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SUNUŞ / PRESENTATION

Mahmut ARSLAN
HİZMET-İŞ Sendikası Genel Başkanı ve
HAK-İŞ Konfederasyonu Genel Başkan Yardımcısı
President of Hizmet-İş Trade Union and Vice
President of Hak-İş Trade Union Confederation
Önce insan, önce emek

First human, first labor

Sivil, katılımcı, insan hakları ve insana özgü değerleri
kurumsal yapısının zemininde yaygınlaştırmış ve üyeleri tarafından benimsemiş Hizmet-İş Sendikası; hizmeti
emek emeği hizmet bilen bir anlayışla, küreselleşen
dünyada kendi değerleri ile var olmayı, bu değerleri kapalı devre bir gettoda hapsetmeyi değil, küresel partnerlerle yakınlaştırmayı bir ödev ve görev haline getirmiştir.

Hizmet-İş Trade Union based its institutionalization
process with the principles of civil participating and
human rights and values. These principles also have
been adapted by its members. With the understanding
of “service is labor, labor is service”; Hizmet-İş thinks
its duty being existed with its principles in a Globalized
World and with this principles come closer to its global
partners.

Bu amaçla dili, rengi, cinsiyeti, inancı ne olursa olsun
herkesin yeryüzünde yaşama hakkını temel hak bilen
sendikamız Hizmet-İş; bu amaçla kurulduğu 1979 yılından bugüne “önce insan önce emek” ilkesiyle etkinliklerini ve gelişmesini sürdürmektedir.

With this purpose Hizmet-İş knows that every human
being has a main right to be exist without any discrimination of language, color, gender or belief. Again with
this purpose, with the principle of “first human, first labor” continues its development and its activities, since
1979.

İnsanı salt biyolojik bir varlık olarak değil, toplumsal ve
değer sahibi seçkin bir varlık olarak kabul eden sendikamız; insana ve insanlığa hizmet etmeyi sendikal işlevinden önce bir insanlık görevi ve onuru bilmektedir.
Bu görev ve onur, sendikamız için vazgeçilmez, ertelenemez ve devredilemez bir görev ve onurdur. Öncelikle
ülkemizin Genel İşler sendikal kategorisi içerisinde yer
alan Yerel Yönetimler ve diğer genel hizmet alanlarında
hizmet veren sendikamız, bununla da yetinmeyip, ülke-

Hizmet-İş does not recognize a human only as a biological being but recognizes a human as a social distinguished being with principles;
Hizmet-İş believes to service human and humanity is
first of all a humanitarian duty and honor, before being a
trade union activity.
This duty and honor for Hizmet-İş is indispensable and
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mizin tüm siyasal, sosyal, kültürel ve ekonomik alanlarında da sivil toplum örgütlerine özgü katılımcı işlevini
ve sosyal sorumluluklarını yerine getirmektedir.
Türkiye’deki Yerel Yönetim çalışanlarının sorunlarıyla
birlikte; yerel yönetimlerin içerisinde bulunduğu durum
ve sorunları da tartışmayı ve çözüm üretmeyi sendikal
sorumluluk alanında gören Hizmet-İş; Yerel Yönetim çalışanlarının da umudu olmuş ve olmaktadır.
Emeğin en üst değer olduğunun bilincinde olan sendikamız Hizmet-İş, küreselleşen dünyanın uluslararası
sendikal işbirliklerini sürdürmekte, güçlendirmekte ve
daha ileri aşamalara taşımayı vazgeçilmez bir görev bilmektedir.
Bu anlayış içerisinde elinizdeki tanıtım kitapçığıyla sizlere Hizmet-İş’ten kesitler sunuyoruz.
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can not be adjourned and conveyed. First of all, Hizmetİş gives service to local administration and other general
services, but also works like a civil organization and tries
to establish its social responsibilities in political, cultural
and economical fields.
Hizmet-İş sees its responsibilities to discuss and find
solution to local administrations problems as well as its
workers. Hizmet-İş is a hope for the local administration
workers and continue to be a hope for them.
Our trade union believes that ultimate value is labor and
assumes the indispensable duty of creating and promoting strong cooperation with international trade unions.
With this understanding and with this booklet we would
like to present the different perspective of our organization.

GENEL TANITIM / INTRODUCTION
Sendikamız HİZMET-İŞ;
Çeyrek yüzyılı aşan bir sendikal birikime sahip,
Türkiye’nin en büyük 7 sendikası içerisinde bulunan
HİZMET-İŞ (Tüm Belediye ve Genel Hizmet İşçileri) Sendikası, sendikal birikimini sadece içerisinde bulunduğu
Genel İşler İşkoluyla sınırlı tutmayıp, Türk Çalışma Hayatı ve endüstriyel ilişkilerde eksen olacak bir işlevsellikle sürdürmektedir.
Hizmet-İş, 24 Ocak 1979 tarihinde sendikal mücadeleyi bir yaşam biçimi olarak benimseyen Hüseyin TANRIVERDİ ve misyon sahibi altı arkadaşının girişimleriyle
Adıyaman’da kuruldu.
Kuruluşundan sonra yerel yönetimlerde hızla örgütlenmesini yaygınlaştıran HİZMET-İŞ;
Bugün itibariyle 120 binin üzerinde üyesi ile Genel işler
İşkolunun ikinci büyük sendikasıdır.
Başta Ankara, İstanbul, Konya, Bursa, Kayseri olmak
üzere Türkiye genelinde 700’ün üzerinde belediyede
örgütlü olan Hizmet-İş; halen 38 Şube Başkanlığı ve 4 İl
Başkanlığı ile tüm Türkiye sathında örgütlenmesini sürdürmektedir.

Hizmet-İş is one of the biggest trades union in Turkey.
Hizmet-İş (All Municipal and Public Service Workers’
Trade Union) is exist over a quarter of a century. Hizmetİş is not only working for municipal and public services** workers but also it continues to contribute to Turkish working life and industrial relations.
Hizmet-İş was founded by Mr. Hüseyin TANRIVERDI and
his mission- owned 6 colleagues on 24 January 1979 in
Adiyaman, a province in southeastern of Turkey.
After its establishment, Hizmet-İş organized its activities
towards local municipalities. Today, with nearly 120.000
members, it is second biggest labor organization in general public service sector in accordance with Ministry of
Labor and Social Security official statistics.
Hizmet-İş still continues to build its organizations in
whole country. At the present, our organization has already completed its organization activities in nearly 700
municipalities including Ankara, Istanbul, Konya, Bursa
and Kayseri. Today, it has 38 branches and 4 province
representatives throughout Turkey.
Hizmet-İş is a member of HAK-İŞ*** (The Confederation
of Turkish Real Trade Unions) since 1979.

1979 yılından bu tarafa HAK-İŞ (Türkiye Hak İşçi Sendikaları Konfederasyonu) üyesidir.

Our union has also been an affiliate of PSI (Public
Services International) and EPSU (European Federation of Public Services Trade Unions) since June2007.

Haziran 2007’den itibaren Uluslararası Kamu Hizmetleri
Sendikaları Federasyonu (PSI) ve Avrupa Kamu Hizmetleri Sendikaları Federasyonu (EPSU) üyesidir.

On 25-26 August 2007, 10th Ordinary Congress was
held in Ankara and following people were chosen as an
Executive Committee;
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25-26 Ağustos 2007 tarihlerinde yapılan 10. Olağan Genel Kurul’da;
Mahmut ARSLAN Genel Başkanlığa,
Devlet SERT Genel Sekreterliğe,
Metin ESER Genel Mali Sekreterliğe,
Zekeriya KOCA Genel Teşkilatlanma Sekreterliğine,
Ali Osman KART Genel Eğitim Sekreterliğine seçilmişlerdir.
Hizmet-İş Sendikası; 1979’dan bu yana; ülkemizin
içinde bulunduğu siyasi, sosyal ve ekonomik değişim
sürecinde Genel Kamu Yönetimi ve Yerel Yönetimlerin
Sorunları başta olmak üzere, Çalışma hayatının bütününün, işkolumuzun ve
toplumumuzun karşı karşıya bulunduğu sorunların çözümü noktasında
kamuoyunu
aydınlatıcı
ulusal ve uluslararası yayın, seminer, konferans,
sempozyum çalışmalarını başarı ile yürütmüş ve
yürütmektedir. Çalışma
hayatanının içinde bulunduğu sorunlara ilişkin
yaklaşımlarını ve çözüm
önerilerini ilgili kesimlerle
paylaşmaktadır.
Ayrıca; Türkiye ve dünyanın genel siyasi, sosyal ve ekonomik konjonktürü ile
birlikte üyelerinin işyeri-işletmelerde karşı karşıya bulunduğu sorunların çözümüne yönelik Eğitim faaliyetleri
ile sosyal ve kültürel faaliyetlerini kesintiye uğratmadan
sürdürmektedir.
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Hizmet-İş sendikacılığı; her türlü siyasi etki ve tepkinin üzerinde, tarafların çıkarlarını zedelemeyen
ve kendisini işi-işletmesi ve emeğiyle bütünleştiren,
üretimi, kaliteyi, verimliliği bir yaşama biçimi olarak
benimseyen bir görev bilinciyle yapmaktadır.

Mr. Mahmut ARSLAN – President
Mr. Devlet SERT – General Secretary
Mr. Metin ESER – Financial Affairs Secretary
Mr. Zekeriya KOCA – Organizational Secretary and
Mr. Ali Osman KART – Educational Secretary.
Hizmet-İş Trade Union has been organizing seminars,
conferences, symposiums and publishing national and
international publications to find solutions to problems
of local and general administrations and also informs
its members and the society. It shares its approach to
those problems and gives recommendations to the related partners.
In addition, our organization permanently holds
the training, social and
cultural activities in order
to inform its members well
about general political,
economic, social and cultural conditions of World
and Turkey, the employeeemployers relations and
the workplaces’ problems.
In other words; Hizmet-İş
is continuously organizing
educational, training, social and cultural activities
to help workers and enterprises to find solutions to their
problems with in the framework of Turkey’s and world’s
political, social and economical conjunctures.
Hizmet-İş works, above all political influences and
reactions, adapts the following understanding of its
duty: without any harm to mutual interest, cooperation of work, workers and enterprise and adapts production and service quality and effectiveness
as a way of life

Hizmet-İş;

Hizmet-iş;

• “Önce İnsan Önce Emek”,
• “İlkeli, kararlı, onurlu, sorumlu sendikacılık”,
• “İmzamız işçinin kararıdır”

•First Human, First Labor
•Has principles, responsible, determinate, honorable,
trade unionism.
•“Our signature means our workers decisions****”
According to these principles since its establishment;

İlkeleri doğrultusunda kurulduğu günden bu yana ideolojik, çatışmacı ve alanından sapmış bulunan sendikal
imajı silmeye, düzeltmeye ve yeni anlayışlar çerçevesinde gerçek konumuna oturtmaya çalışmış, bugün gelinen noktada oldukça önemli mesafeler almıştır.
Çalışma Hayatında sosyal diyalogun sosyal taraflıktan sosyal ortaklığa dönüşmeye başladığı günümüzde
Hizmet-İş, sosyal ortaklığın gereği olan sosyal sorumluluklarını üyelerine yönelik olarak sürdürmektedir.
Hizmet-İş; çalışma ilişkilerinde çatışmanın değil, karşılıklı çıkarların adil bir şekilde korunacağı diyalog ve uzlaşmanın esas olduğuna inanmaktadır. Çalışma barışı
ve iş huzurunun çalışma hayatının temel zemini olduğu
düşüncesindedir.
Hizmet-İş; belediyelerin yerel kamu hizmeti sunan kurumlar olduğu bilinciyle, kaliteli hizmet anlayışının içselleştirilmesi için üyelerini bilinçlendirmeyi, kültürel, sanatsal ve moral değerlerle motive etmeyi bir yükümlülük
kabul etmektedir.
Hizmet-İş sendikacılığı; her türlü siyasal etki ve tepkinin
üzerinde, tarafların çıkarlarını zedelemeyen ve kendisini
işi-işletmesi ve emeğiyle bütünleştiren, üretimi, kaliteyi,
verimliliği bir yaşama biçimi olarak benimseyen bir görev bilinciyle yapmaktadır.
Hizmet-İş; sorumluluk ve yükümlülüklerini fantezi, lüks
ve kartvizite dönüştürmeden, üzerimize doğru gelen küresel dünyayı donanımlı karşılamak ve yeni endüstriyel
ilişkileri sanal değişim sloganlarıyla değil, reel dönüşüm
programlarıyla karşılama ve gereğini yapma çizgisinde
yerini almaktadır.

Hizmet-İş tries to erase ideological, conflicting, and
deviating trade unionist image and to improve and put
trade unionism to its right place.
Nowadays, in working life social dialog has turned from
social partners to social cooperation. Hizmet-İş does
its responsibilities towards its members, according to
needs of this social cooperation.
Hizmet-İş believes in working relations the main thing
is not conflicts but a cooperation and a dialog in which
mutual interests are protected.
Hizmet-İş understands that municipalities are institutions
that provides local public services. Therefore, it sees
its responsibility to give motivation to its members by
cultural, artistic and moral principles to its members by
cultural, artistic and moral principles.
Hizmet-İş works, above all political influences and reactions, adapt the following understanding of its duty: without any harm to mutual interest, cooperation of work,
workers and enterprises and adapts production quality
and effectiveness as a way of life.
Hizmet-İş wants to be ready to globalization world by
adorning itself with every requirement and wants to deal
with new industrial relations with not imaginary slogans
but with real transformation programs.
** General Public Services stands for basic public services such as
cleaning, water public transportation, etc.
*** http://www.hakis.org.tr
**** This slogan stand for that our decisions are being formed by our
members’ demands and expectations.
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ULUSLARARASI İLİŞKİLER / INTERNATIONAL RELATIONS
Hizmet-İş; ulusal sorumluluklarını reel politikalar çerçevesinde sürdürmesinin yanı sıra, uluslararası sorumluluk ve etkinliklerine de ağırlık vermektedir.
9. ve son yapılan 10. Genel Kurul’da alınan “küresel
dayanışmanın güçlendirilmesi” yönündeki karar doğrultusunda uluslararası ilişkilerini güçlendirerek sürdürmektedir.
Hizmet-İş; küresel sermayenin uluslararası dolaşım ve
birliktelikleri hızlandırdığı bir çağda bu sürece, emeğin
uluslararası dayanışmasının zorunluluğuna inanarak katılmaktadır. Küresel sendikal işbirliğinin, hedefleri belirgin ve mücadele yöntemleri tayin edilmiş bir zemine
oturtulmasının gerekli olduğu düşüncesindedir.
Uluslararası ilişkilerde; karşılıklı bilgi ve deneyim değişimini daha verimli kılacak,
dayanışmayı bu temelde
güçlendirecek bir işbirliği
arayışını sürdürmektedir.
Bunun bir yansıması olarak
Sendikamız, 16 Haziran
2005 tarihinde Ankara’da
Arnavutluk, Azerbaycan,
Gürcistan, KKTC, Özbekistan ve Rusya’dan gelen sendikacıların ve uzmanların katılım ve katkılarıyla “Yerel
Hizmetlerin Yeniden Yapılandırılması ve Yerel Yönetimlerde Özelleştirme (su, temizlik, ulaşım)” konulu bir uluslararası konferans gerçekleştirmiştir.
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Orta Asya, Kafkasya, Balkanlar ve Doğu Avrupa ülkelerinde Genel Hizmetler (Yerel Kamu Hizmetleri)
İşkolu’nda örgütlü sendikalar arasında diyalog ve işbirliği imkanlarının geliştirilmesi amacıyla tertiplediğimiz,
bilgi, belge ve sunumları Türkçe, Arnavutça, İngilizce
ve Rusça dillerinde kitaplaştırdığımız söz konusu konferanstan   küresel işbirliğinin güçlendirilmesi karan çık-

While Hizmet-İş tries to establish its national responsibilities according to its real strategies, tries to extend
international responsibilities
and activities.
Hizmet-İş strengthens its international relations according to the decision of “strengthening the global solidarity” which was issued/taken in the last 9th and 10th
plenary committees.
Hizmet-İş participates in globalization process as it believes rapid movement of global capital brings the necessity of international labor collaborations. Hizmetİş thinks the aim of global
trade unionist collaborations and strategies has to
be decided.

trade unions’ experiences.

Hizmet-İş in its international
relations looks for effective
mutual knowledge and exchange of experience and
on those base stronger cooperations. It makes efforts
to get mutual benefit from
European and regional

As a reflection of those initiatives, Hizmet-İş organized
international conferences as a “reconstruction and
privatization of local services” with the contribution
and participation of experts and trade unionists from Albania, Azerbaijan, Northern Cyprus of Turkish Republic,
Georgia, Moldavia, Uzbekistan and Russia on 16 June
2005 in Ankara, Turkey.
We have organised that conference to develop more
possibilities for dialogue and cooperation between lo-

mış ve bu karar sonuç bildirgesinde şu
şekilde ifade edilmiştir:
“Sendikalar, küresel işbirliğini güçlendirmeli, yeni işbirlikleri kurmalıdır.
Bütünleşen mal-hizmet ve sermaye
piyasaları, yaygınlaşan yatırım göçleri,
taşeronlaştırmalar ve geçici istihdam
işçilerin grev haklarını tehdit etmekte,
grevi etkisizleştirmektedir. Bu anaforu
aşmak için işçi hareketi küresel bir bütünlük içerisinde olmalıdır.”
Uluslararası işbirliği ve mücadelesinde Dünya ve Avrupa
Sendikaları ile ilişkilerini yasal
çerçevelerde pekiştirmek isteyen Hizmet-İş; Haziran 2007’de
Uluslararası Kamu Hizmetleri Sendikaları Federasyonu
(PSI) ve Avrupa Kamu Hizmetleri Sendikaları Federasyonu (EPSU)’ya üye olmuştur.
EPSU ve PSI’ya üyelik amacımız, başta ülkemizdeki
sendikalar olmak üzere, dünya sendikaları arasındaki
işbirliği alanlarını genişletmek ve dayanışma ruhunu
güçlendirmektir.
Hizmet-İş; küreselleşme sürecinin hızlandırdığı uluslar arası işbirliklerini önemsemektedir. EPSU ve PSI üyeliği sürecinde
uluslararası sendikal harekete katkıya
her açıdan hazırdır. Üyesi bulunduğumuz
HAK-İŞ Konfederasyonu ile birlikte, Avrupa Birliği ve
tüm çağdaş dünya ile ortak insanlık değerlerini paylaşmaktayız. Bu eksende; demokrasi, insan hakları, özgürlükler, sosyal adalet, eşitlik ve sosyal refahın geliştirilip
yaygınlaştırılması hedeflerimiz arasındadır.
Hizmet-İş aynı zamanda “küreselleşme ile yerelleşmenin aynı çizgide örtüşeceği değerler skalasını özümsemiş, yukarıda belirttiğimiz bu değerlerin paylaşımı ve
güçlendirilmesi konusunda katkıda bulunmak istemektedir.

cal public services trade unions in
Middle Asia, Caucasia, the Balkans
and East Europe. The speeches made
at the conference and the other documents translated into Albanian, English,
Russian and Turkish. From this conference the decision of “reinforcement of
global cooperation” has come out and
it is expressed in the result declaration
as follows:
Trade unions should strengthen global
cooperation and new cooperation forms
should be improved. Integration of goods, services and
capital markets, widespread immigration of investment
factors, widespread contact working, temporary employment threaten the workers’ rights of strike, becomes
effective. To overcome this illicit, the labor movement
should be in a global integrity.
Hizmet-İş looks forward to strengthen relations with World
and European Trade Unions and their superstructures.
Now, our union has also been an affiliate of PSI (Public
Services International) and EPSU (European Federation
of Public Services Trade Unions) since June-2007.
The aim of application for membership to EPSU and
PSI is to extent cooperation and strengthen solidarity
spirit among Trade unions in Turkey and all around the
World.
HİZMET-İŞ gives more attention and high importance to
international collaborations as a result of globalism. By
taking support of EPSU and PSI, HİZMET-İŞ is keen on
making contribution to international unionist movement
in all ways. HİZMET-İŞ Union and its superstructure HAKIS Confederation share common values of humanity with
European Union and modern world.
  
Based on those values, our objectives are to improve
and spread democracy, human rights, freedoms, social
justice, equality and social welfare.
Hizmet-İş adapts the same line principles of “globalization and localization” as it asks to help at the above mentioned values to be shared strongly and concurrently.
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İŞBİRLİĞİ ANLAŞMALARIMIZ / COOPERATION AGREEMENTS
Bölgemizde ve Avrupa’da
faaliyet gösteren sendikaların deneyimlerinden
karşılıklı yararlanma çabası içerisinde olan sendikamız, Orta Asya, Kafkaslar, Güneydoğu Avrupa ve
Afrika’da faaliyet gösteren
çok sayıda sendika ile ikili işbirliği anlaşmaları imzalamıştır.
• 20 Aralık 1993: Sendikamız ile Azerbaycan Yerli
Sanayi ve Komünal Maişet İşçilerinin Hemkârlar İttifak
Respublika Komitesi arasında Ankara’da imzalanmıştır.
• 16 Ekim 1995: Sendikamız ile Rusya Yerel Sanayiciler ve Kamu Hizmetleri İşçileri Sendikası arasında 15
Nisan 1996 tarihinde Ankara’da imzalanan işbirliği anlaşması yenilenmiştir.
• 27 Ekim 2001: Sendikamız ile Özbekistan Aydınlatma, Eşya Sanayi ve Tüketim Hizmetleri Çalışanları Sendikası arasında imzalanmıştır.

20 December 1993: between Hizmet-İş and “Azerbaijan Republic Trade Union of Local Industries and Public
Services Workers” was signed in Ankara, Turkey.
16 October 1995: between Hizmet-İş and “All-Russian
Local Industries and Public Services Workers” was
signed and renewed on 15 April 1996 in Ankara, Turkey.
27 October 2001: between Hizmet-İş and “The Trade
Union Central Committee of Light Furniture Industry
Workers and of Consumer Services of Uzbekistan” was
signed in Ankara, Turkey.
15 June 2005: between Hizmet-İş and “Public Service,
Local and Municipal Industry Workers Trade Union of
Georgia” was singed in Ankara, Turkey.
15 June 2005: Between Hizmet-İş and “Trade Union Federation of Defense Civil Workers (KSSH) of Albania” was
signed in Ankara, Turkey.
In this context, many cooperationagreements have been
signed with trade unions which are active in same sector in its own county from Middle Asia, Caucasia, South
East Europe and Africa.
Our organization extended its international relations’
network by signing new 3 co-operation agreements with
the unions from Macedonia, Egypt and Sudan all which
are active in public services sector in their own countries in 2007.
21 November 2007: A co-operation agreement was
signed between our union and General Trade Union of
Land Transport (GTU) from Arab Republic of Egypt in
Ankara.

10

• 15 Haziran 2005: Sendikamız ile Gürcistan
Kamu Hizmetleri Yerel ve Hizmet Endüstrisi Çalışanları Sendikası arasında Ankara’da imzalanmıştır.
• 15 Haziran 2005: Sendikamız ile
Arnavutluk Sivil Savunma Çalışanları Sendikası Federasyonu arasında
Ankara’da imzalamıştır.
Sendikamız, 2007 yılı içerisinde de Makedonya, Mısır ve Sudan’da örgütlü bulunduğu Genel İşler (temel kamu hizmetleri) işkolunda faaliyet gösteren 3 ayrı sendika ile işbirliği anlaşması imzalayarak uluslararası ilişkiler ağını genişletmeyi sürdürdü:

• 27 Kasım 2007: Sendikamız ile Sudan Cumhuriyeti
Toplu Ulaşım ve İletişim Danışma Konseyi Çalışanları
Sendikası arasında imzalanmıştır.

26 November 2007: A
co-operation
agreement was
made between
our organization and Workers
In Administration and Public
Association Trade Union (UPOZ) from The Republic of
Macedonia in Ankara.
  
27 November 2007: another co-operation agreement
was signed between our organization and Consultive
Council of Land Transport and Communication Trade
Union in Sudan from The Republic of Sudan, in Ankara.

Başta PSI ve EPSU olmak üzere; Arnavutluk, Azerbaycan, Gürcistan, Moldovya, Özbekistan, Mısır, Makedonya, Sudan ve Rusya’da Genel İşler İşkolu’nda örgütlü
sendikalar ile sıkı bir işbirliği içinde olan Sendikamız,
karşılıklı ziyaretler ile aradaki ilişkilerini güçlendirmeye
çalışmaktadır.

Hizmet-İş has a close cooperation with EPSU and PSI
and other trade unions which are operating in local
public services sector in Albania, Azerbaijan, Georgia,
Moldavia, Uzbekistan, Russia, Egypt, Macedonia and
Sudan. Our Trade Union also tries to strengthen this cooperation by mutual visits.

• 21 Kasım 2007: Sendikamız ile Mısır Arap
Cumhuriyeti Genel Kara Taşımacılığı Çalışanları Sendikası (GTU) arasında imzalanmıştır.  
• 26 Kasım 2007: Sendikamız ile Makedonya Cumhuriyeti Yerel Yönetimler ve Kamu İşletmeleri Çalışanları
Sendikası (UPOZ) arasında imzalanmıştır.
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PROJELER / PROJECTS

Sendikamız HİZMET-İŞ; Genel kurullarımızda alınan kararlarda “insani kalkınmaya hizmet edecek inisiyatifler
üstlenme”, “yerel yönetimlerin kamusal çıkarlar temelinde güçlendirilmesini sağlayacak öneri ve projeler geliştirme”, “dünyadaki başarılı yerel yönetim uygulamalarının Türkiye’ye aktarılması”, “gerektiği hallerde yerinde
bilgi toplanabilmesi ve uygulamaların bizzat tecrübe
edilmesi, “küresel sendikal dayanışma zorunluluğu”,
“dış ilişkilerde karşılıklı bilgi alışverişini ve tecrübe değişimini daha verimli kılacak ve dayanışmayı bu temelde
güçlendirecek bir işbirliği”, “Avrupa sosyal modelinin
en güçlü aktörleri arasında yer alan ve genel işkolunda faaliyet gösteren sendikaların deneyimlerini kendi
deneyimlerine katarak sinerji oluşturma”, “Türkiye’nin
Avrupa Birliği’ne üyelik sürecinin geniş çaplı siyasi, ekonomik ve sosyal etkileri bulunan bir süreç olarak gözlemlenmesi/değerlendirilmesi”, “Avrupa Birliği’nin ve
AB-Türkiye ilişkilerinin titizlikle takip edilmesi”, “eğitim
faaliyetlerinin yoğunlaştırılması ve bunun kurumsal bir
karaktere kavuşturulması” vurguları yapılmıştır.
Sendikamız yukarıda işaret edilen kararlar bağlamında
Avrupa Birliğince finanse edilen projelerde doğrudan
yer almaktadır.
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• Bu Bağlamda, ilk projemiz Avrupa Birliği tarafından

Taking responsibilities to a developed humanity development, producing and implementing new proposal
and projects to a powerful local administrations in the
base of public interests, bringing the best practices of
local administrations all around world to Turkey, gathering information and statistics if required, necessity of
global unionist solidarity, seeing, analyzing and adapting the pilot and/or best practices for an effective local
administration, an effective domestic and international
cooperation assuring exchange knowledge and experience and strengthening solidarity in foreign relations,
creating sinegy by blending its experience and knowledge with other unions’ and their superstructures’ ones
in Europe, following, assessing and contributing Turkey’s accession process into European Union, intensifying educational, social and cultural activities and continuing them steadily
are standing out points of our trade union’s congress
resolutions.
In the context of the above-mentioned points, our union
has been taking active roles in European Union (EU)
funded programs and projects.
In the wake of this perception; our trade union has successfully concluded 3 projects by getting grants from
EU funds. The first activity is “Vocational Training Project
for Domicile Workmen/Technicians Project” which were
implemented in Istanbul between 23 December 2004
and 23 February 2006.The project was supported financially by European Union (EU) and was managed by
the “Turkish Employment Organisation” abbreviated as
ISKUR. This pilot project was operated by Hizmet-İş and
Kagithane Municipality oriented to residence (domicile)
workers and unemployed people in Istanbul. The education program was started on 28 May 2005 in Istanbul.
There were 5 groups and each group consisted of 50
people. The courses ended on 31 December 2005 and
248 people were trained.

desteklenen, Türkiye İş Kurumu
tarafından yönetilen, Aktif İşgücü
Programları Projeleri (AİPP) - Yeni
Fırsatlar Hibe kapsamında, Sendikamız ile Kağıthane Belediyesi tarafından 2004-2006 yılları arasında İstanbul’da 250 konut işçisine ve işsizlere yönelik olarak yürütülen Konut
Teknisyenliği Mesleki Eğitim Projesi’dir.
• Projemiz % 99.20 başarı oranı ile sonuçlandırılmış ve
Türk Meslekler Sözlüğü’ne ‘Konut Hizmetleri Görevlisi’
olarak yeni bir meslek tanımı eklenmesi sağlanmıştır.
• ikinci projemiz Afet Stratejisi İşletim Paketi Yöneticisi Eğitim Projesi (ASJIP)’dir
Kasım 2006 tarihinden itibaren 8 ay boyunca dünyanın
en önemli metropollerinden
biri olan İstanbul’da, Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve iştirakçisi İETT ile sosyal diyalogu
yerel düzeyde geliştirmek amacıyla uygulanmıştır. İETT şoförleri
yoğun stres altında görevlerini ifa
etmeye çalışmaktadır. Proje kapsamında 200 İETT şoförüne güvenli
sürüş teknikleri, iş sağlığı ve güvenliği, stres yönetimi, haritalama bilgisi ve
ilk yardım konularında teorik ve pratik
eğitim verilmiş, kursiyerlerin “Afet Müdahale Elemanı”
niteliğine kavuşmaları sağlanmıştır.
• “Yenileşme ve Değişim İçin Türkiye’de Sosyal Diyalogun Güçlendirilmesi Hibe Programı” kapsamında tamamladığımız diğer bir projemiz ise “İşsizlikle Mücade-

The project was concluded with 99,20 % success rate.
The graduates were given certificate by the Ministry of
National Education and the ISKUR. Concrete outcome
of the project is a new occupational definition of “Residence Services Staff” that was inserted into Turkish Occupational Dictionary.
Thanks to the knowledge, accumulation, and experiences gained from the project of “Vocational Training
Project for Domicile Workmen/Technicians”, our trade
union continued to implement similar projects as mentioned below.
Our union has implemented 2 social dialogue projects in Denizli and Istanbul provinces by getting
grants from EU under the Grant Scheme of Strengthening Social Dialogue in Turkey for Innovation and
Change carried out by Ministry of Labor and Social
Security in 2006-2007 years. In Istanbul, our organization and Istanbul Metropolitan Municipality
carried out the “Project of Disaster Strategy Operation Package Manager Training” together to
make social dialogue functional domestically.
Objective of the Project can be summarized
under 2 points: The coordination problems
(turmoil) experienced in the entire Marmara
Region in the aftermath of the devastating
Marmara Earthquake in 1999. Istanbul is
also just one of the few metropolises suffering worst traffic in the World. The project’s target mass
is formed by IETT drivers, indirectly inhabitants of the
city living in Istanbul and meeting their transport needs
with IETT buses.
Under the project, 200 IETT drivers in the age bracket
of 25-40 have been provided with theoretical and practical training on safe driving techniques, labor health and
safety, stress management, mapping information and
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lede Yerel Yönetimler İle Sosyal Ortaklıklar
Kurma Projesi “adı altında Denizli’de, Denizli Belediyesi ve diğer yerel aktörlerle
işbirliği içerisinde 2007 yılında tamamlanmıştır.
“Yenileşme ve Değişim İçin Türkiye’de
Sosyal Diyalogun Güçlendirilmesi
Hibe Programı” kapsamında Sendikamızın “proje ortağı kurum” sıfatıyla yer aldığı diğer sosyal diyalog
projeleri ise şunlardır:
• Yerel İş Barışı Projesi - Kocaeli.
• Eğitim ve İstihdam Odaklı İşbirliği Modeli Geliştirme
Projesi - İstanbul.
• Eğitimli ve Diyalog İçinde Bir Yarın İçin Projesi - Kırşehir.

first aid to help them acquire the qualifications for “Disaster Intervention Staff”.
In Denizli, the Establishment of Social Cooperation with
the Local Authorities in Struggle Against Unemployment Project has been implemented together with our
organization, Denizli Municipality and other local actors
in order to change prejudiced opinions towards trade
unionism in Denizli.
The objective of the Project was to contribute in solving
the unemployment problem that becomes chronic in EU
and Turkey as well as in the world generally by social
dialogue mechanism, too.
In addition to the above projects, our union was social
partners in 3 social projects which were implemented
by employer organizations and a provincial municipality.
First: “Local Work Peace Project” and implemented in
Koaceli along with YERELSEN, an employer union in local administrations in the region.
Second: “A New Cooperation Development Model Towards Education and Employment Project” was implemented in Istanbul by TEKISSEN, an employer organization in private education institutions in Istanbul.
The rest: Its title was “A Good Tomorrow in Education and
Dialogue Project” and implemented in Kirsehir province
and carried out along with Kirsehir Municipality.
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GENEL KURUL KARARLARIMIZ / RESOLUTIONS OF THE PLENARY COMMITTEE
Dünyanın yükselen değerleri ve uluslararası ilişkiler tüm
örgütümüzün katılımıyla gerçekleştirdiğimiz genel kurullarımızda da tartışılmış ve ortak kararlara bağlanmıştır. Bu yönde; en son yapılan 10. Genel Kurulumuzda
alınan Genel Kurul Kararlarımız şunlardır:
1-HİZMET-İŞ Sendikası olarak; “Önce İnsan Önce
Emek” prensibimizin çağdaş sendikacılığın küresel
temeli olması için çalışacağız.
Sendikamızın
“Önce
İnsan Önce Emek”
prensibini çağdaş sendikacılık hareketinin küresel paydası olacak bir
felsefi-kültürel kod olarak değerlendiriyoruz.
Prensibimiz, herkesin
kolayca benimseyebileceği bir saygınlık ve
paylaşım ilkesini ifade
etmektedir.
Küresel
işçi
dayanışmasının
İdeolojik-siyasal tercihlerle
engellenmemesi için, insan ve emek
odaklı ideal durumu
işaret eden ve bu eksene doğru değişimin gerekçesi olabilecek bir hareket
noktasına ihtiyaç vardır. Bu gerçekten hareketle, “Önce
İnsan Önce Emek” prensibimize küresel ilgi ve onay kazandırmak için çalışmak kararlılığındayız.
Bilinen evrende insan, uygarlık oluşturabilen tek varlıktır.
Bunu da emeği ile yapmaktadır. Dolayısıyla, bütün dinler,
ideolojiler ve doktrinler açısından insan saygındır, değerin kaynağı emektir. Beşeri sermaye kavramı dahi bu ger-

In the 10th General Council, held on 25-26 August 2007
in Ankara with the attendance of whole organization, the
World’s raising values and International relations were
discussed and shared decision were made. The 10th
General Plenary Committee (Ordinary Congress), decisions are noted below:
1. As being HIZMET-IS Trade Union; we are going to
do our best to make our basic principle of “first human, first labor” global foundation of contemporary
trade unionism.
We consider that principle as global denominator and philosophicalcultural code of modern
trade unionism. The
principle of “first human, first labor” stands
for a common value and
respect to everyone.
Global workers’ solidarity should not be impeded in any ideological or
political reasons. Altogether, we should go towards an ideal situation
that is associated with
human and labor. Under
these circumstances,
we are determined to work hard for which the principle
of “first human, first labor” gains global interest and approval.
In the well-known Universe, the human being is the sole
living creature that is able to create civilization. This is
possible with only man power / labor. Therefore, human
being and his man power are high and lofty values in
the viewpoints of all religions, ideologies and doctrines.
Human capital means this reality, too. For global trade
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çeği ifade etmektedir. Küresel sendikacılık hareketi için
hem ayrımcı olmayan, hem de reel durumu değiştirmeye
kuvvetli bir dayanak teşkil edebilecek bir düşünsel itici
güce ihtiyaç olduğu açıktır. Biz bu ihtiyacı karşılayacak
bir prensibe/ilkeye sahibiz.

unionist movement, an intellectual concept and a pushing phenomenon are necessary that is common, united
and a strong base that may change the current situation.
We have the required will and principle to meet this requirement.

2-HİZMET-İŞ Sendikası olarak; Sendikalar ve diğer
Sivil Toplum Örgütleri ile işbirliğini geliştireceğiz.

2-As being HIZMET-IS Trade Union; we are going to
cooperate much more with trade unions and other
non-governmental organizations.

Sendikamız, öncelikle işkolumuzda olmak üzere, ulusal ve uluslararası düzeyde bütün sendikalarla işbirliği
yapmayı, dayanışmayı ve örgütlenme yarışını birlikte
kazanma anlayışı içerisinde gerçekleştirmeyi esas alır.
Diğer sivil toplum örgütleri de bu birlikte çalışma anlayışımız kapsamındadır. Demokratik refleksleri sağlam,
ideolojik önceliklere şartlı olmayan, milli kültür değerlerimize bağlı tüm sivil örgütlerle bilgi, enformasyon ve
güç paylaşımını gerekli görüyoruz.
Küresel sermayenin bütünleşmesi, teknolojik gelişmenin
yol açtığı yeni istihdam biçimleri ve işgücü piyasalarına
egemen olmaya başlayan neo-liberal düzenlemeler karşısında sendikalar, üyelerinin çalışma ve hayat şartlarını
iyileştirme amaçlarını yerel güçleri ile başaramazlar. Ayrıca, sendikaların, toplumsal onaylarını güçlendirmek için,
toplumun sivil taleplerine daha fazla duyarlık göstermeleri gerekmektedir. Bu duyarlığa uygun karşılıklar yaratmak için, artan bilgi ve enformasyon ihtiyaçlarını ortak
kaynaklardan sağlayarak maliyet etkinliğine ulaşabilirler.
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Our trade union is keen to make cooperation, act with
solidarity and win organizational struggle with all trade
unions locally and internationally, firstly and especially in
our own work branch (general public services sector).
This understanding and perceptive also includes other
non governmental organizations (NGOs). From our side,
it is obligatory to share information, data, statistics and
experiences with all NGOs whose democratic reflexes
are strong and their priorities are not bounded and restricted by only ideologies.
Nowadays, trade unions are not able to rehabilitate
and improve the living and working conditions of their
members within their current limited capabilities against
neo-liberal regulations, atypical (flexible) working forms,
global capital movements, technological developments
etc. In addition, trade unions should be more sensitive to
public demands in order to strengthen their legitimate.
In order to create convenient returns to this sensitivity,
they can attain cost efficiency providing increased information needs by common resources.

3- HİZMET-İŞ Sendikası olarak; sendikamızın araştırma, strateji geliştirme ve proje üretme kapasitesini arttıracağız.

3- As being HIZMET-IS Trade Union; we are going to
increase our capacity of researching, strategy planning and preparing and implementing new projects.

Sendikamız, sosyal ortak kavramını etkin kılmak için,
sosyal politika alanından başlamak üzere, milletimizin
bütün temel sorunları üzerine çözüm önerileri üretmeyi başlıca görevleri arasında sayar. Demokratikleşme,

Our organization, to make social partner effective in the
working life, has a goal to engage with our nation’s all
fundamental problems such as participatory democracy, freeing education and working lives, improving or-

eğitim ve çalışma hayatının özgürleştirilmesi, örgütlenme hakkının geliştirilmesi, dezavantajlı gruplara yönelik
sosyal içerme politikalarının güçlendirilmesi, sosyal korumasız ve örgütsüz kesimlerin ücret ve çalışma şartlarının iyileştirilmesi, kayıt dışı ekonominin ihmal edilebilir
düzeye indirilmesi, para ve maliye politikalarının istihdamı destekleyecek ve gelir dağılımını iyileştirecek biçimde dizayn edilmesi, dış ticaret ve mikro iktisat politikalarının bu amaçları destekleyecek doğrultuda kullanılması
gibi konular sendikamızın öncelikli ilgi alanındadır. Bu
bakımdan gerekli araştırmaları yaptırmak, rapor hazırlatmak, kamuoyu oluşturmaya çalışmak, lobi faaliyetlerinde bulunmak, kültürel etkinlikler gerçekleştirmek
gereklidir. Sendikamızın araştırma, strateji geliştirme ve
proje üretme kapasitesini güçlendirmek kararındayız.
Sendikalar; üye ve üye olmayan çalışanların nitelikli iş,
iyi ücret, iş güvenliği ve güvencesi ihtiyaçlarını ikili-üçlü
diyalog ve pazarlık yöntemleri ile tek başlarına karşılayamaz duruma gelmişlerdir. Varlıklarını sürdürmeleri için
toplumun temel sorunlarına ilişkin çözümler ve öneriler
geliştirmek zorundadırlar. İzlenen makro ve küresel politikaların baskın etkileri ortada iken, salt ücret ve çalışma koşulları ile sınırlı bir sendikal faaliyetin başarılı olma
şansı oldukça düşüktür. Çalışanların işlerini korumaları
ve işverenler karşısında pazarlık gücü elde etmeleri, örgütlü hareket etmelerinin çok ötesine geçmiştir. Küresel
süreçleri hakkaniyet, özgürlük, barış, güvenlik ve kültürel kimliklere saygı hedefleri doğrultusunda etkilemek
zorunluluğu vardır. Küresel süreçleri etkilemek için,
ulusal politikaların belirlenmesinde sosyal taraf olarak
fonksiyonumuzu güçlü biçimde geliştirmeliyiz.
4-HİZMET-İŞ Sendikası olarak; Bilgi Çağında üyelerimizin aidiyet bilincini güçlendirmek için edebi ve
görsel sanatlardan da yararlanarak eğitim faaliyetlerimizi arttıracağız.
Küreselleşen dünyada sınırların ortadan kalkması ve
enformasyonun/bilginin sınır tanımayan gücü ve yayılı-

ganizational rights, implementing new social inclusion
policies to disadvantages groups, decreasing informal
economy to reasonable level, and produce new solution
proposals for all of them. First step of this engagement
starts at social policy field. Our trade union pays attention to the subjects of employment oriented money and
fiscal policies, bettering income distribution injustice
policies etc. Then, it is required to research well, prepare solid reports, affect public opinion deeply, lobby
effectively and carry out cultural activities. Therefore, we
are determined to increase our capacity of researching,
strategy planning and preparing and implementing new
projects.
Today, trade unions are so powerless that they do not
afford to meet the necessities of a decent work, a good
wage, qualified occupational health and safety, of the
workers, whether those are their members or not. The
trade unionist activities restricted only wage and working conditions are not going to accomplish under the
pressure of the current macro economy and global policies. In order to keep on their existence, trade unions
would to present new proposals and/or solutions to the
common problems of the community. However, from the
workers side; protection of their works and increasing
their bargaining power against employers are further
than their organized movement. It is inevitable to positively affect the global process in the targets of equity,
freedom, peace, security and cultural identity ways. To
do this effectively, we must, as a social partner, improve
and strengthen our position.
4-As being HIZMET-IS Trade Union; we are going
to provide more training activities to our members
in order to make their consciousness of belonging
strong by utilizing visual and literary arts.
Vanishing all types of boundaries in the globalized world
and disseminating information and its unlimited power
remind us of the importance of knowledge, training and
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mı, yaşadığımız bu çağda eğitimin gereğini ihtar etmektedir. Bu bağlamda sendikal eğitim Sendikamız Hizmetİş için son derece önemlidir. Bilgi çağının temel özelliği
bilgiye ulaşmak ve bilgiyi etkin bir şekilde kullanmaktır.
Bilgi Sendikacılığına önem veren Hizmet-İş için bilgi son
derece önemli bir unsurdur. İnternet iletişim ve bilgi kaynağı altyapısını kuran Hizmet-İş için bilgi sistemlerinin
geliştirilmesi öncelikli iletişim politikalarındandır. “Hayat
boyu eğitim” Sendikamızın da öncelikleri arasındadır.
Eğitimlerimizde, sistematik ve doğru bilgi, hızlı bilgiye
ulaşma, mesleki gelişim,
niteliklilik, yetkinlik ve
güçlü temsil kapasitesinin oluşturulması Hizmetİş için vazgeçilmez yaklaşımdır.
Sendikamızın teşkilatlanma atağını güçlendirerek
sürdürmesi için, üyelerimizin aidiyet bilincini
kuvvetlendirme kararlılığındayız. Aidiyet; küresel dünyada insanın ve
kurumların kendi kalarak
gelişmelerinin temel dayanağıdır. Bu çerçevede çağımızın ve şartların gerektirdiği edebî ve görsel sanatlardan yararlanacak, eğitim
faaliyetlerimizi de çeşitlendirip yoğunlaştıracağız.
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Sendikaların mücadele reflekslerini yükseltme ihtiyacı
bütün dünyada gözlemlenmektedir. Çalışanlar, işlerini kaybetme riskinden kaçınmakta, yatırım ve hizmet
göçleri ile işgücü piyasalarındaki esneklikler ve yeni
istihdam biçimleri örgütlü tepkileri zorlaştırmaktadır.
Çalışanların kazanılmış haklarının küresel sermayenin

learning. In this context, trade unionist training is pretty
important for our organization. The outstanding feature
of information epoch is to obtain information and use
it effectively. Information is very important for HIZMETIS Trade Union that attaches importance to “information
trade unionism” and “life long learning”. At the present,
our organization has broad banded internet connection
and tries to advance its know-how infrastructure. Providing systematic, good and useful information, high speed
access to information, occupational development, qualifiedness, competence and strong representing capacity
are outstanding elements
of our training activities.
State of belonging to any
nation, country or organization is fundamental
baseline to development
of persons and institutions. To expedite our organizational activities, we
are purposeful to make
their consciousness of
belonging strong. Our
plan is to do this by utilizing visual and literary
arts and other facilities.
Then, we aim to increase
and intensify our training
activities.
The necessity to strengthen trade unionist struggle
capabilities is realized all over the world. On the one
hand, the workers try to keep away from the risk of losing their work. On the other hand, migration of capital,
investment and services, expanded flexibility in the labor
force markets and new employment forms make the organized reactions difficult. A cruel and stubborn unionist
struggle is obligatory to decent work, good wage, and
everlasting work guarantee in these days when the acquired rights of workers are under aggression of global

saldırısına maruz kaldığı bir dönemde, nitelikli iş, iyi
ücret ve iş güvencesi için daha çetin bir mücadele gerekmektedir. Bu mücadele sendikalar arasında küresel
koordinasyon gerektirdiği gibi, çalışanların mücadele
hırslarının da yükseltilmesini gerektirmektedir. Sanatın,
bu bakımdan güçlü bir mücadele enstrumanı olduğunu
düşünüyoruz.
5-HİZMET-İŞ Sendikası olarak; bir verimlilik kültürü
oluşturulması ve verimliliğin arttırılmasını görevlerimiz arasında sayıyoruz.
Sendikamız verimlilik konusunu faaliyetlerinin merkezinde görür. Verimliliğin arttırılması sendikaların toplumsal
onaylarını pekiştirecektir. Gelir çekişmesi ve istikrarsızlık yaratmadan daha iyi iş ve hayat şartlarına ulaşmanın
en iyi yolu verimliliği yükseltmektir. Türkiye verim düşüklüğünü bütün verimlilik türlerinde yaşamaktadır. O
itibarla bir verimlilik kültürü yaratılması küresel yarışta
öne çıkmamız için şarttır. Verimlilik artışını desteklemek
için işverenlerle her türlü işbirliğine hazırız. Yönetimorganizasyon problemlerinin aşılması, motivasyon yetersizliğinin giderilmesi, eğitim programları uygulanması, verim artırıcı yeni yöntemler ve projeler geliştirilmesi
için işverenlerle işbirliği içerisinde olmayı veya bir işbirliği ortamı yaratmayı görevlerimiz arasında sayıyoruz.
Düşük verim problemi genellikle yönetimden kaynaklanır. Fakat, işyeri bu problemle yüzyüze geldiği zaman,
bundan, önce işçiler zarar görmektedir. İşlerini kaybetmekte veya ücretlerinin daralmasına boyun eğmek zorunda kalmaktadırlar. Dolayısıyla, örgütlü olduğumuz işyerlerindeki yönetim problemlerine, yöneticileri rahatsız
etmeden ve bir etkinlik çatışmasına girmeden, sosyal
diyalog yaklaşımı içerisinde müdahil olmamız gerektiğine inanıyoruz. Daha genel bir çerçevede, verimlilik
üzerine bilgi birikimimizi genişletip hedef kitleyi enforme
ederek, verimlilik kültürü yaratılmasına ve geliştirilmesine katkıda bulunmak hedefimizdir.

capitalism. This struggle is required to a healthy and
stable coordination among all trade unions and solidarity sole and fighting desire among all workers on the
earth. In this framework, we consider that art is one of
the strongest instruments.
5-As being HIZMET-IS Trade Union; generating a productivity and efficiency culture and increasing them
steadily should be a key problem for unions, in our
view.
Productivity and efficiency are two keystones in our
activities. Increasing productivity and efficiency make
unionism legitimate stronger. By keeping away from the
probable risks of income fight and unstableness, the
best way to assure a decent work and living conditions
is to increase productivity and efficiency at workplaces.
Turkey meets this problem in almost all productivity and
efficiency types. Hence, generating a productivity and
efficiency culture and increasing them steadily are indispensable factors to be several steps ahead of our
competitors in global competition. We have been ready
to initiate all kinds of cooperation with employers to support increasing productivity and efficiency. To cooperate
with employers in management-organization problems,
lack of motivation, executing new training programs,
testing new production & service methods and implementing new projects fields are one of the our tasks.
Low productivity and efficiency problems generally take
took from the management. Firstly, the workers affected
negatively once this problem arises in the workplace.
Either the workers lose their jobs or they have to accept lower income. Therefore, we believe that we would
interfere in problems of workplace at where our trade
union has already been organized via social dialogue by
avoiding disturbing the employers and conflicting with
them. In general, we would like to contribute generating
a productivity and efficiency culture, by informing the
target group (workers).
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6- HİZMET-İŞ Sendikası olarak; neo-liberal dayatmaların çalışma hayatı ve sosyal refah aleyhine gelişmesini önleme kararlılığındayız.

6- As being HIZMET-IS Trade Union; we are decisive
to avert the neo-liberal impositions over working life
and social welfare.

İşgücü piyasalarının esnekleştirilmesi, ekonomik alanda
düzenleyici üst kurullar kurulması, merkez bankalarının
enflasyonu önleme görevi ile özerkleştirilmesi, bütçe
politikalarının denkliğe odaklanması ve hizmet ticaretinin liberalleştirilmesi, birbirini destekleyen süreçler
olarak, sendikal mücadele alanını yok etmektedir. Sivil
toplum taleplerinin yansıma alanını daraltmaktadır. Demokratik çoğulculuğu neo-liberal paradigmalarla tek biçimliliğe indirgemektedir. Bundan dolayı, küreselleşmenin bu doğrultuda ilerlemesi, sadece, gelişmiş ülkelere
ve sermaye sahiplerine hizmet edecektir. Bu doğrultuyu
azgelişmiş-gelişmekte olan ülkeler ve yoksullar lehine,
çalışanlar lehine değiştirmek Sendikamızın önemli bir
hedefidir. Bu çerçevede, değinilen düzenleme ve politikaların sosyal maliyeti konusunda toplumu bilinçlendirmek ve bilgilendirmek için gerekli çalışmaları yapmak
kararlılığındayız.

Many negative trends such as more flexibility in labor
market, building up new superordinate regulatory councils in economic field, making central banks autonomous within lower inflation policies, focusing on balanced budget and commercializing public services,
as a parts of evergoing neo-liberal process, annihilate
the trade unionist struggle field and straiten the NGOs’
maneuver capability. Neo-liberal arguments are forcing
democratic plurality to be demoted to a single form.
That is why that the globalism is, if its current form exists,
continuing to be in service of only the developed countries and the capitalists. One of our organization’s main
targets is to divert this negative direction in favor of the
underdeveloped-developing countries, the poor and the
workers. In this context, we are decisive to initiate a wellorganized and comprehensive information activities in
order to the community be informed about the above
mentioned subjects and their social cost.

İşgücü piyasalarının esnekleştirilmesi, teknolojik gelişmelerin gerekli kıldığı istihdam biçimlerinin ve çalışma
yöntemlerinin ötesinde, küresel sermayenin dayatmaları ile, işçi haklarının daraltılmasını ve sendikal mücadelenin etkisizleştirilmesini hedeflemektedir. Düzenleyici
kurullar bu haliyle demokratik açık oluşturmaktadır. Siyasi iktidarların para ve maliye politikalarında manevra
alanlarının sınırlanması demokratik açığı pekiştirmektedir. Hizmet ticareti bu süreci güçlendirecek; kamu hizmetlerinin ticarileştirilmesini, bu hizmetlerin üniversel
hizmet yaklaşımı ile piyasa kurallarına bırakılmasını ve
çokuluslu şirketlerin gücünü sıradan insanların gündelik hayatına kadar yaymasını sağlayacaktır. Biz, sivil toplumun ve sendikaların temel görevinin bu tür geriletici
değişmeleri tersyüz etmek olduğunun farkındayız.

Beyond the new working forms and methods being
arisen by technological developments, more atypical
(flexible) applications in the working life and labor markets together with impositions of globalized capital aim
at narrowing the workers rights and to weakening the
unionist struggle. Then, the regulatory councils/committees create a democracy deficit. As a result of this
process, governments’ limited maneuver capabilities in
the money and fiscal policies are making the democracy deficit problem expanded. Public services have
been leaving/abandoning to the free market rules in the
universal public services approach and public services
have been commercialized so far. Commerce of the
public services will expedite this process. Then, all people desperately feel the multinational companies’ power
within their daily lives. We are aware of the fact that ba-

7-HİZMET-İŞ Sendikası olarak; Hizmet ticaretinin küresel sömürüyü pekiştirecek doğrultuda liberalleştirilmesini önlemeye yönelik çabaları destekleyeceğiz.
Hizmet ticaretinin, küresel güçlerin yeni bir sömürü alanı olarak, rekabet eşitsizliğini ve adaletsizliği yoğunlaştırmaması için mücadele veren ülkelere, uluslar arası
kuruluşlara ve sivil toplum örgütlerine destek vermek
kararlılığındayız. Bu konuda ideolojik ve siyasal amaçları örtmek için kullanılmayan bütün eylemlere gücümüz
nispetinde katkıda bulunacağız.
Hizmet ticaretinin 2020 yılında dünya ticaretinin yarısını
oluşturacağı hesaplanmaktadır. Ulaştırma, finansal hizmetler, telekomünikasyon, su, elektrik, gaz dağıtımı, toplu ulaşım, çevre, eğitim, sağlık, mesleki faaliyetler gibi
çok sayıda sektör hizmet ticareti kapsamına girmektedir. Bu sektörlerin pek çoğu, sosyal bütünleşme, sosyal
adalet ve sosyal refah gereği olarak, kamunun hizmet
üretegeldiği alanlardır. Halbuki şimdi, çokuluslu şirketlere yeni pazar alanları açmak için, neo-liberal güçler,
teorik analizleri değiştirerek, üniversel hizmet kavramını
kamu hizmeti kavramının yerine ikame etmeye ve hizmet
ticaretini küreselleştirmeye çalışmaktadırlar. Hizmet ticaretinin tamamlanmaya çalışılan Doha sürecinde kurgulandığı üzere liberalleştirilmesi, bu sektörlerde çalışanlar,
yoksullar ve azgelişmiş-gelişmekte olan ülkeler aleyhine
ağır sonuçlar yaratacaktır. Yaratılabilecek o sonuçlara
göre sendikal faaliyette bulunmak da pek anlamlı olamayacaktır. Bu sebeple hizmet ticaretinin küreselleştirilmesi müzakerelerinde yoksulların, sektör çalışanlarının ve
rekabet eşitsizliğine maruz kalacak ülkelerin itirazlarını
yükseltmelerine destek vermeyi vazife sayıyoruz.
8- Hizmet İş Sendikası olarak; üzerinde uzlaşma
sağlanmış, sivil ve demokratik bir anayasa yapılmasının gerekliliğine inanıyoruz.
Demokrasinin kesintiye uğratıldığı, temel hak ve özgürlüklerin kısıtlandığı, çalışma yaşamına ilişkin tüm yasal

sic mission of the NGOs and the trade unions must be
to invert these types of impeding changes.
7- As being HIZMET-IS Trade Union; we definitely
support the attempts and efforts which are oriented
to block the liberalism process in the services trade
that is going to stiffen the global exploitation.
We definitely support countries, international organizations and NGOs which are trying to weaken the process the public services commerce and decrease the
number and efficiency of the capital’s policies. In this
subject, we are going to contribute all initiatives and actions which are not used to imply ideological or political
purposes as our capabilities available.
It is anticipated that 50% of the world trade would be the
commerce of services in 2020. Commerce of the services includes transportation, fiscal services, telecommunication, water, electricity, gas distribution, public transportation, environmental, educational, healthy and occupational activities. Many of them are the fields where
the public authority (state) has been producing and/or
providing services as a requirement to social integration, welfare state, social justice and social inclusion.
But now, neo-liberal parties have been trying to replace
the public services term with the universal services term
by modifying theoretical analysis and to make public
services liberalized & globalized to generate new markets for multinational companies. Making the services
commercialized/liberalized as per configuration of Doha
process will create very serious results to the disadvantages of the poor, the developing and underdeveloped
countries and the workers working in this sector. That’s
why we are going to support the objections of the aggrieved poor, sector workers and countries during the
globalization/commercializing process of services.
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düzenlemelerin ülke gerçekleri yok sayılarak antidemokratik ve çağın gerisinde olarak düzenlendiği, sendikal hak ve özgürlüklerin daraltıldığı 12 Eylül Hukukunun
ürünü mevcut anayasa yerine, sivil ve demokratik, tüm
toplumsal kesimlerin üzerinde uzlaştığı bir anayasa artık kaçınılmaz hale gelmiştir.
Demokrasi ve özgürlükler, yaşanabildiği ve kullanılabildiği ölçüde gelişir ve anlamlı olur. Devleti topluma karşı koruma yerine, bugün çağımızın gereği olan, devleti
hizmet aygıtı görüp bireyi koruyan insan merkezli bir
anlayışın, yani temel
anayasal bakışın egemen olması gerekiyor.
Artık kaçınılmaz olarak
hazırlanması gereken
yeni Anayasa bu temel
duyarlılığın öne çıkacağı bir anayasa olmalıdır.
Demokrasi, İnsan Hakları, Hukukun Üstünlüğü ve özgürlükler yeni
anayasamızda açık ve
üzerinde tartışma olmayacak bir şekilde düzenlenmelidir.
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8- From HIZMET-IS Trade Union side; a new, democratic, civil and modern constitution is going to be
made urgently.
A new civil, modern, democratic and participatory constitution is a urgent necessity, instead of the current one
which is an outcome of 12 September (1980) laws and
regulations since the current legislation and constitution, as a product of 12 September coup d’etat, restrict
the fundamental rights and freedom including unionist
rights and freedoms.

9- HİZMET-İŞ Sendikası olarak; Sendikalar Yasası ile
Toplu Sözleşme, Grev ve Lokavt Yasası’nın örgütlenme özgürlüğünü ve örgütlü mücadeleyi geliştirecek
doğrultuda değiştirilmesi için mücadele edeceğiz.

More democracy, rights
and freedoms are meaningful more they are being lived. From now on,
the state (central authority) must be considered
as a service provider/
supplier rather than to
protect the state against
the community as per
modern approach to
the state term and a humanist concept. In new
constitution, the first
priority is the person,
his/her rights, freedom,
demands and expectations. Democracy, human rights,
rule of law and freedoms have to be formulated/regulated clearly in the new constitution to keep them away
from probable debates.

Önümüzdeki dönemde Sendikalar Yasası ile Toplu Sözleşme, Grev ve Lokavt Yasasının sendikal örgütlenmeyi,
faaliyetleri ve imkanları genişletip geliştirecek bir içerikte çıkması için mücadele edeceğiz. Sendikaların örgütlenme alanlarını daraltan, işe çıkmama eylemlerinde

9- As being HIZMET-IS Trade Union; we have definitely been keeping on our struggle for the required
amendments in Trade Unions, Collective Bargaining,
Strike and Lockout Acts in the direction of our proposals, demands and expectations

olduğu gibi, sendikal eylemlerde muvazaayı kaçınılmaz
kılan ve sendika üyeliğine giriş-çıkışı zorlaştıran mevcut
düzenlemeler çalışanlar lehine değiştirilmelidir. Hizmetİş; bu konuda yapılacak düzenlemeleri, gelişen ve değişen şartların gerektirdiği seviyeye taşımak için çaba
gösterecektir.
Neo-liberal güçler sendikal temsili zayıflatmak için çeşitli stratejiler geliştirmektedirler. Sendika liderlerini ve
sendikal tezleri kamuoyunda zora sokmak, mafya yöntemleri ile korkutmak, işverenlerin çalışanlarla doğrudan
pazarlık yapması bu stratejilerden bazılarıdır. Bu itibarla
sendikal temsilin güçlendirilmesine ihtiyaç vardır. Sendikaların her türlü yatay ve dikey işbirliğini kolaylaştıran
düzenlemelerle desteklenmesi sosyal politika amaçlarının gerçekleştirilmesine hizmet eder.
10- HİZMET-İŞ Sendikası olarak; sosyal sorumluluğumuz gereği, üyelerimizi, değişen hayat şartlarına
ve geleceğe hazırlanmaları için, aileleri ile birlikte
desteklemeye kararlıyız.
Sendikal mücadeleyi, üyelerimizin sadece ücret ve çalışma koşullarını iyileştirmekle sınırlı görmüyoruz. Mesleki
niteliklerini yükseltmeleri, hayatlarını etkileyebilecek sorunlara karşı hazırlanmaları, çocukları için amaçladıkları
eğitim ve meslek imkanlarına ulaşmaları gibi belirleyici
alanlarda üyelerimize destek olmayı görev sayıyoruz.
Mesleki eğitimi geliştirme ve meslek edindirme
projelerinin-programlarının yaygınlaştırılması işsizlik riskini azaltmanın en etkin yoludur. Kredi kartı kullanımının
yaygınlaşmaya başladığı dönemlerde çok sayıda çalışan kredi kartını yanlış kullandığı için büyük yükler altına girmiş ve kredi kartı borcunu kapatmak için işten ayrılıp kıdem tazminatını alma yoluna gitmişlerdir. Çocukların internet bağımlılığı ve kullanım kültürü konusunda
eğitimli insanların dahi bilgi açığı var. Bu kabil örnekler,

In the next term, our efforts are continuing for a modern
Trade Unions, Collective Bargaining, Strike and Lockout
Acts in which the unionist rights and freedoms, organizational procedures are more clear, common and expanded and compatible with ILO and EU standards. The
current legal regulations making getting membership
and leaving membership from trade unions must be
changed immediately in favor of the workers. HIZMET-IS
is keeping on its efforts in order to rise all regulations
regarding working life to the ideal level.
Neo-liberal powers have been generating and executing
new strategies for weakening unionist struggle and representation are becoming widespread. Unionist leaders and thesis are forced to lose prestige on the public
opinion, they are frightened through mafia methods, and
employers are channeled to contact the employees directly. Hence, it is obligatory to strengthen unionist identity, legitimate and representation. Supporting the trade
unions by the regulations that make the vertical and horizontal cooperation easier leads to social politics’ targets
become realized.
10- As a part of its responsibilities, HIZMET-IS Trade
Union is decisive to support its members and their
families to enable them ready to the changing living
and working conditions and future.
In our view, the unionist struggle must not be confined
only to the efforts for better living and working conditions of our members. Our vision & mission are to furnish with new information, skills and qualifications, increase occupational knowledge and skills of our members, prepare them for the life potential risk, to support
their efforts oriented to provide better educational and
occupational capabilities for their children.
New projects and/or programs sourcing new occupational training, improving the current occupational
knowledge and skills have to be enlarged to decrease

23

çalışanların en az iş güvenceleri ve ücret düzeyleri kadar, yaşadıkları psiko-sosyal ortamın ve becerilerinin de
yükseltilmesi gereğini göstermektedir.
11-HİZMET-İŞ Sendikası olarak; gençler, kadınlar,
özürlüler, yaşlılar gibi dezavantajlı grupların istihdam sorunlarına olan ilgimizi yoğunlaştıracağız.
Dezavantajlı gruplar, çeşitli istihdam engelleri ile karşılaşıyorlar. Gençlerin, kadınların ve özürlülerin çalışma
hayatına katılmasında, keza, yaşlıların istihdamda kalmalarında büyük zorluklarla karşılaşılmaktadır. İşgücü
piyasalarının esnekleştirilmesi dezavantajlı grupların iş
güvencelerini daha da zayıflatmıştır. Ülkemizdeki dezavantajlı gruplara mahsus ilave güçlükler vardır. Bunların
aşılması için gerekli yapısal, yasal ve kültürel değişimleri
uyarmaya çalışacağız. Tarihî kültürümüz ve geleneğimiz
bu kesimlerle birebir ilgi ve yakınlaştırmayı gerektirmektedir. Hizmet-İş Sendikası bu amaçla Kadın Komitesinin
çalışmalarına hız kazandıracaktır.
Bütün dünyada gençlerin çalışma hayatına girişlerini kolaylaştırmak için eğitim, staj, vergi, danışmanlık hizmeti, kredi kolaylıkları gibi ilave destekler sağlanmaktadır.
Kadınların ücret, kariyer yapma ve kimliklerini geliştirme
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the unemployment risk. Many workers have been bankrupt due to unconscious usage of credit cards and/or
credits. Neither children of many workers do not know
internet technology and its risks well, nor they are subject to internet dependence badly. These kinds of examples indicate the necessity of not only a solid work guarantee, reasonable wage level but also the importance of
livable habitat where the psycho-social conditions are
adequate and rising qualifications for all workers.
11-As being HIZMET-IS Trade Union; we are going to
intensify our interest to the employment problems of
the disadvantaged groups such as the youth, women, disabled and aged.
The disadvantaged groups meet different employment
obstacles, frequently. The youth, women, disabled and
aged confront difficulties once they would like to enter
labor market to be employed. Making the labor market
more flexible seriously deaden work guarantees of the
disadvantaged groups. To overwhelming those barriers,
we are going to initiate administrative, structural, legal
and cultural change factors. Our history, culture and traditions commit us to be in close contact with those people. HIZMET-IS Trade Union is going to further its Women
Committee’s activities to achieve these purposes.
The additional supporting applications such as education facilities, training opportunities, lower tax, counseling services, credit facilities are being put into practice to
enable the youth enter into working life easily all around
the world. Problems of wage equity, career progress,
and personality advancement of women are more difficult than and not same with the men ones. Ideological
perceptions in Turkey suppress women between modernity and traditions, the employment rate of women
are keeping low. The disabled would like to be sufficient
and capable by themselves instead to benefit from the
public mercy. Regressions in wage and statute occur
when the aged would like to be employed again. Em-

sorunları erkeklerden farklı zorluklar göstermektedir.
Türkiye’de ideolojik tutuculuk kadınları gelenekleri ile
modernite arasında ezmekte, kadın istihdam oranı çok
düşük kalmaktadır. Özürlüler toplumun acıma duygusuna sığınmaktan çok rahatsız olmakta, kendi kendilerine yeterli hale gelmek istemektedirler. İşini kaybeden
yaşlıların yeniden istihdam edilmelerinde ücret ve statü kayıpları meydana gelmektedir. Bütün bu sebeplerle
dezavantajlı grupların istihdam sorunları öncelikli sosyal
politika başlıklarıdır. Hizmet-İş Sendikası, taşıdığı sosyal
sorumluluğun gereği olarak, bu kategorilerin istihdam
sorunlarına özel bir önem atfetmektedir. Değinilen zorlukların aşılması için her düzeyde çaba sarfetme kararlığına sahiptir.
12- Hizmet-İş Sendikası olarak; çocuk işçiliğinin önlenmesi konusunda ulusal ve uluslararası işbirliğini
geliştireceğiz.
Çocuğu “insan” olarak, duygu, düşünce ve moral dünyasıyla bir bütün kabul ediyoruz. Özellikle ve öncelikle
duyarlı olduğumuz konuların başında “Çocuk İşçiliği”
gelmektedir. Çocukların erken yaşta çalışma hayatına
atılmaları, bugünümüz ve yarınımızdan sökülen bir parça olduğu bilincini yitirmememiz gerekiyor. Aksi halde
“yaşama alanı” olan dünyamızdan “insanî öz”ü dışlamış
oluruz. Genel ve özel çocuk politikaları oluşturmayı ve
bunları fiili olarak uygulamayı görevlerimiz arasında kabul ediyoruz. Bu konuda ulusal ve uluslararası her türlü
işbirliğini geliştireceğiz. Ayrıca her türlü önleyici ve rehabilite edici yasal düzenlemelerin yapılması için çaba
sarfedeceğiz.
Çocuk İşçiliği ulusal olduğu ölçüde uluslararası bir sorun olma niteliğini halen sürdürmektedir. Bugün dünyamızda çocuk emeğinin koşulsuz en kötü biçimleri sergilenmektedir. Bu sorun sadece ülkemize özgü bir sorun
değildir. Özellikle “emek yoğun” üretim biçimlerinde
çocuk emeği veya çocuk işçiliği bir sektör haline gelmiştir. Çalışan çocukların eğitime yönlendirilmesi aynı

ployment problems of all disadvantaged groups are top
priority in social politics’ chapter due to the mentioned
reasons. HIZMET-IS Trade Union pays more attention to
those matters, as a requirement of its social responsibility and has a definite determination to endeavor to settle
the above-mentioned difficulties at all levels.
12- As being HIZMET-IS Trade Union; we are going
to do our best to prevent the child labor. For this
purpose, we also want to improve national and international co- operations.
In our perceptions, child is, as a human being, a whole
creature composed of emotional, intellectual and moral
values. “Child labor” is one of the most sensitive and the
most critical subjects on our agenda. We don’t have to
neglect the fact that earlier employment of children is a
loss of our wealthy and a stolen part of our future. Otherwise, we will definitely exclude “humane essence” from
the world where is our life area. We consider forming
and implementing general and specific politics towards
children as per our tasks. We completely try to build and
improve various national and international cooperation
models in this field. In addition, we will make strenuous
efforts toward new legal regulations which are preventive and rehabilitative measures against all kinds of discrimination.
Child labor is not only a hard national problem but also
a serious international matter at the present. The worst
working forms of child labor are getting widespread all
around the world. This problem is not particular to our
country. Especially, child labor and child work have been
becoming sectors in “labor intensified manufacturing
forms”. Directing the working children into education is
a humane duty, too. In classical words, this is a common
obligation for everyone. We have personal and common
responsibilities in this critical subject. Then, removing
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zamanda bir insani ödevdir. Klasik tabirle boynumuzun
borcudur. Bu konuda bireysel ve ortak sorumluluklarımız
vardır. Şefkate muhtaç çağında geçim mücadelesi veren
çocukları çalışmaya iten sosyo-ekonomik şartların ortadan kaldırılması temel amaç olmalıdır.
13- HİZMET-İŞ Sendikası olarak; küresel ısınma ve
iklim değişikliğini de dikkate alarak Çevre bilincinin
geliştirilmesini ve çevrenin korunmasını insanlık ölçütü sayıyoruz.
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the socio-economic conditions forcing children to earn
their lives must be basic aim at a time when the children
are in need of affection and compassion.
13- By taking environmental (ecological) consciousness and climate change into consideration,
HIZMET-IS Trade Union thinks that enchantment of
environmental consciousness and protection of environment are vital criteria of humanity.

Çevre sorunları, küreselleşme süreciyle büyük boyut
kazanmıştır. Küresel ısınma ve iklim değişikliği yaşadığımız dünyanın ve geleceğimizin küresel sorunu olarak
karşımızda durmaktadır. Onun
için, çevrenin korunması en büyük ve ertelenemez insani sorumluluklarımız arasındadır. Bu
konudaki duyarlığı çevre bilinciyle birlikte, bir insanlık ölçütü sayıyoruz. Çevrenin korunması için
tüm insanlar, canlı-cansız bütün
evren adına tepki koymak zorundadır. Biz bu sorumluluğumuzu yerine getirmek için eksiksiz
bir duyarlık içerisinde olacağız;
amaca uygun her türlü etkinliğe
destek vereceğiz.

As the globalizm process keeps on, environmental matters are getting big & serious dimensions. Global warming and climate change are global problems which we
face in the world. That’s why, protection of the environment / ecological order is one of
our biggest and non-postponable
humane responsibilities. We consider sensitivity on this matter as
humane criteria. This perception
is same for environmental consciousness. All human beings
must definitely react to protect
the environment effectively on
the behalf of all universe and the
creatures inside it. We are going
to have a complete sensitivity to
fulfill the responsibilities and support all types of activities in this subject.

Çevrenin korunması insanlık alemi için en önemli ve ivedi sorunlardan birisi haline gelmiştir. Evreni yaşanılmaz
kılmakta olan ülkeler çevre konusunu da ticaret faktörü
olarak görmektedirler. Bu zihniyet çevreyi koruyacak önlemleri almayıp kendi şirketleri için maliyet etkinliği sağlamaktadır. Çevreyi koruma maliyetlerinden kaçınarak
iklimi ve doğal dengeyi bozan ülkeler, tüm insanlık için
vahim sonuçlar doğurmaktadırlar. Çevre maliyetlerinin
bütün insanlara ve canlılara yüklenmesi insan türünün
işleyebileceği en ağır suçlardan birisidir. Çevre mağdurları tam manasıyla mazlumdur. Bu zulmün önlenmesi,

Protection of environment is the most important, very serious and quite urgent matter to all humanity. The countries which severely damage the environment and thus
make the universe non-livable regard the environment
matter as a commercial factor. In this negative view/
mentality, the charged countries don’t take the necessary measures and accordingly realize cost effectiveness for their companies. The countries damaging the
natural order and change climate conditions generate
terrible results to all humanity. Charging/burdening all
humanity including the other creatures with the environ-

sesi çıkan bütün canlılarla birlikte, insanlığın ortak sorumluluğundadır.
14- HİZMET-İŞ Sendikası olarak; Uluslararası Sendikal İşbirliklerini geliştirmeye kararlıyız.
Uluslararası sendikal işbirliğini artırma ihtiyacı, küreselleşme süreci ile daha da derinleşmektedir. Üyesi olduğumuz Uluslararası Kamu Hizmetleri Sendikaları Federasyonu (PSI) ve Avrupa Kamu Hizmetleri Sendikaları
Federasyonu (EPSU) ile yakın işbirliği içerisinde, küresel ve bölgesel bazda var olan ilişkilerimizi çeşitlendirerek geliştirme kararlılığı içerisindeyiz. Hizmet-İş Sendikası bu çerçevede, genelde dünya, özelde Avrasya’yı
içine alan bölge ülkelerinin sendikaları ile sendikal ve
sosyal politikalar başta olmak üzere, savaşlara, teröre,
yoksulluğa ve çevre tahribatına karşı işbirliği ve faaliyetler yapmayı bir görev bilmektedir. Uluslararası emek örgütleriyle işbirlikteliklerimiz, Hizmet-İş Sendikası’nın ilke
ve değerlerini uluslararası sendikal literatüre taşıma ve
içselleştirme çabası olarak misyonumuzun da bir gereğidir.
Küresel dünyadaki yapılanmalar ve gelişmeler, sermayenin emeği baskı altına alan küresel yaptırımları karşısında, emeğin de küresel bir güç halinde varolabilmesini gerekli kılmaktadır. Uluslarüstü şirketler ve sermaye
hareketlerinin dünyanın tek kontrolörü olma yayılmacılığının emeğe bakışı uluslar arası sendikal işbirlikleri ve
politikalarla durdurulmalı, kontrol altına alınmalıdır. Aksi
takdirde, insan emeğinin onuru, insana özgü ahlâkî erdemleri de yok edecektir. Bu konuda tüm dünya emek
örgütlerinin duyarlılıkları ve sorumlulukları ileri düzeye
çıkarılmalıdır.

ment cost is an unmerciful crime/offense which would
be committed by any human being. The mistreated of
environmental problems are completely oppressed.
Preventing and/or stopping this cruelty is a common responsibility of all creatures including humanity and the
others.
14- As being HIZMET-IS Trade Union; we are determined to enhance unionist cooperation and solidarity internationally, too.
The requirement of an strengthening international unionist cooperation and solidarity is getting deeper by parallel with the globalism. We have a strong desire to make
our current local, regional and international relations
stronger and diversified by cooperating and coordinating with PSI (Public Services International) and EPSU
(European Federation of Public Services Unions) of
which we are an affiliate / member. In this framework,
our organization esteem in a duty to build new relations and co-operations with trade unions all over the
world, esp. in the Eurasia region in unionism, social policies, war, terror, poverty, corruption, environment fields.
These kinds of co-operation and solidarity attempts are
realized in the context of transferring our principles and
values to the international arena as our mission is required to do this.
The new structures and latest development in the globalized world and capital pressures over labor make a sole
and united labor movement necessary. Solid preventive
measures and effective control mechanisms being built
up by international unionists’ solidarity and co-operations will slow expansionism of the supranational (and
multinational) companies and weaken their controls.
Otherwise, dignity of labor and moral values peculiar to
human beings will be vanished. In this subject, responsibility and sensibility of all world labor organizations are
going to be raised to the highest level.
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Ayrıca Hizmet-İş Sendikası 10. Olağan Genel Kurulu
kalın başlıklar halinde;

28

In addition to the above mentioned ones; the other
decisions taken at the Hizmet-Is Trade Union’s 10th
Ordinary Congress are as followings:

- Ülkemizin demokratikleştirilmesi,
- Çalışma hayatının uluslararası normlara kavuşturulması,
- Yerel Yönetimlerin yetki ve gelir yönünden güçlendirilmesi,
- Yerel Kamu Hizmetlerinde Özelleştirme ve taşeronlaştırma uygulamalarının terk edilmesi,
- Yoksulluk ve
yolsuzlukların
ortadan kaldırılması için etkin
ve sürdürülebilir
politikaların oluşturulması,
- Ülke gerçekleriyle örtüşen
sosyal ve ekonomik politikaların
uygulanması’nın
önemine tekrar
vurgu yapar.

- Democratic conditions in our country will be more
stable and stronger.
- Working life in our country must have international
standards.
- Local administrations, esp. municipalities, are going
to be more powerful in power and
income ways.
- Privatization, sub-contracting and
out sourcing applications are going
to be removed in local public services.
- Effective and evergoing policies
have to be carried out to rehabilitate
poverty and corruption problems.
- It is underlined that the importance
of executing social and economic
policies which are responding with
the current conditions/realities inside the country.

HİZMET-İŞ Sendikası 10. Olağan Genel Kurulu, bu kararları oy birliğiyle ve tartışmasız bir şekilde kabul eder.

The HIZMET-IS Trade Union 10th Ordinary Congress approves the above mentioned resolutions unanimously.

DİĞER ETKİNLİKLERİMİZ / OTHER ACTIVITIES
Hizmet-İş; öncelikle üyelerinin ve tüm toplumsal yapımızın siyasi, sosyal, kültürel ve ekonomik gelişimine katkı
olacak her türlü etkinliğin içerisindedir.
Bu bağlamda; değişik zamanlarda üyelerimizle dayanışma toplantıları, sorunlarımızı tartışma ve çözüm arayışları etkinlikleri, kültürel ve moral etkinlikler sürekli ve
sürdürülebilir faaliyetlerimiz arasındadır.
Sendika içi demokratik katılım organı mahiyetinde olan
Başkanlar Kurulumuz yılda üç kez toplanarak ülkemizin,
çalışma hayatının ve işkolumuzun içerisinde bulunduğu
sosyal, siyasal ve ekonomik durumu, örgütlenme, eğitim ve malî durumu müzakere etmekte ve ortak kararlar
almaktadır.
Üç aylık periyotlar halinde yayınladığımız hizmet-iş
adlı dergimiz, üyelerimizle aramızdaki yazılı iletişimde
önemli bir araç olmanın yanı sıra, sendikamızın görüş
ve önerilerinin kamuoyuna aktarılması için de önemli bir
organdır.
Sendikamızın İnternet sitesi (www.hizmet-is.org.tr) 2004
yılı başından beri güncellenerek kesintisiz yayınını sürdürmektedir.
Ayrıca yayınlamış olduğumuz kitaplarımız; sendikamızın bu alanda bir yayınevi gibi sürdürdüğü faaliyetleri
arasındadır.

Hizmet-İş does all kinds of activities helping to improve its
members’ knowledge and the society’s economical, political,
social and cultural conditions.
In this regard, we organize solidarity meetings at where we
discuss our problems and try to find solutions with our members. We also organize some cultural and moral activities continuously.
The Council of Chairmen,***** as an internal democratic participatory body, gathers thrice a year and discusses labour life,
social, economical, political situation of Turkey, particularly focuses the issues relating to our sector. During those meetings;
educational and financial conditions of our organization are
assessed and then decisions are being made to form next organizational, educational and fiscal plans.
We publish a magazine, which is called Hizmet-İş, each two
months time. It helps written communication among our members and also it is an important means of transformation of our
union’s suggestions and viewpoints to the public opinion. We
do also publish books.
Our website has been continously available in the since 24
January 2004 at which we congratulated our 25th founding
anniversary on www.hizmet-is.org.tr internet address. Our
website enables our executives, staff and members to communicate easily. Thanks to this website, we are more closer to
everyone like as a keyboard and one mouse click.
The published books are also other activity of our union. The
publications are so frequent that our organization works as a
publishing house, too.

Hizmet-İş Sendikası;

Hizmet-İş Trade Union aims to put the principle of “first human first labor” into every action with its experience and to
continue to activate according to its principles and universal
truths.

Sendikal faaliyet ve birikimini önce insan, önce emek
temel ilkesiyle söylemden eyleme dönüştürerek sahip
olduğu değerler ve evrensel doğrular çerçevesinde sürdürmeyi amaç edinmiştir.

***** The Council of Chairmen consists of members of board,
members of supervision council, members of discipline council, chairmen/chairwomen of all branches and representatives
in provinces and district.
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KÜRESELLEŞME / GLOBALISATION
Güçlü ekonomik bloklar hep kazanırken, azgelişmiş
ve gelişmekte olan ülkeler küreselleşmenin faturasını ödüyorlar.

Meanwhile the powerful economic blocks are always in the winners’ side, the developing countries
pay the globalization cost.

Ekonomik ve kültürel alanlarda küreselleşme süreci
bütün dünyada baskın etkiler yaratıyor. Kurumsal, siyasal, teknolojik ve psiko-global değişiklikler birbirini
destekleyerek küreselleşme sürecini büyük bir dalgaya dönüştürdü. Ekonomik sınırların, ulus devletlerin, yerel değerlerin önemi gitgide azalıyor. Ekonomik
bloklar kendi aralarındaki
rekabeti, “toplamı sıfırdan farklı oyun” kuralına
göre yürütüyorlar. “Kazan
kazan” stratejisi uyguluyorlar. Güçlü ekonomik
bloklar hep kazanırken,
azgelişmiş-gelişmekte
olan ülkeler küreselleşmenin faturasını ödüyorlar.

Economical and cultural globalization process creates
dominant effects in the world. The instititutional,
political, technological, and psycho-global changes
by supporting each other have turned the globalization
process into a big wave. The importance of economical
borders, national states and local values are decreasing
gradually. Economic blocks manage the competition
by a game rule of “total
is different then zero”
and they apply the “win
win” strategy. Meanwhile
the powerful economic
blocks are always in
the winners’ side, the
developing countries pay
the globalization cost.

Ülkeler arasında ve herhangi bir ülkenin kendi
içinde gelir dağılımı gitgide bozuluyor. Birleşmiş Milletler Teşkilatı’nın ilan ettiği
“Üçüncü Binyıl Hedefleri” yoksullara anestezi yapmaktan başka bir şey değil. İşçiler, memurlar, orta kademe yöneticiler, teknisyenler, kadınlar, yaşlılar ve çocuklar, yani bütün çalışanlar kaybediyor. Sosyal koruma
küresel rekabet bahanesi ile kaldırılıyor. Çalışanlar, yatırım göçü, esneklik, özelleştirme, kuralsızlaştırma, sosyal güvenlikte kısıtlama gibi yeni düzenlemelerle eşitsiz
bir rekabet düzenine itiliyor.
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Distribution of income
gradually deteriorates between countries and regions in any country. The
declaration of “targets of 3th thousand years”, issued
by United Nations, is only narcosis to the poor people.
Workers, civil servants, middle level managers, technicians, women, the elderly and children; shortly whole
laborers are loosing. Social protection is being abolished under the excuse of global competition. Workers
are being forced into an unequal competition regime by
making new arrangements in the fields of immigration
of investment, flexibility, privatization, irregularity, restriction of social protection.

ALICI TEKELLİ İŞGÜCÜ PİYASALARI / MONOPSONIST WORKFORCE MARKETS
Yeni dünya düzeni sermaye sahiplerine yenilikler getiriyor. Vergiler ve parafiskal ödemeler azaltılıyor, sosyal sorumlulukları örtülüyor, portföy yatırımları riskten
korunuyor, doğrudan yatırımlar uluslar arası tahkimin
koruması altına alınıyor, dezenflasyon ve enflasyon hedeflemesi gibi politikalarla enformasyon maliyetinden
ve belirsizlik riskinden kurtuluyorlar. Buna mukabil, çalışanların örgütlü faaliyetleri yaratılan global konseptte
büyük engellemelere uğruyor. Reel ücretleri düşüyor.
İşgüvenceleri yok ediliyor. Çalışma süreleri uzatılıyor.
Kısaca, işgücü piyasaları, yeniden ve en iyi ihtimalle,
yüzyıl geri gidiyor. Monopson piyasalar oluşuyor. Bu bir
dönüşüm (transformasyon) değil, bir bozulmadır (metamorfoz). Monopson piyasalarda çalışanların pazarlık
güçleri olamayacağı için, bu doğrultuda bir gelişme,
sosyal politikaya aykırı olduğu kadar, sürekli büyüme
amacına da aykırıdır. Zengin ülkelerdeki işçiler olup
biteni henüz tam anlamı ile duyumsamıyor olabilirler.
Fakat bir gün gelir, kazandıkları şeylerin azaldığını gördüklerinde dünyayı sarsabilirler. İşgücü piyasalarının
esnekleştirilmesi verimlilik ve küresel rekabet açısından
zorunlu ise, işçilerin örgütlenmeleri kolaylaştırılarak bu
piyasalarda denge kurulmalıdır.
Zengin ülkelerdeki işçiler olup biteni henüz tam anlamı ile duyumsamıyor olabilirler. Fakat bir gün gelir,
kazandıkları şeylerin azaldığını gördüklerinde dünyayı sarsabilirler.
Piyasalar çoğu zaman sosyal adalet ve refaha uygun
yapılanmaz. Küresel ve/veya makro bir dengesizliğin
yolaçtığı işsizliği, esnek işgücü piyasalarının ve aktif istihdam politikalarının gidermesini beklemek son derece
yanlıştır. İşsizlerin mesleki becerilerini geliştirerek, makro/küresel daralmanın etkilerini mikro politikalarla gidermeye çalışmak yanlıştır. Küresel sermaye karşı konulmaz bir güç haline gelmiştir. Hakim ekonomilerde ekonomi politikaları tektipleştirilmekte, en azından, birbirine

The new order of the world brings innovations to owners of the capital. Taxes, fiscal payments are being decreased, social responsibilities are being lessened,
portfolio investments are being protected against all
probable risks and direct investment implementations
are protected by international powers via international
arbitrations and they do escape from the cost of information and the risks of unknown with the help of the policies
of inflation and deflation. In return, organized activities of
workers are being restricted significantly within the created global concept. Then, reel income is decreasing;
the work guarantees are being annihilated; and working
hours are being extended. Unfortunately, situation of the
workforce markets, with the most optimistic probability, goes back to the former century; new monopsonist
markets bring to light. This is a metamorphosis rather
than transformation. Any development in this direction
will be against social politics and also against the aim of
sustainable growth because the workers of this monopsonists could not have bargaining power. For this reason workers in the rich countries have not been able to
recognize this situation completely yet. However, they
might give the world a shock when they realize that their
acquired rights are decreasing dramatically. If the flexibility of the workforce markets is necessary for the productivity and global competition, a reasonable balance
should be fixed in the markets by making the workers
becoming organized easily.
Workers in the rich countries have not been able to
recognize this situation completely yet. However,
they might give the world a shock when they realize
that their acquired rights are decreasing dramatically.
Most of the time markets are not structured according
to social justice and welfare. It is the ultimate wrong to
expect to find solution to the unemployment which is
created by global or macro instability through the flexible workforce markets and active employment policies.
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paralel yürütülmektedir. Piyasalar kuralsızlaştırılırken
kontrolsüz bir gücün egemenliğine terk edilmektedir.

Sermaye için, hiç olmazsa, dünya çapında bir etik kurallar bütünü oluşturulmalıdır. Gazeteciler için, doktorlar için, bankacılar için bu tür kurallar yaratılabildiğine
göre, sermaye için de bu yapılabilir. Global adalet için
bütünleşen küresel sermayenin gücüne karşı düzeltici
önlemler alınmaz ve bu doğrultu böyle devam ederse,
dünyada yaratılan zenginlik, global bir istikrarsızlık kaynağına dönüşecektir. Genel çıkar hizmetlerinin daraltılması, yoksulların, sadece acı çekip horlanma ve öylece
ölme hakları olduğunu düşündürmektedir.

32

Expecting the flexible workforce and active labor market
measures to eliminate the unemployment generated by
global and/or macro problems and difficulties is another
considerable wrong. To eliminate the negative effects
of the global and / or macro difficulties over workforce,
it is advised that to implement some micro politics. For
example, to provide the workers with occupational abilities and skills is one of the best options. Global capital has become an irresistible power. In the dominant
economies, economic policies are transformed into one
type or those are implemented parallel to each other.
The markets are being irregulated and leaved to an uncontrolled power’s sovereignty.
At least, a complete rules of ethic should be formed for
the capital worldwide. If there are rules that created for
journalist, doctors, bankers there should be rules for the
capital. If the corrective arrangements are not made for
the global justice against the integrated global capitalism and its power, the created wealth in the world will
become a source for a global instability. Limitations on
general public services makes you think that the poor
people have only the rigths of suffering and death.

ÖZELLEŞTİRME / PRIVATISATION
Özelleştirme uygulamaları küresel boyutta servet ve
gelir transferine dönüştü. Çokuluslu firmalar yoksul
ülkelerin yaratabildikleri zenginlik alanlarına (Eldorado) elkoyuyorlar. Bu, artık, devletin ekonomide oyuncu olmasına karşı çıkan rasyonel görüşleri çoktan aştı.
Kamu işletmeleri (KİT’ler),
çalışanların işlerinin korunması ve KİT’lerin faaliyetlerine göre yapılanan yöre ekonomilerinin
çöküntüye uğramaması
şartları ile özelleştirilebilir. Sağlık ve eğitim
sektörlerinin
rekabete
açılması, yoksulların bu
hizmetlerden yararlanmasını ve dikey sosyal
hareketliliği desteklemek
şartıyla iyidir. Ancak, geliştirilen yeni yöntemlere
ve teknolojilere rağmen,
doğal tekel niteliğinde
olan yerel kamu hizmetlerinin özelleştirilmesi kabul
edilemez. Su, toplu ulaşım ve çöp sektörlerindeki özelleştirmeler tekelleşme yaratıyor. İngiltere ve İsveç’teki
özelleştirmeler toplu ulaşım ve çöp sektörlerinde tekelleşme yarattı. Su işletmeciliğinin özelleştirilmesiyle,
azgelişmiş-gelişmekte olan ülkelere giren çokuluslukartelci şirketler, su fiyatlarını yükselterek yoksul halkları su kullanamaz hale getirdiler. Türkiye’den Antalya,
Arjantin’den Buenos Aires, Filipinler’den Manila su işletmelerinin özelleştirilmesi bu konudaki yüzlerce örnekten birkaçıdır. Çokuluslu-kartelci şirketler yerel yönetimleri ve ulusal hükümetleri aşmaktadırlar. Bu yüzden bazı
ülkelerde çok ölümlü protestolar meydana gelmiştir.

Implementation of privatisation turned into a transformation of wealth and income at the global level. Multinational firms take over the areas that the poor countries
can create wealth from. This went beyond the school of
thoughts that the governments should not be a player
in the economy in which sectors the under developed
countries are making
profit. Without deterioration of regional and local
economies and the lost
of jobs, privatization of
public enterprises may
be done. With the conditions of supporting the
usage of these services
by poor people and the
vertical social movements, privatization of the
health and the education
sectors can be a good
thing in spite of developed methods and Technologies the privatization
of local public services that are natural monopolies can
not be accepted. Privatization of cleaning, transportation and water sectors create monopolies as per the
privatization of water and cleaning corporations in the
UK and Sweden. With the privatization of water business
multinational companies that moved into developing
countries raised the water prices and made the poor
people not to use the water. Some examples of privatization of water business are Antalya from Turkey, Buenos
Aires from Argentina, and Manila from Philippines. Multinational companies go over the local managements and
the national governments. Therefore in some countries
there has been protests that many deaths has been occured.
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SU ÖZELLEŞTİRMESİ / PRIVATISATION OF WATER
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Türkiye’de su sektöründe hali hazırda birkaç özelleştirme örneği vardır. Antalya su işletmeciliği özelleştirilmiş,
1997-2002 arasında süren uygulamadan sonra, yabancı şirket tahkime başvurarak işi bırakmıştır. Özel işletmecilik döneminde su fiyatları reel olarak
%250 oranında artmış, suyun
ve işletmecilik hizmetlerinin
kalitesinde bir iyileşme olmamıştır. İzmit’e su tedariki için
Yuvacık Barajı Yap-İşlet-Devret
(YİD) modeli ile özelleştirilmiş,
1996-99 arasında inşa edilen
barajda üretilen su pahalı olduğu için pazar bulunamamış, yabancı firmaya verilen
satış garantisi sebebiyle kamu zarara uğratılmış, proje
maliyeti emsal projelerden çok pahalı gerçekleşmiştir.
İmtiyaz sahibi yabancı şirket, fiyat iyileştirmeyi kabul etmediği için beliren ihtilafta, tahkime gitmiştir.

There are already some example of the privatization in
water sector in Turkey. For instance; a water privatization
has been implemented in Antalya province between 19972002. But an international foreign firm went to the arbitration
board in order to leave the job
and left it. The price of the water
increased 250% during this period. The quality of the services
did not change at all. Barrage
of Yuvacik in Kocaeli province
was privatized by the model
of Built- Enterprise-Transfer in
Izmit between 1996-1999. The
produced water could not be sold because of the high
price. Due to guarantee was given to the foreign firm by
the local administration, the cost of project was higher
than the similar projects. The priviliged foreign company
demand to resolve the price dispute by arbitration.

Çeşme- Alçatı Belediyeler Birliği su işletmeciliğini
2003’te özelleştirmiş, yöredeki su fiyatları komşu beldelerden ve Türkiye ortalamasından çok yukarı çıkmıştır.

The water business was privatized by Cesme-Alcalti municipalities association in 2003 and the price of the water climbed up from the average water prices of Turkey
and the neighbouring municipalities.

TOPLU ULAŞIM ÖZELLEŞTİRMESİ / PRIVATISATION OF PUBLIC TRANSPORTATION
Toplu
ulaşım
sektöründe
önemli sorunlar vardır. Büyük
kentlerde banliyö treni, metro,
hafif raylı sistem ve tramvay
hizmeti yetersizdir. Otobüsler
toplu ulaşımda büyük paya
sahiptir. İstanbul, Ankara ve
İzmir gibi, ülkenin en büyük 3
kentinde bile böyledir.
Belediyelerin otobüs sayıları ihtiyacı karşılamadığından, İstanbul ve Ankara’da büyükşehir belediyelerinin denetimindeki
özel sektör otobüsleri de toplu ulaşım hizmeti vermektedir.
Deniz ulaştırmasından İstanbul’da yeni yeni yararlanılmaktadır. Toplu ulaşım programları arasında bütünlük ve yönetim
işbirliği (entegrasyon ve koordinasyon) yoktur. Bu hizmetleri
üreten idarelerin tümü Büyükşehir belediyelerinin patronajı
altında değildir. Hizmet üretme imtiyazı büyük ölçüde kamudadır. Özel halk otobüsleri uygulaması istisnai bir durum arz
etmektedir. Sektörde henüz önemli bir özelleştirme yapılmamıştır. Ancak belediyeler, şoför ve yardımcı personeli taşeron
firmalar aracılığı ile istihdam etmektedirler. Bu uygulamalar,
çalışanların haklarını ücret, çalışma süre ve koşulları, örgütlenme imkanları bakımından geriletmektedir. Kayıtdışılığı kolaylaştırmaktadır.
Belediyeler, şoför ve yardımcı personeli taşeron firmalar
aracılığı ile istihdam etmektedirler. Bu uygulamalar, çalışanların haklarını ücret, çalışma süre ve koşulları, örgütlenme imkanları bakımından geriletmektedir. Kayıtdışılığı
kolaylaştırmaktadır.
Toplu ulaşımda başedilmesi gereken en önemli sorun minibüslerle toplu ulaşım hizmeti verilmesidir. Minibüsler kentlerin
sosyal yapısına ve teknik altyapısına zarar vermekte, trafiği tıkamaktadır. Ulaşım maliyetini yükseltmektedir. Gürültü, hava
ve görüntü kirliliğine sebep olmaktadır.
“Dolmuşçuluk” denilen bu faaliyet, aslında, bir marjinal iş iken,
şimdi büyük bir rant yaratmıştır. Sektörde çalışanların verimli
alanlarda istihdamı sağlanarak dolmuşçuluğun ortadan kaldırılması gerekmektedir. Fakat bu, bugünkü koşullarda imkansıza yakındır. Dolmuşçuluk kaldırılmadıkça trafik sorununu çözmek de böyledir. Burada iki yanlı bir çıkmaz (dilemme) vardır.

There are big problems in public transportation sector. Services of train, metro, tram, light rail systems are insufficient
in big cities.Buses have a big part in public transportation. It
is even like this in the biggest three cities - Istanbul, Ankara,
Izmir - of the country because of municipalities need of more
busses has not been satisfied, the private sector busses also
gives services of public transportation under the supervision
of Istanbul and Ankara municipalities.
Recently, sea transportation is being used in Istanbul. There
are no integration and management coordination between
programs of public transportation. The administrations that
provide these services are all not under the supervision of
greater municipalities. The public transportation services are a
privilege to the public sector. Private public busses are exceptions. There has not been an important privatization attempt
in the sector. However, municipalities employ drivers and assistant personell through subcontractors. These applications
deteriorate the rights of workers, such as their payments,
working hours and conditions, and the possibilities of becoming organized. These applications also make informal employment easier.
Municipalities employ drivers and assistant personel
through subcontractors. These applications deteriorate
the rights of workers, such as their payments, working
hours and conditions, and the possibilities of becoming
organized and also make informal employment easier
The most important problem of public transportation sector
that need to be rehabilitated is the services has been given
by minibuses. Minibuses damage cities’ social structure and
technical infrastructure and also cause traffic jam. Minibuses
increase the transportation cost. They cause noise and air pollution and also contamination of environment.
This activity is called “dolmusculuk” and it was a marginal sector. But now it creates a very big unfair earning. It is necessary
to abolish this sector and the employees of this sector should
be employed in other productive sectors. But this is nearly impossible in today’s conditions. There is a dual dilemma; we
can not find a solution to our traffic jam if this sector is not
abolished.
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KENTSEL ATIK HİZMETLERİNDE ÖZELLEŞTİRME / PRIVATISATION OF REFUSE SERVICES

Belediyeler çevre sağlığı hizmetlerini yapmaktan ve yaptırmaktan sorumludur. Beldenin katı atıklardan temizlenmesi,
katı atıkların taşınması, toplanması, geri kazanım için ayrıştırılması, depolanması, gübreleştirilmesi ve yakılması gibi teknik
prosesleri uygulayıp bu alanda çevre hizmeti
üretmek belediyelerin görevidir. Bu hizmetin
finansmanı için kent sakinlerinden çevre temizlik vergisi alınmaktadır.
Hali hazırda belediyeler, katı atığa ilişkin çevre
hizmetlerini, sokakların süpürülüp katı atıklardan temizlenmesi ve katı atıkların taşınıp belli
bir alana boşaltılması ile sınırlı tutmaktadırlar.
Yani çevre hizmetleri teknolojik gereklerin çok
gerisindedir. Buna mukabil, çevre hizmetlerinin ticarileştirilmesi hızla yaygınlaşmaktadır.
20-30 bin nüfuslu kasabalarda bile, özelleştirme adı altında, çöp süpürme hizmeti taşeronlara verilmekte, kayıt dışılık teşvik edilmekte,
işçi hakları geriletilmekte, çalışma koşulları kötüleşmektedir.
Üstelik hizmet, daha yüksek maliyetle yapılmaktadır.
Bütçe ödenekleri içinde personel harcamaları daraltılırken hizmet satın alma ödenekleri yükselmekte, hizmetin belediyeye
külfeti artmaktadır. Çevre hizmetlerinin önemli bir bölümü olan
katı atık azaltma, temizleme, taşıma, ayrıştırma, yeniden kazanım ve bertaraf etme süreçlerinden, taşıma sonrası süreç
özelleştirilebilir. Çünkü, sonraki süreçler ileri teknoloji kullanmayı, büyük yatırımlar yapmayı, pazar bulmayı, ticari rekabeti
gerekli kılar. Ayrıca, bu aşamalarda faaliyetlerin çevre sağlığı
açısından bölünmesi mümkündür. Halbuki, çöplerin süpürülüp kentten uzaklaştırılması, bölünemez ve o sebeple fiyatlandırılamaz bir kamu hizmetidir. Hizmetin bu kısmı vergilerle
finanse edilmek zorundadır. Ancak, yersiz, hesapsız, teknik ve
hukuki altyapısı olmayan bir özelleştirme uygulaması yayılıyor.
Böylece kaynaklar kötü kullanılmaktadır. Belki de gelecek 10
yılın kent hizmetleri kaybedilmektedir.
Doğal tekel niteliğindeki yerel kamu hizmetlerinin özelleştirilmesine karşı çıkıyoruz. Özelleştirme uygulamalarındaki yanlışlara eleştirilerimizi sürdürüyoruz. Bu konuda hazırladığımız
“Özelleştirme Raporu- Yerel kamu hizmetlerinde özelleştirme”
adlı araştırmamız Kasım 2006’da yayınlanmıştır.
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Municipalities are responsible of providing environmental
health services. Refuse collection and reprocessing of this refuse rare municipalities’ duties. To finance this duties the tax
of environmental cleanliness is given by the residents. Today,
municipalities limit their
activities to only sweeping of the streets and the
refuse collection. Environmental services are very
limited and behind the
technological needs. For
this reason, environmental
services are rapidly being
commercialized even in
the towns with only 20-30
thousand populations, under the name of privatization, the service of sweeping refuse is given to the
subcontractors. Therefore the workers rights and the working
conditions deteriorate and illegal employment is encouraged.
Furthermore the cost of services are increased.
While in budget allowances, personnel expenditures are
narrowed but the service buying allowances are increased.
Therefore the burden of services increases from the processes of cleaning decreasing, transporting, sorting, reprocessing and destruction require high technology, big investments,
new markets and commercial competition. In addition, for environmental health these activities could be divided. Whereas,
sweeping and collection of refuse rare public services that
can not be divided for this reason can not be priced. This part
of the service needs to be financed by taxes. However, an inept and unplanned privatization becomes widespread, without
a technical and legal structure. Thus the resources are being
used badly. May be the next 10 years of city services are being lost.
We oppose the privatization of local public services which are
in the nature of natural monopoly. We do continue to criticize
the mistakes of privatization practices. In this subject, our research book whose title is “Privatization Report – Privatization
In Local Public Services” published in November-2006.

YERLİ DEĞERLER KÜLTÜREL KİMLİK / LOCAL VALUES CULTURAL IDENTITY
İçerdiği adaletsizliğe itirazları yok etmek için, küreselleşme
sürecinde yerel kültürler horlanmaktadır. Her türlü yerel değer, kimlik ve hareket ezilmektedir. İslam Dini’nin terörizmle
eşleştirilmeye çalışılması bunun açık bir kanıtıdır.
Yerli değerleri horlanan ve küresel rekabetin dışına itilen 5.5
milyarı aşkın insan, zengin ülkelere doğru bir göç dalgası yaratmasa bile, Batı uygarlığı, dünya nüfusunun %85’ini dışlamakla onurlanamayacaktır. Onur, bütün insanlığa adalet, eşitlik, özgürlük, barış, dayanışma ve huzur sağlamaya çalışmaktadır. Büyük devletler çevre politikalarını, insanlığa karşı borç
ve sorumlulukları çerçevesinde, gözden geçirmelidir.
Bilimin ideolojik yorumları bir yana, bilinen bütün tarih şahitlik
eder ki, İslam Dini, hiyerarşisini gözeterek, bütün insanlara,
hayvanlara ve bitkilere merhameti emreder. Bu emir, ırk, din,
tür gözetmez. Müslümanlar savaş halinde bulundukları milletlerin sivillerine asla zarar vermezler; onların savaşçılarına
savaş gerekleri dışında zarar vermezler. Herhangi bir müslüman köylünün bile bildiği bu açık gerçeklere rağmen, örtük
biçimde, hatta giderek bir yanlışın egemen hale getirilmesi
biçiminde, İslam Dini’nin terörizm kaynağı gibi gösterilmesi
insanlık alemine büyük zarar verir. İnsanların dini tercihleri
açık-örtük zorlamaya maruz bırakılmamalıdır. Müslümanların
dini hayatlarına çeşitli bahanelerle getirilen kısıtlamaların Batılı
kurumlar, politikacılar ve medya tarafından onaylanması ve/
veya desteklenmesi İslam dünyasına yönelik açık bir zulüm
ve çelişkidir.
İslam Dini değişimi uyaran bir dindir. Çağdaş hayatı kolayca
kavrayabilir. Günümüzde bütün toplumları şiddet, uyuşturucu
bağımlılığı, ikincil ilişkilerle dışlanma, yasa dışı ticaret, kadın
ticareti, aileden kopuş gibi problemler kuşatmıştır. Bu sarsıcı
sorunlara çözüm bulunmasında İslam Dini büyük bir imkandır. İslam Dinine göre, “insanların en hayırlısı insanlara faydalı
olandır.”
İslam’ın kendi çağdaşlaşma sorunlarına ve çağdaş sorunlara
çözüm üretme kapasitesini dumura uğratmaktan kaçınılmalıdır. Fanatizm böyle önlenir. İslam Dini fanatizmi şiddetle yasaklar. Batı dünyası tarihi birikimini gözden geçirmeli, önyargılarından kurtulmalıdır. Küresel terörizmle etkili bir mücadele
için, İslam’ın doğru öğrenilip anlaşılması, özellikle İslam kültürüne ait coğrafyalarda kolaylaştırılmalıdır.

To destroy the opposition against unfairness of globalization, local cultures
are despised. Every
kind of local values
identities and movements are being
crushed. The efforts
are made to connect
terrorism to Religion
of İslam is an open proof of this. Western civilizations are not
going to take pride in externalization of 85% of world population. An honor is to work to bring justice, equality, freedom,
peace, collaboration and ease to all humanity. Governments
should review their environment politics according to their responsibilities and debts to humanity.
Apart from science’s ideological conclusions, all known history witnesses religion of İslam, commands to show mercy,
with the consideration of their hierarchy, to all human beings,
animals and plants. This command does not discriminate on
religion, race or kind. Muslims do not harm citizens of the nation that they are in war with. In spite of this open truth that, being know by any Muslim villager in a concealed way, Religion
of İslam is being showed like a breeding ground of terrorism
and this will harm the humanity. Human beings preferences on
religion should not be forced openly or secretly. The supports
and approvals of institutions, politicians and media to restrictions that have been brought the Muslims’ religious life is an
open torture, cruelty and paradox to Islamic World.
The Religion of İslam is changeable and can grab the modern
life easily. Nowadays, all societies surrounded with problems
such as violence, drug usage, illegal trade, white-slave traffic, breakages in family relations. The Religion of İslam has
solutions to this shocking problems. According to the religion
of İslam “the best blessed person is useful to human beings”.
Religion of Islam forbidden fanatizm vehemently. Western
World should review its history and should get rid of its prejudice for an effective fight against global terrorism. Islam should
be learned and understood correctly especially in the territories where the Islamic culture is dominant.
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ORTADOĞU / MIDDLE EAST
Bizim Tarihimiz, kültürümüz ve çıkarlarımız Orta Doğu
ile bütünleşmiştir. Esasında, Batı da temel değerlerini
Orta Doğu’dan transfer etmiştir. Hz. İsa Orta Doğuludur, Hz. Musa Orta Doğuludur. Roma İmparatorluğu bir
yanından Orta Doğulu idi. Yunan felsefesi Batı’ya Orta
Doğu üzerinden geçmiştir. Yani Batı, kültür temellerini
Orta Doğu’dan miras almıştır. Bu coğrafyanın sulha, istikrara, üretkenliğe, çağdaş değerlere kavuşturulması
çok önemlidir. İslam kültürünün sert noktalarını aşındırmaya kalkmak bölgeye ve insanlığa felaket getirir.
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Turkey belongs to the Middle East region. Our history,
culture and interests are integrated with the Middle East.
As a matter of fact, West also transferred its main values from the Middle East. Jesus and Moses come from
the Middle East. A Part of Roman Empire was affected
by the Middle Eastern culture. Greek philosophy transferred to the West through the Middle Eeast. That is to
say, The West inherited its culture base from the Middle
East. It is very important to bring peace, stability, productivity and modern values to this region. An attempt to
erode the rigid points of the religion of İslam will bring
catastrophes to the geography and the humanity.

AVRUPA BİRLİĞİ TÜRKİYE / EUROPEAN UNION TURKEY
Avrupa Birliği’ne
(AB’ye) tam üye olması,
Türkiye’nin 150 yıldır
süren kendini yenileme
çabalarını destekleyebilir. AB üyesi Türkiye,
bölgedeki diğer ülkeler
üzerinde, NATO üyesi
Türkiye’nin etkisinden daha fazlasını yapabilir. Böylece kültürel iktibas kolaylaşabilir, medeniyetler arası
işbirliği artabilir. İslam değerlerine yönelik önyargıların
çözülmesi Batı kültürünü zenginleştirir. Ayrıca, AB
üyeliği, Türkiye’deki bazı siyasal psikozları yatıştırabilir.
Türk toplumu altta kalmayı asla kabul etmez. Bu itici
güç (force motrice) AB’nin gelişmiş ülkeleri ile Türkiye
arasındaki rekabet eşitsizliklerini, orta vadede, hızla
ortadan kaldıracaktır.
Türkiye’nin üyeliğinin AB’ye maliyet değil, zenginlik
katacağı kesindir.

To become a full member of the EU may
support Turkey’s efforts
which has been going
for 150 years to renew
itself. A Turkey which is a
member of EU will have
more effect on the other
countries in the area then Turkey which is a member
of NATO. Thus, cultural citation will get easier, and the
cooperation between civilizations will be increased.
Western culture will become richer if it will unravel its
prejudices towards the Islamic values. In addition, EU
membership will subscribe some political distortions.
Turkish society does not ever accept to be under. This
forcing motive will lift rapidly the inequality in competition between developed countries of EU and Turkey.
The membership of Turkey to EU will bring certainly a
wealth not a cost.
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BÜYÜK DEVLETLERİN BÜYÜK YANILGISI / BIG MISTAKES OF DEVELOPED COUNTRIES
Büyük devletler yüzyüze bulundukları sorunları küçümsüyorlar. Kendi hata marjlarını da küçümsüyorlar. Halbuki, yeryüzünde Nuh Tufanı ile batan bir imparatorluk
yok. Tarihte kalan imparatorluklar, belki de, küçümsedikleri sorunlar ve hata marjları sebebiyle battılar. Küçük, güçsüz ve önemsiz sayılan ülkelere, küreselleşme sürecinde figüran rolü verilmesi, onların, bir gün,
Spartaküs’ün ordusu gibi, ortak bir güç yaratmalarına
yolaçabilir. Kamu vicdanı derin birikimler sonucu birdenbire patlar; tıpkı tsunami gibi. Bu, Batı uygarlığına
zarar verir. Dünya Bankası ve IMF’nin karar süreçleri demokratikleştirilmelidir.
Çalışma tarzları ve politikaları değiştirilmelidir. Dünya
zenginliğini zengin ülkeler lehine yönetmekle görevli
olan bu kuruluşlar, yoksul ülkelere karşı adil olmalıdır.
Yoksul ülkelere karşı icra memurluğu ve tahsilatçılık
yapmaktan vazgeçmeleri gerekir. İzledikleri sıkıştırma
politikası yoksul ülkelerin aydınlarında derin sarsıntılar
yaratmaktadır. İdeolojik fanatizmi tahrik etmektedir.
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Developed countries look down on their problems they
also look down on their mistake margins. However, there
is not an empire that sank because of the deluge of Noah
in the world. They might fall because they look down
on their problems and their mistake margins. In the globalization process, the small, powerless and counted
as unimportant countries are given the roles of extras
and for this reason one day they may come together
and will create a joint power like Spartacus’s army. Like
Tsunamis, public conscience suddenly does burst after
deep aggregations. This will harm the Western civilization. The process of decision making of IMF and World
Bank should be democratic. Their working practices
and policies should be changed. They should give up
to be bailiffs. The oppressing politics that they follow on
poor countries do create deep discomfort among their
intellectuals and cause provocation towards ideological
fanaticism. These institutions which are responsible to
manage world wealth in rich countries’ favor should be
fair on poor countries.

DURUŞUMUZ / POSTURE
Bireycilik, sivillik, verimlilik, dayanışma, sosyal ortaklık,
adalet, çevrecilik, yerlilik, demokrasi ve katılımcılık, sendikal demokrasi bizim temel prensiplerimizdir. Sivillikten, demokrasi dışı dayatmalara karşı duruşu anlıyoruz.
Soğuk Savaş döneminde bazı sendikalara yüklenen
“devlet” görevi türünden yükümlülükleri yadsıdığımızı
ifade ediyoruz. Bu tür görevler sendikaların sivil toplum
örgütü olma niteliğini yok eder. Küresel sendikal dayanışmayı imkansız hale getirir. Nitekim, Amerikan AFLCIO’nun Irak Savaşı’na destek vermesi, küresel sendikal bütünleşmeye büyük ölçüde engel olmuştur. Biz,
dayanışmayı yerel, ulusal ve uluslar arası, sendikal ve
toplumsal bütün alanları kapsayıcı bir kavram olarak algılıyoruz. Adalet de öyle. İnsanların din tercihlerinin eğitim, çalışma ve siyasal katılım açısından ayrımcılık faktörü olarak kullanılmasına karşıyız. Yerliliğimiz milli kültür
değerlerimize bağlılığımızı ifade eder. Küresel değerlere
ve işbirliklerine açık olmamız, kültürel değerlerimizi ve
milli kimliğimizi yadsımamızı gerektirmiyor. Milli kültür
değerlerimize ve kimliğimize dayanmazsak, kendimiz
olamayız, hiçbir şey olamayız. Yerlilikle evrensellik birbirini tamamlamalıdır. Sendikal demokrasiyi sendikaların
örgütlenmesi ve kurumsal kimliğini oluşturmasında vazgeçilmez bir süreç sayıyoruz. En alttaki temsil görevlerinden konfederal ve küresel entegresyonlara kadar,
bütün örgütlenme, işbirliği, karar ve eylem aşamalarında demokrasi tam uygulanmalıdır. Sendikaların çalışanları temsil gücü, görüşlerini kamuoyu ile paylaşabilme
ve sosyal hareketlere etkin katılım hakları demokratik
uygulamaların iki dayanağı olmalıdır. Verimliliği prensiplerimiz arasında saymamız, daha fazla üretmeden daha
adil bölüşümün çok zor olduğu gerçeğine dayanmaktadır. Türkiye OECD ülkeleri arasında verimlilik düzeyi en
düşük ülkedir. Verimlilik artışını hızlandırarak, enflasyona

Individualism, civility, productivity, efficiency, solidarity,
social partnership, justice, environmentalism, domesticity, participatory democracy and trade unionist democracy are our fundamental principles. In our concept, being civilian requires to be against all kinds of impositions
whose source is not democracy. As a trade union, we
reject to undertake or to be charged of a “state” mission as it occurred during Cold War. These types of
missions annihilate to be an NGO for trade unions and
makes global unionist solidarity impossible. As a matter of fact, what AFL-CIO, an American union, supports
the US government to Iraq War is a concrete obstacle
to global unionist solidarity. We think that the solidarity
term should include all social and unionist fields at local,
national and international levels as like the term of “justice”. It is not humanistic to use the personal religious
preferences as a discriminatory tool in education, work
and political lives. In our view, being domestic means
to be tied to our national cultural values and to respect,
live and improve those values. Being open to global
values and co-operations is not required to oppose
our cultural values and national identity, in our understanding. We would be nothing or not exist if we don’t
lean upon our cultural values and national identity. Domesticity and universality should complete each other.
Trade unionist democracy is an indispensable process
to (be) organize(d) and to generate an institutional identity. Democratic procedures must be carried out completely at all organizational, cooperative, executive and
operational stages from the lowest representation to
confederal and global integrations. The trade union representation strength (legitimacy) to workers, to have capacity and ability to share their views to public opinion
and to effectively participate in social movements are
two pillars of democratic applications. To mention the
productivity and efficiency terms among our principles
indicates the fact that making a fairly distribution is quite
difficult before to produce more. Turkey has the lowest
efficiency level among OECD countries. It is possible to
increase wages by increasing efficiency without any up-
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yol açmadan ücretleri yükseltmek mümkündür. Böylece
ülkenin rekabet gücü de yükselir. Verimlilik prensibimiz,
aynı zamanda, işverenlerle sosyal ortaklık zemini olarak
değerlendirilmelidir.

ward movement in inflation figures. Thus, the country efficiency strength will be increased. In addition, efficiency principle of our organization would be considered as
a social partnership base with employers.

Neo-liberalizme, militarizme, ırkçılığa, göçmen işçi karşıtlığına, elitçiliğe, dinsel korumacılık ve yasakçılığa,
küçük grup çıkarcılığına, küresel güç hegemonisine,
savaşa, kişilerin yaşam tercihleri sebebiyle eğitim ve
çalışma haklarının engellenmesine, sosyal refahın ticarileştirilmesine karşıyız. Sosyal refah politikalarını kuvvetle içeren bir piyasa ekonomisine taraftarız. Finansal
kapitalizmin eşitsizlikleri büyüten aşırılıklarını insanlığın
geleceği için tehlikeli görüyoruz. Sosyal refahın ticarileştirilmesini önlemek için, eğitim ve sağlık hizmetleri,
yoksul kesimleri tamamen içerecek düzeyde, kamu tarafından sunulmalıdır. Su, toplu ulaşım ve çevre temizliği gibi yerel kamu hizmetleri de ticarileştirilmemelidir.
Dinsel korumacılık bir devletin, kültürel altyapısını oluşturan dini, diğer dinlerin faaliyetlerine karşı korumaktır.
Bu, din özgürlüğüne zarar verir. Dinsel yasakçılık ise, bir
toplumun kültürel altyapısını oluşturan dine karşı, çeşitli
gerekçelerle sınırlar konulmasıdır. Bu da din özgürlüğüne aykırıdır. Küçük grup çıkarcılığından kasıt, bir bölge
veya işkolunda örgütlü bir sendikanın, küresel işçi dayanışmasına ve örgütlenmesine uymayan stratejik tutum
ve eylemler içerisinde olmasıdır. Bu kabil taktik olayların
işçi hareketine zarar vereceği açıktır. Sendikalar, yerel
düzeydeki eylemlerinde, küresel işçi dayanışmasını ve
o dayanışmanın gerekli kıldığı stratejik davranışı daima
ön planda tutmalıdır.

In our unionist literature, it is not possible to defend
or support neo-liberalism, militarism, racism, elitism,
religious protection and prohibition, small group expediency, global power’s hegemony, war, exclusion of
some people due to their personal life preferences and
commercialising of social welfare. We are adherent of
a “humanistic” market economy which includes social
welfare policies. In our vision, excesses of financial capitalism which increase inequalities are seriously dangerous to humanity’s future. In order to prevent social welfare from to be commercialized, education and health
services must be provided by the public authorities by
assuring that all indigent segments would be included.
Basic public services such as water, public transportation, cleaning and waste do not have to be commercialised. Religious protection stands for the religion, as a
cultural values’ base of the state, should be protected
against the others. This conception damages religious
freedom. Religious prohibition means that religious life
is restricted with various reasons. This is also contrary
to religious liberty. The phrase of “small group expediency” may be explained a position in which any trade
union follows strategic policies, attitudes and actions
that are not harmonious with global workers’ solidarity.
It is very clear that these kinds of tactics and policies
damages workers’ movement. Trade unions should give
a high priority to global workers’ solidarity and the related strategic behaviours in their actions at local level.
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