiyaçlarına sami-

miyetle yaklaştıklarını ve değerlendirmeye
aldıklarını dile getirdi. Çalışma koşullarının
iyileştirilmesi konusunda sendikalarla iş
birliği içinde hareket ettiklerini belirten ESK
Genel Müdürü Osman Uzun, Sendikamız Öz
Gıda İş’e gayretlerinden dolayı teşekkür etti.
“ESK ile yıllardır uyum içerisinde çalışıyoruz”
Genel Başkan Yardımcımız Halil Çukutli, toplantıda yaptığı konuşmada, pandemi döneminde sağlık sektörü kadar gıda sektörünün
de önemli görevler üstendiğine işaret ederek, “Gıda sektörü çalışanları olarak pandemi
döneminde hiç ara vermeden, dinlenmeden
üretmeye devam eden tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Zor bir dönemin üstesinden hep beraber geldik. Gıda sektörü
çalışanlarının iş yerlerinde kazanımlarını
artırmak ve çalışma koşullarını iyileştirmek
amacı ile çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu
kapsamda işçilerimizin haklarının korunması konusunda Et ve Süt Kurumu ile yıllardan
beri uyum içerisinde çalışıyoruz. Hayvancılık
sektörünün odak noktası olan ESK, ülkemiz
ekonomisine katkılarını ve halkımız ihtiyaç-

larının karşılanmasında üstlenmiş olduğu
faaliyetlerini ilgi ve takdirle izlemekteyiz.”
dedi.

“Esk Çalışanlarına Değer Veren Bir
Kurumdur”
Toplantıda konuşma yapan TÜHİS Genel
Sekreter Yardımcısı Şerafettin Güler de
ESK'nın çalışanlarına değer veren bir kurum
olduğunun altını çizdi. Et ve Süt Kurumunun
personelinin sorunları ile her zaman yakinen
ilgilendiğini dile getiren Güler, gösterilen duyarlılıktan memnuniyet duyduğunu ifade etti.
ESK Genel Müdür Yardımcısı Dr. Cemal Çalık ile sendika işyeri temsilcilerinin bir araya
geldiği Endüstriyel İlişkiler Toplantısının ikinci bölümünde, kombinaların iş yeri temsilcileri tarafından çalışanların talep ve önerileri
ele alındı.
Toplantı sonrası yeni faaliyete geçecek olan
Et ve Süt Kurumu Trabzon Et Kombinası hep
birlikte ziyaret edilerek yapılan çalışmalar
yerinde incelendi.

Sayı : 28
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ÖZ ORMAN-İŞ SENDİKASI

ÖZ ORMAN İŞ SENDİKASI
BAŞKANLAR KURULU YAPILDI
Programa Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Opr.Dr. Ertuğrul Soysal, Tarım
ve Orman Bakanlığı Personel Genel Müdürü
Adem Dinç, Toç Bir Sen Genel Başkanı Hüseyin Öztürk, Orman Mühendisleri Odası Başkanı Hasan Türkyılmaz, Cumhurbaşkanı Baş
Danışmanı Mücahit Küçük Yılmaz, Ak Parti
Genel Merkez Kadın Kolları MKYK Üyesi Fadime Özkan, Yeni Asır Gazetesi Yazarı Gonca
Elibol, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğretim
Görevlisi Tarkan Zengin, Genel Merkez Yönetim Kurulu ve Türkiye’nin bir çok ilinde görev
yapan Öz Orman İş Sendikasının şube ve bölge başkanları katıldı.
Toplantıda konuşan Öz Orman İş Sendikası
Genel Başkanı Settar Aslan; Bugün burada
2021 yılının değerlendirilmesi, 2022 yılının yol
haritasını belirleyeceğiz dedi.

Kurulmak İstenen Tuzakların
Farkındayız
Çalışma Hayatı ve İş Sağlığı Güvenliği Programında konuşan Öz Orman İş Sendikası Genel
Başkanı Settar Aslan; ‘Biz sivil toplum örgütü olarak siyasetin alternatifi değiliz ancak
siyasetin aldığı kararlar bizi etkiliyor. Siyasetin aldığı kararlar bizi etkilediği için de kendi
fikrimizi, bakış açımızı ortaya koyma gibi
bir görevimiz var. İşçi sendikalarının kökeni
Marksist kültürden gelmektedir. Bu kültürde
bir sömüren var bir de sömürülen, bu durum
çatışmacı gruplar arasında devam eden bir
sistem halini almıştır. Çok şükür Hak İş’in kurulması ile beraber biz çıkar çatışmasından,
çıkar ve menfaat birliğine evirildik. Dolayısı ile
bu ülke bizim, bu ülkeden başka gideceğimiz
bir yerimizde yok. Ülkemize sahip çıkmak
görevlerimizin arasındadır. Bu coğrafya çok
pahalı bir coğrafya, bu coğrafyada oturmanın
kıymetini anlamamız gerekiyor. Bu ülke var
ise bizim bir anlamımız var. Geçmişte merhum Erbakan Hocamız, ‘Eğer ki Suriye düşerse hedef Türkiye’dir demişti. Bugün baktığınız
zaman Suriye Türkiye’ye karşı bir terör üstü
haline gelmiş durumda. Türkiye’ye terörle diz
çöktüremeyenler bugün aynı odaklar tarafından Türkiye’ye ekonomik saldırılar yapıyor.
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Bu ekonomik saldırıları da biz bertaraf ederiz
tıpkı bu güne kadar olduğu gibi. Nasıl ki 12
Eylül’ü bertaraf etmişsek, 28 Şubat’ı bertaraf
ettiysek, 15 Temmuz’u bertaraf ettiysek, geride kalan birçok olayı nasıl bertaraf ettiysek
bunu da bertaraf edeceğiz. Dün nerde durduğunuz önemli, bugün safınızın ne tarafta
olduğu önemli. Bugün Türkiye yeni bir darboğazdan geçiyor. Geçmişteki darboğazları
nasıl ki tarihin çöplüğüne attıysak, bugünkü
saldırıları da tarihin çöplüğüne atarız. Yeter
ki biz bir olalım, beraber olalım, güçlü olalım’
ifadelerini kullandı.

Sözünde Duran Bir Hükümet İle Çalışıyoruz
Aslan; Çalışma alanımız noktasında verdiğimiz mücadeleyi anlayan, ‘Burası bir hukuk
devletidir, kanunlar keyif için konulmamıştır.
İşçi için bağlayıcı olduğu için eşit haklar düzenlediği için işçiler o hakları kullanırlar. İşverenler de bu haklara riayet etmek zorundadır.
Böyle bir keyfilik olmaz. Burası sermayeyi
koruyan bir devlet, böyle bir edebiyat on yedi
on sekiz yaşındayken buna benzer sözler
söyleyebilirdik ama bugün mecliste siyaset
yapıyoruz, bu sözlerin ne anlama geldiğini
bileceğiz. Burası sermayenin devleti değildir.
Burası Türkiye cumhuriyeti devletidir. Burada
sermaye de evrensel şartlar çerçevesinde
imkânlarını ortaya koyacak ama emeğin hu-

kukuna rıza gösterecektir. Kimse bu konuda
bizden taviz vereceğimizi beklemesin, kimseye de zaten göz açtırmayız’ ifadelerini kullanan Sayın bakanımız Vedat Bilgin’e teşekkür
ediyorum dedi.
Bugün masasın dört tarafını bilen bir çalışma
bakanımız var diyen Aslan konuşmalarını
şöyle sürdürdü; Sayın bakan yardımcımız da
buradalar. Bakanımız işçilerimizi çok iyi tanıyan bilen bir kişidir. Vedat Bilgin hocamızla
çalışmayı kendimize şans olarak görüyoruz.
Çünkü emeğe karşı duyarlı bir bakanla çalışıyoruz dedi.

Artık İşçilerimiz Çıkış Almadan
Kadrolarına Kavuşmalıdır
Son yaşanılan yangınlar ve İşçiler ile ilgili Tüneldeki ışığı görüyorum 2022 yılının sonunda
çıkış almadan kadrolarımızı alacağız diyen Öz
Orman İş Sendikası Genel Başkanı Settar Aslan; Bugün biliyorsunuz ki Türkiye yangınlar
ve sel afetleri ile uzun süre boğuştu. Yangınlarımız 16 gün sürdü. Yangınlarımız bir kundaklamaydı. Ateşin çocukları dediğimiz kişilerin başlattığı bir ateşti. Burada neyi vurmak
istediler; tabi ki ekonomimizi vurmak istediler. Yazın Türkiye’yi ekonomik olarak bitirmek
istediler. Akdeniz kuşağını etkisi altına alan
bu yangınlar hedefi belirlenen bir saldırıydı.
Bu yangınlarla kahraman ateş savaşçılarımız
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mücadele verirken sayın bakanımızın vermiş
olduğu destek, yapmış olduğu açıklama bizi
memnun etmiştir. Bugün burada biliyoruz ki
işçilerimizin durumu sayın bakanımızın gündemindedir. Bizler sayın bakanımızla yaptığımız görüşmelerde bu hususla ilgili yapılan
çalışmaların hızlı bir şekilde sürdüğünü biliyoruz. İlk kadroyu biz 2007 yılında aldık, 218 bin
kişiye kadro verilen 2007 yılında bize de 13 bin
kişilik kadro verilmişti. O tarihte sayıları 1400
olan geçici mevsimlik işçilerimizin sayısı bugün 9000’e yaklaştı. Kadroyu şahsa veren sistemin olumsuz etkisini yaşadık, norm kadro
belirlemesi ne yazık ki yok. Kadroyu şahsa
verdiği için şahıs emekli olduğu zaman kadro
da emekli oluyor. Şahıs rahmetli olduğu zaman kadro da rahmetli oluyor. Onun yerine de
geçici mevsimlik alınıyor. Bu sebeple orman
teşkilatında bir norm kadro belirlenerek norm
kadroyla yerleştirme yapılması gerekiyor.
2007 yılından bu güne kadar geçen sürede
geçici işçiler için bu kadar kadroya yaklaştığımı hatırlamıyorum.
Tarım Bakanımız bir toplantımızda; ‘Evet,
yürekten inanıyorum ki orman teşkilatındaki
işçilerin kadrolu olması gerekiyor. Genel Müdürümüzün, Orman Mühendisleri Odamızın,
Toc Bir Sen Başkanımızın da hazır bulunduğu
toplantı da hepimiz bu hususta aynı görüşte
birleştik. Geçmişte kadro denildiği zaman
tüyleri diken diken olan bakış açısı değil, işçiyi
sahiplenen bir tarım bakanlığımız, bir orman
genel müdürlüğümüz bir içişleri bakanımız
var ve işin sahibi, işi bilen, işçiye dair duyarlı
olan bir çalışma bakanımız var. İnşallah tünelin ucundayız ve ışık gözüktü diyoruz. 2022 yılı
sonunda çıkış almadan işimize devam edeceğimiz kanaatini taşıyorum.

Demokrasiden, İnsan Haklarından
Yana Tarafız
Yeter ki birlik beraberlik olsun, yeter ki istikrar
devam etsin. Ülkede istikrar devam etmezse
yaptığımızın da yapacağımızın da bir anlamı
kalmaz. Eğer Türkiye istikrarsız bir ortama
girerse bilin ki Türkiye en az elli yıl geriye gider. Bugün Türkiye etki alanlarını oluşturuyor.
Kısa bir süre önce Afrika ve Libya şimdi de
Türk devletleri teşkilatları ile etki alanlarını
genişletiyor. Bu alanlar genişledikçe rahatsızlıklar da başlıyor. Birçok Afrika ülkesinde
Fransa’nın damgası var. Türkiye buralarda
etki alanını genişlettikçe ses batıdan geliyor.
İstikrarın sürdürülebilir olması önemlidir. İstikrar devam etmezse bugün ki yaptıklarımızı
çöpe atarlar.

Biz işçiler olarak ne çektiysek hep darbelerden çektik, iç kargaşalardan çektik. 12
Eylül’ün üzerinden yıllar geçti ama biz 12
Eylül’de kaybettiğimiz hakları alamadık, hala
o haklarımızı alma mücadelesi veriyoruz.
12 Eylül’den ders alarak taraf olmamız gerekiyorsa evet biz taraf oluruz. Nerden yana
Demokrasiden, insan haklarından, özgürlüklerden yana taraf oluruz. Bizim tarafımız
bellidir. Bizim tarafımızda kargaşa, gürültü
patırtı, bulanık suda balık avlamak yoktur. Bu
sebeple ülkemize hep beraber sahip çıkmak
durumundayız.

Batının Demokrasi Yalanına İnanan
Ülkeler Perişan Haldeler
Ülkemize sahip çıkmazsak ne olur? Etrafımızdaki ülkeleri görüyoruz, Suriye’yi, Irak’ı,
Mısır’ı Libya’yı, Lübnan’ı görüyoruz. Hani
Irak’a demokrasi getireceklerdi, öyle diyerek
gelmediler mi? Özgürlük diyerek gelmediler mi? Bugün Irak halkı Saddam Hüseyin’i
mumla arıyor. Bu Saddam’ı tasvip ettiğim anlamına gelmesin. Az önce saydığım ülkelerin
hepsi dünkü liderlerini bugün mumla arıyor.
Demokrasi getiriyoruz diyenler açlık, yokluk,
sömürüyü getirdiler.
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Tarihleri sömürüden ibaret olanların, demokrasi getireceğine inananlar bir imkânsıza
inanırlar. Üç kıtaya hükmeden bir neslin torunlarıyız, ecdadımız nereye hükmettiyse hiç
birinin diline, dinine el uzatmamıştır. Bugün
Afrika’da Fransızca resmi dildir. Bu örnek bile
her şeye cevaptır. Bugün ki rahatsızlık Türkiye’nin köklerine dönmesi yüzündendir.

Sorunların Üstesinden Birlikle
Geleceğiz
Bu sebeple bizler hep birlikte, birbirimize kenetlenerek bütün sorunlarımızın üstesinden
geleceğiz. Ülke menfaatleri noktasında bir ve
bütün olacağız, iç meselelerde, kadro, çalışma hukuku noktasında noksan alanlarımızı
çözmeye çalışırken de bir ve bütün olacağız.
Parçalanarak büyüyen kimseyi göremezsiniz, ama birleşerek büyüyen gelişen haklarını alan çok örnek görürsünüz. Biz bir olup
tünelin ucundaki ışıkta görünen kadromuzu
da alacağız. Kurulmak istenen tuzakları da
bozacağız.

Sayı : 28
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ÖZ TAŞIMA-İŞ SENDİKASI

Öz Taşıma İş Sendikası Genel Başkanı Mustafa
Toruntay’ın 9. Kuruluş Yıl Dönümü Mesajı
Genel Başkan, “Dünya emek hareketinin
saygın ve etkin bir üyesi olan HAK-İŞ Konfederasyonu, yarım yüzyıla yaklaşan tarihiyle,
geçmişinden aldığı azim, kararlılık ve sabırla inandığı yolda yürümeye devam ediyor.
HAK-İŞ Konfederasyonu bugün bütün işkollarındaki sendikaları, 81 İl başkanlığı, KKTC
Temsilciliği ve yüz binlerle milyona yürüyen
büyük HAK-İŞ ailesiyle, ülkemizin en büyük
konfederasyonlarından birisidir.” dedi.
Öz Taşıma-İş Sendikası’nın, 21 Kasım 2012
tarihinde kurularak Türkiye’nin en büyük
Konfederasyonlarından olan HAK-İŞ Konfederasyonu’nun bünyesinde yer aldığını belirten Toruntay şunları kaydetti:
“Bugün Sendikamızın 9.Kuruluş Yıldönümünü kutlamanın onurunu, heyecanını, haklı
gurunu yaşıyoruz. Biz işkolumuzda çalışan
işçilerin çoğunluğunun sendikalı ve toplu
sözleşmeden yararlanır hale getirmek için
çabalıyoruz.
Sendikamız, kurulduğu günden bugüne kadar geçen zamanda ülkemizin dört bir yanında kadını erkeği, genci yaşlısı işçilerin alın
teri, emeği, özverisi ve mücadelesi ile bugünlere gelmiştir. Millet sevgisi, vatan sevdası ve
hizmet aşkıyla; milli değerlerimizi ve işçilerin
haklarını koruyup, mutlu, huzurlu ve refah
içinde bir çalışma hayatı için, birlik, beraberlik
ve huzurlu bir toplum için mücadele etmiştir.
Bizim Öz Taşıma İş Sendikası Ailesi olarak bizim misyonumuz, duruşumuz ve istikametimiz var. İlkemiz öncelikle işçimiz diyerek; yol
gösteren, hak eden ama hak ettiğini mutlaka

alan bir sendikacılık anlayışıyla, sadece işkolumuzdaki değil tüm işçilerin sorunlarının
çözümü ve haklarının geliştirilmesi için faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Tarihindeki sayısız
örnekte gösterdiği gibi, sendikal mücadelede
dayanışmanın yükseltilmesinden yanadır.
Hiç taviz vermeden ülkemizin bölünmez
bütünlüğü, çocuklarımızın geleceği; ülkemiz
insanlarının ve işçi kardeşlerimizin refaha
kavuşmasını ve ücret adaletini sağlamak için
mücadele ediyoruz. Geldiğimiz bu noktada
adına hareket ettiğimiz kardeşimizin, arkadaşımızın fikrini, talebini, arzusunu, sorununu dinlemeden sözleşme taslağı hazırlamıyor, masada müzakere etmeden imza atmıyoruz. Samimi, şeffaf, erdemli, sosyal, güçlü
bir hak mücadelesinin savunucusu olarak
işçilerimizle omuz omuza hareket ediyoruz.

Kuruluş yıl dönümümüzde, Hak-iş Konfederasyonu ve sendikamızın onurlu tarihinin
bizlere yüklediği sorumluluğun bilinciyle
emek mücadelesindeki öncü rolümüz birlik
ve beraberliğimiz ile güçlenmiştir. Kimseden
korkmadan, daima doğru bildiğimiz yolda
ilerleyerek; üyelerimizden aldığımız güçle yürüttüğümüz hak mücadelemizde temiz, şerefli bir maziye sahip olmaktan gurur ve mutluluk duymaktayız. Üyelerimize olan inancımızla daha güçlü, daha büyük Öz Taşıma
için coşkuyla, ilk günkü azim ve kararlılıkla
çalışıyoruz ve çalışmaya devam edeceğiz.
Sendikamızın 9. kuruluş yıldönümünü kutluyor, Sendikamıza ve bugüne kadar verdiğimiz
hak mücadelesine emeği geçen, vefat etmiş
üyelerimiz ve eski yöneticilerimizi minnet ve
rahmetle anıyoruz.”

Öz Taşıma-İş Türkiye’nin 4 Bir Yanında
Öz Taşıma İş Sendikası Genel Başkanı Mustafa Toruntay, “Sürat Kargo ve Kızılay Lojistik A.Ş.’de çalışan işçilerin tamamına yakını
sendikamız çatısı altında örgütlendi. İşçilerin mali ve sosyal haklarını iyileştirmek için
müzakere sürecimiz karşılıklı olarak olumlu
ilerliyor. ifadelerini kullandı.
Başkan Toruntay, “Sendikalar ve Toplu İş
Sözleşmesi Kanunu'nun ilgili maddesine istinaden Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan-
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lığı’na yetki tespiti başvurusunda bulunduk.
İşçilerin mali ve sosyal haklarını iyileştirmek
için müzakere sürecimiz karşılıklı olarak
olumlu ilerliyor, Sürat Kargo ve Kızılay Lojistik A.Ş. iş yerlerinde uygulanmak üzere
bağıtlanacak, Toplu İş Sözleşmesi sürecimiz
hem sendikamız hem de işçilerimiz adına verimli geçiyor.”
Genel Başkan Mustafa Toruntay, İş birliktelikleri ile müşterilerinin kargolarını dünya-

nın 220’den fazla ülke ve bölgesine taşıyan,
700’den fazla şubesi, 19 bölge müdürlüğü,
24 aktarma merkezi, 2000’den fazla mobil
dağıtım alanı, binlerce araçtan oluşan filosu
ve 6000’den fazla çalışanı ile kargolarımızı
Türkiye’nin dört bir köşesine güvenle taşıyan
Sürat Kargo ile örgütlenme çalışmalarının tamamlandığını ve işveren ile sendika arasında
sosyal diyaloğun etkili olduğu başarılı bir müzakere sürecinin gerçekleştirildiğini aktardı.
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Ayrıca, Kızılay’ın 150 yılı aşkın tecrübesi,
güvenirliliği, konsolide edilmiş ve yeni yatırımlarla daha da güçlendirilmiş altyapısı ile
başta Kızılay Derneği olmak üzere, kamu kurumları, ulusal ve uluslararası yardım kuruluşları ve diğer müşterileri için tedarik zinciri
süreçlerinde ihtiyaç duyulan bütün alanlarda
verimli, etkin, sürekli geliştirilen ve entegre
lojistik hizmetleri sunan Kızılay Lojistik A.Ş.
ile müzakerelerin de verimli geçtiğini belirtti.
Sürat Kargo ve Kızılay Lojistik A.Ş. ‘de çalışan
üyelerimizin ödeyeceği aidatların, yaşamlarına pozitif katkı sağlayacağını vurgulayarak
sözlerine şu şekilde devam etti:
“Üyelerimizin tamamı ferdi kaza sigortası
kapsamına alınacak. Çalışma esnasında yaşanan kaza ve benzeri durumlarda avukat
desteği sağlanacak. Resmi ve özel kurumlarla yapılan iş birliği ve anlaşmalarla üyelerimiz ekonomik avantajlardan yararlanacak.
Bu ve benzeri birçok sosyal haklardan faydalanacak olan Sürat Kargo ve Kızılay Lojistik
A.Ş. çalışanları ile çok daha güçlüyüz. Biz büyük bir aileyiz.”

"Öncelikle temennim 2022 yılının tüm dünyaya
dostluk ve barış getirmesi"
Öz Taşıma İş Sendikası Genel Başkanı Mustafa Toruntay, yeni yıl dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı.
Tüm insanlığın büyük ümitler beslediği, yeni bir dönemin başlangıcı olan bu günlerin, geride bırakılan dönemin
muhasebesi ve yeni hedeflerin belirlenmesi açısından büyük önem taşıdığını kaydeden Toruntay, şunları kaydetti :
“Öncelikle temennim 2022 yılının tüm dünyaya dostluk ve barış getirmesi, her nerede yaşanırsa yaşansın tüm
acıların sona ermesi, ülkemizin, milletimizin dayanışma, birlik ve kardeşliğini güçlendirmesidir. Yeni bir yıl bizlere,
elde ettiğimiz birikim ve tecrübeyle ülkemizin kalkınması ve gelişmesi, halkımızın birliği, beraberliği ve huzuru için
yapılacak çalışmaları yeniden gözden geçirerek, geleceğe ilişkin yeni planlar yapmamız için fırsat veriyor.
Geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi yeni yılda da birlik ve beraberliğimize yönelen tehditlerin başarıya ulaşmaları
imkânsızdır. Bizler bir büyük devlet ve millet olarak içte ve dışta bizlere yönelen her türlü tehdit ve saldırıya karşı
yekvücut olduk ve her zaman olmaya devam edeceğiz.
Umudumuzu, kararlılığımızı ve güvenimizi hiçbir zaman yitirmeden, Devlet-Millet işbirliğiyle ülkemizin gelişmesi
ve mutlu yarınlara ulaşması için daha çok çalışmalıyız. Unutmamalıyız ki; hedefleri ve hayalleri yüksek olan
milletler, başarıya ulaşan milletlerdir.
Amacımız; Ülkemizin bölünmez bütünlüğünü ve yekvücut kenetlenmemizi tüm dünyaya göstermek olmalıdır.
Zira ülkemiz yükseldikçe, geliştikçe hain hesapları ve emelleri olanların tazyikine maruz kalmaktadır. Bunun için,
daha çok çalışıp üreterek, ülkemizi ileri daha ileri götürmek, hepimizin öncelikli ideali olmalıdır. Hiçbir başarı kalıcı
değildir. Yeni ve daha büyük başarılar elde edebilmek için hepimizin milli heyecan ve ruhla
daha çok çalışması gerekmektedir.
Bu duygu ve düşüncelerle, 2022 yılının milletimize huzur, sağlık, mutluluk ve hayırlar getirmesini diliyor, tüm
vatandaşlarımızın ve emekçi kardeşlerimin yeni yılını en içten duygularımla kutluyor, selam,
sevgi ve saygılar sunuyorum."

Sayı : 28
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KOVİD-19 SÜRECİNDE İSG FARKINDALIĞININ
ARTTIRILMASI PROJEMİZİ GERÇEKLEŞTİRDİK

Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından İşçi ceza paraları kapsamında desteklenen ve Öz Ağaç-İş Sendikası tarafından
yürütülen “Ağaç, Mobilya Ve Kâğıt Sektörü
Çalışanları İçin KOVİD-19 Sürecinde İş Sağlığı Ve Güvenliği Farkındalığının Arttırılması
Projesi” 23-26 Eylül 2021 tarihleri arasında
hayata geçirildi.
23 Eylül’de başlayan Eğitim Programımız
Genel Başkanımız Av. Tuncay Dolu’nun açılış konuşması ile başladı. Genel Başkanımız
Dolu açılış konuşmasında özellikle Kovid-19
sürecindeki Sendikal faaliyetlerimiz hakkın-
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da katılımcıları bilgilendirdi. Genel Başkan
Yardımcımız ve Proje Koordinatörümüz Mert
Doğan Bozkır’da bir konuşma yaparak projemiz hakkında katılımcıları bilgilendirdi.
Projemiz kapsamında Av. Tuğçe Taştan İş
Hukuku Yönünden Kovid-19’un Çalışma Hayatına Etkisi ve Psikolojik Taciz (Mobbing)
İle Mücadele konularında, Ergül Mobilya İK
Müdürü Seyit Ergül tarafından Fabrika Ortamında İSG’nin Önemi, Bellona Mobilya
İK Organizasyon Gelişim Şefi Hüseyin Naci
Oyman tarafından da İletişimde Kurumsal
İletişimin Önemi konularında sunumu yapıl-

dı. Ayrıca Erciyes Anadolu Holding İş Sağlığı
Müdürü Murat Polat tarafından Fabrika Ortamında Kovid-19 Önlem Politikaları, İSG Müdürü Cengiz Hakan tarafından da İş Kazası
Ve Meslek Hastalıklarını Önleme Politikaları
sunumu yapıldı. Öz Ağaç-İş Kadın Komitesi
Başkanı Gülcan Yıldız ise katılımcılara İSG ve
Kovid-19 süreci genelinde Engelli Ve Kadın
Çalışanlara Yönelik Düzenlemeler hakkında
bilgilendirme yaptı. Eğitim Programımız,
Genel Başkanımız Av. Tuncay Dolu’nun proje
kapanış konuşması ve katılımcılara Eğitim
Sertifikalarının dağıtılması ile 26 Eylül tarihinde son buldu.
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CUMHURBAŞKANI BAŞDANIŞMANI TURGUT ASLAN,
GENEL BAŞKANIMIZ DOLU'YU ZİYARET ETTİ
Terörle Mücadele Eski Genel Müdürü, 15 Temmuz
Gazisi ve Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Turgut Aslan, Genel Merkezimizi ziyaret ederek Genel Başkanımız Tuncay Dolu ile bir araya geldi.
Samimi bir havada gerçekleşen görüşmede güncel
meseleler konuşuldu. Aslan, yeni Genel merkez
binamız için hayırlı olsun dilekkerinde bulundu. Görüşmede Genel Başkan Yardımcımız Mert Doğan
Bozkır, Genel Sekreterimiz Rıfat Ülger, 1. Sınıf Emniyet Müdürü Uğur Çelik ve Gaziantep İl Emniyet Müdür Y. Tayfun Güngör bulundu.
Nazik ziyaretlerinden dolayı Cumhurbaşkanı Başdanışmanımız Turgut Aslan'a, Emniyet Müdürü Uğur
Çelik ve Gaziantep İl Emniyet Müdür Y. Tayfun Güngör'e teşekkür ederiz.

İZMİR ŞUBEMİZ TEŞKİLATIMIZA HAYIRLI OLSUN

Tapusunu aldığımız İzmir şubemiz teşkilatımıza hayırlı olsun. Kurumsallaşma adına
genel merkez ve şubelerimizi sendikamıza
kazandırıyoruz. İzmir şubemizin tapusunun
da alınmasıyla hizmet şubelerimizin tamamı

sendikamızın tapulu mülkü haline geldi. Sendikamız artık hiçbir kira ödemesi yapmayacaktır. İzmir Şubemizin tapusunu Sendikamıza kazandıran Genel Başkanımız Av. Tuncay
Dolu, Genel Yönetim Kurulumuzla birlikte

yeni Şubemizin tadilatını yerinde takip etti.
Teşkilatımıza ve üyelerimize hayırlı olmasını
dileriz.

LAMMONS MOBİLYA'DA TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ İMZALANDI
Yoğun geçen teşkilatlanma sürecinin ardından İzmir'de kurulu bulunan Lammons Mobilya'da Birinci
Dönem Toplu İş Sözleşmesine İmzalar Atıldı.
23.11.2021 tarihinde gerçekleşen imza törenine
Sendikamız adına Genel Başkan Yardımcımız Mert
Doğan Bozkır, İzmir İl Başkanımız Bilal Korkmaz ve
İşveren adına İşletme Müdürü Doğan Uygar katıldı.
Sözleşmenin başta Lammons Mobilya üyelerimiz
olmak üzere Öz Ağaç-İş ailesine ve çalışma hayatına hayırlı olmasını dileriz.

Sayı : 28
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TÜRKİYE OLEYİS SENDİKASI

TÜRKİYE OLEYİS SendikamızIN
14. Olağan Genel Kurulu'NU Gerçekleştirdik
1947’den beri Türk Sendikacılığının tüm kilometre taşlarında var olan sendikamız üyeleri
ile tekrar bir araya gelerek büyük bir organizasyonla, emeğin ve alın terinin haklı mücadelesi güçlü bir şekilde tekrar vurgulandı.
Genel Kurulda yapılan seçimde Genel Başkanımız Vedat Böke yeninden seçilerek güven
tazeledi.
Genel Kurulumuza Hak-İş Genel Başkanımız
Mahmut Arslan, 22.23.24. Dönem AKP Manisa Milletvekili Hizmet-İş Kurucu Üyesi Onursal Genel Başkanı ve Hak-İş Konfederasyonu
Filistin ve Kudüs Sendikal Dayanışma Komitesi Başkanı Hüseyin Tanrıverdi, Hak-İş Genel Başkan Yardımcılarımız Dr. Osman Yıldız,
Hak-İş Genel Başkan Yardımcısı ve Hizmet-İş
Sendikası Genel Başkan Vekili Av. Hüseyin
Öz, Hak-İş Genel Başkan Yardımcısı ve Öz
Gıda-İş Genel Başkanı Mehmet Şahin, Hak-İş
Genel Genel Sekreteri Eda Güner, Öz Sağlık
İş Genel Başkanı Devlet Sert, Öz Güven Sen
Genel Başkanı Ömer Yılmaz, Öz Taşıma İş
Sendikası Genel Başkanı Mustafa Toruntay,
Öz Ağaç İş Genel Başkanı Tuncay Dolu, Öz
Toprak-İş Genel Başkanı Metin Özben, Enerji
İş Sendikası Genel Başkanı Mahmut Altınsoy,
Medya İş Sendikası Genel Başkanı Sezi Ballı,
Öz Maden İş Sendikası Genel Başkanı Fahrettin Kütükçü, Başkent Öğretmenevi Müdürü
Servet Akarsu, Hizmet-İş Genel Başkan Yar-
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dımcısı Mehmet Keskin, Öz Güven
Sen Genel Başkan Yardımcısı Murat Ünal, Öz Güven Sen Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Ali Sipahi,
Öz Güven Sen Genel Başkan Yardımcısı Ümit Yalçın, Öz Güven Sen
Genel Başkan Yardımcısı Aytekin
Koç, Öz Çelik-İş Genel Başkan Yardımcısı Recep Akyel, Öz Çelik İş Genel Sekreteri Hicret Bozoklu, Enerji
İş Genel Başkan Yardımcısı Mübin
Tekin, Öz İletişim Genel Başkan
Yardımcısı/Hak-İş Kadın Komite
Başkanı Fatma Zengin, Hizmet –İş
Genel Sekreteri Oğuz Aksoy, Hakİş Kastamonu İl Başkanı Mustafa
Çağlı, Mali Müşavir Ali Şafak, Mali
Müşavir Seyfullah Şahin, Oleyis
Sendikası Yönetim Kurulu üyeleri
ve Oleyis Sendikası delegeleri ve
üyeleri katıldı.

Genel Kurul konuşmaları, sunumların ardından seçimlere geçilerek
sendikamızın 14. Olağan Genel
Kurulunda OLEYİS’in yeni yönetimi
belirlendi. Türkiye Otel, Lokanta,
Eğlence Yerleri Sendikası (OLEYİS)
Genel Merkez Yönetim,Denetim ve
Disiplin Kurulu ise şöyle oluştu;
Vedat BÖKE
Genel Başkan
Serpil AÇIKGÖZ
Genel Başkan Vekili
Yavuz ULUSOY
Genel Başkan Yardımcısı (Mali İşler)
Erdoğan YILMAZ
Genel Başkan Yardımcısı (Teşkilatlanma)
Derya AYDOĞAN
Genel Başkan Yardımcısı (Eğitim ve
Sos. İşler)

Genel Merkez Denetim Kurulu;
Gülay Şenozan
Denetim Kurulu Başkanı
Özcan Yavuz
Denetim Kurulu Yazmanı
Sema Acar
Denetim Kurulu Üyesi
Genel Merkez Disiplin Kurulu;
Gökce Demircan 		
Disiplin Kurulu Başkanı
Özlem Doğan
		
Disiplin Kurulu Yazmanı
Denizhan Dönmez
Disiplin Kurulu Üyesi
Fatih Keskin
		
Disiplin Kurulu Üyesi
Halil Burak Kolsal
Disiplin Kurulu Üyesi seçildi.

Sayı : 28
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“İşkolumuzun En
Büyük Sendikası
Olacağız"
Vedat Böke, "OLEYİS
olarak mağdurların
yanında olacağız,
HAK-İŞ’in haklı mücadelesinde, çizdiği yolda
sonuna kadar mücadele edeceğiz. Kardeş
sendikalarımızın desteğiyle örgütlenmeye
hız vereceğiz. OLEYİS
Sendikamız olarak,
vatanı, milleti ve bayrağı
için mücadele vermeye
ve OLEYİS olarak aynı
çizgide kalmaya devam
edeceğiz” diye konuştu.
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ÖZ TOPRAK-İŞ SENDİKASI

Genç Kadın Emekçilerin Yaygın Öğrenme
Yoluyla Güçlendirilmesi Projesi'NE KATILDIK
HAK-İŞ Genel Merkezi’nde 04-08 Ekim 2021
tarihleri arasında 5 gün süreyle devam edecek eğitim programının ilk günü bugün gerçekleştirildi.
Programa, Konfederasyonumuzun Genel
Başkanı Mahmut Arslan, Proje Koordinatörü ve HAK-İŞ Konfederasyonu Genel Sekreteri Eda Güner, Bulgaristan Taşıma İşçileri
Federasyonu (FTTUB), Fransa COJEB International, Arnavutluk Emek Hakları Merkezi
(CLR-AL) temsilcileri, projenin yerel ortağı
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi temsilcileri, akademisyenler, konfederasyonumuza bağlı sendikalarımızın temsilcisi genç
ve kadınlar ile HAK-İŞ uzmanları ve basın
mensupları katıldı.
Sendikamızın Yönetim Kurulu Asistanı aynı
zamanda Kadın Komitesi Başkan Yardımcısı
Ezgi Demircioğlu katıldı.
“İşin Geleceği ve Sendikal Hareket” konusunda Prof. Dr. Ali Yazıcı tarafından katılımcılara bilgi verildi. Program soru cevap bölümüyle son buldu.
Eğitimin üçüncü günü HAK-İŞ Konfederasyonu Genel Başkan Yardımcısı Dr. Osman
Yıldız katıldı. Yıldız, yürüttüğümüz projemiz
ile eğitimlerden, ortaya çıkan dokümanlara, teknoloji ile bağından, diyalog temelinde
yürütülen kurum ziyaretlerine ve ülkeler

arasındaki etkileşimin sağlanmasına kadar
pek çok farklılığın hayata geçirildiğine dikkat
çekerek, “Bu projemizin model olmasını diliyorum” dedi.
Eğitimlerin tamamlandığı aşamada HAKİŞ Konfederasyonu Genel Başkanı Mahmut
Arslan katıldı. Genel Başkanımız Mahmut
Arslan, güzel ve başarılı bir projenin daha
sonuna geldiklerini belirterek, “Kapanış
programlarımız bazen keyifli olurken bazen
de hüzünlü oluyor. Keyifli bir projede buluştuk, güzel anlar yaşadık. Başarılı bir projeyi
daha tamamlamak, yeni bilgiler, yeni dostlar, yeni işbirlikleri edinmek, yeni hedefler
ortaya koymak adına güzel adımlar attık.

PROJE EĞİTİMLERİMİZ BAŞLADI
Seramik İş Kolunda Kullanılan Endüstriyel Makinelerin ve Ekipmanların(İş Ekipmanlarının) Bakım, Temizlik, Onarım ve Periyodik Kontrol
Çalışmaları Esnasındaki Çalışmalarda Kilitleme/Etiketleme(Lockout-Tagout/ LOTO) Güvenlik Prosedürünün
Oluşturulması İçin Saha Uygulamaları
ve Eğitim Projesi 29.09.2021 Çarşamba günü Kayseri Turkuaz Seramik
A.Ş'de gerçekleştirilmeye başlanarak iki gün boyunca devam etmiştir.
Projemiz; İşveren, İşveren Vekilleri, İş
Sağlığı ve Güvenliğinin; farkındalığının arttırılması, yaygınlaştırılması ve
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sürdürülebilirliğin sağlanması amaçlanmıştır. Eğitimler, pandemi kurallarına uygun olarak iki ayrı günde ve
gruplar halinde alanında uzman kişiler tarafından verilmeye başlanmıştır.
Eğitim bir önceki gün olduğu gibi alanında uzman kişiler tarafından, İSG
alanında ve teknik konular üzerinde bilgiler verilmiştir ve görsellerle
desteklenerek anlatılmıştır. Saha da
uygulama kısmı ise ekim ayında yapılacak olan eğitimlerde gerçekleştirileceği bilgisinin verilmesinin ardından eğitimler soru- cevap bölümüyle
sona ermiştir.

Sayı : 28

Bugün yaklaşık 1,5 yıldır değişik ülkelerde
bu faaliyetleri sürdüren arkadaşlarımız için
ise ayrılık vakti geldi. Bu da projemizin hüzünlü tarafı. İnşallah başka projelerde yine
bir arada olacağız” diye konuştu.
Proje Koordinatörü ve HAK-İŞ Konfederasyonu Genel Sekreteri Eda Güner, “Sosyal
diyalog ve dayanışmanın en güzel örneklerinden birisini yaşıyoruz. Kurumlarımız arasında yeni iş birliklerinin temeli atılmış oldu.
Bu toplantımızın adı kapanış toplantısı olsa
da bizler yeni ortaklıklarımızın bir başlangıcı
olarak kabul ediyoruz” dedi.
Program, katılımcılara sertifika takdimi ve
hatıra fotoğrafı çekimi ile son buldu.
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Hak Arama ve Kurtarma Eğitimlerine Katıldık
Afetle Mücadelede Çalışanlara Yetkinlik
Kazandırılması; HAK Arama ve Kurtarma/
Umut Timi Kurulması Proje eğitimlerine
katıldık.
11-15 Ekim tarihleri arasında eğitimler gerçekleştirildi. Eğitimlere sendikamızın Yönetim Kurulu Asistanı Ezgi Demircioğlu katıldı.
Konfederasyonumuz Genel Başkan Yardımcısı Dr. Osman Yıldız, 15 Ekim 2021 tarihinde
AFAD Ankara İl Müdürlüğü’nde gerçekleştirilen eğitimlerin son gününde uygulamalı
tatbikatı izleyerek, eğitimlere katılanları tebrik etti.
Yıldız, tatbikat sonrası üyelerimizle bir araya gelerek, “Bildiğiniz üzere 2021 yılı İçişleri Bakanlığımız tarafından Türkiye'de Afet
Eğitim Yılı ilan edildi. Her an bir afetle karşılaşma durumunda yapılması gerekenler
ve arama-kurtarma faaliyetleri konusunda
üyelerimizin Afet Farkındalık eğitimi alabilmesi için HAK-İŞ Konfederasyonumuz
AFAD'la ikili işbirliği protokolü imzaladı.
HAK-İŞ Genel Başkanımız Mahmut Ars-

lan’ın talimatlarıyla kurulan HAK Arama ve
Kurtarma / Umut Timi olarak ikinci grup
eğitimlerimiz bugün tamamlanmış bulunuyor. Proje kapsamında 81 ilimizden oluşan
toplam 6 grupta 120 üyemize eğitim verilecek. Eğitimlere katılan bütün kursiyerlerimizi, projeyi yürüten Afet Komitemizi tebrik
ediyor, ülkemizin geleceği için önemli bir

sorumluluk aldıklarını belirtmek istiyorum”
diye konuştu. Bir hafta süren eğitim programında kursiyerlere eğitmenler tarafından,
başta deprem olmak üzere ülkemizde sıkça
görülen afetlere yönelik olarak, afetlerin öncesi, sırası ve sonrasında yapılacak arama
kurtarma işlemleri hakkında uygulamalı
eğitimler verildi.

EMEK TEMALI 2. FOTOĞRAF YARIŞMASI ÖDÜL TÖRENİNE KATILDIK
HAK-İŞ Kültür Sanat Komitesi tarafından,
Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın katkılarıyla
gerçekleştirilen HAK-İŞ Emek Temalı 2. Fotoğraf yarışması ödülleri, 19 Ekim 2021 Salı
günü HAK-İŞ Konfederasyonunda düzenlenen törenle sahiplerini buldu. Ödül Törenine
Konfederasyonumuzun Genel Başkanı Mahmut Arslan, HAK-İŞ Genel Başkan Yardımcıları Dr. Osman Yıldız ve Av. Hüseyin Öz, Türkiye Sakatlar Konfederasyonu Genel Başkanı
Yusuf Çelebi, Genel Sekreter Eda Güner, Genel Sekreter Yardımcısı Erdoğan Serdengeçti,
HAK-İŞ Kültür-Sanat Komite Başkanı Birsen
Çiçek Odabaşı, Kültür ve Turizm Bakanlığı
temsilcileri, HAK-İŞ’e bağlı sendikaların genel başkanları ve yönetim kurulu üyeleri, fotoğraf sanatçıları ve basın mensupları katıldı.
Sendikamızın Genel Başkan Yardımcısı Yük-

sel Kılıçaslan, Genel Koordinatörümüz Nihal
Kahraman Vural ve Yönetim Kurulu Asistanımız Ezgi Demircioğlu katıldı. Dereceye
girenlere ödüllerinin verilmesinin ardından,
yarışmada sergilenmeye değer bulunan fo-

toğraflardan oluşan HAK-İŞ Emek Fotoğrafları sergisi Genel Başkanı Mahmut Arslan
başkanlığında HAK-İŞ teşkilatının katılımı ile
açıldı.

BAYKES'TE SÖZLEŞME HEYECANI
Bayburt ilinde faaliyet gösteren Baykes İnşaat Gıda Teks. Turz.Hayv.San.Tic. Ltd. Şti. ile
sendikamız arasında yürütülen örgütlenme
faaliyetleri kapsamında alınan Yetki Belgesinin ardından TMSF'deki ilk Toplu İş Sözleş-

mesi görüşmeleri başlamıştı. Almış olduğumuz yetki çerçevesinde 1. Dönem Toplu İş
Sözleşmeleri 24.12.2021 tarihinde Tasarruf
Mevduatı Sigorta Fonu İstanbul'da bağıtlanarak başarıyla imzalanmıştır.

Sendikamızın Genel Başkan Yardımcısı Yüksel Kılıçaslan örgütlenme sürecini tamamlamıştır. Katkı sağlayan herkese teşekkür eder
her iki taraf için de hayırlı olmasını temenni
ederiz.

Sayı : 28

HAK-İŞ KONFEDERASYONU

200

SENDİKALARIMIZDAN

ÖZ PETROL-İŞ SENDİKASI

FABRİKA ZİYARETLERİMİZ DEVAM EDİYOR

• Eylül ayı içerisinde Genel Başkanımız Kudret Örgel ve Genel Başkan Yardımcımız Uğur
Evkuran YÖMSER A.Ş. işyerinde çalışan üyelerimizi ziyaret ettiler.
• Ekim ayı içerisinde Genel Başkan Yardımcımız Hakan Karaman, İdari İşler Müdürümüz Onur Engin, Fabrika Baş Temsilcimiz

Mehmet Polat ve Temsilcimiz Adem Şahan
ile birlikte üretim kısmında üyelerimizle bir
araya gelerek sorun ve problemlerin çözümü
adına karşılıklı istişarelerde bulundular.
• Kasım ayı içerisinde Genel Başkanımız
Kudret Örgel Klöckner Pentaplast A.Ş. işyerimizde çıkan küçük çaplı yangın sonrası üye-

lerimize geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.
• Kasım ayı içerisinde Genel Başkan Yardımcımız Uğur Evkuran YÖMSER A.Ş. işyerinde
üyelerimizle bir araya geldiler.

HAK-İŞ KONFEDERASYONUMUZUN PROGRAMLARINA KATILDIK

• Hak-iş Genç Kadın Emekçilerin Yaygın
Öğrenme Yoluyla Güçlendirilmesi Projesi:
5 Gün süren ve Hak-iş Genel Merkezinde
gerçekleştirilen eğitime Konfederasyonumuz Genel Başkanı Mahmut Arslan, Genel
Başkan Vekili Dr. Osman Yıldız, Hak-iş Genel
Sekreterimiz Eda Güner beraberinde Proje ortakları olan Bulgaristan Taşıma İşçileri
Federasyonu (FTTUB), Fransa Cojeb International, Arnavutluk Emek Hakları Merkezi

(CLR-AL temsilcileri akademisyenler, ve üye
sendikalarımızdan genç temsilci uzman ve
basın mensupları katıldı. Sendikamız adına
İdari İşler Müdürümüz Onur Engin ve üyemiz
Emre Gül Projeye katılım sağlayarak sertifikalarını aldılar.
• 25 Kasım Kadına Şiddetle Mücadele
Günü
Hak-iş Konfederasyonumuzun 25 Kasım
Kadına Şiddetle Mücadele Günü kapsamın-

da düzenlediği Genişletilmiş Kadın Komite
Başkanları toplantısına Sendikamızın Kadın
Komite Başkanımız Yaşare Azman ve Yardımcısı Özlem Yiğit katılım sağladılar.
Hak-iş Mali Açıdan Kurumsallaşma Programı
Hak-iş Konfederasyonumuzun düzenlediği Mali Açıdan Kurumsallaşma programına
Mali Müşavirimiz Ekrem Aytemur ve İdari İşler Sorumlumuz Onur Engin katılım sağladı.

ÜYELERİMİZE HEDİYE DAĞITIMI GERÇEKLEŞTİRDİK
Sendikamız olarak bu yıl üyelerimize Thermo Piknik çantası dağıtımı gerçekleştirdik.
Temsilcilerimiz aracılığı ile gerçekleşen dağıtımda aldığımız teşekkür mesajları bizleri
onurlandırdı. Üyelerimizin sağlıklı günlerde
kullanmasını temenni ederiz.
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KARDEŞ SENDİKALARIMIZIN YANINDA OLDUK
Genel Başkanımız Kudret Örgel, Hak-iş Konfederasyonumuzun İl başkanı Mustafa Şişman, Enerji İş Sendikamızın Genel Başkanı
Mahmud Altunsoy ve diğer sendikalarımızın
yöneticileri Öz Sağlık İş Sendikamızın Kartal
Lütfi Kırdar Hastanesinin önünde düzenlediği
basın açıklamasına katılıp sağlık çalışanlarının yanında olduklarını dile getirdiler.
• Genel Başkanımız Enerji İş Sendikamızın
3. Olağan Genel Kurulu Divan heyetinde yer
aldı.
• Genel Başkanımız Kudret Örgel ve Genel
Başkan Yardımcımız Uğur Evkuran Kardeş
Sendikamız Enerji İş Sendikasının 3. Olağan
Genel Kuruluna katıldı. Delegelerin teveccühü ile Genel Başkanımız divan heyetinde yer
aldı.

Manisa’da Siyasi PartiLERİ ZİYARET ETTİK

Genel Başkan Yardımcılarımız Hakan
Karaman, Hasan Gürcan, Denetleme
Kurulu Üyelerimiz Tahsin Köse ve Ser-

kan Korkmaz Manisa İlimizde Mhp İl
Başkanı Murat Öner, AK Parti Manisa İl
Başkanı Salih Hızlı ve İyi Parti Manisa İl

Başkanı Hasan Eryılmazı Makamlarında
ziyaret ettiler.

3 Aralık Dünya Engelliler Günü Programına Katıldık
Hak-iş İstanbul İl Başkanlığımızın düzenlemiş olduğu 3 Aralık Engelliler Programına
Sendikamızın Engelli Komite Başkanı Günay
Arı katılım sağlayarak engelli kardeşlerimizin
çalışma hayatındaki zorluklarını dile getirdi.

Sayı : 28

HAK-İŞ KONFEDERASYONU

202

SENDİKALARIMIZDAN

KKTC KAMU-SEN

ATAN: "BU ÜLKEDE ARTIK BAZI ŞEYLERİN
DEĞİŞMESİ LAZIM"
Kamu Görevlileri Sendikası (KAMUSEN)
Başkanı Metin Atan, fakirleşmeye ve yoksullaşmaya hayır dediklerini ancak hükümet edenlerin ise umurlarında olmadığını
kaydederek “Onların derdi seçim, bizimki ise
geçim” dedi

"Atan: 15 Km Yol Yürüdüm, Helal
Olsun Benim Toplumuma, Bir 15
Km Daha Yürürüm"
Atan, “15 km yol yürüdüm, helal olsun benim toplumuma, bir 15 km daha yürürüm.
3 maymunu oynuyor hükümettekiler ancak
biz bunların duyulması için her şeyi yapacağız” dedi.

“Bu Ülkede Artık Bazı Şeylerin
Değişmesi Lazım”
Fakirleşmeye, yoksullaşmaya hayır dediklerini ancak hükümet edenlerin ise umurlarında olmadığını kaydeden Atan, “Onların

derdi seçim, bizimki ise geçim. Bu ülkede
artık bazı şeylerin değişmesi lazım. Ülkeyi
ne hale soktular, hergün her şeye zam” dedi.
Eylemciler, #BenimDerdimGeçim kampan-

yasının simgesi olan ve zamlara karşı tepki
niteliğinde dağıttıkları siyah kurdelaları Meclis kapısına bağlayarak dağıldı.

ATAN: "Elini koparan aday adayı...
Kazanamazlarsa müdür - müsteşarlık peşindeler!"

Kamusen Genel Başkanı Metin Atan: “Elini
koparan aday adayı.. Kazanamazlarsa müdür-müsteşarlık peşindeler!”
Başbakanın adaylıklar konusunda övüncünü
anlamadığını dile getiren Kamu-Sen Başkanı
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Metin Atan, “Elini koparan ben aday adayıyım mı diyecek? Bunun kriteri yok mu?” diye
sordu.
Kamu-Sen Başkanı Metin Atan, seçim yasası değişmedikçe değişecek olan tek şeyin

“kelleler” olduğunu dile getirdi. Öte yandan
Atan, Maliye Bakanı ile görüştüğünü, 13.
maaşları ödemek için çaba içinde olduklarını
kendisine dile getirdiğini nakletti.
“Mevcut hükümet seçim hükümetidir. Adayları da görüyorum bir yandan… Başbakan
övünüyor ama bu 90 kişi neden istiyor vekil
olmayı. 90 kişi başvurdu UBP’de… 50 Bin TL
vererek neden istiyorlar bu ekonomik krizde sizce? Söyleyeyim ben: Şimdi aday adayı
olursam da kazanamazsam iktidara geldiğimde Müdür Müsteşar olacağım, diyorlar.
Aday adaylığının da kriteri olması lazım gerekmez mi? Elini koparan ben aday adayıyım mi diyecek? Seçim sistemi değişmediği
sürece kelleler değişecek ama zihniyet değişmez. Onun için halka çağrım: 50 vekil var.
10’unu ayırırım. Diğer kırkı gereksiz….”
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BASIN AÇIKLAMASI
Öncelikle ekmek paralarını madenlerden sağlayan madencilerimize geçmiş olsun
diyorum. Allah bizlere bir daha böyle kazalar yaşatmasın inşallah.
Yetkili olduğumuz İzmir/Kınık ilçesi sınırlarında bulunan Polyak Eynez Enerji Üretim
Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş işletmesinde 18/12/2021 Cumartesi akşamı saat
20:40’da ayak arkasındaki boşluğun oturması ile meydana gelen basıncın etkisiyle oluşan
güçlü hava ve toz akımı gerçekleşmiştir. Olayın herhangi bir patlama veya göçükle ilgisi
bulunmadığı yetkililer tarafından açıklanmıştır.
Kaza anında vardiyada yer altında görevli tüm işçi kardeşlerimiz tahliye edilmiş. Tahlisiye
ekiplerince yer altı güvenlik tedbirleri alınmıştır.
Bu akımdan çoğu ayakta tedavi edilmek üzere toplamda 56 arkadaşımız etkilenmiştir.
Yaralılarımız 3 ayrı hastaneye sevk edilmişlerdir. Şükür ki yaralı arkadaşlarımızın
çoğunluğu ayakta tedavi edilmiş ve taburcu edilerek ailelerine sağ salim kavuşmuşlardır.
17 arkadaşımızın tedavisi halen hastanelerde devam etmektedir ve
herhangi bir hayati tehlikeleri bulunmamaktadır.
Sendikamızın işletme yetkililerinden aldığı bilgilere göre maden ocağında kazaların
olmaması için iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerinin titizlikle uygulandığı ifade edilmiştir. Buna
rağmen böyle bir kazanın olmasının nedenleri konusunda detaylı bir
soruşturma yapıldığı bilgisi paylaşılmıştır.
Sendikamız Öz Maden-İş olayın vuku bulduğu andan itibaren genel merkez, bölge
başkanlığı ve temsilcileri olmak üzere tüm ekibi ile birlikte olay yerinde kurtarma
çalışmalarına iştirak etmiştir. Yaralı olarak hastaneye kaldırılan arkadaşlarımızı yalnız
bırakmamış ve hepsini tek tek hastanelerde ziyaret ederek sağlık durumları
hakkında bilgi almıştır ve almaya devam etmektedir.
Basın ve sosyal medyada yalan yanlış asılsız haberlere itibar edilmemesi gerekmektedir.
İşçi kardeşlerimizin ailelerini kimsenin huzursuz etmeye hakkı yoktur.
Yaralı bulunan ve hastanelerde tedavileri devam eden işçi kardeşlerimize tekrar Allah’tan
acil şifalar diliyoruz ve tüm çalışan işçi kardeşlerimize ve işverenimize
geçmiş olsun dileklerimizi bir kez daha iletiyoruz.
Kamuoyuna saygıyla arz olunur.

Sayı : 28
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GEÇMİŞ OLSUN KINIK
Öz Maden-İş Sendikamızın örgütlü olduğu İzmir Kınık'taki maden ocağında
meydana gelen kazada maden emekçisi üyelerimize ve
Öz Maden-İş Sendikamıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.
Maden kazası bütün yönleriyle incelenerek varsa eksiklikler tespit edilmeli,
gerekli tedbirler acilen alınarak bir daha benzer kazaların
yaşanmasının önüne geçmelidir.
Sendikamız ve işletme yetkililerinden aldığımız bilgilere göre, maden ocağında
kazaların olmaması için iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerinin titizlikle uygulandığı
ifade edilmiştir. Buna rağmen böyle bir kazanın olmasının nedenleri konusunda
detaylı bir soruşturma yapılacağı bilgisi paylaşılmıştır.

İŞÇİ KARDEŞLERİMİZE GEÇMİŞ OLSUN DİLEKLERİMİZİ İLETİYORUZ
POLYAK A.Ş’NİN İSG ÖNLEM VE TEDBİRLERİNİ
TEYİT ETMESİNİ ÖNEMSİYORUZ
İzmir’in Kınık ilçesinde, 18.12.2021 tarihinde konfederasyonumuza bağlı Öz Maden-İş Sendikamızın örgütlü
olduğu Polyak Eynez Maden Yeraltı Linyit İşletmesi’nde meydana gelen olayda yaralanan maden emekçisi
üyelerimize, Polyak A.Ş’ye ve Öz Maden-İş Sendikamıza bir kez daha geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.
HAK-İŞ olarak, örgütlü olduğumuz Polyak A.Ş.’de başından beri iş sağlığı ve güvenliği önlemlerinin titizlikle
uygulandığını memnuniyetle görüyoruz ve işverenin bu tedbirlerin alındığını teyit etmesini önemsiyoruz.
Sendikal örgütlülüğün olduğu işyerlerinde İş Sağlığı ve İş Güvenliği Komiteleri ciddi şekilde çalışmaktadır. Polyak
A.Ş.’de sendikal örgütlülüğün gereği olarak alınan iş sağlığı ve güvenliği önlemleri sayesinde can kaybının
yaşanmaması, ülkemizde sendikal örgütlülüğün önemini bir kez daha göstermiştir.
Olay yerine işverenin işbirliği ile hızla intikal eden sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri tarafından göçük nedeniyle
oluşan dumandan etkilenen işçilerimiz hemen hastanelere sevk edilmiş ve taburcu işlemleri gerçekleştirilmiştir.
Sendikamız bütün yaralı işçilerimizi birebir ziyaret etmekte ve bütün işçilerle yakın
dayanışma içerisinde bulunmaktadır.
Sosyal medya ve basılı yayın organlarında yer alan bazı asılsız haberler üyelerimizi, ailelerini ve bizleri derinden
üzmüştür. HAK-İŞ Konfederasyonu olarak süreçte etkin rol alıyoruz ve sürecin takipçisi olduğumuzu, asılsız
haberlere itibar edilmemesini bir kez daha vurgulamak istiyoruz. Bizler HAK-İŞ ailesi olarak, 750 bini aşkın
emekçi kardeşimizin hakkı, sağlığı, refahı ve iş güvencesi için mücadele ediyoruz.
Konfederasyonumuz ve sendikamız yetkilileri işverenle birlikte bölgede olup işçilerimizle dayanışma ortaya
koyduğunu, konuyu yakından takip ettiğimizi belirtir, olayda yaralanan işçi kardeşlerimize
bir kez daha geçmiş olsun dileklerimizi iletiriz.
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ARSLAN, ARNAVUTLUK’TA
ÖZ MADEN-İŞ SENDİKAMIZIN
İŞBİRLİĞİ PROTOKOLÜ İMZA TÖRENİNE KATILDI
Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 28 Kasım 2021 tarihinde Arnavutluk’ta
Öz Maden İş Sendikamız ile Arnavutluk Bağımsız Madenciler Sendikası arasında
gerçekleştirilen İşbirliği Protokolü imza törenine katıldı.

İşbirliği protokolü imza törenine Genel
Başkanımız Mahmut Arslan ile Arnavutluk
Bağımsız Sendikalar Konfederasyonu ve
Arnavutluk Bağımsız Madenciler Sendikası
Başkanı Gezim Kalaja, Öz Maden İş Sendikamızın Genel Başkanı Fahrettin Kütükçü
ve Yönetim Kurulu üyeleri ile HAK-İŞ Dış
İlişkiler Koordinatörümüz Merita Jegeni
Yıldız katıldı.
Genel Başkanımız Mahmut Arslan ve Arnavutluk Bağımsız Sendikalar Konfederasyonu Başkanı Gezim Kalaja hem konfederal
düzeyde hem de üye sendikaların işbirliğinin gelişerek devam etmesi gerekliliğine
vurgu yaptı.
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YILDIZ'DAN POLYAK EYNEZ ENERJİ’YE ZİYARET
Genel Başkan Yardımcımız Dr. Osman Yıldız, 4 Ekim 2021 tarihinde, İzmir’de Polyak Eynez
Enerji Üretim Madencilik San. ve Tic. A.Ş.'yi ziyaret ederek Genel Müdür Serkan Bahçekapılı ile
görüştü. Yıldız, ziyaretin ardından maden işçileri ile biraraya geldi.

Ziyarette Genel Başkan Yardımcımız Dr.
Osman Yıldız’a, Öz Maden İş Sendikamızın

HAK-İŞ KONFEDERASYONU
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Genel Başkanı Fahrettin Kütükçü, ve HAKİŞ Uzman Yardımcımız Mert Tezer eşlik etti.

Yıldız, Maden İşçilerine Hitap Etti
Ziyaret sonrasında işçilerle bir araya gelen Genel Başkan Yardımcımız Dr. Osman
Yıldız, “Hem çalışacağız, hem ekmeğimizi
kazanacağız, hem de sağlık önlemlerimize
dikkat edeceğiz. İş sağlığı ve güvenliği bizim için çok önemli. İnsanlar hem burada
çalışacak hem emekli olacaklar. Bunun için
çalışırken bütün önlemlere dikkat etmemiz
lazım” diye konuştu.
Yıldız, iş güvenliği konusunda alınacak önlemlerin işvereni de memnun ettiğini belirterek, “İş güvenliği konusunda sorunlarınız
varsa bunları sendikamız aracılığıyla iletebilirsiniz. Bizim için sağlık ve güvenlik çok
önemli. Çünkü hepimizin ailesi var. Rabbim, hepinize sağlıkla ve mutlulukla çalışmayı nasip etsin” dedi.
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YILDIZ, ÖZ MADEN-İŞ SENDİKAMIZIN
EGE BÖLGE BAŞKANLIĞI AÇILIŞ TÖRENİNE KATILDI
Genel Başkan Yardımcımız Dr. Osman Yıldız, 4 Ekim 2021 tarihinde Konfederasyonumuza bağlı
Öz Maden İş Sendikamızın İzmir İlinde Ege Bölge Başkanlığı açılış törenine katıldı.

Öz Maden İş Sendikamızın İzmir İlinde Ege
Bölge Başkanlığı açılış törenine Genel
Başkan Yardımcımız Dr. Osman Yıldız, Öz
Maden İş Sendikamızın Genel Başkanı Fahrettin Kütükçü, Bergama Belediye Başkanı
Hakan Koştu, Kınık Belediye Başkanı Dr.
Sadık Doğruer, Polyak Eynez Enerji Üretim
Madencilik Sanayi Genel Müdürü Serkan
Bahçekapılı, siyasi partilerin ilçe başkanları,
HAK-İŞ İzmir İl Başkanımız Gültekin Şimşek, HAK-İŞ Manisa İl Başkanımız Turan
Karanfil, HAK-İŞ Balıkesir İl Başkanımız
Savaş Dal, HAK-İŞ İstanbul İl Başkanımız
Mustafa Şişman, Öz Orman-İş Sendikamızın İzmir Şube Başkanı Hamiyet Boyacı,
HAK-İŞ MEYEB İşletme Müdürümüz Rıd-

van Günay, HAK-İŞ Uzman Yardımcısı Mert
Tezer, Konfederasyonumuza bağlı Özçelik-İş ve Medya-İş Sendikalarımızın İzmir il
temsilcileri, Öz Maden İş Sendikamızın üyeleri, davetliler ve basın mensupları katıldı.

“Genel Başkanımızın Selamlarını
İletiyorum”
Yıldız, tüm katılımcılara HAK-İŞ Genel Başkanımız Mahmut Arslan’ın selam ve başarı dileklerini ileterek, “Genel Başkanımız
Mahmut Arslan yoğun programı nedeniyle
burada olamadı. Sizlere Genel Başkanımızın selam ve başarı dileklerini getirdim. Bugün çok özel ve güzel bir günü yaşıyoruz.
Öz Maden-İş Sendikamızın Bölge Başkanlığı’nın başta madenciler olmak üzere çalı-

şanlarımıza, işverenlerimize ve bütün toplumumuza hayırlı olmasını diliyorum” dedi.
Yıldız, HAK-İŞ Konfederasyonu’nun Türkiye'deki sendikacılığın temel aktörü durumunda olduğunu ifade ederek, “Bugün çok
şükür milyona yakın üyesiyle Türkiye’nin
ikinci büyük konfederasyonu ve en güçlü
konfederasyonlarından birisi haline geldik.
Büyümeye ve güçlenmeye devam ediyoruz.
İnşallah sayılarımızı bütün iş kollarında artırarak milyonların üzerine çıkmayı hedefliyoruz” şeklinde konuştu.

“Bizi Diğerlerinden Farklı Kılan
İlkelerimiz Var”
HAK-İŞ Konfederasyonu’nun hızlı büyümesindeki en önemli etkenin kendi ilkeleri
ve nitelikleri olduğunu vurgulayan Yıldız,
“HAK-İŞ Konfederasyonu’nu farklı kılan,
demokratik, katılımcı, özgür, yapıcı düşünmesi, sosyal diyaloğa önem vermesi
ve sonuç odaklı olmasıdır” dedi. Çalışma
hayatında her zaman başarılı işlere imza
atarak yollarına devam ettiklerini belirten
Yıldız, “Burada HAK-İŞ anlayışının çok güzel
bir modeli hayata geçirilmektedir. Biz bütün
işyerlerinde, bütün sektörlerde işbirliğine,
diyaloğa, verimliliğe dayanan ve hakları
en güzel şekilde ortaya koyan bir model
geliştirmeye çalışıyoruz. Bu bizim için son
derece önemli bir şeydir” şeklinde konuştu.

Sayı : 28
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“Madenciliğe Yeni Bir Adım Attık”
Yıldız konuşmasında “Madenciliğe yeni bir
adım attık. İlk sendikamızı bu bölgede kurduk, yavaş gittik ama şu anda önemli bir
yerdeyiz. Burada oluşturduğumuz model
inşallah bütün Türkiye'de gelişecek” dedi.

“Tüm Şehitlerimize Allah’tan
Rahmet Diliyorum”
Soma maden kazasında ve afetlerde hayatlarını kaybedenlere Allah’tan rahmet dileyen Yıldız, “Son zamanlarda sel ve yangın
gibi büyük felaketler de birçok çalışan arkadaşımız vefat etti, şehit oldu. Dolayısıyla bütün çalışırken hayatlarını kaybeden kardeş-

lerimize ve vatanı için şehit düşenlerimize
Allah’tan rahmet diliyorum” diye konuştu.

“İşkolumuzda 3. Büyük Sendika
Olduk”

“Bugün Burada Yeni Bir Bayrak
Diktik”

Öz Maden İş Sendikamızın Genel Başkanı Fahrettin Kütükçü yaptığı konuşmada,
“Sendikamız için emeği geçen herkese çok
teşekkür ediyorum. Sendikamız, bağlı bulunduğu iş kolunda 3. büyük sendika olmuştur. Sendikamız, iş kolunda yetkili sendika
ve ülkemizin parlayan yıldızı olduğunu bir
kez daha tescillemiştir. Bu süreçte bizlerden
hiçbir desteğini esirgemeyen başta HAK-İŞ
Konfederasyonumuz Genel Başkanı Mahmut Arslan olmak üzere, HAK-İŞ Konfederasyonu Genel Başkan Yardımcısı Osman
Yıldız’a teşekkür etmek istiyorum” dedi.

Yıldız, Bölge Başkanlığı’nın hayırlı olması
dileğinde bulunarak, “Bu güzel açılışımıza
katıldığınız için hepinize teşekkür ediyorum.
Bugün burada yeni bir bayrak dikmiş oluyoruz. Bu bütün topluma hizmet edecek bir
yarıştır ve biz bu yarışta HAK-İŞ olarak, Öz
Maden-İş Sendikası olarak ve diğer sendika
temsilcilerimizle bütün topluma ve emekçi
arkadaşlarımıza hizmet etmeye hazır olduğumuzu belirtmek istiyoruz” dedi.

“Üyelerimize Verdiğimiz Sözleri
Tek Tek Yerine Getiriyoruz”
Kütükçü, Öz Maden-İş sendikası olarak
ilkeli, kararlı, sorumlu ve onurlu duruşla
geleceğe güvenle bakan, misyon ve vizyon sahibi sendikacılık anlayışlarıyla yola
devam edeceklerini ifade ederek, “Üyelerimize verdiğimiz sözleri tek tek yerine getiriyor, madencilerin sesi ve sözü olmaya
devam ediyoruz. Önce bölgemizde işkolumuzun bir numarası olmaya ve ülkemizde
maden iş kolunda zirve yapmayı hedefliyoruz. Bölge başkanlığımız, sendikamız
üyelerimize ve toplumumuza hayırlı olsun”
diye konuştu.
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ÇAĞRI MERKEZİ ÇALIŞANLARIMIZ
07 NOLU İLETİŞİM İŞKOLUNA DAHİL OLDU
değerli arkadaşlarımızın iş hayatındaki hak,
iş, kazanç, toplumsal ve kültürel konular
yönünden korunması ve geliştirilmesi için,
sizleri de aramızda görmekten onur ve gurur
duyarız!

Çağrı Merkezi Çalışanlarımızı
Aramızda Görmek Bizlere Gurur
Veriyor

Çağrı Merkezleri (Call Center) nihayet
01.09.2021 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan 31585 sayılı yönetmelik değişikliği ile

sendikamızın faaliyet alanı olan “07 No’lu
İletişim İşkolu”na dahil olmuştur. Çağrı Merkezlerinde (Call Center) faaliyet yürüten siz

Çağrı Merkezlerinde görev alan tüm arkadaşlarımız; müşterileri ile temas etmek,
onları hissetmek ve müşteri memnuniyeti
sağlamak için özveri ile çalışmaktadır. Sizlerin çalışma koşullarının ve sosyal haklarınızın
iyileştirilmesi için tüm gücümüzle biz hazırız.
Sizleri de aramızda görmek bize gurur veriyor. Aramıza dahil olan arkadaşlarımıza Hoşgeldin Diyoruz!

GELECEĞİN SELÇUK BAYRAKTARLARINI YETİŞTİRMEYE SPONSOR OLDUK
Geleceğin Selçuk Bayraktar’larını yetiştirmek için Sendika olarak Sponsoru olduğumuz Anadolu Teknolojileri Takımı (ANATEK), Teknofest Savaşan İHA yarışmasında
ikincilik ödülünü alarak bizleri gururlandırdı.
Teknofestin en yüksek ödüllü yarışmasında derece elde etmiş olmalarının yanı sıra
ek olarak “En Özgün Yazılım” adı altında bir
de prestij ödülü alarak bizleri onurlandıran
ANATEK Takımında yer alan Tüm Gençlerimizi Sendikamız Yönetimi olarak tebrik
ediyor, başarılarının devamını diliyoruz.

üyelerİmİz İçİn İndİrİm anlaşmalarımız sürüyor
Üyelerimiz için yaptığımız indirim anlaşmaları giderek büyüyor. Asal Kolejinde %20

indirim, Adis Kurs Merkezinde %10 indirim
anlaşmamız ile başvuru yapabilirsiniz.

Sayı : 28

HAK-İŞ KONFEDERASYONU

210

SENDİKALARIMIZDAN

hak-İŞ EMEK
TEMALI 2. FOTOĞRAF
YARIŞMASI'NA KATILDIK
Genel Başkanımız Mehmet Nur Güllüoğlu,
HAK-İŞ Kültür Sanat Komitesi tarafından,
Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın katkılarıyla
gerçekleştirdiği HAK-İŞ Emek Temalı 2.
Fotoğraf yarışması ödül törenine katıldı.

TÜRKSAT A.Ş’DE ÇALIŞAN KIYMETLİ ÜYELERİMİZİN DİKKATİNE
Değerli Üyelerimiz,
Sendikamızın ve Türksat A.Ş’nin adı kullanılarak siz değerli üyelerimize sendikabilgilendirme@gmail.com adresinden bir mail gönderilmiştir. İlgili maille Sendikamızın hiç bir ilişkisi bulunmamaktadir. Mail SAHTE bir hesaptan yapılmış olup
konuyla ilgili yasal işlem başlatılacaktır. Sendikamızın info@oziletisimis.org.tr
mail hesabı dışında tarafınıza gönderilen mailleri dikkate almamanızı rica eder,
İyi çalışmalar dileriz.
Öz İletişim İş Sendikası Yönetim Kurulu

hak-İŞ KONFEDERASYONUMUZUN
46. KURULUŞ YILDÖNÜMÜNE KATILDIK
Konfederasyonumuz HAK-İŞ’in 46. Kuruluş yıldönümü dolayısıyla düzenlenen Genişletilmiş Başkanlar Kurulu toplantımızda, Çalışma ve Sosyal
Güvenlik Bakanımız Prof Dr. Vedat Bilgin ile Yönetim Kurulumuz bir araya
geldi.

Ulaştırma VE Altyapı Bakan
Yardımcısı Dr. Ömer Fatİh Sayan’ı
zİyaret ettİK
Hak İş Konfederasyonumuzun Genel Başkanı Mahmut Arslan ile birlikte Sendikamızın Genel Başkanı Mehmet Nur Güllüoğlu, Yönetim Kurulu
üyelerimiz Av Semih Aydıner ve Şadi Özbingöl, Ulaştırma ve Altyapı Bakan
Yardımcısı Dr. Ömer Fatih Sayan’ı ziyaret etti.

Dİyarbakır Annelerİmİzİn yanındayız
Diyarbakır Annelerinin Evlat Nöbetinin 800.
Gününde, 11 Kasım 2021 tarihinde gerçekleştirilen “Büyük Buluşma” yürüyüşüne,
HAK-İŞ Kadın Komitesi Başkanı ve Öz İletişim İş Sendikası Genel Başkan Yardımcımız
Fatma Zengin, Öz İletişim İş Sendikası Kadın Komitesi Başkanımız Elif Temel, HAKİŞ Diyarbakır İl Başkanı Ahmet Dinç, diğer
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sendikaların şube yönetimleri, şube kadın
komitesi başkanları, temsilciler ve üyelerimiz katıldı.
Yürüyüş sonrasında yapılan basın açıklamasında konuşan HAK-İŞ Kadın Komitesi
Başkanı Fatma Zengin, “2019 yılında demir
yürekli analarımızın başlattığı ve sonrasında onurlu babalarımızın da dâhil olduğu bu

kutlu nöbetin temsilcilerini HAK-İŞ Kadın
Komitesi adına saygıyla selamlıyorum. 800
gündür sürdürülen bu haklı direnişin ilk
günkü heyecan ve umutla devam ettiğini
görüyoruz. 200 bin kadın üyesi, toplamda
750 bin üyesi ile HAK-İŞ ailesinin temsilcileri olarak, bugün burada sizlerle olmaktan
gurur duyuyoruz” diye konuştu.

SENDİKALARIMIZDAN

211

Arslan, BAKAN KARAİSMAİLOĞLU İLE BİRLİKTE
BTK'DA TİS TÖRENİNE KATILDI
Genel Başkanımız Mahmut Arslan, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ile birlikte
7 Aralık 2021 tarihinde konfederasyonumuza bağlı Öz İletişim-İş Sendikamız ile Bilgi
Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) arasında imzalanan 1. Toplu İş Sözleşmesi ve
Ek Sözleşme İmza törenine katıldı.

Törene, Genel Başkanımız Mahmut Arslan
ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu’nun yanı sıra, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Bakan Yardımcısı Dr. Ömer
Fatih Sayan, BTK Başkanı Ömer Abdullah
Karagözoğlu, Konfederasyonumuza bağlı
Öz İletişim İş Sendikamızın Genel Başkanı
Mehmet Nur Güllüoğlu ve Yönetim Kurulu
üyeleri,Öz İletişim-İş sendikamızın üyesi işçiler ve basın mensupları katıldı.

“BTK, Türkiye’nin En Stratejik
Kurumlarından Birisidir”
Türkiye’nin en stratejik kurumlarından birisi olan BTK’da çalışmanın büyük bir avantaj
ve onur olduğunun altını çizen Arslan, “Bu
kurum Türkiye’nin en stratejik kurumlarımızdan birisi. Hem kıymetli bir görev yapıyorsunuz hem de ülkemize ve insanlarımıza büyük bir hizmet veriyorsunuz” dedi.

İmzalanacak olan toplu iş sözleşmesinin
çalışanların çalışma ve sosyal haklarında
birçok iyileştirmeleri içerdiğine dikkat çeken Arslan, “Sayın Bakanımızın ve Bakan
Yardımcımızın teşviki, çabaları ve başkanımızın gayretleriyle kamuda imzaladığımız

kamu çerçeve protokolünü yine toplu iş
sözleşmesine ek protokol olarak dahil ettik. Bu da kurumumuzun, Sayın Bakanımızın ve ekibimizin bu konudaki çabaları ve iyi
niyetinin göstergesidir” dedi.
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“Ülkemiz Bu Zorlukları Da Aşacak”
Son zamanlarda döviz ve enflasyonda yaşanan dalgalanmalara da değinen Arslan,
“Bizler ülkemizin geçmişten bugüne hangi zorlukları aştığını biliyoruz. Geleceğe
ait umutlarımızdan, hayallerimizden asla
vazgeçmeyelim. Bütün zorlukları birlikte
aşacağız. Bu ülkenin gücü, potansiyeli ve
imkanı bu zorlukları aşmaya yetecektir.
Ayağımızı tökezletmek isteyenlere rağmen
bu ülke Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bu kaostan kurtulacaktır” açıklamasında bulundu.

“Sözleşmemiz Hayırlı Olsun”
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu konuşmasında BTK ile Öz İletişim-İş
Sendikamız arasında imzalanan sözleşmenin hayırlı olması dileğinde bulunarak, “1.
Toplu İş Sözleşmesi ve Ek Sözleşme imza
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töreninde sizlerle birlikte olmaktan büyük
bir gurur duyuyorum. Ayrıca milyonlarca
çalışanımızı yakından ilgilendiren asgari
ücretin tespiti konusunda tüm taraflara da
kolaylıklar diliyorum. Yeni asgari ücretin ülkemizin alın terinin hak ettiği en iyi noktada tespit edileceğine yürekten inanıyorum.
İkinci ek protokolümüz, BTK bünyesinde
hizmet veren işçi kardeşlerimizin ücret ve
sosyal haklarının iyileştirilmesini içeriyor.
Yapılan skala çalışması ve bu iyileştirmelerle birlikte BTK işçilerimize bu yılın başından itibaren yüzde 20 ile 70 aralığında zam
yapılacak” hatırlatmasında bulundu.

“Zamlı Maaşlar İşçilerimizin
Hesaplarına Yatırıldı”
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Bakan Yardımcısı Dr. Ömer Fatih Sayan, “Oluşturulan
skala ve verilen zamlarla çalışanlarımız le-

hine birçok iyileştirme yapıldı ve Kasım ayı
itibariyle bu zamların ödenmesi planlandı
ve dün zamlı maaşlarımız çalışanlarımıza
verildi. Bunun için BTK ve HAK-İŞ Konfederasyonu Başkanımız Mahmut Arslan’a
işbirliği ve çabaları için teşekkür etmek istiyorum. Tüm çalışanlarımızla birlikte ülkemizi daha iyi noktalara ulaştırmak için azim
ve kararlılıkla çalışmamızı sürdüreceğiz.
Bizim için iş ortamındaki huzur, mutluluk,
motivasyon verimliliği doğrudan etkileyen
unsurlardır. Çalışanlarımıza en iyi şartları
vermek için çalışıyoruz. Kurumumuzun
yapmış olduğu tüm başarılı çalışmalarımızda çalışanlarımızın payı çok büyük” dedi.

“BTK’nın En Önemli Sermayesi
İşçilerimizdir”
BTK Başkanı Ömer Abdullah Karagözoğlu
da BTK’nın en önemli sermayesinin insan
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kaynağı olduğuna dikkat çekerek, “Alın ve
akıl teriyle emek veren tüm çalışanlarımız
ile bilgi ve iletişim teknoloji alanında ülkemizi daha iyi noktalara taşımak temel gayemizdir. Bizlerde yönetici olarak mutlu ve
verimli bir çalışma ortamı sağlamaya gayret ediyoruz. Çalışanlarımızın emeği bizler
için çok önemli. Karşılıklı anlayış ve güven
içerisinde gece gündüz demeden yürüttü-

ğümüz hizmetlerde, bakanlığımızın güçlü
politikaları ile önemli işlere imza atıyoruz.
Yaptığımız her işte çalışanlarımızın emeği
ve göz nuru var. Tüm çalışanlarımıza teşekkür etmek istiyorum. Bu iş sözleşmesi de
çalışanlarımızın sendikal örgütlenmelerine
gösterdiğimiz saygının bir yansımasıdır”
şeklinde açıklamalarda bulundu. Konuşmaların ardından Öz İletişim-İş Sendikamız
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Genel Başkanı Mehmet Nur Güllüoğlu ve
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Başkanı Ömer Abdullah Karagözoğlu tarafından 1. Toplu İş Sözleşmesi ve Ek Sözleşmesi imzalandı.
Program Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil
Karaismailoğlu tarafından Genel Başkanımız Mahmut Arslan’a çiçek, hediye takdimleri ve toplu fotoğraf çekimi ile son buldu.
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ENERJİ-İŞ SENDİKASI

Enerjİ İşçİlerİ Sendİkamızın
3. Olağan Genel Kurulu'nu Gerçekleştİrdİk

Enerji İşçileri Sendikamız 3. Olağan Genel
Kurulu’nu, işçi dostlarımızın, kardeş sendikalarımızın genel başkanları ve yöneticileri ile şube başkan ve yöneticileri, işveren
temsilcilerimiz ve sivil toplum kuruluşlarının kıymetli temsilcileriyle, işçi bayramı
havasında icra ettik.
Genel kurulumuzun, üyelerimiz, konfederasyonumuz, ülkemiz çalışma hayatı ve
emek camiası adına hayırlara vesile olmasını dileriz.

Tek liste ile gerçekleştirdiğimiz seçimlerde delegelerimizin gösterdiği teveccüh ile
Genel Başkanımız Mahmud Altunsoy güven tazeleyerek yeniden genel başkanlığa
seçildi.

YÖNETİM KURULUMUZ
MAZBATASINI ALDI
Enerji İşçileri Sendikamızın 3. Olağan Genel
Kurulu’nda delegelerimizin teveccühü ile
şekillenen yönetim kurulumuz 29.12.2021
tarihinde Kartal İlçe Seçim Kurulu’ndan
mazbatalarını aldılar.
Güven tazeleyen Genel Başkanımız Mahmud Altunsoy ve seçilen Yönetim Kurulu
Üyelerimize gelecek dönemdeki çalışma
hayatında başarılar dileriz.

BEDA Enerjİ Dağıtım ve Perakende Satış Hİzmetlerİ A.Ş.'dekİ
Temsİlcİlerİmİze 3 Günlük Eğİtİm Semİnerİ
2021 yılı içerisinde teşkilatlandığımız
BEDA Enerji'deki temsilcilerimiz için
Bolu Sarot Otel' de üç günlük Temsilci
Eğitim Semineri düzenledik. Teşkilatlanma aşamasından başlayarak Toplu
İş Sözleşmesine kadar devam eden süreçte nasıl çalışmalar yapılacağına dair
temsilcilerimize eğitim verdik. Eğitim
sonrasında soru cevap faslına geçildi ve
yaklaşık dört saat boyunca Genel Başkanımız Mahmud Altunsoy, eğitime katılan
temsilcilerimizin sorularını cevaplandırdı.
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HAK-İŞ Konfederasyonu'nun
46. KuruluŞ Yıldönümü bakanımız
Vedat BİLGİN’İn Katılımı İle Gerçekleştİ
T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımız Prof. Dr. Vedat Bilgin’in teşrifleriyle Hak-İş Konfederasyonumuzun 46. Kuruluş Yıldönümü etkinliklerini
gerçekleştirdik. Emeği geçen başta Hak-İş Konfederasyonu Genel BaşkanımızMahmut Arslan’a ve bütün ekibimize Enerji İş Sendikası adına şükranlarımızı sunarız.

HAK-İŞ KonfederasyonuMUZa Bağlı
OLEYİS SeNDİkaMIZIN
14. Olağan Genel Kurulu’na Katıldık
HAK-İŞ Konfederasyonumuza bağlı OLEYİS Sendikamızın 14. Olağan Genel
Kurulu, Genel Başkanımız Mahmud Altunsoy'un katılımı ve Genel Başkan
Yardımcımız Mübin Tekin’in divan kurulunda yer almasıyla gerçekleşmiştir.
Oleyis Sendikamızın 14. olağan genel kurulunun hayırlı olmasını temenni
eder, yeni dönemde de başarılar dileriz.

Hak-İş’İn
Yenİlİkçİ Projelerİ
Devam Edİyor
Afetle Mücadelede Çalışanlara Yetkinlik Kazandırılması “HAK Arama ve Kurtarma/Umut
Timi” Kurulması Projesi Bilgilendirme ve Kapanış Toplantısı İçişleri Bakanımız Süleyman
Soylu'nun katılımıyla gerçekleşti. Konfederasyonumuz kurulduğundan beri yenilikçi projeleriyle sendikacılıkta her zaman fark yaratmıştır.

Ercİyes Anadolu Holdİng, Hak-İş’e Bağlı Sendİkalarla
Yoluna Devam Ediyor
Hak-İş Konfederasyonu’na bağlı sendikalar olarak Erciyes Anadolu
Holding bünyesindeki işçi dostlarımız adına yeni dönem toplu iş sözleşmesi müzakerelerinin açılış toplantısını holding bünyesinde icra
ettik. Genel Başkanımız Mahmud Altunsoy ve Hukuk Müşavirimiz
Av. Salih Erbaş ile kardeş sendikalarımızdan Öz Taşıma-İş Genel
Başkanı Mustafa Toruntay, Öz Ağaç-İş Genel Başkanı Tuncay Dolu,
Öz İplik-İş Genel Başkanı Rafi Ay, Genel Başkan Yardımcıları Mert
Doğan Bozkır ve Emin Hayta, işveren temsilcileri Genel Müdürümüz
Murat Aksu, İK Grup Müdürü Muharrem Yerer, İK Müdürü Kadir Yanmaz ve diğer yetkililer ile bir araya gelerek iyi dilek temennileri ile
açılış toplantısını yapmışlardır. Hayırlı olmasını dileriz.
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ÖZ, ENERJİ-İŞ SENDİKASI
3. OLAĞAN GENEL KURULU’NA KATILDI
HAK-İŞ Genel Başkan Yardımcımız Av. Hüseyin Öz, 25 Aralık 2021 tarihinde,
Enerji-İş Sendikamızın 3. Olağan Genel Kurulu’na katıldı.

İstanbul’da gerçekleştirilen Genel Kurula;
HAK-İŞ Genel Başkan Yardımcımız Av. Hüseyin Öz, Enerji İş Sendikası Genel Başkanı
Mahmud Altunsoy, konfederasyonumuza
bağlı sendikalarımızın Genel Başkanları ve
yöneticileri, HAK-İŞ İstanbul İl Başkanımız,
Sendikalarımızın İstanbul Şube Başkan ve
yöneticileri ile Enerji-İş Sendikamızın delegeleri katıldı.
Genel Kurulda konuşan Genel Başkan Yardımcımız Av. Hüseyin Öz, Enerji-İş Sendikası’nın kuruluşundan bugünlere gelmesine
kadar emeği geçenlere teşekkür ederek,
Genel Başkanımız Mahmut Arslan’ın selamlarını ve başarı dileklerini iletti.

duğunu ancak pek çok iş yerinde örgütlülüğün olmadığını ifade eden Genel Başkan
Yardımcımız Öz, “HAK-İŞ Konfederasyonumuzun genç sendikalarından biri olan Enerji-İş, örgütlenme kabiliyeti yüksek ve dinamik
bir sendikamızdır. Enerji-İş Sendikamız 2013
yılında kurulmuş olmasına rağmen iki yıl
içinde, 2015’te, aşılamaz denilen barajı yıka
yıka aştı. Fakat pek çok üyesinin işkolu değişikliğinden dolayı farklı iş kollarına aktarılma
sebebiyle, elde etmiş olduğu başarısı elinden
alındı. Enerji-İş Sendikamız genç, enerjik, dinamik yapısıyla bu başarısını en kısa zamanda tekrar elde edecektir” şeklinde konuştu.

“Enerji-İş Bizi Gururlandırıyor”

HAK-İŞ Yönetimi olarak, Enerji İş’i daha ileriye taşımak için bütün çabamızı ortaya koyuyoruz diyen Genel Başkan Yardımcımız
Öz, sözlerine şöyle devam etti: “HAK-İŞ bu
ülkenin emekçilerinin sigortasıdır. 20 ayrı
işkolunda örgütlü, güçlü ve etkin bir konfederasyonuz. Bizler bütün emekçilere ulaşma
mecburiyetimizin sorumluluğu ve bilincini taşıyoruz. Ülkemizin dört bir yanında çalışmak-

Enerji İş’ Sendikamızın enerji gibi zor bir
sektörde sendikal değişimin fitilini ateşlediğini ifade eden Öz, “Bugün Enerji-İş kendi
işkolunda önemli bir yere sahiptir. Enerji-İş
Sendikamız Türkiye’nin 81 iline uzanan üye
potansiyeli ile binlerce enerji işçisinin hayatına dokundu. Bu bizi gururlandırıyor” dedi.
Enerji sektöründe 250 bin emekçinin bulun-
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“HAK-İŞ, Emekçilerinin Sigortasıdır”

ta olan enerji işçilerin umudunu hep birlikte
yeşerteceğiz. Enerji işkolunda çalışan tüm
emekçilerin güçlerini Enerji-İş’te birleştirmelerini istiyoruz.”

Altunsoy: “Geleceği Sizlerle
Tasarlayacağız”
Enerji-İş Sendikası Genel Başkanı Mahmud
Altunsoy, enerji işkolunda 50 yıllık tekeli kırarak bir ilke imza attıklarını belirterek, “Sendikamız, taşıdığı misyonun gereklerini daha
güçlü ve kararlı bir şekilde gerçekleştirmek
üzere, gelecek 4 yıllık programını 3. olağan
genel kurulunda dava arkadaşları ve paydaşlarıyla birlikte tasarlayacaktır” dedi.

“Sendikal Hareketimiz Kelebek
Etkisi Gösterecek”
“Sendikacılık tasavvurumuz, 250 bin enerji
emekçimizin yanı sıra küresel sorumluluklarımızı da bizlere yüklemektedir” diyen Altunsoy: “Sendikal hareketimizin dürüst, şeffaf,
adil ve ilkeli yürütülmesi kelebek etkisi gösterecek ve emekçilerin yaralarına merhem
olacaktır” şeklinde konuştu.

