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ANKARA DEKLARASYONU 

Uluslararası Kudüs ve Filistin’e Destek Sendikalar Birliği 

III. Uluslararası Kudüs Konferansı 

‘’Kudüs için Hep Birlikte’’ 

Ankara, 22 Ekim 2019 

Uluslararası Kudüs ve Filistin’e Destek Sendikalar Birliği olarak,  HAK-İŞ 
ve MEMUR-SEN Konfederasyonları ev sahipliğinde 22 Ekim 2019 
tarihinde Ankara’da Kudüs ve Filistin’i destekleyen uluslararası 
sendikaların ‘’Kudüs için Hep Birlikte’’ temalı, III. Kudüs Konferansı 
başarıyla gerçekleşmiştir.  

Konferansa; HAK-İŞ ve MEMUR-SEN Konfederasyonları Genel 
Başkanları, Konfederasyonlara bağlı Sendika Genel Başkanları ve 
Yönetim Kurulu Üyeleri, İl başkanları ile akademisyen ve uzmanlar başta 
olmak üzere, 46 ülkeden 80 Konfederasyon ve  Meslek Örgütü temsilcileri 
ile ITUC Afrika ve UNRWA’dan  toplam 200’ün üzerinde yabancı temsilci 
katılmışlardır. 

Konferansa katılan davetliler ve Birlik üyeleri, Birliğin,  İstanbul’da iki büyük 
uluslararası konferansı gerçekleştirmenin yanı sıra Cenevre’de Birleşmiş 
Milletler binası önünde uluslararası bir protesto eylemi, Aralarında Lübnan 
Cumhurbaşkanı da dahil olmak üzere, Birlik misyonunun anlatıldığı üst 
düzey Lübnan temasları ile BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’e Filistin 
ve Suriye’de hapishanelerdeki mahkumların durumu ile ilgili çağrı 
mektubunun yazılması gibi bir dizi etkinlik ve eylemi başarıyla 
gerçekleştirmiş olmasından dolayı memnuniyetlerini ifade etmişlerdir. 

Birlik, Uluslararası Sendikalar Konfederasyonu’nun (ITUC) 4. Olağan 
Genel Kurulu’nda alınan “İşgal, yasadışı yerleşimlerin kaldırılması ve 
İsrail'in bütün Filistin topraklarından ayrılmasının yanı sıra, ayrılık 
duvarının yıkılması ile sona ermelidir” şeklindeki dünyadaki Filistin 
Davasını savunmada öncü rol oynayan ve ezberleri bozan 53 Numaralı 
kararından dolayı, ITUC’a şükranlarını sunar. 

Birlik, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip 
Erdoğan’ın, BM’nin 74.  Genel Kurulu’nda, Filistin davası için, mazlum 
Filistin Halkı için önemli bir destek ve ümit oluşturup, İsrail İşgali’ni bütün 
Dünyanın gündemine bir kez daha taşıyan tarihi konuşmasından dolayı 
Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a, Filistin Davasına olan samimiyet, 
kararlılık ve liderliğinden dolayı teşekkür etmeyi bir borç bilir. 
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Birlik olarak, Suriye’de devam eden iç savaş nedeniyle, yurtlarını terk 
etmek zorunda kalan 3,5 milyon civarındaki  Suriye’li kardeşlerimize kucak 
açan, Türk Milletini saygıyla selamlıyoruz.  

Birlik, Türkiye Cumhuriyeti’nin, vatanlarından ayrılmak zorunda kalan 
Suriye’li Kardeşlerimize güvenli bir koridor oluşturmak ve terörle mücadele 
etmek  için başlatmış olduğu “Barış Pınarı Harekatı’nı” desteklemektedir. 
Birlik üyeleri olarak, Suriye’li kardeşlerimizin vatanlarına tekrar 
dönmelerinin yolunun, bu harekatın başarı ile tamamlanmasından 
geçtiğinin altını çiziyoruz. 

Birlik, terörden arındırılmış güvenli bir bölge oluşturmak için başlatılan 
“Barış Pınarı Harekatı” sürecinde operasyona paralel diplomatik 
görüşmelerin de başarı ile neticelenmesinden memnuniyet duyar.  

Bu konferans ile Filistin ve Kudüs konusunda uluslararası sendikal desteği 
ve yardımı sağlamak, Filistin ve Kudüs davalarına karşı işçi hareketlerinin 
rolünün arttırılması ve bu konuda işbirlikleri yapılması amaçlanmıştır. 
Konferansta, İşgalci İsrail Hükümeti tarafından Filistin’e uygulanan zulüm 
ve işgali, ulusal ve uluslararası arenaya taşıyarak, tüm dünya halklarının 
bu konuda bilgilendirilmesi gerekliliğinin önemi vurgulanmıştır. 

Konferansta Filistin ve çeşitli ülkelerin farklı uzman sendikacıları ile 
katılımcılardan sunumlar ve konuşmalar yapıldı. İşbirliği sözleşmeleri 
imzalandı.  

Filistin sendikalarının sorunlarının da ele alındığı konferansta oy birliği ile 
aşağıdaki kararlar alınmıştır. 

 

1. Birlik, Başkenti Kudüs olan Özgür ve Bağımsız Filistin Devleti 
kuruluncaya kadar Filistin halkı ile dayanışmaya devam edecektir.  
 

2. Birlik olarak,  yaklaşık 2 milyon Filistinli’nin küçük bir kara parçasına 
sıkıştığı yer olan Gazze Şeridi sınırında 30 Mart 2018’de başlatılan 
barışçıl Büyük Geri  Dönüş Yürüyüşünü destekliyoruz.  Bu yürüyüşler 
sürecinde, şehit olan kardeşlerimize Allah’tan Rahmet diler, yaralılara 
acil şifalar dileriz. Birlik, topraklarından çıkarılan son Filistin’li evine 
dönünceye kadar devam edecek olan Büyük Geri  Dönüş Yürüyüşü’nün 
başarısı için katkı ve dualarını ifade eder. 
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3. Birlik olarak, ABD’nin Büyükelçiliği’ni Kudüs’e taşıma kararını asla 
kabul etmiyoruz. Bu durumun, Filistin Meselesinin çözümünü daha da 
güçleştirdiğinin altını çizeriz.  
 

4. Birlik olarak, Yüzyılın Anlaşması olarak adlandırılan ve Bahreyn 
Konferansı’nın konusu olan İsrail’in işgal ettiği toprakları 
meşrulaştırmaya ve Filistinlileri yok saymaya yönelik bu anlaşmayı 
kabul etmiyor, şiddetle reddediyoruz. Bunu emperyalizmin yeni bir 
oyunu olarak görüyoruz. Birlik olarak, Filistin’i bölmek için oynanan bu 
oyuna asla müsaade etmemek için mücadelemizi sürdüreceğiz. 

 
5.  Birlik olarak, Filistinlilere karşı uygulanan zorla yerleşim, yer değiştirme 

ve yıkım çalışmalarını, Siyonist İsrail güçlerinin Mescid-i Aksâ’ya karşı 
saldırılarını ve Kudüs Kentindeki Müslüman ve Hıristiyanlara ait olan 
tarihi yapıları tahrip etmelerini  şiddetle kınıyor ve durdurulmasını 
istiyoruz.  

 
6. İsrail Devleti, hapishanelerinde tutuklu bulunan kadın ve çocuk 

mahkûmlar ile idari tutuklular başta olmak üzere, bütün mahkumları bir 
an evvel serbest bırakmalı ve yapmış olduğu insanlık dışı muamelelere 
son vermelidir. Birlik olarak, bütün dünyayı, İşgalci İsrail Devleti’nin bu 
zulmünü kınamaya ve beraber hareket etmeye ve mahkûmların 
serbest bırakılması için baskı yapmaya davet ediyoruz.  

 
7. Birlik olarak, Medeniyetler beşiği, Peygamberler Şehri ve 

Müslümanların ilk kıblesi olan “Mescid-i Aksa”nın yer aldığı Kudüs ve 
Filistin konusunda duyduğu hassasiyeti ve Siyonist Güçler tarafından 
Filistin’e uygulanan zulüm ve işgali, ulusal ve uluslararası arenaya 
taşıyarak tüm dünya halklarının bu konuda bilgilendirilmesi gerektiğinin 
altını çizeriz.  

 
8. İsrail, Filistinlilere yönelik olarak sürekli saldırı, işgal ve katliamlarıyla 

savaş Suçu İşlemektedir. Zulmün hiçbir zaman payidar olmayacağı 
anlayışıyla, Birlik olarak, işgalci İsrail Devleti’ni; 

 
• Bütün uluslararası resmi raporlara göre ekonomisi çökme eşiğine 

gelmiş olan ve açlığa mahkum edilen Gazze’deki,  karadan ve 
denizden devam eden ablukayı bir an evvel kaldırmaya, 

• İşgal ettikleri topraklardan geri çekilmeye, 



4 
 

• Hukuksuz işgal nedeniyle topraklarını kaybeden, yurtlarından 
ayrılan Filistin halkının evlerine dönmesi için gerekli tedbirleri 
almaya, bu konudaki BM tarafından alınan 194. Sayılı karara 
uymaya davet ediyoruz. 
 

9. Birlik olarak, Filistin ve Kudüs meselesi üzerinde uluslararası sendika 
desteği ve yardımı sağlamak, Kudüs ve Filistin’i korumak için 
uluslararası ve bölgesel bir kamuoyu oluşturmak, birlik üyeleri ile 
dünyadaki meslektaşları arasında bağlantı kurmanın önemini 
vurgularız. 
 

10.  Birlik olarak, Filistin ve Kudüs’e yardım adına Uluslararası dayanışma 
ve işbirliğinin yanı sıra, üyeleri arasında tecrübe ve bilgi paylaşımı 
yapmak ve ortak çalışma ve eğitim ortamları oluşturulması ve sendikal 
deneyimleri paylaşılmasının önemine işaret ederiz.  

 

Birlik, Ankara’da HAK-İŞ ve MEMUR-SEN Konfederasyonlarının ev 
sahipliğinde “Kudüs için Hep Birlikte’’ teması ile  yapılan  3. Uluslararası 
Kudüs Konferansı’nın diğer faaliyetlerle devam etme kararlılığını vurgular, 
katılımcılara ve ev sahipliklerinden dolayı HAK-İŞ ve MEMUR-SEN 
Konfederasyonlarına teşekkürlerini sunar.  

 


