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UFKU GENIŞLETECEK YAKLAŞIMLAR
GELIŞTIRMEK, GÜÇLÜ ve
DEMOKRATIK BIR
SENDIKAL YAŞAMIN GEREĞIDIR
Türkiye’nin en büyük işçi sendikası konumunu sürdüren HİZMET-İŞ, yerelden evrensele sahip olduğu vizyonla,
21. yüzyıl sendikacılığının en büyük
temsilcisi olmaya devam ediyor.
Yarım asra yaklaşan mücadelesinde
tavrını her zaman uzlaşı tabanına oturtan HİZMET-İŞ, yeni sendikal mücadelenin nasıl olması gerektiğini uygulamalarıyla ortaya koymaktadır.
Artık kavganın yerini uzlaşmanın almadığı bir anlayışın sendikacılıkta yeri olmadığı aşikârdır.
1990’larda önce kavram, ardından
uygulama olarak çalışma hayatında
yer alan sosyal ortak ve sosyal diyalog, kamu, işveren ve işçiler arasındaki uyuşmazlıkları çözme çabasıdır.
Çatışma yerine sosyal diyalogu benimsemek, çözüm odaklı yaklaşım
sergilemek, tecrübeleri yeni nesillerle
paylaşarak onların enerji ve hayal güçlerinden faydalanmak, ufku genişletecek yaklaşımlar geliştirmek güçlü ve
demokratik bir sendikal yaşamın gereğidir.
Tarih boyunca kavga temelli mücadelelerin, son tahlilde radikalleşmediği
çok az örnek vardır. On dokuzuncu ve
yirminci yüzyıla hâkim olan ideolojik
düşüncelerin tesirinde kalarak günümüz sendikacılığını sürdürmeye çalışan
sendikaların, bugün temsilde nasıl zorlandıkları malumdur.
Bu tür sendikalar, sosyal ortaklık ve
sosyal diyalog ile hareket eden, uzlaşı
ve barışı önceleyen sendikalara yönelik
algılarını hala değiştirmemekle birlikte,
çağın gereklerine yönelik politika da
belirleyememektedirler.

Oysa HİZMET-İŞ, içinden geçmekte
olduğumuz pandemi döneminde bile
sürecin en başından bu yana çalışmalarını kesintisiz bir biçimde sürdürmekte, yeni başarılar, yeni kazanımlar elde
etmektedir.
HAK-İŞ ve HİZMET-İŞ olarak yürüttüğümüz mücadele neticesinde kadrolarına
kavuşan emekçilerin toplu iş sözleşmelerini ardı ardına başarıyla imzalandığımız bir dönemi yaşıyoruz.
Uzun yıllardır taşeron sistemi içinde
emeği sömürülen emekçilerin, imzalanan sözleşmelerle yaşanabilir ücret
ve sosyal haklara kavuşması bizler için
hem büyük bir sevinç hem de büyük
bir gurur kaynağıdır.
Üyelerimizle olan sarsılmaz bağlarımız
ile daha iyi, daha güçlü sözleşmelere
imza atıyoruz.
Çağrı Merkezimiz, yukarıda değindiğimiz birçok konunun altını doldurduğumuzun bir başka örneğidir. Üyelerimizin sorun, talep ve eleştirilerini en
kısa ve en basit şekilde iletebilmesi için
hizmete açtığımız Çağrı Merkezimiz,
Sendikamızın ‘Sosyal Sendikacılık’ anlayışını tüm kamuoyuna göstermiştir.
Dergimizin 160. sayısında yine Genel
Başkanımız Mahmut Arslan’ın ve Genel
Başkan Yardımcılarımızın açıklamaları
ile ziyaretlerini, teşkilatımızdan ve komitelerimizden haberleri, Türkiye’nin
dört bir yanında imzaladığımız toplu iş
sözleşmeleri ve daha birçok etkinliğe
dair haberleri bulabileceksiniz.
Şimdiden iyi okumalar.
Bir dahaki sayıya kadar esen kalın.

Başkan’
d
an
Başkan’dan
GELECEĞİN SENDİKALARI,
SENDİKALARIN GELECEĞİ

Mahmut ARSLAN
HAK-İŞ Genel Başkanı ve
HİZMET-İŞ Genel Başkanı
mahmutarslan@hakis.org.tr
@hakismahmut

Ortak değerlerin,
ortak sorunların
ve ortak çıkarların
hayatiyetini
özümseyen ve bunlar
üzerine kolektif
çalışma potansiyeline
sahip olan HAK-İŞ ve
HİZMET-İŞ, Türkiye’de
toplumsal hareket
sendikacılığının
atölyesi
durumundadır.

Dünyamız şok edici olaylar ve
şaşırtıcı alt üst oluşlara sahne
oluyor. Tarihin en büyük iş ve
gelir kaybına yol açan olağanüstü hadiselerinden biri olan pandeminin dayattığı koşullar nedeniyle, çalışma biçimlerinden
sosyo-ekonomik politikalara,
üretim ve tüketim şekillerinden
toplumsal alışkanlıklara kadar
pek çok rutinimizin değişmekte
olduğuna tanıklık ediyoruz.
Covid-19 virüsünün dünyanın
maddi yapısında, insanlığın
toplumsal ve kültürel sistemlerinde izler bırakacağı öngörülüyor. Bilhassa iş ve gelir kaybı
yaşayan emekçiler yönünden
salgının artçı etkilerinin devam
edeceği kaçınılmaz gözüküyor.
Bu duruma ek olarak iktisadi,
siyasi, sosyal sebepler ve iç savaş vb. nedenlerden dolayı göç
ettikleri ülkelerde emek sömürüsüne maruz kalan insanların
sürekli artan varlığı ve çalışma
hayatına olumsuz etkileri, önümüzdeki on yıllarda pek çok ülkenin problemi olacak.
Salgının yayılım hızının her geçen gün düşmesi, aşılamaların
hızla ilerlemesi ve toparlanma
sürecine girilmiş olması önemli
ve umut vericidir. Elbette, içinden geçtiğimiz zor günler aşılacak.
Fakat çalışma kültürü ve koşullarında yaşanan dönüşümden

dolayı, salgın sonrası çoğu kurumsal yapının değişmesi ve
güncellenmesi gerekecek.
Bu noktada sendikal hareket
açısından 80’li yıllardan kalma
eski tip edilgen, sığ ve ideolojik
yaklaşımların geçerliliğini yitirdiğini ve yeni bir emek duyarlılığının geliştiğini gözlemliyoruz.
Emek örgütlerinin standart
temaları artık önemini kaybediyor. Emek hareketi ve toplumun ihtiyaçları iç içe geçmiş ve
birbirinden ayrılmaz bir bütün
olmuştur.
Yeni sendikacılığın temaları,
sosyal taraflarla çalışma kültürü; insanca yaşanabilir ücret,
insana yakışır iş, herkes için
daha iyi işyeri; herkes için sağlık, temiz su ve temiz çevre; yaşam hakkı, toplumsal cinsiyet
eşitliği; adil gelir, adil vergi dağılımı; adalet, demokrasi, barış
ve özgürlüktür.
Emek örgütleri, işçi sağlığı ve
iş güvenliğinin yanı sıra toplum sağlığı ve güvenliğine katkı sunan, iş barışıyla birlikte
toplumsal barışı da önceleyen,
üye emekçilerin ücret ve sosyal
hakları kadar tüm emekçilerin
hak ve hukukunu da savunan
yapılara dönüşüyor.
Örgütlenme ve toplu iş sözleşmesiyle sınırlı sendikal anlayış
ve örgütler yerine, işin ve işlet-

melerin sürdürülebilirliğini sağlamada etkin rol alabilen, ulusal
ve uluslararası insani sorunlar
karşısında tavır ve çözüm ortaya
koyabilen emek örgütleri önem
ve değer kazanıyor.
Tabiri caizse; geleceğe tutunamayan, zamanın şartlarına ayak uyduramayan sendikacılık, kurumsal olarak varlık gösteremeyecek.
Çünkü artık sendikacılığı tüm
sosyal taraflarla ve özellikle toplumla birlikte yürütmek yaşamsal
önem taşıyor.
Her düzeyde nitelikli ve verimli
sosyal diyalogun kritik önem taşıdığı bir döneme giriyoruz. Kolektif çalışma ve dayanışma öne
çıkıyor.

Yakaladığımız ritimle, salgınla
mücadele ve salgının oluşturduğu
sorunların çözümlenebilmesinde
ortaya koyduğumuz toplumsal
çalışmalardan Filistin, KKTC, Suriye, Azerbaycan gibi uluslararası
konulara kadar pek çok durumda
rol alıyor, üstüne düşen görevleri
icra ediyor; tavır ortaya koyuyor,
duyarlılık geliştiriyor, kamuoyu
oluşturuyor ve sendikacılığı toplumla birlikte yapıyoruz.
Yıllar içinde geliştirdiğimiz kendimize özgü modelle bir taraftan
sendikacılığın itibarını yükseltmeye çalışırken, diğer taraftan
sendikacılığı geleceğe taşıyoruz.
Yeni ve çağımıza uygun projelerle
sendikacılık yaparak geleceği inşa
ediyoruz.

Bu noktada HAK-İŞ ve HİZMET-İŞ,
yeni nesil sendikacılık da diyebileceğimiz bu aşamayı çoktan aşmış durumdadır. Dünyayı ve çağı
iyi okuyarak değişimi önceden
görebilmiş, çeşitlenen talepleri
erken tespit edebilmiş ve buna
göre programlar belirleyerek hayata geçirmiştir.

Smart hedefler (spesifik, ölçülebilir, ulaşılabilir, gerçekçi ve
zamana bağlı) belirliyoruz. Enerjimizi dijitalleşmeye, ihtiyaç ve
talebe cevap veren projelere ve
araştırmaya yoğunlaştırıyor ve
bu doğrultuda ilerleyerek politikalarımızı ve faaliyet alanlarımızı
genişletiyoruz.

Ortak değerlerin, ortak sorunların ve ortak çıkarların hayatiyetini
özümseyen ve bunlar üzerine kolektif çalışma potansiyeline sahip
olan HAK-İŞ ve HİZMET-İŞ, Türkiye’de toplumsal hareket sendikacılığının atölyesi durumundadır.

Yeni yaşama ve çalışma koşullarını dikkate alarak pek çok modeli
hayata geçiriyoruz.

1980’leri, 1990’ları, 2000’leri
iyi okuyarak yeni duruma uygun
farklı stratejiler geliştiren HAK-İŞ
ve HİZMET-İŞ, çalışma kültürü ve
alışkanlıklarında ciddi dönüşümü
içeren pandemi sonrası döneme
de bilgi ve birikimiyle önderlik etmektedir.

Emekçilerin sağlıklı ve doğru bilgiye ulaşabilmelerini sağlamak
için ‘Çağrı Merkezi’mizi kurduk.
Hangi konfederasyondan, hangi
sendikadan olursa olsun; sendikalı yahut sendikasız olsun bütün
emekçiler Çağrı Merkezi’mizi rahatlıkla arayabilmekte ve hizmet
alabilmektedir.
Hiçbir emekçiyi ötekileştirmeden çalışıyor, hizmet veriyoruz.

Bütün emekçilerin sorunlarına
hassasiyet gösteriyoruz. Kadınlar
ve gençler başta olmak üzere,
toplumun tüm kesimlerinin sorunları ile ilgilenebilecek şekilde
programlar ortaya koyuyoruz. Bu
durumun getirdiği ekstra çalışmadan mutlu oluyoruz.
HAK-İŞ/HİZMET-İŞ olarak ülkemiz, milletimiz, emekçi kardeşlerimiz ve tüm insanlık için hayallerimiz var. Her yeni gün hayata
ve dünyaya katkı vermeye çalışıyoruz. Çünkü dünyaya ve hayata
dair her şey, çalışma yaşamına
sirayet ediyor, emeği, sendikaları ve içinde yaşadığımız toplumu
doğrudan ilgilendiriyor. Nihayetinde her şeyin başı emektir.
Bundan daha önce gelişen değişimler karşısında olduğu gibi
pandemi sonrası döneme de hazırlıklıyız. Yaşadığımız deneyimlerle, kazandığımız bilgilerle daha
hazırlıklı, daha umutlu ve inançlı olarak haklı mücadelemizde
emin adımlarla ilerliyoruz.

Yıllar içinde
geliştirdiğimiz
kendimize özgü
modelle bir taraftan
sendikacılığın
itibarını yükseltmeye
çalışırken,
diğer taraftan
sendikacılığı geleceğe
taşıyoruz.
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1 MAYIS'I HAK-İŞ ÖNDERLİĞİNDE
COŞKU İLE KUTLADIK
Konfederasyonumuz HAK-IŞ, 1 Mayıs’ı Taksim’de kutladı. Genel Başkanımız
Mahmut Arslan, Taksim’de pandemi koşulları dikkate alınarak gerçekleştirilen
kutlamalarda tüm emekçilerin 1 Mayıs Birlik, Mücadele ve Dayanışma Günü’nü kutladı.

Konfederasyonumuz HAK-İŞ, 1 Mayıs’ı Taksim’de kutladı. Genel Başkanımız Mahmut
Arslan, Taksim’de pandemi koşulları dikkate
alınarak gerçekleştirilen kutlamalarda tüm
emekçilerin 1 Mayıs Birlik, Mücadele ve Dayanışma Günü’nü kutladı. Genel Başkanımız
Mahmut Arslan, HAK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı ve Genel Başkan Vekilimiz Av. Hüseyin Öz, HAK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Dr.
Osman Yıldız, HAK-İŞ Genel Sekreteri Eda Güner, İstanbul Şubelerimizin Başkanları, HAKİŞ’e bağlı sendikaların Genel Başkan ve Yö-
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neticileri ile İstanbul Şube Başkanı ve
Yöneticilerinden oluşan HAK-İŞ heyeti,
sosyal mesafe kurallarını da dikkate
alarak Gümüşsuyu’nda bir araya gelerek buradan Kazancı Yokuşuna yürüdü.

1 MAYIS VE İŞ KAZALARINDA
KAYBETTİĞİMİZ EMEKÇİLER
DUALARLA ANILDI
1 Mayıs 1977’de hayatını kaybeden 37
emekçiyi ve HAK-İŞ’in 2019 yılı 1 Mayıs
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kutlamaları sırasında trafik kazasında
kaybettiğimiz üyelerimiz ile iş kazalarında kaybettiğimiz emekçiler dualarla
anıldı.
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“1 MAYIS 135 YAŞINDA”
Genel Başkanımız Mahmut Arslan Kazancı Yokuşu’nda yaptığı açıklamada,
2021 yılı itibariyle 1 Mayıs’ın 135. Yaşında olduğunu belirterek, “135 yıldır dünyanın büyük bir bölümünde 1

Mayıs Uluslararası Birlik, Mücadele ve
Dayanışma günü çeşitli etkinliklerle
kutlanmaktadır. Dünyanın her yerinde
emekçiler sorunlarını yüksek seslerle
meydanlarda haykırmakta, taleplerini
sıralamakta, varsa eleştirilerini yap-

makta, sorunların çözümü için birlik,
mücadele ve dayanışma içerisinde
mücadelelerini sürdürme kararlılığını
bir kez daha teyit etmektedirler. Türkiye’de de uzun yıllar alanlarda sorunlarımızı yüksek sesle haykırarak, taleplerimizi sıralayarak, varsa eleştirilerimizi
ve takdirlerimizi ifade ederek 1 Mayıs
Uluslararası Birlik, Mücadele ve Dayanışma Günü’nü barış içerisinde kutlamayı ülkemize armağan ettik” dedi.
“BARIŞÇIL 1 MAYISLARI ÜLKEMİZE
ARMAĞAN ETTİK”
HAK-İŞ Konfederasyonu olarak uzun
yıllardır her yıl Türkiye’nin farklı bir
ilinde 1 Mayıs kutlamalarını gerçekleştirdiklerini dile getiren Arslan, “HAK-İŞ
Konfederasyonu olarak barışçıl 1 Mayısları ülkemize armağan ettik. Gönlümüz isterdi ki Pandeminin olmadığı,
sağlık sorunlarının yaşanmadığı bir 1
Mayısı ülkemizde aynı heyecanla, aynı
anlayışla, kardeşlik ve barış duyguları
içerisinde kutlamak isterdik. Pandemi nedeniyle ne yazık ki 2 yıldır dijital
ortamlarda 1 Mayıs kutlamalarını gerçekleştiriyoruz” diye konuştu.
“KAYBETTİKLERİMİZİ ANIYORUZ”
1977 yılında Taksimde yaşanan vahim
olayların hala hafızalardan silinmediğini söyleyen Arslan sözlerini şu şekilde
sürdürdü; “O gün yaşanan provokas-

6

HABERLER

yonlarda ezilerek hayatlarını kaybeden
emekçilerin faillerinin hala bulunamamış olması bizim Kazancı yokuşunda
onları bir kere daha anma zorunluluğumuzu ortaya çıkarıyor. Bu provokasyonları yapanlar bu alanda emekçilerin
1 Mayıs Uluslararası Birlik, Mücadele
ve Dayanışma Günü’nü kutlamalarına
mani olmuşlardır. Bu alanı barış türkülerinin söylendiği bir alan olmaktan insanların öldüğü bir alan noktasına getirmişlerdir. Bu nedenlerden dolayı her
yıl imkan oldukça buraya gelip burada
kaybettiklerimizi anıyoruz. Bugün de
sadece burada kaybettiklerimizi değil,
Kadıköy başta olmak üzere ülkemizin
çeşitli alanlarında kutlama yaparken
kaybettiğimiz bütün emekçilerimizi,
ülkemizin, bölgemizin ve küremizin
her noktasında 1 Mayıs mücadelesini
yaparken hayatlarını kaybeden bütün
emekçileri, iş kazalarında ve meslek
hastalığıyla ilgili pek çok olumsuzluklar
sonucunda kaybettiğimiz emekçilerimizi burada anıyoruz.”
“KAYBETTİKLERİMİZİ RAHMETLE
ANIYORUZ”
Pandemi döneminde hayatları pahasına mücadele eden, vatandaşlarımızın
hayatlarını kurtarmak için gece gündüz
çalışan sağlık emekçilerine teşekkürlerini ileten Arslan, “2019 yılında HAKİŞ’in Şanlıurfa’da gerçekleştirdiği 1
Mayıs etkinliklerine giderken yaşanan
trafik kazasında kaybettiğimiz 5 emekçi
kardeşimizi burada anıyoruz. Bütün iş
kazalarında hayatlarını kaybeden kardeşlerimizi Kazancı Yokuşu’nda anarak
rahmetle anıyoruz” dedi. Pandemi ne-

deniyle kutlamaların dijital ortamlarda
gerçekleştirildiğini dile getiren Arslan,
“Arzumuz, ülkemizin bütün alanlarında
1 Mayısların kutlandığı, barış türkülerinin söylendiği, dayanışma içerisinde
1 Mayısları gerçekleştirdiğimiz günler
yakın olsun inşallah” şeklinde konuştu.
1 MAYIS KUTLU OLSUN
Emekçilerin 1 Mayıs Birlik, Mücadele
ve Dayanışma Günü’nü kutlayan Arslan, “1 Mayıs Birlik, Mücadele ve Dayanışma Günümüzü barış ve kardeşlik
içerisinde, ülkemizin birlik ve bütünlüğünü bozmadan, dayanışmamızı en
yüksek noktaya taşıyarak kutluyoruz”
dedi. Kazancı Yokuşu’na karanfil bıraktıktan sonra Taksim Anıtı’na HAK-İŞ
heyetiyle birlikte çelenk bırakan Genel
Başkanımız Mahmut Arslan burada da
bir açıklama yaptı.
“81 İLDE MEYDANLARA ÇIKTIK”
Ülkemizin Pandemi nedeniyle yaşadığı
zorlukların kısa zamanda sona ereceği
umudunu ve beklentisinde olduklarını
dile getiren Arslan, “Bütün bu zorlukları birlikte aşarak, yaşadığımız zorlukları, sorunlarımızı gidermek için çaba
sarf ediyoruz. 1 Mayıs vesilesiyle HAKİŞ İl Başkanlıklarımız dün 81 ilde 1 Mayıs bildirimizi ülkemizin meydanlarında
haykırdılar. Daha öncesinde HAK-İŞ İl
Başkanlarımızla bir araya gelerek 1 Mayıs Birlik, Mücadele ve Dayanışma Günü’nün ne anlama geldiğini kapsamlı
bir biçimde ele aldık. Sorunlarımızı dile
getirdik, taleplerimizi sıraladık. Eleştirilerimizi ve takdirlerimizi ifade ettik.
Bütün bunları yaparken ülkemizin bir-
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liğini, bütünlüğünü, dayanışmasını ve
kardeşliğini koruduk” dedi.
HAK-İŞ ÇELENGİ TAKSİM ANITINDA
Genel Başkanımız Arslan ve HAK-İŞ Yönetim Kurulu Üyeleri Taksim Atatürk
Anıtı’na çelenk bıraktı. HAK-İŞ İstanbul
İl Başkanı Mustafa Şişman ile Nevin Er,
Gamze Sağlık, Özden Kaynak, Halime
Özkan, Banu Karaal HAK-İŞ 1 Mayıs Bildirimizi okudu.
HAK-İŞ HEYETİ EMEKÇİLERE
KARANFİL VERDİ
HAK-İŞ Heyeti, Genel Başkanımız Mahmut Arslan’ın açıklamalarının ardından, sokağa çıkma kısıtlamasına karşın
toplumun huzuru ve refahı için çalışan
emekçilere, basın mensuplarına ve
polislere karanfil verdi, 1 Mayıs Uluslararası Birlik, Mücadele ve Dayanışma
Günlerini kutladı.
SAĞLIK EMEKÇİLERİ ZİYARET EDİLDİ
Genel Başkanımız Mahmut Arslan ve
beraberindeki heyet, Taksim Meydanı’ndaki 1 Mayıs etkinliğinin ardından
Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne giderek sağlık emekçileri ile bir
araya geldi. Öz Sağlık İş Sendikası üyesi
sağlık emekçilerinin 1 Mayıs Uluslararası Birlik, Mücadele ve Dayanışma
Günü’nü kutlayan Genel Başkanımız
Arslan, sağlık çalışanlarının bütün dünyayı etkisi altına alan büyük bir salgınla
canla başla mücadele ettiğine dikkat
çekti.
Arslan, sağlık çalışanlarına gösterdikleri üstün gayret dolayısıyla teşekkür
etti.

HABERLER

Genel Başkanımız Mahmut Arslan ve beraberindeki heyet, 44 yıl önce
1 Mayıs kutlamalarında hayatını kaybedenlerin anısına Kazancı Yokuşu'na
dikilen anıta karanfil bıraktı.
8
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TÜRKİYE’NİN DÖRT BİR YANINDA
1 MAYIS’I KUTLADIK
1 Mayıs’ı, Konfederasyonumuz HAK-IŞ’in “1 Mayıs Haftası” olarak kutlama kararı
çerçevesinde, Şube ve Il Başkanlıklarımızın bulunduğu illerin meydanlarında
HAK-IŞ 1 Mayıs Bildirisini okuyarak kutladık.

1 Mayıs’ı, Konfederasyonumuz HAK-İŞ’in
“1 Mayıs Haftası” olarak kutlama kararı
çerçevesinde, Şube ve İl Başkanlıklarımızın bulunduğu illerin meydanlarında
HAK-İŞ 1 Mayıs Bildirisini okuyarak kutladık. Şube ve İl Başkanlarımız, illerinde
bulunan valiliklerin belirlediği alanlarda
sosyal mesafe kuralına uygun şekilde
toplanarak bildiriyi kamuoyu ile paylaştı.
Okunan bildiride taleplerimiz ve önerilerimiz dile getirildi. Ülkemizin 81 ilinde
okunan bildiride şu ifadelere yer verildi:

“Bizler, Türkiye’nin bütün emekçileri,
kadınları, erkekleri, gençleri, emeklileri,
yaşlıları, engellileri, işsizleri, yoksulları, meslek sahipleri olarak; tüm dünya
emekçileriyle birlikte bugün yine 1 Mayıs’ta birlikteyiz. HAK-İŞ ve HİZMET-İŞ
olarak, 1 Mayıs ruhunu en güçlü şekilde
yansıtmak için, ekranlarda, dijital platformlarda, illerde ve her yerdeyiz. 1 yılı
aşkın süredir devam eden salgın nedeniyle emekçi kardeşlerimizle omuz omuza alanlarda olamasak da, 1 Mayıs Emek
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ve Dayanışma Gününde;
– Emekçilerin hakkı için,
– Sağlık, huzur ve refahı için,
– İş güvencesi için,
– Sorunların çözümü için taleplerimizi
tüm dijital platformlarda sunuyoruz.
HAK-İŞ ve HİZMET-İŞ olarak, ülkemizin
bu salgını en kısa zamanda atlatmasını
temenni ediyor, Ramazan ayının milletimiz ve tüm İslam âlemi için hayırlara
vesile olmasını diliyoruz.
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HAK-İŞ olarak, bu 1 Mayıs’ta;
– Örgütlenmenin önündeki engellerin
kaldırılmasını, sendikal örgütlülüğün teşvik edilmesini istiyoruz.
– Başta KİT’ler olmak üzere, tüm kamu
kuruluşlarındaki şirketlerde çalışan taşeron işçilerin kadroya geçirilmesini talep
ediyoruz.
– Adaleti, refahı ve güvenceyi sağlayan
Kamu TİS istiyoruz.
– Ücretlerdeki vergi dilimlerinin yüzde
20’de sabitlenmesini istiyoruz.
– Herkes için düzenli asgari gelir yardımı
sisteminin kurulmasını istiyoruz.
-Mevsimlik ve geçici işçilerin sorunlarının tam çözümünü istiyoruz.
– COVID-19 salgınının tüm işçiler için
meslek hastalığı sayılmasını istiyoruz.
– Tüm emekçilerimiz için daha fazla iş ve
gelir güvencesi istiyoruz.
– İşyerlerinde iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerinin daha fazla yaygınlaştırılmasını
istiyoruz. Bizler bugün, Emek ve Dayanışma Gününde; Güçlü ve Güzel Yarınlar
için, Güçlü gelecek için,Sağlığımız için,
İşimiz, ekmeğimiz ve tüm emekçilerimiz
için taleplerimizi yine yüksek sesle haykırmak için meydanlardayız.
Salgınla mücadele sürecinde iş başında
cesurca ve özveri ile çalışan, tüm sektörlerdeki emekçi kardeşlerimize, milletimize ve teşkilat mensuplarımıza gönülden
teşekkür etmek için buradayız.
Emekçi kardeşlerimize “Hakkın HAK-İŞ
ve HİZMET-İŞ’e emanet” demek için buradayız. Tüm emekçilerimizi, erdemli ve
şeffaf sendikacılık için, dünya sendikal
hareketi ile dayanışma için, demokrasi
ve sosyal adalet için birlikte mücadeleye
davet ediyoruz. Bizler;
– Daha Fazla Dayanışma,
– Daha Çok Önlem,

– Daha Çok İş Güvenliği,
– Örgütlü Toplum ve Daha Güçlü Türkiye
için 1 Mayıs’ta yine meydanlarda, ekranlarda ve her yerdeyiz.
Tüm emekçilerimizle birlikte üretmeye,
büyümeye ve güçlenmeye devam edeceğiz. HAK-İŞ olarak; 1 Mayıs’ta ülkemizin, bölgemizin ve küremizin bütün
emekçileri, mağdurları, mazlumları ile
küresel salgına karşı tüm insanlık adına
dayanışmamızı yinelemek için buradayız.
Biliyoruz ki Dünyamız bir, Gayemiz bir.
HAK-İŞ olarak, salgın sürecinde ITUC,
ETUC, ILO, ITUC-AP ve TUAC ile birlikte işbirliği ve dayanışma içinde olmayı
önemsiyoruz. Ülkemizin bugünü ve geleceği için, ülkemizin bütünlüğü, insanlarımızın birlik, beraberlik ve kardeşliği için,
talep, teklif ve beklentilerimizin karşılanması için meydanlardayız ve ekranlardayız. HAK-İŞ ve HİZMET-İŞ olarak, Asgari
Ücretin insan onuruna yakışır olmasını
istiyoruz. Kayıt dışı istihdamın önlenmesini, istihdamın artırılmasını ve yoksulluğun önlenmesini istiyoruz.
Sendikal örgütlenmenin teşvik edilmesini istiyoruz. İşyerlerinde iş sağlığı ve güvenliği önlemlerinin artırılmasını istiyoruz. Biz çalışanlar, emekçiler olarak; milli
gelirden, ekonomik büyümeden ve refah
artışından hak ettiğimiz payı istiyoruz. İnsanı merkeze alan, daha adil ve sürdürülebilir bir dünya ve Türkiye istiyoruz.
Emekli aylığı alt sınırının asgari ücret düzeyine yükseltilmesini talep ediyoruz.
Çalışanlara yönelik her türlü şiddet ve
mobbingin önlenmesini istiyoruz.
Çocuk istismarının önlenmesini, kadına
yönelik şiddetin son bulmasını istiyoruz.
İstihdamda kadın, genç ve engelli bireylere daha çok yer verilmesini istiyoruz.
Çocuk işçiliğinin her türüyle mücadele
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edilmesini istiyoruz. Annelik hakkının korunmasını, kreş ihtiyacının ve bakım hizmetlerinin karşılanmasını istiyoruz.
Gençlerin eğitim, staj ve işe giriş imkânlarının geliştirilmesini istiyoruz.
Engelli bireylerin sosyal hayata katılımının artırılmasını istiyoruz.
Hangi ülkeden olursa olsun ülkemize sığınan mülteci ve göçmen kardeşlerimiz
için, entegre edilebilir, sürdürülebilir,
ulusal ve uluslararası uyum politikalarının ve işbirliğinin geliştirilmesini istiyoruz. Çevre dostu bir dünya istiyoruz.
Biz 83 Milyon vatandaşımız ve 4 milyon
göçmen kardeşimiz ile birlikte Türkiye’yiz
diyoruz. Hepimizin temel haklardan, eşit
şartlarda ve eşit sorumlulukla yararlanmasını istiyoruz. Dünyanın dört bir yanında mazlumların uğradığı zulmün son
bulmasını, tüm dünyada barış, özgürlük,
adalet, demokrasinin tesis edilmesini ve
insan haklarının geliştirilmesini istiyoruz.
Biliyoruz ki; Ülkemizin yaşadığı bu zor
günleri, önlemlere uyarak, sabrederek,
dayanışma ve el birliğiyle atlatacağız.
Refahın, kardeşliğin, huzurun ve hoşgörünün artarak hâkim olduğu bir Türkiye’nin kıvancını yaşıyoruz.
Ülkemize, insanlarımıza ve emekçilerimize güveniyoruz. Ülkemizin potansiyeline,
gücüne ve geleceğine yürekten inanıyoruz. Geleceğimiz ve emeğimiz için
umutluyuz.HAK-İŞ ve HİZMET-İŞ olarak
sendikasız ve örgütsüz bütün çalışanlara
‘Örgütlü ol, Sendikalı ol, HAK-İŞ’li ol’ diyoruz. HAK-İŞ ve HİZMET-İŞ olarak yapacak daha çok işimiz olduğunu biliyoruz.
Emekçilerimizle omuz omuza, mücadele
etmeye, güçlenmeye ve büyümeye devam edeceğiz. Koronavirüse Karşı; Ailemiz, Sevdiklerimiz, Salgın ile mücadele
eden emekçilerimiz için, Ülkemiz için,
Tedbirlerimizi alalım, Hep Birlikte Sağlıklı Kalalım. Güzel günler yakın, yine tüm
heyecanımızla meydanlarda buluşacağız. Emekçiler yine coşacak, güzel günler
gelecek.
HAK-İŞ ve HİZMET-İŞ OLARAK BUGÜN;
EMEK, BARIŞ, ÖZGÜRLÜK, ADALET ve
DEMOKRASİ İÇİN HAYKIRIYORUZ.
1 MAYIS EMEK ve DAYANIŞMA GÜNÜ
TÜRKİYE’DE ve DÜNYADA TÜM
EMEKÇİLERE KUTLU OLSUN”

HABERLER

ÇALIŞMA ve SOSYAL GÜVENLİK BAKANI
BİLGİN’DEN HAK-İŞ’E 1 MAYIS ZİYARETİ
15
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, 1 Mayıs vesilesiyle Konfederasyonumuz
HAK-IŞ’i ziyaret ederek, Genel Başkanımız Mahmut Arslan ve HAK-IŞ Yönetim Kurulu
üyelerimizle ile bir araya geldi.

“TÜRKİYE’NİN DEMOKRASİSİ EMEKLE
BÜTÜNLEŞTİĞİNDE GELİŞİR”
1 Mayıs’ın demokrasiyle doğrudan bir
ilişkisinin bulunduğunu söyleyen Bilgin
şunları kaydetti:

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, 1 Mayıs vesilesiyle Konfederasyonumuz HAK-İŞ’i ziyaret ederek
Genel Başkanımız Mahmut Arslan ve
HAK-İŞ Yönetim Kurulu üyeleri ile bir
araya geldi.
Ziyaret programına, Çalışma ve Sosyal
Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Genel
Başkanımız Mahmut Arslan, Çalışma ve
Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Ahmet Erdem, HAK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı ve Genel Başkan Vekilimiz Av.
Hüseyin Öz, HAK-İŞ Genel Başkan Yardımcıları Dr. Osman Yıldız ve Mehmet
Şahin, HAK-İŞ Genel Sekreteri Eda Güner, HAK-İŞ Genel Sekreter Yardımcısı
Erdoğan Serdengeçti, HAK-İŞ uzmanları
ile basın mensupları katıldı.

1 Mayıs Birlik, Mücadele ve Dayanışma
Günü’nün işçi hareketi açısından çok
önemli bir tarih olduğunu vurgulayan
Bilgin, “1 Mayıs her şeyden önce çalışma zamanını hayatının belli bir alanında
sınırlandırma hareketidir. İnsan çalışarak hayatını kazanır ama çalışma hayatı
süre olarak insanın hayatının tamamını
kuşattığı zaman insan köleleşir. Bu yüzden çalışmanın insanın beşeri varlığını
gerçekleştirecek bir sürede olması, insanın toplumsal hayatını sürdürerek,
ailesiyle, kültürel varlığıyla kendisini
gerçekleştirmesine imkan sağlayacak
bir süre içerisinde olması lazım” dedi.

Genel Başkanımız Mahmut Arslan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat
Bilgin’in 1 Mayıs vesilesiyle HAK-İŞ’i ziyaretinden dolayı büyük bir memnuniyet duyduklarını söyledi.
“1 MAYIS İŞÇİ HAREKETİ AÇISINDAN
TARİHİ BİR ÖNEME SAHİP”
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, tüm çalışanların 1 Mayıs Birlik Mücadele ve Dayanışma Günü’nü
kutladı.
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“Bu sembolik bir ilişki değil aynı zamanda fiziki toplumsal karşılığı olan bir
olaydır. Çünkü sendikalar bir anlamda
demokrasinin çatısı altında varlık gösterirler. İşçi hareketleri demokrasinin
olduğu yerde varlık gösterirler. Aynı zamanda demokrasinin inşaa edilmesine
de katkı yaparlar. Türkiye’de emek hareketinin Türkiye’nin demokratikleşmesine önemli bir katkısı olmuştur. Bunu
hiç küçümsememek lazım. 28 Şubat
süreci, 12 Eylül süreci buna önemli bir
örnektir.
Bütün bu antidemokratik dönemlerde
işçi sendikaları kısıtlanmış, kapatılmış,
baskı altına alınmıştır. Fakat sendikalar
demokrasiden yana tavır almışlardır.
Bugün bütün işçi hareketinin demokrasi bilinci ve sendikal özgürlükler,
emeğin özgürce varlığını gerçekleştirmesinin demokrasinin olduğuna dair
genel bir bilinç oluşmuştur. Türkiye’nin
demokrasisi ancak emekle bütünleştiği
zaman gelişir.” Bilgin, “Sendikalar bizim
sosyal ortaklarımızdır. Biz çalışma haya-
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paylaşarak adım adım ilerleyeceğiz” ifadelerini kullandı.

İŞ olarak 1 Mayıs’ı ruhuna ve manasına
lerle kutlayarak bugüne kadar geldikle-

çözüm yolları var. Çözümü birlikte de-

“1 MAYIS’I RUHUNA VE MANASINA
UYGUN OLARAK KUTLUYORUZ”

ğerlendireceğiz. Sosyal ortaklarımızla

Genel Başkanımız Mahmut Arslan, HAK-

niyle alanlardaki kutlamalarımızı dijital

tının barış içerisinde devam etmesi açısından bu sosyal diyaloğun çok önemli
olduğunu düşünüyoruz. Sorunlarımızın
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uygun bir şekilde her yıl çeşitli etkinlikrini belirterek, “2 yıldır Pandemi nede-
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derasyonumuz tarihi bir sorumluluğu
yerine getirdi” dedi.
“HAK-İŞ LOGOSU HAY MARKET
ANITI’NDA”

ortamlarda yapıyoruz. Geçtiğimiz yıl ve
bu yıl 1 Mayıs’ı bir haftalık etkinliklerle
kutluyoruz. 26 Nisan’da başladığımız
1 Mayıs haftası etkinliklerimizi yarın
İstanbul Taksim’de çelenk bırakıp bildirimizi okuduktan sonra sonuçlandıracağız” dedi.
“KAVGADAN VE ÇATIŞMADAN UZAK 1
MAYIS ANLAYIŞI ORTAYA KOYDUK”
Eskiden 1 Mayısların gerginliklerinin
yaşandığı, TOMA’ların su sıktığı, polislerin gaz sıktığı, talihsiz yıllar olduğunu
anımsatan Arslan, “Bütün bu olumsuzlukları ortadan kaldırmak için Konfederasyonumuz HAK-İŞ, gerek ortak yaptığı
kutlamalarda gerekse kendi düzenlediği
1 Mayıs kutlamalarında gerginliklerden,
çatışmalardan ve kavgalardan uzak, uzlaşmacı bir yaklaşımla gerçekleştirmiştir. Bütün bu çabalarımızın bugün sonuç
verdiğini görmekten büyük bir memnuniyet duyuyoruz” diye konuştu.

“TÜRKİYE’NİN BÜTÜN ALANLARI
TAKSİM’DİR DEDİK”
Arslan, “2012 yılından bu yana Türkiye’nin bütün alanları Taksim’dir dedik
ve Türkiye’nin farklı illerinde 1 Mayıs
kutlamalarımızı gerçekleştirdik. Her yıl
bir ilimizin meydanında 1 Mayıs Uluslararası Birlik, Mücadele ve Dayanışma
Günü’nü hem işçilerimizle beraber hem
de o bölgenin halkıyla birlikte kutladık.
Kutlamalarımıza Karabük’te başladık.
Ankara, Kayseri, Konya, Sakarya, Erzurum, Adana ve Şanlıurfa’da gerçekleştirdik” sözlerine yer verdi.
“KONFEDERASYONUMUZ TARİHİ BİR
SORUMLULUĞU YERİNE GETİRDİ”
Türkiye’ye ve dünyaya barışçıl bir 1
Mayıs’ı armağan etmenin gururunu
yaşadıklarını dile getiren Arslan, “Bu
hassasiyetimizle Türkiye’nin 1 Mayıs’ı
manasına uygun bir şekilde kutlamasının önünü açtık. Taksim’de kutlama
yapmakta ısrar edenler de bu ısrarlarından vazgeçtiler. Taksim tartışmalarını
artık geride bıraktık. Bu anlamda Konfe-
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Arslan, “1 Mayıs’a adını veren 1886’da
Chicago’daki tekstil işçilerinin mücadelesinin anısına oluşturulan İllinois İşçi
Tarihi Kurumu adında bir kuruluş var.
Bu kurum Türkiye’de yaptığı incelemelerin sonunda HAK-İŞ Konfederasyonumuzun ve sendikalarımızın logosunun
bulunduğu bir plakayı Hay Markette
bulunan 1 Mayıs anıtına koyma kararı
aldılar. 2018 yılında o tarihi alanda konfederasyonumuzun ve sendikalarımızın
logosunun olduğu bir plakayı o anıta
koyduk. Bu anıtta Türkiye’den sadece
biz varız. Dünyadan da 10 konfederasyon var. 1 Mayıs konusundaki duyarlılığımızdan dolayı bizi ödüllendirdiler.
Bundan dolayı gururluyuz” şeklinde
konuştu.
“81 İLDE BİLDİRİMİZİ OKUDUK”
Bugün Türkiye’nin 81 ilin meydanlarında HAK-İŞ Konfederasyonu İl Başkanları
tarafından HAK-İŞ’in 1 Mayıs bildirisinin
okunduğunu açıklayan Arslan, “Bütün
Türkiye’de Valiliklerimizin de desteğiyle
barışçıl bir şekilde bunu tamamladık”
dedi. Arslan, “Böyle bir günde bizi yalnız bırakmadığı için Çalışma ve Sosyal
Güvenlik Bakanımız Sayın Vedat Bilgin’e
bütün emek hareketi adına ve özellikle
de HAK-İŞ mensuplarımız adına teşekkür ediyorum” dedi.
Genel Başkanımız Mahmut Arslan, ziyaret anısına Bakan Bilgin’e HAK-İŞ 38.
Kuruluş Yıldönümünde çekilen bir fotoğrafını hediye etti.
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YERİN METRELERCE ALTINDA
HAK-İŞ 1 MAYIS BİLDİRİSİ OKUNDU
HAK-İŞ’li madenciler 1 Mayıs’ı yerin binlerce metre altında kutladı.
Konfederasyonumuza üye
maden emekçileri 1 Mayıs
Birlik, Mücadele ve Dayanışma Günü’nü, yerin binlerce metre altında HAK-İŞ

1 Mayıs Bildirisi’ni okuyarak
kutladı. Öz Maden-İş Sendikamızın örgütlü olduğu
maden ocaklarında çalışan
HAK-İŞ’li maden emekçileri, HAK-İŞ 1 Mayıs Bildirisini
okuyarak birlik ve beraberlik
mesajları verdi.
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1 MAYIS GAZİLERİ UNUTULMADI
HAK-İŞ Konfederasyonumuzun 2019
yılında Şanlıurfa’da gerçekleştirdiği 1
Mayıs kutlamalarına katılmak üzere
Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinden,
Şanlıurfa’ya gelen Öz Sağlık-İş Sendikası üyelerini taşıyan aracın kaza yapması
sonucu 5 HAK-İŞ üyesi vefat etmiş, 13
emekçi de yaralanmıştı.
1 Mayıs şehitlerine bir kez daha Yüce
Allah’tan rahmet diliyoruz.

1 MAYIS GAZİLERİ ZİYARET EDİLDİ
1 Mayıs Uluslararası Birlik, Dayanışma
ve Mücadele günü vesilesiyle 2019
yılında kaza geçiren 1 Mayıs gazilerinden Gazel Kısaca ailesi, Melike Entemiz
ailesi, Havva Ağca ailesi, Fatma Gül,
Yaren Gül ailesi, Ezgi Abay ailesi ve Fadime Yay ailesi ziyaret edildi. Genel
Başkanımız Mahmut Arslan’ı temsilen
Kahramanmaraş İl İstihdam ve Mesleki
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Eğitim Kurulu Temsilcisi ve Öz Sağlık-İş
Sendikası Kahramanmaraş İl Başkanı
Murat Arifoğlu ziyaretleri gerçekleştirdi.
Arifoğlu, ziyaret ettiği ailelere Genel
Başkanımız Mahmut Arslan ve HAKİŞ Yönetim Kurulu Üyelerinin geçmiş
olsun dileklerini ileterek, ailelerin 1
Mayıs Uluslararası Birlik, Dayanışma ve
Mücadele gününü kutladı.
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HAK-İŞ İL BAŞKANLARI
1 MAYIS GÜNDEMİYLE TOPLANDI
kurulunda görev alan bütün arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum” şeklinde
konuştu.
“TAKSİM DAYATMASI YAPANLARA
KARŞI YENİ BİR YOL AÇTIK”

Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 1
Mayıs Haftası etkinlikleri kapsamında
düzenlenen HAK-İŞ İl Başkanları toplantısına telekonferans yöntemiyle katıldı. HAK-İŞ İl Başkanları toplantısı, 29
Nisan 2021 tarihinde Genel Başkanımız Mahmut Arslan’ın yanı sıra, HAK-İŞ
Genel Başkan Yardımcısı ve Genel Başkan Vekilimiz Av. Hüseyin Öz, HAK-İŞ
Genel Başkan Yardımcıları Dr. Osman
Yıldız ve Yunus Değirmenci, HAK-İŞ Genel Sekreteri Eda Güner, HAK-İŞ Genel
Sekreter Yardımcısı Erdoğan Serdengeçti, Konfederasyonumuza bağlı sendikaların başkan ve yöneticileri, HAK-İŞ
Uzmanları ve HAK-İŞ 81 il başkanının
katılımıyla telekonferans yöntemiyle
gerçekleştirildi.
Genel Başkanımız Mahmut Arslan,
konuşmasının başında son zamanlarda ülkemizde büyük oranda artış gösteren Koronavirüs salgını konusunda
HAK-İŞ teşkilatını daha tedbirli olmaları gerektiği konusunda uyardı.

Uluslararası Birlik, Mücadele ve Dayanışma Günü ile ilgili ilişkilerini farklı bir
zeminde yürüttüğünü belirten Arslan,
“1990’lı yıllardan başlayarak Konfederasyonumuz diğer alanlarda olduğu
gibi dünya sendikal hareketiyle ortak
hareket etme, ortak davranma, dünya işçi hareketiyle ortak dili kullanma
adına bir dizi değişim ve dönüşümleri
gerçekleştirdi. Özümüzden sapmadan,
ilkelerimizden vazgeçmeden, değerlerimizi unutmadan ama dünya sendikal hareketiyle de aynı dili konuşacak
yeni bir anlayış geliştirdik. Bu anlayışı
Konfederasyonumuzda yerleştirmek
için çaba sarf eden merhum Genel
Başkanımız Necati Çelik’e, eski Genel
Başkanımız Salim Uslu’ya ve yönetim

Koronavirüs hastalığının etkisinin hastalığı atlattıktan sonra da sürdüğünü
belirten Arslan, “Tedbirlere riayet
etmemiz gerekiyor. Koronavirüsten
korunmak için maske, temizlik ve mesafeye daha fazla dikkat etmemiz gerekiyor” dedi.
YENİ BİR ANLAYIŞ GELİŞTİRDİK
HAK-İŞ’in 45 yıllık tarihinde 1 Mayıs
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HAK-İŞ’in 1 Mayıs’a sahip çıkmasının
çok sayıda değişikliği de beraberinde
getirdiğini dile getiren Arslan, “Taksimde miting yapma kavgaları artık bitti.
Bunu HAK-İŞ yaptı. HAK-İŞ Konfederasyonu olarak 2009 yılında müstakil bir
kutlama yaptık. Barışçıl yollarla kutlama yaptık. Sorunlarımızı konuştuk,
taleplerimizi ve eleştirilerimizi ortaya
koyduk. Kavga etmeden, halay çekerek meydandan ayrıldık. Daha sonraki
süreçlerde Taksim dayatması yapanlara karşı yeni bir yol açtık. Türkiye’nin
bütün meydanları taksim meydanıdır
dedik. Her yere kutsiyet atfedemeyiz
dedik. Taksime izin verilmiyorsa Türkiye’nin meydanlarındayız dedik. Karabük’te, Ankara’da, Kayseri’de, Konya’da, Erzurum’da, Adana’da, Sakarya’da ve Şanlıurfa’da olduk” ifadelerini
kullandı.
“BÜTÜN DÜNYAYA ÖRNEK 1 MAYIS’I
TÜRKİYE’YE ARMAĞAN ETTİK”
HAK-İŞ’in 1 Mayıs’ta meydanları en
çok işçiyle doldurabilen tek örgüt olduğunun altını çizen Arslan, “1 Mayıs kutlama meydanlarımızı sadece
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emekçilerle doldurduk. İnanılmaz heyecanla, coşkuyla, dayanışmayla bütün
dünyaya örnek 1 Mayıs’ı Türkiye’ye armağan ettik. Polislerle çatışma dönemi
bitti. TOMA’ların müdahale ettiği 1 Mayıs dönemlerini bitirdik. Meydanlarda
Kur’an-ı Kerim okunan, dualar yapılan,
halaylar çekilen, türküler söylenilen 1
Mayısları Türkiye’ye armağan ettik. Bütün bunları yaparken değerlerimizden
vazgeçmeden HAK-İŞ’in ilkelerini ıskalamadan, HAK-İŞ’in hedeflerinden vazgeçmeden yaptık” sözlerine yer verdi.
“ÇALIŞMA HAYATININ SORUNLARINI
GÜNDEME TAŞIDIK”
HAK-İŞ’in 1 Mayıs Haftası etkinlikleri
kapsamında her gün bir konuyu ele aldıklarını anımsatan Arslan, “Hizmet-İş
Sendikamızı ve Öz Gıda-İş Sendikamızı ziyaret ederek, 696 sayılı KHK ile
kadroya alınan ve kapsam dışı kalan
işçilerimiz ile geçici ve mevsimlik işçilerimizin sorunlarını gündeme taşıdık. Yine 1 Mayıs haftası kapsamında
kadınla ilgili sorunlarımızı, kayıtdışıyla
ilgili sorunlarımızı, özellikle sendikal
örgütlenmenin önündeki sorunlarımızı, vergiyle ilgili sorunlarımızı, Kovid-19
salgınına yönelik mücadelemizi, işsizlik
dahil Türkiye’nin gündeminde ne varsa
her konudaki sorunlarımızı bu hafta

içerisinde her gün bir günü o konuya
ayırarak kamuoyuyla paylaştık. İnşallah
1 Mayıs Cumartesi günü de Taksim’de
teşkilatımızla birlikte kutlamalarımızı
sonuçlandırmış olacağız” dedi.

leneğine imza atıyoruz. Bunun için de
Genel Başkanımıza ve yönetim kurulumuza teşekkür ediyorum” dedi.

“1 MAYIS HAK-İŞ’LE ANLAM BULDU”

HAK-İŞ Konfederasyonu olarak mesajlarını yeni formatta daha etkin ve
kapsamlı bir biçimde bütün Türkiye’ye
hatta bütün dünyaya vermeye çalıştıklarını dile getiren Yıldız, “Paylaşımlarımız sadece Türkiye’den değil üyesi
olduğumuz uluslararası kuruluşlar tarafından da paylaşılmaktadır. Bu sene
çok kapsamlı bir çalışma yaptık. Bizim
çalışmalarımız başkalarına da örnek
oluyor. Yaptığımız çalışmalar diğer konfederasyonlar tarafından da sıkı bir şekilde takip ediliyor. Çalışma hayatının
bütün sorunlarını bir paket halinde Genel Başkanımızın ağzından paylaşmış
olduk. Bütün problemlerimizi ve beklentilerimizi paylaşmış olduk” ifadelerini kullandı.

HAK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı ve Genel Başkan Vekilimiz Av. Hüseyin Öz,
“1 Mayıs artık kavganın, gürültünün
son bulduğu, 1 Mayıs ruhuna uygun
yapılan bir kutlamanın olduğu bir gün
oldu. Konfederasyonumuzun 1 Mayıs’a
verdiği katkılar sayesinde anlam buldu. Genel Başkanımızın öncülüğünde
2000’li yıllardan bu yana 1 Mayıslara
yoğun bir katılım sağladık ve 1 Mayıs’ın
gerçek sahipleri olan işçiler meydanlardaki yerini aldı. 1 Mayıs Uluslararası
Birlik, Mücadele ve Dayanışma Günümüzü kutluyorum” dedi.
“YENİ BİR KUTLAMA GELENEĞİNE
İMZA ATIYORUZ”
HAK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Dr.
Osman Yıldız, “HAK-İŞ olarak 2 yıldır
dijital ortamdan 1 Mayıs kutlamalarımızı gerçekleştiriyoruz. 81 ilde yapmak
istediklerimizi 2 yıldır daha organize
bir şekilde gerçekleştiriyoruz. İllerde
gerçekleştirdiğimiz kitlesel kutlamalara
bir süre ara versek de onu telafi edecek şekilde 81 ilde yeni bir kutlama ge-
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“ÇALIŞMALARIMIZLA ÖRNEK
OLUYORUZ”

“HAK-İŞ DÜNYA EMEK HAREKETİNE
KATKI SAĞLAMIŞTIR”
HAK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Yunus
Değirmenci, “HAK-İŞ olarak pek çok
konuda öncü olduk, önümüze çıkarılan
tüm engellere rağmen büyümeye, gelişmeye devam ettik. Artık Konfederasyonumuzun yaptıkları taklit edilir oldu.
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HAK-İŞ’li olmanın ne anlama
geldiğini herkes gördü. HAK-İŞ
yalnızca Türk Emek hareketine
değil dünya emek hareketine de katkı sağlamıştır. Biz de
HAK-İŞ’e bağlı sendikalar olarak HAK-İŞ’in çizgisinde Genel
Başkanımızın öncülüğünde ve
il başkanlarımızın gayretleriyle
ilerlemeye devam edeceğiz”
şeklinde konuştu.
“ÇALIŞMA HAYATININ ÖNEMLİ
KONULARINI ELE ALIYORUZ”
HAK-İŞ Genel Sekreteri Eda Güner, “HAK-İŞ yönetim kurulumuzun aldığı kararla bu yıl da 1 Mayısı hafta olarak kutlama kararı
verilmiştir. Çalışma hayatının
önemli konularına ilişkin Genel
Başkanımızın tek tek ele aldığı kapsamlı videolarımızı hafta
boyunca bütün dijital platformlarda paylaştık. Hafta sonuna
kadar da paylaşımlarımız etkin
bir şekilde devam edecektir.
Bütün başkanlarımızın 1 Mayıs
Birlik, Mücadele ve Dayanışma
Günü’nü kutluyorum” dedi.
Programa katılan HAK-İŞ’e bağlı sendikaların Genel Başkan ve
Yöneticileri ile İl Başkanlarımız
da söz alarak, HAK-İŞ’in başarılı bir şekilde gerçekleştirdiği
1 Mayıs kutlaması dolayısıyla
Genel Başkanımız Mahmut Arslan’a teşekkür ettiler, taleplerini
ilettiler. Söz alan Sendika Başkan, Yönetici ve İl başkanları da
emekçilerin 1 Mayıs Birlik Mücadele ve Dayanışma Gününü
kutladı.

“HAY MARKET ANITINDA HAK-İŞ’İN PLAKASI VAR”
HAK-İŞ’in 1 Mayıs konusunda bir seferberlik ilan ettiğini vurgulayan Arslan, “Özellikle son 10 yıldır 1 Mayıs konusunda gerek sendikalarımızla, gerekse Konfederasyonumuzla 1 Mayıs’ı doğru anlamak, doğru yorumlamak, 1 Mayıs’tan doğru
şekilde istifade etmek ve 1 Mayıs’ta öncülük ve liderlik yapma konusunda büyük
bir çaba ortaya koyduk. Bunu samimiyetle yaptık. Özüne girerek 1 Mayıs’ı anlamaya ve yaşatmaya çalıştık. Bunun sonucu olarak şunu gördük. Dünya sendikal hareketinde 1 Mayıs’a öncülük eden, bundan 135 yıl önce 1 Mayıs’ın fitilini ateşleyen
Chicago’lu işçilerin mücadelesinin temsilcileri Chicago’daki Hay Marketteki anıtına
HAK-İŞ’in plakasını koydular. 2018 yılında ABD’ye gittik. Bizi orda ağırladılar. HAKİŞ’in 1 Mayıs konusundaki samimiyetini, çabasını, gayretini, ortaya koyduğu farkındalığın önemini vurguladılar. Düzenlenen törenle Hay Markete Konfederasyonumuzun ve sendikalarımızın logosunun bulunduğu plakamızı oraya yerleştirdiler.
Burada dünyada sadece 10 konfederasyonun plakası var. Türkiye’den ise sadece
HAK-İŞ’in plakası var” şeklinde konuştu.
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ARSLAN: “KADIN EMEKÇİLERİN
SORUNLARINI BİLİYOR ve ÇÖZÜMLER ÜRETİYORUZ”
HAK-IŞ Konfederasyonu ve HIZMET-IŞ Sendikası Genel Başkanı Mahmut Arslan,
1 Mayıs Uluslararası Birlik Mücadele ve Dayanışma Günü vesilesiyle kadın emekçilerin
yaşadıkları sorunlara dikkat çekti, çözüm önerilerini paylaştı.

HAK-İŞ Konfederasyonu ve HİZMET-İŞ
Sendikası Genel Başkanı Mahmut Arslan, 1 Mayıs Uluslararası Birlik Mücadele ve Dayanışma günü vesilesiyle
kadın emekçilerin yaşadıkları sorunlara
dikkat çekti, çözüm önerilerini paylaştı.
Arslan, kadın çalışanları sendikal hareketin yarınları olarak gördüklerini belirterek; “HAK-İŞ olarak, emekçi kadınların, geleceğin erdemli sendikal inşasında önemli rol ve katkıları olacağına
inancımız tamdır. Kadının güçlendirilmesi için tüm hızımızla çalışmalarımıza
devam ediyoruz” dedi.
Genel Başkanımız Mahmut Arslan, yaptığı yazılı açıklamada şunları kaydetti:
“HAK-İŞ Konfederasyonu olarak, 26
Nisan -1 Mayıs 2021 tarihleri arasında
“1 Mayıs Haftası” kutlamalarımızı etkin bir şekilde gerçekleştiriyor, kadın
emekçilerin yaşadıkları sorunları ve çözüm önerilerimizi tüm dijital platformlardan kamuoyu ve HAK-İŞ teşkilatımız
ile paylaşıyoruz.
1 Mayıs Uluslararası Birlik Mücadele
ve Dayanışma günü vesilesiyle kadın
emekçilerin yaşadıkları sorunlara dikkat çekmek, çözüm önerilerimizi sun-

mak istiyoruz. HAK-İŞ olarak, kadınları
kutlu yürüyüşümüzün öncüsü, emek
hareketinin vicdanı, sendikal hareketin
yarınları olarak görüyoruz.
HAK-İŞ olarak, emekçi kadınların, geleceğin erdemli sendikal inşasında
önemli rol ve katkıları olacağına inancımız tamdır. Bu inançtan hareketle
kadının güçlendirilmesinin çok önemli
olduğunu bir kez daha ifade etmek istiyorum. Kadınların sendikal harekette
aktif yer alması için yetkinliklerini arttırmaya, kadın sendikacılarımızı lider
olma yolunda cesaretlendirmeye devam ediyoruz.
HAK-İŞ Konfederasyonuna bağlı sendikalardaki iş kollarında çalışan kadın
sayısı giderek artarak yüzde 28’lere
ulaşmıştır. Sendikacı kadın liderlerimizin sayısının arttırılması ve daha da
güçlendirilmesi için sorumluluklarımızı yerine getirerek ulaştığımız noktayı
daha ilerilere taşımamız gerekiyor.
HAK-İŞ olarak, biliyoruz ki kadına yönelik şiddeti önleyecek unsurlardan biri
de kadının güçlendirilmesidir. Biz kadına yönelik şiddeti insan hakları ihlali
olarak görüyoruz. Bizim kültürümüzde
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ve medeniyetimizde şiddetin asla yeri
yoktur.
Kadına yönelik şiddetle mücadele
çalışmalarını gerek uluslararası yükümlülüklerimiz ve gerekse ulusal
mevzuatımızdaki düzenlemeler çerçevesinde ilgili taraflarla iş birliği içinde
yürütmeye devam ediyoruz. Şiddetle
mücadelenin kadının güçlendirilmesi
ekseninde sosyal politikaların geliştirilmesi ve aile yapımızı güçlendirici tedbirlerin alınması ile çok boyutlu olarak
gerçekleştirileceğini biliyoruz ve buna
inanıyoruz. Çalışma Yaşamında Şiddet
ve Tacizin Ortadan Kaldırılmasına İlişkin ILO’nun 190 sayılı Sözleşme, hem
kadın hem erkekleri yani tüm çalışanları ilgilendirmesi açısından önemli bir
sözleşme niteliğindedir. Üyesi olduğumuz ve yönetiminde bulunduğumuz
uluslararası sendikal kuruluşlar da 190
Sayılı ILO sözleşmesinin onaylanmasını
desteklemektedir. Biz de HAK-İŞ olarak,
çalışma yaşamında şiddet ve tacizin
ortadan kaldırılmasını hedefleyen bu
Sözleşmenin, sosyal taraflarla birlikte
incelenmesi ve gereğinin yapılmasını
talep ediyoruz. Sözleşmenin ülkemizin uluslararası prestiji ve öğretici olması bakımından imzalanmasını çok
önemli görüyoruz. Kadına yönelik her
türlü şiddete karşı oluşturulmuş yeni
düzenlemeleri hedefleyen ve birçok
konuda eksiklikleri gidermeye çalışan
iradeyi takdirle ve teşekkürle karşılıyoruz Emek hareketinin öncüsü kadın
emekçilerin 1 Mayıs Birlik, Mücadele
ve Dayanışma Günü kutluyor, emekçi
kadınları HAK-İŞ çatısı altında örgütlenmeye davet ediyoruz.”
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“KİT’LERDE ve DİĞER KAMU KURUMLARINDA
TAŞERON OLARAK ÇALIŞTIRILAN İŞÇİLERE

KADRO İSTİYORUZ”
KIT ve bağlı ortaklıkları yanında hizmet alım sözleşmeleri kapsamında çalışan yaklaşık
70 bin emekçi kardeşimiz kadro kapsamı dışında bırakılmıştır. HAK-IŞ olarak, kapsam dışı
bırakılan taşeron işçilerin de biran evvel kadroya geçirilmesi talebimizi
1 Mayıs vesilesiyle bir kez daha dile getirmek istiyoruz.

HAK-İŞ ve HİZMET-İŞ Genel Başkanı
Mahmut Arslan, 1 Mayıs Uluslararası
Birlik Mücadele ve Dayanışma günü
vesilesiyle KİT’lerde ve diğer kamu ku-

rumlarında taşeron olarak çalıştırılan
işçilerin kadro sorununa, kamu kurum
ve kuruluşlarında çalıştırılan mevsimlik geçici işçilerin sorunlarını ve
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ücretler üzerindeki ağır vergi yükünü
gündeme taşıdı. HAK-İŞ ve HİZMET-İŞ
Genel Başkanı Mahmut Arslan, yaptığı yazılı açıklamada şunları kaydetti:“
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HAK-İŞ Konfederasyonu olarak, 26 Nisan – 1 Mayıs 2021 tarihleri arasında
‘1 Mayıs Haftası’ kutlamalarımızı etkin
bir şekilde gerçekleştiriyor, emekçilerin yaşadıkları sorunları ve çözüm
önerilerimizi tüm dijital platformlardan kamuoyu ve HAK-İŞ teşkilatımız ile
paylaşmaya devam ediyoruz.
KADRO TALEBİMİZ
Türk çalışma hayatının en büyük reformlarından biri olan taşeron işçilerin
kamuda kadroya geçirilmesi düzenlemesinin mimarı Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a ve hükümete teşekkür ediyoruz. 696 sayılı
KHK ile taşeron işçilerin kadroya geçişi yapılırken kamuda çalışan taşeron
emekçilerin bir kısmı ne yazık ki farklı
gerekçelerle kadro kapsamına alınmamıştır. Kapsam dışında tutulan emekçilerimizin halen alt işveren işçisi olarak
çalışmaya devam etmesi bizim için bü-

yük bir üzüntü kaynağıdır. KİT ve bağlı
ortaklıkları yanında hizmet alım sözleşmeleri kapsamında çalışan yaklaşık 70
bin emekçi kardeşimiz kadro kapsamı
dışında bırakılmıştır. Bu durum ne yazık ki uzun yıllardan bu yana işçilerin
mağduriyetine neden olmuştur. HAKİŞ olarak, kapsam dışı bırakılan taşeron
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işçilerin de biran evvel kadroya geçirilmesi talebimizi 1 Mayıs vesilesiyle bir
kez daha dile getirmek istiyoruz.
HAK-İŞ olarak, 696 sayılı KHK’ya bağlı olarak emekçilerin ücret ve sosyal
haklarında yaşadıkları sorunları her
daim dile getirdik ve çözüm önerimizi
sunduk. 696 sayılı KHK ile kadro alan
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MEVSİMLİK VE GEÇİCİ İŞÇİLERİN
SORUNLARI

koşuluna bağlı yararlanamadıkları
haklardan faydalanabilmesi için hukuki düzenlemelerin hayata geçirilmesini
istiyoruz. Ayrıca, ülkemizdeki ormancılık faaliyetlerinin etkin bir şekilde devam etmesi için geçici işçilerin hizmet
sürelerinin 12 aya tamamlanmasını
istiyoruz.

HAK-İŞ olarak, kadro sorunu yaşayan
emekçilerin yanı sıra, kamu kurum ve
kuruluşlarında çalışan mevsimlik ve
geçici işçilerin sorunlarını da yakından
biliyor ve tam çözümü için mücadele
ediyoruz. Mevsimlik işçilerin hizmet
akitleri mevsim ve kampanya süresi
sonunda askıya alınmaktadır. Bu sürede işçilerin sosyal güvenlik primleri
ödenmemektedir. HAK-İŞ olarak, mevsimlik kamu işçilerinin hizmet akitlerinin askıda olduğu sürelerde işsiz sayılmalarının sağlanması ve prim ödeme

Emekçiler olarak yaşadığımız en büyük
sorunlardan biri de ücretler üzerindeki
ağır vergi yüküdür. Türkiye, OECD ülkeleri içinde prim ve vergi yükü yönünden üst sıralarda yer almaktadır. HAKİŞ olarak, mevcut gelir vergisi oranlarının emekçiler lehine düzenlenmesini,
gelir vergisi oranının yüzde 20’ye sabitlenmesini özellikle talep ediyoruz.
Ailenin desteklenmesi ve güçlendirilmesi bakımından vergilendirmede

üyelerimizin nakil ve tayin konusunda yaşadıkları sorunların biran evvel
çözüme kavuşturulmasını ve çalışma
sürelerinin emekliliğe hak kazandıkları
tarih ile sınırlandırılmasıyla ilgili düzenlemenin iptal edilmesini istiyoruz.

ÜCRETLER ÜZERİNDEKİ AĞIR VERGİ
YÜKÜ
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aile yükümlülüklerinin etkin bir şekilde
dikkate alınmasını, ücretli çalışanlar ve
diğer kazanç sahipleri arasındaki eşitsizliğin giderilmesini istiyoruz. Vergi
sisteminin yeniden oluşturulması çalışmalarının bu ilkelere uygun olarak
yürütülmesi, vergi adaleti, sosyal devlet ilkesi ve ailenin korunması ve güçlendirilmesi bakımından hayati öneme
sahiptir.”

HAK-İŞ olarak, mevcut
gelir vergisi oranlarının
emekçiler lehine
düzenlenmesini, gelir
vergisi oranının yüzde
20’ye sabitlenmesini
özellikle talep ediyoruz.
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ARSLAN, CUMHURBAŞKANI
RECEP TAYYİP ERDOĞAN İLE GÖRÜŞTÜ

Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 8 Şubat 2021 tarihinde,
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüştü.
Genel Başkanımız Mahmut Arslan, AK Parti Genel Merkezinde gerçekleştirilen
görüşmeden Konfederasyonumuz HAK-İŞ’in gündeme ve çalışma hayatına
ilişkin görüş ve önerilerini dile getirdi.
Genel Başkanımız Mahmut Arslan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a
Konfederasyonumuz HAK-İŞ’in Hatay Ormanları Ağaçlandırma Arazisinde
gerçekleştirdiği fidan bağış kampanyasına ilişkin bilgi vererek, adına yapılan
fidan bağış sertifikasını kendisine takdim etti.
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HAK-İŞ'ten ÇSGB Bakanı
Bilgin'e Hayırlı Olsun
Ziyareti

Genel Başkanımız Mahmut Arslan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı
Prof. Dr. Vedat Bilgin'e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.
Genel Başkanımız Mahmut Arslan’a HAK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı ve Genel
Başkan Vekilimiz Av. Hüseyin Öz, HAK-İŞ Genel Başkan Yardımcıları
Dr. Osman Yıldız ve Mehmet Şahin, HAK-İŞ Genel Sekreteri Eda Güner eşlik etti.
Genel Başkanımız Mahmut Arslan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı
Vedat Bilgin'e yeni görevi dolayısıyla hayırlı olsun dileğinde bulundu.
Arslan, Çalışma Bakanı Vedat Bilgin’e çalışma hayatının güncel konuları ve HAKİŞ’in 1 Mayıs haftası kapsamında yürüttüğü çalışmalar hakkında bilgi verdi.
Arslan, 1 Mayıs Uluslararası Birlik, Mücadele ve Dayanışma Günü vesilesiyle
HAK-İŞ'li emekçiler tarafından Hatay Ormanları Ağaçlandırma Arazisine,
adına yapılan fidan bağışı sertifikasını takdim etti.
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ARSLAN, İÇİŞLERİ BAKANI SOYLU’YU
ZİYARET ETTİ

Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 18 Ocak 2021 tarihinde, İçişleri Bakanı
Süleyman Soylu’yu makamında ziyaret etti.
Ziyarette HAK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Dr. Osman Yıldız’da yer aldı.
Genel Başkanımız Mahmut Arslan, gerçekleştirdiği ziyarette İçişleri Bakanı
Süleyman Soylu’ya HAK-İŞ tarafından Hatay Ormanları Ağaçlandırma Arazisine,
adına yapılan fidan bağışı sertifikasını takdim etti.

ARSLAN, AK PARTİ GENEL BAŞKAN YARDIMCISI
ÖZHASEKİ’Yİ ZİYARET ETTİ
Genel Başkanımız Mahmut Arslan, AK
Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel
Yönetimler Başkanı Mehmet Özhaseki’yi makamında ziyaret etti.
Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 27
Ocak 2021 tarihinde gerçekleştirdiği ziyarette, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Özhaseki’ye HAK-İŞ tarafından Hatay Ormanları Ağaçlandırma Arazisine,
adına yapılan fidan bağışı sertifikasını
takdim etti.
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Arslan’dan Çevre ve Şehircilik
Bakanı Kurum'a Ziyaret
Genel Başkanımız Mahmut Arslan, HAK-IŞ Genel Başkan Yardımcısı ve Genel
Başkan Vekilimiz Av. Hüseyin Öz ile birlikte 22 Nisan 2021 tarihinde
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'u makamında ziyaret etti.
Genel Başkanımız Mahmut Arslan, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'a
HAK-IŞ tarafından Hatay Ormanları Ağaçlandırma Arazisine, adına yapılan
fidan bağışı sertifikasını takdim etti.
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ARSLAN’DAN ULAŞTIRMA ve ALTYAPI
BAKANI KARAİSMAİLOĞLU’NA ZİYARET

Genel Başkanımız Mahmut
Arslan, 23 Mart 2021 tarihinde,
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı
Adil Karaismailoğlu’nu
makamında ziyaret etti.
Ziyarette Genel Başkanımız
Arslan’a, HAK-İŞ Genel Başkan
Yardımcısı Dr. Osman Yıldız ve
HAK-İŞ’e bağlı Özgüven-Sen
Genel Başkanı Ömer Yılmaz
eşlik etti.
Genel Başkanımız Mahmut
Arslan, Ulaştırma ve Altyapı
Bakanı Adil Karaismailoğlu’na
HAK-İŞ tarafından Hatay
Ormanları Ağaçlandırma
Arazisine, adına yapılan fidan
bağışı sertifikasını takdim etti.
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ARSLAN, AK PARTİ GENEL BAŞKAN YARDIMCISI
EFKAN ALA’YI ZİYARET ETTİ
Genel Başkanımız Mahmut Arslan, AK
Parti Dış İlişkilerden Sorumlu Genel
Başkan Yardımcısı Efkan Ala’yı makamında ziyaret etti.
Genel Başkanımız Mahmut Arslan, AK
Parti Genel Merkezinde 10 Şubat 2021
tarihinde gerçekleştirdiği ziyarette, Dış
İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Efkan Ala’ya HAK-İŞ tarafından
Hatay Ormanları Ağaçlandırma Arazisine, adına yapılan fidan bağışı sertifikasını takdim etti.

ARSLAN’DAN, CUMHURBAŞKANLIĞI İDARİ İŞLER
BAŞKANI METİN KIRATLI’YA ZİYARET
Genel Başkanımız Mahmut Arslan,
Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı
İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı’yı makamında ziyaret etti.
Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 14
Ocak 2021 tarihinde gerçekleştirdiği
ziyarette, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler
Başkanı Metin Kıratlı’ya HAK-İŞ tarafından Hatay Ormanları Ağaçlandırma
Arazisine adına yapılan fidan bağışı
sertifikasını takdim etti.
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ARSLAN’DAN BBP GENEL BAŞKANI
MUSTAFA DESTİCİ’YE ZİYARET
duyarlıklarımızın ve kararlılığımızın bir
yansıması olarak kamuoyunun bilgisine
sunmaktan büyük bir mutluluk duyuyoruz” dedi.
BBP Genel Başkanı Destici, “22 Mart
Dünya Su günüyle ilgili HAK-İŞ Konfederasyonumuzun, gayretini ve farkındalık oluşturma çabasını tebrik ediyorum bizi de unutmamışlar teşekkür
ediyorum” dedi.

Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 22
Mart 2021 tarihinde Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici’yi
makamında ziyaret etti.
Ziyarette Genel Başkanımız Arslan’a,
Özgüven-Sen Genel Başkanı Ömer Yılmaz eşlik etti.
Genel Başkanımız Mahmut Arslan ve
BBP Genel Başkanı Mustafa Destici,
gündeme ilişkin görüş alışverişinde bulundu. Arslan ,12 yıl önce şehit edilen
BBP kurucusu merhum Muhsin Yazıcıoğlu’nu anarak taziye dileğinde bulundu. Arslan, “Hepimizin hafızalarında
yer edinmiş bir siyasetçi idi. Allah rahmet eylesin” dedi. Görüşmede Genel
Başkanımız Mahmut Arslan, 22 Mart

Dünya Su günüyle ilgili değerlendirmelerde bulundu. Arslan “HAK-İŞ olarak,
suya yapılan her müdahaleyi insana,
doğaya ve hayata karşı işlenmiş bir suç
olarak görüyoruz. Yeryüzünde hayatın özü, yaşam kaynağımız olan suyun
önemine vurgu yapmak, vatandaşlarımızı tasarrufa teşvik etmek, sudaki büyük oyuna, özelleştirme ve ticarileşme
girişimlerine dikkat çekmek için, içerisinde akademisyen ve uzmanların olduğu bir ekiple kapsamlı bir “Su Hakkı”
raporu hazırladık. HAK-İŞ olarak, suyu
ve sanitasyonu, temel ve devredilemez
bir insan hakkı olarak savunuyoruz. Suyun piyasalaştırılmasına karşı çıkıyor,
su sektöründeki özelleştirmelere karşı
mücadele veriyoruz. Su Raporu’muzu

Pandemi döneminde çalışanların bir
takım zorluklar yaşadıklarını ifade eden
Destici, “Ekonomideki bütün kırılganlıklardan işçi kesimimiz, çalışan kesimimiz
yüzde yüz etkileniyor biz burada daha
az etkilenmeleri yada olumsuz etkilendiklerinde bu olumsuzluklarının ortadan kaldırılmasında, kayıplarının telafi
edilmesi anlamında hep birlikte çalıştık
bundan sonrada çalışmaya devam edeceğiz. HAK-İŞ Konfederasyonumuzu da
bu konudaki gayretlerinden dolayı bir
kez daha tebrik ediyorum başarılarının
devamını diliyorum” dedi.
Genel Başkanımız Mahmut Arslan,
BBP Genel Başkanı Mustafa Destici’ye,
HAK-İŞ tarafından 22 Mart Dünya Su
günü için hazırlanan “Su Hakkı” raporu
ile HAK-İŞ tarafından Hatay Ormanları
Ağaçlandırma Arazisine, adına yapılan
fidan bağışı sertifikasını takdim etti.

ARSLAN’DAN AK PARTİ GENEL BAŞKAN YARDIMCISI
NURETTİN CANİKLİ’YE ZİYARET
Genel Başkanımız Mahmut Arslan, AK Parti
Ekonomi İşlerinden Sorumlu Genel Başkan
Yardımcısı Nurettin Canikli’yi makamında
ziyaret etti.
Genel Başkanımız Mahmut Arslan, AK Parti
Genel Merkezinde 10 Şubat 2021 tarihinde
gerçekleştirdiği ziyarette, Ekonomi İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Nurettin Canikli’ye, HAK-İŞ tarafından Hatay
Ormanları Ağaçlandırma Arazisine adına
yapılan fidan bağışı sertifikasını takdim etti.
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Konfederasyonumuz HAK-İŞ, İsrail’in Mescid-i Aksa’da namaz kılan cemaate ve
Filistin halkına yönelik saldırısını, İsrail Büyükelçiliği rezidansı önünde
düzenlediği eylemle kınadı.
38
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HAK-İŞ'ten
İsrail
Büyükelçiliği
Önünde
Konfederasyonumuz HAK-İŞ, İsrail’in
Mescid-i Aksa’da namaz kılan cemaate
ve Filistin halkına yönelik saldırısını, İsrail Büyükelçiliği rezidansı önünde düzenlediği eylemle kınadı.
Genel Başkanımız Mahmut Arslan, Kurucu Genel Başkanımız ve HAK-İŞ Filistin
ve Kudüs’e Destek Sendikal Dayanışma
Komitesi Başkanı Hüseyin Tanrıverdi,
HAK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı ve Genel Başkan Vekilimiz Av. Hüseyin Öz,
Genel Başkan Yardımcılarımız Celal Yıldız ve Mehmet Keskin, HAK-İŞ Genel
Başkan Yardımcısı Dr. Osman Yıldız, Genel Sekreterimiz Remzi Karataş, HAKİŞ Genel Sekreteri Eda Güner, HAK-İŞ’e
bağlı sendikaların başkan ve yönetim
kurulu üyelerinden oluşan kalabalık bir
HAK-İŞ grubu, 11 Mayıs 2021 İsrail’in Filistinlilere yönelik katliamlarını protesto
etmek ve mazlum Filistinlilere destek

vermek amacıyla “İşgalci İsrail Terörünü
Kınıyoruz” sloganıyla İsrail Büyükelçiliği
Rezidansı önünde buluştu.
Genel Başkanımız Mahmut Arslan başkanlığındaki HAK-İŞ üyeleri, Seğmenler
Parkı önünde toplanarak, “Gazze’ye
Selam Direnişe Devam, İşçiler Filistin’in
Yanında, Türkiye Filistin Omuz Omuza,
Kudüs, Filistin’in başkentidir. Filistin’e
Selam Direnişe Devam” sloganları eşliğinde İsrail Büyükelçiliği Rezidansı önüne yürüdü.
SİYAH ÇELENK BIRAKILDI
Genel Başkanımız Mahmut Arslan ve
HAK-İŞ Genel Başkan Yardımcıları, İsrail
Büyükelçiliği Rezidansı önüne siyah çelenk bıraktı. Genel Başkanımız Mahmut
Arslan, “Konfederasyonumuzun yüzbinlerce üyesini temsilen arkadaşlarımızla
buradayız. Terör devleti İsrail’in saldırılarını kınamak ve protesto etmek ama-
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cıyla elçilik konutuna sembolik olarak
siyah çelengimizi bıraktık” diye konuştu.
Çelengin bırakılmasının ardından Genel
Başkanımız Mahmut Arslan, İsrail Büyükelçiliği Rezidansı önünde bir basın açıklaması gerçekleştirdi.
“KUDÜS ÖZGÜRLÜĞÜN, ADALETİN
VE HUZUR İÇİNDE YAŞAMANIN
SEMBOLÜDÜR”
Genel Başkanımız Mahmut Arslan, Filistin’de, Kudüs’te ve Gazze’de kan ve
gözyaşının birbirine karıştığını belirterek, “Kudüs, insanlığın en köklü mirasına şahitlik eden bir değerdir. Mescid-i
Aksa’nın bulunduğu mukaddes bir yer,
barış şehridir. Kudüs, tarih boyunca Hz.
Ömer’in emaneti, Selahaddin Eyyubi’nin rüyası, Kanuni Sultan Süleyman’ın
mirası, Abdülhamid Han’ın davasıdır.
Kudüs, özgürlüğün, adaletin ve huzur
içinde yaşamanın sembolüdür. Bir kez
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Milletlerin kararına rağmen İsrail, hala
bu toprakları elinde tutmaya devam
ediyor. Batı Şeria’daki işgal ve Gazze’deki abluka hala devam ediyor. 1967’de
Doğu Kudüs’ü işgal eden İsrail, 1980
yılında tek taraflı olarak kentin doğusunu ve batısını “Birleşik Başkenti” olarak
ilan etti. BGMK, 1980’de kabul ettiği 478
sayılı kararla İsrail’in ilhak ve başkent
ilanını geçersiz saydı. Uluslararası toplumu, BM Güvenlik Konseyi ve BM Genel
Kurulu’nun Filistin’le ilgili almış olduğu
kararları uygulaması konusunda hassasiyet göstermeye ve güçlü bir tavır ortaya
koymaya çağırıyoruz” dedi.
daha haykırıyoruz ki Mescidi Aksa Müslümanlarındır ve ilk kıblemizdir. Umudumuzu, öfkemizi, inancımızı asla kaybetmeyeceğiz” dedi.
“İSRAİL SALDIRILARININ HESABINI EN
AĞIR ŞEKİLDE VERMELİDİR”
Gerçekleştirdiği saldırılarla İsrail Devletinin İslam’a ve Müslümanlara olan düşmanlığını bir kez daha açıkça ortaya koyduğunu dile getiren Arslan, “Terör devleti İsrail, Müslümanların kutsallarına
saldırarak insan hakkı ihlallerini ve şiddet uygulamalarını gün geçtikçe daha da
arttırmaktadır. İsrail, ibadet özgürlüğü,
yaşama hakkı, mülkiyet hakkı gaspları,

keyfi tutuklamalarla uluslararası hukuku
hiçe saymaktadır. Filistinli sivillerin şehit
edildiği ve yaralandığı bu acımasız saldırılar derhal sona erdirilmelidir. İsrail, bu
terör eylemlerinin hesabını uluslararası
hukuk önünde en ağır şekilde vermelidir” şeklinde konuştu.
“ULUSLARARASI TOPLUMU GÜÇLÜ
BİR TAVIR KOYMAYA ÇAĞIRIYORUZ”
Birleşmiş Milletlerin 1967’de, “Savaş
Yoluyla Toprak Elde Etmenin Kabul Edilemezliğini” işaret eden 242 sayılı Güvenlik Konseyi Kararına dayanarak İsrail’i işgal ettiği topraklardan çekilmeye
çağırdığını anımsatan Arslan, “Birleşmiş

“İSRAİL’İN İŞGAL ETTİĞİ
TOPRAKLARDAN ÇEKİLMESİNİ TALEP
EDİYORUZ”
Arslan, “Her zaman Filistin’in yanında
olan ITUC ve ETUC’un güçlü bir tutum
almasını ve tavır koymasını bekliyoruz.
İsrail’in Gazze’ye yaptığı acımasızca
saldırılarını arttırmasını rağmen, İslam
dünyasının birçok ülkesi dahil olmak
üzere uluslararası toplumun suskunluğunu anlamakta zorlanıyoruz. Hukuksuz
işgal nedeniyle topraklarını kaybeden,
yurtlarından ayrılmak zorunda kalan Filistinlilerin evlerine dönmelerini, İsrail’in
işgal ettiği topraklardan çekilmesini talep ediyoruz” ifadelerini kullandı.
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ut Arslan ve HAK-İŞ
Genel Başkanımız Mahm
İsrail Büyükelçiliği
Genel Başkan Yardımcıları,
enk bıraktı.
Rezidansı önüne siyah çel
ut Arslan, “KonfedeGenel Başkanımız Mahm
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. Terör devleti İsarkadaşlarımızla buradayız
ve protesto etmek
rail’in saldırılarını kınamak
sembolik olarak siamacıyla elçilik konutuna
diye konuştu. Çelenyah çelengimizi bıraktık”
an Genel Başkanımız
gin bırakılmasının ardınd
yükelçiliği Rezidansı
Mahmut Arslan, İsrail Bü
sı gerçekleştirdi.
önünde bir basın açıklama
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“FİLİSTİN’DE ŞİDDETE BİR AN ÖNCE
SON VERİLMELİDİR”
Genel Başkanımız Mahmut Arslan,
HAK-İŞ olarak İsrail’in mübarek Ramazan ayında masumları hedef alan saldırılarını kesinlikle kabul etmediklerini
ve lanetlediklerini belirterek, “Filistinli
kardeşlerimizi hedef alan şiddete bir an
önce son vermelidir. Gazze’de süren abluka bir an evvel kaldırılmalıdır. Yurtlarını
terk etmek zorunda kalan Filistinli kardeşlerimiz ülkelerine özgürce dönebilmelidir. Başta ABD olmak üzere, Büyü-

kelçiliklerini Kudüs’e taşıyan ülkeler, bu
vahim yanlıştan bir an önce dönmelidir.
Orta Doğu’da kalıcı barış için, Başkenti
Kudüs olan bağımsız bir Filistin devleti
kurulmalıdır” taleplerini dile getirdi.
“YÜZYILIN ANLAŞMASI YÜZYILIN
FİLİSTİN’E İHANETİDİR”
İsrail ve yandaşları tarafından işgal edilen Filistin topraklarını ilhak etmek için
ortaya atılan Yüzyılın Anlaşmasının Filistinlilere ihanet olarak yapıldığını söyleyen Arslan, “Yüzyılın Anlaşması Yüzyılın
Filistin’e ihanetidir. Ortadoğu’da kalıcı
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barış için, Başkenti Kudüs olan bağımsız ve özgür bir Filistin devleti kurulana
kadar mücadelemizi sürdürmekte kararlıyız. Başkenti Kudüs olan Filistin devletinin kısa bir zamanda ortaya çıkacağı ve
bunun bütün dünya tarafından tanınacağı günler yakındır diye ümit ediyoruz”
dedi. Filistin’in son yıllarda karşılaştığı
yalnızlık politikalarının kendilerini derinden üzdüğünü dile getiren Arslan, “İnsanlığın iki yüzlü, riyakar tavırları, Filistin
halkının geleceğinin kararmasını sağlamaktadır. Sayın Cumhurbaşkanımıza, AK
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Parti hükümetine, Filistin davasını destekleyen partilere, sivil toplum kuruluşlarına ve halkımıza teşekkür ediyoruz”
sözlerine yer verdi.
“FİLİSTİN-İSRAİL ÇATIŞMASI TÜM
DÜNYANIN SORUNUDUR”
Kurucu Genel Başkanımız ve HAK-İŞ Filistin ve Kudüs’e Destek Sendikal Dayanışma Komitesi Başkanı Hüseyin Tanrıverdi, Filistin davasının kutsal bir dava
olduğunu belirterek, “Terör devleti
İsrail’in, Kudüs’te ve Gazze’de yıllardır
sürdürdüğü zalimane tavır artık bıça-

ğın kemiğe dayandığı noktadadır. Onun
içindir ki ümmeti Muhammed’in ve tüm
insanlığın sabrı artık taşmaktadır. Bu zulme bir an evvel son verilmesini istiyoruz.
Filistin-İsrail çatışması sadece o bölgenin sorunu değil, tüm dünyanın sorunudur. Eğer dünya barış istiyorsa, huzur
istiyorsa, insanlığın sürmesini istiyorsa,
bu zalim tavrın karşında olmalıdır” dedi.
“MESCİD-İ AKSA KIRMIZI
ÇİZGİMİZDİR”
İsrail’in uluslararası hukuk önünde hesap vereceğini belirten Tanrıverdi “Mes-
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cid-i Aksa onurumuz, şerefimiz ve kırmızı çizgimizdir. Dünyada barış ve huzur
isteyen herkes bu çatışmanın ve acımasız saldırının karşısında tavır ortaya koymalıdır. Mescid-i Aksa nasıl ki Peygamberimize miraç mekanı olmuşsa, sizlerin
gayreti ile miraca ulaşacak, insanlığın ve
Müslümanların miracı olacaktır. İnşallah Kudüs halkının da Ramazan ayında
bayram yapacağı günleri yaşayacağız”
şeklinde konuştu. Tanrıverdi, “Kudüs Şairi” olarak anılan merhum Mehmet Akif
İnan’ın “Mescid-i Aksa” şiirini de okudu.

HABERLER

HAK-İŞ/HİZMET-İŞ’TEN TÜM İLLERDE
İSRAİL’E TEPKİ
HAK-IŞ/HIZMET-IŞ, Israil’in Mescidi Aksa’ya yaptığı saldırıları tüm Türkiye’de kınadı.
HIZMET-IŞ, Israil’in Mescidi Aksa’ya yaptığı saldırıları tüm Türkiye’de kınayarak, Filistinlilere destek
mesajları verdi. Şube ve Il Başkanlıklarımız bulundukları illerde diğer sivil toplum kuruluşları ile birlikte
organize olarak, terör devleti Israil’i tepkilerini gösterdi. Törer devleti Israil’in Filistinlilere yönelik saldırılarını
protesto etmek için bir araya gelen şube ve il başkanlıklarımız, Filistinlilere destek mesajları verdi, tüm
dünyayı Filistin konusunda duyarlılığa davet etti. Gerçekleştirilen eylemlerde HAK-IŞ/HIZMET-IŞ’in
Filistinlilerle birlik ve dayanışma içerisinde olduğu vurgulandı.
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Israil polisinin Mescid-i Aksa’daki Kıble Mescidi’nde yatsı namazı kılan cemaate ses
bombaları ve plastik mermi ile saldırmasını nefretle kınıyoruz.

İsrail polisinin Mescid-i Aksa’daki Kıble
Mescidi’nde yatsı namazı kılan cemaate ses bombaları ve plastik mermi ile
saldırmasını nefretle kınıyoruz. Bu ahlaksızlıktır, vicdansızlıktır; barbarlıktır,
devlet terörüdür. İlk kıblemiz, Peygamberimiz Hz. Muhammed (SAV)’in Miraç
durağı Mescid-i Aksa’yı ve Müslüman
kardeşlerimizi hedefleyen alçak saldırılar, terör devleti İsrail’in kutsallarımıza
ve Filistinli kardeşlerimize yönelik sürdürdüğü işgal ve şiddet politikasının
ürünüdür. Terör devleti İsrail’in kutsallarımıza ve Müslüman kardeşlerimize
saldırması asla kabul edilemez. Alçakça

yapılan saldırıda 200’e yakın Müslüman
kardeşimiz yaralanmıştır.
Kutsallara ve ibadet halindeki Müslümanlara saldırmak alçaklıktır, zalimliktir. Bunu ancak ve ancak insanlıktan
nasibini almamışlar olanlar yapabilir.
Bugün insanlık için yüz karası bir gündür. İnsanlığın vicdanının kanadığı
gündür. Bu saldırıyla birlikte insanlık
vicdanı, insanlık onuru telafisi zor bir
yara almıştır. Çünkü bir insanlık suçudur. Kalbi Filistin halkıyla birlikte atanlar
olarak İsrail’i vicdanlarımızda mahkum
ediyoruz. Devlet terörünü ve şiddet politikalarını kendisine bir yaşama biçimi
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olarak benimseyen İsrail’e, sistematik
olarak sürdürdüğü alçak saldırılarına
son verme çağrımızı yineliyoruz. Tüm
dünyadan haysiyetli bir duruş bekliyor,
İsrail’i kınamaya ve alçakça saldırının
hesabını sormaya davet ediyoruz. İbadet halindeyken alçakça saldırıya maruz kalan kardeşlerimize geçmiş olsun
dileklerimizi iletiyoruz.
HAK-İŞ/HİZMET-İŞ Sendikası olarak,
kutsallarımızı ve Müslüman kardeşlerimizi hedef alan insanlık dışı saldırıyı
nefretle kınıyor ve lanetliyoruz.
HAK-İŞ/HİZMET-İŞ SENDİKASI
GENEL YÖNETİM KURULU

HABERLER
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"İSRAİL’İN MESCİD-İ AKSA’DAKİ
MÜSLÜMANLARA YÖNELİK SALDIRISINI
KINIYORUZ"

HAK-İŞ ve HİZMET-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, “Ramazan ayında İşgalci
İsrail güçlerinin Mescid-i Aksa’da namaz kılan cemaate yaptığı saldırıyı kınıyor,
mukaddes zamanlarda yapılan bu acımasız saldırıyı telin ediyoruz” dedi.
HAK-İŞ ve HİZMET-İŞ Genel Başkanı
Mahmut Arslan, “Ramazan ayında İşgalci İsrail güçlerinin Mescid-i Aksa’da
namaz kılan cemaate yaptığı saldırıyı
kınıyor, mukaddes zamanlarda yapılan
bu acımasız saldırıyı telin ediyoruz”
dedi. HAK-İŞ ve HİZMET-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan İsrail’in Mescid-i
Aksa’da namaz kılan cemaate yönelik
gerçekleştirdiği saldırıya ilişkin yaptığı
yazılı açıklamada şu ifadelere yer verdi:
“İşgalci İsrail devleti, Filistin halkı üzerinde insanlık dışı tahakkümüne devam
etmektedir. Son günlerde Filistin halkına uyguladığı şiddeti daha da arttıran
İsrail, tüm dünyanın gözleri önünde Filistin halkının evlerini işgal etmekte, zulümlerini arttırmaktadır.
Dün gece de İsrail polisinin Mescid-i Aksa’daki Kıble Mescidinde
namaz kılan cemaate ses bombaları ve plastik mermiyle acımasız saldırısı sonucunda 200’ün
üzerinde Filistinli kardeşimiz yara-

lanmıştır. İbadet yapan Müslümanlara
düşmanca saldırmak zalimliktir. Bu saldırıyı gerçekleştiren İsrail Devleti, İslama ve Müslümanlara olan düşmanlığını
bir kere daha açıkça ortaya koymuştur.
Filistinli sivillerin yaralandığı bu acımasız saldırılar derhal sona erdirilmelidir.
Uluslararası toplumu, din ve ibadet
hürriyetine yönelik bu alçak saldırıya
güçlü bir tepki vermeye çağırıyoruz.
BM Güvenlik Konseyi ve BM Genel Kurulu’nun Filistin’le ilgili almış olduğu kararları uygulaması konusunda hassasiyet

göstermeye ve güçlü bir tavır ortaya
koymaya çağırıyoruz. HAK-İŞ Konfederasyonu olarak Kudüs’ün, insanlığın en
köklü mirasına şahitlik eden cihanşümul bir değer olduğunu bir kere daha
hatırlatıyoruz. Orta Doğu’da kalıcı barış
için, Başkenti Kudüs olan bağımsız bir
Filistin devleti kurulmalıdır. Başkenti Kudüs olan bağımsız Filistin Devleti kuruluncaya kadar her platformdan sesimizi
duyurmaya devam edeceğimizi, Filistin
halkının daima yanında olacağımızı bir
kere daha ifade ediyoruz. Kudüs, Filistin’in ebedi başkentidir.”

Arslan: "İbadet yapan Müslümanlara
düşmanca saldırmak zalimliktir. Bu saldırıyı gerçekleştiren İsrail Devleti, İslama
ve Müslümanlara olan düşmanlığını bir
kere daha açıkça ortaya koymuştur. Filistinli sivillerin yaralandığı bu acımasız
saldırılar derhal sona erdirilmelidir."
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"AVRUPA BİRLİĞİ FİLİSTİN'DE YAŞANANLARA
SESSİZ KALMAKTADIR"
Arslan: "Avrupa Birliği, Filistin’de yaşananlara sessiz kalmakta, Suriyeli halkın yaşadığı
insanlık dramına, Arakan’da yaşananlara karşı sessizliğini sürdürmektedir. Tüm dünya
için barış ve adalet kavramlarını benimseyen Avrupa Birliği, her gün üzerlerine
bomba ve kurşunlar yağan, haksız yere zindanlara atılan mazlum ve mağdurların da
barıştan yana olduğunu unutmamalıdır."

HAK-İŞ Konfederasyonu ve HİZMET-İŞ
Sendikası Genel Başkanı Mahmut Arslan, dünyayı etkisi altına alan Kovid-19
salgınına dikkat çekerek, “Bu kez hiçbir
sınır tanımayan ortak bir düşmanımız
var ve bu düşman sadece sağlığımızı değil aynı zamanda ekonomik refahımızı,
sosyal düzenimizi ve insani ilişkilerimizi
de tehdit etmektedir. Bu düşman bize,
son dönemde Avrupa Birliği’nde sıkça
karşı karşıya kaldığımız, ırkçı popülist
politikalara ve kısa dönem ulusal çıkarlara karşı çıkılması gerekliliğini ve birlik
içinde güçlü olmanın anlamını tekrar
hatırlatmıştır. Birlik güçlü olunca, sadece COVID 19 ile değil, her türlü zorlukla
daha iyi mücadele edilecektir” dedi.
Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 9
Mayıs Avrupa Birliği günü nedeniyle
yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: “Bugün, Avrupa Birliği’nin tohumlarını atan Schuman Deklarasyonu’nun kabul edilmesinin 71. yıldönümü. Fransız
Dışişleri Bakanı Robert Schuman tarafından, Avrupa’da barışçıl ilişkilerin kalıcı
şekilde kurulması gerektiğini anlatan bu
Bildiri’nin açıklanmasının üzerinden Av-

rupa Birliği önemli ölçüde yol kat etmiştir. Tüm dünyayı yıkan bir savaşın ardından Avrupa’nın küllerinden doğmasını,
ülkelerin farklılıklarını ve düşmanlıklarını
bir kenara bırakarak barış, güvenlik, sosyal kalkınma ve refah için bir araya gelmesini sağlamıştır.
Bugün yine büyük bir tehlike var karşımızda. Bu kez hiçbir sınır tanımayan
ortak bir düşmanımız var ve bu düşman
sadece sağlığımızı değil aynı zamanda
ekonomik refahımızı, sosyal düzenimizi
ve insani ilişkilerimizi de tehdit etmektedir. Bu düşman bize, son dönemde
Avrupa Birliği’nde sıkça karşı karşıya
kaldığımız, ırkçı popülist politikalara ve
kısa dönem ulusal çıkarlara karşı çıkılması gerekliliğini ve birlik içinde güçlü
olmanın anlamını tekrar hatırlatmıştır.
Birlik güçlü olunca, sadece Covid 19 ile
değil, her türlü zorlukla daha iyi mücadele edilecektir. Ekonomik iş birliği
amacıyla başlayan ve zaman içerisinde
her alanda kapsamı genişleyen Avrupa
Birliği, günümüzde dünyada çok çeşitli alanlarda önemli işlere imza atan bir
kuruluş haline gelmiştir. Ancak Avrupa
49

Birliği projesi bugün birçok açıdan eksik
kalmaktadır. Daha iyi bir dünya için demokrasi, adalet, özgürlük, barış, insan
hakları, çeşitlilik ve sürdürülebilir sosyal
kalkınmayı hedefleyen Avrupa Birliği,
Filistin’de yaşananlara sessiz kalmakta,
Suriyeli halkın yaşadığı insanlık dramına,
Arakan’da yaşananlara karşı sessizliğini
sürdürmektedir. Tüm dünya için barış ve
adalet kavramlarını benimseyen Avrupa
Birliği, her gün üzerlerine bomba ve kurşunlar yağan, haksız yere zindanlara atılan mazlum ve mağdurların da barıştan
yana olduğunu unutmamalıdır. Türkiye,
Avrupa Birliği üyeliğine 1999 yılından
beri aday bir ülke fakat ne yazık ki terör
örgütlerine karşı sürdürdüğü zorlu mücadelede destek bulmamış birçok konuda samimiyetten uzak yaklaşımlarla karşı karşıya kalmıştır. Türkiye, AB’ye uyum
süreci çerçevesinde üzerine düşenleri
yerine getirmiş ve AB’ye tam üye olmak
için gereken adımları atmıştır. Gücü, potansiyeli, jeopolitik konumu, genç ve dinamik nüfusu ile Avrupa’nın en önemli
ülkelerinden biri olan Türkiye’nin, AB’ye
katacağı değerlerin kapsamlı olarak ele
almasını ve Türkiye’nin üyelik sürecinin
hızlandırmasını bekliyoruz. Dar görüşlü ulusal yaklaşımların ötesine geçen,
AB’nin küresel sorumluluklarını yansıtan
ve sloganı da olan Çeşitlilikte Birlik yaklaşımını yansıtan akılcı bir politikanın uygulanmasını umut ediyoruz. Avrupa Birliği’nin, Türkiye’nin tam üye olarak yer
almasıyla daha bütüncül olacağına inanıyoruz. Tüm dünyaya birlik, beraberlik,
dayanışma ve barış getirmeyi amaçlayan
Avrupa Birliği Günü’nü kutluyoruz.”
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KONFEDERASYONUMUZ HAK-İŞ,
İSRAİL TERÖRÜNÜ ULUSLARARASI ALANA TAŞIDI
HAK-IŞ ve HIZMET-IŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, HAK-IŞ’in üyesi olduğu ITUC ve
ETUC ile Birleşmiş Milletlere bir mektup yazarak; Israil terörüne ve Israil’in genç, yaşlı,
kadın, çocuk demeden sivil halka yönelik uyguladığı şiddete dikkat çekti.

insan hakkı ihlallerini ve uyguladığı
şiddeti gün geçtikçe daha fazla arttırmaktadır. İbadet özgürlüğü, yaşama
hakkı, mülkiyet hakkı gaspları, keyfi
tutuklamalarla uluslararası hukuku
hiçe saymaktadır. Filistinli sivillerin yaralandığı bu acımasız saldırılar derhal
sona erdirilmelidir.
HAK-İŞ olarak, BM Güvenlik Konseyi
ve BM Genel Kurulu’nun Filistin’le ilgili almış olduğu kararların uygulanması konusunda hassasiyet ve kararlılık
göstermeye çağırıyoruz.
HAK-İŞ ve HİZMET-İŞ Genel Başkanı
Mahmut Arslan, HAK-İŞ’in üyesi olduğu ITUC ve ETUC ile Birleşmiş Milletlere bir mektup yazarak; İsrail terörüne
ve İsrail’in genç, yaşlı, kadın, çocuk
demeden sivil halka yönelik uyguladığı
şiddete dikkat çekti.
Arslan, “HAK-İŞ olarak, uluslararası
toplumu işgalci İsrail güçlerinin saldırılarını kınamaya ve güçlü bir tavır
ortaya koymaya davet ediyoruz” dedi.
HAK-İŞ ve HİZMET-İŞ Genel Başkanı
Mahmut Arslan, ITUC Genel Sekreteri
Sharan Burrow, ETUC Genel Sekreteri
Luca Visentini ve Birleşmiş Milletler
Genel Sekreteri Antonio Guterres’e
hitaben yazdığı mektubunda, İsrail
polisinin Mescid-i Aksa’da ibadet eden
Filistinli Müslümanlara yönelik düzenlediği saldırıları ve yerleşim yerlerinin

Filistinlilerden zorla alınmasını kınadı.
Arslan, “Her zaman Filistin’in yanında
olan ITUC, ETUC ve BM’yi konuyla ilgili
güçlü bir tavır ortaya koymaya çağırıyoruz” dedi.
İşgalci İsrail devletinin, Filistin halkı
üzerinde insanlık dışı tahakkümüne devam ettiğini ifade eden Arslan,
“Son günlerde Filistin halkına uyguladığı şiddeti daha da arttıran İsrail,
tüm dünyanın gözleri önünde Filistin
halkının evlerini işgal etmekte ve zulümlerini arttırmaktadır” dedi. İsrail’in
uyguladığı devlet terörü sonucunda
aralarında çocukların da olduğu çok
sayıda sivilin şehit olduğunu, pek çok
Filistinlinin de yaralandığını ifade eden
Arslan, mektubunda şunları kaydetti:
“İşgalci İsrail Devleti, İslam’a ve Müslümanların kutsallarına saldırarak

50

Uluslararası Emek hareketin en önemli temsilcisi olan ve üst örgütümüz
ITUC ve ETUC her zaman olduğu gibi
İsrail’in ilhak planının engellenmesi ve
bunun için mümkün olan tüm uluslararası desteğin toplanması yönündeki çalışmaları ve çağrılarını takdirle
karşıladığımızı belirtmek istiyoruz. Bu
durumda da Filistin halkının yanında
bulunmasını gösteren güçlü bir mesaj
vermesini önemsiyoruz.
Birleşmiş Milletler’in, Filistin halkının
haklı mücadelesinde yanında bulunmasını, İsrail’in hukuk tanımaz eylemlerine karşı yapılan itidal çağrılarını
takdirle karşıladığımızı belirtmek istiyoruz. Her zaman Filistin’in yanında
olan ITUC, ETUC, BM ve uluslararası
toplumu, din ve ibadet hürriyetine yönelik bu alçak saldırıya güçlü bir tepki
vermesinin son derece etkili olacağına
inanıyoruz.”
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“Erdemli Bir Sendikal Inşa Için Kararlıyız” temasıyla 25 Ocak 2020 tarihinde Ankara’da
gerçekleştirilen programa HAK-IŞ ve HIZMET-IŞ Sendikamız Genel Başkanı Mahmut
Arslan, Kurucu ve Onursal Başkanımız Hüseyin Tanrıverdi, HAK-IŞ Genel Başkan
Yardımcısı ve HIZMET-IŞ Genel Başkan Vekilimiz Av. Hüseyin Öz, Genel Başkan
Yardımcılarımız Halil Özdemir, Celal Yıldız ve Mehmet Keskin, Genel Sekreterimiz
Remzi Karataş, Genel Merkez Denetim ve Disiplin Kurulu üyelerimiz, Ankara Şube
Başkanlarımız, Genel Merkez Uzmanlarımız ve basın mensupları katıldı.
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Arslan:
HİZMET-İŞ Sendikamız
iki sorumluluğu üzerinde
taşımaktadır.
Bir taraftan HAK-İŞ’e olan
desteğini sınırsız ve hiçbir
şarta bakmaksızın devam
ettirirken, diğer taraftan
kendisini de geleceğe
taşımaktadır.
HİZMET-İŞ teşkilatına
HAK-İŞ’e olan katkılarından
dolayı teşekkür ediyorum.”

Programda konuşan Genel Başkanımız
Mahmut Arslan, Sendikamızın kuruluşundan bugüne 42 yıl içerisinde yolunu
ve istikametini belirleyerek, hedeflerini
önemli ölçüde başardığını söyledi.
43. yıla girerken başarılması gereken
yeni hedeflerin bulunduğunu ve samimiyetle çalıştıklarını belirten Arslan,
“Erdemli bir sendikal inşa için kararlıyız. Mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz” dedi. Sendikamızın 43 yıllık
yürüyüşünde birçok zorlukla karşılaştığını kaydeden Arslan, “Tüm baskı ve
dayatmalara karşı HİZMET-İŞ, onurdan,
emekten, haktan yana olmaktan vazgeçmeyerek, yüz binlerce emekçi ile
beraber yoluna devam ediyor” diye konuştu. Sendikamızın kuruluşunda emeği geçenlere teşekkürler eden Arslan,
vefat eden kurucu üyemiz Ömer Kaplan’ı rahmet ve minnetle andı.
HİZMET-İŞ Sendikamızın 43. Yıldönümü, sosyal mesafe kuralına uygun olarak kutlandı.
“ERDEMLİ BİR SENDİKAL İNŞA İÇİN
KARARLIYIZ”
“Erdemli Bir Sendikal İnşa İçin Kararlıyız” temasıyla 25 Ocak 2020 tarihinde
Ankara’da gerçekleştirilen programa
HAK-İŞ ve HİZMET-İŞ Sendikamız Genel Başkanı Mahmut Arslan, Kurucu
ve Onursal Başkanımız Hüseyin Tanrı-

verdi, HAK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı
ve HİZMET-İŞ Genel Başkan Vekilimiz
Av. Hüseyin Öz, Genel Başkan Yardımcılarımız Halil Özdemir, Celal Yıldız ve
Mehmet Keskin, Genel Sekreterimiz
Remzi Karataş, Genel Merkez Denetim
ve Disiplin Kurulu üyelerimiz, Ankara
Şube Başkanlarımız, Genel Merkez Uzmanlarımız ve basın mensupları katıldı.
Program online olarak bütün şube ve
il başkanlarımız tarafından takip edildi.
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“HİZMET-İŞ, HAK-İŞ’İN AMİRAL
GEMİSİDİR”
Sendikamızı HAK-İŞ’in amiral gemisi
olarak tanımlayan Arslan, şunları kaydetti:” HİZMET-İŞ Sendikamız iki sorumluluğu üzerinde taşımaktadır. Bir
taraftan HAK-İŞ’e olan desteğini sınırsız
ve hiçbir şarta bakmaksızın devam ettirirken, diğer taraftan kendisini de geleceğe taşımaktadır. HİZMET-İŞ teşkilatına HAK-İŞ’e olan katkılarından dolayı
teşekkür ediyorum.”

HABERLER

“TAŞERON SİSTEMİNİN ORTADAN
KALDIRILMASI İÇİN ÖNDERLİK ETTİK”
HAK-İŞ ve HİZMET-İŞ Sendikamızın taşeron sisteminin ortadan kaldırılması
için önderlik ettiğini kaydeden Arslan,
“Türkiye’de ses getiren mücadelemiz
meyvelerini vermiş ve bugün yeni bir
aşamaya gelmiştir. 696 sayılı Kararname bizim arzu ettiğimiz bir noktada

gerçekleşmedi, buradan kaynaklı zorluklarımız, sıkıntılarımız hüzünlerimiz
oldu. Ama ne olursa olsun kamuda çalışan yaklaşık 1 milyona yakın taşeron
işçisi, kadrolarını alarak normalleşme
sürecine geçmiş bulunmaktadır. Yerel
yönetimlerde hızla normalleşmenin
başlamasıyla belediye şirketlerinde
toplu iş sözleşmeleri gerçekleştiriyoruz
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ve sürecin ilk adımını onlarla paylaşıyoruz” diye konuştu.
“100 BİNDEN FAZLA ÜYEMİZ YASA
ZORU İLE BİZDEN KOPARTILDI”
696 sayılı KHK’ya eklenen geçici madde ile iş kollarında yaşanan değişiklik
nedeniyle 100 binden fazla üyenin
sendikalarımızdan istifa etmek zorunda kaldığını belirten Arslan, “Taşeron

HABERLER

mücadelesinde verdiğimiz emekler bu
değişiklik ile hiçe sayıldı. Bize büyük bir
haksızlık yapıldı. Ancak biz bu antidemokratik uygulamaya karşı geri adım
atmayacağız. Mücadelemizi daha da
büyüteceğiz” açıklamasında bulundu.

süreçte emek vereceğiz. Vazgeçmeden,
geri adım atmadan toplu sözleşme aşamalarında emekçiler ile yan yana olmalıyız. Onları sendikal mücadeleye yakınlaştırmalı ve onlara sendikanın önemi
anlatmalıyız” ifadelerini kullandı.

“TİS SÜRECİNDE EMEKÇİLERLE YAN
YANA OLACAĞIZ”

“KISA ÇALIŞMA ÖDENEKLERİ VE
ÜCRETSİZ İZİN UYGULAMALARI
MAĞDURİYETE NEDEN OLDU”

Kamuda ve belediye şirketlerinde kadroya geçen taşeron işçilerin de ilk defa
dahil olacağı toplu iş sözleşmesi süreci
ile ilgili de konuşan Arslan, “Bu süreçte
her istediğimizi alamayabiliriz. Ancak
bu mücadeleden vazgeçeceğimiz anlamına gelmez. Tüm unsurlarımız ile bu

Talep etmelerine rağmen işçi pozisyonundaki sağlık çalışanlarına herhangi
bir ek ödeme verilmesini sağlayamadıklarını belirten Arslan, bu durumdan
dolayı 200 bin sağlık çalışanı işçinin kırgınlık yaşadığını bildirdi. Arslan, “Kısa
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çalışma ödeneği, ücretsiz izin ve işten
çıkarma yasağı gibi olağanüstü dönemlerde başvurduğumuz düzenlemeler,
aynı zamanda büyük sorunları da beraberinde getirdi. İşten çıkarma yasağı
işverenlerin ne yazık ki işçileri ücretsiz
izne çıkararak 1.177 lirayla, 1 Ocak’tan
itibaren ise 1.400 lirayla yaşamaya
mahkum edilen binlerce, on binlerce
arkadaşımız var. Özellikle kısa çalışma

Arslan: “Türkiye’de ses
getiren mücadelemiz
meyvelerini vermiş ve
bugün yeni bir aşamaya
gelmiştir. 696 sayılı
Kararname bizim arzu
ettiğimiz bir noktada
gerçekleşmedi, buradan
kaynaklı zorluklarımız,
sıkıntılarımız hüzünlerimiz
oldu. Ama ne olursa olsun
kamuda çalışan yaklaşık
1 milyona yakın taşeron
işçisi, kadrolarını alarak
normalleşme sürecine
geçmiş bulunmaktadır.
Yerel yönetimlerde
hızla normalleşmenin
başlamasıyla belediye
şirketlerinde toplu
iş sözleşmeleri
gerçekleştiriyoruz ve
sürecin ilk adımını onlarla
paylaşıyoruz"
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ödeneğinin miktarının üzerine ilave
yaparak tam ödeme yapma alışkanlığı
olmayan geniş bir özel sektör yapımız
var. Dolayısıyla kısa çalışma ödenekle-

rinde ve ücretsiz izin uygulamalarında
mağdur olmuş milyonlarca emekçi arkadaşımız var” dedi.
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“ÜCRETSİZ İZİN UYGULAMASI
İSTİSMAR EDİLDİ”
Ücretsiz izin uygulamasının, kısa çalışma ödeneğine hak kazanamayanlar için
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istisna olarak uygulanacağı söylenmesine rağmen bunun işverenler tarafından
istismar edildiğini belirten Arslan, bunu
önlemeye yönelik çabaların da istenilen

noktaya ulaşamadığını söyledi. Arslan,
“Kısa çalışma ödeneğinden yararlanma şartlarının azaltılmasını istememize
rağmen, 450 gün prim ödemeye gel-

mesine rağmen halen bizim için yeterli
olmadığını ifade etmek istiyorum. Kısa
çalışma ödeneğinden yararlanma, kısa
çalışma ödeneğinin miktarının artırılması ve ücretsiz izne çıkarma şartlarının çalışanlar lehine düzenlenmesi talebimizi sürdürmeye devam ediyoruz”
dedi.
Arslan, çalışma hayatının yaşadığı zorlukların ortadan kaldırması için farklı
konfederasyonlar, işverenler ve hükümetle bir araya gelme geleneğinin çalışma hayatında kazandırıldığını ve bu
dönemde önemli çalışmalara imza atıldığını söyledi.
ARSLAN, BÜTÜN EMEKÇİLERİ
HAK-İŞ’E BAĞLI SENDİKALARDA
ÖRGÜTLENMEYE DAVET ETTİ
“HAK-İŞ ve HİZMET-İŞ olarak ülkemizin, bölgemizin ve küremizin bütün
mağdurlarına, mazlumlarına ve emekçilerine borcumuz olduğunun altını
çiziyoruz” diyen Arslan, sendikalı ve
sendikasız bütün işçileri, HAK-İŞ’te örgütlenmeye davet etti.
Arslan, “Ülkemizin yaklaşık 14 milyon
çalışanının 2 milyonu sendikalı. 3 konfederasyon ve bağımsız sendikaların
toplam üye sayısı 2 milyon civarında.
12 milyon işçi bizi bekliyor.
Her iş kolundaki sendikalarımızın daha
çok mücadele ederek, bu sendikasız
işçileri sendikalarımıza dahil etmemiz
gerekiyor” ifadelerini kullandı.
HAK-İŞ’İN GÜCÜ TÜRKİYE’NİN
GÜCÜDÜR”
HAK-İŞ’in gücü arttıkça Türkiye’nin de
gücünün artacağına inandığını belirten Arslan, “Bize 700 bin üye yakışmıyor. Biz 7 milyonları, 10 milyonları hak
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ediyoruz. Bunu başarabilir miyiz,
başarırız” değerlendirmesinde bulundu.
GENEL BAŞKAN VEKİLİMİZ ÖZ:
“HİZMET-İŞ STANDARTLARI
BELİRLEYEN KURUMDUR”
Genel Başkan Vekilimiz Av. Hüseyin Öz, “Bugün sendikamızın 43.
Yılını kutlamanın onurunu, heyecanını ve haklı gururunu yaşıyoruz. HAK-İŞ/HİZMET-İŞ tarihi, başarılar
tarihidir. Alın terinin, devletimize ve
milletimize sahip çıkmanın, değerlerimize, inancımıza, örfümüze ve demokrasiye ve geleceğimize sahip çıkmanın
tarihidir” dedi.
Geride bıraktığımız 42 yılın emek tarihi açısından önemsenmesi gerektiğini
belirten Öz, “Sabırlı, inançlı, dirençli,
zorluk ve başarılarla dolu bir geçmişe
tanıklık ettik. Kuruluş yıldönümümüz
vesilesiyle, Sayın Genel Başkanımız ile
Kurucu ve Onursal Başkanımıza, 43 yıl
önce öncülük eden kurucularımıza, teşkilatımız adına bir kez daha teşekkür
ediyorum” diye konuştu.
Kurucularımızdan ebediyete irtikal
edenlere rahmet dileyen Öz, “HAK-İŞ/
HİZMET-İŞ Sendikamız, ülkemizin en
büyük işçi sendikası olarak, bugün standart belirleyen bir kurum haline gelmiştir. Artık Anadolu’nun duygularının,
taleplerinin, beklentilerinin tercümanı
olan, üyelerinin yanı sıra tüm emekçi-

lerin umuduna dönüşen, karar alma süreçlerinde yer alan aktif bir HİZMET-İŞ
var. 1979 yılında bir fidan iken, bu gün
gölgesinde yüzbinleri barındıran ulu bir
çınar ve kutlu bir davanın adıdır. Ulu
Çınar’ın gölgesinde olmak, mensubu
olmak ve bu davaya hizmet etmek hepimiz için bir onur ve gurur duyuyoruz”
dedi.
TANRIVERDİ: “HİZMET-İŞ EMEĞİN
ONUR KALESİDİR”
Kurucu ve Onursal Genel Başkanımız
Hüseyin Tanrıverdi, “24 Ocak 1979 tarihinde 43 yıl önce Adıyaman’da 7 arkadaşımızla başlattığımız bu mücadelenin
bugün Türkiye’nin en büyük sendikasına dönüşmesi hepimiz için bir gurur
meselesidir. Bu mücadeleye omuz veren Genel Merkez Yöneticisinden, şube
başkanlarımıza, temsilci arkadaşlarımıza ve çalışan arkadaşlarımıza teşekkür
ediyorum” dedi.
HİZMET-İŞ Sendikasının samimiyet ve
iyilikle kurulduğunu belirten Tanrıverdi,
“HİZMET-İŞ kurulduğu günden bu yana
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emeğin onur kalesi olmuştur. 43
yıllık sendikal mücadelesinde sadece mevcut olmak için değil, varlığını sürekli ve anlamlı kılmak için var
olmuştur. Bu sendika samimiyetle,
iyilikle, birlik ve dayanışma duygusuyla kuruldu. HİZMET-İŞ ilkeli,
kararlı, sorumlu ve onurlu sendikacılık prensipleri ile bu günlere
geldi. ‘İmzamız İşçiniz Kararıdır’
ilkemizle emekçilerin haklarını asla bir
yerlere peşkeş çekmeden, onların istek
ve taleplerine daima önem vererek bir
sendikal yol izlenmiştir. HİZMET-İŞ Türk
sendikacılığının hem yüz akı hem de özgür bir modelidir. HİZMET-İŞ’in böylesi
bir model, bir akademi, bir okul olma
özelliği var” diye konuştu. Sendikanın
aynı zaman bir sivil toplum örgütü olduğunu belirten Tanrıverdi, bu anlamda Genel Başkanımız Mahmut Arslan’ın
büyük bir sorumluluk üstlendiğini ve bu
sorumluluğu başarıyla yerine getirdiğini söyledi. Konuşmaların ardından Genel Başkanımız Mahmut Arslan, Kurucu
ve Onursal Başkanımız Hüseyin Tanrıverdi’ye bir tablo takdim etti.
Genel Denetleme Kurulu üyelerimiz
Ferman Zararsız ile Ayşe Usta Genel
Başkanımız Mahmut Arslan ile Kurucu
ve Onursal Başkanımız Hüseyin Tanrıverdi’ye birer buket çiçek takdim ettiler.
Program aile fotoğrafı çekimi ile son
buldu.
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GENİŞLETİLMİŞ BAŞKANLAR KURULUMUZ
TELEKONFERANS İLE GERÇEKLEŞTİRİLDİ
Genişletilmiş Başkanlar Kurulu Toplantısı, 25 Ocak 2021 tarihinde Genel Başkanımız
Mahmut Arslan başkanlığında gerçekleştirildi.

HAK-İŞ/HİZMET-İŞ Sendikamızın 43.
Kuruluş Yıldönümü dolayısıyla Genişletilmiş Başkanlar Kurulu Toplantısı
gerçekleştirildi.
Genişletilmiş Başkanlar Kurulu Toplantısı, 25 Ocak 2021 tarihinde Genel
Başkanımız Mahmut Arslan başkanlığında gerçekleştirildi. Video konferans
yöntemiyle gerçekleştirilen toplantıya

Genel Başkanımız Mahmut Arslan,
HAK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı ve
HİZMET-İŞ Genel Başkan Vekilimiz Av.
Hüseyin Öz, Genel Başkan Yardımcılarımız Halil Özdemir, Celal Yıldız ve
Mehmet Keskin, Kurucu ve Onursal
Başkanımız Hüseyin Tanrıverdi, Genel
Sekreterimiz Remzi Karataş, Genel
Merkez Denetim ve Disiplin Kurulu
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üyelerimiz ile şube ve il başkanlarımız
katıldı.
Toplantıda konuşan Genel Başkanımız
Mahmut Arslan, çalışma hayatının
öne çıkan konu başlıkları hakkında değerlendirmelerde bulundu.
Genel Yönetim Kurulu üyelerimiz ile
şube ve il başkanlarımız da görüş ve
temennilerini de belirttiler.
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“SİVİL ve DEMOKRATİK BİR ANAYASA
ÜLKEMİZİN TEMEL İHTİYACIDIR”
Genel Başkanımız Mahmut Arslan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Insan
Hakları Eylem Planı tanıtım toplantısında dile getirilen yeni ve sivil anayasa konusuna ilişkin
yaptığı değerlendirmede, "HAK-IŞ Konfederasyonu olarak, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip
Erdoğan tarafından Insan Hakları Eylem Planı tanıtım toplantısında dile getirilen yeni ve sivil
anayasa çalışmalarını son derece önemsiyoruz" dedi.

Genel Başkanımız Mahmut Arslan,
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
tarafından İnsan Hakları Eylem Planı tanıtım toplantısında dile getirilen
yeni ve sivil anayasa konusuna ilişkin
yaptığı değerlendirmede, “HAK-İŞ
Konfederasyonu, yeni; sivil, demokratik, katılımcı, çoğulcu ve özgürlükçü
anayasa talebini öteden beri savunmaktadır. İnsanı ve emeği merkez
alan, sivil, demokratik, katılımcı, çoğulcu ve özgürlükçü nitelikte yeni bir
anayasa çalışmasını Türkiye’nin temel
ihtiyacı olarak görüyoruz ve yapılacak
çalışmalara geçmişte olduğu gibi bugün de destek vereceğimizi ifade ediyoruz” dedi.
HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan,
yaptığı yazılı açıklamada şunları kaydetti:
“HAK-İŞ Konfederasyonu olarak, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından İnsan Hakları Eylem
Planı tanıtım toplantısında dile getirilen yeni ve sivil anayasa çalışmalarını
son derece önemsiyoruz.
HAK-İŞ Konfederasyonunun gündeminde öteden beri yeni ve demokratik bir Anayasa talebi bulunmaktadır.
HAK-İŞ, geçmişten bugüne yeni ve
sivil Anayasa talebine ilişkin; bir taraftan kendi bünyesinde çalışmalar
yapmış, bir taraftan da diyalog temelli
ortak çalışmalara katılım sağlamıştır.
HAK-İŞ Konfederasyonu olarak, son
olarak 2019 yılında yaptığımız genel
kurulumuzda “HAK-İŞ, Türkiye’nin İh-

hazırlayarak katkımızı sunduk, bundan
sonra da yapılacak Anayasa çalışmalarına her platformda katkı vermeye
hazırız.

tiyaç Duyduğu Yeni ve Sivil Anayasa
İçin Tüm Kesimleri Sorumluluk Almaya
ve Gayret İçinde Olmaya Davet Eder”
başlıklı bir kararımız bulunmaktadır.
HAK-İŞ olarak yeni, sivil ve demokratik bir anayasa talebimizi içeren genel
kurul kararlarımızla, 1990’lı yılların
başından itibaren gerek Anayasa kurultayları düzenleyerek gerekse yaptığımız açıklama ve etkinliklerle görüşlerimizi kamuoyu ile paylaşıyor bunun
yanı sıra çeşitli Anayasa platformlarında da aktif olarak yer alıyoruz. 2010
yılında yapılan Anayasa Değişiklik Paketinin Referandum sürecindeki “Darbelerin Karanlığından Demokrasinin
Aydınlığına EVET” kampanyamızla ve
2017 yılında “Anayasa Değişikliğine
Tam Destek, Geleceğimiz İçin EVET”
kampanyalarımızla yeni ve demokratik
Anayasa talebi doğrultusunda önemli
etkinlikler içinde olduk ve olmaya da
devam ediyoruz. 2011 yılında TBMM
Anayasa Uzlaşma Komisyonu tarafından yürütülen Anayasa çalışmalarına
özgün ve örnek bir anayasa taslağı
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Bilindiği üzere demokratik olmayan
süreç ve aşamalardan geçirilerek yürürlüğe sokulan 1982 Anayasasının zaman içinde yapılan kimi değişikliklere
rağmen 12 Eylül Darbesinin ruhu değiştirilememiştir. HAK-İŞ Konfederasyonu olarak, Türkiye’nin değişiminin
ve dönüşmesinin yolunun demokratik
hak ve özgürlükleri daha da geliştiren
Yeni bir Anayasa’dan geçtiğini biliyoruz. Bu nedenle, Cumhurbaşkanlığı
Hükümet Sistemini de kapsayacak ve
destekleyecek şekilde insanı ve emeği
merkez alan, sivil, demokratik, katılımcı, çoğulcu ve özgürlükçü nitelikte yeni
bir anayasa çalışmasını Türkiye’nin temel ihtiyacı olarak görüyoruz ve yapılacak çalışmalara geçmişte olduğu gibi
bugün de destek vereceğimizi ifade
ediyoruz.
Yeni Anayasanın, Türkiye’nin yeni ve
kalıcı bir toplumsal sözleşmesi niteliğinde olması gerektiğine inanıyoruz.
Toplumun tüm kesimlerinin katkı ve
katılımı ile hazırlanmış millî ve evrensel değerlerin uyumlaştığı, güçlü ve
kapsayıcı bir zemin üzerinde yükselen bir anayasa ihtiyaç ve beklentileri
karşılayabilecektir. Bu nedenle, Türkiye’nin önünü açacak yeni, sivil ve demokratik bir Anayasa için tüm kesimlerin büyük bir gayret içinde olması
önem taşımaktadır.”

Av. Hüseyin Öz
Genel Başkan Vekili

Dijital
Sendikacılık

Dijitalleşmeyle birlikte asırlık alışkanlıklarımız yerini yeni alışkanlıklara
bırakıyor. Kullandığımız araç gereçlerle birlikte kendimiz de dönüşüyoruz.
Kendimizle birlikte iş yerlerimiz, kurumlarımız da yenileniyor.
Sanayi toplumundan bilgi toplumuna
geçiş süreci, ekonomik, siyasal ve sosyo-kültürel değişikliğe yol açmıştı.
İçinden geçmekte olduğumuz bilgi
çağından dijitalleşmeye evrilen süreç
içerisinde de pek çok değişime tanıklık
ediyoruz.
Teknolojik gelişmeler mesafeleri azaltarak, insanlık tarihinde benzeri bulunmayan hızda değişim ve gelişmelere
uyum sağlamamıza neden oluyor.
Dijitalleşmeyle birlikte asırlık alışkanlıklarımız yerini yeni alışkanlıklara bırakıyor. Kullandığımız araç gereçlerle
birlikte kendimiz de dönüşüyoruz. Kendimizle birlikte iş yerlerimiz, kurumlarımız da yenileniyor.
Pandeminin etkisiyle hızlanan dijital
dönüşüm süreciyle beraber kamu kurumlarından özel kuruluşlara tüm yapılanmalar stratejik yönetim, örgütsel
iletişim, halkla ilişkiler alanlarındaki çalışmalarını dijital dünya ile uyumlu hale
getirmeye başladılar.
Uluslararası kuruluşlar ve sermaye sahipleri yeni teknolojilerden nasıl yararlanıyorlarsa, sendikal hareketin de bu
yeni durumu içselleştirmesi gerekir.
Bu noktada, sürekli gelişmeyi hedefleyen bir anlayışın sahibi olarak biz de
teşkilat mensuplarımız ve personellerimizle bu dönüşüm sürecinin içinde yer
alıyoruz. Teknolojik gelişmelere paralel
olarak kendimizi sürekli yeniliyor, içinde bulunduğumuz çağın olanaklarından faydalanmaya çalışıyoruz.
Kamuoyunun ve üyelerimizin doğru
ve gerçek bilgiye ulaşması için bir dizi
ciddi adımlar attık. Kurumsal İletişim
Daire Başkanlığımızı ve bünyesinde
oluşturduğumuz ‘Çağrı Merkezi’miz

ile ‘Sosyal Medya Birimi’mizi hizmete
açtık. Çünkü içinde bulunduğumuz dijital çağda ‘hız’ kıymetli ve önemli hale
geldi. Üyelerimizden gelen talepleri en
hızlı ve tatmin edici şekilde karşılıyoruz.
Çağrı Merkezimize ulaşan tüm talepler
teşkilatlananıma, toplu iş sözleşmesi
ve hukuk dairelerim ve uzman ekiplerimiz tarafından hızlıca değerlendirmeye
alınıyor.
Dijitalleşme geleneksel medya ile eğitimde de dönüştürdü. Klasik medya
araçlarının kamuoyunu bilgilendirme
hızı saatlerle ölçülebilirken, sosyal
medyada bu süre artık saniyelerle ifade ediliyor.
Sosyal sendikacılığın gereklerinden
olan ‘doğru bilgiye ulaşma’ hakkını tüm
üyelerimiz ve sosyal paydaşlarımızla
paylaşmak için azami çaba gösteriyoruz. Sosyal Medya ekibimizle bilgiyi
kamuoyu, teşkilat mensuplarımız ve
üyelerimizle daha hızlı paylaşıyor, dijital sosyal mecralardan yürütülen manipülatif hareketlere anında cevap verebiliyoruz.
Günümüzün teknolojik imkânları yeni
bir öğrenme sürecini inşa etti.
Teşkilat mensuplarımızın pek çok konu
hakkında bilgi alabileceği dijital ortamlar oluşturuyor, eğitimlerimizi sanal
ortamlarda daha verimli olarak gerçekleştiriyoruz. Böylece teşkilatımız,
zaman ve mekân sınırlaması olmadan
istediği bilgiye kolaylıkla erişim sağlayabiliyor.
Kurumsal olarak teknolojik gelişmeleri
yakından takip ederek hızla uyum sağlamamız, pandemi nedeniyle sokağa
çıkma kısıtlamasının olduğu dönemlerde çalışmalarımızı ara vermeden sür61

dürmemize olanak sağladı.
Bu süreçte çalışmalarımızı çevrimiçi
platformlarda yürüttük. Üyelerimizle
yüz yüze olamasa da dijital ortamlarda
görüşmeler gerçekleştirerek daima bir
arada olduk.
Öte yandan dijitalleşme sadece çağın
getirdiği bir gereklilik değil, doğayı koruma bakımından da önemli bir konudur. Dijitalleşmenin en büyük faydalarından biri kâğıt kullanımını azaltarak
çevrenin korunmasına yardımcı olmasıdır. E-posta kullanımının yaygınlaşması, elektronik Belge Yönetim Sistemi,
e-arşiv ve e-fatura sistemine geçiş kâğıt
kullanımını azaltıyor. Posta masrafları
gibi giderleri düşürüyor. Dijital gelişmeler tüm kurumlara, hem mali açıdan
hem de zamandan tasarruf etmelerini
sağlayarak verimliliğin artırılması noktasında büyük katkı sunuyor.
Doğu zamanda doğru işe yatırım yaparak elektronik araçların yanı sıra dijital
arşiv sistemini ilk hayata geçiren emek
örgütlerinden birisiyiz. Kâğıt kullanımını en aza indirgeyerek çevre dostu politikalarımızı çeşitlendiriyoruz.
HİZMET-İŞ mücadele ve gelişimini akılcılık eksenine oturtmuştur.
Çağın olanaklarından faydalanırken
geleceğin dijital sendikacılığını da imar
ediyoruz.
Yakın gelecekte sendikalar artık birer
siber örgütleyiciler haline gelecek.
Bu noktada teşkilat mensuplarımız ve
çalışanlarımızın potansiyeline inanıyor,
geleceğe olumlu bakıyoruz.
Sendikacılığın geleceği ve bu geleceğe
uygun dijital sendikacılık konusunda
model olmaya devam edeceğiz.
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HİZMET-İŞ ÇAĞRI MERKEZİ
HİZMETE GİRDİ
Üyelerimizin, Sendikamız ile daha hızlı ve etkin iletişim kurmasını, sağlıklı ve doğru
bilgiye ulaşmasını sağlamak amacıyla ‘HIZMET-IŞ Çağrı Merkezi’ hizmete girdi.

Üyelerimizin, Sendikamız ile daha hızlı ve etkin iletişim kurmasını, sağlıklı
ve doğru bilgiye ulaşmasını sağlamak
amacıyla ‘HİZMET-İŞ Çağrı Merkezi’
hizmete girdi. Teşkilat mensuplarımız
ve üyelerimiz talep, öneri ve şikâyetlerini artık Çağrı Merkezi aracılığıyla
Genel Merkezimize iletebilecek. Çağrı
Merkezimize ulaşan tüm talepler uzmanlar tarafından değerlendirmeye
alınarak cevaplandırılacak.
Hizmet kalitesini her geçen gün daha
da ileriye taşıma çabası içinde olan
Sendikamız, HİZMET-İŞ Çağrı Merkezini, üyelerimizden gelen talepleri en
hızlı ve tatmin edici şekilde karşılayabilmek için hayata geçirdi.
Çağrı Merkezimize, hafta içi 09.0020.00, hafta sonu 10.00-15.00 saatleri arasında 0850 440 01 79 numaralı
telefondan ulaşılabilecek.
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ARSLAN’DAN ÇAĞRI MERKEZİMİZE ZİYARET
Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 8 Haziran 2021 tarihinde
HIZMET-IŞ Çağrı Merkezi’mizi ziyaret etti. Arslan’a Genel Başkan Yardımcılarımız
Mehmet Keskin, Celal Yıldız ve Genel Sekreterimiz Remzi Karataş eşlik etti.

Üyelerimiz Genel Başkanımız Arslan’a,
sorularını bizzat cevapladığından dolayı teşekkür ettiler.
18 Mayıs 2021 tarihinde faaliyet geçen HİZMET-İŞ Çağrı Merkezi’miz aracılığıyla kısa zamanda pek çok çağrıya
verilerek üyemiz emekçilerin sorunlarına çözüm üretildiğini belirten Arslan,
“Çağrı Merkezi’mizin gelen çağrılara
ivedilikle cevap vererek emekçilerin
sorun ve taleplerinin en hızlı şekilde
çözülmesi için çalışma yürüttüğünü
kaydetti.
Genel Başkanımız Mahmut Arslan,
8 Haziran 2021 tarihinde HİZMET-İŞ
Çağrı Merkezi’mizi ziyaret etti.

amacıyla kısa süre önce kurulan Çağrı
Merkezi’mizi ziyaretinde, bir süre, gelen çağrıları da cevapladı.

Arslan’a Genel Başkan Yardımcılarımız
Mehmet Keskin, Celal Yıldız ve Genel
Sekreterimiz Remzi Karataş eşlik etti.

Çağrı Merkezi’ni arayarak taleplerine
karşılık verildikten sonra görüştükleri kişinin Genel Başkanımız Mahmut
Arslan olduğunu öğrenince şaşkınlığını gizleyemedi.

Arslan, üyemiz emekçilerin sağlıklı ve
doğru bilgiye ulaşmasını sağlamak
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Arslan, Çağrı Merkezi’mize gösterilen
ilgi ve talepten dolayı üyemiz emekçilere teşekkür etti.
Çağrı Merkezimiz ziyareti sonrası Arslan, Kurumsal İletişim Daire Başkanlığımızda çalışan personellerle bir süre
sohbet ederek yürütülen çalışmalarla
ilgili bilgiler aldı.
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından hazırlanan işkollarındaki işçi sayıları ve
sendikaların üye sayılarına ilişkin 2021 Temmuz ayı istatistikleri açıklandı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
tarafından hazırlanan işkollarındaki
işçi sayıları ve sendikaların üye sayılarına ilişkin 2021 Temmuz ayı istatistikleri açıklandı.
HAK-İŞ/HİZMET-İŞ Sendikamız en büyük işçi sendikası olma özelliğini ko-

rudu. Açıklanan istatistiklere göre,
HİZMET-İŞ’in üye sayısı 238 bin 860’e
ulaştı.
GENEL İŞLER İŞKOLU VE
ÜLKEMİZİN EN BÜYÜK İŞÇİ
SENDİKASIYIZ
Genel İşler İşkolunda çalışan top64

lam 876 bin 149 emekçinin yüzde
27,27’sini temsil eden HİZMET-İŞ Sendikamız, Genel İşler İşkolu ve ülkemizin en büyük işçi sendikası konumunu
başarı ve onurla devam ettiriyor.
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HAK-İŞ, İSTİKRARLI BÜYÜMESİNİ
SÜRDÜRÜYOR
HAK-İŞ Konfederasyonu, işçilerin güvenini kazanmaya devam ederek istikrarlı
büyümesini sürdürüyor. HAK-İŞ, Ocak
2021’de 711 bin 295 olan üye sayısını
730 bin 516’ya yükseltti. HAK-İŞ, Türkiye’nin en büyük emek konfederasyonu
olma yolunda ilerliyor.

HİZMET-İŞ’E
GÖNÜL VEREN
BÜTÜN
EMEKÇİLERE
TEŞEKKÜR
EDİYORUZ
HİZMET-İŞ Sendikamıza
inanan, güvenen ve bu
yolda bizimle beraber
yürüyen bütün emekçi
kardeşlerimize gönülden
teşekkür ediyoruz. Bu
başarılara ulaşmamızda
emeği geçen,
HİZMET-İŞ’in onurlu
ve ilkeli mücadelesini
omuzlayan tüm
HİZMET-İŞ teşkilatına,
HİZMET-İŞ mensuplarına
gönülden
teşekkür ediyoruz.
Elde ettiğimiz her başarıyı
yeni hedeflerimize
ulaşmak için bir başlangıç
noktası olarak görüyor,
Daha büyük ve daha
güçlü bir HİZMET-İŞ için
çalışmaya, işkolumuzdaki
bütün emekçileri
HİZMET-İŞ çatısı altında
örgütlenmeye davet
ediyoruz.
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“DAHA GÜÇLÜ BİR TÜRKİYE ve
DAHA GÜÇLÜ BİR HAK-İŞ İÇİN ÇALIŞIYORUZ”
Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 2021 yılı ikinci dönemi sendikal istatistiklere
ilişkin olarak yaptığı değerlendirmede, HAK-IŞ Konfederasyonu’nun işçilerin takdirini
kazanmaya devam ederek bütün zorluklara rağmen istikrarlı bir şekilde büyümesini
sürdürdüğünü belirterek, “Daha güçlü bir Türkiye ve daha güçlü bir HAK-IŞ için
çalışıyoruz. Bize inanan ve güvenen emekçi kardeşlerimize teşekkür ediyoruz.
Sendikasız bütün işçileri HAK-IŞ çatısı altındaki sendikalarımızda
örgütlenmeye davet ediyoruz” dedi.

Genel Başkanımız Mahmut Arslan,
2021 yılı ikinci dönemi sendikal istatistiklere ilişkin olarak yaptığı değerlendirmede, HAK-İŞ Konfederasyonu’nun
işçilerin takdirini kazanmaya devam
ederek bütün zorluklara rağmen istikrarlı bir şekilde büyümesini sürdürdüğünü belirterek, “Daha güçlü bir
Türkiye ve daha güçlü bir HAK-İŞ için
çalışıyoruz. Bize inanan ve güvenen
emekçi kardeşlerimize teşekkür edi-

yoruz. Sendikasız bütün işçileri HAK-İŞ
çatısı altındaki sendikalarımızda örgütlenmeye davet ediyoruz” dedi.
HAK-İŞ ve HİZMET-İŞ Genel Başkanı
Mahmut Arslan, 2021 yılı ikinci dönemi sendikal istatistiklere ilişkin olarak
yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

ra rağmen, yürüdüğümüz kutlu yolda
bize inanan ve güvenen bütün emekçi
kardeşlerimize teşekkür ediyoruz. Bu
başarılara ulaşmamızda emeği geçen,
HAK-İŞ’in onurlu ve ilkeli mücadelesini omuzlayan tüm HAK-İŞ teşkilatına,
HAK-İŞ mensuplarına gönülden teşekkür ediyoruz.

“HAK-İŞ Konfederasyonu olarak, daha
güçlü bir Türkiye ve daha güçlü bir
HAK-İŞ için çalışıyoruz. Bütün zorlukla-

HAK-İŞ Konfederasyonu olarak, elde
ettiğimiz bu başarıyı yeni hedeflerimize ulaşmak için bir başlangıç noktası
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olarak görüyoruz. Daha güçlü bir Türkiye ve daha güçlü bir HAK-İŞ için büyük bir azim ve kararlılıkla çalışıyoruz.
Çünkü biz Türkiye’nin gücünün HAKİŞ’in gücü olduğuna gönülden inanıyoruz. HAK-İŞ’in büyümesinin Türkiye’nin
büyümesi anlamına geldiğini biliyoruz.
Açıklanan istatistikler, toplam 15 milyon 27 bin 910 işçinin sadece yüzde
14,13’üne denk gelen 2 milyon 123
bin 685’inin sendikalara üye olduğunu
göstermekte ve bize yeni sorumluluklar yüklemektedir. Bu nedenle HAK-İŞ
Konfederasyonu olarak, sendikasız bütün çalışanları HAK-İŞ çatısı altındaki
sendikalarımızda örgütlenmeye davet
ediyoruz.
HAK-İŞ İSTİKRARLI BÜYÜMESİNİ
SÜRDÜRÜYOR
Konfederasyonumuz HAK-İŞ’in 20 sendikamız ile toplam üye sayısı 730 bin
516 oldu. Bir önceki döneme göre üye
sayısını 19 bin 221 artıran Konfederasyonumuz HAK-İŞ’in üye sayısı, KKTC’de
bulunan Kıbrıs Kamu-Sen Sendikamızın 2 Bin 300 olan üye sayısı da eklendiğinde, 732 bin 816’ya yükseldi.
Çalışanların güvenini kazanmaya ve
istikrarlı bir şekilde büyümeye devam
eden Konfederasyonumuz HAK-İŞ, Türkiye’nin en büyük konfederasyonlarından birisi olmayı sürdürüyor.

HAK-İŞ’E BAĞLI SENDİKALARIMIZ
TÜRKİYE BİRİNCİSİ ve ÜÇÜNCÜSÜ
Konfederasyonumuz HAK-İŞ’e bağlı
Hizmet-İş Sendikamız 238 bin 860 üye
sayısı ile Türkiye’nin en büyük sendikası, Öz Sağlık İş Sendikamız da 195 bin
936 üye sayısı ile Türkiye’nin üçüncü
büyük sendikası olma özelliğini korudu. Hizmet-İş ve Öz Sağlık-İş Sendikalarımızla birlikte HAK-İŞ’e bağlı 8 sendikamız sektörünün lideri oldu.
Hizmet-İş Sendikamız Türkiye’nin ve
Genel İşler İşkolunun lideri olmaya
devam etti. Hizmet İş Sendikamız ile
birlikte, Öz Orman-İş Sendikamız, Öz
Gıda-İş Sendikamız, Öz Ağaç-İş Sendikamız, Medya-İş Sendikamız, Öz Finans-İş Sendikamız, Öz Sağlık-İş Sendikamız ve Öz Güven-Sen Sendikamız
kendi işkollarında birinci oldu. Türkiye’nin en büyük sendikası da olan Hizmet İş Sendikamızla birlikte, Konfederasyonumuza üye toplam 8 sendikamız
sektörünün lideri oldu.
ÜÇ SENDİKAMIZ HAKSIZ BİR
ŞEKİLDE BARAJ ALTINDA
KALMIŞTIR
HAK-İŞ’in bütün çabalarına rağmen hayata geçirilen 696 sayılı KHK ile yapılan
işkolu değişiklikleri sebebiyle, Konfederasyonumuza bağlı bazı sendikalarımız üyelerinin önemli bir kısmını kay-
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betmiş, Öz Büro-İş Sendikamız, Enerji-İş Sendikamız ve OLEYİS Sendikamız
ise üyelerini kaybederek baraj altında
kalmıştır. HAK-İŞ olarak sendikal örgütlenmeyi ve sendikal rekabeti olumsuz
etkileyen bu durumun düzeltilmesi
için öneri ve taleplerimizi her platformda dile getirdik. Bütün olumsuzluklara karşın HAK-İŞ büyüklüğünden
ve gücünden hiçbir şey kaybetmeden
mücadelesine devam edecektir. Konfederasyonumuz, 21 üye sendikası
ile birlikte örgütlenmeyi büyümeyi ve
güçlenmeyi sürdürecektir.
HAK-İŞ’e inanan, güvenen ve bu yolda
bizimle beraber yürüyen bütün emekçi
kardeşlerimize gönülden teşekkür ediyoruz. Elde ettiğimiz bu başarıyı yeni
hedeflerimize ulaşmak için bir başlangıç noktası olarak görüyor, bütün çalışanları sendikalarımızda örgütlenmeye
davet ediyoruz. Bu başarılara ulaşmamızda emeği geçen, HAK-İŞ’in onurlu
ve ilkeli mücadelesini omuzlayan tüm
HAK-İŞ teşkilatına, HAK-İŞ mensuplarına gönülden teşekkür ediyoruz, daha
büyük ve daha güçlü Türkiye ve HAK-İŞ
için çalışmaya, sendikasız bütün işçileri
HAK-İŞ çatısı altında örgütlenmeye davet ediyoruz.”
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HAK-İŞ’TEN BARAJ MUAFİYETİ TALEBİ
Genel Başkanımız Mahmut Arslan, Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan ile Aile Çalışma
ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk’a bir mektup yazarak, “696 sayılı
KHK sebebiyle üye kaybı yaşayan ve baraj altında kalan sendikalarımıza muafiyet
getirilmesini talep ediyoruz” dedi.

Genel Başkanımız Mahmut Arslan,
Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan ile
Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk’a bir mektup
yazarak, “696 sayılı KHK sebebiyle üye
kaybı yaşayan ve baraj altında kalan
sendikalarımıza muafiyet getirilmesini
talep ediyoruz” dedi.
Arslan, taleplerinin dikkate alınması
ve mağduriyetlerin giderilmesini istedi. Genel Başkanımız Mahmut Arslan,
HAK-İŞ üyelerinin sendikalarından istifa etmemelerine rağmen, işkolu değişikliği ve kanuni zorunluluk nedeniyle

01.11.2020 tarihi itibariyle sendikalarından ayrılmak mecburiyetinde kaldığını belirterek, “İşkolu barajı altında kalan Konfederasyonumuza bağlı
sendikalarımız kuruldukları günden
bu yana hiçbir zaman baraj sorunu
yaşamamıştır. Gerek 6356 sayılı Kanunun yürürlüğe girmesinin ardından
getirilen düzenleme ile gerekse de
önceki dönemlerde yapılan işkolları
düzenlemeleri nedeniyle mağdur olan
bazı sendikaların toplu iş sözleşmesi
bağıtlamasının önündeki engellerin
kaldırılması amacı ile geçmişte örnek-
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lerini gördüğümüz birçok muafiyet
uygulaması hayata geçirilmiştir” dedi.
Arslan, sosyal barışın, sendikal örgütlülüğün ve toplu iş sözleşmesi düzeninin korunması için önceki dönemlerde
hayata geçirilen muafiyetlere ek olarak; kanuni zorunluluk sebebiyle üyelerini kaybeden ve işkolu barajı altında
kalan HAK-İŞ’e bağlı sendikalar içinde
yeni bir kanun düzenlemesi yapılarak muafiyet getirilmesini talep etti.
Arslan, bu talebin dikkate alınması ve
mağduriyetlerin giderilmesi istedi.
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ANTALYA BÜYÜKŞEHİR GREVİMİZ,
BELEDİYELERDE SÜREN EN UZUN GREV OLDU
HAK-IŞ/HIZMET-IŞ Sendikası olarak Antalya Büyükşehir Belediyesi’nde işçilerimizin
haklarına kavuşmaları için 666 gündür büyük bir azim ve kararlılıkla sürdürdüğümüz
grevimiz, bugüne kadar belediyelerde gerçekleştirilen en uzun süreli
grev olarak tarihe geçti.

HAK-İŞ/HİZMET-İŞ Sendikası olarak Antalya Büyükşehir Belediyesi’nde işçilerimizin haklarına kavuşmaları için 666
gündür büyük bir azim ve kararlılıkla
sürdürdüğümüz grevimiz, bugüne kadar belediyelerde gerçekleştirilen en
uzun süreli grev olarak tarihe geçti.
Antalya Büyükşehir Belediyesi yönetiminin işçilerin ücret ve sosyal haklarını
iyileştirmemesindeki ısrarı ve olumsuz
tutumu sonucunda 26 Temmuz 2019
tarihinde başladığımız grevimiz, 666
günü doldurdu.

dolayı başlanamadı. Belediye yönetimi,
uzun yıllar taşeronda düşük ücret ve
sosyal haklardan mahrum bir şekilde
çalışan ve 2018 yılında belediyede sürekli işçi statüsüne geçirilen emekçilerin
ücretlerinde artış ve sosyal haklarında
iyileştirmeleri içeren toplu iş sözleşmesi
taslağını müzakere etmekten kaçındı.
Toplu iş sözleşmesinin imzalanması konusunda ortaya hiçbir irade koymadı.
Pek çok belediyede şirket çalışanları-

Antalya Büyükşehir Belediyesi önünde
grev çadırımızı kurduğumuz ilk günden
bu yana bıkmadan, usanmadan, yılmadan, sonunda başarıya ulaşma ümidiyle
azim ve kararlılıkla devam ettiğimiz grevimizi, emekçilerin hakları alınana kadar
sürdüreceğiz.
GREV AŞAMASINA NASIL GELİNDİ?
31 Mart 2019 Yerel Seçimleri sonrasında Antalya Büyükşehir Belediyesi
yönetiminin CHP’ye geçmesiyle birlikte
sendikamıza karşı son derece çirkin bir
operasyon başlatıldı. HİZMET-İŞ üyesi
emekçiler baskı ve tehdit ile istifa ettirilerek, başka bir sendikaya üye olmaya
zorlandı. Baskı ve tehditlere direnen
emekçilerin bir kısmı haksız ve hukuksuz bir şekilde işten atılırken, bazıları da
sürgüne gönderildi.
Antalya Büyükşehir Belediyesi İnsan
Kaynakları A.Ş.’de çalışan 8 bin HİZMET-İŞ’li emekçi kardeşimizin adına
büyük bir hassasiyetle yürüttüğümüz
toplu iş sözleşmesi görüşmelerine maalesef, Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin
değişen yönetiminin olumsuz tavrından
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nın ücret ve sosyal hakları iyileştirildiği
halde Antalya Büyükşehir Belediyesi,
işçilerin haklarını vermemek için direndi. Sözleşme süreci baltalandı, yasal
sendikal haklar çiğnendi. 8 bin emekçi
sözleşmesiz bırakılarak mağdur edildi.
Hakların alınabilmesi için son çare olarak greve gidilmek zorunda kalındı. 26
Temmuz 2019’da başlayan grev, ilk günkü kararlılıkla 666 gündür azimle devam
ediyor.
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ARSLAN: “EMEKÇİLERİ MAĞDUR
ETMEK HİÇBİR SİYASİ GÖRÜŞE VE
İNANIŞA SIĞMAZ”
HAK-İŞ Genel Başkanı ve HİZMET-İŞ
Sendikası Genel Başkanı Mahmut Arslan, belediyelerde yapılan en uzun grev
olma niteliği kazanan Antalya Büyükşehir Belediyesi grevine ilişkin, Antalya
Büyükşehir Belediyesi’nde 666 gündür
azim ve kararlıkla devam eden grevin
emek dünyası adına haksızlığa karşı direnişin önemli bir simgesi haline geldiğini söyledi.
666 gündür kar, kış, sıcak demeden her
türlü hava muhalefetine karşı Antalya
Büyükşehir Belediyesi önünde işçilerin
hakları için önemli bir mücadele verildiğini belirten Arslan, “Bugüne kadar grev
alanımıza ulusal ve uluslararası alandan
çok sayıda destek ve dayanışma ziyaretleri gerçekleştirildi. Ne yazıktır ki Antalya
Büyükşehir Belediyesi yönetimi bu haklı
mücadeleye ısrarla kulaklarını tıkadı. Sahip olduğu tarihi ehemmiyeti ve turizm
potansiyeli ile ülkemizin en önemli kent-

lerinden birisi olan Antalya’da emekçilerimizin mağdur edilmesi hiçbir siyasi
görüşe ve inanışa sığmamaktadır” ifadelerine yer ver verdi.
“ANTALYA’DAKİ EMEKÇİLERİN
HAKLI MÜCADELESİ GÖRMEZDEN
GELİNİYOR”
Emekçileri mağdur edenlerin emek edebiyatına sığınmayı alışkanlık haline getirdiklerine dikkati çeken Arslan, şunları
kaydetti: “Antalya Büyükşehir Belediye
Başkanı Sayın Muhittin Böcek 1 Mayıs’ta
yayımladığı mesajında ‘Barışın, kardeşliğin, adaletin ve dayanışmanın hüküm
sürmesi, emeğin en yüce değer olarak
kabul görmesi en büyük dileğimizdir.
Haksızlıkların olmadığı, emeğin sömürülmediği bir gelecek için çalışmaya devam edeceğiz’ ifadelerini kullanmıştır.
Bizim de dileğimiz ve tüm çabamız en
yüce değer olarak gördüğümüz emeğin
artık Antalya Büyükşehir Belediyesi’nde
de karşılık bulmasıdır. Fakat Antalya’daki
emekçi kardeşlerimizin haklı mücadelesi görmezden gelinmekte ve emekçilerimiz 666 gündür mağdur edilmektedir.”
“EMEKÇİLERİ MAĞDUR ETMEKTEN
VAZGEÇİN”
HAK-İŞ/HİZMET-İŞ Sendikası’nın Antalya
Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları
A.Ş’de toplu iş sözleşmesi yapma yetkisini 1 Nisan 2019’da aldığını ancak 31
Mart 2019’da seçilen Antalya Büyükşehir Belediyesi yönetiminin hala sözleşme müzakerelerine yanaşmadığını
anımsatan Arslan, şunları söyledi: “Bu-

gün bir kez daha yüksek sesle Antalya
Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin
Böcek’e ve ekibine sesleniyoruz; gelin,
içinde bulunduğumuz salgın döneminde
iş yükü daha da artan, yaklaşık iki yıldır
insan onuruna yakışmayan bir ücretle
çalıştırmaya devam ettiğiniz emekçileri
mağdur etmekten vazgeçin. Emekçilerimizin daha fazla mağdur olmaması için
ortak paydada buluşalım. Bizler mücadelemizi, ‘emekçilerimizin hak ettiği insanca yaşama koşullarına sahip olması’
amacına adayan anlayışın sahipleriyiz.
Bizim gayemiz emekçilerimizin haklarını
alması için aynı masada, aynı amaç doğrultusunda uzlaşmaktır.”
“BİRÇOK MÜCADELEMİZİ ZAFERLE
SONUÇLANDIRDIK”
Antalya Büyükşehir Belediyesi’ndeki
emekçilerin sadece toplu iş sözleşmesinden mahrum bırakılarak mağdur
edilmediklerini, emekçilerin bazılarının
işten çıkarılarak, bazılarının da sürgüne
gönderilerek mağdur edildiğini dile getiren Arslan, “2019 seçimlerinden sonra HAK-İŞ çatısı altında emek ve alınteri
mücadelesi veren sendikalarımıza karşı
operasyonlara girişildi. Ancak HAK-İŞ’in
değerlerine ve azmine uygun direnişlerimiz sayesinde birçok mücadelemizi zaferle sonuçlandırdık. Bugüne dek
İstanbul’da, Bolu’da, Silopi’de ve daha
birçok direniş alanımızda zafere ulaştık.
Antalya direnişimizin de bütün engellemelere rağmen zaferle sonuçlanacağına
gönülden inanıyoruz” dedi.

GUİNNESS REKORLAR KİTABINA
BAŞVURACAĞIZ
Antalya Büyükşehir Belediyesi grevinin rekor olarak
tescillenmesi için gelecek günlerde Sendikamız tarafından
Guinness Rekorlar Kitabına başvurulacak. Antalya
Büyükşehir’de elde edilen belediyelerdeki en uzun süreli
grev rekoru, daha önce 1978 yılında Elbistan Belediyesi
işçilerinin yaptığı 649 gün süren greve aitti.
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HİZMET-İŞ KADIN EMEĞİ BULUŞMASI

"SENDİKACI KADINLARDAN SENDİKACI LİDER
KADINLARA” TEMASIYLA GERÇEKLEŞTİRİLDİ
HIZMET-IŞ Kadın Emeği Buluşması, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında
“Hedefimiz; Sendikacı Kadınlardan Sendikacı Lider Kadınlara” temasıyla,
6 Mart 2021 tarihinde Ankara’da gerçekleştirildi.

HİZMET-İŞ Kadın Emeği Buluşması, 8
Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında “Hedefimiz; Sendikacı Kadınlardan
Sendikacı Lider Kadınlara” temasıyla, 6
Mart 2021 tarihinde Ankara’da gerçekleştirildi.
Koronavirüs önlemleri kapsamında sınırlı katılımla düzenlenen programa;
HAK-İŞ ve HİZMET-İŞ Genel Başkanı
Mahmut Arslan, HAK-İŞ Genel Başkan
Yardımcısı ve Genel Başkan Vekilimiz Av.
Hüseyin Öz, Genel Sekreterimiz Remzi Karataş, Öz İnşaat-İş Genel Başkanı
Zekeriya Koca, HAK-İŞ Kadın Komitesi
Başkanı Fatma Zengin, Sendikamız Genel Merkez Kadın Komite Başkanı Hatice Ayhan, Sendikamız Genel Denetleme
Kurulu Üyesi Ayşe Usta, Sendikamız Ge-

nel Disiplin Kurulu Üyesi Nevin Er, Ankara Şubelerimizin Kadın Komite Başkanları, Uzmanlarımız ve basın mensupları
katıldı. Sosyal mesafe kuralına uygun
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olarak kutlanan HİZMET-İŞ Kadın Emeği
Buluşması, online olarak bütün Şube ve
İl Başkanlıklarımızın Kadın Komite Başkanları tarafından takip edildi. Program
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saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasının ardından, Tatvan’da Helikopter
kazasından şehit olan kahraman mehmetçiklerimiz başta olmak üzere tüm
şehitlerimiz için Kur’an-ı Kerim tilaveti
ile başladı.
SENDİKACI LİDER KADINLAR
YETİŞTİRİYORUZ
HİZMET-İŞ kadın komitesinin 2007 yılında kurulduğunu belirten Arslan, kadınların hak ve hukuklarının korunması
noktasında 15 yılda büyük mesafe kaydedildiğini söyledi.
HAK-İŞ ve HİZMET-İŞ’li kadınların liderlik
potansiyeline sahip olduğunu belirten
Arslan,” Sendikal mücadelede kadınların daha etkin daha güçlü bir şekilde
yer alması konusundaki samimiyetimizi
devam ettirirsek, bir gün hem HAK-İŞ’te
hem de HİZMET-İŞ’te kadın sendika
başkanının olacağının işaretlerini görüyoruz. Bu imkân, fırsat ve potansiyel
var” dedi.

ILO’NUN “İŞYERİNDE KADINA
YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELE
SÖZLEŞMESİ”NİN İMZALANMASINI
İSTİYORUZ
Arslan, HAK-İŞ’in öncülüğü ve liderliğinde kadın konusundaki duyarlılıklarımızı,
ortaya koyduğumuz hedeflerimizi tüm
HAK-İŞ üyesi sendikaların sahiplenmesini istiyoruz” dedi. Birleşmiş Milletler
Uluslararası Çalışma Örgütü ILO’nun
2019 yılında kabul edilen İşyerinde Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Sözleşmesi’nin Türkiye tarafından bir an evvel
imzalanmasını istediklerini belirten Arslan, “Çünkü bizler çalışan kadınları temsil ediyoruz ve üyelerimizin iş yerinde
uğradığı her türlü şiddete karşı bu sözleşmenin bir an evvel Türkiye tarafından imzalanmasını ve bunun gereğinin
yapılmasını istiyoruz” diye konuştu.
Arslan, İstanbul Sözleşmesi’ne ilişkin de
şu değerlendirmelerde bulundu: “İstanbul Sözleşmesi etrafında kopartılan fırtı-
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naları ve bunun bugüne yansıyan sonuçlarının ötesinde HAK-İŞ meseleye büyük
fotoğraftan bakıyor. Bu sözleşmenin
bütün yönleri tartışılabilir ama bu sözleşmeyle ilgili değerlendirme yapılırken
bu süreçleri doğru analiz etmemiz gerekiyor. Bütün bu süreçleri makul, objektif
ve Türkiye’nin şartlarını dikkate alarak
yapılan değerlendirmeleri esas almalıyız. Yoksa günlük politik gündemin bir
parçası olarak sadece salt sözleşmenin
bazı maddelerini, bazı hükümlerini esas
alarak yapacağımız değerlendirmelerin bizi yanlış bir istikamete götüreceği
noktasında endişelerimiz var. Hiçbir
sözleşme, vahiy değildir, eleştirilebilir,
değiştirilebilir, karşı çıkılabilir. Elbette ki
herkesin hakkıdır ve bu haklarını kimse
bir başkasına devredemez, buna saygı
gösteriyorum. Sözleşmeyi eleştirenler
kadar sözleşmeye sahip çıkanlar için
de aynı şeyleri değerlendiriyoruz. Ama
HAK-İŞ bütün buralarda daha objektif,
daha yukardan büyük fotoğrafa baka-
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rak, Türkiye’de neyin değiştiğini, sözleşmenin imzalanmasından önce ve sonrasında neler değiştiği noktasını iyi analiz
etmemiz gerekiyor.”
Arslan, İstanbul Sözleşmesi etrafında
yapılan tartışmaların objektif olarak değerlendirilmesi gerektiğini ifade ederek,
“HAK-İŞ, bunu yapıyor. Her konuda olduğu gibi bu konuda da olduğu gibi aslında Türkiye hassasiyetidir. Bu ülkenin
kadınları, erkekleri içindir. O nedenle biz
bir adım atarken meseleyi kamuoyunun
gündemine getirirken bir sorunu ortaya
koyarken bu hassasiyetle bakıyoruz” görüşünü dile getirdi.
“KADIN İSTERSE HER ŞEYİ
BAŞARABİLİR VE YAPABİLİR”
Kadının çalışma hayatında yerine ilişkin
gelinen noktanın hala yeterli olmadığına işaret eden Arslan, şube ve genel
merkez yönetim kurullarında kadın üye
oranında temsilin sağlanabilmesi için
teşkilatın cesaretlendirilmesi gerektiğini, bunun için de en büyük görevin kadınlara düştüğünü belirtti.

“KADIN TEMSİLCİLERİMİZİN
YAYGINLAŞTIĞI BİR HİZMET-İŞ
MODELİNİ HAYATA GEÇİRECEĞİZ”

geleceğinde ciddi şekilde katkı verecek
sendikacı kadınlardan sendikacı lider
kadınlara ihtiyacımız var” dedi.

15 yıl önce hayal edilen pek çok çalışmayı başarıyla gerçekleştirdiklerini kaydeden Arslan, “Gerçekleştireceğimiz
rüyalarımız, hayallerimiz var. Bunları
adım adım hayata geçireceğiz ve bu
mücadeleyi ileriye taşıyacağız. Şubelerimizde kadın yöneticilerimizin, kadın
şube başkanlarımızın, kadın temsilcilerimizin yaygınlaştığı bir HİZMET-İŞ modelini hayata geçireceğiz. Sendikamızın

“TERÖRLE MÜCADELE KONUSUNDA
TARİHİN EN GÜÇLÜ ADIMINI BU
KADINLAR ATTI”
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Sendika Genel Başkanı Arslan, geçen
hafta Diyarbakır Anneleri’ni ziyaret ettiklerini anımsattı.
Farklı sivil toplum örgütlerinin de Diyarbakır Anneleri’ni ziyareti için çaba harcadıklarını anlatan Arslan, “23 Şubat’ta
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Diyarbakır’daydık. Her bir annenin, her
bir babanın hikayelerini dinledik. Bu
analar, sadece evlatlarını aramıyorlar,
aynı zamanda bu ülkenin normalleşmesini, bu ülkenin terörden arındırılmasını, bu ülkeyi bölmek ve parçalamak isteyen, bu ülkenin insanlarına gerçekten
insanlığa yakışmayacak şekilde saldıran
teröristlere karşı da büyük bir mücadele
içerisindeler” diye konuştu.
Arslan, sözlerini şöyle sürdürdü: “HDP
İl Başkanlığı önündeki eylem başladığı
andan itibaren bugün 549. gün. O kadar
gündür o eylemler sadece oraya katılanların sayısını artırmadı, 20 civarında
anne ve baba evladına kavuştu, teröristlerin elinden kaçıp devletin güvenlik
güçlerine sığındı, 243 evlat da yine bu
çağırıya uyarak ailelerine kavuşuyor.
Bu yeterli değil, daha çok evlatlarımızı
teröristlerinden elinden kurtarmamız
gerekiyor. Bu analar sadece evlatlarını
değil, aynı zamanda bu ülkenin normalleşmesinin ve terörden arındırılmasını,
bu ülkeyi bölmek isteyen, parçalamak
isteyen bu ülkenin insanlarına gerçekten insanlığa yakışmayacak şekilde sal-

dıran teröristlere karşı büyük bir mücadele içerisindeler. Diyarbakır Anneleri
sadece kendi çocukları için değil, bu
ülkenin bütün çocukları için orada mücadele ediyorlar. Demokrasimiz için,
Türkiye’nin güvenliği için mücadele ediyorlar. Terörün ortadan kaldırılması için
terörle mücadele konusunda tarihin en
güçlü adımını bu kadınlar attı.”
“HAK-İŞ OLARAK KADIN STRATEJİSİ VE
EYLEM PLANI HAZIRLADIK”
HAK-İŞ Kadın Komitesi Başkanı Fatma
Zengin de “Fıtratta farklılık haklarda
eşitlik ilkesiyle biz kadın ve erkeğin ailede, sosyal hayatta ve iş hayatının içinde
hem adil bir rol paylaşımını hem de eşit
fırsatlara erişeceği bir yaklaşımı benimsiyoruz. ‘Fıtratta farklılık haklarda eşitlik’ anlayışını çalışma hayatında sürdürülebilir kılmak amacıyla yenilikçi eğitim
politikalarının geliştirilmesi ve farkındalık arttırılması da önem taşımakta” dedi.
Kadınları, çalışma hayatı başta olmak
üzere siyasette, ekonomik ve sosyal
hayatta daha da güçlendirmek için var
çalıştıklarını ifade eden Zengin, HAK-İŞ
olarak Kadın Stratejisi ve Eylem Planı

hazırladıklarını ve belirlenen hedefler
doğrultusunda kadınlara yönelik faaliyetleri gerçekleştirdiklerini kaydetti.
“DEMOKRATİK, İLERİ BİR
TOPLUM İÇİN KADINLARIN
GÜÇLENDİRİLMELERİ ÖNEMLİ”
Genel Merkez Kadın Komite Başkanı Hatice Ayhan da kadının toplumun en etkili, yönlendirici, birleştirici ve koruyucu
unsuru olduğunu belirterek, “Demokratik, ileri bir toplum için, kadınların güçlendirilmeleri, etkinlik alanlarının genişletilmesi, eşit fırsat ve olanaklardan faydalanabiliyor olmaları dolayısı ile büyük
önem taşımaktadır” dedi.
"KADIN KOMİTEMİZ KISA ZAMANDA
BÜYÜDÜ"
Genel işler işkolunda çalışan kadınların
sendikal harekette temsilinin olmaması
sebebiyle HİZMET-İŞ Kadın Komitesi’nin
2007 yılında kurulduğunu belirten Ayhan, “Kadın Komitemiz kısa zamanda
büyüdü. Kadınların sendikal hayata
aktif katılımını sağlamaya, çalışma hayatındaki kadınların sorunlarına çözüm
üretmeye, bilgi ve birikimlerini verime
dönüştürebilecekleri uygun zeminler
hazırlamaya, ulusal ve uluslararası sendikal hareket içinde öncü olmaya, kadınlarımızın aile hayatı yanında, sosyal,
kültürel, siyasal ve ekonomik hayatta
da aktif olmasını sağlamaya, büyük bir
azimle devam etmektedir” dedi.
Programda HİZMET-İŞ Genel Merkez Disiplin Kurulu üyesi Nevir Er, HİZMET-İŞ
Genel Merkez Denetim Kurulu üyesi
Ayşe Usta, HİZMET-İŞ Dış İlişkiler Daire
Başkanı Yusra Erilli Kurumlu ve misafir
konuşmacı Zehra Shab da birer konuşma yaptılar. Ayrıca Doç. Dr. Mehmet
Merve Aydın, “696 sayılı KHK ve Yerel
Yönetimlerde Kadın”, Davranış Bilimleri ve İletişim Uzmanı Ceren Cebeci,
“Mutlu Kadın, Bilinçli Gelecek” konulu
sunumlarını gerçekleştirdiler.
FİDAN SERTİFİKASI VERİLDİ
Genel Başkanımız Mahmut Arslan ve
HAK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı ve Genel Başkan Vekilimiz Av. Hüseyin Öz,
katılımcılara, Hatay Ormanları Ağaçlandırma Arazisine adlarına yapılan Fidan
Bağış Sertifikalarını verdi.
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HAK-İŞ 10. ULUSLARARASI KADIN EMEĞİ
BULUŞMASI BAKAN SELÇUK’UN KATILIMIYLA
GERÇEKLEŞTİRİLDİ
HAK-IŞ 10. Uluslararası Kadın Emeği Buluşması “HAK-IŞ’li Emekçi Kadınların Sendikal
Hareketteki Yeri” temasıyla gerçekleştirildi. Toplantıya, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler
Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk da katılarak, HAK-IŞ’li kadınlara seslendi.

HAK-İŞ 10. Uluslararası Kadın Emeği
Buluşması “HAK-İŞ’li Emekçi Kadınların
Sendikal Hareketteki Yeri” temasıyla
gerçekleştirildi. Toplantıya, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra
Zümrüt Selçuk da katılarak, HAK-İŞ’li
kadınlara seslendi.
HAK-İŞ 10. Uluslararası Kadın Emeği
Buluşması “HAK-İŞ’li Emekçi Kadınların
Sendikal Hareketteki Yeri” temasıyla,
8 Mart 2021 tarihinde, HAK-İŞ Genel
Merkezi’nde sosyal mesafe kurallarına
uygun olarak gerçekleştirildi. Toplantıya, Genel Başkanımız Mahmut Arslan, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler
Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, HAK-İŞ
Genel Başkan Yardımcısı ve Genel Başkan Vekilimiz Av. Hüseyin Öz, HAK-İŞ
Genel Başkan Yardımcısı Dr. Osman
Yıldız, HAK-İŞ Genel Sekreteri Eda Güner, HAK-İŞ Genel Sekreter Yardımcısı
Erdoğan Serdengeçti, HAK-İŞ Kadın
Komitesi Başkanı Fatma Zengin, Genel
Merkez Kadın Komite Başkanı Hatice
Ayhan, Sendikamız Genel Denetleme
Kurulu Üyesi Ayşe Usta, Sendikamız
Genel Disiplin Kurulu Üyesi Nevin Er,
Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğretim
Üyesi Dr. Nergis Dama, Uludağ Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Meryem Ayşegül Kozak Çakır, Konfederasyonumuza
bağlı Sendikalarımızın Genel Başkanları, HAK-İŞ’e bağlı sendikaların kadın
komite başkan ve üyeleri ile HAK-İŞ’li
sendikacı kadın liderler katıldı. Program, saygı duruşu ve İstiklal Marşının
okunması ile başladı. HAK-İŞ Kadın Komitesinin bir yıllık faaliyetlerini anlatan

film izlendi.
Genel Başkanımız Mahmut Arslan,
HAK-İŞ Kadın Komitesi tarafından bu yıl
10’uncusu gerçekleştirilen Kadın Emeği Buluşması’nın Pandemi önlemleri
kapsamında sınırlı sayıda katılımcıyla
HAK-İŞ Genel Merkezi’nde düzenleme
kararı aldıklarını belirterek, “Bu yıl ki
programımızı Pandemiden dolayı Genel Merkezimizde sınırlı sayıda katılımcı ve dijital ortamda binlerce üyemizle
gerçekleştirme kararı aldık. 8 Mart
Dünya Emekçi Kadınlar Günümüzde
bizleri yalnız bırakmayan Aile, Çalışma
ve Sosyal Hizmetler Bakanımız Zehra
Zümrüt Selçuk’a teşekkür ediyorum”
dedi.
“ANNEDEN EVLADININ KOPARILMASI
KADAR ACI BİR ŞEY OLAMAZ”
Arslan, 8 Mart Dünya Kadınlar Gününde programa online olarak bağlanan
Diyarbakır HDP İl Başkanlığı önünde ev76

lat nöbeti tutan Ayşegül Biçer ve orada
bulunan yüzlerce annenin her zaman
yanlarında olduklarını söyledi. Arslan,
“Bir anneden evladının koparılması ve
yaşayıp yaşamadığını bilmeden yıllarca
evladının peşinden gitmesinden daha
ağır bir şey olabilir mi? Terörün ve şiddetin en acımasızı, en vicdansızlığını
orada bulunan kadınlarımız yaşıyor.
Diyarbakır’da evlat nöbetinde olan 210
anne ve babamıza selam ve saygılarımızı gönderiyoruz” diye konuştu.
“BÜTÜN MAZLUMLARA HAK-İŞ’İN
BORCU VAR”
Dünyanın neresinde olursa olsun zulme ve zalime karşı mazlumlarla beraber aynı safta yer aldıklarını vurgulayan
Arslan, “Ülkemizin, bölgemizin ve küremizin bütün mazlumlarının bizden alacağı var. Bütün mazlumlara HAK-İŞ’in
borcu var. Tıpkı Diyarbakır analarına
borcumuz olduğu gibi” dedi.
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“KADIN ÜYE SAYIMIZI YÜZDE 28’LERE
ÇIKARDIK”
HAK-İŞ Konfederasyonuna bağlı sendikalardaki iş kollarında çalışan kadın sayısının giderek arttığını ve yüzde 28’lere
varan kadın üye sayısına ulaştıklarını
belirten Arslan, “Sendikacı kadın liderler olarak sayımızın arttırılması ve daha
da güçlendirilmesi için sorumluluklarımızı yerine getirerek ulaştığımız noktayı daha ilerilere taşımamız gerekiyor”
sözlerine yer verdi.
“ILO SÖZLEŞMESİ’NİN
ONAYLANMASINI İSTİYORUZ”
Genel Başkanımız Mahmut Arslan,
2019 yılında BM Çalışma Örgütü
ILO’nun 100. Yılında ILO tarafından kabul edilen işyerinde şiddet ve tacize
karşı mücadele sözleşmesinin ülkemiz
tarafından da onaylanmasını arzu ettiklerini belirten Arslan, “İşyerinde şiddet
ve tacize yönelik BM’nin ortaya koyduğu bu sözleşmeyi HAK-İŞ olarak son derece önemsiyoruz. Bunun bir an evvel
ülkemiz tarafından kabul edilerek onaylanması çalışma hayatında şiddet ve
tacizin ortadan kaldırılması konusunda
önemli bir aşama olacaktır. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın
İnsan Hakları Eylem Planını açıklarken
ortaya koyduğu vizyonu, HAK-İŞ olarak
sonuna kadar destekliyoruz. Kadına
yönelik her türlü şiddete karşı oluşturulmuş yeni düzenlemeleri hedefleyen
ve birçok konuda eksiklikleri gidermeye
çalışan iradeyi takdirle ve teşekkürle
karşılıyoruz” şeklinde konuştu.
YENİ ANAYASA’YA TAM DESTEK
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın İnsan Hakları Eylem Planı açıklamalarında yer alan Türkiye’nin yeni
Anayasa önerisine HAK-İŞ olarak tam
destek verdiklerini söyleyen Arslan,
“HAK-İŞ Konfederasyonu olarak yeni
sivil, demokratik, katılımcı, çoğulcu bir
anayasa talebimizi bir kere daha yineliyoruz. Bugün konjonktür olarak kadınlarımızın kıyafetinden dolayı yargılanıp,
dışlandığı bir dönem geride kaldı. Bizler
bu konuları Anayasanın temel haklar
bölümüne koyamazsak, bu düzenlemeleri anayasa değişikliği ile güvence
altına alamazsak, zaman zaman benzer

sıkıntıları yaşayacağımız endişelerini
taşıyoruz. Kadını dışlayan, aşağılayan
üniversite kapılarından geri çeviren anlayışın yeniden hortlamaması için yeni
ve sivil bir anayasa ile bunların güvence
altına alınmasını sağlamamız gerekiyor” şeklinde konuştu.
“KADIN ÜYE SAYIMIZ GİDEREK
ARTIYOR”
HAK-İŞ Konfederasyonu’na üye kadınların hayallerinin güçlü olması ve umutlarının taze tutulması için yapılması gereken her türlü düzenlemeleri gerçekleştireceklerini söyleyen Arslan, “HAK-İŞ
Konfederasyonu olarak tüzüklerimizde
değişiklikler yaptık. Kongre kararlarıyla kadınların önlerinin açılması için
gerekli düzenlemeleri hayata geçirdik.
Bütün bunlara rağmen hala yapmamız
gerekenler var. Kadın üye sayımız yüzde 2’lerden yüzde 28’lere yaklaştı ama
bunu yeterli bulmuyoruz. Bunu arttırmak için kadın-erkek birlikte çalışacağız. Şiddetle mücadelede, tacizle mücadelede birlikte çalışmamız gerektiği gibi
çalışacağız. Eğer bizler şiddete ve tacize
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karşı erkeklerle birlikte dayanışma içerisinde olamazsak kadın cinayetleri,
yaşadığımız tacizler devam edecektir”
dedi. Kadına yönelik şiddetin ülkemizin sorunu olmanın yanında bütün
dünyanın yaşadığı en büyük sorunlar
arasında yer aldığını ifade eden Arslan,
“Kadın cinayetleri ve benzer hususlarda
yaşanan olumsuzlukları sıfıra indirmek
için başta BM sözleşmesi olmak üzere
bütün sözleşmeleri ve düzenlemeleri
hayata geçirmemiz gerekiyor. Türkiye
olarak büyük bir avantajımız var. Kadın
bir bakanımız var. Sayın Bakanımız Zehra Zümrüt Selçuk’un bu konudaki hassasiyetlerini biliyoruz. Bu alanda daha
fazlasını yapmak, daha fazlasını gerçekleştirmek durumundayız. Bu süreç içerisinde hayatlarını kaybeden başta şehit
kadınlarımız olmak üzere, kadına yönelik şiddette hayatını kaybetmiş bütün
kadınlarımızı rahmetle anıyorum. Onların yanına yenilerinin eklenmemesi için
üzerimize düşen sorumluluğu bugüne
kadar olduğu gibi bundan sonrada yapmaya gayret edeceğimizi ifade etmek
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sendikalarımıza çok önemli görevler
düşüyor. Dijital dönüşümün gerçekleştiği bir çağda kadınlarımızı bu çağa
adapte edebilirsek o kadar güçlü ve
kuvvetli olmalarını sağlayabiliriz” diye
konuştu.
“HAK-İŞ KADIN SENDİKACILIĞI
KONUSUNDA BAŞARI HİKÂYESİ
YAZIYOR”

istiyorum” dedi. Arslan, konuşmasını
“Kadınlar Var” şiiri ile tamamladı.

hassasiyetlerinden dolayı tebrik ediyorum” dedi.

BAKAN SELÇUK, “HAK-İŞ’İ TEBRİK
EDİYORUM”

“28 ŞUBAT’IN EN BÜYÜK MAĞDURU
KADINLAR OLDU”

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, “HAK-İŞ’in 10.
Uluslararası Kadın Emeği Buluşmasında
sizlerle bir araya gelmekten dolayı büyük bir memnuniyet duyuyorum. Kadın
Emeği Buluşmalarının bugün 10’uncusunu kutluyoruz. Bazı buluşmaları ilk
sefer yapmak önemli bir ivme kazandırıyor. Fakat bu emek buluşmalarını
sebat ederek geleneksel hale getirmek
önemli. HAK-İŞ bu konuda çok önemli
bir başarı elde etti. Kadın Emeği Buluşması’nı 10’uncu kez yaparak geleneksel
bir hale getirmiş durumda. Yapılan bu
güzel çalışmaların kadınlarımız ve ülkemiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. HAK-İŞ Konfederasyonumuzu
ve sendikalarımızı bu konudaki ilgi ve

28 Şubat’ın en büyük mağdurunun kadınlar olduğunu vurgulayan Selçuk, “28
Şubat sürecinde kadınların emeğinin,
haklarının nasıl hiçe sayıldığına şahit
olmuştuk. Milletimiz bu vahim zihniyete bir daha asla izin vermeyecek. Bizler
her daim bu tür antidemokratik girişimlerin karşısında durmaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu.
“SENDİKALARIMIZA ÖNEMLİ
GÖREVLER DÜŞÜYOR”
Çalışma hayatında istihdamın artması
ve işgücüne katılım oranlarının artmasını önemsediklerini dile getiren Selçuk, “Kadınlarımızın işgücü piyasasında
daha etkili olabilmesi için dijital çağa
adaptasyonları çok önemli. Bu konuda
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Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olarak kadınların sendikalaşmasını ve sivil toplum kuruluşlarında yer
almalarını çok önemsediklerini dile
getiren Bakan Selçuk, “Sendikalı üyelerimizin ve sendikalı kadın üyelerimizin
sayısı arttı. Sendikalı kadın yöneticilerimizin sayısı da artacak. HAK-İŞ bu konuda öncü bir konfederasyon olarak bu
sorumluluğunu yerine getirmektedir.
HAK-İŞ, sosyal diyalog konusunda yapıcı ve özgüvenli duruşuyla olduğu kadar
kadın çalışanlarına verdiği önem noktasında da çok önemli bir konumdadır.
Kadın konusundaki aktif çalışmalarıyla
önemli bir duruş sergileyen HAK-İŞ, kadın sendikacılığı konusunda bir başarı
hikâyesi yazıyor” dedi.
HAK-İŞ 10. Uluslararası Kadın Emeği Buluşması’nı çok olumlu ve çok sevindirici
bir hassasiyetin yansıması olarak nitelendiren Selçuk, “Düzenlenen panelin
tüm kadınlarımız ve ülkemiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. HAK-İŞ
Genel Başkanı Mahmut Arslan’a, panelistlerimize ve katılımcılarımıza teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.
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HAK-İŞ 10. KADIN EMEĞİ BULUŞMASINDA
PANEL ve SUNUMLAR YAPILDI
HAK-IŞ Uluslararası 10. Kadın Emeği Buluşması programının öğleden sonraki bölümünde
moderatörlüğünü Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mehmet
Merve Özaydın’ın yaptığı “Çalışan Kadının Emek Hareketindeki Yeri, Yeni Dünya
Düzeninde Karşılaşılan Sorunlar ve Çözüm Önerileri” konulu panel ve Kadınların
HAK-IŞ’teki Temsil Gücü konusunda sunumlar gerçekleştirildi.

numlar gerçekleştirildi.
HAK-İŞ Genel Sekreteri Eda Güner de
Kadın Çalışanların Örgütlülüğü konusunda bir konuşma yaptı. Güner, HAKİŞ’in kadın konusundaki tüm söylemlerini eyleme dönüştürdüğünü belirterek, “HAK-İŞ’in hayata geçirdiği birçok
faaliyet ile sözde değil özde bir ‘sendikalı kadın lider’ perspektifi ortaya koyduğunu gururla ve onurla ifade etmek
istiyorum” dedi.
“HAK-İŞ, ÖNCÜ BİR SİVİL TOPLUM
KURULUŞU OLMUŞTUR”
HAK-İŞ Uluslararası 10. Kadın Emeği Buluşması programının öğleden sonraki
bölümünde moderatörlüğünü Ankara
Hacı Bayram Veli Üniversitesi Öğretim
Üyesi Doç. Dr. Mehmet Merve Özay-

dın’ın yaptığı “Çalışan Kadının Emek
Hareketindeki Yeri, Yeni Dünya Düzeninde Karşılaşılan Sorunlar ve Çözüm
Önerileri” konulu panel ve Kadınların
HAK-İŞ’teki Temsil Gücü konusunda su-
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Genel Başkanımız Mahmut Arslan’ın
liderliğinde ve HAK-İŞ Yönetim Kurulunun destekleriyle HAK-İŞ olarak kadınların sendikalarda temsili, gelişmesi ve
güçlendirilmesi hususlarında çok büyük
ivme kaydettiklerini söyleyen Güner,
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“Bizleri cesaretlendiren ve kadınların
emek hareketinde daha çok yer almasını sağlayan Sayın Genel Başkanımıza
ve yönetim kurulumuza teşekkür ediyorum. Tam da bu yüzden HAK-İŞ, kadın
çalışanların örgütlülüğü denildiğinde
kurduğu model ile hem duruş, hem söylem, hem de eylem olarak öncü bir sivil
toplum kuruluşu olmuştur” dedi.
“HAK-İŞ OLARAK SÖYLEDİĞİMİZİ
YAPIYORUZ”
Konfederasyonumuz kadın üye sayısının 23 bin arttığı bilgisini veren Güner,
“Bu bizim gücümüzdür. Bu, inancımızın,
verdiğimiz mücadelenin ve kadına verdiğimiz değerin bir sonucudur. Çünkü
HAK-İŞ olarak biz söylediğimizi yapıyoruz. İcraata geçirdiğimizi söylüyoruz.
Bizim iddialarımız, hedeflerimiz ve hayallerimiz var. Bizim birinci önceliğimiz
sendikal mücadeledir. Bu mücadelede
ortaya koyduğumuz kararlık ve şeffaflık
da HAK-İŞ’i farklı kılan unsurlardır” şeklinde konuştu.
“KADIN SENDİKACI LİDERLER
YETİŞTİRİYORUZ”
Sendikacılığı yalnızca ücret ya da sosyal
imkânlar temelinde görmediklerinin
altını çizen Güner, “Sendikal mücadeleye yılmadan ve değerlerimizden vazgeçmeden devam edeceğiz diyen bir
Genel Başkanımız var. Buna inanan bir
yönetim kurulumuz var. HAK-İŞ’in tılsımı ve ışığı da işte bu mücadeleden ve
inançtan geliyor. Sendikal mücadelemizi yürütürken problemlere, sorunlara ya
da olmamışlara takılmadık ve takılmayacağız. HAK-İŞ vizyonunu ve duruşunu
içselleştiren, bu sorumluluğu taşıyan,
HAK-İŞ’e değer katan ve üreten, HAKİŞ’i anlayan ve anlatabilen, sorun çözen,

politika üreten kadın sendikacı liderler
yetiştiriyoruz. Kadınların yeterlilik, bilgi
ve becerileriyle ön planda olması gerektiğine inanıyoruz. Kadın liderlerimizle
daha da güçleniyor ve büyüyoruz” sözlerine yer verdi.
“KULLANDIĞIMIZ KAVRAMLARLA
ÇALIŞMA HAYATINA DAMGA
VURUYORUZ”
Kadın sendikacılardan üretmelerini,
öneride bulunmalarını, HAK-İŞ’in duruşuna, söylemine ve bakışına uygun bir
yöntem geliştirerek sahada mücadele
etmelerini beklediklerini söyleyen Güner, “Biz sadece yerelde, ulusal arenada değil uluslararası sendikal harekette
de çok etkin yer alıyoruz. Sadece faaliyetlere katılmak ya da HAK-İŞ’i temsil
etmek noktasında değil, kullandığımız
kavramlarla da çalışma hayatına damga
vuruyoruz. HAK-İŞ’e özgü olan “Fıtratta
Farklılık Haklarda Eşitlik” kavramımız
uluslararası sendikal harekette yer alan
konfederasyonlar tarafından örnek alınmış bir kavramdır” ifadelerini kullandı.
“HEP ÜSTÜNE KATTIK, YENİSİNİ
ÜRETTİK”
Kadın sendikacılardan kadın örgütlülüğünün daha da artması için HAK-İŞ’i
sahada anlatacak yeni ve özgün kavramlar geliştirmelerini beklediklerini
vurgulayan Güner, “Kavram üretmek
dediğimiz şey de tam olarak bu aslında.
Biz hiçbir zaman halihazırda var olan bir
söylemi kullanan bir kuruluş olmadık.
Hep üstüne kattık, hep yenisini ürettik,
hep kendimizle yarıştık ve bir üste çıktık. Örgütlenme dedik, büyüme dedik
ama üstüne ekledik ki ‘sendikal değerler
ekseninde’, sendikal mücadele dedik;
üstüne ekledik ‘İlkeli kararlı ve erdemli
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sendikacılık anlayışı ile mücadele’ dedik” sözlerine yer verdi.
“HAK-İŞ’İN GÜÇLÜ SENDİKACI
KADINLARI İLE BİRLİKTEYİZ”
Kadınları sadece ulusal alanda değil,
uluslararası arenada yer almaları için de
cesaretlendirdiklerini söyleyen Güner,
“Hem Konfederasyonumuzda hem de
sendikalarımızda görev yapan birçok uzmanımız uluslararası sendikal harekette
icra kurulu, yönetim kurulu ve komite
başkanlığı gibi önemli yerlerde HAK-İŞ’i
temsil ediyor. Bugün yine bu salonda
hem fiziken hem de online bağlantımız
üzerinden bizi izleyen HAK-İŞ’in güçlü sendikacı kadınları ile birlikteyiz. Bu
HAK-İŞ’in kadın örgütlülüğüne inancıdır,
kadın üyelerimizin de HAK-İŞ’in gücüne
olan inancıdır” şeklinde konuştu.
“14 MİLYON ÜYESİ OLAN BİR HAK-İŞ
HAYAL EDİYORUZ”
Güner, “Kendimizi elde ettiğimiz küçük
başarılarla değil, hedef olarak koyduğumuz büyük hedeflere yürümek için
sorumlu hissetmemiz lazım. Hayalimiz
şudur; ülkenin 14 milyon işçisinin hepsinin HAK-İŞ’li olduğu bir Türkiye hayal
ediyoruz” ifadelerini kullandı.
“HAK-İŞ, NE YAPABİLİRİM DERDİYLE
DERTLENEN BİR KONFEDERASYON”
“Çalışan Kadının Emek Hareketindeki
Yeri, Yeni Dünya Düzeninde Karşılaşılan
Sorunlar ve Çözüm Önerileri” panelinin
moderatörlüğünü yürüten Hacı Bayram Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç.
Dr. Mehmet Merve Özaydın, tarihten
günümüze kadar kadınların çalışma hayatında yaşadığı zorluklara değinerek,
“Bugün düzenlediğimiz panel, değerli
akademisyenlerimizin sunumuyla me-
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selenin bilgi, akademik boyundaki tartışmayı da gerçekleştirmiş olacağız. Modern toplumlarda insanlara en çok şu
uyarıda bulunuluyor; Sorunun çözümü
için sadece çözüm tespiti yapmak yeterli değil. ‘Evet sorun var ben buna katılıyorum’ demek yeterli değil. Ne demek
gerekiyor? Sorunun çözümü için nasıl
bir katkı sağlamanız gerekiyor. Demokratik toplumlarda erişim ve katılım noktasında size verilen haklar büyük öneme
sahip. HAK-İŞ Konfederasyonu’nu ayrı
bir özel değerlendirme ile ele almak gerekiyor. HAK-İŞ sadece sorun var, sorun
yaşanıyor demiyor. HAK-İŞ, eğer bir sorun varsa çözümüne katkı sağlamak için
ne yapabilirim derdiyle dertlenen konfederasyon ve sendikal bir bütünlüğü
ifade ediyor” diye konuştu.
“PERC KADIN KOMİTESİ ILO C190
SÖZLEŞMESİ ONAYI İÇİN LOBİ
YAPIYOR”
“Çalışma Hayatında Şiddetle Mücadelede” konusunda online olarak programa
bağlanan Pan Avrupa Bölgesel Konseyi
Genel Sekreter Yardımcısı Olga Nicolae,
“PERC Kadın Komitesi, bu yılki 8 Mart
kutlamalarını ILO C190 Sözleşmesi’nin
onaylanması için lobi yapmaya ve işyerinde şiddet ve tacize karşı kampanya
yapmaya ithaf etmiştir. Bu kapsamda
PERC kuruluşlarının yüzde 50’si işyerlerinde şiddet ve tacize karşı mücadeleyi
bir öncelik olarak görmektedir” dedi.
“SENDİKALAŞMA ARTTIRILMALI”
“Pandeminin Çalışan Kadınlara Etkisi,
Yaşanan Zorluklar ve Çözüm Önerileri”
konusunda konuşmalarını gerçekleştiren Ankara Beyazıt Üniversitesi Dr. Öğretim Üyesi Nergis Dama ise, “İstihdamı

korumak için öncelikle işgücünün ekonomik ve sosyal haklarının korunması
şarttır. Dolayısıyla, koruma ve güçlendirme sürecindeki en önemli araçlardan
birisi olan sendikalaşma arttırılmalı ve
sendika tarafından sağlanan bilgilendirici, eğitici ve koruyucu programlar değişen şartlar ve koşullara göre güncellenmelidir” şeklinde konuştu.
“KADINLARI ÖNEMLİ VE ÖZEL KILAN
HAK VE ADALET MÜCADELESİDİR”
“Tarihten Günümüze Emek Hareketinin
Öncüsü Kadınlar” konusunda Uludağ
Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Meryem
Ayşegül Kozak Çakır ise yaptığı konuşmada, “Tarihte andığımız bu kadınları önemli kılan, özel yapan, anılmaya
hatırlamaya layık kılan şey yaşadıkları
dönemler, coğrafyalar, dinler, kültürler,
yaşam tarzları ne kadar farklı olursa olsun hepsinin karşılaştıkları zorluklar karşısında hem kendileri hem de hem cinsleri için değil, tüm insanlık için verdikleri
hak ve adalet mücadelesidir” dedi.
“KADINLAR OLARAK ADALETİ
İSTİYORUZ”
“İdealleri Doğrultusunda Bedel Ödeyen
Siyasette ve Sendikacılıkta Lider Kadın”
konusunda panele misafir konuşmacı
olarak katılan Sudan Eski Milletvekili
ve SWTUF Kadın Komitesi Eski Başkanı
İman Ahmed ise konuşmasında, “Yıllar
boyunca toplumsal eşitlik ve cinsiyet
eşitliğini tartıştık. Biz kadınlar olarak
adaleti istiyoruz. Kadınlarımıza karşı her
türlü ayrımcılığın önlenmesi için tartışmalar yaptık ama bir sonuca varamadık.
Sudan’da Kadınlar Günü ile ilgili olarak
her yıl siyasi, ekonomik, sosyal alanda
başarıların kutlamasını yapardık. Bu sa-
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yede toplumda çok önemli kazanımlara
ulaştık. Fakat askeri darbenin gelmesiyle birlikte elde ettiğimiz bütün başarıları
elimizden aldılar, mal varlıklarımıza el
koydular” diye konuştu.
HAK-İŞ’TEKİ KADINLARIN TEMSİL
GÜCÜ
Panelin ardından Kadınların HAK-İŞ’teki Temsil Gücü konusunda Sendikamız
Denetleme Kurulu Üyesi Ayşe Usta, Öz
Gıda-İş Sendikası’ndan Ülkü Tula Yılmaz,
Özçelik İş Sendikası İşyeri Temsilcisi Nazlı Kaya, Öz İplik-İş Sendikası Akyazı Şube
Teşkilatlanma Sekreteri Saime Elma,
HAK-İŞ Sinop İl Başkanı Esra Gelişli, Öz
Toprak-İş Sendikası Kadın Komitesi Başkanı Nihal Kahraman Vural, OLEYİS Genel Sekreteri Serpil Açıkgöz, Öz Finans-İş
Sendikası Genel Merkez Disiplin Kurulu
Başkanı Ayşe Özkan, Öz İletişim-İş Sendikası Genel Başkan Yardımcısı Zinet Özlem Akgüç, Öz İnşaat-İş Sendikası Genel
Başkan Yardımcısı Tuğba Koruç, Medya
İş Sendikası Genel Başkan Yardımcısı
Leyla Dilek Atçeken, Öz Sağlık İş Sendikası Genel Başkan Yardımcısı Tuba Gülpembelioğlu HAK-İŞ ve bağlı sendikalarında yürüttükleri temsil çalışmalarına
ilişkin kısa sunumlar yaptılar.
Genel Başkanımız Mahmut Arslan, Panelistlere ve HAK-İŞ’te temsil gücü konusunda sunum yapan isimlere HAK-İŞ
tarafından Hatay Ormanları Ağaçlandırma Arazisine, adlarına yapılan fidan bağışı sertifikasını takdim etti.
Program, HAK-İŞ 10. Uluslararası Kadın Emeği Buluşması Sonuç Bildirisinin
okunmasıyla sona erdi.

HABERLER

ARSLAN’DAN DİYARBAKIR ANNELERİNE
DESTEK ZİYARETİ
Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 23 Şubat 2021 tarihinde evlatlarını bölücü terör
örgütünün elinden kurtarmak için HDP Diyarbakır Il Başkanlığı binası önünde oturma
eylemi yapan annelerine destek ziyaretinde bulundu.

Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 23
Şubat 2021 tarihinde evlatlarını bölücü terör örgütünün elinden kurtarmak
için HDP Diyarbakır İl Başkanlığı binası
önünde oturma eylemi yapan annelerine destek ziyaretinde bulundu.
Ziyaret programına HAK-İŞ Genel Sekreteri Eda Güner, Diyarbakır Şube Başkanımız Ercan Kahraman, HAK-İŞ Kadın
Komitesi Başkanı Fatma Zengin, HAK-İŞ

Diyarbakır İl Başkanı Ahmet Dinç, Konfederasyonumuz HAK-İŞ’e bağlı sendikaların Diyarbakır İl Başkanları ve basın
mensupları katıldı. Genel Başkanımız
Mahmut Arslan, evlat nöbeti tutan annelere seslenerek, “Sizler, Türkiye’nin
40 yıllık terörle mücadele sürecinin çok
önemli bir tarafını oluşturuyorsunuz.
Ortaya koyduğunuz farkındalık ile yeni
bir mücadele yönteminin de öncülü82

ğünü yaptınız” dedi. Evlat nöbeti tutan
ailelerin çağrılarının önemli bir karşılık
bulduğunu söyleyen Arslan, “Sizin bu
çağrınız Kandil’i titretiyor, Gara’da yankı
buluyor, terör örgütünü çatırdatıyor. O
kadar değerli ve kıymetlisiniz ki evlatlarınız orada sizleri duyuyor. İnşallah evlatlarınıza kavuşursunuz, bizler de sizler
için dua etmeye devam edeceğiz” dedi.
Arslan, HAK-İŞ Konfederasyonu’nun
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710 bin üyesi ve 5 milyona yakın HAK-İŞ
ailesi olarak HDP Diyarbakır İl Başkanlığı
önünde günlerce oturma eylemi yapan
annelerin yanında olduklarını belirterek, “Milletimiz ve ülkemiz sizlerle gönül birliği içerisinde, sizin mücadelenizi
desteklemekte ve sizinle aynı duyguları
paylaşmaktadır. Sizler, Türkiye’nin 40
yıllık terörle mücadele sürecinin çok
önemli bir tarafını oluşturuyorsunuz.
Ortaya koyduğunuz farkındalık ile yeni

bir mücadele yönteminin de öncülüğünü yaptınız” dedi.
“İHANET ODAKLARINA LANET
OLSUN”
Arslan, dünyanın 540 gündür evlatları
için mücadele veren ailelerin çığlıklarını
duyduğunu belirterek, “Vicdan sahibi,
bütün gönüller sizin acılarınızı hissetti. Sizlerle beraber hüzünlendi, sizlerle
beraber ağladı. Ama kalpleri katılaşmış
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olanlar, vicdanlarını sizin sesinize kapatmış olanlar, ne yazık ki sizin sesinizi,
feryadınızı ve çığlığınızı duymadılar. Vicdanlarında merhamet olmayan bu insanlar ve onların çevresindeki bir kısım
gafil ihanet odaklarına buradan bir kez
daha lanet ediyoruz” şeklinde konuştu.
“TÜM TÜRKİYE SİZİNLE”
Çadırda evlat nöbeti tutan ailelerin Türkiye’nin dört bir yanından destek gör-
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Hulusi Akar, bütün hükümet ve güvenlik
güçlerimiz inanın sizin burada yaşadıklarınızın benzerlerini yaşıyor, çocuklarımızı o hainlerin elinden almak için büyük bir mücadele veriyorlar. Kendilerine
gösterdikleri kararlılıktan dolayı bir kere
daha teşekkür ediyorum” dedi.
“SİZİ YAVRULARINIZDAN AYIRANLARA
LANET OLSUN”
Arslan, Gara’da PKK tarafından şehit
edilen 13 vatandaşımıza Allah’tan rahmet, kederli ailelerine başsağlığı dilediklerini iletti.
Arslan, “Gara dünyanın en sert, en zor
coğrafyalarından birisidir. Hainler, 5-6
yıldır ellerinde tuttukları evlatlarımıza
kıydılar. Sonrada utanmadan, bunu devletin yaptığını söylediler. Bunun sorumlusu PKK terör örgütü ve onun yandaşlarıdır” dedi.
“SİZLER BÜYÜK KAHRAMANLARSINIZ”

düğünü söyleyen Arslan, “Sizler bu çadırdan bütün dünyaya haykırırken karşınızdaki binadakilerin kulaklarının duymaması ve vicdanlarının titrememesi,
sizin acılarınıza karşılık verilmemesi gerçekten utanç verici” diye konuştu.
“ATEŞ DÜŞTÜĞÜ YERİ YAKIYOR”
Evlat hasretiyle günlerdir çadırda bekleyen ailelerin acılarını anlatmanın
mümkün olamayacağını belirten Arslan,
“Sizler her gün ‘Evlatlarımızı istiyoruz’
diyorsunuz. Evlatlarınız için buradasınız.
Bizler ne söylersek söyleyelim, hangi
ifadeleri kullanırsak kullanalım sizin yaşadıklarınızı yaşayamayız. Çünkü ateş
düştüğü yeri yakıyor. Evlatlarınızı zorla,
kandırarak, tehdit ederek kendilerine
güç devşirenlerden çocuklarınızı istemenizden daha doğal ne olabilir?” ifadelerini kullandı.
“SİZLERE ANALARIN SELAMLARINI
GETİRDİK”
Çadırda bulunan ailelerin sayısının her
geçen gün daha da arttığına dikkati çeken Arslan, çadırda bekleyen aile sayısı-

nın 207’e çıktığını hatırlatarak, “Bu haklı
ve onurlu mücadeleniz hem ülkemiz
hem de dünya tarafından takip ediliyor.
Burada 207 aile var ama arkanızda 83
milyon var. Milyonlarca mazlum ve mağdur insanın duası var. Buradaki çığlıklarınızı Edirne’den, Kars’tan, Hatay’dan,
İzmir’den duyan anaların selamlarını ve
muhabbetlerini sizlere getirdik” dedi.
Arslan, hem HAK-İŞ Konfederasyonu
Genel Başkanı hem de ITUC Başkan Yardımcısı olarak bütün dünya sendikalarına annelerin çocukları için Diyarbakır’da
verdiği mücadeleyi anlattıklarını belirterek, “Bizler bütün dünyaya sizlerin bu
onurlu bir mücadelesini anlatıyoruz.
Türkiye’nin terörle mücadelesini, ısrarla
ve inatla görmezden gelenler maalesef
sizlerin sesini de duymuyor, duyurmak
için bizlerde sizlerle birlikte mücadele
edeceğiz” dedi.
Türkiye’nin kararlılıkla terörle mücadele
ettiğini anımsatan Arslan, “Başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan
olmak üzere, İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu, Milli Savunma Bakanımız
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Evlat nöbeti tutan 20 ailenin evlatlarına kavuştuğunu, 240 kişinin de PKK’nın
elinden kaçarak ailelerine döndüğünü,
hain terör örgütü PKK’nın artık gençleri
kandıramadığını söyleyen Arslan, “Sizlerin sayesinde artık Kandil’e gençlerimizi
götüremiyorlar. Siz varsınız diye artık
gençler bu terör örgütünün arkasından
gitmiyorlar. Gençlerimizi kandıramıyorlar. Bu başarı sizindir. Evlatlarımıza henüz kavuşamadık ama bilin ki binlerce
on binlerce evladın annenin babanın
vicdanında sizler büyük bir kahramansınız” sözlerine yer verdi.
“BÜTÜN MAZLUMLARIN DUASI
SİZLERLE”
HAK-İŞ Konfederasyonu olarak mücadele veren ailelerin her zaman yanlarında
olacaklarını söyleyen Arslan, “Bizim sizlere karşı sorumluluğumuz var, sizleri
unutmayacağız. Başınızı önünüze eğdirtmeyeceğiz. Sizi asla mahzun bırakmayacağız. Biliniz ki arkanızda 83 milyon ve yeryüzünün bütün mazlumlarının duası var. Belki sizlere gelemiyorlar,
belki siz hissedemiyorsunuz ama inanın
dünyanın her tarafında evlat acısı çeken
herkes sizlerle beraber. Sakın kendinizi
yalnız ve mahzun hissetmeyin. Siz tarihi
bir mücadelenin önemli bir unsuru oldunuz” dedi.
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PKK Terörünü Lanetliyoruz

“MİLLETİMİZİN BAŞI SAĞ OLSUN”
HAK-IŞ ve HIZMET-IŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, “Pençe Kartal-2 Harekatı
bölgesinde hain teröristler tarafından kaçırılarak, alıkonuldukları mağarada şehit edilen
13 sivil vatandaşımıza, Allah’tan rahmet, ailelerine ve milletimize
başsağlığı diliyoruz” dedi.

HAK-IŞ ve HIZMET-IŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, “Pençe Kartal-2 Harekatı bölgesinde hain
teröristler tarafından kaçırılarak, alıkonuldukları mağarada şehit edilen 13 sivil vatandaşımıza,
Allah’tan rahmet, ailelerine ve milletimize
başsağlığı diliyoruz” dedi.
HAK-IŞ ve HIZMET-IŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, yaptığı yazılı açıklamada şunları kaydetti:
“Pençe Kartal-2 Harekatı bölgesinde, 13 vatandaşımızın hain teröristler tarafından kaçırılarak,
alıkonuldukları mağarada şehit edilmesinin derin üzüntüsünü yaşıyoruz.
Şehit düşen vatandaşlarımıza yüce Allah’tan rahmet, yakınlarına ve aziz milletimize baş sağlığı
diliyoruz. Acımız büyük, milletimizin başı sağ olsun.
Dünyanın bu sivil katliama sessiz kalmasını kınıyoruz. Iki yüzlülük ve riyakarlığın bütün insanlığı
kuşattığını bir kez daha gördük. Içerde ve dışarda eli kanlı teröristlere her türlü desteği veren
hainlerin oyunlarını, milletimizin birlik, beraberlik, dayanışma ve kardeşliği bozacak ve hainler
mutlaka hak ettikleri cezalarını bulacaklardır.
HAK-IŞ olarak, ülke sınırlarının güvenliğini sağlamak, ülkemiz ve bölge ülkeleri için
tehdit oluşturan terörist girişimleri ortadan kaldırmak amacıyla başlatılan haklı davada,
mehmetçiğimizin yanında olduğumuzu bir kez daha ifade ediyoruz.
Vatanımızı her türlü tehlikeden korumak için korkusuzca görevini yapan ve bu uğurda şehit olan
güvenlik güçlerimize ve vatandaşlarımızı rahmet ve minnetle anıyoruz.”
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ARSLAN: “BÜTÜN DARBELERİ ve DARBE
GİRİŞİMLERİNİ KINIYORUZ’’
Arslan: "HAK-IŞ Konfederasyonu, kurulduğu günden bu yana, darbelere, olağanüstü
dönemlere, demokrasiye yönelik bütün müdahalelere karşı demokrasiden, milli
iradeden, haktan, halktan ve özgürlükten yana tavır almıştır."

bir kayıp oluşturacaktır. Türkiye’nin kulvar değişikliğine zorlanması kaygı vericidir’ dedik.

HAK-İŞ Konfederasyonu ve HİZMET-İŞ
Sendikası Genel Başkanı Mahmut Arslan, “HAK-İŞ Konfederasyonu olarak,
27 Nisan e-bildirgesinin 14. yıldönümünde darbe, muhtıra ve başka kılıflara bürünmüş bütün antidemokratik
müdahaleleri reddediyoruz. Milletimiz,
hiçbir darbeye geçit vermeyeceğini 15
Temmuz’daki destansı direnişiyle bütün dünyaya göstermiştir. Bundan sonra darbe, ihtilal ya da adı her ne olursa
olsun antidemokratik müdahale hayali
kuranlara 15 Temmuz gecesi milletimizin gösterdiği dik duruşu bir kez daha
hatırlatmak isteriz” dedi.
HAK-İŞ ve HİZMET-İŞ Genel Başkanı
Mahmut Arslan, 27 Nisan e-bildirgesinin yayınlanmasının 14. Yıldönümü
dolayısıyla yaptığı açıklamada şunları
kaydetti:
“HAK-İŞ Konfederasyonu olarak, 27
Nisan e-muhtırasının 14. Yıldönümünde, darbe, muhtıra ve başka kılıflara
bürünmüş bütün antidemokratik müdahaleleri reddediyoruz. Bu tür yollara tevessül edenleri millete ve onun

seçtiklerine tehditler içeren bildiriler
yayınlayanları kınıyoruz.
27 Nisan bildirisi Türkiye tarihine,
Cumhurbaşkanlığı seçimlerine müdahale amacıyla TSK tarafından gece yarısı internet üzerinden yayınlandığı için
e-muhtıra olarak geçmiştir.
HAK-İŞ Konfederasyonu, kurulduğu
günden bu yana, darbelere, olağanüstü dönemlere, demokrasiye yönelik
bütün müdahalelere karşı demokrasiden, milli iradeden, haktan, halktan ve
özgürlükten yana tavır almıştır.
HAK-İŞ olarak, 12 Eylül askeri darbesine, 28 Şubat ‘Postmodern’ darbesine,
27 Nisan ‘e-bildirgesine, 27 Mayıs 1960
darbesine, 15 Temmuz hain darbe girişimine karşı, her zaman demokrasiden ve özgürlüklerden yana olduk. 27
Nisan e-bildirgesinin yayınlanmasının
hemen ardından yaptığımız açılama ile
‘Yapay gerilimler çıkartmak, Türkiye’yi
üçüncü dünya karanlığına çekmeye çalışmak, istikrarsızlığa ve izolasyonlara
mahkum etmek ülkemiz için stratejik
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HAK-İŞ olarak, 15 Temmuz hain darbe
girişimine karşı da demokrasiden yana
tavır aldık, bu uğurda şehit ve gaziler
verdik. Milletimiz, 15 Temmuz’da büyük bir demokrasi mücadelesi vererek,
darbe geleneğine karşı bir ilki başarmış, hainlere karşı tek vücut olduğunu
bütün dünyaya göstermiştir. 15 Temmuz’da Türkiye’yi karanlığa sürüklemek isteyen hainlere karşı milletimiz,
demokrasiye olan inancını açık ve net
bir şekilde ortaya koymuştur.
Türkiye’nin demokrasi gelenekleri yerleşmiş bir hukuk devleti olduğunu unutan kimi çevrelerin, emekli amiraller
bildirisinde olduğu gibi hala eski Türkiye alışkanlıklarıyla, darbe ve vesayet
özlemiyle hareket ettiğini görüyoruz.
HAK-İŞ olarak, 15 Temmuz’u unutmadık, unutturmayacağız. Türkiye’nin geleceğine kasteden, Türkiye’yi karanlığa
sürüklemek isteyen darbe, ihtilal ya da
adı her ne olursa olsun antidemokratik
müdahale hayali kuran bu çevrelere 15
Temmuz gecesi milletimizin gösterdiği
dik duruşu tekrar hatırlatmak isteriz.
HAK-İŞ olarak, Türkiye’de demokrasinin
askıya alındığı bütün süreçlerin çalışanların ve emekçilerin zarar görmesine
neden olduğunu biliyoruz. Bu nedenle
bütün antidemokratik müdahaleleri
reddediyor, darbecilerden hukuk çerçevesinde hesap sorulmasını, darbe ve
darbe girişimlerinin mimarlarının yargı
önünde hesap vermesini istiyoruz.”

Hüseyin Tanrıverdi
HİZMET-İŞ Kurucu Genel Başkanı

Vesayet Bildirisinin Şifreleri
Türkiye Cumhuriyeti kurulduğu günden bu yana
millet iradesinin hakim olmasını istemeyen güçler
her zaman ülkemizin açık ve örgütlü bir toplum
olmasının önünü tıkadılar. Seçkinci ve jakoben
bu anlayış tek partili sistemden çok partili sisteme
geçtiğimiz 1946’dan itibaren adeta Demokles’in kılıcı gibi siyasilerin üzerinde gezindi durdu.
Ülke yönetiminde söz sahibi olmak isteyen ama illegal yolları değil de zorbalığı
seçen bu zihniyet maalesef müteaddit
defalar hayatın normal akışını müdahale ettiler. 1960’da, 71’de, 80’de, 28 Şubat döneminde, 27 Nisan bildirisinde,
15 Temmuz’da ve en son olarakta geçtiğimiz günlerde 104 amiralin yayınladığı bildiride olduğu gibi siyaset alanına
girdiler. Çoğukez başarılı olan bu darbe
girişimleri 15 Temmuz 2016’da milletimizin ve Cumhurbaşkanımızın dirayetli
duruşu ile akamete uğramıştı. 4 Nisan
gecesi siyasi bir takım mülahazalarla hazırlanan ve bazı kesimlerin fikir özgürlüğü çerçevesinde değerlendirdiği bildiri
aslında bu vesayetçi anlayışın yeniden
tezahür ettiğinin belgesidir.
Olayın bir değil birkaç yönü vardır. İç
siyaset açısından değerlendirdiğimizde
tamamen eski Türkiye kafasında yaşayan kendini geliştirememiş, siyasal ve
sosyal gelişmelerin çok gerisinde kalmış darbe mantığı içerisinde kendince
muhtıralarla topluma ve siyasete yön
vereceğini düşünen aklı evvellerin bir
girişimidir diyebiliriz. Siyasetin alanına, hükümete, TSK’ya yönelik bu tavrın

anayasamız ve yasalar çerçevesinde suç
niteliği varsa onu yargı halledecektir. Lakin bildirinin dili, bildiriye imza atanların
eski asker olması ve bildirinin yayınlanma şekli ve zamanı hemen herkeste bunun bir muhtıra olduğu ve darbe çağrısı
niteliğinde olduğu izlenimini uyandırmıştır. 15 Temmuzdan idmanlı olan milletimizde sosyal medyadan bu bildiriye
gereğini yapmış, saatler içinde gösterdiği tepkiyle onu bildiriden paçavraya
dönüştürmüştür.
Olayın dış politika açısından daha
önemli bir mesajı olduğunu yaşanan gelişmelerden öğreniyoruz. 104 Amiral bu
bildiriyi durduk yerde yapmamış. Ukrayna-Rusya gerginliği başlamış, ABD savaş
gemileri boğazlardan geçiş için karasularımıza gelmiş, ABD-Rusya arasında söz
düellosu devam ederken, Ukrayna’nun
NATO üyeliği konuşulurken acaba amiraller neden Montrö Anlaşmasını gündeme taşıdılar?
Türkiye açısından Kanal İstanbul projesinin Montrö Antlaşmasını delmediğini
veya ona herhangi bir etkisi olmayacağını en iyi bilenler bu amiraller olmasına
rağmen ortalığı ayağa kaldırmalarının
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arkasında masum bir cehalet veya iyi
niyet olmadığı açıktır.
Kendi ülkesinin çıkarlarını şimdiye kadar
savunmuş, en iyi noktalara getirmiş, askeri teknolojide ülkemize sınıf atlatmış
AK Parti iktidarına karşı Montrö ile ilgili
laf etmek, parmak sallamak, “aksi takdirde” diye bir dil kullanmak kimsenin
haddine değildir.
Konuyu “düşünce özgürlüğü” kavramı arkasına saklanarak geçiştirmeye
çalışanlar bu topluma, milletimize en
büyük kötülüğü yapmaktadırlar. 104
amiralin içindeki bazı isimler daha önce
çeşitli medya platformlarında her türlü
görüşlerini hatta Montrö ile ilgili daha
sert ve uzun açıklamalarını yaptıklarında haklarında kimse darbe çığırtkanlığı
yapıyor demedi. Çünkü ifade özgürlüğü
kapsamında herkes görüşlerini açıklayabilir. İsteyen beğenir, isteyen beğenmez.
Ancak görüşlerini zorla dikte ettirmek,
hükümete, TSK’ya parmak sallamak yoluyla görüş açıklanmaz. Burası bir hukuk
devletidir ve hukuk işlemektedir. Olayı
ifade özgürlüğü ile geçiştirmek isteyenler geçmişteki muhtıra ve darbeleri savunan kafalardır. Bunu milletimizin gözünden kaçırmak isteseniz de tarih not
etmiştir. Siyasi ve sosyal hayatın akamete uğraması geçmişte yaşadığımız
acı tecrübelerle sabittir ki, ekonomik
açıdan felakete, ülkemizin gelişmesini
geriye götürmek demektir. Darbelere
ve darbecilere sahip çıkan kim varsa bu
aziz millet onlara gereken cevabı dün
olduğu gibi bugünde yarında vermeye
muktedirdir. Milli iradenin üstünde kimse tahakküm kuramaz.
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ARSLAN, GAZİANTEP 2 NO’LU ŞUBEMİZİN GENEL KURULUNDA KONUŞTU

“YENİ ANAYASA OLMAZSA OLMAZIMIZDIR”
Gaziantep 2 No’lu Şubemizin 1. Olağan Genel kurulu, Genel Başkanımız
Mahmut Arslan’ın katılımıyla 3 Mart 2021 tarihinde gerçekleştirildi. Seçilmiş
parlamentonun güvenoyu verdiği Hükümeti yıkmak için bir kısım STK’ların süreçte
görev aldığını hatırlatan Arslan, HAK-IŞ’in, tüm baskılara karşın demokrasiden
yana tavır aldığını kaydetti.

Gaziantep 2 No’lu Şubemizin 1. Olağan Genel kurulu, Genel Başkanımız
Mahmut Arslan’ın katılımıyla 3 Mart
2021 tarihinde gerçekleştirildi. Genel kurula HAK-İŞ ve HİZMET-İŞ Genel
Başkanı Mahmut Arslan, Genel Başkan Yardımcılarımız Halil Özdemir ve
Mehmet Keskin, HAK-İŞ Genel Başkan
Yardımcısı Dr. Osman Yıldız, Öz Güven-Sen Genel Başkanı Ömer Yılmaz,
Gaziantep 2 No’lu Şube Başkanımız
Ahmet Hoşaf, Gaziantep Şube Başkanımız Halil İbrahim Tanrıöver, AK Parti
Şahinbey İlçe Başkanı Av. Hasan Teke,
Adıyaman Şube Başkanımız Hasan Kılınç, Şanlıurfa Şube Başkanımız Seydi
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Eyyüpoğlu, Hatay Şube Başkanımız Ercan Salcan, Kahramanmaraş Şube Başkanımız Ömer Çınar, Sendikamız Genel
Merkez Kadın Komite Başkanı Hatice
Ayhan, genel kurul delegeleri ve basın
mensupları katıldı. Genel Kurulda Divan
Başkanlığını Genel Başkan Yardımcımız
Halil Özdemir yaptı.
“28 ŞUBAT TÜM BAĞLANTILARI İLE
AÇIĞA ÇIKARILMALI”
Genel Kurula hitaben bir konuşma gerçekleştiren Genel Başkanımız Mahmut
Arslan, “28 Şubat 1997’yi Türk demokrasisi açısından karanlık bir dönem olarak nitelendirdi. Türkiye’de kimsenin
darbenin adını ağzına dahi almaması
için, 28 Şubat’ın tüm bağlantıları ile açığa çıkarılması gerektiğine işaret eden
Arslan, 28 Şubat postmodern darbesinin tüm sorumlularının yargı önünde
hesap vermesi gerektiğini söyledi.
“HER ZAMAN DEMOKRASİDEN YANA
TAVIR ALDIK”
Seçilmiş parlamentonun güvenoyu
verdiği Hükümeti yıkmak için bir kısım
STK’ların süreçte görev aldığını hatırlatan Arslan, HAK-İŞ’in, tüm baskılara
karşın demokrasiden yana tavır aldığını
kaydetti. Arslan, “HAK-İŞ bir sivil toplum
örgütüdür, aynı zamanda ülkemizin değerlerinin inançlarının, medeniyetinin
yılmaz bir savunucusudur. HAK-İŞ 28
Şubat zihniyetinin karşısındadır ve karşısında olmaya devam edecektir” dedi.
“HAK-İŞ, 1982 ANAYASASI’NA ‘HAYIR’
DİYEN TEK ÖRGÜTTÜR”
Yürürlükte olan 1982 Anayasası’nın
darbeci ruhu yaşatmaya devam ettiğine
dikkat çeken Arslan, “1982’de darbeci-

lerin oluşturduğu bir komisyon tarafından hazırlanan anayasa topluma dayatılmıştır. 1982 Anayasası’nın ruhunu da
sürecini de biliyoruz. Baştan sona sakat,
meşru olmayan anayasa süreci izlenmiştir. Bundan dolayıdır ki 1982 Anayasası’na ilk günden itiraz eden, ‘hayır’
diyen tek örgütüz” ifadelerini kullandı.
“YENİ ANAYASA OLMAZSA
OLMAZIMIZ”
Cumhurbaşkanımızın İnsan Hakları
Eylem Planı tanıtım toplantısında dile
getirdiği yeni ve sivil Anayasa çalışmalarına destek verdiklerini belirten Arslan, “HAK-İŞ olarak yeni sivil bir anayasa talebimizi yineliyoruz. 28 Şubat, 27
Nisan e-bildirisi de dâhil 15 Temmuz
gibi ihanetleri hep birlikte yaşadık. Sivil,
demokratik, özgürlükçü bir Anayasa, bu
tür antidemokratik girişimleri bir daha
yaşamamak için olmazsa olmazımızdır.
Bu ülkenin birlik ve bütünlüğünün sağlanması için böyle bir anayasaya ihtiyacımız var. Yeni hep birlikte gerçekleştirmemiz gerekiyor” diye konuştu.

“YENİ ANAYASA TEKLİFİMİZİN
HAZIRLIKLARINA BAŞLADIK”
HAK-İŞ olarak yeni anayasa teklifi hazırlıklarına başladıklarını kaydeden Arslan,
siyasi partilerin tamamı, sivil toplum
örgütleri, sendikalar ve meslek kuruluşlarının hep beraber kendi önerilerini ortaya koyduğu yeni bir anayasa çağrısına
evet diyeceklerini söyledi.
ARSLAN, ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ
ÇALIŞANLARINI HAK-İŞ’Lİ OLMAYA
DAVET ETTİ
Gaziantep’te HAK-İŞ’e bağlı sendikalarımızın 10 binin üzerinde üyesi bulunduğunu belirten Arslan, Gaziantep Organize sanayi bölgesinde çalışan emekçileri
HAK-İŞ’e bağlı sendikalara üye olmaya
davet etti.
ARSLAN’DAN GAZİANTEP VE
DİYARBAKIR ANNELERİNE TEŞEKKÜR
Gaziantep’in en çok Suriyeli sığınmacı
barındıran kent olduğun dikkat çeken
Arslan, “Bu şehrin büyük bir vefası var.
Dünyada en fazla göçmen nüfusun yaşadığı şehirlerden ikincisi Gaziantep’tir.
Yaklaşık 500 bine yakın Suriyeli kardeşimizin yaşadığı bu şehre, bir Ensar sorumluluğu ile hareket ettiği için teşekkür ediyorum” dedi.
Arslan, terörle mücadele eden ailelerin
bir an önce evlatlarına kavuşmasını dileyerek, bu amaçla uzun bir süredir mücadele yürüten Diyarbakır Annelerine
de teşekkür etti. Genel Başkanımız Arslan, 2 bine yakın üyemizi temsil eden
Gaziantep 2 No’lu Şubemizin Genel
Kurulunda gösterilen örnek dayanışma
ve birliktelikten dolayı da şube başkanı-
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mız ve delegelere teşekkür etti. Genel
Başkan Yardımcımız Mehmet Keskin,
Gaziantep 2 No’lu Şubemizin Genel
Kurulu’nun hayırlı olması temennisinde
bulunarak. Şunları kaydetti; “Pandemi
sürecinde sağlık çalışanlarını hepimiz
alkışladık. Biz de gece gündüz demeden, riskleri göğüsleyen, kesintisiz çalışan ve şehirlerimize hizmet eden belediye çalışanlarını alkışlıyoruz. İşimizi,
ilimizi ve ülkemizi sevelim genel kurulumuz hayırlara vesile olsun” dedi.
YILDIZ: “HAK-İŞ DÜNYADA
YAPICILIĞIYLA, DİYALOĞUYLA,
GÜVENİLİRLİĞİYLE BİLİNİYOR”
HAK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Dr. Osman Yıldız da HAK-İŞ için değerlerin, ilkelerin ve hedeflerin önemli olduğunu
söyledi. HAK-İŞ’in yapıcı sendikacılığın
değerlerini öne çıkaran, güveni esas
alan bir konfederasyon olduğunu belirten Yıldız, “HAK-İŞ dünyada yapıcılığıyla, diyaloğuyla, güvenilirliği ile bilinen
konfederasyondur” dedi.
Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı yeni yol haritasındaki

güçlü birey, güçlü toplum, demokratik
Türkiye kavramlarını HAK-İŞ olarak öteden beri genel kurulların temel ilkesi
olarak ortaya koyduklarını kaydeden
Yıldız, “Bunlar bizim bu hak ve özgürlük
mücadelemizin güzel bir yansımasıdır”
ifadelerini kullandı. Genel kurulda Konfederasyonumuza bağlı Öz Güven-Sen
Genel Başkanı Ömer Yılmaz, AK Parti
Şahinbey İlçe Başkanı Av. Hasan Teke
ve Memur-Sen Gaziantep İl Başkanı
Ahmet Gök birer selamlama konuşması
yaparak Gaziantep 2 No’lu Şubemizin
Genel Kurulu’nun hayırlı olması temen-
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nisinde bulundular. Gaziantep 2 No’lu
Şube Başkanımız Ahmet Hoşaf ve Genel Merkez Kadın Komite Başkanı Hatice Ayhan da birer kısa konuşma gerçekleştirerek, genel kurulun hayırlara
vesile olması temennisinde bulundular.
ŞUBE BAŞKANLIĞINA AHMET HOŞAF
SEÇİLDİ
Genel Kurulda yapılan seçim sonucunda Gaziantep 2 No’lu Şube Başkanlığımıza Ahmet Hoşaf, yönetim kurulu
üyeliklerine ise Soner Gökdeniz, Remzi
Dadaş seçildi.
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NİĞDE ŞUBEMİZİN 1. OLAĞAN GENEL KURULU
SINIRLI KATILIMLA GERÇEKLEŞTİ
Genel Başkanımız Mahmut Arslan, “HAK-IŞ’in Niğde’de var olabilmesi için büyük
çaba sarf ettik. Ilk örgütlenmemizde görev alan ve bugün de beraber çalıştığımız
arkadaşlarımızla başlattığımız mücadelemizin sonucunda hem belediye şirketinde hem
de belediyelerin kadrolu çalışanlarının katılımıyla önemli bir sayıyı elde ettik" dedi.

mensupları katıldı. Genel Kurul Genel
Başkan Yardımcımız Halil Özdemir’in divan başkanlığında başladı.
“HAK-İŞ’İN NİĞDE’DE VAR
OLABİLMESİ İÇİN BÜYÜK ÇABA
SARF ETTİK”

Niğde Şubemizin 1. Olağan Genel Kurulu, 4 Mart 2021 tarihinde, koronavirüs
nedeniyle sınırlı katılımla gerçekleştirildi. Genel Başkanımız Mahmut Arslan’ın
telekonferans yöntemiyle canlı olarak
katıldığı genel kurula, Niğde Belediye
Başkanı Emrah Özdemir, Genel Başkan
Yardımcılarımız Halil Özdemir ve Mehmet Keskin, Niğde Şube Başkanımız

Kadir Yenel, Kayseri Şube Başkanımız
Serhat Çelik, Adana Şube Başkanımız
Abdurrahman Yücel, Aksaray Şube Başkanımız Yasin Emekli, Kırşehir İl Başkanımız Hızır Güler, AK Parti Niğde İl
Başkanı Ömer Kılıç, Memur-Sen Niğde
İl Temsilcisi Hasan Orhan Sendikamız
Genel Merkez Kadın Komite Başkanı Hatice Ayhan, şube delegelerimiz ve basın
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Genel Başkanımız Mahmut Arslan telekonferans yöntemiyle gerçekleştirdiği
konuşmasında, HAK-İŞ olarak Niğde’de
örgütlenme konusunda büyük bir çaba
gösterildiğini hatırlatarak, “HAK-İŞ’in
Niğde’de var olabilmesi için büyük çaba
sarf ettik. İlk örgütlenmemizde görev
alan ve bugün de beraber çalıştığımız
arkadaşlarımızla başlattığımız mücadelemizin sonucunda hem belediye şirketinde hem de belediyelerin kadrolu
çalışanlarının katılımıyla önemli bir sayıyı elde ettik. 2019 seçimleri öncesinde
Niğde’nin en büyük salonlarından birisinde büyük bir coşku ve heyecanla mükemmel bir imza törenine imza attık”
şeklinde konuştu.
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Niğde’de işçilerin haklarına kavuşmaları
için yapılan fedakarlıklara değinen Arslan, “Görüşmelerimizde uzlaşı, diyalog,
birlikte geleceği inşa etmek adına hem
arkadaşlarımız hem de Niğde Belediye
Başkanımız büyük adımlar attılar. Geçiş
döneminde sağladığımız uzlaşma, inşallah önümüzdeki dönemlerde gerçekleştireceğimiz toplu iş sözleşmelerinde
de artarak devam eder. Yeni toplu iş
sözleşmeleriyle birlikte Niğde Şubemizi
önemli hizmetleri ve kazanımları olan
bir şubeye dönüştürmek istiyoruz” dedi.
“SORUNLARI MASADA ÇÖZME
TARAFTARIYIZ”
Önceki dönemlerde elde edilen başarıların yeni dönemlerde de artarak devam
edeceğini vurgulayan Arslan, “Taşeron
şirketlerden kadroya geçen arkadaşlarımızın ve belediyemizdeki çalışanların
ücretlerinin emsalleriyle kıyaslanamayacak kadar ileri düzeyde olduğunu ifade
etmek istiyorum. Bütün bunları başaran
bir sendika olarak gönlümüz istiyor ki
bundan sonraki süreci daha da ilerletelim ve güçlendirelim. HAK-İŞ olarak
sorunlarımızı masada müzakere ederek
işçi-işveren ve kamuoyuyla çatışmadan,
kavga etmeden, sorunları nasıl çözeriz
çabasında olduk. Sendikamız ve üyeleri-

miz fedakarlık yapacak yerlerde gerekli
her türlü fedakarlığı yaptılar” şeklinde
konuştu.
“NİĞDE’DE ÖRGÜTLENMEYE HIZ
VERECEĞİZ”
Niğde Belediyesi’nin imkanlarının artmasıyla birlikte bundan en fazla çalışanların faydalanacağını belirten Genel Başkanımız Mahmut Arslan, “İnşallah Niğde
Belediyemizin imkanları ve gelirleri artarsa bundan en fazla payı yine çalışanlarımız alacaktır. Sendikamızın mütevazi
bir ilde şube başkanlığını kurmuş olması
ve bu şubemizin 1. Olağan Genel Kurulunu gerçekleştirmesi bizim için önemli
bir başarıdır. Niğde’deki örgütlülüğümüzün gecikmiş olmasına rağmen bu açığın
kapatılmasının gururunu yaşıyoruz” ifadelerini kullandı.
SALGINLA MÜCADELEYE DEVAM
Koronavirüsle mücadelede HAK-İŞ Konfederasyonu ve bağlı sendikalarımızın
aldıkları önlemlerin devam edeceğine
dikkati çeken Arslan, “Sayın Bakanımız
Türkiye’nin en büyük Konfederasyonlarından birisi olan ve milyonlara hitap
HAK-İŞ Konfederasyonumuzun salgınla
mücadelede daha çok inisiyatif almasını
istiyorlar. Bizlerin de hem şube hem de
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genel merkez olarak salgınla mücadele
konusunda asla gevşemeden, kurallardan vazgeçmeden hem ülkemizin hem
de dünyanın salgın sürecini bir an önce
atlatması için elimizden gelen çabayı
göstermemiz gerekiyor” dedi.
ÇALIŞMA HAYATININ EN BÜYÜK
REFORMU
Niğde Belediyesi bünyesinde 500’ün
üzerinde çalışan olduğunu hatırlatan
Arslan, 696 sayılı KHK öncesinde taşeron
sistemde işçilerin modern köle muamelesi ile çalıştıklarını söyledi.
Arslan, “Sayın Cumhurbaşkanımız Recep
Tayyip Erdoğan, kamudaki taşeron şirketlerin tasfiye edilmesi ve çalışanların
kamunun ve belediyelerin bünyesine
alınması için tarihi bir başarıya imza attılar. Bu, Türkiye Cumhuriyeti tarihinin ve
çalışma hayatı ile ilgili ortaya konan en
büyük reformdur. Bu reform sayesinde
milyonlarca arkadaşımız kamu çalışanı
oldular” diye konuştu.
Arslan, genel kurula katılan başta MEMUR-SEN’e bağlı sendikalara, HAK-İŞ’e
bağlı sendikalarımızın şube başkanları
ve genel başkan yardımcılarına, komite
başkanlarına teşekkür ederek, “Delegelerimize tarihe geçecek bir kongrede
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yer aldıkları, şubemizin yeni yönetiminin
seçileceği tarihi bir sorumluluğu üstlendikleri için teşekkür ediyor, genel kurulumuzun hayırlı ve mübarek olmasını
diliyorum” şeklinde konuştu.

teği ile Sendikamız 238 bin üyesiyle Türkiye’nin en büyük işçi sendikasıdır. Genel
kurulumuz hayırlı olsun” dedi.

“SİZLERİN BİRLİK OLMASI SON DERECE
ÖNEMLİ”

Tüm dünya ile ülkemizin zor bir süreçten
geçtiğini belirten Genel Başkan Yardımcımız Mehmet Keskin, “Pandemi hepimize zor günler yaşatıyor, bu zorlu süreçte
sağlık çalışanlarını hepimiz alkışladık. Biz
de gece gündüz demeden, riskleri göğüsleyen ve şehirlerimize hizmet eden
belediye çalışanlarını alkışlıyoruz, sizlerin de kendilerinizi alkışlamasını istiyorum. İstanbul ve Bolu’da 31 Mart seçimlerinin ardından işçiler sadece 1 SMS ile
işlerinden atıldı. Bolu’da ve İstanbul’da
ilgili belediye başkanları ile görüştük. İtirazlarımızı bildirdik ama dikkate almadılar ve biz eylem kararı aldık. İşten atılan
arkadaşlarımızın bir kısmı üyemiz değildi. HİZMET-İŞ Sendikası olarak üyemiz
olsun olmasın emekçiler için mücadele
ettik. İstanbul’da 1500 emekçi için 7 ay
elem yaptık, Bolu’da 100’e yakın emekçi
için Bolu’dan Ankara’ya 200 km yürüdük,
bizimle beraber eylem yapan arkadaşlarımızın tamamı işlerine geri döndü.
Gerçek sendikacılık budur, ekranın karşısında şov yapmak değildir. Genel Kurulumuz hayırlı olsun Allah birliğimizi ve beraberliğimizi daim etsin” diye konuştu.

Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir,
“Hizmet-İş Sendikası Niğde Şubesi 1.
Olağan Genel Kurulunun Niğdemiz ve
emekçilerimiz için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum” dedi.
Sendikaların işçilerin zor günde yanında olan kurumlar olduğunu vurgulayan
Özdemir, “Seçim öncesinde herkesin
önünde hiç kimseyi işinden etmeyeceğiz
diyen kişiler, televizyonlarda bas bas bağıran kişiler seçimin ertesi günü binlerce emekçiyi kapının önüne koydular. Bu
yüzden sizlerin birlik olması son derece
önemli. Niğde Belediye Başkanı olarak
sizlerin birlik olmasını son derece önemli
buluyorum” şeklinde konuştu.
“HAK-İŞ/HİZMET-İŞ DENİNCE AKLA
BİRLİK, BERABERLİK KARDEŞLİK GELİR”
Genel kurula katılanları selamlayarak
konuşmasına başlayan Genel Başkan
Yardımcımız Halil Özdemir, “HAK-İŞ/HİZMET-İŞ denince akla birlik, beraberlik,
kardeşlik geliyor. Sendikamız kurulduğu günden bu yana “Önce İnsan Önce
Emek” anlayışını ilke edinmiş her zaman
üyesinin yanında olmuştur. HAK-İŞ/HİZMET-İŞ’in olduğu yerde münakaşa göremezsiniz. Genel Başkanımız Mahmut
Arslan’ın önderliğinde Türkiye’de sendikal harekete yeni bir anlayış getirilmiştir,
masa başında anlaşmak, işçiye, işverene,
topluma zarar vermeden masada anlaşmaktır. HİZMET-İŞ dikleşmemiş ama dik
durmasını bilmiştir. Yumuşak başlı olmuş
ama uysal koyun olmamıştır. Sizlerin des-

“BELEDİYE ÇALIŞANLARINI
ALKIŞLIYORUZ”

“BÜTÜN EMEKÇİLERİN SORUNLARINI
ÇÖZMEK İÇİN ÇALIŞIYORUZ”
HAK-İŞ ailesi ile bağlarının uzun yıllara
dayandığını ifade eden Niğde Şube Başkanımız Kadir Yenel, “Hak yolu ve millete
hizmet yolunda kendimizi bir nefer olarak gördüğümüz bu davada içinizden bir
kardeşiniz olarak bugünkü genel kurulda
aday olarak karşınızda duruyorum. Bu
davanın içinde olmayı ve aktif görevde
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olmaktan memnuniyet duyuyorum. Göreve geldiğim günden bu yana üyemiz
olsun olmasın emekçilerin sorunlarını
çözmek için gece gündüz çalışıyoruz.
Genel Başkanımız Mahmut Arslan olmak
üzere, Genel Başkan Yardımcılarımıza,
çevre illerden gelen şube başkanlarımıza, HAK-İŞ’e bağlı sendikaların il başkanlarına STK temsilcilerine katılımlarından
dolayı teşekkür ediyor genel kurulumuzun hayırlı olmasını Allah’tan niyaz ediyorum” dedi.
Kadın komitesinin çalışmaları hakkında
bilgi veren Genel Merkez Kadın Komite
Başkanı Hatice Ayhan, “HİZMET-İŞ davası
inanarak ve samimiyetle mücadele ettiğimiz sürece kadın ve erkek aynı platformlarda, ortak değerler geliştirerek sendikal hareketi katkı sağlamalıyız. Kadınların
toplumsal hayattaki ve iş hayatındaki rol
ve statülerini yükseltmeyi hedefliyoruz.
Sendikalı kadından sendikacı kadına dedik. Bu yıl sendikacı lider kadınlar hedefimiz diyoruz. Sendikal mücadelede kadın
emeği ve katkısıyla güçlenerek onurlu
bir gelecek inşa etmek hevesindeyiz ve
bunun için çalışıyoruz. Genel kurulumuz
hayırlı olsun” diye konuştu.
Genel Kurulda yapılan seçim sonucunda
Niğde Şube Başkanlığımıza Kadir Yenel,
yönetim kurulu üyeliklerine ise Yusuf Özcan ve Tamer Yüksel seçildi.
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İSTANBUL 4 NO’LU ŞUBEMİZİN
GENEL KURULU’NDA BİRLİK ve BERABERLİK
MESAJLARI VERİLDİ
Istanbul 4 No’lu Şubemizin 4. Olağan Genel Kurulu, 10 Mart 2021 tarihinde, birlik ve
beraberlik içinde gerçekleştirildi. Genel Başkanımız Mahmut Arslan: "Bundan sonra
sendikacılıkta yeni bir modeli inşa etmemiz gerekiyor. Şubelerimizin emekçilerle daha
yakın ilişki kuracağı yeni bir modeli inşa edeceğiz. Bundan sonra şubelerimizin görevi
7/24 sahada olmaktır. Sendikal hayatın temeli emekçilerimize daha iyi hizmet için
daha çok mücadele edeceğiz” şeklinde konuştu.

İstanbul 4 No’lu Şubemizin 4. Olağan
Genel Kurulu, 10 Mart 2021 tarihinde,
birlik ve beraberlik içinde gerçekleşti-

rildi. Kovid-19 nedeniyle sosyal mesafe kurallarına uygun gerçekleştirilen
şube genel kuruluna, HAK-İŞ ve HİZ-
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MET-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan,
Genel Başkan Yardımcılarımız Halil
Özdemir ve Mehmet Keskin, İstanbul 1 No’lu Şube Başkanımız Mustafa
Canpolat, İstanbul 2 No’lu İETT Şube
Başkanımız Ahmet Günçe, İstanbul 3
No’lu İETT Şube Başkanımız Mustafa
İluk, İstanbul 4 No’lu Şube Başkanımız Reşat Kaya, İstanbul 5 No’lu Şube
Başkanımız Mustafa Şişman, İstanbul
7 No’lu Şube Başkanımız Nizamettin
Yurul, İstanbul 9 No’lu Şube Başkanımız Emrullah Aslan, İstanbul 10 No’lu
Şube Başkanımız Ahmet Şimşek, İstanbul 11 No’lu Şube Başkanımız Ahmet
Göktürk, İstanbul 12 No’lu Şube Başkanımız Ramadan Aygün, Sendikamız
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Genel Merkez Kadın Komite Başkanı
Hatice Ayhan, HAK-İŞ’e bağlı Sendikaların İstanbul İl Başkanları, şube delegelerimiz ve basın mensupları katıldı.
İstanbul 4 No’lu Şubemizin 4. Olağan
Genel Kurulu, Teşkilatlanmadan Sorumlu Genel Başkan Yardımcımız Halil
Özdemir’in divan başkanlığında, aziz
şehitlerimiz için saygı duruşunda bulunulması ve sonrasında İstiklal Marşımızın okunması ile başladı.
“BUGÜNLERE KOLAY GELİNMEDİ”
Hizmet-İş Sendikası İstanbul 4 No’lu
Şubesinin tarihteki mücadelelerini
anlatan Arslan, “Belediyelerdeki ilk
çalışmalarımız Bağcılar Belediyesi şirketinde olmuştu. Önümüze türlü türlü
engeller çıkarıldı. Üyelerimiz sendikadan istifa ettirildi, yetkimiz düşürüldü.
Başakşehir Belediyesi’nin kurulduğu
dönemde çoğunluk bizde olmasına
rağmen yetkimiz operasyonla etkisiz
hale getirildi. 696 sayılı KHK ile bu yaşadıklarımız kısmen geride kaldı. Bugünlere kolay gelinmedi” dedi.
“YENİ BİR MODEL İNŞA ETMEMİZ
GEREKİYOR”
HAK-İŞ olarak sorumluluklarının farkında olduklarını dile getiren Arslan,
“Bundan sonraki süreçte neler yapacağımızı yeni bir yol haritası oluşturarak
belirledik. Bundan sonra sendikacılıkta yeni bir modeli inşa etmemiz gerekiyor. Şubelerimizin emekçilerle daha
yakın ilişki kuracağı yeni bir modeli inşa
edeceğiz. Bundan sonra şubelerimizin
görevi 7/24 sahada olmaktır. Sendikal
hayatın temeli emekçilerimize daha iyi
hizmet için daha çok mücadele edeceğiz” şeklinde konuştu.
HAK-İŞ’in adaletli iş yaşamı ve adaletli
ücret sistemi için var olduğunun altını

çizen Genel Başkanımız Mahmut
Arslan, “HAK-İŞ
olarak adaletli bir
iş hayatı sistemini savunuyoruz.
Bunu
yaparken
de çalışanlarımızı
mağdur etmeden,
çatışmayı, kavgayı
körüklemeden diyalog ve uzlaşı içerisinde bunu gerçekleştirmemiz gerekiyor. Bu çok zor
bir iş. Kavga etmek, çatışmak çok kolay.
Uzlaşı ile diyalog ile sorunları masada
çözmek bilgi gerektiriyor. Onun için bizim yaptığımız şeyler çok zor ama bunu
yapmak zorundayız” sözlerine yer verdi.
“TÜM BELEDİYELERDE GREV YAPTIK”
12 Eylül sonrası en uzun ve büyük
grevin Hizmet-İş Sendikası tarafından
yapıldığını hatırlatan Arslan, “1998
yılında Ankara Büyükşehir Belediyesi’nde yaklaşık 6 bin üyemizle 22 gün
boyunca grev yaptık. Yaptığımız grevde başarılı olduk. Grevimiz, formalite değildi. 1992’de Bursa Büyükşehir
Belediyesi’nde ve 3 tane büyük ilçede
52 gün süren bir grev yaptık. Yüzde 40
zam vermeyenlere yüzde 140 zamma
ikna ederek imza attırdık. 1995 yılında
Konya’da 5 gün süren büyük bir greve
imza attık. 4 bin üyemiz sendikamızın
arkasında dimdik durarak haklarını kazandı. Grevin sonunda merhum hocamız Prof. Dr. Necmettin Erbakan’ın da
müdahalesiyle arzu ettiğimiz toplu iş
sözleşmelerini imzaladık. Türkiye’nin
ilk kapıcı görevini 1986’da sendikamız
yaptı ve sonuç aldı. HAK-İŞ’in tarihi yürüyüşünde eylemse eylem, grevse grev
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en alası vardır. Ancak biz haklarımız
için grev yaptık. Parti ayrımı yapmaksızın tüm belediyelerde grev yaptık.
İdeolojik düşünceler için değil, emekçilerimizin hakları için grev yaptık” diye
konuştu.
“DAHA İYİ SÖZLEŞMELER
İMZALAYACAĞIZ”
696 sayılı KHK’nın yürürlüğe girmesiyle
Türkiye çalışma hayatının en büyük reformunun hayata geçirildiğini belirten
Arslan, “Kadro meselesi sürecinde dik
duruşundan bir an bile vazgeçmeyen
Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkür ediyoruz. Bugün geldiğimiz noktanın mimarı Sayın
Cumhurbaşkanımız, dönemin bakanları ve HAK-İŞ’tir. Temmuz ayı ile birlikte toplu iş sözleşmesi süreçlerimizi
başlattık. Bazı yerlerde istediğimiz ve
üyelerimizin arzu ettiği sözleşmelere
imza atıyoruz. İlk adımı attık, bundan
sonraki süreçte daha da iyi sözleşmeler
imzalayacağız” dedi.
“BÜTÜNÜ ESAS ALAN BİR
DÜZENLEMENİN YAPILMASINI
İSTİYORUZ”
Sağlık Bakanlığı’ndaki 200 bin işçi statüsündeki emekçiye ek ödeme talep
ettiklerini hemen her platformda dile
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getirdiklerini söyleyen Arslan, “Sağlık
hizmetinin yapılmasında emeği olan
temizlikteki, güvenlikteki ve bürodaki
arkadaşlarımızın sağlık çalışanı olarak
kabul edilmemesini asla kabul etmiyoruz. Bütünü esas alan bir düzenlemenin yapılmasını savunmaya devam
edeceğiz” dedi.
“DURUM HİÇ GÖRÜNDÜĞÜ GİBİ
DEĞİL”
Açıklanan işsizlik rakamları ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Arslan, “Bu
dönemde işsizliğin artmamasının birkaç sebebi var. Birincisi işten çıkarma
yasağının olması. Pandemi sürecinden
bu yana yasal olarak işçiler işten çıkarılmıyor. Ücretsiz izne çıkarılanlar da işsiz
sayılmıyor. Dolayısıyla göreceli olarak
işsizlik oranında bir artış yok. Ancak
durum hiç göründüğü gibi değil. Özel
sektörde yasanın arkasından dolanarak
yapılan haksızlıklar emek dünyası adına
asla kabul edilemez” dedi.
“ÜCRETSİZ İZİN UYGULAMASI
MAĞDURİYETE SEBEP OLUYOR”
Geçen yılın Nisan ayından günümüze
kadar yaklaşık 2 milyon 480 bin çalışanın ücretsiz izne çıkarıldığını belirten Arslan, “Ocak ayında ücretsiz izne
çıkarılan işçilerin sayısı 884 bin. Kısa
çalışmadan yararlanan arkadaşlarımızı
da katarsak 3 milyon 800 bin civarında
arkadaşımız normal çalışmadan uzak.
Bu durum ciddi bir mağduriyete sebep
oluyor. Bu yüzden özellikle özel sektörde ciddi adaletsizliğe dönüşen ücretsiz
izin uygulamasının normal döneme
geçildiğinde bir an evvel durdurulması
gerekiyor” dedi.

“1 MİLYONDAN FAZLA EMEKÇİ İŞSİZ
KALDI”
Türkiye’de 14 milyon çalışanın sadece 2 milyonunun sendikalı olduğunu
belirten Arslan, “Hizmet sektöründe
sendikasız olarak çalışan yaklaşık 1 milyondan fazla emekçi aylardır işsiz kaldı.
İşyerleri kapalıydı. İşyerleri nakdi ücret
desteği ile hayatlarını devam ettirmek
durumunda kaldılar” dedi.
“İSTİHDAMI ARTTIRACAK
DÜZENLEMELERE İHTİYACIMIZ VAR”
Normalleşmeye geçildiği zaman ortaya
çıkacak sıkıntıları çözecek yeni adımlara ihtiyacın olduğunu dile getiren Arslan, “İstihdamı arttıracak yeni düzenlemelere ihtiyacımız var. Bu aşamada
ilk olarak istihdamı arttıracak projelere
destek vereceğiz. İkinci olarak da işten
çıkarma yasağının bir süre daha devam
ettirilmesi gerekiyor. Ancak ücretsiz
izin uygulamasının mutlaka gözden
geçirilmesi gerekiyor” ifadelerini kullandı. İşten çıkarma yasağı ve ücretsiz
izin uygulamalarının hükümetin ve
devletin iyi niyetle atmış olduğu adımlar olduğunu vurgulayan Arslan, bu durumun bir kısım işverenler tarafından
istismar edilmesini kabul etmediklerini söyledi.
“TÜRKİYE’NİN BÜYÜMESİ
GELECEK AÇISINDAN UMUT
VERİCİ”
Dünyanın giderek küçüldüğü bir
dönemde Türkiye’nin büyümesini
negatiften pozitife dönüştürmesini olumlu karşıladıklarını belirten
Arslan, “Türkiye’nin 1,8 oranında
büyümesi gelecek açısından bizi
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çok umutlandırıyor. Çünkü büyüme
demek, istihdam demektir. Büyüme
demek, gelir dağılımının olumlu yönde
olacağı anlamına gelmektedir. Büyüme demek, enflasyonun ve işsizliğin
azalması demektir. Türkiye’nin gücü ve
dayanışması ile sorunları en kısa sürede yaşayıp, geleceğimizi birlikte inşa
etmemiz gerekiyor. Devletimizi, hükümetimizi ve işyerlerimizi ortak bir platformda buluşarak geleceğimizin nasıl
inşaa edileceğini tartışmalarını istiyoruz” şeklinde konuştu.
Genel Başkanımız Mahmut Arslan
program sonunda görevi son bulan
İstanbul 4 No’lu eski Şube Başkanımız
Reşat Kaya’ya hizmetlerinden ötürü teşekkür ederek, Hatay Ormanları Ağaçlandırma Arazisine adına yapılan Fidan
Bağış Sertifikasını verdi.
İSTANBUL 4 NO’LU ŞUBE
BAŞKANIMIZ YÜCEL FIRAT OLDU
Yapılan seçim sonucu İstanbul 4 No’lu
Şubemizin Şube Başkanlığına Yücel
Fırat seçilirken, Şube Başkan Yardımcılıklarına ise Hasan Eryiğit, Adnan Yıldız, Muhlis Özkan ve Ahmet Çankaya
seçildi.

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI COVID-19 AŞILAMA SÜRECİ

ÖNCE KAYIT SONRA AŞI
Vatandaş “Aşı
Durumunu” e-Nabız
hesabından veya
2023’e Kısa Mesaj (SMS)
göndererek öğrenir.

1
2

Randevu işlemi sonucunda vatandaşa
Kısa Mesaj (SMS) ile bilgilendirme
yapılır. Randevu bilgileri e-Nabız ve MHRS
uygulamalarından da öğrenilebilir.

Tarih ve saat aralıkları seçilerek
randevu işlemi tamamlanır.

3

Vatandaş “randevu tarihinde” randevu
aldığı sağlık kuruluşuna gider.

Uygulama üzerinden,
uygulanacak aşının
barkodu okutulur ve
kaydedilir.

Aşı yapılacak grupta yer alıyorsa
randevu işlemi için MHRS
uygulamasına yönlendirilir.

4

Aşıyı uygulayacak
sağlık personeli, “AŞILA”
uygulamasından
vatandaşın sorgulamasını
yapar.

5

Kayıt işlemi
tamamlandıktan sonra
AŞI UYGULANIR.

6

Aşıyı uygulayan sağlık
personeli vatandaşın
2. doz randevusunu
oluşturur.

2. doz için oluşturulan randevu bilgileri
vatandaşa Kısa Mesaj (SMS) ile iletilir.

Vatandaş, randevu
ve aşı bilgilerine
e-Nabız hesabından
da ulaşabilir.

7
8

Vatandaş elektronik
aşı kartına e-Nabız
ve Hayat Eve Sığar
uygulamalarından
ulaşabilir.

Detaylı bilgi için:

covid19asi.saglik.gov.tr
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ANKARA 1 NO’LU ŞUBEMİZİN
8. OLAĞAN GENEL KURULU GERÇEKLEŞTİRİLDİ
Ankara 1 No’lu Şubemizin 8. Olağan Genel Kurulu, Genel Başkanımız Mahmut Arslan’ın
katılımlarıyla gerçekleştirildi. Arslan, “HAK-IŞ bu ülkenin yerli ve milli bir örgütü olduğu
için ülkemiz, bölgemiz ve küremiz için çok değerli ve anlamlı bir yerde duruyor.
46 yıllık tarihimizde demokrasi, özgürlükler, haklar, adalet çizgisinden sapmadan 46 yıllık
bir yürüyüşü başarmak çok kolay bir iş değildir” dedi.

Sincan Belediye Başkan Yardımcıları İhsan Duman, Vedat Güngör, Abdurrahman Barın, delegeler ve basın mensupları katıldı. Ankara 1 No’lu Şubemizin
Genel Kurulu, Genel Başkan Yardımcımız Celal Yıldız’ın divan başkanlığında
gerçekleştirildi.
“HAK-İŞ ÇOK ANLAMLI BİR YERDE
DURUYOR”

Ankara 1 No’lu Şubemizin 8. Olağan Genel Kurulu, Genel Başkanımız
Mahmut Arslan’ın katılımlarıyla gerçekleştirildi. 17 Mart 2021 tarihinde
koronavirüs tedbirlerine uygun olarak
gerçekleştirilen Genel Kurula HAK-İŞ ve
HİZMET-İŞ Genel Başkanı Mahmut Ars-

lan, HAK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı ve
Genel Başkan Vekilimiz Av. Hüseyin Öz,
Genel Başkan Yardımcılarımız Halil Özdemir, Celal Yıldız ve Mehmet Keskin,
Genel Sekreterimiz Remzi Karataş, Ankara şubelerimizin başkanları, AK Parti
Sincan İlçe Başkanı Soner Arslanargun,
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HAK-İŞ’in 45’inci yaşını doldurup 46’ncı
yaşına girdiğini dile getiren Arslan,
“HAK-İŞ bu ülkenin yerli ve milli bir
örgütü olduğu için ülkemiz, bölgemiz
ve küremiz için çok değerli ve anlamlı
bir yerde duruyor. 46 yıllık tarihimizde
demokrasi, özgürlükler, haklar, adalet
çizgisinden sapmadan 46 yıllık bir yürüyüşü başarmak çok kolay bir iş değildir” dedi.
HAK-İŞ’in yerli ve milli bir konfederasyon olduğunu söyleyen Arslan, “HAK-
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İŞ, ülkemizin, bölgemizin, küremizin
bütün mağdur ve mazlumlarına borcu
olan, mağdur ve mazlumların bizden
alacaklı olduğu bir örgüttür. HAK-İŞ’in
gücü, Türkiye’nin gücüdür” dedi.
“HAK-İŞ DURUŞUNDAN ÖDÜN
VERMEMİŞTİR”
HAK-İŞ’in 46 yıllık tarihi boyunca darbelere ve antidemokratik müdahalelere direndiğini vurgulayan Arslan, “28
Şubat sürecinin en ağır faturalarının
ödendiği, en ağır bedellerini ödediğimiz Sincan ilçemizde genel kurulumuzu
gerçekleştiriyoruz. HAK-İŞ, demokratik
olmayan bütün müdahalelere ve darbelere karşı dik durmuştur. Ama bunun
bir bedeli var. İşçilerimiz ellerimizden
alınarak zoraki bir şekilde başka sendikalara üye yapıldı. Çalışanlarımız üzerinde çok ağır baskılar uygulandı. Bazı
üyelerimiz yargılandı, cezalandırıldılar
ve cezaevinde yattılar. Faaliyetlerimiz
durduruldu. Sendikalarımızın kapısına
kilit vuruldu. HAK-İŞ bütün bunlara rağmen duruşundan hiçbir zaman ödün
vermemiştir” şeklinde konuştu.
“YENİ ANAYASA’YA EVET DİYORUZ”
HAK-İŞ’in geçmişten bu yana 1982
Anayasasına itiraz ettiğini anımsatan
Arslan, “HAK-İŞ Konfederasyonu olarak
bu anayasaya itiraz eden nadir örgütlerden birisiyiz. Bizler 1982 Anayasanın
yapılışından, komisyonun kuruluşuna,
oylamanın yapılışına ve süreçlerin hepsine itiraz ettik. Aradan yaklaşık 40 yıl
geçmesine rağmen meşru olmayan,
demokratik ve meşruiyeti olmayan
anayasa halen yürürlükte. 12 Eylül zihniyetinin önümüze zorla dayattığı bu

anayasadan kurtulmanın tam zamanı.
Sayın Cumhurbaşkanımızın çağrısına
net bir cevap veriyoruz. Yeni anayasaya ‘Evet’ diyoruz. 12 Eylül darbecilerinin ruhu, kiri, pası üzerine sinmiş olan
anayasanın bir an evvel toparlanıp çöpe
atılması gerekiyor. Türkiye yeni bir anayasa kavuşmalı. Bunun için HAK-İŞ her
süreçte yeni anayasa konusunda ısrarcı
olmuştur” dedi.

Temel slogan, yatırım, istihdam, üretim
ve ihracat. Türkiye’nin buna ihtiyacı var.
Türkiye’nin çok yüksek oranlarda büyüdüğü dönemlerde bile ıskaladığımız bir
şey var; hizmet sektörüyle değil yatırımla büyümemiz gerekiyor. Hükümetimiz bu konuda doğru bir adım attı”
ifadelerini kullandı.

“YENİ ANAYASAYI DESTEKLEMEYE
DEVAM EDECEĞİZ”

KİT’lerin uzun yıllardır kapatılma tehdidiyle karşı karşıya kaldığını anımsatan
Arslan, “Hükümetimiz, KİT’leri daha
esnek, daha hızlı karar alabilen ve daha
da güçlü hale getireceğiz diyor. Yapılan
açıklamaya göre yeni kurulacak olan
Başkanlıklarla yeni KİT’ler oluşturulacak. Savunma Sanayi bunu gösterdi.
İlaç sanayiinde de bunu gördük. Eğer
solunum cihazını üretememiş olsaydık,
başka ülkelerin vereceği solunum cihazlarına mahkum olacaktık. Dünyanın
her tarafına maske yolladık. İşte KİT’ler
bunu yapıyor. Hükümetimizin KİT’lere
bakış açısı son derece önemli. Bu bakış
açısı Neo-liberal zihniyete karşı meydan
okumaktır. İlk meydan okuma taşerondan kadroya geçmeydi. KİT’lerin güçlendirilmesi de ikinci bir meydan okumadır” sözlerine yer verdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
tarafından açıklanan İnsan Hakları Eylem Planı ve Ekonomi Reform Paketi’ni
memnuniyetle karşıladıklarını söyleyen
Arslan, “İnsan Hakları Eylem Planı’ndaki
hedefleri Türkiye’nin yeniden dirilişinin, yeniden ayağa kalkışının işaretleri
olarak görüyoruz. Güçlü, özgür birey
ve demokratik Türkiye hedefi bizim de
desteklediğimiz hedefler. İnsan Hakları
Eylem Planı’nda hedeflenen düzenlemeler inşallah bir an evvel gerçekleşir.
Bunun temelini de yeni anayasa oluşturuyor. HAK-İŞ Konfederasyonu olarak
yeni anayasayı desteklemeye devam
edeceğiz. Bu konudaki görüşlerimizi
ilerleyen günlerde somut bir şekilde ortaya koyacağız” şeklinde konuştu.
“HİZMET SEKTÖRÜYLE DEĞİL
YATIRIMLA BÜYÜMEMİZ GEREKİYOR”
Hükümetin İnsan Hakları Eylem Planı’nı
Türkiye’nin ortak ihtiyaçlarının iyi belirlenmiş bir adımı olarak gördüklerini dile
getiren Arslan, “Sayın Cumhurbaşkanımızın Ekonomik Reform ile ilgili açıklamalarını Türkiye’nin yeniden kamuya
dönüşünün işaretleri olarak görüyoruz.
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“KİT’LER DAHA GÜÇLÜ HALE
GELECEK”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın önderliğinde 696 Sayılı Kanun
Hükmünde Kararname ile Türkiye Cumhuriyeti çalışma hayatında en önemli
reformun hayata geçirildiğini dile getiren Arslan, “Taşeron emekçilerini kadroya kavuşturan düzenleme, Türkiye
Cumhuriyeti tarihinde çalışma hayatıyla ilgili yapılmış en büyük düzenlemedir.

ŞUBE GENEL KURULLARI

Sayın Cumhurbaşkanımıza ve hükümetimize bir kez daha teşekkür ediyoruz”
dedi.
Genel Kurulda bir konuşma gerçekleştiren AK Parti Sincan İlçe Başkanı Soner
Arslanargun ise, “Sincan için hep birlikte çalışmaya devam edeceğiz. Sincan
için var olan mücadele ruhumuzu her
zaman diri tutmalıyız. Genel kurulumuzun hayırlara vesile olmasını temenni
ediyorum” dedi. Önceki Şube Başkanımıza teşekkür ederek sözlerine başlayan Sincan Belediye Başkan Yardımcısı
İhsan Duman ise, “Sizlere Belediye
başkanımızın selamlarını ve saygılarını
iletiyorum. Bordrolar hazırlandığında çalışanlarının maaşları yattı mı diye
dertlenen bir belediye başkanıyla çalışıyoruz. Allah ondan ve sizlerden razı
olsun. Ankara 1 No’lu Şubemizin Genel
Kurulunun hayırlara vesile olmasını dileyen Sendikamız Genel Merkez Kadın
Komite Başkanı Hatice Ayhan ise, “Kadınların sendikal harekete getirecekleri
dinamizmin ve verecekleri önemli kat-

kının bilincindeyiz. Biz, sendikamızın
karar organlarında kadınlarımızın görev almalarını sürekli teşvik ediyoruz.
Toplu iş sözleşmeleri görüşmelerinde,
mümkün olduğu ölçüde; kadın müzakereci bulundurmaya çalışıyoruz. Genel
Kurullarda, delege sayısının en azından
yüzde 10’unun kadın olmasını talep
ediyoruz. Yine, toplu iş sözleşmelerinde
kadınlara yönelik pozitif düzenlemelere
yer veriyoruz. Uluslararası sendikal faaliyetlere kadın komitemizin katılımını
çok önemsiyoruz” şeklinde
konuştu.
Seçim öncesi bir selamlama
konuşması gerçekleştiren Ankara 1 No’lu Şube Başkanımız
Mahmut Tosun, “Genel Başkanımız sayın Mahmut Arslan’a bizler üzerinde ki emeklerinden dolayı şahsım ve tüm
işçi kardeşlerimiz adına teşekkürü bir borç bilirim. Bundan
sonraki süreçte işçi kardeşlerimizin hakları ve alın teri
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mücadelesi için gerekli hassasiyeti ve
gayreti Allah’ın izniyle bizlerde ekimizle
birlikte göstereceğiz. Genel kurulumuzun hayırlara vesile olmasını Cenab-ı
Mevla’dan niyaz ediyorum” dedi.
ŞUBE BAŞKANLIĞINA MAHMUT
TOSUN SEÇİLDİ
Genel Kurulda yapılan seçim sonucunda Ankara 1 No’lu Şube Başkanlığımıza
Mahmut Tosun, yönetim kurulu üyeliklerine ise Ayhan Aydın ve Hakan Tezol
seçildi.
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MERSİN ŞUBEMİZİN
6. OLAĞAN GENEL KURULU GERÇEKLEŞTİRİLDİ
Mersin Şubemizin 6. Olağan Genel Kurulu, 6 Nisan 2021 tarihinde, gerçekleştirildi.
Arslan, " Demokrasimize bundan sonrasında da sahip çıkacağız. Demokrasi yoksa
sendikacılık yok, demokrasi yoksa haklarımız yok. Haddini bilmeyenlere hadlerini
bildirmek için demokratik tepkimizi koyacağız” dedi.

Mersin Şubemizin 6. Olağan Genel Kurulu, 6 Nisan 2021 tarihinde, gerçekleştirildi.
Kovid-19 salgını nedeniyle sosyal mesafe, temizlik ve hijyen koşullarına uygun
gerçekleştirilen genel kurula Genel Başkanımız Mahmut Arslan videokonferans
yöntemiyle katılırken, HAK-İŞ Genel
Başkan Yardımcısı ve Genel Başkan Vekilimiz Av. Hüseyin Öz, Genel Başkan
Yardımcılarımız Halil Özdemir, Celal Yıldız, Mehmet Keskin, Akdeniz Belediye
Başkanı M. Mustafa Gültak, Genel Sekreterimiz Remzi Karataş, Mersin Şube
Başkanımız Hüseyin Gün, Adana Şube
Başkanımız Abdurrahman Yücel, Karaman Şube Başkanımız Mehmet Bayrakçı, Niğde Şube Başkanımız Kadir Yenel,
Genel Merkez Kadın Komite Başkanımız
Hatice Ayhan, şube delegelerimiz ve basın mensupları katıldı.
Genel Kurul Genel Başkan Yardımcımız
Halil Özdemir’in divan başkanlığında
başladı.

ARSLAN: “ANTİDEMOKRATİK
GİRİŞİMLERİ ŞİDDET VE NEFRETLE
KINIYORUZ”
Genel Başkanımız Arslan, 104 emekli
amiralin imzasıyla yayınlanan bildiriye
tepki göstererek, “Gece yarısı yayınlanan bildiriye karşı HAK-İŞ Konfederasyonumuz, aynı gün içinde bir karşı bildiri
yayınlamıştır. Bu bildiriye karşı çok net
ve çok sert bir tavır koyduk. Bu ülke ne
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yazık ki darbelerden çok çekti. Darbelerin faturasını en çokta çalışanlar olarak
biz ödedik. Başta 12 Eylül darbesi olmak
üzere, 28 Şubat süreci, 27 Nisan e-bildirisi, 71 muhtırası ve 15 Temmuz gibi
ülkenin geçmişine ve geleceğine kasteden darbeci zihniyetten, en çok çalışanlar olarak biz çektik” dedi.
“KİMSE MİLLETİMİZE AYAR VEREMEZ”
12 Eylül askeri darbesinde çalışanların
ikramiyelerinin sınırlandırıldığını, kıdem
tazminatı hakkının talan edildiğini ifade
eden Arslan, “Sendikal yapılarımız darmadağın edildi. HAK-İŞ ve HİZMET-İŞ
kapatıldı. Çok zorluk çektik. Özellikle
28 Şubat‘ta da benzer şekilde bir post
modern darbe ile karşılaştık. Ne yazık
ki Türkiye’nin 300 milyar doları hortumlandı ve Türkiye büyük bir yoksullukla
karşı karşıya kaldı. Kazanılmış haklarımızı kaybettik. Ama Türkiye Cumhuriyeti
tarihinde ilk kez 15 Temmuz’da bu dar-
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becilere hadleri bildirildi. 15 Temmuz’da
sokaklara dökülen milletimiz, siyasal görüşleri ne olursa olsun FETÖ’cü hainlere
karşı dik durdu. Biz HAK-İŞ olarak, demokrasi ve millet iradesine darbe iması
oluşturacak tüm açıklamaları şiddetle ve
nefretle kınıyoruz. Milletin imkanlarıyla
o makamlarda olanlar millete ayar veremez, demokrasimize müdahale edemezler. Oturdukları yerlerden ahkam
kesenler hadlerini bilecek” dedi.
“HADDİNİ BİLMEYENLERE HADLERİNİ
BİLDİRMEK İÇİN DEMOKRATİK
TEPKİMİZİ KOYACAĞIZ”
HAK-İŞ’in hangi dönem olursa olsun kim
iktidarda olursa olsun darbelere karşı
net bir tavır aldığını ve bu tavrından dolayı da ağır faturalar ödediğini söyleyen
Arslan, “Demokrasimize bundan sonrasında da sahip çıkacağız. Demokrasi
yoksa sendikacılık yok, demokrasi yoksa
haklarımız yok. Haddini bilmeyenlere
hadlerini bildirmek için demokratik tepkimizi koyacağız” dedi. Demokrasilerde
ifade özgürlüğünün olduğunu, ancak
örgüt kurarak gece yarılarında yüce
Türk milleti diyerek başlayan bildiriler
yayınlamanın tarihi deneyimlerimizle
darbelere zemin hazırlama anlamına
geldiğini ifade eden Arslan, Türkiye’de
bu tür imaların bir daha konuşulmaması

için sorumlularından yargı önünde hesap sorulmasının önemine dikkat çekti.
Arslan, “Bu ve benzeri girişimlere karşı
gerek yargının gerekse tüm sivil toplum
örgütlerinin tepki koymasını demokrasimiz açısından çok önemli ve anlamlı buluyoruz. 15 Temmuz’da sokaklara çıkan
ilk HAK-İŞ olmuştur bugünde bunlara
karşı gereken ilk tepkiyi HAK-İŞ göstermiştir” diye konuştu.
KİT’LERDE ÇALIŞAN EMEKÇİLERİN
KADRO ALABİLMESİ İÇİN MÜCADELE
EDİYORUZ
KİT’lerde çalışan henüz kadro alamamış
emekçiler için mücadeleyi sürdürdüklerini belirten Arslan, “Mersin bölgesinde başta PTT olmak üzere, Devlet Hava
Meydanları, Devlet Malzeme Ofisi, Toprak Mahsulleri Ofisi gibi KİT’lerde uzun
yıllardır örgütlü olduğumuz, toplu sözleşme süreçlerini sürdürdüğümüz ama
kadro alamadığımız arkadaşlarımız var.
Bu arkadaşlarımızın da kadro taleplerini inşallah gerçekleştirmek üzere yoğun
bir mücadele göstermekteyiz. 696 sayılı
KHK ile pek çok arkadaşımız kadro aldı
ancak KİT’ler de çalışan arkadaşlarımız
kapsam dışında kaldı. Mücadelemizin
bir ayağını da KİT’lerdeki arkadaşlarımızın kadro alabilmesi yönünde olacak
şekilde belirledik” dedi.
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“MERSİN’DE YENİ BİR ADIM ATTIK”
Hizmet-İş Sendikası Mersin Şubesi’ni
yeni bir temsilcilikten öte, sağlam temeller üzerine yeniden inşa edilmiş bir
emek kalesi olarak gördüklerini ifade
eden Arslan, “Özgür iradeyle seçilecek
arkadaşlarımızın bugüne kadar olduğu
gibi bundan sonra da işçi kardeşlerimizin taleplerine ve sorunlarına daha hızlı
ve çözüm odaklı çalışmalar yürüteceklerine gönülden inanıyoruz” dedi.
BELEDİYE EMEKÇİLERİNE TEBRİK
Pandemi kaynaklı zorlukların en büyüğünü belediye emekçilerinin yaşadığına
dikkat çeken Arslan, “Pandemi döneminde sağlık emekçilerinin yanı sıra belediyelerde çalışan üyelerimiz de zorluklarla
karşılaşmıştır. Belediye hizmetlerinde
gece gündüz canla başla çalışan emekçilere yürekten teşekkür ediyorum. Pandeminin önlerine engel koymasına, pek
çoğunun COVID-19 testinin pozitif çıkmasına rağmen üyelerimiz işlerini hiçbir
zaman aksatmadılar. Türkiye’deki bütün
belediye emekçilerini özverili çalışmalarından dolayı tebrik ediyorum” şeklinde
konuştu.
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GENEL BAŞKAN VEKİLİMİZ ÖZ: ÜYEMİZ
OLSUN OLMASIN BÜTÜN EMEKÇİLER
MÜCADELE EDİYORUZ
HİZMET-İŞ Sendikamızın Mersin’de çeyrek asırdır örgütlü olduğunu kaydeden
HAK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı ve Genel Başkan Vekilimiz Av. Hüseyin Öz,
“Ülkemizin her bölgesinde olduğu gibi
Mersin’de de büyümeye devam ediyoruz” dedi.
“Üyemiz olmasa dahi bizden beklentileri olan, çözüm üretmemizi bekleyen
emekçiler var. Onlar içinde mücadele
edeceğiz” diye konuşan Öz, “Bundan
sonraki süreçte, göreve gelecek arkadaşlarımız Mersin Büyükşehir Belediyesi
ve iştirakleri başta olmak üzere Mersinli
tüm emekçilerin sorunları için mücadele
verecektir” dedi.
Tarsus ve Mersin şubelerimizde daha
önce görev yapan teşkilat mensuplarımıza teşekkür eden Öz, genel kurulda
seçilecek teşkilat mensuplarımızın HİZMET-İŞ bayrağını daha ileriye götüreceğine inandığını söyledi.
“TOPLU İŞ SÖZLEŞMELERİMİZ DEVAM
EDİYOR”
Yaklaşık 106 bin emekçinin iş kolu değişikliği nedeniyle Hizmet-İş Sendikamız
çatısı altından ayrılmak zorunda kaldığını hatırlatan Öz, “Üyelerimiz sendikamızdan ayrılmak zorunda kaldılar ancak
HAK-İŞ çatısı altında onlarla beraber
olmaya ve mücadele etmeye devam
ediyoruz. Bugün Hizmet-İş olarak, şehir
hastanelerinde temizlik işlerinde, özel
sektörde temizlik işlerinde, toplum yararına programlarda, ev ve konut işçiliğinde çalışan emekçilerimiz ile tıpkı belediye çalışanlarımız ile olduğu gibi yol
yürümek istiyoruz. Bunun için örgütlenme çalışmalarımıza Türkiye genelinde
hız vereceğiz. Bugün belediyelerde bin
400 iş yerinde aynı anda toplu iş sözleşmesi görüşmeleri yürütüyoruz. Pandemi dönemi nedeniyle azalan gelirler bu
sözleşmelerimizin bazı iş yerlerimizde
üyelerimiz lehine olmasını engelledi.
Ancak pandemi döneminin de yavaş yavaş sona ermesiyle üyelerimizin hak ettikleri ücret ve sosyal hakları alması için
yeni sözleşme dönemlerinde daha çok
mücadele edeceğiz” diye konuştu.

ÖZDEMİR: İŞTEN ÇIKARILAN
EMEKÇİLERİN İŞE İADESİNİ SAĞLADIK
2019 yerel seçimlerinin ardından Sendikamız üyesi binlerce üyemizin işten
çıkarıldığını hatırlatan Genel Başkan Yardımcımız Özdemir, “Bolu’da, Adana’da
İstanbul’da binlerce emekçinin ekmeğiyle oynadılar. Biz emekçilerin hakkını
aramak, işe iadeleri sağlamak için Bolu’dan Ankara’ya yürüdük. 7 ay boyunca
İstanbul’da Büyükşehir Belediyesi önünde eylem yaptık” dedi.
KESKİN: “GENEL KURULUMUZUN
HAYIRLARA VESİLE OLMASINI
DİLİYORUM”
Kovid-19 salgını sürecinde belediye
emekçilerinin en zor sınavlardan birini
verdiğini ifade eden Keskin, “En az sağlık
çalışanları kadar belediye emekçileri de
vatandaşlarımızın sağlığı ve refahı için
emek harcadılar. Tüm belediye emekçilerini özverili çalışmalarından dolayı kutluyorum” dedi. Uzun yıllar Mersin Şube
başkanlığını başarı ile yürüten Hüseyin
Gün’e çalışmalarından ötürü teşekkür
eden Keskin, genel kurulun hayırlara vesile olmasını diledi.
YILDIZ: İNŞALLAH DAHA İLERİYE
GİDECEĞİZ
HAK-İŞ ve HİZMET-İŞ Sendikamızın mücadelesi
sonucu 1 milyona
yakın emekçinin
kadroya geçtiğini
hatırlatan Yıldız,
“Örgütlenmenin olduğu yerde
bundan böyle taşeron olmayacak.
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Kadroya taşıdığımız arkadaşlarımızın
geçmişten gelen hak kayıplarını telafi
ediyoruz” dedi.
Kadın komitesinin çalışmaları hakkında
bilgi veren Genel Merkez Kadın Komitemiz Başkanı Hatice Ayhan, “HİZMET-İŞ
Kadın Komitesi olarak Kadınların toplumsal hayattaki ve iş hayatındaki rol
ve statülerini yükseltmeyi hedefliyoruz.
Sendikal mücadelede kadın emeği ve
katkısıyla güçlenerek onurlu bir gelecek
inşa etmek istiyoruz” dedi.
AKDENİZ BELEDİYE BAŞKANI
GÜLTAK’TAN ARSLAN’A TEŞEKKÜR
Akdeniz Belediye Başkanı M. Muhammet Gültak, Genel Başkanımız Mahmut
Arslan’a, HAK-İŞ’in ortaya koyduğu diyalog eksenli çalışmalardan dolayı teşekkür etti.
İşçinin hakkını koruyan, adaleti sağlayan,
işvereni de mağdur etmeyen bir anlayışın hakim olması gerektiğini ifade eden
Gültak, “HAK-İŞ bu anlayışı layıkıyla temsil ediyor. Akdeniz Belediyesi emekçileri
maaşlarını 4 ay geriden alıyordu. Biz maaşları zamanında ödüyoruz” dedi.
Genel Kurulda yapılan seçim sonucunda
Mersin Şube Başkanlığımıza Mehmet
Yüce, yönetim kurulu üyeliklerine ise Fatih Bahar ve Özlem Demir seçildiler.

HABERLER
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ARSLAN’DAN CUMHURBAŞKANLIĞI
HUKUK POLİTİKALARI KURULUNA ZİYARET

Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 31
Mart 2021 tarihinde Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu Başkan Vekili Mehmet Uçum’u ziyaret etti.
Genel Başkanımız Mahmut Arslan ve
Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları
Kurulu Başkan Vekili Mehmet Uçum
görüşmesinde, HAK-İŞ Genel Başkan
Yardımcısı ve Genel Başkan Vekilimiz
Av. Hüseyin Öz, HAK-İŞ Genel Sekreteri Eda Güner, Hukuk Müşavirimiz
Kürşat Kaya, HAK-İŞ Hukuk Müşaviri
Hamdi Koçoğlu ve Cumhurbaşkanlığı

Hukuk Politikaları Kurulu üyesi Uğur
Kızılca yer aldı.
Genel Başkanımız Mahmut Arslan,
Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları
Kurulu Başkan Vekili Mehmet Uçum’a
Konfederasyonumuzun
hazırladığı
“Sendikal Haklar ve Çalışma Hayatı”
başlıklı raporu sundu. Arslan ayrıca,
yeni anayasa, sosyal diyalog mekanizmalarının etkin işletilmesi, kamuda
çalışan mevsimlik ve geçici işçilerin sorunlarının çözümü, 696 sayılı KHK düzenlemesinden kaynaklı mağduriyet-
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lerin giderilmesi, sendikal örgütlenme
başta olmak üzere çalışma hayatının
güncel konularına ilişkin birçok öneri
ve tespitin yer aldığı raporumuza ilişkin ayrıntılı bilgi verdi.
Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları
Kurulu Başkan Vekili Mehmet Uçum
da Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulunun tüm sosyal taraflarla
çalışmayı önemsediğini belirterek, bu
süreçte HAK-İŞ ile işbirliğinin önemine
dikkat çekti.

ZİYARETLER

ARSLAN, SARIEROĞLU’NA HAYIRLI OLSUN
ZİYARETİNDE BULUNDU
Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 6 Nisan
2021 tarihinde AK Parti Sosyal Politikalar
Başkanı ve AK Parti Adana Milletvekili Jülide
Sarıeroğlu’nu, makamında ziyaret ederek,
hayırlı olsun dileğinde bulundu.
Ziyaretinde Arslan’a, HAK-İŞ Genel Sekreteri Eda Güner ve HAK-İŞ Kadın Komitesi
Başkanı Fatma Zengin eşlik etti. Ziyaretin
sonunda Genel Başkanımız Mahmut Arslan, AK Parti Sosyal Politikalar Başkanı Jülide Sarıeroğlu’na, HAK-İŞ tarafından Hatay
Ormanları Ağaçlandırma Arazisine, adına
yapılan fidan bağışı sertifikasını takdim etti.

ARSLAN’DAN KEŞİR’E HAYIRLI OLSUN ZİYARETİ
Genel Başkanımız Mahmut Arslan, AK Parti
Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı ve AK
Parti Düzce Milletvekili Ayşe Keşir’i, 6 Nisan
2021 tarihinde makamında ziyaret ederek,
hayırlı olsun dileğinde bulundu.
Ziyaretinde Arslan’a, HAK-İŞ Genel Sekreteri Eda Güner ve HAK-İŞ Kadın Komitesi
Başkanı Fatma Zengin eşlik etti. Ziyaretin
sonunda Genel Başkanımız Mahmut Arslan,
AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir’e, HAK-İŞ tarafından Hatay
Ormanları Ağaçlandırma Arazisine, adına
yapılan fidan bağışı sertifikasını takdim etti.

ARSLAN’DAN ZENGİN’E HAYIRLI OLSUN ZİYARETİ
Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 6 Nisan
2021 tarihinde AK Parti Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Başkanı ve AK Parti Tokat Milletvekili Özlem Zengin’i, makamında ziyaret ederek, hayırlı olsun dileğinde bulundu.
Ziyaretinde Arslan’a, HAK-İŞ Genel Sekreteri
Eda Güner ve HAK-İŞ Kadın Komitesi Başkanı Fatma Zengin eşlik etti. Ziyaretin sonunda
Genel Başkanımız Mahmut Arslan, AK Parti
Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Başkanı Özlem
Zengin’e, HAK-İŞ tarafından Hatay Ormanları
Ağaçlandırma Arazisine, adına yapılan fidan
bağışı sertifikasını takdim etti.
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ZİYARETLER

ARSLAN, AK PARTİ İSTANBUL İL BAŞKANI
KABAKTEPE’Yİ AĞIRLADI
Genel Başkanımız Mahmut Arslan, Ak Parti Istanbul Il Başkanı Osman Nuri Kabaktepe ve
beraberindeki heyet ile HAK-IŞ Istanbul Il Başkanlığında bir araya geldi.

yor. Bunun içindir ki bütün emekçileri
HAK-İŞ bünyesinde bir araya getirmek
için yoğun mücadele yürütüyoruz”
diye konuştu.
TÜRKİYE’Yİ DÜNYADA EN GENİŞ
TEMSİL EDEN ÖRGÜTÜZ
HAK-İŞ’in uluslararası alanda da çok
özel bir yere sahip olduğuna işaret
eden Arslan, şunları kaydetti:

Genel Başkanımız Mahmut Arslan, Ak
Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri
Kabaktepe ve beraberindeki heyet ile
HAK-İŞ İstanbul İl Başkanlığında bir
araya geldi.
Görüşmede, HAK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı ve Genel Başkan Vekilimiz Av.
Hüseyin Öz, HAK-İŞ İstanbul İl Başkanı
ve İstanbul 5 No’lu Şube Başkanımız
Mustafa Şişman, Enerji-İş Sendikası
Genel Başkanı Mahmut Altınsoy, Öz
Petrol-İş Sendikası Genel Başkanı Kudret Örgel ve HAK-İŞ’e bağlı Sendikaların İstanbul şube başkanları yer aldı.
Genel Başkanımız Mahmut Arslan, Ak
Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri
Kabaktepe’ye görevinde başarılar dileyerek, HAK-İŞ’in ulusal ve uluslararası sendikal mücadeledeki yeri ve önemine ilişkin bilgiler verdi.
Arslan, HAK-İŞ’in 45. yılı tamamladığını hatırlatarak, biri KKTC’de olmak
üzere 21 sendika, 81 il başkanlığı ve
700 bini aşkın üyeyle Türkiye’nin ikinci
büyük emek konfederasyonu olduğunu kaydetti.

SORUNLARI SOSYAL DİYALOG
MEKANİZMALARINI GELİŞTİREREK
ÇÖZÜYORUZ
HAK-İŞ’in en büyük konfederasyon
olma yolunda hızla ilerlediğine dikkat
çeken Arslan, “Sayısal çoğunluğumuzdan daha çok gönüllümüz bulunuyor.
HAK-İŞ’i bu güce ulaştıran temsil ettiği
fikir, dünya görüşü ve ortaya koyduğu
ilkeli sendikacılıktır” dedi.
Kavga ve çatışmanın toplumu ve işverenleri rahatsız ettiğinin farkında
olarak işçi ve işveren ilişkilerine yeni
bir bakış açısı getirdiklerini belirten
Arslan, “Sorunları sosyal diyalog mekanizmalarını geliştirerek ÇÖZME İRADEMİZ HAK-İŞ’İ DAHA DA GÜÇLENDİRİYOR” İFADELERİNİ KULLANDI.
TÜM EMEKÇİLERİ TEMSİL
EDEBİLMEK İÇİN YOĞUN MÜCADELE
YÜRÜTÜYORUZ
HAK-İŞ’in kurulduğu 1976 yılından
beri ilkelerinin değişmediğini belirten
Arslan, “İlkelerimizden taviz vermeden bugünlere ulaştık. Temsil ettiğimiz
rakamı 7 milyona ulaştırmamız gereki107

“HAK-İŞ, 160 ülkeden 360 konfederasyonu temsil eden 210 milyon üyeli
Uluslararası Sendikalar Konfederasyonu’nda (ITUC) Genel Başkan Yardımcılığı görevini üstlendi. HAK-İŞ olarak 80
milyon üyesi bulunan Avrupa Sendikalar Konfederasyonu’nun (ETUC) icra
kurulu üyesiyiz. Pan Avrupa Bölgesel
Konseyi’nin (PERC) icra kurulu üyesiyiz. Afrika Sendikalar Federasyonu
ve Arap Sendikalar Federasyonu’nun
gözlemci üyesiyiz. Batı Afrika ve Nil
ülkeleri gözlemci üyesiyiz. Dünyanın
50’den fazla ülkesiyle ikili iş birliği anlaşması bulunan, Türkiye’nin tek emek
örgütüyüz.”
TÜRKİYE’NİN POTANSİYELİNE VE
GELECEĞİNE İNANIYORUZ
HAK-İŞ’in ilke ve değerleriyle Türkiye’nin vicdanı ve merhameti olduğunu ifade eden Arslan, “Türkiye’nin
gücünün Türkiye’den daha büyük olduğuna, HAK-İŞ’in gücünün de Türkiye’nin gücü olduğuna inanıyoruz. Bütün zorluklara rağmen Türkiye’nin potansiyeline ve geleceğine inanıyoruz.
Geleceğin aydınlık Türkiye’sini hep
beraber oluşturacağımıza inanıyoruz”
diye konuştu.

ZİYARETLER

İSTANBUL SENDİKAL
MÜCADELEMİZİN EN TEMEL
AYAKLARINDAN BİRİDİR
İstanbul’un ülkemiz ve Konfederasyonumuz için önemli bir şehir olduğunun
altına çizen Arslan, “İstanbul sendikal
mücadelemizin en temel ayaklarından
birini oluşturuyor. İstanbul’da 100 binin üzerinde üyemiz var. Başta belediyeler olmak üzere tekstil, metal, enerji
ve diğer sektörlerde çalışan binlerce
emekçiyi temsil ediyoruz” dedi.
KABAKTEPE: “HAK-İŞ TAKDİR
EDİLMEYİ HAK EDEN BİR
ÖRGÜTTÜR”
AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri

Kabaktepe, Genel Başkanımız Mahmut
Arslan’ın sadece bir işçi lideri olarak
değil, davranışlarıyla da gençlere örnek olan bir dava adamı olduğunu söyledi. HAK-İŞ’in nasıl kurulduğunu ve
bugünlere ulaşan mücadelesine yakinen tanık olduğunu belirten Kapaktepe, şunları kaydetti:
“Biz 28 Şubatta soğuduğumuzda HAKİŞ’in sıcaklığını hep birlikte hissettik.
Türkiye’de 5’li çete diye ülkemizin
değerleriyle çelişenlerin olduğu dönemde HAK-İŞ’in duruşunu her zaman
sevdik, her zaman takdir ettik. 15 Temmuzda da HAK-İŞ’in ülke için vatan için
nasıl bir anlam ifade ettiğini gördük.
HAK-İŞ, çalışma hayatının en önemli
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kurumlarından biridir. Hem çalışma
hayatının düzenlenmesi ve emekçilerin özlük haklarının iyileştirilmesi noktasında her türlü çabayı göstermektedir.” HAK-İŞ’in takdir edilmeyi hak
eden bir örgüt olduğunu ifade eden
Kapaktepe, “HAK-İŞ bir bakış açısıdır.
Bu anlayışla 45 yıla ulaşmış ve takdir
edilmeyi hak ediyor. Tüm bağlı sendikalarıyla birlikte sendikacılığın nasıl yapılması gerektiğini tüm Türkiye’ye öğretmiş bir örgüttür. HAK-İŞ, üyelerinin
ve emekçilerin muhatap olduğu ya da
kendini konumlandırdığı sahadaki insanlarımızın derdiyle dertlenen, kendi
üyelerinin ruh dünyasıyla birleşen bir
örgüttür” şeklinde konuştu.

ZİYARETLER

ARSLAN’DAN, ESAM BAŞKANI KUTAN’A ZIYARET
Genel Başkanımız Mahmut Arslan, HAK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Dr. Osman Yıldız ile birlikte Ekonomik
ve Sosyal Araştırmalar Merkezi (ESAM) Genel Başkanı Recai Kutan’ı makamında ziyaret etti.
Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 11 Ocak 2021
tarihinde gerçekleştirdiği ziyarette, ESAM Başkanı
Recai Kutan’a HAK-İŞ tarafından Hatay Ormanları
Ağaçlandırma Arazisine, adına yapılan fidan bağışı
sertifikasını takdim etti.

ARSLAN’DAN TÜRK KIZILAY GENEL BAŞKANI
KEREM KINIK’A ZIYARET
Genel Başkanımız Mahmut Arslan, Türk Kızılayı Genel
Başkanı Dr. Kerem Kınık’ı makamında ziyaret etti.
Genel Başkanımız Mahmut Arslan, HAK-İŞ Genel Başkan Yardımcıları Dr. Osman Yıldız ve Mehmet Şahin
ile birlikte Türk Kızılayı Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık’ı 8 Şubat 2021 tarihinde ziyaret etti.
Ziyarette Genel Başkanımız Mahmut Arslan, Türk Kızılayı Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık’a HAK-İŞ tarafından Hatay Ormanları Ağaçlandırma Arazisine, adına
yapılan fidan bağışı sertifikasını takdim etti.
Ziyarette ayrıca Türk Kızılayı Genel Başkan Yardımcısı Murat Ellialtı, Yönetim Kurulu üyesi Cengiz Koç ve
Genel Müdür Dr. İbrahim Altan da yer aldı.

ARSLAN, AK PARTI YEREL YÖNETIMLER BAŞKAN
YARDIMCISI INCI’YI AĞIRLADI
Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 3
Şubat 2021 tarihinde, AK Parti Yerel
Yönetimler Başkan Yardımcısı 25. Dönem AK Parti Sakarya Milletvekili Ali
İnci’yi HAK-İŞ’te ağırladı.
Ziyarette HAK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Dr. Osman Yıldız’da yer aldı.
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ARSLAN, MERSIN AKDENIZ BELEDIYE BAŞKANI
GÜLTAK’I KABUL ETTI
Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 12
Ocak 2021 tarihinde Mersin Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Muhammet Gültak’ı
makamında ağırladı.
Ziyarette, Ermenek eski Belediye Başkanı
Uğur Sözkesen’de yer aldı.
Ziyaret programında, çalışma hayatı ve
gündeme ilişkin konular ele alındı.

MUŞ BELEDIYE BAŞKANI ASYA’DAN HIZMET-IŞ’E ZIYARET
Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, 27 Ocak 2021 tarihinde HİZMET-İŞ Sendikamızı ziyaret etti.
Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, beraberindeki
Yeşilova Belediye Başkanı İlhan Çiftçi ve Serinova
Belediye Başkanı Engin Atılgan ile birlikte Sendikamızı ziyaret etti.
Ziyarette, HAK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı ve Genel
Başkan Vekilimiz Av. Hüseyin Öz, Kurucu Başkanımız Hüseyin Tanrıverdi, Genel Başkan Yardımcımız
Celal Yıldız ve Muş Şube Başkanımız Yaşar Kalır yer
aldı. Muş, Yeşilova ve Serinova belediyelerinde çalışan üyelerimiz ile ilgili konuların görüşüldüğü ziyaret, karşılıklı hediyeleşme ile son buldu.

SINCAN BELEDIYE BAŞKANI ERCAN’DAN,
GENEL BAŞKAN VEKILIMIZ ÖZ’E GEÇMIŞ OLSUN ZIYARETI
HAK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı ve Genel Başkan Vekilimiz Av. Hüseyin Öz, 12 Ocak 2021 tarihinde Sincan
Belediye Başkanı Murat Ercan’ı makamında ağırladı.
Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan Genel Başkan
Vekilimiz Av. Hüseyin Öz’e geçmiş olsun ziyaretinde
bulundu.
Genel Başkan Vekilimiz Öz, ziyaretlerinden ötürü Ercan’a teşekkürlerini iletti.
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GENEL BAŞKAN VEKILIMIZ ÖZ’DEN,
SODEMSEN GENEL SEKRETERI KORKMAZ’A ZIYARET
HAK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı ve Genel Başkan Vekilimiz Av. Hüseyin Öz, Sosyal Demokrat Kamu İşverenleri Sendikası (SODEMSEN) Genel Sekreteri Cahit
Korkmaz’ı 13 Ocak 2021 tarihinde makamında ziyaret etti.
Ziyarette SODEMSEN Hukuk Koordinatörü Prof. Dr.
Süleyman Başterzi, hukuk müşaviri Av. Hüseyin Can
Güner de yer aldı.
Genel Başkan Vekilimiz Öz ile SODEMSEN Genel Sekreteri Korkmaz karşılıklı görüş alışverişinde bulundu.
SODEMSEN Genel Sekreteri Cahit Korkmaz ise ziyaretlerinden dolayı Genel Başkan Vekilimiz Hüseyin
Öz’e teşekkürlerini iletti.

ARSLAN, BALIKESIR ŞUBEMIZI ZIYARET ETTI

Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 20
Ocak 2021 tarihinde Balıkesir Şube
Başkanlığımızı ziyaret etti.
Genel Başkanımız Mahmut Arslan, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi iştirakleri,
BALSU A.Ş., Balıkesir PERSONEL A.Ş,
Karesi Belediyesi Personel A.Ş. ve Altıeylül Belediyesi Personel A.Ş. ile im-

zalanan toplu iş sözleşmesi töreninin
ardından Balıkesir Şubemizi ziyaret etti.
Balıkesir Şube Başkanımız Savaş Dal
ve Şube Yönetiminin hazır bulunduğu
ziyarette, Genel Başkanımız Mahmut
Arslan’a, Öz Güven-Sen Genel Başkan
Yardımcıları Murat Ünal, Mehmet Ali
Sipahi eşlik etti. Şubemizin çalışmaları
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hakkında bilgi alan Genel Başkanımız
Mahmut Arslan, Balıkesir Şube Başkanı
ve Yöneticilerine görevlerinde başarılar
diledi.
Balıkesir Şube Başkanımız Savaş Dal, ziyaretlerinden dolayı Genel Başkanımız
Mahmut Arslan’a teşekkürlerini iletti.

ZİYARETLER

ARSLAN, ISTANBUL’DA YENI KURULAN
ŞUBELERIMIZI ZIYARET ETTI

Genel Başkanımız Mahmut Arslan,
22 Ocak 2021 tarihinde, İstanbullu
emekçilere hizmet için Sendikamız ta-

rafından yeni kurulan İstanbul 9,10,11
ve 12 No’lu Şubelerimizi ziyaret etti.
Genel Başkanımız Arslan’a ziyaretinde,

Genel Başkan Yardımcımız Mehmet
Keskin eşlik ederken, İstanbul 9 No’lu
Şube Başkanımız Emrullah Aslan, İstanbul 10 No’lu Şube Başkanımız Ahmet Şimşek, İstanbul 11 No’lu Şube
Başkanımız Ahmet Göktürk, İstanbul
12 No’lu Şube Başkanımız Ramadan
Aygün ve Şubelerimizin Yönetim Kurulu
Üyeleri hazır bulundu. Ziyaretinde yeni
kurulan şubelerimizin çalışmaları hakkında bilgi alan Arslan, Şubelerimizin
Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu ve
Disiplin Kurulu üyelerine Hatay Ormanları Ağaçlandırma Arazisine, adlarına
yapılan fidan sertifikalarını taktim etti.

ARSLAN, EMD YÖNETIMI ILE BIR ARAYA GELDI
Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 26
Ocak 2021 tarihinde Ekonomi Muhabirleri Derneği (EMD) Başkanı Turgay
Türker ve yönetim Kurulu üyeleri Hazal
Ateş, Hüseyin Tunçay, Erdinç Çelikkan
ve Sadettin İnan ile bir araya geldi.
Arslan, çalışma hayatı ve Türkiye gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

ARSLAN, GENEL DENETLEME KURULU ÜYELERIMIZI AĞIRLADI
Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 26
Ocak 2021 tarihinde, Genel Denetleme Kurulu Başkanımız İdris Ersoy ve
beraberindeki Genel Denetleme Kurulu Üyelerimiz Ferman Zararsız ve Ayşe
Usta’yı makamında ağırladı.
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ZİYARETLER

GENEL BAŞKAN VEKILIMIZ ÖZ,
ELAZIĞ ŞUBEMIZI ZIYARET ETTI
HAK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı ve
HİZMET-İŞ Sendikamız Genel Başkan
Vekili Av. Hüseyin ÖZ, Elazığ Belediyesi
Personel Hizmetleri A.Ş. imzalanacak
toplu iş sözleşmesi için bulunduğu Elazığ’da, sözleşme öncesi Elazığ Şubemize ziyarette bulundu.
Elazığ Şube Başkanımız Kazım Cavlı ve
şube yönetim kurulu üyeleri ile işyeri
sendika temsilcilerimizle bir araya gelen Genel Başkan Vekilimiz Öz, şubemizin çalışmaları hakkında bilgi aldı.

GENEL BAŞKAN YARDIMCIMIZ ÖZDEMIR, BOLVADIN
BELEDIYE BAŞKANI KAYACAN’I ZIYARET ETTI
Genel Başkan Yardımcımız Halil Özdemir, 19 Ocak 2021 tarihinde, Bolvadin
Belediye Başkanı Fatih Kayacan’ı ziyaret etti.
Teşkilatlanmadan Sorumlu Genel Başkan Yardımcımız Özdemir’e ziyaretinde
Afyon İl Başkan Yardımcımız Abdülkadir Ceylan Evsen eşlik etti.
Ziyarette Özdemir ve Kayacan üyelerimizin durumlarıyla ilgili görüş alışverişinde bulundu.

ARSLAN'DAN, GAZIANTEP 2 NO’LU ŞUBEMIZE ZIYARET
Genel Başkanımız Mahmut Arslan,
29 Ocak 2021 tarihinde, Gaziantep 2
No’lu Şube Başkanlığımızı ziyaret etti.
Ziyarette Gaziantep 2 No’lu Şube Başkanımız Ahmet Hoşaf, Gaziantep Şube
Başkanımız Halil İbrahim Tanrıöver ve
Şubelerimizin Yönetim Kurulu Üyeleri
hazır bulundu.
Ziyaretinde yeni kurulan şubemizin
çalışmaları hakkında bilgi alan Arslan,
Şube Yönetim Kurulu Üyelerimize görevlerinde başarılar diledi.
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ZİYARETLER

GENEL BAŞKAN VEKILIMIZ ÖZ, ESENYURT BELEDIYE
BAŞKANI BOZKURT ILE BIR ARAYA GELDI
HAK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı ve HİZMET-İŞ Genel Başkan Vekili Av. Hüseyin
Öz, 29 Ocak 2021 tarihinde, Esenyurt
Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt
ve Espaş Genel Müdürü Bülent Şahin
ile bir araya geldi.
Genel Başkan Vekilimiz Öz, Esenyurt
Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt
ile karşılıklı görüş alışverişinde bulunarak, Esenyurt Belediyesi’nde çalışan
üyelerimizin durumlarını görüştü.

GENEL BAŞKAN YARDIMCIMIZ YILDIZ, ÇATALCA
BELEDIYE BAŞKANI ÜNER’I ZIYARET ETTI
Genel Başkan Yardımcımız Celal Yıldız,
29 Ocak 2021 tarihinde, İstanbul/Çatalca Belediye Başkanı Mesut Üner’i ziyaret etti. Mali İşlerden Sorumlu Genel
Başkan Yardımcımız Yıldız’a ziyaretinde
İstanbul 9 No’lu Şube Başkanımız Emrullah Aslan eşlik etti.
Ziyarette Yıldız ve Üner üyelerimizin
durumlarıyla ilgili görüş alışverişinde
bulundu.
Yıldız, Üner’e görevinde başarılar dileyerek ziyaretin anısına vazo hediye etti.

GENEL BAŞKAN YARDIMCIMIZ ÖZDEMIR’DEN,
ANFA GENEL MÜDÜRÜ ÖZER’I ZIYARET
Genel Başkan Yardımcımız Halil Özdemir, 1 Şubat 2021 tarihinde ANFA Genel Müdürü Yıldırım Özer’i makamında ziyaret etti. Özdemir’e ziyaretinde,
Genel Merkez teşkilatlanma uzmanınız
Ayhan Yazıcı eşlik etti. Genel Başkan
Yardımcımız Özdemir, Özer ile karşılıklı
görüş alışverişinde bulunarak, ANFA’da
çalışan üyelerimizin durumlarını görüştü. ANFA Genel Müdürü Yıldırım Özer,
ziyaretinden dolayı Genel Başkan Yardımcımız Halil Özdemir’e teşekkürlerini iletti.
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ZİYARETLER

ARSLAN’DAN, ULAŞLI BELEDIYESI ESKI BAŞKANI
BURHAN ABIŞ’E ZIYARET
Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 4
Şubat 2021 tarihinde, Ulaşlı Belediyesi
Eski Başkanı Burhan Abiş’i ziyaret etti.
Arslan’a ziyaretinde Öz Güven-Sen
Genel Başkanı Ömer Yılmaz ve Öz Güven-Sen Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Ali Sipahi eşlik etti.

GENEL BAŞKAN VEKILIMIZ ÖZ, ANKARA BÜYÜKŞEHIR
BELEDIYESI MECLIS BAŞKAN VEKILI ÜNAL ILE BIR ARAYA GELDI
HAK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı ve Genel Başkan
Vekilimiz Av. Hüseyin Öz, 3 Şubat 2021 tarihinde,
Ankara Büyükşehir Belediyesi Meclis Başkan Vekili Av. Fatih Ünal ile bir araya geldi.
Genel Başkan Vekilimiz Öz, Ankara Büyükşehir
Belediyesi Meclis Başkan Vekili Ünal’a ziyaretinden ötürü teşekkür ederken, görüşmede üyelerimizin durumlarıyla ilgili konularda görüş alışverişinde bulunuldu.

GENEL BAŞKAN YARDIMCIMIZ YILDIZ,
IBB IŞTIRAKLERI INSAN KAYNAKLARI KOORDINATÖRÜ
ARZUMAN’I ZIYARET ETTI
Genel Başkan Yardımcımız Celal Yıldız, 2 Şubat
2021 tarihinde, İstanbul Büyükşehir Belediyesi
İştirakleri İnsan Kaynakları Koordinatörü Ali Arzuman’ı ziyaret etti. Yıldız’a ziyaretinde İstanbul
2 No’lu İETT Şube Başkanımız Ahmet Günçe,
İstanbul 3 No’lu İETT Şube Başkanımız Mustafa
İluk, İstanbul 7 No’lu Şube Başkanımız Nizamettin Yurul ve Toplu İş Sözleşmesi Daire Başkanımız
Av. Muhammed Nurbaki Türkay eşlik etti.
İBB İştirakleri İnsan Kaynakları Koordinatörü Arzuman’a görevinde başarılar dileyen Genel Başkan Yardımcımız Yıldız, görüşmede üyelerimizin
durumlarıyla ilgili görüş alışverişinde bulundu.
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ZİYARETLER

GENEL BAŞKAN YARDIMCIMIZ ÖZDEMIR VE
KURUCU BAŞKANIMIZ TANRIVERDI,
AFYONKARAHISAR’DA ZIYARETLERDE BULUNDU
Genel Başkan Yardımcımız Halil Özdemir ile Kurucu Genel Başkanımız, 22,
23 ve 24. Dönem Manisa Ak Parti Milletvekili Hüseyin Tanrıverdi, 9 Şubat
2021 tarihinde, Afyonkarahisar’da bir
dizi ziyaretlerde bulundu.
Teşkilatlanmadan sorumlu Genel Başkan Yardımcımız Özdemir ile Kurucu
Genel Başkanımız Tanrıverdi ilk olarak
Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek’i,
ardından Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek’i makamlarında
ziyaret etti.
Genel Başkan Yardımcımız Özdemir ile
Kurucu Genel Başkanımız Tanrıverdi,
Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek ve
Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek ile karşılıklı görüş alışverişinde bulundu.
Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek
ile Afyonkarahisar Belediye Başkanı
Mehmet Zeybek, Genel Başkan Yardımcımız Özdemir ile Kurucu Genel
Başkanımız Tanrıverdi’ye ziyaretlerinden dolayı teşekkürlerini iletti.
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ZİYARETLER

ARSLAN, YENIDEN REFAH PARTISI GENEL BAŞKAN
YARDIMCISI SAKARTEPE’YI AĞIRLADI
Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 18
Şubat 2021 tarihinde, Yeniden Refah
Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Siyasi İşler Başkanı Av. Bayram Sakartepe’yi Konfederasyonumuz HAK-İŞ’te
ağırladı.

ARSLAN’DAN, DÜZCE BELEDIYE BAŞKANI
FARUK ÖZLÜ’YE ZIYARET

Genel Başkanımız Mahmut Arslan,
Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Öz-

lü’yü ziyaret etti. Ziyaretinde Arslan’a,
HAK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Dr. Os-

man Yıldız ile Sakarya Şube Başkanımız
M. Mesut Gökdemir eşlik etti. Ziyarette gündem ve çalışma hayatına ilişkin
karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu.
Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 12
Şubat 2021 tarihinde gerçekleştirdiği ziyarette, Düzce Belediye Başkanı
Özlü’ye, HAK-İŞ tarafından Hatay Ormanları Ağaçlandırma Arazisine, adına
yapılan fidan bağışı sertifikasını takdim
etti.

GENEL BAŞKAN VEKILIMIZ ÖZ, HACETTEPE
ÜNIVERSITESI REKTÖRÜ GÜRAN’I ZIYARET ETTI
HAK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı ve Genel Başkan Vekilimiz Av. Hüseyin Öz, 9 Şubat 2021 tarihinde, Hacettepe Üniversitesi Rektörü Prof.
Dr. Mehmet Cahit Güran’ı makamında ziyaret etti. Genel Başkan Vekilimize ziyaretinde
Ankara 2 No’lu Şube Başkanımız Recep Dere
eşlik etti. Genel Başkan Vekilimiz Öz, geçtiğimizi yıl Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğüne
atanan Güran’a görevinde başarılar dilerken,
gündeme dair konularda görüş alışverişinde
bulundu.
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ZİYARETLER

ARSLAN, TRAKYA ŞUBE BAŞKANLIĞIMIZI ZIYARET ETTI
Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 21
Ocak 2021 tarihinde, Trakya Şube Başkanlığımızı ziyaret etti.
Trakya Şube Başkanımız Aykut Aktemur, Şube Yönetim Kurulu Üyelerimizin hazır bulunduğu ziyarette Genel
Başkanımız Arslan, yeni kurulan şubemizin çalışmaları hakkında bilgi aldı.
Trakya Şube Başkanımız Aykut Aktemurda, ziyaretlerinden dolayı Genel
Başkanımız Mahmut Arslan’a teşekkürlerini iletti.

GENEL BAŞKAN VEKILIMIZ ÖZ, TRAKYA ŞUBE
BAŞKANIMIZ AKTEMUR ILE BIR ARAYA GELDI
HAK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı ve Genel Başkan Vekilimiz Av. Hüseyin Öz,
9 Şubat 2021 tarihinde, Trakya Şube
Başkanımız Aykut Aktemur ile bir araya
geldi.
Genel Başkan Vekilimiz Öz, yeni kurulan Trakya Şubemizin çalışmalarıyla
ilgili Aktemur’dan bilgi alırken, üyelerimizin durumlarıyla ilgili görüş alışverişinde bulundu.
Ziyarette HAK-İŞ’e bağlı Öz Sağlık-İş
Sendikası Tekirdağ İl Başkanı Elif Sağlam da yer aldı.

REKABET KURUMU 2. BAŞKANI NARIN’DEN,
GENEL BAŞKAN VEKILIMIZ ÖZ’E GEÇMIŞ OLSUN ZIYARETI
HAK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı ve Genel Başkan Vekilimiz Av. Hüseyin Öz, 9
Şubat 2021 tarihinde Rekabet Kurumu
2’nci Başkanı Arslan Narin’i makamında ağırladı.
Rekabet Kurumu 2’nci Başkanı Arslan
Narin, Genel Başkan Vekilimiz Av. Hüseyin Öz’e geçmiş olsun ziyaretinde
bulundu.
Genel Başkan Vekilimiz Öz, ziyaretlerinden ötürü Narin’e teşekkürlerini
iletti.
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ZİYARETLER

KONYA ŞUBEMIZDEN ARSLAN’A ZIYARET

Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 11
Şubat 2021 tarihinde Konya Şube Başkanımız ve Şube Başkan Yardımcılarımızı HAK-İŞ Genel Merkezinde ağırladı.
Ziyarette, HAK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı ve Genel Başkan Vekilimiz Av. Hü-

seyin Öz, Genel Başkan Yardımcılarımız
Celal Yıldız ve Mehmet Keskin, Genel
Sekreterimiz Remzi Karataş da yer aldı.
Arslan, Konya Şube Başkan Yardımcılığı görevi sona ererek, emekliye ayrılan
Hamza Erol’a başarılarından dolayı bir

teşekkür belgesi takdim etti. Arslan
ayrıca, Hamza Erol’a HAK-İŞ tarafından
Hatay Ormanları Ağaçlandırma Arazisine, adına yapılan fidan bağışı sertifikasını takdim etti.

GENEL BAŞKAN YARDIMCIMIZ ÖZDEMIR’DEN,
AĞRI BELEDIYE BAŞKANI SAVCI SAYAN’A ZIYARET
alışverişinde bulundu ve Sayan’a çalışmalarında başarılar diledi. Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan da, ziyaretinden
dolayı Genel Başkan Yardımcımız Halil
Özdemir’e teşekkürlerini iletti.
ÖZDEMİR DOĞUBAYAZIT
BELEDİYESİ’NDE ÇALIŞAN
TEMSİLCİLERİMİZLE BİR ARAYA
GELDİ
Genel Başkan Yardımcımız Halil Özdemir, bir sonraki ziyaretini Doğubayazıt
Belediyesi’nde çalışan temsilcilerimizi
ziyaret ederek gerçekleştirdi.
Genel Başkan Yardımcımız Halil Özdemir, 10 Şubat 2021 tarihinde, Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan’ı makamında ziyaret etti. Özdemir’e ziyaretinde,
Ağrı İl Başkanımız Emrah Aslan, Genel
Merkez Teşkilatlanma Uzmanımız M.

Zeki Özen, eşlik etti. Genel Başkanımız
Mahmut Arslan’ın selamlarını ileten
Özdemir, Savcı Sayan ile Ağrı Belediyesi’nin Koronavirüs sürecindeki çalışmalarıyla ilgili bir süre sohbet ederek
üyelerimizin durumlarıyla ilgili görüş

120

Özdemir, temsilcilerimize ülke gündemi ve sendikal hayatta yaşanan gelişmeler hakkında bilgiler vererek birlik
ve beraberliğin önemine değindi.
Ziyarette Genel Başkan Yardımcımız
Özdemir’e, Genel Merkez Teşkilatlanma Uzmanımız M. Zeki Özen eşlik etti.

Celal Yıldız
Genel Başkan Yardımcısı

Her Dönemde Devletimizin,
Milletimizin ve Demokrasimizin
Yanında Yer Aldık
HAK-İŞ/HİZMET-İŞ olarak her dönemde devletimizin,
milletimizin, demokrasimizin yanında yer aldık. Bundan sonra da
demokrasimize sahip çıkmaya devam edeceğiz.

Ülkemiz ne yazık ki dünden bugüne
27 Mayıs, 12 Eylül, 28 Şubat darbeleri, 27 Nisan e-bildirisi, 15 Temmuz
hain darbe girişimi gibi pek çok ihanetle karşı karşıya kalmıştır.
Yine yakın zamanda bir grup emekli
amiral darbe dönemlerini çağrıştıran
bir bildiri yayınlamıştır. Nisan ayında
yapılan bu girişim bizlere darbe sevdalılarının unuttuğu bir şeyler olduğunu göstermiştir: 15 Temmuz’da
aziz milletimiz tüm darbe sevdalılarını bertaraf etmiş, hepsine unutamayacakları bir ders vermiştir.
Ülkemizin ilerlemesini hazmedemeyen, kaos simsarlığına soyunan bu
odaklar sinsice çalışmalarına devam
etmektedir. Ayrıca biliyoruz ki vesayet gölgesindeki anayasalar dönemseldir ve bir süre sonra işlevini kaybetmektedir. Tüm bunlar; üzerinde

pek çok kez değişiklik ve düzenleme
yapılan, bütünlüğünü kaybeden, 12
Eylül zihniyeti taşıyan anayasanın
değişmesinin zaruri olduğunu ve
Türkiye’nin yeni anayasasına kavuşması gerektiğini ortaya koymaktadır. Mevcut anayasada değişmeyen
sadece 58 maddenin yer alması da
yeni anayasanın gerekliliğinin bir
başka işaretidir.
Toplumu derinden yaralayan bu süreçler maalesef emekçilerimizi de
olumsuz yönde etkilemekte ve çok
büyük zararlar vermektedir. Bizler
bu süreçlerden en çok etkilenen
emekçilerimizin yaşadıkları zorluklara bizzat şahit olduk, bizzat yaşadık.
Özellikle 28 Şubat sürecinde çok ağır
bedeller ödedik. Dolayısıyla ülkemizdeki istikrarı muhafaza edecek,
toplumun tüm kesimini kucaklayan,
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bireyi, toplumu ve demokratik yapıyı ön plana alan bir anayasayı desteklemek bizim görevimizdir. Çünkü
demokrasinin olmadığı yerde güçlü
bir sendikal yaşam da muhafaza edilemez.
HAK-İŞ/HİZMET-İŞ olarak her dönemde devletimizin, milletimizin,
demokrasimizin yanında yer aldık.
Bundan sonra da demokrasimize sahip çıkmaya devam edeceğiz.
Gelecek nesillerimizin asırlar boyu
referans alabilecekleri, toplumun
her kesiminin katıldığı, özgürlükçü ve
demokratik bir anayasa bu ülkenin
ve evlatlarının hakkıdır.
Birliğimizin ve bütünlüğümüzün korunması ve özgür birey, güçlü toplum, daha demokratik bir Türkiye
için yeni anayasa şart olduğunu düşünüyoruz.

ZİYARETLER

ARSLAN’DAN DIYARBAKIR VALISI MÜNIR
KARALOĞLU’NA ZIYARET

Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 23
Şubat 2021 tarihinde Diyarbakır Valisi
Münir Karaloğlu’nu makamında ziyaret
etti.
Ziyaret programına HAK-İŞ Genel Sekreteri Eda Güner, Diyarbakır Şube Baş-

kanımız Ercan Kahraman, HAK-İŞ Kadın
Komitesi Başkanı Fatma Zengin, HAK-İŞ
Diyarbakır İl Başkanı Ahmet Dinç ve
HAK-İŞ’e bağlı sendikaların Diyarbakır
İl Başkanları katıldı. Genel Başkanımız
Mahmut Arslan, Diyarbakır Valisi Mü-

nir Karaloğlu’na HAK-İŞ tarafından Hatay Ormanları Ağaçlandırma Arazisine,
adına yapılan fidan bağışı sertifikasını
takdim etti.

ARSLAN, DIYARBAKIR ŞUBE BAŞKANLIĞIMIZI
ZIYARET ETTI
met Dinç ve HAK-İŞ’e bağlı sendikaların
Diyarbakır İl Başkanlarıyla bir araya
geldi.
Ziyaret programında çalışma hayatı ve
gündeme ilişkin konular ele alındı.

Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 23
Şubat 2021 tarihinde Diyarbakır Şube
Başkanlığımızı ziyaret etti.
Ziyaretinde Arslan’a, HAK-İŞ Genel Sekreteri Eda Güner ile HAK-İŞ Kadın Ko-

mitesi Başkanı Fatma Zengin eşlik etti.
Genel Başkanımız Mahmut Arslan Diyarbakır Şube Başkanlığımızda, Diyarbakır Şube Başkanımız Ercan Kahraman, HAK-İŞ Diyarbakır İl Başkanı Ah-
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Ziyaret programının sonunda Genel
Başkanımız Mahmut Arslan, Öz Sağlık-İş Sendikası Diyarbakır İl Başkanı
Mehmet Aküzüm, Öz Finans-İş Sendikası Diyarbakır İl Başkanı Tahsin
Koçhan, Öz Güven-Sen Diyarbakır İl
Başkanı Hidayet Meşe ve Öz Çelik-İş
Sendikası İşyeri Temsilcisi M. HanifiYardımeden’e HAK-İŞ tarafından Hatay
Ormanları Ağaçlandırma Arazisine, adlarına yapılan fidan bağışı sertifikalarını
takdim etti.

ZİYARETLER

ARSLAN, AK PARTI KAHRAMANMARAŞ
MILLETVEKILI HABIBE ÖÇAL’I AĞIRLADI
Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 15
Mart 2021 tarihinde AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Habibe Öçal’ı
makamında ağırladı.
AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili
Habibe Öçal, kaleme aldığı “PKK Terörü
ve Kadın” isimli kitabı Genel Başkanımız Mahmut Arslan’a takdim etti.

ARSLAN, AK PARTI ÇORUM MILLETVEKILI
EROL KAVUNCU’YU AĞIRLADI
Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 25
Şubat 2021 tarihinde AK Parti Çorum
Milletvekili Erol Kavuncu’yu ağırladı.
Ziyarette karşılıklı görüş alışverişinde
bulunuldu.

ARSLAN’DAN, AK PARTI GAZIANTEP IL BAŞKANI
ÖZKEÇECI’YE ZIYARET
Genel Başkanımız Mahmut Arslan, AK Parti Gaziantep
İl Başkanı Mehmet Özkeçeci’yi ziyaret etti. 3 Mart 2021
tarihinde gerçekleştirilen ziyarette Arslan’a HAK-İŞ Genel
Başkan Yardımcısı Dr. Osman Yıldız ve Gaziantep Şube
Başkanımız Halil İbrahim Tanrıöver eşlik etti.
Genel Başkanımız Arslan ve AK Parti Gaziantep İl Başkanı
Özkeçeci gündeme ve çalışma hayatına dair değerlendirmelerde bulundu.
Arslan ziyaret sonunda AK Parti İl Başkanı Özkeçeci’ye,
HAK-İŞ tarafından Hatay Ormanları Ağaçlandırma Arazisine adına yapılan fidan bağış sertifikasını takdim etti.
123

ZİYARETLER

ARSLAN, GAZIANTEP VALISI GÜL’Ü ZIYARET ETTI
Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 3 Mart 2021
tarihinde, Gaziantep Valisi Davut Gül’ü makamında
ziyaret etti. Genel Başkanımız Arslan’a, HAK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Dr. Osman Yıldız ve Gaziantep Şube Başkanımız Halil İbrahim Tanrıöver eşlik
etti. Ziyarette Arslan ve Gül gündeme ilişkin konularda görüş alışverişinde bulundu. Genel Başkanımız Mahmut Arslan ziyaret sonunda, Gaziantep Valisi Davut Gül’e HAK-İŞ tarafından Hatay Ormanları
Ağaçlandırma Arazisine, adına yapılan fidan bağışı
sertifikasını takdim etti.

BEM-BIR-SEN GENEL BAŞKAN YARDIMCISI SEVER’DEN,
GENEL BAŞKAN VEKILIMIZ ÖZ’E GEÇMIŞ OLSUN ZIYARETI
HAK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı ve Genel Başkan Vekilimiz Av. Hüseyin Öz, 3
Mart 2021 tarihinde BEM-BİR-SEN Genel Başkan Yardımcısı Nurettin Sever’i
ağırladı. BEM-BİR-SEN Genel Başkan
Yardımcısı Nurettin Sever, Genel Başkan Vekilimiz Av. Hüseyin Öz’e geçmiş
olsun ziyaretinde bulundu.
Genel Başkan Vekilimiz Öz, ziyaretlerinden ötürü Sever’e teşekkürlerini
iletti.

GENEL BAŞKAN VEKILIMIZ ÖZ'DEN, KAHRAMANMARAŞ
BÜYÜKŞEHIR BELEDIYE BAŞKANI GÜNGÖR’E ZIYARET
Güngör’ü makamında ziyaret etti.
Genel Başkan Vekilimize ziyaretinde Kahramanmaraş Şube Başkanımız
Ömer Çınar, Genel Merkez Toplu İş
Sözleşmesi Daire Başkanımız Av. Muhammet Nurbaki Türkay, Toplu İş Sözleşmesi Dairesi Avukatı Abdulkerim
Çevik eşlik etti.
Genel Başkan Vekilimiz Öz, Kahramanmaraş Belediyesi’nde çalışan üyelerimizin durumları ve toplu iş sözleşmesi
müzakereleri konularında görüş alışverişinde bulundu.
HAK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı ve Genel Başkan Vekilimiz Av. Hüseyin Öz, 11

Mart 2021 tarihinde, Kahramanmaraş
Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin
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Güngör ise ziyaretlerinden ötürü Genel
Başkan Vekilimiz Hüseyin Öz’e teşekkürlerini iletti.

ZİYARETLER

ARSLAN, ISTANBUL 4 NO’LU ŞUBE YÖNETIMIMIZI KABUL ETTI
Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 15 Mart
2021 tarihinde, İstanbul 4 No’lu Şube Başkanımız Yücel Fırat ve beraberindeki Şube Yönetim
Kurulu Üyelerimizi kabul etti. Arslan, İstanbul 4
No’lu Şubemizin 11 Mart 2021 tarihinde gerçekleştirilen 4. Olağan Genel Kurulu’nda Şube
Başkanımız seçilen Yücel Fırat ve yönetim kurulu üyelerimize çalışmalarında başarılar diledi.
İstanbul 4 No’lu Şube Başkanımız Yücel Fırat da
Genel Başkanımız Mahmut Arslan’a göstermiş
olduğu katkı ve desteklerinden dolayı teşekkür
etti. Ziyarette, İstanbul 4 No’lu Şubemiz eski
başkanı Reşat Kaya da yer aldı.

GENEL BAŞKAN VEKILIMIZ ÖZ, GAZIANTEP 2 NO’LU
ŞUBE BAŞKANIMIZ HOŞAF ILE BIR ARAYA GELDI
HAK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı ve Genel Başkan
Vekilimiz Av. Hüseyin Öz, 15 Mart 2021 tarihinde,
Gaziantep 2 No’lu Şube Başkanımız Ahmet Hoşaf
ile bir araya geldi. Genel Başkan Vekilimiz Av. Hüseyin Öz, 3 Mart 2021 tarihinde gerçekleştirilen Gaziantep 2 No’lu Şubemizin 1. Olağan Genel Kurulu’nda seçilen şube yönetim kurulu üyelerimize başarı
dileklerinde bulunarak Gaziantep 2 No’lu Şubemizin çalışmalarıyla ilgili Ahmet Hoşaf’tan bilgi aldı.
Gaziantep 2 No’lu Şube Başkanımız Ahmet Hoşaf,
Genel Başkan Vekilimiz Öz’e Gaziantep 2 No’lu Şubemize göstermiş olduğu katkılar için teşekkür etti.

ARSLAN, MAVI MARMARA ŞEHIDIMIZ FAHRI YALDIZ’IN
MEZARINI ZIYARET ETTI
Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 18 Mart 2021 tarihinde, Adıyaman Şubemiz eski Denetleme Kurulu
Üyesi ve Mavi Marmara Şehidimiz Fahri Yaldız’ın mezarını ziyaret etti. Genel Başkanımız Mahmut Arslan
beraberindeki heyetle birlikte 2010 yılında Gazze’ye
insani yardım götüren Mavi Marmara Gemisinde İsrail askerleri tarafından şehit edilen Fahri Yaldız’ı mezarı başında dualarla andı.
Genel Başkanımız Mahmut Arslan’a Adıyaman Şube
Başkanımız Hasan Kılınç ve Şube Yönetim Kurulu
üyelerimiz eşlik etti. Mezarlık ziyareti sonrası civarda çalışan Adıyaman Su İşleri Genel Müdürlüğü’nde
çalışan üyelerimize görevleri başında kolaylık dileyen
Arslan, üyelerimizle bir süre sohbet etti.
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ZİYARETLER

ARSLAN, NIĞDE ŞUBE YÖNETIMIMIZI AĞIRLADI
Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 15 Mart
2021 tarihinde, Niğde Şube Başkanımız Kadir Yenel ve beraberindeki Şube Yönetim
Kurulu Üyelerimizi ağırladı.
Arslan, Niğde Şubemizin 4 Mart 2021 tarihinde gerçekleştirilen 1. Olağan Genel Kurulunda Şube Başkanlığımıza seçilen Kadir
Yenel ve beraberindeki Şube Yönetim Kurulu Üyelerimize çalışmalarında başarılar
diledi.
Niğde Şube Başkanımız Kadir Yenel de Genel Başkanımız Mahmut Arslan’a katkı ve
desteklerinden dolayı teşekkür etti.

ARSLAN, GAZIANTEP 2 NO’LU ŞUBE BAŞKANIMIZI
KABUL ETTI
Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 15 Mart
2021 tarihinde, Gaziantep 2 No’lu Şube
Başkanımız Ahmet Hoşaf’ı kabul etti.
Arslan, Gaziantep 2 No’lu Şubemizin 3 Mart
2021 tarihinde gerçekleştirilen 1. Olağan
Genel Kurulu sonucunda Şube Başkanlığımıza seçilen Ahmet Hoşaf’a çalışmalarında
başarılar diledi.
Gaziantep 2 No’lu Şube Başkanımız Ahmet
Hoşaf da Genel Başkanımız Mahmut Arslan’a desteklerinden dolayı teşekkür etti.

ARSLAN, ONGUN A.Ş. MÜDÜRÜ UYSAL’I KABUL ETTI
Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 23 Mart
2021 tarihinde, Karaman Belediyesi iştiraki Ongun A.Ş. Genel Müdürü Turan Uysal’ı
makamında kabul etti.
Ziyarette Karaman Şube Başkanımız Mehmet Bayrakçı’da yer aldı.
Günün anısına karşılıklı hediyeleşmede bulunuldu.
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ZİYARETLER

ARSLAN,
MEMUR-SEN GENEL
BAŞKANI YALÇIN’I
AĞIRLADI
Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 23 Mart
2021 tarihinde, MEMUR-SEN Genel Başkanı Ali
Yalçın’ı makamında ağırladı.
Ziyarette, HAK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Osman Yıldız ile MEMUR-SEN Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Emin Esen yer aldı.

ARSLAN, AK PARTI 7. BÜYÜK OLAĞAN KONGRESINE KATILDI
Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 24 Mart
2021 tarihinde Ankara Spor Salonunda düzenlenen AK Parti 7. Büyük Olağan Kongresine katıldı. Genel Başkanımız Arslan’a HAKİŞ Kadın Komitesi Başkanı Fatma Zengin
eşlik etti.
Genel Başkanımız Mahmut Arslan, AK Parti
7. Büyük Olağan Kongresinin hayırlara vesile olması dileğinde bulundu.

GENEL BAŞKANIMIZ ARSLAN, ADIYAMAN ŞUBEMIZI
ZIYARET ETTI
Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 18 Mart
2021 tarihinde, Adıyaman Şube Başkanlığımızı ziyaret etti.
Adıyaman Şube Başkanlığı’mızın çalışmalarıyla ilgili Şube Başkanımız Hasan Kılınç’tan
bilgi alan Arslan, Kılınç ve şube yönetimine
görevlerinde başarılar diledi.
Adıyaman Şube Başkanımız Hasan Kılınç
ziyaretinden dolayı Genel Başkanımız Mahmut Arslan’a teşekkür etti.
Ziyarette HAK-İŞ’e bağlı Sendikaların Adıyaman İl Başkanları da yer aldı.
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ZİYARETLER

ARSLAN, BAKAN SOYLU’YA TAZIYE
ZIYARETINDE BULUNDU
Genel Başkanımız Mahmut Arslan,
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya annesinin vefatı dolayısıyla taziye ziyaretinde bulundu.
Arslan, 14 Mart 2021 tarihinde gerçekleştirdiği taziye ziyaretinde, İçişleri
Bakanımız Süleyman Soylu’nun kıymetli annesi Servet Soylu Hanımefendinin vefatından duyduğu üzüntüyü
dile getirdi. Arslan, merhumeye yüce
Allah’tan rahmet, İçişleri Bakanımız
Süleyman Soylu ve ailesine sabır dileğinde bulundu.

ARSLAN’DAN YILDIZ’A TAZIYE ZIYARETI
Genel Başkanımız Mahmut Arslan,
HAK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı ve Genel Başkan Vekilimiz Av. Hüseyin Öz ile
birlikte, HAK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Dr. Osman Yıldız’a merhum babası
Mustafa Yıldız’ın vefatından dolayı Sakarya Hendek ilçesindeki baba evinde
taziye ziyaretinde bulundu.
Arslan, merhum Yıldız’a yüce Allah’tan
rahmet, HAK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Dr. Osman Yıldız başta olmak üzere ailesine, sevenlerine ve yakınlarına
baş sağlığı dileğinde bulundu.

ARSLAN’DAN, SENDIKAMIZIN KURUCU ÜYELERINDEN
KAPLAN’IN AILESINE TAZIYE ZIYARETI
Genel Başkanımız Mahmut Arslan,
Sendikamızın kurucu üyeleri arasında
bulunan ve geçtiğimiz yıl vefat eden
Ömer Kaplan’ın ailesine taziye ziyaretinde bulundu.
Arslan’a taziye ziyaretinde Adıyaman
Şube Başkanımız Hasan Kılınç eşlik
etti.
Genel Başkanımız Mahmut Arslan,
merhum Ömer Kaplan’a Allah’tan rahmet, ailesine ve sevenlerine sabır ve
başsağlığı dileğinde bulundu.
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ZİYARETLER

ARSLAN, SAĞLIK-SEN BAŞKAN YARDIMCISI
ASLAN’IN CENAZE TÖRENINE KATILDI
Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 19 Şubat
2021 tarihinde, MEMUR-SEN Konfederasyonu’na bağlı Sağlık-Sen Genel Başkan Yardımcısı
Abdülaziz Aslan’ın cenaze törenine katıldı.
Memur-Sen Genel Merkezi önünde düzenlenen törene, Genel Başkanımız Mahmut Arslan,
Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, merhum
Aslan’ın yakınları, HAK-İŞ’e bağlı sendikaların
başkan ve yöneticileri, Memur-Sen’e bağlı sendikaların başkan ve yöneticileri katıldı.
Genel Başkanımız Mahmut Arslan, merhum
Abdülaziz Aslan’a yüce Allah’tan rahmet, ailesine ve sevenlerine sabır ve başsağlığı dileğinde
bulundu.

GENEL BAŞKAN YARDIMCIMIZ ÖZDEMIR, YILDIZ’IN
BABASININ CENAZE TÖRENINE KATILDI
Genel Başkan Yardımcımız Halil Özdemir, Genel Sekreterimiz Remzi Karataş
ile birlikte, HAK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Dr. Osman Yıldız’ın babasının
cenaze törenine katıldı. Sendikamız
Genel Yönetim Kurulu Üyelerinin taziyelerini ileten Özdemir, Yıldız’a ve ailesine başsağlığı ve sabır dileğinde bulundu. Cenaze törenine ayrıca, Sakarya
Şube Başkanımız M. Mesut Gökdemir,
Balıkesir Şube Başkanımız Savaş Dal,
Ankara 2 No’lu Şube Başkanımız Recep
Dere, Ankara 4 No’lu Şube Başkanımız Yusuf Güler, Ankara 5 No’lu Şube
Başkanımız Murat Demirtaş, Ankara 6
No’lu Şube Başkanımız İbrahim Tuncer, Ankara 7 No’lu Şube Başkanımız
Mustafa Genç, İstanbul 5 No’lu Şube
Başkanımız Mustafa Şişman, İstanbul
9 No’lu Şube Başkanımız Emrullah Aslan, İstanbul 10 No’lu Şube Başkanımız
Ahmet Şimşek, İstanbul 11 No’lu Şube
Başkanımız Ahmet Şimşek, İstanbul 12
No’lu Şube Başkanımız Ramadan Aygün, HAK-İŞ’e bağlı sendikaların Genel
Başkanları, HAK-İŞ ve HİZMET-İŞ personelleri ve Yıldız ailesi katıldı.
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ZİYARETLER

ARSLAN’DAN, HAK-IŞ KURUCULARINDAN KAPLAN’IN
AILESINE TAZIYE ZIYARETI
Genel Başkanımız Mahmut Arslan, Konfederasyonumuz HAK-İŞ’in kurucuları arasında bulunan ve geçtiğimiz yıl vefat eden Abdülhakim Kaplan’ın ailesine
taziye ziyaretinde bulundu.
Arslan’a taziye ziyaretinde Gaziantep Şube Başkanımız Halil İbrahim Tanrıöver ve Gaziantep 2 No’lu
Şube Başkanımız Ahmet Hoşaf eşlik etti.
Genel Başkanımız Mahmut Arslan, merhum Abdülhakim Kaplan’a Allah’tan rahmet, ailesine ve sevenlerine sabır ve başsağlığı dileğinde bulundu.

ARSLAN, HAK-IŞ GENEL BAŞKAN YARDIMCISI ŞAHIN’IN
KARDEŞININ CENAZE TÖRENINE KATILDI
Gümüşova ilçesine bağlı Yıldıztepe
Köyünde dualar eşliğinde defnedildi.
Merhum Şahin’in cenaze törenine, Genel Başkanımız Mahmut Arslan, HAK-İŞ
Genel Başkan Yardımcısı Dr. Osman Yıldız, HAK-İŞ Genel Sekreteri Eda Güner,
Ankara ve İstanbul Şubelerimizin Şube
Başkanları, HAK-İŞ’e bağlı sendikaların
genel başkanları, merhumun ailesi, yakınları ve sevenleri katıldı.

Genel Başkanımız Mahmut Arslan, HAKİŞ Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Şahin’in kardeşi merhum Mustafa Şahin’in

cenaze törenine katıldı. Merhum Mustafa Şahin, 25 Mart 2021 günü kılınan
cenaze namazının ardından Düzce’nin

Genel Başkanımız Arslan, Merhum Mustafa Şahin’e yüce Allah’tan rahmet, HAKİŞ Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Şahin başta olmak üzere ailesine, sevenlerine ve yakınlarına baş sağlığı diledi.

GENEL BAŞKAN VEKILIMIZ ÖZ, ÜYEMIZIN AILESINE
TAZIYE ZIYARETINDE BULUNDU
HAK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı ve HİZMET-İŞ Sendikamız
Genel Başkan Vekili Av. Hüseyin ÖZ, 28 Ocak 2021 tarihinde
Elazığ Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü’nde çalışan
ve görev esnasında yaşadığı trafik kazası sonucu vefat eden
üyemiz Sultan Murat Atlı’nın ailesine taziye ziyaretinde bulundu. Taziye ziyaretinde Genel Başkan Vekilimiz Av. Hüseyin
Öz’e, Elazığ Şube Başkanımız Kazım Cavlı eşlik etti.
Merhum üyemiz Sultan Murat Atlı’nın ailesi ile görüşen Öz,
Murat Atlı’nın vefatından dolayı üzüntüyi dile getirerek,
merhuma Allah’tan rahmet, ailesine de başsağlığı diledi. Genel Başkan Vekilimiz Öz, sendikamızın 50 bin TL değerindeki
Ferdi Kaza Sigortası Çekini merhumun ailesine takdim etti.
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ZİYARETLER

ARSLAN, HAK-IŞ AYDIN IL BAŞKANI VE
YÖNETIMINI KABUL ETTI
Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 26 Mart
2021 tarihinde, HAK-İŞ ve Öz Sağlık İş Sendikası Aydın İl Başkanı Nefise Şahin ve beraberindeki Yönetim Kurulu üyelerini kabul etti.
Arslan, Nefise Şahin ve beraberindeki yönetim kurulu üyelerine çalışmalarında başarılar
diledi.
Aydın, Öz Sağlık İş Sendikası İl Başkanı Nefise
Şahin, Genel Başkanımız Mahmut Arslan’a
katkı ve desteklerinden dolayı teşekkür ederek hediye takdiminde bulundu.

GENEL BAŞKAN YARDIMCIMIZ YILDIZ, SÜLEYMANPAŞA
BELEDIYE BAŞKANI YÜKSEL’I ZIYARET ETTI
Mali İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcımız Celal Yıldız, 26 Mart 2021 tarihinde,
Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel’i makamında ziyaret etti.
Ziyarette Trakya Şube Başkanımız Aykut Aktemur ve HAK-İŞ’e bağlı Öz Sağlık-İş Sendikası Tekirdağ İl Başkanı Elif Sağlam da yer aldı.
Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel’e görevlerinde başarılar dileyen Genel
Başkan Yardımcımız Celal Yıldız, üyelerimizin
durumlarıyla ilgili konularda bilgi alışverişinde bulundu.

ARSLAN, TÜGŞAV GENEL KURULU'NA KATILDI
Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 27 Mart
2021 tarihinde Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Kurucular Kurulu Olağan Genel
Kuruluna katıldı.
Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Başkanı Lokman Aylar, Genel Başkanımız Mahmut
Arslan’a yaptığı desteklerden dolayı mütevelli heyeti üyeliği beratı takdim etti.
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ZİYARETLER

GENEL BAŞKAN YARDIMCIMIZ ÖZDEMIR, ISPARTA’DA
ZIYARETLER GERÇEKLEŞTIRDI
ğirmen ile karşılıklı görüş alışverişinde
bulunarak, Isparta Belediyesi’nde çalışan üyelerimizin durumlarını görüştüler.
Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Genel Başkan Yardımcımız
Özdemir’e ziyaretlerinden dolayı teşekkürlerini ileterek göreve yeni atanan Isparta İl Başkanımız Zeynel Başpınar’a görevinde başarılar diledi.

Genel Başkan Yardımcımız Halil Özdemir, 30 Mart 2021 tarihinde, Isparta’da bir dizi ziyaret gerçekleştirdi.
Teşkilatlanmadan Sorumlu Genel Başkan Yardımcımız Halil Özdemir, Isparta
ziyaretleri kapsamında ilk olarak Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’i ve Belediye Başkan Yardımcısı

Uğur Büyükçulcu’yu makamlarında
ziyaret etti.
Özdemir’e ziyaretlerinde Isparta Yeni
İl Başkanımız Zeynel Başpınar ile Antalya Şube Başkanımız Muhammet
Talha Kandil eşlik etti.
Genel Başkan Yardımcımız Özdemir,
Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başde-

Genel Başkan Yardımcımız Özdemir,
ikinci ziyaretini Isparta Belediye Başkan Yardımcısı Uğur Büyükçulcu’yu
ziyaret ederek gerçekleştirdi.
Özdemir ziyaretlerin ardından İl Başkanımız Başpınar ve Yönetim Kurulu
ile bir araya gelerek istişare toplantısı gerçekleştirdi. Toplantıda Başpınar,
ziyaretinden dolayı Özdemir’e memnuniyetlerini dile getirerek Isparta’da
üyelerimiz adına yürütülen çalışmalarla ilgili bilgi verdi.

GENEL YÖNETIM KURULU ÜYELERIMIZ, RIZE ŞUBE
BAŞKANIMIZIN BABASININ CENAZE TÖRENINE KATILDI

HAK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı ve
Genel Başkan Vekilimiz Av. Hüseyin

Öz, Genel Başkan Yardımcılarımız Celal Yıldız ile Mehmet Keskin 15 Mayıs
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2021 tarihinde, Rize Şube Başkanımız
Mehmet Alaca’nın babasının cenaze
törenine katıldı. Cenaze törenine Genel Yönetim Kurulu Üyelerimizin yanı
sıra, Öz Sağlık-İş Sendikası Genel Başkanı Devlet Sert, Ankara 4 No’lu Şube
Başkanımız Yusuf Güler, Samsun Şube
Başkanımız Ziya Uzun, Trabzon Şube
Başkanımız İsmail Hakkı Kaplan katılarak Alaca ailesinin yanında oldu. Salarha Beldesi’nde kılınan öğle namazına
müteakip kılınan cenaze namazı sonrası mezarlığa defnedilen merhuma
yüce Allah’tan rahmet dileyen Genel
Yönetim Kurulu Üyelerimiz, acılı Alaca
ailesine başsağlığı ve sabırlar diledi.

ZİYARETLER

ARSLAN, ANKARA 1 NO’LU ŞUBE YÖNETIMIMIZI
KABUL ETTI
Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 5 Nisan
2021 tarihinde, Ankara 1 No’lu Şube Başkanımız Mahmut Tosun ve beraberindeki yönetim
kurulu üyelerini makamında kabul etti.
Arslan, Ankara 1 No’lu Şubemizin 17 Mart
2021 tarihinde gerçekleştirilen 8. Olağan Genel
Kurulu seçimleri sonucunda şube başkanlığına
seçilen Mahmut Tosun’a çalışmalarında başarılar diledi. Ankara 1 No’lu Şube Başkanımız
Mahmut Tosun da Genel Başkanımız Mahmut
Arslan’a desteklerinden dolayı teşekkür etti.

GENEL BAŞKAN VEKILIMIZ ÖZ,
ISPARTA IL BAŞKANIMIZ ILE BIR ARAYA GELDI
HAK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı ve
Genel Başkan Vekilimiz Av. Hüseyin
Öz, 1 Nisan 2021 tarihinde, Isparta İl
Başkanımız Zeynel Başpınar ve beraberindeki Isparta İl Başkan Yardımcılarımızla bir araya geldi.
Isparta İl Başkanlığımıza yeni atanan
Zeynel Başpınar’a görevinde başarılar
dileyen Genel Başkan Vekilimiz Öz, ziyarette üyelerimizin durumlarıyla ilgili
konularda istişarelerde bulundu.

GENEL SEKRETERIMIZ KARATAŞ IŞKUR ANKARA
IL MÜDÜRÜ AY’I ZIYARET ETTI
Genel Sekreterimiz Remzi Karataş, 31
Mart 2021 tarihinde Aile, Çalışma ve
Sosyal Hizmetler Bakanlığı Ankara Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Arif Ay’ı
makamında ziyaret etti.
Genel Sekreterimiz Karataş, ziyaretinde Ay ile karşılıklı görüş alışverişinde
bulundu.
Ankara Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Arif Ay, ziyaretinden dolayı Genel
Sekreterimiz Karataş’a teşekkürlerini
iletti.
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ZİYARETLER

ARSLAN, UŞAK BELEDIYE BAŞKANI ÇAKIN’I AĞIRLADI
Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 6
Nisan 2021 tarihinde Uşak Belediye
Başkanı Mehmet Çakın’ı makamında
kabul etti.
Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın,
Genel Başkanımız Mahmut Arslan’a
el işçiliği ile dokunan bir kilim hediye
etti.
Ziyarette karşılıklı görüş alışverişinde
bulunuldu.

ARSLAN, MERSIN ŞUBE YÖNETIMIMIZI KABUL ETTI
Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 13
Nisan 2021 tarihinde, Mersin Şube
Başkanlığına seçilen Mehmet Yüce ve
beraberindeki yönetim kurulu üyelerini kabul etti. Arslan, Mersin Şubemizin
6 Nisan 2021 tarihinde gerçekleştirilen 6. Olağan Genel Kurulu seçimleri
sonucunda şube başkanlığına seçilen
Mehmet Yüce’ye çalışmalarında başarılar diledi.
Mersin Şube Başkanımız Mehmet
Yüce de Genel Başkanımız Mahmut
Arslan’a desteklerinden dolayı teşekkür etti.

GENEL BAŞKAN YARDIMCILARIMIZ YILDIZ ve KESKIN,
OSMANIYE ŞUBEMIZI ZIYARET ETTI
Genel Başkan Yardımcılarımız Celal Yıldız ve Mehmet Keskin, 5 Nisan 2021
tarihinde, Osmaniye Şubemizi ziyaret
etti. Osmaniye Şubemizin çalışmaları ve üyelerimizin durumlarıyla ilgili
Osmaniye Şube Başkanımız Kadir Çenet’ten bilgi alan Yıldız ve Keskin, şube
başkanımıza görevlerinde başarılar
diledi.
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ZİYARETLER

GENEL BAŞKAN YARDIMCILARIMIZ ÖZDEMIR ILE YILDIZ,
KIRIKKALE BELEDIYE BAŞKANI SAYGILI’YI ZIYARET ETTI

Genel Başkan Yardımcılarımız Halil
Özdemir ile Celal Yıldız, 8 Nisan 2021
tarihinde, Kırıkkale Belediye Başkanı
Mehmet Saygılı’yı makamında ziyaret
etti. Ziyarette Genel Başkan Yardımcılarımız Özdemir ile Yıldız’a, Kırıkkale

Şube Başkanımız Celal Yünlü ve Şube
yönetimi eşlik etti. Genel Başkan Yardımcılarımız Özdemir ile Yıldız, Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı ile
karşılıklı görüş alışverişinde bulunarak
üyelerimizin durumlarıyla ilgili fikir

alışverişinde bulundu. Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, Genel
Başkan Yardımcımız Özdemir ile Yıldız’a ziyaretlerinden dolayı teşekkürlerini iletti.

GENEL BAŞKAN YARDIMCIMIZ KESKIN, GIRESUN
BELEDIYE BAŞKANI ŞENLIKOĞLU’NU ZIYARET ETTI
lediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu’na,
HAK-İŞ tarafından Hatay Ormanları
Ağaçlandırma Arazisine, adına yapılan
fidan bağışı sertifikasını takdim etti.
KESKİN’DEN BEM-BİR-SEN GİRESUN
İL BAŞKANLIĞINA HAYIRLI OLSUN
ZİYARETİ
Eğitim ve Sosyal İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcımız Mehmet Keskin, Giresun Belediye Başkanı ziyareti
sonrası BEM-BİR-SEN Giresun İl Başkanlığını ziyaret etti.

Genel Başkan Yardımcımız Mehmet
Keskin, 8 Nisan 2021 tarihinde, Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu’nu ziyaret etti.

Nevzat Acu eşlik ederken, ziyarette
üyelerimiz hakkında ve çalışma hayatına dair konularda görüş alışverişinde
bulunuldu.

Ziyaretinde Genel Başkan Yardımcımız Keskin’e, Ordu Şube Başkanımız

Ziyaretin sonunda Genel Başkan Yardımcımız Mehmet Keskin, Giresun Be-
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Ziyarette BEM-BİR-SEN Giresun İl
Başkanı Coşkun Musaoğlu ile bir süre
gündeme dair istişarelerde bulunan
Genel Başkan Yardımcımız Keskin,
hizmete yeni açılan BEM-BİR-SEN Giresun İl binasından ötürü hayırlı olsun
dileklerinde bulundu.

ZİYARETLER

GENEL BAŞKAN YARDIMCIMIZ YILDIZ, KOCAELI’NDE
ZIYARETLERDE BULUNDU

Genel Başkan Yardımcımız Celal Yıldız,
12 Nisan 2021 tarihinde, Kocaeli’ne
bağlı Derince ve Çayırova Belediyelerini ziyaret etti. Ziyarette Genel Başkan Yardımcımız Yıldız’a, Kocaeli Şube
Başkanımız İdris Ersoy eşlik etti. Genel
Başkan Yardımcımız Celal Yıldız, Derince Belediye Başkan Yardımcısı Kemal
Bayraktar ve Çayırova Belediye Başkan

Yardımcısı Sadettin Arıkboğa ile karşılıklı görüş alışverişinde bulundu.
GENEL BAŞKAN YARDIMCIMIZ
KOCAELİ ŞUBEMİZİ ZİYARET ETTİ
Genel Başkan Yardımcımız Celal Yıldız,
Kocaeli temasları kapsamında ikinci
ziyaretini Kocaeli Şube Başkanlığımıza
gerçekleştirdi. Genel Başkan Yardımcı-

mız Yıldız, Şubemizin yaptığı çalışmalar
hakkında bilgi aldı. Yıldız, gayretlerinden dolayı Şube Başkanımız İdris Ersoy’a teşekkür ederek başarılarının devamını diledi. Kocaeli Şube Başkanımız
Ersoy, ziyaretlerinden ve desteklerinden dolayı Genel Başkan Yardımcımız
Yıldız’a memnuniyetlerini dile getirdi.

GENEL BAŞKAN YARDIMCIMIZ ÖZDEMIR BATMAN’DA
TEMASLARDA BULUNDU
Genel Başkan Yardımcımız Halil Özdemir, 28 Nisan 2021 tarihinde, Batman’da temaslar gerçekleştirdi. Teş-

kilatlanmadan Sorumlu Genel Başkan
Yardımcımız ilk olarak Batman Valisi
ve Belediye Başkan Vekili Hulusi Şa-

hin’i ve Batman Belediye Başkan Yardımcısı Adnan Yürük’ü makamlarında
ziyaret etti. Genel Başkan Yardımcımız Özdemir’e ziyaretinde, Batman İl
Başkanımız Bünyamin Söğüt ve Genel
Merkez Teşkilatlanma Uzmanımız M.
Zeki Özen eşlik etti.
Genel Başkan Yardımcımız Özdemir,
Batman Valisi ve Belediye Başkan Vekili Şahin ve Belediye Başkan Yardımcısı Adnan Yürük ile karşılıklı görüş alışverişinde bulundu.
Batman Valisi ve Belediye Başkan Vekili Hulusi Şahin ile Başkan Yardımcısı
Adnan Yürük, Genel Başkan Yardımcımız Özdemir’e ziyaretlerinden dolayı
teşekkürlerini iletti.
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ZİYARETLER

GENEL BAŞKAN YARDIMCILARIMIZ MERSIN ŞUBEMIZ
ILE BIR ARAYA GELDI

Genel Başkan Yardımcılarımız Halil Özdemir, Celal Yıldız, Mehmet Keskin ve
Genel Sekreterimiz Remzi Karataş, 13
Nisan 2021 tarihinde Mersin Şube Başkanımız Mehmet Yüce ve beraberindeki
Şube Yönetimiyle bir araya geldi. Genel

Başkan Yardımcılarımız Özdemir, Yıldız,
Keskin ile Genel Sekreterimiz Karataş, 6 Nisan 2021 Mersin Şubemizin 6.
Olağan Genel Kurulu’nda Mersin Şube
Başkanlığına seçilen Mehmet Yüce ve
Şube Yönetimine görevlerinde başarı-

lar dileyerek Şubemizin çalışmalarıyla
ilgili Mehmet Yüce’den bilgi aldı. Mersin
Şube Başkanımız Mehmet Yüce, Genel
Başkan Yardımcılarımıza ve Genel Sekreterimize Mersin Şubemize göstermiş
olduğu katkılar için teşekkür etti.

SODEMSEN GENEL SEKRETERI KORKMAZ’DAN
HIZMET-IŞ’E ZIYARET
SODEMSEN Genel Sekreteri Cahit
Korkmaz, 19 Nisan 2021 tarihinde
Sendikamız HİZMET-İŞ’i ziyaret etti.
Sosyal Demokrat Kamu İşverenleri
Sendikası (SODEMSEN) Genel Sekreteri Cahit Korkmaz, beraberindeki Hukuk Koordinatörü Prof. Dr. Süleyman
Başterzi ve Hukuk Müşaviri Av. Hüseyin Can Güner ile birlikte Sendikamızı
ziyaret etti. Görüşmede, HAK-İŞ Genel
Başkan Yardımcısı ve Genel Başkan Vekilimiz Av. Hüseyin Öz, Genel Başkan
Yardımcılarımız Halil Özdemir, Celal
Yıldız ve Genel Sekreterimiz Remzi Karataş yer aldı.
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ZİYARETLER

GENEL BAŞKAN YARDIMCIMIZ ÖZDEMIR,
BINGÖL BELEDIYE BAŞKANI ARIKAN’I ZIYARET ETTI
ma Uzmanımız M. Zeki Özen eşlik etti.
Bingöl Belediye Başkanı Erdal Arıkan’a
görevinde muvaffakiyetler dileyen Özdemir, üyelerimizin durumlarıyla ilgili
Arıkan ile görüş alışverişinde bulundu.
ÖZDEMİR BİNGÖL’DE TEMSİLCİLERLE
BİR ARAYA GELDİ
Genel Başkan Yardımcımız Halil Özdemir, Bingöl temasları kapsamında Bingöl Belediyesi’nde görev yapan temsilcilerimizle bir araya geldi.

Genel Başkan Yardımcımız Halil Özdemir, 14 Nisan 2021 tarihinde, Bingöl
Belediye Başkanı Erdal Arıkan’ı maka-

mında ziyaret etti. Özdemir’e ziyaretinde Bingöl İl Başkanımız Abdülmecid
Akdemir ve Genel Merkez Teşkilatlan-

Bingöl İl Başkanlığımıza çalışmalarında
başarılar dileyen Özdemir, düzenlenen
toplantıda üyelerimizin pandemi sürecindeki çalışmalarıyla ilgili bilgi alarak
bir süre sohbet etti.

GENEL BAŞKAN YARDIMCILARIMIZ
ISTANBUL ŞUBELERIMIZI ZIYARET ETTI
Mustafa Şişman ve İstanbul 7 No’lu
Şube Başkanımız Nizamettin Yurul hazır bulundu.

Genel Başkan Yardımcılarımız Halil Özdemir, Celal Yıldız ve Mehmet Keskin,
19 Mayıs 2021 tarihinde, İstanbul 1, 2
ve 5 Nol’lu Şubelerimizi ziyaret etti.

Ziyarette İstanbul 1 No’lu Şube Başkanımız Mustafa Canpolat, İstanbul 2
No’lu Şube Başkanımız Ahmet Günce, İstanbul 5 No’lu Şube Başkanımız
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İstanbul Şubelerimizin çalışmaları ve
üyelerimizin durumlarıyla ilgili Şube
Başkanlarımızdan bilgi alan Özdemir,
Yıldız ve Keskin, Türkiye’nin en büyük
işçi sendikası olmanın sorumluluğunu
taşıdıklarını, bu güç ve sorumlulukla,
birlik ve dayanışma içerisinde yeni
hedefler belirleyerek çalışmalarını
sürdürmesi gerektiğini dile getirerek
şube başkanlarımıza görevlerinde başarılar dilediler. Şube Başkanlarımız
Canpolat, Günce, Şişman ve Yurul,
ziyaretlerinden dolayı Genel Başkan
Yardımcılarımız Özdemir, Yıldız ve Keskin’e memnuniyetlerini dile getirdi.

ZİYARETLER

GENEL BAŞKAN VEKILIMIZ ÖZ
VAN’DA TEMASLARDA BULUNDU
etti. Ziyaretlerde Genel Başkan Vekilimiz Öz’e Van Şube Başkanımız Fatih
Akdeniz eşlik etti.
ÖZ, VAN ŞUBE YÖNETİMİ VE İŞYERİ
SENDİKA TEMSİLCİLERİMİZLE BİR
ARAYA GELDİ
Genel Başkan Vekilimiz Av. Hüseyin Öz,
Van Büyükşehir Belediyesi ve Tuşba
Belediyesi ziyaretleri sonrası Van Şube
Başkanlığımızı ziyaret etti.
HAK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı ve Genel Başkan Vekilimiz Av. Hüseyin Öz,
16 Nisan 2021 tarihinde Van’da bir dizi
temaslarda bulundu. Genel Başkan Vekilimiz Öz, Van temasları kapsamında
Van Valisi ve Van Büyükşehir Belediye
Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez’i
makamında ziyaret etti. Genel Başkan
Vekilimiz Av. Hüseyin Öz, Van Valisi ve
Van Büyükşehir Belediye Başkan Vekili
Mehmet Emin Bilmez ile Van Büyükşehir Belediyesi’nde çalışan üyelerimizin
durumlarıyla ilgili karşılıklı görüş alışverişinde bulundu. Van Valisi Mehmet
Emin Bilmez de ziyaretten duyduğu
memnuniyeti dile getirdi.

GENEL BAŞKAN VEKİLİMİZ ÖZ, VASKİ
GENEL MÜDÜRÜ KAPLAN’I ZİYARET
ETTİ
Genel Başkan Vekilimiz Öz, daha sonra
VASKİ Genel Müdürü Ülker Cem Kaplan’ı ziyaret ederek, görevinde başarılar
diledi. Öz, ardından Van Büyükşehir Belediyesi Yazı İşleri Daire Başkanı Miraç
Kaya’yı ziyaret ederek, çalışmalarında
başarılar diledi.
ÖZ’DEN, TUŞBA BELEDİYE BAŞKANI
AKMAN’A ZİYARET
Genel Başkan Vekilimiz Öz, Van temasları kapsamında ikinci olarak Van/Tuşba
Belediye Başkanı Salih Akman’ı ziyaret
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Şube ziyaretinde iş yeri sendika temsilcilerimizle bir araya gelen Genel Başkan
Vekilimiz Öz, “Bu mübarek Ramazan
Ayı’nda siz değerli emekçi kardeşlerimizle bir araya gelmekten mutluluk
duyuyorum.
Temsilcilerimiz Sendikamızın en önemli
unsurlarındandır. İş yerlerimizde Sendikamız HİZMET-İŞ’i sizler temsil ediyorsunuz. Üyelerimizin sorunlarıyla ilk siz
muhatap oluyor, ilk siz yardım için taşın
altına elinizi koyuyorsunuz. Siz kıymetli
temsilcilerimizin hakkı ödenmez. Sizlerle buluşmamızı sağlayan Van Şube
Yönetimimize ve siz değerli temsilcilerimize katılımlarınızdan dolayı teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.

ZİYARETLER

GENEL BAŞKAN VEKILIMIZ ÖZ, YERELSEN GENEL
SEKRETERI DANIŞ’I ZIYARET ETTI
Görüşmede Genel Başkan Vekilimiz
Öz’ün yanı sıra Kocaeli Şube Başkanımız İdris Ersoy ve Sakarya Şube Başkanımız Mehmet Mesut Gökdemir,
YERELSEN Genel Sekreter Yardımcısı
Hasan Tenlik, YERELSEN uzmanları Murat Aslan, İbrahim Halil Çelik,
Furkan Yıldırım, Melike Nur Midilli ve
Emirhan Andiç yer aldı.
Genel Başkan Vekilimiz Öz ile YERELSEN Genel Sekreteri Ali Danış karşılıklı
görüş alışverişinde bulundu.
HAK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı ve
Genel Başkan Vekilimiz Av. Hüseyin
Öz, 20 Nisan 2021 tarihinde Yerel Yö-

netimler Kamu İşverenleri Sendikası
(YERELSEN) Genel Sekreteri Ali Danış’ı
makamında ziyaret etti.

Danış ise ziyaretlerinden ötürü Genel
Başkan Vekilimiz Hüseyin Öz’e teşekkürlerini iletti.

GENEL BAŞKAN YARDIMCIMIZ ÖZDEMIR, EBUAŞ GENEL
MÜDÜRÜ GÖKTEKIN’I ZIYARET ETTI
Özdemir ziyaretin anısına Göktekin’e
Türk Bayrağı hediye etti.
ÖZDEMİR’DEN, ELAZIĞ VE MALATYA
ŞUBELERİMİZE ZİYARET
Genel Başkan Yardımcımız Özdemir,
Elazığ temasları kapsamında Elazığ ve
Malatya Şube Başkanlıklarımıza gerçekleştirdi.

Genel Başkan Yardımcımız Halil Özdemir, 27 Nisan 2021 tarihinde Elazığ Belediyesi EBUAŞ Genel Müdürü Nazım
Göktekin’i makamında ziyaret etti.
Özdemir’e ziyaretinde Elazığ Şube
Başkanımız Kazım Cavlı ve Genel Merkez Teşkilatlanma Uzmanımız M. Zeki
Özen eşlik etti.

EBUAŞ Genel Müdürü Nazım Göktekin’e görevinde muvaffakiyetler dileyen Özdemir, üyelerimizin durumlarıyla ilgili Göktekin ile görüş alışverişinde
bulundu.
EBUAŞ Genel Müdürü Göktekin ziyaretinden dolayı Özdemir’e teşekkürlerini iletti. Genel Başkan Yardımcımız
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Genel Başkan Yardımcımız Halil Özdemir, şubemizin çalışmalar hakkında
bilgi alarak gösterdiği gayretlerinden
dolayı Elazığ Şube Kazım Cavlı ve Malatya Şube Başkanımız Bünyamin Geleri’ye teşekkür ederek başarılarının
devamını diledi.
Elazığ Şube Kazım Cavlı ve Malatya
Şube Başkanımız Bünyamin Geleri,
ziyaretinden dolayı Genel Başkan Yardımcımız Halil Özdemir’e memnuniyetlerini dile getirdi.

ZİYARETLER

ARSLAN, ADIYAMAN ŞUBE BAŞKANIMIZ
HASAN KILINÇ’I KABUL ETTI
Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 20
Mayıs 2021 tarihinde, Adıyaman Şube
Başkanımız Hasan Kılınç’ı kabul etti.
Kılınç, Genel Başkanımız Mahmut Arslan’a sendikal faaliyetlerle ilgili yaşadıkları sorunların çözümlerine yönelik
desteklerinden dolayı teşekkür etti.
Arslan, Adıyaman Şube Başkanımız
Hasan Kılınç’a çalışmalarında başarılar
dileyerek hediye takdiminde bulundu.

GENEL BAŞKAN YARDIMCIMIZ KESKIN,
PTT GENEL MÜDÜRÜ GÜLTEN’I ZIYARET ETTI
Genel Başkan yardımcımız Mehmet
Keskin, 26 Mayıs 2021 tarihinde, PTT
AŞ Genel Müdürü Hakan Gülten’i makamında ziyaret etti.
Genel Başkan Yardımcımız Keskin’e
ziyarette, İstanbul 9 No’lu Şube Başkanımız Emrullah Aslan eşlik etti.
Ziyarette Genel Başkan Yardımcımız
Keskin ve PTT AŞ Genel Müdürü Hakan Gülten gündeme dair görüş alışverişinde bulundu.

GENEL BAŞKAN VEKILIMIZ ÖZ, ÇUBUK BELEDIYE
BAŞKANI DEMIRBAŞ’I ZIYARET ETTI
HAK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı ve Genel Başkan Vekilimiz Av. Hüseyin Öz ve
Genel Sekreterimiz Remzi Karataş Çubuk Belediye Başkanı Av. Baki Demirbaş’ı makamında ziyaret etti.
Ziyarette Ankara 2 No’lu Şube Başkanımız Recep Dere ve Şube Yönetim
Kurulu üyelerimiz de yer aldı.
Genel Başkan Vekilimiz Öz, Çubuk
Belediye Başkanı Demirbaş ile üyelerimizin durumlarıyla ilgili istişarelerde
bulundu.
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ARSLAN, YENI ŞUBE BAŞKANLARIMIZLA
BIR ARAYA GELDI
Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 26 Mayıs 2021 tarihinde, yeni kurulan şubelerimizin
başkanlarıyla kurum içi eğitim programında bir araya geldi.

GENEL BAŞKAN VEKİLİMİZ ÖZ, İŞ
HUKUKU VE TOPLU İŞ SÖZLEŞME
SÜREÇLERİ HAKKINDA BİLGİ VERDİ

Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 26
Mayıs 2021 tarihinde, yeni kurulan şubelerimizin başkanlarıyla kurum içi eğitim programında bir araya geldi.
Koronavirüs önlemlerine riayet edilerek gerçekleştirilen eğitim programına
HAK-İŞ Genel Başkanı ve HİZMET-İŞ Genel Başkanımız Mahmut Arslan, HAK-İŞ
Genel Başkan Yardımcısı ve Genel Başkan Vekilimiz Av. Hüseyin Öz, Genel Başkan Yardımcılarımız Mehmet Keskin ve
Halil Özdemir, Genel Sekreterimiz Remzi Karataş, yeni kurulan şubelerimizin
başkanları ve genel merkez uzmanlarımız katıldı.

SÖYLEM VE EYLEMİ BİR OLAN
SENDİKACILIK YAPIYORUZ
Genel Başkanımız Mahmut Arslan, yeni
şube başkanlarımıza HAK-İŞ ve HİZMET-İŞ’in değerleri hakkında bilgilendirdi.
Arslan, HAK-İŞ ve HİZMET-İŞ’in eylem ve
söylem birlikteliğinin hayat bulduğu bir
sendikacılık yapmak için kurulduğunu
kaydetti.
HAK-İŞ’in yüksek bir marka değeri olduğunu belirten Arslan, “ilke, inanç ve
değerlerimize uygun bir sendikacılık yapıyoruz” dedi.
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İş hukuku ve toplu iş sözleşmesi hükümlerine yönelik şube başkanlarımızın
sorularını yanıtlayan Genel Başkan Vekilimiz Av. Hüseyin Öz, “Yeni Sözleşme
dönemlerinde sorunları çözmek için
müzakere süreçlerini geliştirmemiz ve
her saat sahada olmamız gerekiyor.
Temsilcilerimiz ve üyelerimizle birlik
içerisinde olmalıyız. Sorunlara yerinde
ve zamanında müdahale edebilmek için
üyelerimizle iletişimimizi artırmalıyız”
dedi.
ÖZ: “SOSYAL MEDYAYI
ÖNEMSİYORUZ”
Sendikamız bünyesinde Kurumsal İletişim Dairesine bağlı bir Çağrı Merkezinin
geçtiğimiz günlerde faaliyete geçirildiğini belirten Genel Başkan Vekilimiz Öz,
“Çağrı Merkezimiz üyelerimizin sorunlarının çözümü için çalışmaya başladı.
Sizlerin de katkılarıyla çağrı merkezimiz
daha başarılı çalışmalar yürütecek ve
ivedi bir şekilde üyelerimizin sorunlarına çözüm bulacağız. Sosyal medyada
daha etkin ve verimli olmalıyız. Sosyal
medyayı önemsiyor, bu mecranın et-
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kin biçimde kullanılması için çalışmalar
yürütüyoruz. Sosyal Medyada amacına
uygun, verimli bir dil kullanılmalıyız ve
HAK-İŞ/HİZMET-İŞ Sendikamızın duruşuna uygun paylaşımlar yapmalıyız” diye
konuştu. Toplu iş sözleşmesi sürecinin
iletişim, ikna ve müzakere gibi safhalardan meydana geldiğini söyleyen Öz,
“Sözleşme yapacağımız iş yerlerinde
sorunları masada ve bir araya gelerek
çözüme kavuşturmamız gerekiyor. Üyelerimizin olduğu iş yerlerini sık sık ziyaret
etmeli, üyelerimizin yalnız olmadığını
hatırlatmalıyız. İletişim tekniklerini etkin
kullanarak, belediye yöneticileri ve muhataplarımızla uygun iletişim kurmalıyız.
Toplu iş sözleşmesi süreçleri müzakere,
karşılıklı pazarlık ve uzlaşıdır. Bu sayede
başarılı olur ve sendikamızı daha ileriye
taşıyabiliriz” dedi.
KESKİN, “PANDEMİ GETİRDİĞİ
ENGELLERE RAĞMEN EĞİTİMLERİMİZE
HIZ KESMEDEN DEVAM EDİYORUZ”
Eğitim ve Sosyal İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcımız Mehmet Keskin
ise yaptığı konuşmasında; Sendikamızın
eğitim çalışmaları, pandemi döneminde
yapılan çalışmalar, Sendikamız bünyesinde yeni kurulan Kurumsal İletişim Daire Başkanlığımızın sorumluluk alanları,
medyanın önemi, sosyal medya, sosyal
medyanın kullanımı, basın yayın birimi
ve çalışmaları, medya ile ilişkiler, sosyal
medya birimi ve çağrı merkezimiz ve
yapacağı çalışmalar hakkında bilgilendirmelerde bulundu. Düzenlenen programa ilişkin değerlendirmelerde bulunan
Genel Başkan Yardımcımız Keskin, “Eğitim programımıza katılan Genel Yönetim
Kurulu Üyelerimize ve teşkilat başkanlarımıza teşekkür ediyorum. HİZMET-İŞ
Sendikası olarak pandemi döneminin

getirdiği tüm engellere rağmen eğitimlerimize hız kesmeden devam ediyoruz.
Yüz yüze eğitimlerimizi yapamasak da
online eğitimlerle teşkilat başkanlarımızı, temsilcilerimizi ve üyelerimizi yalnız
bırakmıyoruz” dedi.
ÖZDEMİR, “BİZİM
SORUMLULUĞUMUZ BÜYÜK”
Teşkilatlanmadan sorumlu Genel Başkan Yardımcımız Halil Özdemir ise, teşkilatımız ve teşkilatlanma çalışmalarımız
hakkında değerlendirmelerde bulundu.
Sendikamızın yeni örgütlenme çalışmalarına değinen Özdemir, “HİZMET-İŞ
olarak Türkiye’nin 81 ilinde örgütlenme
çalışmalarımıza hız veriyoruz. Bu çalışmaları tabi ki teşkilat başkanlarımızın özverileri çalışmalarından alacağımız güçle
yapacağız. HİZMET-İŞ üyesi olsun yada
olmasın tüm teşkilatıyla emekçilerin en
büyük destekçisidir. Bizim sorumluluğumuz büyük. HAK-İŞ davasının neferleri
olarak HAK-İŞ bayrağını tüm iş yerlerinde dalgalandırmaya kararlıyız” dedi.
YILDIZ, “KENDİMİZİ DAHA İLERİ
TAŞIMALIYIZ”
Mali İşlerden sorumlu Genel Başkan
Yardımcımız Celal Yıldız, Sendikamızın
mali disiplini ve dikkat edilmesi gereken
konular hakkında bilgiler vererek, “HAKİŞ/HİZMET-İŞ’in değerleri, milletimizin
değerleriyle örtüşüyor. Biz Sendikacılık
yaparken bunları unutmamalıyız. Türkiye’nin en büyük işçi sendikası olduğumuz için çalışmalarımıza ara vermeden
sendikal mücadeleye devam ederek
kendimizi daha ileri taşımalıyız. Mücadelemizi, Sendikamızı daha ileriye taşımamak ve üyelerimizin sorunlarına çözüm üretmek için çalışmalıyız” dedi.
Genel Başkan Yardımcımız Yıldız, Şube-
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lerimizin mali işler ve finansal konuları
hakkında şube başkanlarımızın sorularını yanıtladı.
KARATAŞ, SENDİKAMIZIN KURUMSAL
YAPISIYLA İLGİLİ KONUŞTU
Genel Başkan Yardımcımız Celal Yıldız’ın sunumundan sonra Genel Sekreterimiz Remzi Karataş Sendikamızın
kuruluşu, kurumsal yapısı, Sendikamız
HİZMET-İŞ’in genel işleyişi, genel başkan
yardımcılarımızın sorumluluk alanları,
sendikamızda bulunan birimler, yazışmalar, EBYS, ASYA programlarının kullanımının önemi ve uyulması gereken
hususlar hakkında bilgiler verdi.
GENEL MERKEZ UZMANLARIMIZ
SUNUM YAPTI
Hukuk İşleri Daire Başkanlığı hukuk müşavirlerimizden Av. Kürşat Kaya, ‘Hak
kayıpları, toplu iş sözleşmelerinin hükümleri, şube yöneticilerinin dava süreçlerinde izlemesi gereken yollar, işe iade
davaları, iş yeri değişikliği, mesai, yıllık
izin ve kıdem tazminatı konularında bir
sunum gerçekleştirdi. Toplu İş Sözleşme
Uzmanımız Özgürcan Kumral da ‘Toplu
İş Sözleşmesi hükümleri, sözleşme süreçlerinin sorumlulukları’ konularında
birer sunum gerçekleştirdi.
Mali İşler Daire Başkanımız İsmail Gülenç ve Mali Müşavirimiz Adeviye Yeşiloğlu, EBYS Sorumlumuz Hamdi Şahin,
Sendikamız Dış İlişkiler Daire Başkanı
Yüsra Erilli Kurumlu, Üyelik İşlemleri
Takip Birim Sorumlumuz Mahmut Kılıç
kendi alanlarıyla ilgili sunumlar yaptılar.
KATILIM SERTİFİKASI TAKDİM EDİLDİ
Eğitim sonunda Genel Başkan Yardımcımız Mehmet Keskin yeni şube başkanlarımıza katılım sertifikalarını takdim etti.
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HIZMET-IŞ’TEN TÜM ÜYELERI ve AILELERINE
SAĞLIK HIZMETI

TAMAMLAYICI SAĞLIK SIGORTASI
ANLAŞMASI IMZALANDI
HİZMET-İŞ Sendikamız ile Demir Sağlık ve Hayat Sigorta A.Ş. acentesi
Nurer Sigorta Aracılık Hizmetleri Ltd. Şti. arasında Tamamlayıcı Sağlık Sigortası
indirim anlaşması imzalandı.

HİZMET-İŞ Sendikamız ile Demir Sağlık
ve Hayat Sigorta A.Ş. acentesi Nurer
Sigorta Aracılık Hizmetleri Ltd. Şti. arasında Tamamlayıcı Sağlık Sigortası indirim anlaşması imzalandı.
Tamamlayıcı Sağlık Sigortası indirim
anlaşması, tüm HİZMET-İŞ üyeleri ve
teşkilat çalışanları ile ailelerini kapsıyor.
Sağlık Sigortasından yararlanacak HİZMET-İŞ üyeleri, teşkilat mensupları ve
aileleri, poliçenin kapsadığı özel hastanelerde fark ücreti, ayakta tedavi üc-

TAMAMLAYICI SAĞLIK
SİGORTASI NEDİR?
Tamamlayıcı Sağlık
Sigortası, Sosyal
Güvenlik Kurumu ile
anlaşmalı özel hastanelerin ayakta ve
yatarak tedavilerde
talep edeceği her
türlü fark ücretini
karşılayan özel sağlık
sigortasıdır.

reti ve röntgen ücreti vb. ödemelerinden muaf olacaklar. HİZMET-İŞ üyeleri,
teşkilat mensupları ve aileleri, Sosyal
Güvenlik Kurumu ile anlaşmalı özel
hastanelerin hizmetlerinden en uygun
fiyatlarla yararlanabilecekler.
TAMAMLAYICI SAĞLIK SİGORTASI
NELERİ KARŞILIYOR?
İmzalanan protokol kapsamında HİZMET-İŞ üyeleri, teşkilat mensupları ve
ailelerinin yararlanabileceği Tamamlayıcı Sağlık Sigortası teminatları şunlardan oluşuyor:
• Online Doktor
• Check-Up
• Muayene sırasında istenen tahlil ve
tetkikler (Limitsiz %100)

• Yatış ve Ameliyat harcamaları (Limitsiz %100)
• Yıllık 10 kez Muayene
• Primleri 9 taksitle ödeme imkânı
• Online Doktor Hizmeti
• Diş Paketi (Ücretsiz diş temizleme,
röntgen ve muayene)
• Göz Paketi (Muayene ve anlaşmalı
optiklerde alınan tüm gözlüklerde %60
indirimli ve adet sınırlaması olmadan
sahip olma)
• Ücretsiz ve sınırsız ambulans hizmeti
• Koronavirüs nedeniyle entübe olma
durumunda 30 bin TL tedavi teminatı
KESKİN: “ANLAŞMA İLE
ÜYELERİMİZİN BİRÇOK TEDAVİDEN
LİMİTSİZ VE İNDİRİMLİ ŞEKİLDE
YARARLANABİLMESİNİ AMAÇLADIK”
Tamamlayıcı Sağlık Sigortasıyla ilgili
bilgi veren Genel Başkan Yardımcımız
Mehmet Keskin, "Pandeminin sağlık
sorunlarını daha da görünür kıldığını
belirterek, Tamamlayıcı Sağlık Sigortası
ile üyelerimizin birçok tedaviden limitsiz ve indirimli bir şekilde yararlanabilmesini amaçladık” dedi.
HİZMET-İŞ Sendikamızın sorumlulukla hareket ettiğine belirten Keskin,
“HİZMET-İŞ olarak 43 yıllık sendikal
mücadelemizde her zaman sosyal ve
sorumlu sendikacılık gereklerini yeri-

HİZMET-İŞ’E ÖZEL TAMAMLAYICI
SAĞLIK SİGORTASI FİYATLARI NELER?
Yaş

25 Mayıs 2021’e Kadar

25 Mayıs 2021’den Sonra

0-10

788 TL

921 TL

11-50

630 TL

762 TL

51-65

1478 TL

1790 TL
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ne getirmek için çaba
gösterdik. Daha önce
Ferdi Kaza Sigortası
ile önemli bir projeye
imza atmıştık. Şimdi de
Tamamlayıcı Sağlık Sigortası ile yeni bir projeyi hayata geçirdik”
dedi.
HİZMET-İŞ Sendikamızın üyelerimizin ve onların emanetleri olan
ailelerinin her zaman
yanında olmaya gayret
gösterdiğini ifade eden
Keskin, “Tamamlayıcı
Sağlık Sigortası ile üyelerimiz, çalışanlarımız
ve onların kıymetli ailelerinin daha kapsayıcı
bir sağlık sigortasından
yararlanması için imkan
oluşturduk. Tamamlayıcı Sağlık Sigortası anlaşmamızın üyelerimiz,
teşkilat mensuplarımız
ve aileleri için hayırlı
olmasını diliyor, tüm
mensuplarımıza sağlıklı
günler diliyoruz” diye
konuştu.

ANLAŞMA ÜYELERİMİZ ve AİLELERİNİ KAPSIYOR
Anlaşma ile tüm HİZMET-İŞ üyeleri ve teşkilat çalışanları ile ailelerini kapsıyor. HİZMET-İŞ
üyeleri, teşkilat mensupları ve aileleri, Sosyal Güvenlik Kurumu ile anlaşmalı özel hastanelerin hizmetlerinden en uygun fiyatlarla yararlanabilecekler.
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ARSLAN, ŞUBE ve İL BAŞKANLARIMIZLA
VİDEOKONFERANS YÖNTEMİYLE BAYRAMLAŞTI
Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 15 Mayıs 2021 tarihinde, Ramazan Bayramı
dolayısıyla Şube ve İl Başkanlarımız ile video konferans yöntemiyle bayramlaştı.

Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 15
Mayıs 2021 tarihinde, Ramazan Bayramı dolayısıyla Şube ve İl Başkanlarımız
ile video konferans yöntemiyle bayramlaştı.
Tüm dünyayı etkisini alan koronavirüs
nedeniyle online gerçekleştirilen programa Genel Başkanı Mahmut Arslan,
Genel Başkan Yardımcımız Halil Özdemir, Genel Sekreterimiz Remzi Karataş,
Şube ve İl Başkanlarımız, Genel Denetleme Kurulu Üyelerimiz, Genel Disiplin
Kurulu Üyelerimiz ve Komitelerimizin
Başkanları katıldı.

“ÇALIŞMALARIMIZA DİJİTAL
ORTAMDA DEVAM ETMELİYİZ”
Covid 19 salgınının dünyadaki çalışma
biçimlerini değiştirdiğini ifade eden
Arslan, “Biz de yeni duruma uyum sağlayarak sendikal çalışmalarımızı dijital

Toplantıya katılan Şube ve İl Başkanlarımızın Ramazan Bayramını tebrik eden
Genel Başkanımız Mahmut Arslan,
pandemi döneminde gerçekleştirdikleri yoğun çalışmadan dolayı teşkilat
mensuplarımıza teşekkür etti.
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platformlardan yürütüyoruz” dedi.
Sendikamız üyesi olsun olmasın bütün
emekçilere sendikal hayatın ve sendikalı olmanın öneminin anlatılması gerektiğini kaydeden Arslan, “Pandemiden dolayı zor bir süreçten geçiyoruz.

TEŞKİLAT

Hiçbir şey bundan önce olduğu gibi
olmayacak. Bundan önce fiziki olarak
yaptığımız işleri bundan sonra ekranlar
başında yapacağız. Eğitim faaliyetlerini
dijital ortamda yapmalıyız. Bu dönemde mesafelerin çalışmalarımıza engel
olmadığını göstermemiz gerekiyor”
dedi.
YENİ İŞYERLERİNDE ÖRGÜTLENMEYE
DEVAM EDECEĞİZ
Türkiye’nin en büyük işçi sendikası
olmanın sorumluluğunu taşıdıklarını
ifade eden Arslan, “Bu sorumlulukla
tüm teşkilatımız 24 saat özveri, birlik
ve beraberlik ruhuyla mücadele gösterilmelidir. Sendikal mücadelemizi yeni
hedefleri belirleyerek sürdürmemiz gerekiyor. Yeni işyerlerinde örgütlenmeye
ve toplu iş sözleşmelerimizi yapmaya
devam edeceğiz” diye konuştu.
HAK-İŞ ve HİZMET-İŞ’İN GÜCÜNÜN
ARKASINDA BÜYÜK DÜŞÜNMEK VAR
Yeryüzünün bütün mazlumlarının Türkiye ve HAK-İŞ’ten büyük beklentisi olduğunu ifade eden Arslan, “Türkiye’nin
ve HAK-İŞ’in bu sebeple güçlü olması
gerekiyor. HAK-İŞ’in gücünün arkasında büyük düşünmek var. ABD’den, İsrail’den korkmak bize yakışmaz. Bizim

dürüst ve samimi olarak mücadelemize devam etmemiz gereklidir. Biz HİZMET-İŞ mensubu olarak elimizden geleni yapacağız” dedi. Filistinlileri hedef
alan saldırıları şiddetle kınayan Arslan,
“İsrail, Filistin halkı üzerindeki baskıya
ve şiddete devam etmektedir. Son günlerde yaptığı şiddeti daha da arttırarak
tüm dünyanın gözleri önünde Filistinlilerin üzerine bombalar yağdırmaktadır.
İsrail, savaş uçakları, askerleri ile Gazze’ye saldırmaya devam etmektedir. Bu
hukuksuzluktur, vahşettir. Saldırılar bir
an önce sona erdirilmelidir. İsrail’e bu
hukuksuz saldırılarının hesabı sorulmalıdır” diye konuştu.
Alçak saldırıların neticesinde onlarca
çocuk, kadın, genç
ve yaşlının şehit
edildiğini belirten
Arslan,
saldırılarda şehit olan
Filistinli kardeşlerimize Allah’tan
rahmet, yaralılara
acil şifalar diledi.
Genel
Başkan
Yardımcımız Halil
Özdemir de salgın
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sürecinde görevini aksatmadan devam
ettiren teşkilat mensuplarımıza teşekkür etti.
Hem pandemiden hem de Kudüs’te
yaşananlardan dolayı üzüntü içinde olduklarını ifade eden Özdemir, Kudüs’te
akan kanın durması temennisinde bulurdu. Özdemir, “17 Mayıs Pazartesi
gününden itibaren yeniden azimle ve
şevkle çalışmaya devam edeceğiz. Sosyal mesafe kuralına uygun olarak şubelerimizin genel kurullarını, temsilci toplantılarımızı kaldığımız yerden devam
ettireceğiz” diye konuştu.
Şube ve İl Başkanlarımız da Genel Başkanımız Arslan’ın bayramını kutlayarak,
çalışmaları hakkında bilgi verdiler.
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HAVRAN’DA ÇANAKKALE ZAFERİ ve ŞEHİTLERİ
ANMA GÜNÜ DÜZENLENDİ
Çanakkale Savaşı kahramanı Seyit Onbaşı anısına Sendikamız tarafından
Kocaseyit Mahallesi’nde yaptırılan ilkokulda 18 Mart Çanakkale Zaferini ve
Şehitleri Anma Günü düzenlendi.

ÇANAKKALE KAHRAMANI KOCASEYİT
ANITI VE KOCA SEYİT MEZARI
ZİYARET EDİLDİ
Programın ilk bölümünde Genel Başkan Yardımcımız Mehmet Keskin, Balıkesir Şubemize bağlı üyelerimizle
birlikte Kocaseyit Anıtı ile Kocaseyit
Müzesini ziyaret etti.

Çanakkale Savaşı kahramanı Seyit Onbaşı anısına Sendikamız tarafından
Kocaseyit Mahallesi’nde yaptırılan ilkokulda 18 Mart Çanakkale Zaferini ve
Şehitleri Anma Günü düzenlendi.

Düzenlenen anma etkinliğine, Genel
Başkan Yardımcımız Mehmet Keskin,
Balıkesir Şube Başkanımız Savaş Dal,
Balıkesir Şube Yönetimi, Havran Belediyesi’nde görev yapan üyelerimiz, vatandaşlar ve öğrenciler katıldı.
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Anıt ziyaretinin ardından Çanakkale
Kahramanı Kocaseyit’in kabrini ziyaret
ederek dualar okunurken canlarını bu
vatan için armağan eden kahraman
şehitlerimiz ve gazilerimiz bir kez daha
minnetle anıldı. Çanakkale Zaferi’nin
106. Yıldönümü münasebetiyle HAKİŞ/HİZMET-İŞ Kocaseyit İlkokulu’nda
düzenlenen programda Okul Müdürü
Murat Ünver günün anlam ve önemini belirten konuşma yaptı. Konuşmasına Mehmet Akif Ersoy’un Çanakkale
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Şiiri’nden bir dize okuyarak başlayan
Genel Başkan Yardımcımız Mehmet
Keskin, “Bugün burada Çanakkale Zaferi’nin 106. Yıl Dönümünü ve Zaferin
baş Kahramanlarından sizlerin de hemşerisi Koca Seyit’i ve tüm şehitlerimizi
ve gazilerimizi anmak için bulunuyoruz.
Koca Seyit, Hilal yere inmesin diye kanını, canını ortaya koyan bir ulusun kaderine yön veren yiğit bir Türk Neferidir.
“Çanakkale Geçilmez” sözünün vücut
bulmuş, ete, kemiğe bürünmüş halidir”
dedi.

“SEYİT ONBAŞI GİBİ
KAHRAMANLARIN YETİŞMESİNİ
DİLİYORUZ”

Bu okulda, Seyit Onbaşı’nın memleketinde olmak ayrı bir mutluluk katıyor”
diye konuştu.

Sendikamız HİZMET-İŞ’in okulun yapımını üstlenerek sorumluluklarını yerine
getirdiğini belirten Keskin, “Okulun yapımında emeği geçen Başta Genel Başkanımız Mahmut Arslan olmak üzere
katkı sağlayanlara teşekkür ediyorum.
Okulumuzu üyelerden aldığımız ücretlerle yaptırdık. Okulu helalinden kazanılan ücretlerle inşa ettik. İnşallah bu
okuldan nice nice kahramanlar yetişir.

Keskin, programın ardından HAK-İŞ/
HİZMET-İŞ Kocaseyit İlkokulu’nda eğitim-öğretim gören tüm öğrencilere kırtasiye ve hijyen setinden oluşan çanta
hediye etti. Ayrıca, İstiklal Marşımızı
Güzel Okuma Yarışmalarında 1. ve 2.
Olan 3.sınıf öğrencisi Rabia Ulubaş’a
tablet hediyesinde bulundu.
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Program toplu fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.
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“ÇANAKKALE DENİZ ZAFERİNİN
106. YILDÖNÜMÜNÜ KUTLUYORUZ”
HAK-İŞ ve HİZMET-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, Çanakkale Deniz Zaferinin
106. Yıldönümü dolayısıyla yaptığı açıklamada Çanakkale Zaferi’nin tarihte timsali
görülmemiş bir kahramanlık destanı olduğunu belirterek, “Çanakkale, vatanı;
bağımsızlığı ve hürriyeti için topyekûn hareket eden, düşmana karşı tek vücut olan
kahraman milletimizin destan yazdığı yerdir” dedi.

HAK-İŞ ve HİZMET-İŞ Genel Başkanı
Mahmut ARSLAN, Çanakkale Deniz
Zaferinin 106. Yıldönümü dolayısıyla
yaptığı açıklamada Çanakkale Zaferi’nin tarihte timsali görülmemiş bir
kahramanlık destanı olduğunu belirterek, “Çanakkale, vatanı; bağımsızlığı ve
hürriyeti için topyekûn hareket eden,
düşmana karşı tek vücut olan kahraman milletimizin destan yazdığı yerdir”
dedi.

HAK-İŞ ve HİZMET-İŞ Genel Başkanı
Mahmut ARSLAN, Çanakkale Deniz
Zaferinin 106. Yıldönümü dolayısıyla
yaptığı yazılı açıklamada şu ifadelere
yer verdi:
“Çanakkale, ülkemiz düşman tehlikesiyle karşı karşıya kaldığında aziz milletimizin nasıl kararlı ve onurlu bir duruş
sergilediğini gösterdiği yerdir. Çanakkale, toprağının her bir karışı şehitlerimizin kanıyla sulanmış bir milletin sıradan

152

hatırlayışı değil, tarihi varoluşumuzu
ebedi kılan bir duruştur. İstiklal Şairimiz Mehmet Akif Ersoy’un, “Girmeden
tefrika bir millete, düşman giremez;
toplu vurdukça yürekler, onu top sindiremez” tabiri kahraman şehitlerimizin
vatanımızı canı pahasına nasıl koruduğunu en güzel şekilde anlatmaktadır.
Çanakkale, tarihte timsali görülmemiş
bir kahramanlık destanıdır. Çanakkale,
dayanışmanın, kardeşliğin, milli birlik
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ve beraberliğin adıdır. Çanakkale, vatanı ve bağımsızlığı için düşmana karşı tek
vücut olan kahraman milletimizin destan yazdığı yerdir. Çanakkale düşmanın
umutlarının kırıldığı, milletimizin umutlarının yeşerdiği yerdir. Çanakkale’yi
geçilmez kılan ecdadımızın kararlılığı,
fedakâr ve cefakâr milletimizin vatanı
için yapabileceklerinin göstergesidir.
Ülkemizi bölmek isteyen düşmanlar
106 yıl önce Çanakkale’de nasıl başarısız oldularsa, 15 Temmuz gecesi de
yine aynı şekilde bozguna uğramışlardır.
Çünkü kahraman milletimizin damarlarında Çanakkale ruhu mevcuttur.
Gücünü ecdadından alan aziz milletimiz, 15 Temmuz gecesi vatanımızı ele
geçirmek isteyen FETÖ’cü hainlere karşı
kadını, erkeği, yaşlısı genciyle korkusuzca meydanlara çıkmış, tanklara, silahlara karşı göğsünü siper etmiş, bu uğurda
şehit ve gazi olmuştur.
15 Temmuz gecesi, Türk milletinin birlik
ve beraberliğini tüm dünya bir kez daha
görmüş, milletimizin vatanına, bayrağına ve bağımsızlığına nasıl sıkı sıkıya
bağlı olduğunu bir kez daha anlamıştır.

HAK-İŞ Konfederasyonu olarak ülkemizin terörle mücadelesinde her zaman
yanında olduk. Halkımızın birlik, beraberlik ve huzur içerisinde yaşamasını
en önemli değer olarak gördük. HAK-İŞ
olarak ülkemiz tarafından yürütülen bütün terörle mücadele operasyonlarına
her türlü katkı ve desteği verdik. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da
ülkemizin terörle mücadelesinde daima
yanında olacağız.
Çanakkale Zaferinin unutulmaz kahramanlardan birisi de Seyit Onbaşı olmuştur. Seyit Onbaşı’nın, Çanakkale Savaşı’nın en kritik döneme girdiği anda 275
kg’lık topu tek başına taşıyarak ateşlemesi sonucunda İngiliz Ocean Zırhlısının batırılması tarihin akışını değiştiren
çok önemli bir olaydır. Seyit Onbaşı gibi
kahramanlar 7 düvelin üzerimize saldırdığı dönemde imanlarıyla, inançlarıyla,
sadakatleriyle milletimizin bağımsızlığını koruyarak kurtuluşa ermesini sağlamışlardır.
Çanakkale şehitlerimizi unutmamak ve
onların bize bıraktığı mirasa en güzel
şekilde sahip çıkmak Türk milleti olarak
boynumuzun borcudur. HAK-İŞ Konfe-
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derasyonu olarak 18 Mart Çanakkale
şehitlerimiz başta olmak üzere bütün
şehit ve gazilerimize borcumuz olduğunun bilincindeyiz. Bütün şehit ve gazilerimize karşı borcumuzun ve sorumluluğumuzun bir gereği olarak, 18 Mart
Çanakkale Deniz Zaferi kahramanlarını
unutmamak ve unutturmamak için
Konfederasyonumuza bağlı Hizmet-İş
Sendikamız Balıkesir’in Havran İlçesinde Çanakkale Zaferinin en önemli kahramanlarından birisi olan Seyit Onbaşı’nın adını yaşatmak ve sonraki nesillere aktarabilmek için ‘HAK-İŞ/Hizmet-İş
Koca Seyit İlkokulu’nu hizmete açmıştır.
Çanakkale kahramanı Seyit Onbaşı’nın
bizlere bıraktığı emaneti geleceğe taşımak için ‘HAK-İŞ/Hizmet-İş Koca Seyit
İlkokulu’nda yeni nesillerin eğitim görmesine öncülük ettiğimiz için mutlu ve
gururluyuz.
Çanakkale Deniz Zaferinin 106. Yıldönümünü kutluyor, Gazi Mustafa Kemal
Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak
üzere vatanı, bayrağı ve hürriyeti için
şehit düşen Mehmetçiklerimizi ve vatandaşlarımızı minnet ve şükranla anıyoruz. Ruhları şad olsun.”
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GENEL BAŞKAN YARDIMCIMIZ ÖZDEMİR,
KONYA ŞUBELERİMİZLE BİR ARAYA GELDİ
ğerlendirme toplantısı yaptı. Teşkilatlanmadan Sorumlu Genel Başkan Yardımcımız Halil Özdemir başkanlığında
gerçekleştirilen toplantıya Konya Şube
Başkanımız Vacit Sır, Konya 2 No’lu
Şube Başkanımız Hüseyin Keçeci ve
Şube Yönetimleri ile Sendikamız Genel
Merkez Teşkilatlanma Daire Başkanı
Aytekin Koç katıldı.

Genel Başkan Yardımcımız Halil Özde-

1 ve 2 No’lu Şube Başkanları ve Şube

mir, 16 Mart 2021 tarihinde, Konya

Yöneticileri ile bir araya gelerek de-
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Genel Başkan Yardımcımız Halil Özdemir, Konya Şube Başkanlıklarımızla,
Konya Şubelerimizin genel durumları,
belediyelerdeki üyelerimizin durumları
ve Sendikamızın Konya bölge teşkilatlanmasıyla ilgili görüş alışverişinde bulundu.
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GENEL BAŞKAN YARDIMCIMIZ ÖZDEMİR,
İSTANBUL 10 NO’LU ŞUBE TEMSİLCİLER
TOPLANTISINA KATILDI

HAK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı ve Genel Başkan Vekilimiz Av. Hüseyin Öz,
12.01.2021 tarihinde Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan’ı makamında
ağırladı.
Genel Başkan Yardımcımız Halil Özdemir 12 Ocak 2021 tarihinde, İstanbul
10 No’lu Şubemizin düzenlediği temsilciler toplantısına katıldı.
İstanbul 10 No’lu Şubemizin temsilciler toplantısına, Teşkilatlanmadan Sorumlu Genel Başkan Yardımcımız Halil

Özdemir, İstanbul 10 No’lu Şube Başkanımız Ahmet Şimşek, Şube Yönetim Kurulu Üyelerimiz, İstanbul 12 No’lu Şube
Başkanımız Ramadan Aygün, Toplu İş
Sözleşmesi Uzmanımız Özgürcan Kumral ve iş yeri temsilcilerimiz katıldı.
“ZORLUKLAR, BİRLİK VE
BERABERLİĞİMİZİ BOZAMAZ”
Toplantıyı düzenleyen İstanbul 10
No’lu Şube yönetim kurulu üyelerine teşekkürlerini ileten Genel Başkan
Yardımcımız Halil Özdemir, “Ülkece

155

Koronavirüs salgınından dolayı zor bir
süreçten geçtik. İçinde bulunduğumuz
kısıtlamalar ve virüsün hızla yayılma
riskinden kaynaklı olarak toplantılarımıza ara vermek zorunda kaldık. Hamd
olsun başarılı bir mücadele sürdürdük,
bu salgın hastalık ortadan kalkıncaya
kadar hep beraber sürdürmeye devam
edeceğiz” dedi. İBB’nin şirketlerinde
yürütülen örgütlenme mücadelemiz
sonucunda İstanbul 10 No’lu Şubesinin kurulduğunu hatırlatan Özdemir,
“İstanbul’da yeni kurulan şubelerimizin
büyük bir sorumluluğu olacak. Hem
yeni tanıştığımız arkadaşlarımıza sendikal mücadeleyi anlatacaksınız hem de
onların sorunlarını çözmek için büyük
bir mücadele içerisinde olacaksınız. Biz
de Genel Merkez olarak sizlere destek
olacağız. Birlikteliğimiz sayesinde İSPER A.Ş. emekçileri daha güçlü olacak
İnşallah. Sizlerin de katkılarıyla İstanbul’da daha güçlü bir sendika anlayışını
hep beraber inşa edeceğiz, hepinize
emeklerinizden, destekleriniz ve toplantıya katılımlarınızdan dolayı teşekkür ediyorum” diye konuştu.

TEŞKİLAT

GENEL BAŞKAN YARDIMCIMIZ KESKİN,
ANKARA 2 NO’LU ŞUBEMİZİN KADINLAR GÜNÜ
PROGRAMINA KATILDI

Genel Başkan Yardımcımız Mehmet
Keskin, 9 Mart 2021 tarihinde, Ankara 2 No’lu Şubemiz tarafından 8 Mart
Dünya Kadınlar Günü vesilesiyle Türkiye Kömür İşletmeleri Genel Müdürlüğü’nde düzenlenen programa katıldı.
Programa Genel Başkan Yardımcımız
Keskin’in yanı sıra, TKİ Genel Müdürü Hasan Hüseyin Erdoğan, TKİ Genel
Müdür Yardımcısı Burhan Ayar, Ankara
2 No’lu Şube Başkanımız Recep Dere,
Sendikamız Genel Merkez Kadın Komite
Başkanı Hatice Ayhan, Şube Yönetimi ve
üyelerimiz katıldı. Türkiye Kömür İşletmeleri toplantı salonunda düzenlenen
programda konuşan Genel Başkan Yardımcımız Mehmet Keskin, “Özverili ve
üretken çalışmalarıyla ülkemize katkılar
sunan varlıktır kadın, anadır, kardeştir,
eştir. Kızlarımızı, çocuklarımızı doğru
eğitmeliyiz. Ülkemizdeki kadına karşı
şiddetin tüm evlatlarımızı doğru eğit-

mememizden kaynaklanıyor” dedi.
Sendikamız 238 bin üyesiyle tüm Türkiye’nin en büyük işçi sendikası. Yaklaşık
35 bin kadın üyesiyle en çok kadın üyeye sahiptir, biz bununla onur duyuyoruz.
Türkiye’nin en büyük kadın programlarını düzenleyen Sendika olduğumuzu
hatırlatan Keskin, “Cumhuriyet tarihinin
en büyük toplantılarını biz yapıyoruz.
Bu bizim HİZMET-İŞ Sendikası olarak
kadına karşı verdiğimiz değeri gösteriyor. Bizim kültürümüz de kadına değer
vermektedir. Biz yalnızca kadına yönelik
şiddetin değil şiddetin her türlüsüne
karşıyız, şiddetlerin olmadığı günler diliyor, Dünya Kadınlar Gününüzü kutluyorum” diye konuştu. Keskin, konuşmasını
“Kadın” şiiri ile tamamladı.
TKİ Genel Müdürü Hasan Hüseyin Erdoğan, kadınların yalnızca bir gün hatırlanmaması gerektiğini belirterek, “Şiddetin
hiçbir türlüsü kabul edilemez, medeni
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hiçbir insana şiddet yakışmaz. Kadın ile
erkek bir elmanın iki yarısıdır. Bu organizasyonu düzenlediği için sendikamıza
teşekkür ediyoruz. Kadınlar gününüz
kutlu olsun” dedi. Ankara 2 No’lu Şube
Başkanımız bir selamlama konuşması
yaparak 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutladı ve Genel Başkan Yardımcımız Keskin’e katılımlarından dolayı
teşekkür etti.
Sendikamız Genel Merkez Kadın Komite
Başkanı Hatice Ayhan da kadının toplumun en etkili, yönlendirici, birleştirici ve
koruyucu unsuru olduğunu, Sendikamızın Kadın Komitesi’nin, kadınların sendikal hayata aktif katılımını sağlamaya,
çalışma hayatındaki kadınların sorunlarına çözüm üretmek için kurulduğunu
belirterek Kadın Komitesi’nin çalışmaları hakkında bilgi verdi.
Program toplu fotoğraf çekimi ve günün
anısına kesilen pasta ile son buldu.

TEŞKİLAT

GENEL BAŞKAN YARDIMCIMIZ ÖZDEMİR, İSTANBUL
11 NO’LU ŞUBE TEMSİLCİLERİMİZLE BULUŞTU
de sorunlarımızı en hızlı şekilde çözeceğiz” diye konuştu.
“ÜYELERİMİZ BİZİM TEK
GÜCÜMÜZDÜR”

Genel Başkan Yardımcımız Halil Özdemir 13 Ocak 2021 tarihinde, İstanbul
11 No’lu Şubemizin düzenlediği temsilciler toplantısına katıldı. İstanbul 11
No’lu Şubemizin temsilciler toplantısına, Teşkilatlanmadan Sorumlu Genel
Başkan Yardımcımız Halil Özdemir, İstanbul 11 No’lu Şube Başkanımız Ahmet Göktürk, İstanbul 12 No’lu Şube
Başkanımız Ramadan Aygün, Şube Yönetim Kurulu Üyelerimiz, Toplu İş Sözleşmesi Uzmanımız Özgürcan Kumral
ve iş yeri temsilcilerimiz katıldı.
Düzenlenen temsilciler toplantısının
hayırlara vesile olmasını dileyen ve İstanbul 11 No’lu Şube yönetim kurulu
üyelerine teşekkür eden Halil Özdemir,
“Bildiğiniz gibi olağanüstü zamanlardan geçiyoruz. Olağanüstü zamanlar

olağanüstü çabalarla aşılır. Yaklaşık on
aydır ülkece Koronavirüsle mücadele
içindeyiz. Biz en baştan bu yana üyelerimiz ve halkımızın salgın konusunda duyarlılık göstermesi için çaba sarf
ediyoruz. Önümüzde kısa bir süre kaldı
İnşallah. Tüm kardeşlerimizden tedbiri
elden bırakmamasını istirham ediyorum” ifadelerini kullandı.
Özdemir, “Bugün Boğaziçi A.Ş.’de çalışan arkadaşlarımız için çok önemli bir
gün. Boğaziçi AŞ.’de İstanbul Ağaç ve
Peyzaj A.Ş.’de, İSPER A.Ş.’de ve diğer
şirketlerde çalışan arkadaşlarımız ilk
defa sendikalı oldu. Bu bizim için ve
üyelerimiz için önemli bir konu. Geçmişte iş yerlerimizde sıkıntılar çektik
ancak şimdi bu sıkıntıların üstesinden
geldik. Birlik ve beraberliğimiz sayesin-
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HİZMET-İŞ’in büyük bir aile olduğunu
hatırlatan Özdemir, “Bizim herhangi bir
sermayemiz yok, bizim tek gücümüz
üyelerimizdir. Onlara güveneceğiz,
onlarla beraber mücadelemize devam
edeceğiz. Kavga etmeden, çatışmadan, sorunlarımızın masada müzakere
edeceğiz. HİZMET-İŞ olarak İstanbul’da
güçlüyüz. Biz bir ekibiz, biz bir aileyiz.
Başarılarımız hepimizin, başarısızlıklar
hepimizindir” dedi.
“TEMSİLCİLERİMİZ BİZİM EN BÜYÜK
DESTEĞİMİZ”
Sendikamız HİZMET-İŞ’in Türkiye’nin
en büyük işçi sendikası olduğunu belirten Halil Özdemir, “Büyük sendika
demek büyük teşkilat demek. Teşkilatımızın büyüklüğü sebebiyle üyelerimizle her zaman beraber olma fırsatımız
olmuyor. İşte burada temsilcilerimiz
devreye giriyor, üyelerimizin dertleriyle dertleniyor bizlere üyelerimizin
durumlarıyla ilgili bilgi veriyorsunuz.
Bu yüzden ülkemizin her yerinde tüm
temsilcilerimiz bizlerin en büyük yardımcısı ve desteği. Hepinize emeklerinizden, desteklerinizden ve toplantıya
katılımlarınızdan dolayı teşekkür ediyorum” diye konuştu.

TEŞKİLAT

GENEL BAŞKAN YARDIMCIMIZ ÖZDEMİR,
VAN’DA TEMSİLCİLERİMİZLE BİR ARAYA GELDİ
luklar karşısında yılmadan, yıkılmadan,
birlik ve beraberlik içerisinde mücadeleye devam etmektir” dedi.
“ÜYELERİMİZİN SÖZLEŞMELERİNİ
BARIŞ İÇERİSİNDE İMZALAMAK
ÖNCELİĞİMİZ”

Genel Başkan Yardımcımız Halil Özdemir, 27 Ocak 2021 tarihinde, Van Şubemizin düzenlediği temsilciler toplantısına katıldı.
Van Şubemizin temsilciler toplantısına, Teşkilatlanmadan Sorumlu Genel
Başkan Yardımcımız Halil Özdemir, Van
Şube Yönetim Kurulu Üyelerimiz ve iş
yeri temsilcilerimiz katıldı.

Toplantıyı düzenleyen Van Şube yönetim kuruluna teşekkürlerini ileten Genel Başkan Yardımcımız Halil Özdemir,
“Tüm dünyayı ve ülkemizi etkisi altına
alan bir olağanüstü bir süreçten geçiyoruz. Böylesi bir dönemde sizlerin
gösterdiği çabalar için ayrı ayrı teşekkür ediyorum. İnşallah bu süreci en yakın zamanda bertaraf edeceğiz. Dikkat
etmemiz gereken en önemli husus zor-
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Kamuda ve belediye şirketlerinde kadroya geçen taşeron işçiler için ilk defa
toplu iş sözleşmesi imzalanacağını belirten Özdemir, “Belediye şirketlerinde
ve kamu kuruluşlarında toplu iş sözleşmesi süreçleri devam ediyor. Tüm unsurlarımız ile bu süreçte emek vereceğiz. Vazgeçmeden, geri adım atmadan
toplu sözleşme aşamalarında emekçiler ile yan yana olacağız ve önceliğimiz
emekçilerin sözleşmelerini masada,
barış içerisinde imzalamak olacaktır”
diye konuştu. Özdemir, konuşmalarının
ardından, hizmetlerinden dolayı Van
Şube eski başkanımız Abdullah Efeoğlu’na teşekkür ederek plaket verdi. Van
Şube Başkanlığı’na atanan Fatih Akdeniz’e de yeni görevinde başarılar diledi.

TEŞKİLAT

GENEL BAŞKAN YARDIMCIMIZ ÖZDEMİR,
ERZURUM’DA TEMSİLCİLERİMİZLE BULUŞTU

Genel Başkan Yardımcımız Halil Özdemir, 28 Ocak 2021 tarihinde Erzurum
Şubemizin düzenlediği temsilciler toplantısına katıldı.
Erzurum Şubemizin temsilciler toplantısına, Genel Başkan Yardımcımız Halil
Özdemir, Erzurum Şube Yönetim Kurulu Üyelerimiz ve iş yeri temsilcilerimiz
katıldı. Temsilciler toplantısını tertip
ettikleri için şube yönetimine teşekkür

eden Genel Başkan Yardımcımız Özdemir, “Sendikamız HİZMET-İŞ Türkiye’nin
en büyük işçi sendikasıdır, bu büyüklüğün oluşmasının en önemli aktörleri
de iş yeri temsilcileridir. Sendikamızın
hedeflerini ve ideallerini üyelerimize
sizler anlatıyor ve bu yolda mücadele
ediyorsunuz. Bugüne kadar gösterdiğiniz emeklerinizden ötürü sizlere teşekkür ediyor, başarılarınızın devamını ve
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beraberliğimizin daim olmasını, toplantımızın hayırlar getirmesini temenni
ediyorum” dedi.
Özdemir, konuşmalarının ardından,
hizmetlerinden dolayı Erzurum Şube
eski başkanımız Erol Aksakal’a teşekkür
ederek, Erzurum Şube Başkanlığı’na
atanan Şahin Girmenç’e de yeni görevinde başarılar diledi.

TEŞKİLAT

GENEL BAŞKAN VEKİLİMİZ ÖZ, ÇUBUK’TA
YARDIM PROGRAMINA KATILDI

HAK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı ve Genel Başkan Vekilimiz Av.
Hüseyin Öz, Genel Sekreterimiz Remzi Karataş ile birlikte, Çubuk’ta yardım programına katıldı. Ankara 2 No’lu Şube Başkanlığımız ve Kızılay Çubuk Şubesi’nin Ramazan ayı nedeniyle
ihtiyaç sahiplerine yönelik düzenlediği yardım programında
Genel Başkan Vekilimiz Öz ve Genel Sekreterimiz Karataş ilk
olarak, iftar için yemek dağıtımında bulundu. Genel Başkan
Vekilimiz Öz daha sonra yine ortaklaşa düzenlenen programda hasta vatandaşlarımızı evlerinde ziyaret ederek, Kızılay’ın
ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza yönelik verdiği yardımların dağıtımında yardımcı oldu. Genel Başkan Vekilimiz Öz, Mübarek
Ramazan ayı vesilesiyle tüm hastalarımıza şifalar diledi.
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ARSLAN, EMEKLİYE AYRILAN PERSONELİMİZ
İBRAHİM OK’A TEŞEKKÜR SERTİFİKASI VERDİ
gerçekleştirilen törene Genel Başkanımız Mahmut Arslan, HAK-İŞ Genel
Başkan Yardımcısı ve Genel Başkan Vekilimiz Av. Hüseyin Öz, Genel Başkan
Yardımcımız Mehmet Keskin, Genel
Sekreterimiz Remzi Karataş ve Genel
Merkez Personellerimiz katıldı.

AK-İŞ Konfederasyonu ve HİZMET-İŞ
Sendikası Genel Başkanı Mahmut Arslan, 27 Mayıs 2021 tarihinde, Ulaştırma
Hizmetleri Birimimizde 32 yıl Makam

şoförü olarak görev yapan ve bu ay
emekliye ayrılan İbrahim Ok’a hizmetlerinden ötürü teşekkür sertifikası verdi.
Genel Merkez Toplantı Salonumuzda

Genel Başkanımız Arslan sendikamızda
uzun yıllar görev yapan İbrahim Ok’a
teşekkür ederek, “32 yıllık süre zarfında
kendisine verilen görev ve sorumlulukları en iyi şekilde yerine getiren İbrahim
Ok’a yeni hayatında başarılar diliyoruz.
Uzun yıllar birlikte çalıştığımız arkadaşlarımızdan ayrılmak oldukça zor. İbrahim Ok’a hizmetlerinden dolayı teşekkür ediyoruz” dedi.

GENEL BAŞKAN YARDIMCIMIZ YILDIZ,
ALTINDAĞ BELEDİYESİ’NDE ÇALIŞAN
TEMSİLCİLERİMİZLE TOPLANTI GERÇEKLEŞTİRDİ
da mücadele ediyorsunuz. Sendikamız
sizlerin sayesinde büyümeye devam
ediyor, sizler sahada sendikamıza
sahip çıkıyorsunuz, sizi gören işçiler
HAK-İŞ/HİZMET-İŞ’in işçinin yanında
olduğunu ve işçiye sahip çıktığın bu
şekilde görüyor” dedi.
"1 MAYIS'IN GERÇEK SAHİPLERİ
İŞÇİLERDİR"

Genel Başkan Yardımcımız Celal Yıldız,
29 Nisan 2021 tarihinde Altındağ Belediyesi’nde çalışan temsilcilerimiz ile
bir toplantı gerçekleştirdi.
Toplantıya, Mali İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcımız Celal Yıldız’ın
yanı sıra Ankara 2 No’lu Şube Başkanımız Recep Dere, Altındağ Beledi-

yesi’nde görev yapan baş temsilci ve
temsilcilerimiz katıldı. Sendikamızın
Türkiye’nin en büyük işçi sendikası olduğunu belirten Genel Başkan Yardımcımız Yıldız, “Sendikal mücadelenin en
önemli aktörleri iş yeri temsilcileridir.
Sendikamız HİZMET-İŞ’in misyonunu,
üyelerimize sizler anlatıyor ve bu yol161

HAK-İŞ’in 1 Mayıs’a sahip çıkmasının
çok sayıda değişikliği de beraberinde
getirdiğini belirten Yıldız, “1 Mayıs artık ruhuna uygun yapılan bir gün oldu.
Konfederasyonumuzun 1 Mayıs’a verdiği katkılar sayesinde anlam buldu.
1 Mayıs’ın gerçek sahipleri işçilerdir
ve işçiler artık meydanlarda kavganın
gürültünün olmadığı günler oldu. 1
Mayıs Uluslararası Birlik, Mücadele ve
Dayanışma Günümüzü kutluyorum”
diye konuştu.

TEŞKİLAT

PERSONELLERİMİZE VİDEO KONFERANS İLE
KDV TEVKİFAT EĞİTİMİ VERİLDİ
programına Genel Başkan Yardımcımız
Celal Yıldız, Genel Sekreterimiz Remzi
Karataş, Mali İşler Daire Başkanımız İsmail Gülenç ve personellerimiz katıldı.
Programının açılış konuşmasını gerçekleştiren Genel Başkan Yardımcımız
Celal Yıldız, Sendikaların KDV Tevkifat
kapsamına alındığını belirterek, verilen
eğitimin önemine dikkat çekerek katılımcılara görevlerinde başarılar diledi.
Genel Sekreterimiz Remzi Karataş da
bir selamlama konuşması yaptı.

Personellerimize yönelik KDV Tevkifat
eğitimi, video konferans yöntemiyle
Eksen Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. Uz-

manı Vedat Sert tarafından verildi. Genel Merkezimizin koordinesinde 5 Mart
2021 tarihinde gerçekleştirilen eğitim

162

Eksen Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. Uzmanı Vedat Sert, KDV Tevkifatı, Tevkifat
Uygulanacak İşlemler, Tevkifat Faturalarının Hesaplanması ve Tevkifat Oranları hakkında sunum gerçekleştirdi.

TEŞKİLAT

PERSONELİMİZE KVKK EĞİTİMİ VERİLDİ
Merkez Personellerimize KVKK eğitimi
verildi. Eğitim programına Daire Başkanlarımız, uzmanlarımız ve personellerimiz katıldı.

Genel Merkez Personellerimize Kişisel
Verileri Koruma Kurumu (KVKK) eğitimi

verildi. KVK Uzmanı Yasin Zengin tarafından 22 Mart 2021 tarihinde Genel

Eğitimde personellerimize, KVK Hakkı,
Yasal Temeller Ve İlkeler, VERBİS-Veri
Sorumluları Sicil Bilgi Sistemi, Kişisel
Veri İhlali Bildirimi, Kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemek,
Kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek, Veri İhlâllerine Karşı
Genel Korunma Yolları, Kişisel verilerin
muhafazası, KVKK Şikayet Modülü ve
Kişisel Verileri Koruma Kurulu Kararları
ile ilgili eğitimi verildi.

SİLOPİ BELEDİYESİ PERSONEL A.Ş. EMEKÇİLERİ İLE
TOPLANTI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Şırnak İl Başkanlığımız tarafından Silopi
Belediyesi Personel A.Ş. çalışanları ile
12 Ocak 2021 tarihinde bilgilendirme

toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıya
Şırnak İl Başkanımız NevzetUsal, Genel
Merkez Teşkilatlanma Uzmanımız Zeki

Özen ve Silopi Belediyesi Personel A.Ş.
çalışanlarımız katıldı. Toplantıda Silopi
Belediyesi Personel A.Ş. çalışanlarımızın durumlarını, istek ve şikâyetlerini
dinleyen Usal, “Emekçi kardeşlerimizin
her zaman yanındayız. Biz büyük bir aileyiz burada bir işçimizin canını sıkacak
bir durum olsa bizim canımız yanar. Bunun için her zaman üyelerimizin dertleri
kendi derdimiz bilip çözmeye çalışıyoruz” dedi. Genel Merkez Teşkilatlanma
Uzmanımız Zeki Özen ise, emekçilerimize sorumluluklarının farkında olup en iyi
şekilde yerine getirdiklerini ifade eden
kısa bir teşekkür konuşması yaptı.

KÜTAHYA ŞUBEMİZ, KÜTAHYA VALİSİ ÇELİK’İ MİSAFİR ETTİ
Kütahya Şube Başkanlığımız, Kütahya
Valisi Ali Çelik’i misafir etti. Kütahya
Şube Başkanımız Sabahattin Ödemiş,
Kütahya Valisi Ali Çelik’in ziyaretinden
duyduğu memnuniyeti dile getirirken,
ziyarette ayrıca Kütahya Şube Yönetim
kurulu üyelerimiz ve HAK-İŞ’e bağlı
sendikaların Kütahya İl Başkanları yer
aldı.
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EMEKÇİLERİN İŞSİZ KALMAMASI İÇİN ESENYURT
BELEDİYESİ ÖNÜNDE BASIN AÇIKLAMASI DÜZENLENDİ
sonlandırılması söz konusudur.
Sayın Esenyurt Kaymakamımızdan talebimiz, bu salonlarda istihdam edilen
personellerin istihdamının sürekliliğinin sağlanması ve oluşacak mağduriyetlerin önüne geçilmesidir. Söz konusu spor salonlarının devrinin durdurulmasını, üyelerimizin işsizlik tehlikesiyle
baş başa bırakılmamasını, bugüne
kadar olduğu gibi spor hizmetlerinin
yürütülerek emekçi kardeşlerimizin işlerine ve görevlerine devam etmesini
istiyoruz.
İstanbul 1 No’lu Şubemiz tarafından,
4 Şubat 2021 tarihinde Esenyurt Belediyesi’ne ait 11 spor merkezinin
kaymakamlığa devrinin talebi üzerine
işsiz kalacak olan 150 üyemiz için basın
açıklaması yapıldı.
Basın açıklamasına İstanbul 1 No’lu
Şube Başkanımız Mustafa Canpolat’ın
yanı sıra İstanbul 1 No’lu Şube Yönetimimiz, temsilcilerimiz, Esenyurt Belediyesi spor salonlarında çalışan işçiler
ve basın mensupları katıldı.
İstanbul 1 No’lu Şube Başkanımız
Mustafa Canpolat tarafından Esenyurt
Belediyesi önünde yapılan basın açık-

lamasında şu ifadelere yer verildi; 11
salonda görev yapan 150 personelin işsiz kalması söz konusudur, Spor salonlarının kaymakamlığa devrine gerekçe
olarak, bu spor salonlarının okulların,
çevre spor kulüplerinin ve Esenyurt
halkının kullanımına sunulacağı ileri
sürülmektedir. Oysa bu salonlarda zaten halihazırda okullara, spor kulüplerine ve Esenyurt halkına ücretsiz olarak
hizmet verilmektedir. Belediye tarafından kurulmuş ve belediyeye ait olan
spor salonlarının devri durumunda, bu
salonlarda görev yapan emekçi üyelerimizin iş akitleri boşa düşeceğinden
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Sayın Esenyurt Kaymakamımızdan talebimiz, çağrımıza kulak verilerek, oluşacak mağduriyetlerin önüne geçilmesidir. HAK-İŞ/Hizmet-İş sendikası olarak
amacımız, bu spor salonlarında çalışan
emekçi kardeşlerimizin işsiz kalmalarının önüne geçmektir. Yaşamakta olduğumuz pandemi sürecinde ne üyelerimizin nede onlarla birlikte ailelerinin
herhangi bir mağduriyet yaşamamasıdır. Kamunun ve emekçilerin menfaati
gözetilerek hareket edilmesini ve devir
talebinin tekrar gözden geçirilmesini
talep ediyoruz.

TEŞKİLAT

İSKENDERUN ŞUBEMİZ,
VEFAT EDEN ÜYEMİZİN AİLESİNİ UNUTMADI
50 bin TL tutarında olan Ferdi kaza sigorta çeki, İskenderun Şube Başkanımız Mehmet Yetim tarafından merhum
üyemizin ailesine teslim edildi.

İskenderun Şube Başkanlığımız, Envitec Çevre Tek. A.Ş. bünyesinde çalışırken elim bir iş kazası sonrası vefat eden

üyemiz merhum Musa Bayram’ın ailesine, sendikamızın sosyal projesi olan
ferdi kaza sigortası çekini teslim etti.

HAK-İŞ/HİZMET-İŞ Sendikası olarak, her
zaman emekçilerin ve ailelerinin yanlarında olduklarını söyleyen İskenderun
Şube Başkanımız Mehmet Yetim, “Vermiş olduğumuz bu çek, merhum üyemizin ailesinin acılarını azaltmayacaktır
fakat bir nebze olsun maddi destek
sağlayacaktır. Merhum üyemize Allah’tan rahmet, kederli ailesine sabırlar
diliyorum. Allah böyle acıları bir daha
kimseye yaşatmasın İnşallah” dedi.

DİYARBAKIR’DA VEFAT EDEN ÜYEMİZİN AİLESİNE
FERDİ KAZA SİGORTASI ÇEKİ VERİLDİ
Diyarbakır’a bağlı Sur Belediyesi Personel A.Ş. bünyesinde çalışırken elim bir

trafik kazası sonrası vefat eden üyemiz
Fadıl Karagöz’ün ailesine sendikamızın

sosyal projesi olan ferdi kaza sigortası
çeki teslim edildi.
50 bin TL tutarında olan Ferdi kaza sigorta çeki, Diyarbakır Şube Başkanımız
Ercan Kahraman tarafından merhum
üyemizin ailesine teslim edilirken, üyemizin ailesine başsağlığı ve sabırlar dilendi.
Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Diyarbakır Şube Başkanımız Ercan Kahraman, “Fatih kardeşimize Yüce Allah’tan
rahmet diliyorum. HİZMET-İŞ Sendikası
olarak her zaman üyelerimizin ve ailelerinin yanındayız” dedi.
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TEŞKİLAT

GAZİANTEP ŞUBEMİZ, HAK-İŞ GENEL BAŞKAN
YARDIMCISI YILDIZ’I AĞIRLADI
tiriyoruz. Bu vesileyle bütün illerimizi
ziyaret ediyoruz. Gaziantep de bu illerimizin başında gelmektedir” dedi.
“SENDİKACILIK BÜTÜN HALKLA
YAPILAN BİR MÜCADELE”

Gaziantep Şube Başkanlığımız, bir dizi
temas için Gaziantep’e gelen HAK-İŞ
Genel Başkan Yardımcısı Dr. Osman Yıldız’ı ağırladı. Ziyarette Gaziantep Şube
Başkanımız Halil İbrahim Tanrıöver, Gaziantep 2 No’lu Şube Başkanımız Ahmet
Hoşaf, HAK-İŞ Kilis İl Başkanı Ekrem Çetin, Konfederasyonumuza bağlı sendikaların başkan ve yöneticileri ve HAK-İŞ’e
bağlı sendikaların Gaziantep ve bölge
Şube Başkanları yer aldı.

şanların 14 milyonun üzerinde olduğu
ülkemizde sendikalı çalışanların ise 2
milyon düzeyinde bulunduğuna dikkat
çekerek, “HAK-İŞ olarak, daha yapacak
çok işimizin olduğunu biliyoruz. 20 iş
kolunda örgütlendik. Sendikalarımız da
iş kollarında büyük gayretle ve etkin
bir şekilde sendikal mücadelelerini yapıyorlar. Bunu daha ileriye götürmek,
daha çok emek sarf etmek bizim görevimizdir” dedi.

“SENDİKAL MÜCADELEYİ
ÜLKEMİZİN HER KÖŞESİNE
GÖTÜRÜYORUZ”

“ÖNCELİKLİ ALANLARIMIZDAN
BİRİSİ ÖRGÜTLENME”

Yıldız, HAK-İŞ’in bütün illerdeki emekçilere, işçilere ulaşma gayreti içerisinde olduğunu belirterek, “Biz sendikal
mücadeleyi, sendikal örgütlenmeyi ülkemizin her köşesine götürüyoruz. Bu
örgütlenmede kendimize sorumluluk
atfediyoruz” dedi. Yıldız, sigortalı çalı-

HAK-İŞ Konfederasyonu’nun tüm Türkiye’de aktif bir sendikal mücadele ortaya
koyduğunu belirten Yıldız, “Bizim için
öncelikli alanlardan birisi örgütlenmedir. Örgütlenmeye çok büyük önem veriyoruz. Örgütlenmeye bağlı olarak da
sendikal faaliyetlerimizi etkin ve yaygın
bir şekilde Türkiye çapında gerçekleş-
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Sendikacılığı tepedeki bir organizasyon
olarak değil, bütün üyelerle, bütün halkla beraber yapılan bir mücadele olarak
gördüklerini söyleyen Yıldız, “Faaliyetlerimizi bütün üyelerimizin katılımını
ve katkısını alarak, bütün halkımızı işin
içine dahil ederek gerçekleştiriyoruz.
Onun içindir ki Konfederasyonumuz hızla büyüyor ve bundan sonra da inşallah
aynı hızla büyümeye devam edecektir”
diye konuştu.
“HAK-İŞ YENİ BİR EŞİĞİ DAHA AŞTI”
2021 yılı Ocak Ayı sendika istatistiklerine göre HAK-İŞ’in yeni bir eşiği daha
aştığını vurgulayan Yıldız, “HAK-İŞ Konfederasyonu olarak Ocak ayında açıklanan istatistiklerde 700 bin üye sayısını
geçmiş bulunuyoruz. Milyonlara ulaşma hedeflerimizi inşallah Türkiye’deki
emekçilerle, bütün halkımızla beraber
gerçekleştireceğiz. En iyi sendikal mücadeleyi, en iyi hizmeti vererek, en iyi
hedefleri ortaya koyarak, hem çalışma
hayatının, hem ülkemizin, hem de dünyanın sorunlarına dikkat çekerek, mücadele ederek, sorunlara yönelik çözümler üreterek yolumuza devam edeceğiz”
şeklinde konuştu.

TEŞKİLAT

KAHRAMANMARAŞ ŞUBEMİZ, GÜVENÇ’İ AĞIRLADI
Kahramanmaraş Şube Başkanlığımız,
TBMM İçişleri Komisyon Başkanı ve AK

Parti Kahramanmaraş Milletvekili Celalettin Güvenç’i ağırladı.

Güvenç’in ziyaretlerinden duyduğu
mutluluğu ifade eden Kahramanmaraş
Şube Başkanımız Ömer Çınar, “Kıymetli
vekilimize ziyaretlerinden ötürü teşekkür ediyoruz. Bugün bizleri onurlandıran vekilimizle çalışanlarımızın sorunları ve talepleri üzerine verimli bir sohbet
ettik. Sayın Güvenç, emekçilerin sorunlarıyla yakında ilgileneceğini bizlere ifade etti. Kendisine yaklaşımından ötürü
ayrıca teşekkür ediyoruz” dedi.
Ziyarette ayrıca HAK-İŞ’e bağlı Öz Orman-İş Sendikası İl Başkanı Latif Çoban
ve Şube Yönetim Kurulu Üyelerimiz yer
aldı.

KAHRAMANMARAŞ ŞUBEMİZ,
ÖZDEMİR ve GÖRGEL’İ MİSAFİR ETTİ
Kahramanmaraş Şube Başkanlığımız,
Ak Parti Kahramanmaraş Milletvekili
Av. Ahmet Özdemir ve Ak Parti Kahramanmaraş İl Başkanı Fırat Görgel’i misafir etti. Kahramanmaraş Şube Başkanımız Ömer Çınar ziyarette, şubemizin
çalışmaları ve Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Akbel A.Ş. şirketi ile
devam eden toplu iş sözleşmesi müzakere süreçleri hakkında detaylı bilgilendirmede bulunurken, ziyaretleri dolayısıyla Özdemir ve Görgel’e teşekkür etti.

ZONGULDAK İL BAŞKANLIĞIMIZ,
ZONGULDAK VALİSİ MUSTAFA TUTULMAZ’I AĞIRLADI
Zonguldak İl Başkanlığımız, Zonguldak
Valisi Mustafa Tutulmaz’ı misafir etti.
Zonguldak İl Başkanımız Nihat Oruç,
Vali Tutulmaz’a Konfederasyonumuz
HAK-İŞ, Sendikamız HİZMET-İŞ ve
Zonguldak İl Başkanlığımızın çalışmalarıyla ilgili bilgi verirken üyelerimizin
durumlarıyla ilgili görüş alışverişinde
bulundu.
Zonguldak İl Başkanımız Oruç, ziyareti
dolayısıyla Zonguldak Valisine teşekkürlerini iletti.
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TEŞKİLAT

ORTAHİSAR BELEDİYESİ ORBEL AŞ.’DE ÇALIŞAN
ÜYELERİMİZ, RAMAZAN AYI ÖNCESİ YARDIM
KAMPANYASI DÜZENLEDİ

Trabzon/Ortahisar Belediyesi ORBEL
A.Ş.’de çalışan üyelerimiz, yaklaşan
Ramazan ayı öncesi önemli bir duyarlılık göstererek, ihtiyaç sahipleri için
yardım kampanyası düzenledi.
Ortahisar Belediyesi önünde düzenlenen törene Trabzon Şube Başkanımız
İsmail Hakkı Kaplan, Ortahisar Belediye Başkanı Av. Ahmet Metin Genç
ve Ortahisar Belediyesi ORBEL A.Ş.’de
çalışan üyelerimiz katıldı. Üyelerimiz,
mübarek Ramazan ayının ruhuna yakışır bir şekilde, imzalanan toplu iş
sözleşmesinden doğan Ramazan kumanyası haklarını ihtiyaç sahiplerine

bağışladı. Ramazan ayıyla birlikte yardımlaşma duygusunun zirveye çıktığını belirten Trabzon Şube Başkanımız
İsmail Hakkı Kaplan, “ORBEL çalışanları üyelerimiz, Ramazan kumanyalarını
ihtiyaç sahiplerine bağışlayarak güzel
bir dayanışma örneği sergilediler. İhtiyaç sahibi ailelerimizin, yavrularımızın
yüzünü güldürdüler. Bundan daha değerli ve daha anlamlı bir şey olamaz.
Bir kez daha siz değerli üyelerimize
teşekkürlerimi iletiyorum. Her daim
desteklerini arkamda hissettiğim ve
aynı yolda yürümekten onur ve şeref
duyduğum siz mesai arkadaşlarıma

gönülden teşekkür ediyor, şimdiden
mübarek Ramazan ayınızı tebrik ediyorum” dedi. Ortahisar Belediye Başkanı Av. Ahmet Metin Genç ise “Bu güzel dayanışma örneği nedeniyle sendika başkanımıza ve sizlere çok teşekkür
ediyorum. Allah hepinizden razı olsun.
Hakikaten bizleri çok mutlu ettiniz. Ramazan ayı vesilesiyle bir ailemizin, bir
yavrumuzun yüzünün gülmesine ve
mutlu olmasına vesile olmanın hem
bu dünyada hem de ebedi alemde büyük bir karşılığı var” şeklinde konuştu.

SİİRT İL BAŞKANLIĞIMIZ’DAN, DİYARBAKIR
ANNELERİNE DESTEK ZİYARETİ
Siirt İl Başkanlığımız, çocuklarının dağa
kaçırılmasından HDP’yi sorumlu tutan
Diyarbakır annelerine destek verdi.

HDP binasının önünde 577 gündür
devam eden oturma eylemine Siirt
İl Başkan Yardımcımız Mehmet Kar-
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sak’ın içinde bulunduğu Siirt STK’ları
destek ziyaretinde bulundu.
Ziyaret ile ilgili açıklamalarda bulunan
Siirt İl Başkan Yardımcımız Mehmet
Karsak, “On yıllardır ülkemizde emperyalistlerin taşeronluğunu yaparak
bebek, çocuk, kadın, öğretmen, polis
ve asker demeden kardeşkanı döken
PKK terör örgütünün, korkutarak ve
kandırarak dağa kaçırdığı binlerce çocuğun feryadı olan annelerimizin Diyarbakır’daki bu anlamlı direnişi aynı
zamanda ülkemizdeki tüm 83 milyonun ortak sesi olmuştur” dedi.

TEŞKİLAT

YOZGAT ŞUBE BAŞKANLIĞIMIZ, MERHUM ÜYEMİZİN
EMANETLERİNE SAHİP ÇIKTI
Yozgat’a bağlı Yerköy Belediyesi şirketi Personel Ltd. Şti.’de çalışırken elim

trafik kazası sonucu hayatını kaybeden
merhum üyemiz Hakan Özçelik’in acılı

ailesine 50 bin TL’lik ferdi kaza sigortası çeki teslim edildi. Sendikamızın sosyal sorumluluk projesi olan ferdi kaza
sigortası çeki, Yozgat Şube Başkanımız
Ferman Zararsız ve Yerköy Belediye
Başkanı Ferhat Yılmaz tarafından merhumun ailesine takdim edildi.
Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan
Yozgat Şube Başkanımız Ferman Zararsız, “Hakan kardeşimize Allah’tan rahmet, ailesine sabırlar diliyoruz. İş yaşamında alınan tüm önlemlere rağmen
böyle acı olaylar ile karşılaşabiliyoruz.
Elbette bazı olayları engellemek bizlerin gücünün dışında. Allah böyle acıları kimseye yaşatmasın” dedi.

İZMİR ŞUBE BAŞKANLIĞIMIZ’DAN, AHDE VEFA
gortası çekini İzmir Şube Başkanımız
Gültekin Şimşek, merhumun eşi Ebru
Kuşak ve oğlu Emre Kuşak’a teslim etti.

İzmir Şube Başkanlığımız, İzmir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü çalışırken
geçirdiği elim bir iş kazası sonucu 22
Ağustos 2020 tarihinde vefat eden

merhum üyemiz Namık Kuşak’ın ailesine 50 bin TL tutarında kaza sigortası çekini verdi. Sendikamızın sosyal
sorumluluk projesi olan ferdi kaza si-

Konuyla ilgili değerlendirmelerde
bulunan İzmir Şube Başkanımız Gültekin Şimşek, “Merhum kardeşimize
Allah’tan rahmet, ailesine sabırlar
diliyoruz. Mübarek Ramazan ayında
daha güzel sebeplerle ailemizi ziyaret etmek isterdik ama olmadı. Ancak
hayatın içinde böyle acı olaylarla karşılaşabiliyoruz. Bizde HİZMET-İŞ olarak
en azından acılı kardeşlerimize maddi
olarak destek çıkmaya çalışıyoruz. Allah hiçbir çalışanımızın burnunu dahi
kanatmasın inşallah” dedi.

SAĞLIĞIMIZ IÇIN
LÜTFEN
MASKE
KULLANALIM
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HAK-İŞ'TEN HABERLER

HAK-İŞ İLE AFAD ARASINDA AFET EĞİTİM İŞBİRLİĞİ
PROTOKOLÜ İMZALANDI
Konfederasyonumuz HAK-İŞ ile AFAD arasında 2021 Afet Eğitim Yılı Kapsamında
gerçekleştirilen Afet Eğitim İşbirliği Protokolü Genel Başkanımız Mahmut Arslan ve
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından imzalandı.

Konfederasyonumuz HAK-İŞ ile AFAD
arasında 2021 Afet Eğitim Yılı Kapsamında gerçekleştirilen Afet Eğitim
İşbirliği Protokolü Genel Başkanımız
Mahmut Arslan ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından imzalandı.
“AFET FARKINDALIĞINDA ÇOK
MESAFE ALDIK”
AFAD Genel Merkezi Anadolu Salonunda 12 Mart 2021 tarihinde gerçekleştirilen imza törenine, Genel Başkanımız Mahmut Arslan, İçişleri Bakanı
Süleyman Soylu, HAK-İŞ Genel Başkan
Yardımcısı ve Genel Başkan Vekilimiz
Av. Hüseyin Öz, İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, HAK-İŞ Genel Başkan
Yardımcısı Yunus Değirmenci, HAK-İŞ
Genel Sekreteri Eda Güner, HAK-İŞ Afet
İşleri Komitesi Başkanı Gökhan Recep
Bişkin, HAK-İŞ Genel Denetim Kurulu
Başkanı Vedat Böke, HAK-İŞ Genel Di-

siplin Kurulu Başkanı Ömer Yılmaz ile
AFAD Daire Başkanları ve personelleri
katıldı.

ciddi mesafe aldık” dedi.

Genel Başkanımız Mahmut Arslan, Gölcük depreminin ilk anlarında deprem
bölgesinde olduğunu anımsatarak,
“Gölcük’e gittiğimizde çöken binadan
bir kadının enkazın altından yardım istediğine şahit oldum. Hiç kimsenin ona
yardım edemediğini gördüm. Çaresizliğin ne olduğuna orada şahit oldum.
1999 depreminin üstünden 22 yıl geçti. O günlerden bugünlere kadar çok
şey değişti. Bu süreçlerde destek veren
başta Sayın Cumhurbaşkanımız Recep
Tayyip Erdoğan olmak üzere herkese
teşekkür ediyorum. Son 20 yılda afet
konusunda çok ciddi çalışmalar yapıldı.
Yapılan çalışmaların meyvelerini bugün
alıyoruz. Bu konuda daha yapılacak çok
şey var ama afet farkındalığında çok

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun sürece çok büyük katkıları olduğunu söyleyen Arslan, “Sayın Bakanımıza afet
konusuna bakışı ve afet farkındalığına
yeni bir ivme kazandırdığı için çok teşekkür ediyorum. Sayın Bakanımız,
Elazığ depreminde ilk andan itibaren
Sağlık Bakanımız ve Çevre ve Şehircilik Bakanımızla birlikte afet alanında
bulundu. İnanılmaz bir özveri ile günlerce orada kalarak toplumun devletini
yanında görmesi, hissetmesi toplumun
büyük bir sempatisini kazandırdı. Depremzedelerin acılarını hafifletti. Bakanımızın sergilediği bu duruş, vatandaş
ile devlet arasındaki bağı güçlendirdi”
diye konuştu.
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“TOPLUMUN DEVLETİNİ YANINDA
GÖRMESİ ÇOK ÖNEMLİ”

HAK-İŞ'TEN HABERLER

“ANKARA VE İSTANBUL’DA HAK-KUT
TİMİ OLUŞTURACAĞIZ”
İçinde bulunduğumuz coğrafyadan dolayı afet eğitiminin son derece önemli
olduğunu vurgulayan Arslan, “Afet Eğitimi Yılı konusunu çok değerli buluyoruz. HAK-İŞ olarak bütün yönetim kurulumuzla, sendikalarımızın, bütün üyelerimizin ve üyelerimizin yakınlarının afet
eğitimi alması konusunda iddialıyız. Bu
konuda kararlı bir duruş sergiliyoruz. Bu
konudaki çalışmalarımızı da başlattık.
AFAD ile ikili işbirliği çalışması yaptık.
Bu konuda hazırladığımız projemiz Aile,
Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımız tarafından kabul edilirse 140 arkadaşımızın müdahale ekiplerinde yer
alacak şekilde eğitimlerini gerçekleştireceğiz. Ankara ve İstanbul’da HAK-KUT
timi oluşturacağız. Bir afet durumunda
sırtında HAK-İŞ yeleği olan acil kurtarma ekibimizi bu yıl içinde projemiz kabul edilirse gerçekleştirmek istiyoruz”
dedi.
“BU GÖREVİ VATANİ BİR GÖREV
OLARAK GÖRÜYORUZ”
HAK-İŞ Afet İşleri Komitesi’nin
HAK-İŞ’indaimi bir komitesi olduğunun
altını çizen Arslan, “Afet İşleri Komitemiz etkin bir şekilde çalışıyor. Komitemizin öncülüğünde AFAD Eğiticilerin
Eğitimini tamamladık. Yaklaşık 35 arkadaşımız eğitici sertifikasını aldı. Biz
kendi üyelerimizi de AFAD’ın verdiği bu
sertifika üzerinden eğitecek bir altyapı
kuruyoruz. Bu görevi vatani bir görev
olarak görüyoruz. Bunun ertelenmez
ve vazgeçilmez bir görev olduğunu düşünüyoruz. Bu ülke her yönüyle bir afet
bölgesi olduğu için sürekli afete hazır
ve farkında olmalıyız. İçişleri Bakanımız
Sayın Süleyman Soylu’nun ve AFAD’ın
önderliğinde bu çalışmalara her za-

man destek vermeye, katkı vermeye ve
HAK-İŞ olarak kendi deneyimlerimizi de
dikkate alarak çaba sarf etmeye devam
edeceğiz. Depremsiz, afetsiz bir Türkiye
hayal ediyoruz ama böyle bir şey olursa
da buna hazırlıklı olmamız gerektiğini
düşünüyoruz” şeklinde konuştu.

HAK-İŞ, ülkemizin zorlu dönemlerinde
hem insanlık sorumluluğuyla hem de
Türkiye’nin en önemli işçi konfederasyonu sorumluluğuyla hareket etmiştir.
Kendilerine teşekkür ediyorum” dedi.

“HAK-İŞ HEP AFET BÖLGELERİNDE
OLDU”

2021 yılını Türkiye’de afet eğitim yılı
olarak ilan ettiklerini ve hedeflerinin 51
milyon vatandaşa ulaşmak olduğunu
belirten Soylu “Arama- kurtarma konusunda HAK-İŞ’in elini taşın altına koyan
çalışmaları var. Bu çalışmalarından dolayı teşekkür ediyoruz. HAK-İŞ’e milyonlarca insanımıza ulaşabileceğimiz bir
kanal açtığı ve afet konusunda üzerine
düşen sorumluluğu yerine getirdiği
için müteşekkiriz. Konfederasyonumuz
ve Sendikalarımız düzeyinde yapılan
eğitim çalışmalarında verilecek 3040 dakikalık eğitimlerin çok önemli ve
afet durumlarında kritik öneme sahip
olduğunu biliyoruz. Bu yüzden bu eğitimlerin verilmesini arzu ediyoruz. Bu
protokolü imzalama fırsatı sağladığınız
için bir kez daha teşekkür ediyorum”
şeklinde konuştu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türkiye’nin yıllardır farklı afetlerle karşı karşıya kaldığını belirterek, “2019 yılı ile
2020 yıllını kıyasladığımızda Türkiye’de
2020 yılında gerçekleşen deprem oranı 2019 yılına göre yüzde 43 oranında
artmıştır. Ülkemiz için doğal afet yönünden böylesi zorlu geçen bir yılda, Türkiye’nin en önemli emek örgütlerinden
birisi olan HAK-İŞ’e teşekkür ediyorum.
İnsanlarımızın sıkıntı yaşadığı her dönemde HAK İŞ madden, manen, şefkatiyle, merhametiyle ve yumuşak kavrayıcı sesiyle hep afet bölgelerinde oldu.
Hem burada bulunan HAK-İŞ Konfederasyonumuzun yöneticileri, hem de illerde bulunan HAK-İş İl Başkanlarımız,
afet bölgelerinde halkımızın yarasına
merhem olmak için ellerinden gelen
tüm gayreti samimiyetle göstermiştir.
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“HAK-İŞ’İN ELİNİ TAŞIN ALTINA
KOYAN ÇALIŞMALARI VAR”

Konuşmaların ardından işbirliği protokolü imzalandı.

HAK-İŞ'TEN HABERLER

KONFEDERASYONUMUZ HAK-İŞ
ÇALIŞMA HAYATININ SORUNLARINI RAPORLARLA
HÜKÜMETE SUNMAYA DEVAM EDİYOR
HAK-İŞ ve HİZMET-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, çalışma hayatının güncel
sorunlarına ilişkin hazırladığı raporları hükümete sunmaya devam ediyor. Çalışanları
yakından ilgilendiren pek çok konuya ilişkin hazırlanan raporlar, Aile Çalışma ve Sosyal
Hizmetler Bakanı Sayın Zehra Zümrüt Selçuk başta olmak üzere ilgili bakanlara sunuldu.

HAK-İŞ ve HİZMET-İŞ Genel Başkanı
Mahmut ARSLAN, çalışma hayatının
güncel sorunlarına ilişkin hazırladığı
raporları hükümete sunmaya devam
ediyor. Çalışanları yakından ilgilendiren pek çok konuya ilişkin hazırlanan
raporlar, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Sayın Zehra Zümrüt Selçuk başta olmak üzere ilgili bakanlara
sunuldu. Bu çerçevede, HAK-İŞ Genel
Başkanı Mahmut Arslan imzasıyla gönderilen raporlarda, ekonomi ve hukuk
reformu kapsamında 696 sayılı KHK
düzenlemesi yapılırken kadro dışı kalan işçilerin kadro almaları, 696 sayılı
KHK düzenlemesinin ardından baraj
altında kalan sendikaların mağduriyetlerinin giderilmesi, mültecilere
yönelik önerilerimiz, kamuda çalışan

mevsimlik işçilerin sorunlarının çözümü, kayıtdışı istihdamın giderilmesine
yönelik önerilerimiz, Emeklilikte Yaşa
Takılanlar ve emekli aylıklarının düşüklüğünün giderilmesi gibi çalışma hayatının güncel konularına ilişkin tespit ve
önerilere yer verildi.
ARSLAN, “TALEPLERİMİZİN DİKKATE
ALINMASINI BEKLİYORUZ”
Genel Başkanımız Mahmut Arslan,
“HAK-İŞ olarak çalışanların sorunlarının çözülmesi konusunda bütün gücümüzle her platformda çalışmaya
devam ediyoruz. Çalışanları yakından
ilgilendiren ve büyük bir heyecanla çözülmesini bekledikleri konuları masaya
yatırdık. Sorunları tespit ettik, önerilerimizi hazırladık. Hukuk ve ekonomi
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alanında reform hazırlıkları yapan hükümetimize ve ilgili bakanlarımıza bu
raporlarımızı sunmayı sürdürüyoruz.
HAK-İŞ olarak, yapılacak olan hukuk ve
yargı reformunda çalışanların sorunlarının çözümü konusunda adımların
atılması talebimizi bir kez daha yineliyoruz” dedi.
Arslan, 696 sayılı KHK ile kadroya geçişi
yapılan işçilerin hakları için yürüttükleri mücadelenin yanı sıra farklı gerekçelerle kadro kapsamı dışında kalan
işçiler için de mücadeleye devam ettiklerini belirterek, “Kadro düzenlemesi dışında kalarak mağduriyet yaşayan
işçilerin kadro alması talebimizi her
platformda dile getiriyoruz” dedi.

HAK-İŞ'TEN HABERLER

HAK-İŞ, TÜRK-İŞ, TİSK ve TOBB'DAN
ORTAK AÇIKLAMA

Hak İşçi Sendikaları Konfederasyonu
(HAK-İŞ), Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ), Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK)
ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği
(TOBB) olarak kısa çalışma ödeneğinin
uzatılmasına dair bir açıklama yaptık.

Ergün ATALAY
Türk-İş Genel Başkanı

“Kısa Çalışma Ödeneği’nin uzatılmasını çok kıymetli buluyoruz. Salgınla
mücadele sürecinin devam etmesi
başta olmak üzere, son dönemde
yaşanan diğer zorluluklar sebebiyle
tüm çalışma hayatının ihtiyacı vardı.
Öncelikle bu konuda yanımızda olan;
Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tay-

Mahmut ARSLAN
Hak-İş Genel Başkanı
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yip Erdoğan başta olmak üzere, kendisi nezdinde tüm ilgililere teşekkür
ediyoruz.
Devletimizin
koordinasyonunda
HAK-İŞ, TÜRK-İŞ, TİSK ve TOBB
olarak, işçi ve işverenleri koruyan ve
destekleyen bu uygulamanın devamı
için teşekkür ediyoruz.

M. Rifat HİSARCIKLIOĞLU
TOBB Başkanı

HAK-İŞ'TEN HABERLER

HAK-İŞ’TEN DÜNYA SU GÜNÜNDE
“SU HAKKI” RAPORU
HAK-İŞ ve HİZMET-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, “HAK-İŞ olarak, suya yapılan
her müdahaleyi insana, doğaya ve hayata karşı işlenmiş bir suç olarak görüyoruz.
Yeryüzünde hayatın özü, yaşam kaynağımız olan suyun önemine vurgu yapmak,
vatandaşlarımızı tasarrufa teşvik etmek, sudaki büyük oyuna, özelleştirme ve ticarileşme
girişimlerine dikkat çekmek için, içerisinde akademisyen ve uzmanların olduğu bir ekiple
kapsamlı bir “Su Hakkı” raporu hazırladık.

HAK-İŞ ve HİZMET-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, “HAK-İŞ olarak,
suya yapılan her müdahaleyi insana, doğaya ve hayata karşı işlenmiş
bir suç olarak görüyoruz. Yeryüzünde hayatın özü, yaşam kaynağımız
olan suyun önemine vurgu yapmak, vatandaşlarımızı tasarrufa teşvik
etmek, sudaki büyük oyuna, özelleştirme ve ticarileşme girişimlerine
dikkat çekmek için, içerisinde akademisyen ve uzmanların olduğu bir
ekiple kapsamlı bir “Su Hakkı” raporu hazırladık. HAK-İŞ olarak, suyu
ve sanitasyonu, temel ve devredilemez bir insan hakkı olarak savunuyoruz. Suyun piyasalaştırılmasına karşı çıkıyor, su sektöründeki
özelleştirmelere karşı mücadele veriyoruz. Su Raporu’muzu duyarlıklarımızın ve kararlılığımızın bir yansıması olarak kamuoyunun bilgisine
sunmaktan büyük bir mutluluk duyuyoruz” dedi.
HAK-İŞ ve HİZMET-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, HAK-İŞ tarafından 22 Mart Dünya Su günü dolayısıyla hazırlanan “Su Hakkı” raporuna ilişkin yaptığı yazılı açıklamada şu değerlendirmelerde bulundu:
“Suyun insan ve canlı yaşamında ne kadar önemli ve öncelikli oldu-
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ğunun bilincinin tüm toplum tarafından fark edilmesini son derece önemli
buluyoruz. Birleşmiş Milletlerin Dünya
Su Günü’nün bu yılki temasını ‘Suyun
Kıymetini Bilmek’ olarak belirlemesini
çok önemli buluyoruz. Suyun yaşamımızdaki öneminin farkına varılmasını ve
suyun kıymetini bilerek tasarruflu kullanımını önemsiyoruz.
HAK-İŞ olarak, suya yapılan her müdahaleyi insana, doğaya ve hayata karşı
işlenmiş bir suç olarak görüyoruz. HAKİŞ Konfederasyonu olarak, yeryüzünde
hayatın özü, yaşam kaynağımız olan
suyun önemine vurgu yapmak, vatandaşlarımızı tasarrufa teşvik etmek,
sudaki büyük oyuna, özelleştirme ve
ticarileşme girişimlerine dikkat çekmek
için, içerisinde akademisyen ve uzmanların olduğu bir ekiple kapsamlı bir “Su
Hakkı” raporu hazırladık. HAK-İŞ olarak,
suyu ve sanitasyonu, temel ve devredilemez bir insan hakkı olarak savunuyoruz. Suyun piyasalaştırılmasına karşı
çıkıyor, su sektöründeki özelleştirmelere karşı mücadele veriyoruz. Su Raporu’muzu duyarlıklarımızın ve kararlılığımızın bir yansıması olarak kamuoyunun
bilgisine sunmaktan büyük bir mutluluk
duyuyoruz. Suyun, canlıların yaşamını
sürdürebilmesi için en temel ihtiyaçlardan birisi olduğunun bilincindeyiz.
Küresel ısınma, su kaynakların kirletilmesi, plansız büyüme ve su kaynakları-

nın azalmasıyla kullanılabilir ve içilebilir
temiz suya erişim konusunda yaşanan
sıkıntılar artmış, ‘su yoksulluğu’ kavramı ortaya çıkmıştır. Bu durum ise suyu
ticari bir meta haline getirmiş ve sorun daha büyük bir boyuta ulaşmıştır.
Su, en temel insani haktır ve hayatın
özüdür. Bu nedenle yaşamın vazgeçilmezi olan su, ticari bir meta olmaktan
çıkarılmalıdır. HAK-İŞ Konfederasyonu
olarak suyu toplumun temel ve devredilemez insani hakkı olarak görüyor,
tüm dünyada suyun ticarileştirilmesine
karşı çıkıyoruz. Çünkü suya müdahale,
doğrudan hayata müdahaledir. Yaşamın
sağlıklı bir şekilde sürdürülebilmesi için
en temel ihtiyaçlarımızdan birisi olan su
hakkını savunmak insanlığı, uygarlığı ve
insanca yaşanabilirliği korumaktır. Çünkü geleceğimiz suyumuz kadardır.
HAK-İŞ olarak su sektöründeki özelleştirmelere karşı mücadele ediyoruz.
Suya yapılan yatırımlar eğitim ve sağlık
altyapısını beraberinde getirmekte ve
kamu tarafından yerine getirilmesi gerekmektedir. Bu yüzden suyun, bütün
boyutlarıyla kamuda yer alması, bütün
su işletmelerinin mutlaka kamuya ait
olması gerektiğinin altını önemle çiziyoruz. İnsanlar ve canlılar kadar tarım,
enerji, ekonomik ve sosyal kalkınma süreçleri de suya bağımlıdır. Tüm bunlar
dikkate alındığında ulusal, bölgesel ve
yerel düzeyde su politikalarının belir-
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lenmesi ve su kaynaklarını koruma politikalarının temel alınması ve geliştirilmesi gerektiğini düşünüyoruz.
Koronavirüsün ülkemizde görülmeye
başladığı esnada Koronavirüsle mücadele kapsamında Çevre ve Şehircilik
Bakanlığı’nın belediyelerin hiçbir gerekçeyle abonelere yönelik su kesintisi uygulamayacağına ilişkin genelgesi
HAK-İŞ olarak yıllardır savunduğumuz
görüşlerimizin haklılığını bir kere daha
ortaya koymuştur. Çevre ve Şehircilik
Bakanlığımız bu konuda son derece yerinde bir karar almıştır. Çünkü 1 yıldır
yaşadığımız Pandemi süreci, suya olan
ilgiyi daha da arttırmış ve suyun insan
hayatındaki önemini bir kere daha ortaya çıkarmıştır. Suyun doğru kullanımı konusunda toplumumuzda bilinç
oluşturulması, tabiatın korunması, su
konusundaki farkındalığın güçlendirilmesi, insan, doğa ve su için herkesin
gereken hassasiyeti göstermesi gerektiğini düşünüyoruz. Eğitim ve öğretim
yoluyla toplumumuzun çevre ve su bilincini arttırmak, suyun doğru şekilde
kullanımı ile ilgili bilinç oluşturmak ve
doğayı korumak için gerekli çalışmaların hayata geçirilmesini destekliyoruz.
HAK-İŞ Konfederasyonu olarak herkesin
su konusunda gereken hassasiyeti göstermesini bekliyor, suyun hayatımızdaki
önemi konusunda herkesi duyarlı olmaya çağırıyoruz.

HAK-İŞ'TEN HABERLER

ARSLAN: “HAK-İŞ HER ALANDA İDDİASI OLAN
BİR KONFEDERASYONDUR”
Arslan: “Bu ebru buluşması projesinden dolayı Gençlik ve Spor Bakanlığımıza ve Kültür
Sanat Komitemize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Konfederasyonumuz çalışma hayatının
her alanında olduğu gibi kültür sanat alanında da var olan,
iddiası olan bir konfederasyondur” dedi.
taşıdığını ifade eden Arslan, “Geleneksel sanatların en önemli dalı olan
ve UNESCO tarafından somut olmayan kültürel miras listesinde yer alan
Ebru sanatını, üyemiz genç emekçiler,
aileleri ve çocukları ile buluşturarak,
geleneksel el sanatının yaşatılmasına,
genç kuşaklara aktarılmasına, tarihi ve
geleceğine sahip nesiller yetiştirilmesine bir katkı sağladığımıza inanıyoruz” dedi.

Genel Başkanımız Mahmut Arslan,
“Gençlerin Emeği Ebru’nun Renklerine Yansıyor” Projesi’nde emeği geçen
herkese teşekkür ederek, “Bu ebru
buluşması projesinden dolayı Gençlik
ve Spor Bakanlığımıza ve Kültür Sanat
Komitemize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Konfederasyonumuz çalışma
hayatının her alanında olduğu gibi kültür sanat alanında da var olan, iddiası
olan bir konfederasyondur” dedi.
HAK-İŞ Konfederasyonu Kültür Sanat
Komitesi tarafından, Gençlik Projeleri
Destek Programı (2020–I) kapsamında Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın destekleriyle gerçekleştirilen “Gençlerin
Emeği Ebru’nun Renklerine Yansıyor”
Projesinin 8-9-12 Nisan 2021 tarihinde gerçekleştirilen ve renkli görüntülere sahne olan eğitimler sona erdi.
HAK-İŞ ve HİZMET-İŞ Genel Başkanı
Mahmut Arslan da eğitimlerin son gününe katılarak, kursiyerlere sertifikalarını takdim etti.

si olan ve UNESCO tarafından somut
olmayan kültürel miras listesinde yer
alan Ebru sanatı eğitimleriyle genç
üyelerimizi, üyelerimizin eş ve çocuklarını ebru sanatıyla tanıştırdık” dedi.
“GELECEĞİNE SAHİP NESİLLER
YETİŞTİRİLMESİNE BİR KATKI
SAĞLADIĞIMIZA İNANIYORUZ”
Geleneksel sanatların, toplumda birlik
ve bütünlük oluşturan, kültürel bağları güçlendiren, geçmiş ve gelecek arasında bağlantı kuran bir köprü nitelik

Genel Başkanımız Arslan, “Unutulmaya yüz tutmuş sanat dallarından biri176

Arslan, eğitimlere katılan HAK-İŞ’li
gençlere de teşekkür ederek, HAK-İŞ
olarak, milli ve manevi değerlerine
bağlı, kendi öz kültürünü ve sanatını
bilen ve uygulama gayreti içerisindeki gençlerimizi görmekten duyduğu
memnuniyeti dile getirdi.
İki aşamalı gerçekleştirilen eğitimlerin
ilk aşamasında tüm kursiyerler, ebru
sanatı için hünerlerini sergileyerek ortaya güzel motifler çıkarmaya çalıştı.
Çocukların da katıldığı eğitimde renkli
görüntüler ortaya çıktı. İlk etaptaki
eğitimlerde başarılı olan kursiyerlerle
ileri düzey Ebru eğitimi başarıyla tamamlandı.

HAK-İŞ'TEN HABERLER

HAK-İŞ GENEL BAŞKAN VEKİLİ ÖZ, ‘GENÇLERİN
EMEĞİ EBRU’NUN RENKLERİNE YANSIYOR’ PROJESİ
KURSİYERLERİNE SERTİFİKALARINI TAKDİM ETTİ
HAK-İŞ ve HİZMET-İŞ Genel Başkan Vekili Av. Hüseyin Öz, 9 Nisan 2021 tarihinde,
“Gençlerin Emeği Ebru’nun Renklerine Yansıyor” Projesinde eğitimleri sona eren
kursiyerlere sertifikalarını takdim etti.

sıyor” Projesinde eğitimleri sona eren
kursiyerlere sertifikalarını takdim etti.
Konfederasyonumuz HAK-İŞ, kültür
sanat alanında emeği merkezine alan
çalışmalara bir yenisini daha ekledi.
Gençlerin emeği, Ebru’nun renklerinde can buldu. Kursiyerlere sertifikalarını HAK-İŞ ve HİZMET-İŞ Genel Başkan
Vekili Av. Hüseyin Öz, HAK-İŞ Genel
Sekreteri Eda Güner ve HAK-İŞ Kültür
Sanat Komite Başkanı Birsen Çiçek
Odabaşı birlikte takdim etti.

HAK-İŞ ve HİZMET-İŞ Genel Başkan
Vekili Av. Hüseyin Öz, 9 Nisan 2021
tarihinde, HAK-İŞ Kültür Sanat Komi-

tesi’nin Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın
destekleriyle gerçekleştirdiği “Gençlerin Emeği Ebru’nun Renklerine Yan-
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HAK-İŞ ve HİZMET-İŞ Genel Başkan Vekili Öz, HAK-İŞ Kültür Sanat Komitesini
başarılı çalışmalarından dolayı kutlarken, kursiyerlere de sanata olan ilgilerinden dolayı teşekkür etti.

HAK-İŞ'TEN HABERLER

HAK-İŞ’TEN İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİ RAPORU

KOVID-19 MESLEK HASTALIĞI SAYILMALI
İş sağlığı ve güvenliğini temel insan hakkı olarak gören HAK-İŞ Konfederasyonu,
Ülkemizi ve Dünyayı etkisi altına alan salgın günlerinde, iş sağlığı ve
güvenliği konusuna ilişkin ikinci raporunu yayınladı.

platformlarda dile getirdik. Bugün de
Kovid-19’un tüm çalışanları kapsayacak şekilde iş kazası ve meslek hastalığı olarak sayılması talebimizi bir kez
daha dile getiriyoruz.
KOVİD-19 MESLEK HASTALIĞI
SAYILMALI

İş sağlığı ve güvenliğini temel insan
hakkı olarak gören HAK-İŞ Konfederasyonu, Ülkemizi ve Dünyayı etkisi altına
alan salgın günlerinde, iş sağlığı ve güvenliği konusuna ilişkin ikinci raporunu yayınladı.
HAK-İŞ Konfederasyonu ve HİZMET-İŞ
Sendikası Genel Başkanı Mahmut
ARSLAN, “Ülkemiz olağanüstü bir
dönemden geçerken, birçok emekçi
kardeşimiz de hem salgınla mücadele
ediyor, hem de işlerine devam ediyor.
Bu dönemde en çok da iş sağlığı ve
güvenliği yönünden alınacak önlemlere ihtiyacımız var. HAK-İŞ Konfederasyonu olarak, daha önce de gündeme
getirdiğimiz Kovid-19’un tüm çalışanları kapsayacak şekilde meslek hastalığı olarak sayılması talebimizi bir kez
daha dile getiriyoruz” dedi.
HAK-İŞ Konfederasyonu, her yıl 4-10
Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilen İş Sağlığı ve Güvenliği haftası
dolayısıyla “Ulusal ve Uluslararası Boyutuyla İş Sağlığı ve Güvenliği” Raporumuzun ikincisini yayınladık. Genel

Başkanımız rapora ilişkin yaptığı açıklamada şunları kaydetti:
“Dünyayı ve ülkemizi etkisi altına alan
Kovid-19 salgınına karşın büyük bir
mücadele verilmektedir. HAK-İŞ olarak, devletimize, hükümetimize salgınla mücadele dolayısıyla teşekkür
ediyor, bu zorlu mücadelede başarılar
diliyoruz. Salgın sürecinde en büyük
fedakârlığı başta sağlık emekçileri olmak üzere, durmadan ve yılmadan
çalışan üyelerimiz gösteriyor. Ülkemiz
olağanüstü bir dönemden geçerken,
birçok emekçi kardeşimiz de hem salgın ile mücadele ediyor, hem de işlerine devam ediyor. Bu dönemde en çok
da iş sağlığı ve güvenliği yönünden
alınacak önlemlere ihtiyacımız var.
Bu önlemlerin başında birçok ülkenin de üzerinde çalıştığı bir konu olan
Kovid-19’un meslek hastalığı listesine
dahil edilmesi geliyor.
HAK-İŞ Konfederasyonu olarak, Kovid-19 salgınının tüm çalışanlar için
meslek hastalığı sayılması talebimizi,
salgının ilk gününden itibaren tüm
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Kovid-19’un meslek hastalığı olarak
sayılması hususu birçok ülkede olduğu
gibi Türkiye’de de belirsiz bir durumdadır. Sigortalının işyerinde bulunduğu
sırada virüse yakalanması hiç şüphesiz
iş kazası olarak değerlendirilmelidir.
Sigortalının, işverenin vermiş olduğu
emir ve talimatları yerine getirirken,
görevli olarak başka bir yere gönderildiği veya işe ulaşım sağladığı esnada,
emziren kadın sigortalının süt izni süresinde gidiş gelişindeki gibi pek çok
durumda koronavirüse yakalanması
halinde iş kazası olarak değerlendirilmelidir. Kovid-19’a yakalanarak hayatını kaybeden ve tedavi olup meslekte
kazanma gücünü kaybeden sağlık çalışanlarının sigorta statüsüne göre vazife malullüğü veya meslek hastalığı olarak kabul edilmesi son derece önemli
bir adım olmuştur. İlerleyen süreçte
çalışmanın kapsamının genişletilmesi
ve tüm çalışanlar için bu uygulamanın
hayata geçirilmesi gerekmektedir.
Mevzuatımızda, meslek hastalıkları
sınıflandırılması içinde HIV, Hepatit
B, Tüberküloz ve SARS gibi hastalıklara “bulaşıcı hastalıklar” listesinde yer
verilmektedir. Kovid-19 virüsünün de
bulaşıcı bir hastalık olduğundan hareketle Çalışma Gücü ve Meslekte
Kazanma Gücü Kaybı Oranları Tespit
İşlemleri Yönetmeliği kapsamındaki

HAK-İŞ'TEN HABERLER

hastalıklar listesine eklenmelidir.
Ayrıca, Kovid-19 salgınının çalışma hayatına etkilerini izleyebilmek ve sürece
ilişkin değerlendirme ve tespitlerde
bulunabilmek için; Çalışma ve Sosyal
Güvenlik Bakanlığının öncülüğünde
Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konsey’ine bağlı olarak çalışmalarını yürütecek
bir izleme komitesinin kurulmasını da
öneriyoruz.
ZİHNİYET DÖNÜŞÜMÜNE
İHTİYACIMIZ VAR
Ülkemizdeki İş sağlığı ve güvenliği
mevzuatı 2010 ve 2012 yıllarında yapılan değişiklikler ile son derece güçlü
bir hale getirilmiştir. Bu mevzuatın etkin bir şekilde uygulanması noktasında
bizlere görev düşmektedir. Bizlerin işçi
ve işverenler olarak hukuka ve yasaya
uygunluk yönünden daha bilinçli olmamız, haklarımızı ve ödevlerimizi iyi
bilmemiz gerekmektedir.
HAK-İŞ olarak İş sağlığı ve Güvenliği
Komitemizi kurduk ve hayata geçirdik.
Ayrıca, Avrupa Sendikalar Konfederasyonu (ETUC) İş Sağlığı ve Güvenliği
komitesinin de etkin bir üyesi olarak,
Avrupa Birliği mevzuatlarını da yakından takip etmekteyiz.
İnsan faktörü ve eğitim iş sağlığı ve güvenliğinin temel çalışma alanlarından
birisidir. İş Sağlığı ve Güvenliği konusu
temel eğitim programlarına entegre
edilmelidir. Bir zihniyet dönüşümüne
ihtiyaç duyulmakta olup, önce üretim
anlayışından önce sağlık ve güvenlik
anlayışına geçiş yapılmalıdır.
İSTATİSTİKLER GÜNCEL HALE
GETİRİLMELİ

ve meslek hastalığı verilerinin güncel,
ulaşılabilir ve düzenli olarak paylaşılması gerekmektedir.
SEKTÖREL SOSYAL DİYALOG
MEKANİZMALARI KURULMALI
Konfederasyon olarak, sosyal taraflarla
ortak hareket etmeye, çalışmalar yapmaya ve ortak platformlar oluşturmaya büyük önem vermekteyiz. Bu kapsamda ülkemizde sektörel sosyal diyalog komitelerinin kurulmasını gerekli
görmekteyiz. Hükümet, ilgili Bakanlık,
Sendikalar ve İşveren Kuruluşlarının bir
arada olacağı bu komiteler; sektörel
sorunları tanımlayarak, sektörlere ilişkin doğrudan çözüm önerileri geliştirebilir. Sektörel anlayışın hakim olacağı
bu komiteler hem sendikal harekete
hem de çalışma hayatına ivme kazandıracaktır.
SENDİKAL ÖRGÜTLENME TEŞVİK
EDİLMELİ
Yaşanan bu zorlu süreç; çalışma hayatı
için iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerinin
olmazsa olmaz olduğunu bir kez daha
ortaya koymuştur. Çalışanların ruhsal
ve bedensel iyiliğinin sağlanabilmesi
için, işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliği
önlemlerinin uygulanması bir gerekliliktir. Bu önlemlerin alınması ve uygulanması konusunda da sendikalar
önemli bir rol oynamaktadır. İş kazası
ve meslek hastalıklarını önlemenin
yolu sendikal örgütlenmeden geçmektedir.
Özellikle ölümlü iş kazalarının örgütlü
işyerlerinde %1 oranına kadar düştüğünü biliyoruz. Bu nedenle çalışanlar
ve işverenler için sendikal örgütlen-

İşverenler, iş kazaları ve meslek hastalıkları sonucunda idari para cezası, tazminat davaları gibi yasal yükümlülükler
nedeniyle, bildirim yapma sorumluluğunu yerine getirmemektedir. Bundan
dolayı çalışma hayatında yaşanan iş kazası ve meslek hastalığına ilişkin güncel
verilere ulaşılamamaktadır. Var olan iş
kazası ve meslek hastalıklarına ilişkin
verilerin düzenli olarak yayınlanmamasını bir eksiklik olarak değerlendiriyoruz. Sosyal tarafların sürece ilişkin
görüş ve önerilerini içeren değerlendirmelerde bulunabilmesi için iş kazası
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"İş kazası ve meslek
hastalıklarını önlemenin
yolu sendikal
örgütlenmeden
geçmektedir."
menin teşvik edilmesi gerekmektedir.
HAK-İŞ’e bağlı sendikalarımız, örgütlü
olduğu işyerlerinde, işverenle sıkı işbirliği içerisinde Kovid-19 ile mücadele
konusunda aktif ve etkin görevler alarak, denetim görevini yerine getirmektedir. Sendikalarımızın örgütlü olduğu
işyerlerinde, toplu iş sözleşmeleri ile
kurulan İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları harekete geçirilerek, Koronavirüs
ile mücadele kapsamında gereken
önlemlerin alınması için adımlar atılmıştır. Daha çok emekçiye ulaşmak,
çözümün tarafı olmak, daha çok dayanışma, birlik ve mücadele için sendikal
örgütlenmenin önündeki engellerin
kaldırılmasını talep ediyoruz. Bu vesile ile tüm çalışanları sendikalı olmaya,
HAK-İŞ’li olmaya davet ediyoruz.”

HAK-İŞ'TEN HABERLER

TÜRKİYE AB KİK HEYETİ’NDEN
ABD BAŞKANI JOE BİDEN’A TEPKİ
"ABD Başkanı'nın 24 Nisan
2021 tarihinde yaptığı sözde
soykırıma dair açıklamayı
kesin ve kati şekilde
reddediyor ve kınıyoruz."

Konfederasyonumuz HAK-İŞ’in de
içerisinde bulunduğu Türkiye-AB Karma İstişare Komitesi, yaptıkları ortak
açıklama ile ABD Başkanı Joe Biden'ın
1915 olaylarına ilişkin yayımladığı mesajındaki "sözde soykırım" ifadesine
tepki gösterdi.

ABD Başkanı'nın ve benzer adım atanların yaptıkları açıklamaların hiçbir hukuki değeri bulunmadığını, bu kişilerin
tarihi konularda hüküm verecek, hukuki ve ilmi bilgileri olmadığını önemle
vurguluyoruz.

HAK-İŞ, MEMUR-SEN, TESK, TÜRKİŞ, TİSK, Türkiye KAMU-SEN, TOBB ve
TZOB'un oluşturduğu heyetin ortak
açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

Tarihi gerçekleri çarpıtan bu açıklamanın, halkları kutuplaştırmak ve bölgede barış ve istikrarın sağlanmasını zorlaştırmaktan başka bir sonuç vermeyeceğinin görülmesini arzu ediyoruz.

“Bizler Türkiye’nin işçi, işveren, memur, esnaf, tüccar, sanayici ve üreticilerini temsil eden sendikalar ve meslek örgütleriyiz.

Türkiye'nin o döneme dair 2005 yılında yaptığı Ortak Tarih Komisyonu
kurulması önerisinin de, Ermeni tarafınca kabul edilmediğini hatırlatıyoruz.

ABD Başkanı'nın 24 Nisan 2021 tarihinde yaptığı sözde soykırıma dair
açıklamayı kesin ve kati şekilde reddediyor ve kınıyoruz.

Tarihi gerçekler, politikacıların konjonktürel siyasi amaçlarına veya iç siyasi çıkarlarına göre tahrif edilip, değiştirilemez.

Hiçbir bilimsel ve hukuki temele dayanmayan sözkonusu açıklamayı siyasi
popülizmin bir sonucu olarak görüyoruz.

Türkiye, tarihiyle yüzleşmekten hiçbir
zaman kaçınmadığı gibi, ABD dâhil hiç
kimseden ders alacak da değildir.
Yapılan bu açıklama milletimizin vic-
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danında da asla kabul görmeyecek,
ülkelerimiz arasındaki müttefiklik ilişkisinde tamiri zor ve derin bir yara
açacaktır.
ABD, malum siyasi çevreleri tatmin
etmek dışında başka hiçbir amaca
hizmet etmeyen bu vahim hatasını
düzeltmeli, tarihten düşmanlık çıkarmaya çalışan bu çevrelerin gündemine hizmet etmeyi bırakmalı, farklı milletlerin bölgede barış içinde bir arada
yaşamasına yönelik çabaları desteklemelidir.
Bu vesileyle, Birinci Dünya Savaşı
öncesinde ve sırasında hayatını kaybeden her milletten ve her inançtan
fertleri saygıyla anıyoruz.
Ermeni terör örgütlerince düzenlenen
alçakça saldırılarda şehit düşen 31'i
diplomat ve onların aile mensupları
olmak üzere 58 vatandaşımızı unutmadığımızı hatırlatıyor ve onları rahmetle yâd ediyoruz.”

HAK-İŞ'TEN HABERLER

ACIMIZ BÜYÜK
HAK-İŞ ÜYESİ NECLA DEMİRBAŞ’I KADIN
CİNAYETİNE KURBAN VERDİK

AK-İŞ ve HİZMET-İŞ Genel
Başkanı Mahmut Arslan, “Nişanlısı tarafından alçakça silahlı
saldırıya uğraması sonucu gencecik yaşta hayattan koparılan
üyemiz Necla Demirbaş’ın derin
üzüntüsünü yaşıyoruz. Bu saldırıyı bütün kadınlara, hatta bütün
insanlığa yapılmış kabul ediyoruz. Kadına yönelik şiddete artık
dur demeliyiz. Bir daha Neclalar,
Ayşeler, Fatmalar artık ölmesin
diyoruz” dedi.

H

HAK-İŞ ve HİZMET-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, Aydın Devlet Hastanesi temizlik birimi elemanı Öz Sağlık-İş Sendikası Üyesi
Necla Demirbaş’ın uğradığı silahlı
saldırı sonucu hayatını kaybetmesine ilişkin yaptığı açıklamada
şu ifadelere yer verdi:
“Öz Sağlık-İş Sendikamızın Üyesi
bir yol arkadaşımızı malesef kadına yönelik şiddete kurban verdik.
Aydın Devlet Hastanesi temizlik
birimi elemanı Öz Sağlık-İş Sendikamızın Üyesi Necla Demirbaş,
Temmuz ayında düğün yapmayı
planladığı nişanlısı tarafından
ayrılmak istemesi nedeniyle al-

çakça silahlı saldırıya uğradı. Demirbaş, alçakça saldırı sonucu
gencecik yaşta hayatta veda etti.
Alınteri ile ekmeğinin, aşının mücadelesini veren Necla Demirbaş
kardeşimiz, hunharca, kalleşçe
hayattan koparılmayı asla hak etmedi. Bu saldırıyı bütün kadınlara, hatta bütün insanlığa yapılmış
kabul ediyoruz. Haksız yere bir
insanı öldüreni, bütün insanlığı
öldürmüş kabul eden bir inanca
sahip olan bu milletin içinden
böyle katillerin çıkmış olmasını
anlamak, anlatmak mümkün değil. Kadına yönelik şiddete artık
dur demeliyiz. Bir daha Neclalar,
Ayşeler, Fatmalar artık ölmesin
diyoruz.
Kadına yönelik şiddet, hangi koşullar altında yaşanırsa yaşansın
asla meşru kabul edilemez. Kadına yönelik şiddetin hiçbir şekilde
bahanesi ya da affı yoktur. Kadına yönelik şiddetle mücadele
konusu bir insanlık meselesidir.
Hiçbir ideolojiye, düşünceye,
bakış açısına, renge, dile, dine
bağlı değildir. Bu konuya insanlık
penceresinden bakmalı, şiddetin
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her türlüsüne hep birlikte dur
demeliyiz. HAK-İŞ Konfederasyonu olarak kadına yönelik şiddete
asla toleransımız olmadığını bir
kez daha ifade ediyoruz.
HAK-İŞ Konfederasyonu olarak
kadına yönelik şiddetin her türlüsüne karşı dik duruşumuzu
devam ettiriyor ve şiddetle mücadele konusunda kararlılığımızı
her platformda dile getiriyoruz.
Dünyada olduğu gibi ülkemizde
de her geçen gün artarak devam
eden, kadın cinayetlerine, şiddete, istismara, eşitsizliğe, ayrımcılığa, yoksulluğa ve güvencesizliğe
karşı hepbirlikte dur demeliyiz.
Konfederasyonumuza bağlı Öz
Sağlık-İş Sendikamız üyesi Necla Demirbaş’ın uğradığı canice
saldırıyı şiddetle ve nefretle kınıyor, sorumluların en ağır şekilde cezalandırılmasını istiyoruz.
Merhume Necla Demirbaş kardeşimize yüce Allah’tan rahmet,
Demirbaş ailesine, sevenlerine,
Öz Sağlık-İş camiamıza başsağlığı
diliyoruz. Emek hareketinin başı
sağ olsun.”

HAK-İŞ'TEN HABERLER

Türkiye AB KİK Heyeti’nden

İSRAİL'İN SALDIRILARINA TEPKİ
Konfederasyonumuz HAK-İŞ’in de içerisinde bulunduğu Türkiye-AB Karma İstişare
Komitesi, yaptıkları ortak açıklama ile ABD Başkanı Joe Biden'ın 1915 olaylarına ilişkin
yayımladığı mesajındaki "sözde soykırım" ifadesine tepki gösterdi.

HAK-İŞ, MEMUR-SEN, TESK, TÜRKİŞ, TİSK, Türkiye KAMU-SEN, TOBB ve
TZOB'un oluşturduğu heyetin ortak açıklamasında şu ifadelere yer verildi:
“Bizler Türkiye’nin işçi, işveren, memur,
esnaf, tüccar, sanayici ve üreticilerini
temsil eden sendikalar ve meslek örgütleriyiz. ABD Başkanı'nın 24 Nisan
2021 tarihinde yaptığı sözde soykırıma
dair açıklamayı kesin ve kati şekilde reddediyor ve kınıyoruz. Hiçbir bilimsel ve
hukuki temele dayanmayan sözkonusu
açıklamayı siyasi popülizmin bir sonucu
olarak görüyoruz.
ABD Başkanı'nın ve benzer adım atanların yaptıkları açıklamaların hiçbir hukuki değeri bulunmadığını, bu kişilerin
tarihi konularda hüküm verecek, hukuki
ve ilmi bilgileri olmadığını önemle vur-

guluyoruz. Tarihi gerçekleri çarpıtan bu
açıklamanın, halkları kutuplaştırmak ve
bölgede barış ve istikrarın sağlanmasını
zorlaştırmaktan başka bir sonuç vermeyeceğinin görülmesini arzu ediyoruz.
Türkiye'nin o döneme dair 2005 yılında
yaptığı Ortak Tarih Komisyonu kurulması önerisinin de, Ermeni tarafınca kabul
edilmediğini hatırlatıyoruz.
Tarihi gerçekler, politikacıların konjonktürel siyasi amaçlarına veya iç siyasi
çıkarlarına göre tahrif edilip, değiştirilemez.
Türkiye, tarihiyle yüzleşmekten hiçbir
zaman kaçınmadığı gibi, ABD dâhil hiç
kimseden ders alacak da değildir.
Yapılan bu açıklama milletimizin vicdanında da asla kabul görmeyecek, ülkelerimiz arasındaki müttefiklik ilişkisinde
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tamiri zor ve derin bir yara açacaktır.
ABD, malum siyasi çevreleri tatmin etmek dışında başka hiçbir amaca hizmet
etmeyen bu vahim hatasını düzeltmeli,
tarihten düşmanlık çıkarmaya çalışan bu
çevrelerin gündemine hizmet etmeyi bırakmalı, farklı milletlerin bölgede barış
içinde birarada yaşamasına yönelik çabaları desteklemelidir.
Bu vesileyle, Birinci Dünya Savaşı öncesinde ve sırasında hayatını kaybeden her
milletten ve her inançtan fertleri saygıyla anıyoruz.
Ermeni terör örgütlerince düzenlenen
alçakça saldırılarda şehit düşen 31'i diplomat ve onların aile mensupları olmak
üzere 58 vatandaşımızı unutmadığımızı
hatırlatıyor ve onları rahmetle yâd ediyoruz.”

HAK-İŞ'TEN HABERLER

GENEL BAŞKANIMIZ ARSLAN COVİD-19
AŞISINI YAPTIRDI
Genel Başkanımız Mahmut Arslan, sırasının gelmesi üzerine Covid-19 aşısının ilk
ve ikinci dozunu yaptırdı. Aşı çalışmasının başarıyla yürütülmesi dolayısıyla başta
Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve
tüm sağlık çalışanlarına teşekkürlerini ileten Arslan, sırası gelen tüm HAK-İŞ üyelerimizi
ve vatandaşlarımızı aşılarını olmaya davet etti.

aşımızı yaptırdık. Dünyayı ve ülkemizi
etkileyen Covid-19 salgınına karşı vatandaşlarımızı korumak için aşılama
çalışmalarının başarılı bir şekilde yürütülmesinde emeği olan başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan
olmak üzere Sağlık Bakanımız Fahrettin
Koca ve tüm sağlık çalışanlarımıza teşekkürlerimizi iletiyoruz.

Genel Başkanımız Mahmut Arslan, sırasının gelmesi üzerine Covid-19 aşısının ilk ve ikinci dozunu yaptırdı. Aşı
çalışmasının başarıyla yürütülmesi dolayısıyla başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Sağlık
Bakanı Fahrettin Koca ve tüm sağlık
çalışanlarına teşekkürlerini ileten Ars-

lan, sırası gelen tüm HAK-İŞ üyelerimizi
ve vatandaşlarımızı aşılarını olmaya
davet etti. Arslan, Çankaya 124 No’lu
Aile Hekimliği Biriminde Covid-19 aşısının ilk ve ikinci dozunu oldu. Arslan,
aşısını olduktan sonra yaptığı açıklamada şunları kaydetti: “Sıramızın gelmesi
üzerine, randevumuzu alarak bugün
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Aşılama çalışmasının başarılı bir şekilde
tamamlanmasını ve salgının son bulmasını temenni ediyoruz. Sırası gelen
tüm HAK-İŞ üyelerimizi ve vatandaşlarımızı aşılarını olmaya davet ediyorum.
Aşılarımızı yaptırarak, maske, mesafe
ve hijyen kurallarına uyarak salgın sürecinin başarıyla atlatılabileceğine inanıyoruz.
Bu süreçte hayatını kaybeden vatandaşlarımıza yüce Rabbimizden rahmet,
hastalık geçirenlere geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.”

HAK-İŞ'TEN HABERLER

ENGELSİZ GELİŞİM AKADEMİSİ
HAYATA GEÇİRİLİYOR
Konfederasyonumuz HAK-İŞ, TİSK, TÜRK-İŞ, İŞKUR ve engelli STK’ları işbirliği ile
gerçekleştirilen engelli bireylerin istihdam edilebilirliklerini artırmak ve sosyal
entegrasyonlarını kolaylaştırmak için online eğitim içerikleri sunulacak olan
“Engelsiz Gelişimi Akademisi”nin hayata geçirilmesine destek verecek.

Konfederasyonumuz HAK-İŞ, TİSK,
TÜRK-İŞ, İŞKUR ve engelli STK’ları işbirliği ile gerçekleştirilen engelli bireylerin
istihdam edilebilirliklerini artırmak ve
sosyal entegrasyonlarını kolaylaştırmak
için online eğitim içerikleri sunulacak
olan “Engelsiz Gelişimi Akademisi”nin
hayata geçirilmesine destek verecek.

projelerden birisinin daha İŞKUR desteğiyle hayata geçirilmesini HAK-İŞ olarak
destekliyoruz. TİSK’in koordinatörlüğünde, HAK-İŞ, TÜRK-İŞ, İŞKUR ve engelli STK’ları işbirliği ile yürütülecek olan
projeyle binlerce engelli bireye kişisel
ve profesyonel gelişim, mesleki gelişim
ve bilişim eğitimleri verilecek.

2019 yılında TİSK ev sahipliğinde ilki
gerçekleştirilen Ortak Paylaşım Forumu’nda tüm katılımcıların sahiplendiği

Engelsiz Gelişim Akademisi, sosyal fayda bilinciyle, engelli bireylere engelsiz
bir deneyim sunmayı hedefliyor.
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Engelsiz Gelişim Akademisi ile ulusal
ve uluslararası uzmanlarca hazırlanmış
zengin eğitim içerikleri engelli bireylere
ücretsiz olarak sunulacak. Bu platform
ile ulusal ve uluslararası düzeyde kabul
görmüş konu uzmanlarının ve organizasyonlarının birbirinden değerli eğitim
içeriklerine ücretsiz olarak erişilebilecek. Sunulan tüm eğitim içerikleri engelli bireylere özel olarak geliştirilecek.
Hali hazırda birçok işaret dili ve altyazılı
eğitim içeren Engelsiz Gelişim Akademisi için işitme ve görme engellilerin
faydalanacağı şekilde destek teknolojisiyle eğitim içerikleri oluşturulmaya
devam edilecek. Proje kapsamında
kurulacak olan Eğitim Tasarım Laboratuvarı’nda üretilecek tüm eğitim
içerikleri işaret dili, ayrıntılı alt yazı
ve sesli betimleme destekli olarak da
hazırlanacak. Eğitimler işyerlerinin
ve engelli bireylerin ihtiyaçları doğrultusunda tasarlanacak. Tüm engelli
üyelerimizi bu eğitim platformundan
faydalanmaya davet ediyoruz.

HAK-İŞ'TEN HABERLER

"İŞ SAĞLIĞI ve İŞ GÜVENLİĞİ, İŞ KAZALARI ve
MESLEK HASTALIKLARI KONUSUNDA İSTEDİĞİMİZ
NOKTAYA ULAŞAMADIK"
Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 4 Mayıs 2021 tarihinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik
Bakanlığı ile TİSK tarafından ortaklaşa düzenlenen 35. İş Sağlığı ve Güvenliği Haftası
programına telekonferans yöntemiyle katıldı.

Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 4
Mayıs 2021 tarihinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile TİSK tarafından ortaklaşa düzenlenen 35. İş Sağlığı ve Güvenliği Haftası programına
telekonferans yöntemiyle katıldı.
Toplantıya, Genel Başkanımız Mahmut
Arslan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ve sivil toplum kuruluşlarının başkan ve temsilcileri katıldı.
Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 35.
İş Sağlığı ve Güvenliği Haftası münasebetiyle dijital ortamdan da olsa sosyal
paydaşlarla bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
“İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ
KONUSU EN TEMEL
SORUMLULUKLARIMIZDAN”
İş sağlığı ve iş güvenliği konusunun
çalışma hayatının en temel sorumluluklarından birisi olduğunu belirten
Arslan, “Hem ekonomik hem de sosyal
anlamda bizi doğrudan ilgilendiren,
çalışma hayatında da ciddi sorunlar
oluşturan bu konuyu ciddiye alarak ve
yeni adımlar atarak arzu ettiğimiz noktaya taşımamız gerekiyor” dedi.
“ZİHNİYET SORUNUNU ÇÖZMEYE
İHTİYACIMIZ VAR”
Türkiye’nin iş sağlığı ve iş güvenliği konusunda övünebileceği bir mevzuat
imkanının bulunduğunu dile getiren
Arslan, “Mevzuatımıza rağmen hala
iş sağlığı ve iş güvenliği, iş kazaları ve
meslek hastalıkları konusunda istediğimiz noktaya ulaşamadık. Ortada bir
sorun var. Sadece mevzuat sorununu

çözmek yetmiyor, aynı zamanda zihniyet sorununu da çözmeye ihtiyacımız
var. Bu zihniyet sorununu çözmek,
zihniyet değişimini gerçekleştirmek,
iş sağlığı ve iş güvenliği konusunda ortaya koyduğumuz bu harika mevzuatı
taçlandırmak demektir” şeklinde konuştu.

ETUC ile paylaşarak AB bünyesindeki
mevzuatı yakından takip ediyor, Türkiye ile AB arasındaki ilişkileri bu anlamda da güçlendirmeye çalışan bir yaklaşım sergiliyoruz” şeklinde konuştu.

“ITUC VE ETUC’UN İŞ SAĞLIĞI VE
GÜVENLİĞİ KOMİTESİNİN SAYGIN
ÜYESİYİZ”

HAK-İŞ’teki en etkin komitelerden birisinin İş Sağlığı ve Güvenliği Komitesinin olduğunu söyleyen Arslan, “Konfederasyonumuz bünyesinde bulunan
İş Sağlığı ve Güvenliği Komitemiz uluslararası alanda üyesi olduğumuz ETUC
ve ITUC’un İş Sağlığı ve Güvenliği
Komitesiyle birlikte çalışıyoruz. HAKİŞ olarak birlikte çalışmanın getirdiği
avantajları ve tecrübelerimizi onlarla
paylaşıyoruz. Avrupa’nın tecrübelerini
ülkemize kazandırıyor, bizim tecrübelerimizi onlarla paylaşıyoruz. Bu sorumlulukla hareket ederek ülkemizin
bugün yaşadığı zorlukları aşacağımıza
inanıyoruz” dedi.

Zihniyet sorununu çözme konusunda
toplumun tamamına sorumluluk düştüğünü söyleyen Arslan, “HAK-İŞ Konfederasyonu olarak sorumluluğumuzun farkında olarak neler yapmamız
gerektiğini önceleyerek kamuoyu ile
paylaşıyoruz. Bu yıl ikincisini gerçekleştirdiğimiz İş Sağlığı ve İş Güvenliği
raporumuzu bugün yayınladık. HAK-İŞ
olarak aynı zamanda ITUC ve ETUC’un
İş Sağlığı ve İş Güvenliği Komitesinin
de etkin ve saygın bir üyesiyiz. Bu sayede ülkemizdeki gelişmeleri ITUC ve
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“ETUC VE ITUC’UN İŞ SAĞLIĞI VE
GÜVENLİĞİ KOMİTESİYLE BİRLİKTE
ÇALIŞIYORUZ”

HAK-İŞ'TEN HABERLER

getiren Arslan, “Makro noktadaki hedeflerimizi, mevzuat açısından varsa
eksiklerimizi giderecek, ülkemiz adına
neler yapılabileceğini en üst düzeyde
tartışıp konuşacağımız bu konseyin
yeniden harekete geçmesini ve bunun
bir an evvel toplanmasını istirham ediyoruz” dedi.
“İŞ BİRLİĞİ YAPMAYA HAZIRIZ”

“MEVZUAT DEĞİŞİKLİĞİNE
İHTİYACIMIZ VAR”
HAK-İŞ Konfederasyonu olarak salgının
ilk ortaya çıktığı andan itibaren özellikle meslek hastalığı ve iş kazaları konusunda salgının yeniden değerlendirilerek iş sağlığı ve iş güvenliği konusunda
yeni bir değerlendirme yapılmasını
talep ettiklerini söyleyen Arslan, “Koronavirüs salgınının meslek hastalığı
ve iş kazası sayılması konusunda yeni
bir mevzuat düzenlemesine ihtiyaç olduğunu ifade ettik. Mevcut olan mevzuatımızın içerisinde bu sorunların çözümü mümkün denilse de biz yeni bir
mevzuat değişikliğine ihtiyaç olduğunu
düşünüyoruz. Bu salgının etkilerinin
daha uzun süre devam edeceğinden
yola çıkarak, salgından zarar gören işçilerin meslek hastalığı, hayatını kaybedenlerin de iş kazası sayılmasını istiyoruz” sözlerine yer verdi.
“İZLEME KOMİTESİNE İHTİYACIMIZ
VAR”
İş sağlığı ve güvenliği konusunda Koronavirüs salgınının özellikle hastalığı
geçiren çalışanlar üzerindeki etkilerinin ortaya çıkarılması için mutlaka İş
Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü
ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bünyesinde bir izleme komitesine
ihtiyacın olduğunu dile getiren Arslan,
“Hastalık sonrası yaşananlar, yeni kronik hastalıklara sebebiyet verip vermediği konusunda çeşitli iddialar var. Bu
durumun İş Sağlığı ve Güvenliği Genel
Müdürlüğümüz ve Çalışma ve Sosyal
Güvenlik Bakanlığımızın oluşturacağı
bir izleme komitesiyle hem iş sağlığı ve
iş güvenliği bünyesinde hem meslek

hastalıkları bünyesinde hem de diğer
alanlarda veri oluşturacak bir izlemeyi
mutlaka gerçekleştirmemiz gerekiyor”
şeklinde konuştu.
“SENDİKAL ÖRGÜTLÜLÜĞÜN
OLDUĞU YERLERDE İŞ KAZALARI
YÜZDE 1”
Türkiye’deki yaklaşık 15 milyon sigortalı çalışanının yaklaşık olarak 2 milyonunun sendikalı olduğunu dile getiren
Arslan, “Sendikalı ve toplu sözleşme
hakkından yararlanan sendikal örgütlülüğün olduğu yerlerde İş Sağlığı ve İş
Güvenliği Komiteleri ciddi şekilde çalışıyor. Buralarda gerçekleşen iş kazalarındaki ölüm oranları yüzde 1’in altına
düşmüş durumda. Özellikle meslek
hastalıkları ve iş kazaları da dahil sendikal örgütlülüğün olduğu yerlerde büyük ölçüde başarı elde ediyoruz. Ancak
sendikal örgütlenmenin olmadığı, milyonlarca işçilerin çalıştığı işyerlerinde
ne yazık ki sendikal örgütlülüğün olmaması nedeniyle gerekli denetimler
yapılamamakta ve gerekli komiteler
kurulamamakta bu nedenle gerekli
mücadele sağlanamamaktadır. Bu anlamda sendikal örgütlülüğün hem kayıt
dışıyla hem gelir adaletsizliğiyle hem
de iş sağlığı ve iş güvenliği konusunda
iş kazalarının önlenmesi konusunda ne
kadar hayati öneme sahip olduğunun
bir kere daha altını çizmek istiyoruz”
ifadelerini kullandı.
“ULUSAL İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ
KONSEYİ YENİDEN TOPLANMALI”
2018 yılında Çalışma Bakanlığı’nın
öncülüğünde kurulan Ulusal İş Sağlığı
ve Güvenliği Konseyinin yeniden çalışmalarına başlaması gerektiğini dile
186

Arslan, “İş Sağlığı ve Güvenliği Genel
Müdürlüğümüzün yeni yaklaşımlarını destekliyor ve bu konuda iş birliği
yapmaya hazır olduğumuzu ifade ediyoruz. Emekçilerimizin hayatlarının
baharında toprağa verilmediği, kazasız, geleceğe umutla bakabileceğimiz
haftalara ulaşmayı temenni ediyoruz”
dedi.
“TEDBİR ALMAK ZORUNDAYIZ”
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, iş kazaları ve meslek hastalıkları küresel bir sorun olduğunu belirterek, “Yaşanan kaza ve hastalıklar
her yıl dünyada milyonlarca çalışanın
hayatına mal olmaktadır. Sağlıklarını ve
yaşam standartlarını olumsuz yönde
etkilemektedir. Bu durumun bilinciyle
iş kazaları olmadan meslek hastalıkları
meydana gelmeden önce ortak akılla
hareket ederek bu olaylar gerçekleşmeden önce tedbirler almak zorundayız” dedi.
“EN ÖNEMLİ HEDEFLERİMİZ
ARASINDA”
Toplumun her katmanında İş Sağlığı
ve Güvenliği konusunda bir kültürün
oluşturulmasını hedeflediklerini dile
getiren Bakan Bilgin, “Bu hedefimiz
ülkemizin en önemli hedefleri arasındadır. Bu hedefe ulaşmak, sağlıklı ve
güvenceli yaşamak, bu şartlarda çalışmak, çalışma hayatındaki tüm aktörlerin bilimsel disiplinle işbirliği içerisinde
olmalarıyla mümkündür” şeklinde konuştu.
Programda, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Ahmet Erdem, İş
Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürü Cafer Uzunkaya, Türkiye Kamu-Sen, Memur-Sen, DİSK, TÜRK-İŞ, TOBB, TESK,
ILO, TİSK Başkan ve yöneticileri birer
konuşma yaptılar.

ULUSLARARASI İLİŞKİLER

ARSLAN, BEYRUT’TA TEMASLARDA BULUNDU
Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 9 Nisan 2021 tarihinde Lübnan’ın Başkent’i Beyrut’ta
temaslarda bulundu. Arslan, “Pek çok uluslararası kuruluş ile işbirliğimiz var dolayısıyla
aynı zamanda dünya sendikal hareketinin güçlü bir parçasıyız." dedi.

Beyrut’ta meydana gelen şiddetli patlamada onlarca insanın hayatını kaybettiği, yüzlerce insanın yaralandığı ve
CGTL Konfederasyon binasının yıkıldığı
haberin üzüntüsü paylaşmak için buradayız. Bir kez daha geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz” dedi.

Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 9
Nisan 2021 tarihinde Lübnan’ın Başkent’i Beyrut’ta temaslarda bulundu.

ederek, CGTL Konfederasyonu Genel
Başkanı Bechara El-Asmar ve Yönetim
Kurulu üyeleriyle görüştü.

Genel Başkanımız Mahmut Arslan,
HAK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Dr.
Osman Yıldız ile birlikte ilk olarak Lübnan Genel İşçi Sendikaları Konfederasyonu (CGTL) Genel Merkezini ziyaret

Arslan, burada yaptığı konuşmada, 4
Ağustos 2020 tarihinde Beyrut Limanı’ndaki patlamada hayatını kaybedenlere bir kez daha başsağlığı dileğini iletti. Arslan, “Lübnan’ın Başkenti
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Arslan, “Biz iki kardeş ülkeyiz ve bunu
sağlayan nedenlerimiz var. Lübnan
halkıyla Türkiye halkı arasında derin
tarihi bağlar var, biz iki kardeş ülkenin
çocukları, sendikacıları, emek hareketinin temsilcisiyiz, ortak bir Filistin davamız var. HAK-İŞ olarak Uluslararası
Filistin ve Kudüs’e Destek Sendikalar
Birliği’nin kurucusu ve aktif üyesiyiz”
dedi.
HAK-İŞ’in Uluslararası Sendikal hareketin bir parçası olduğunu ve ITUC’un
Başkan Yardımcılığı görevini sürdürdüğünü hatırlatan Arslan, “Pek çok
uluslararası kuruluş ile işbirliğimiz var
dolayısıyla aynı zamanda dünya sendikal hareketinin güçlü bir parçasıyız.

ULUSLARARASI İLİŞKİLER

Bu ve bunun gibi nedenlerle işbirliği
yapmak ve işbirliğimizi geliştirmek için
bugün buradayız. Bundan sonra da bu
dayanışmamızı daha da güçlendireceğiz” dedi.
“BAĞIMSIZ VE ÖZGÜR FİLİSTİN
DEVLETİ KURULUNCAYA KADAR
MÜCADELEMİZİ SÜRDÜRECEĞİZ”
Lübnan halkına misafirperverliği için
teşekkür eden Arslan, “Bir buçuk yıl
önce buraya geldiğimiz zaman Cumhurbaşkanından, Başbakan’a, Beyrut
Belediye Başkanına, Meclis Başkanına
kadar herkesin Filistin konusunda büyük bir dayanışma içerisinde olduğunu görmekten çok büyük bir mutluluk
duydum. Bütün zor şartlarına rağmen
Filistin davasına gösterdiğiniz bu ilgi ve
destek için tekrar teşekkür ediyorum.
Buradaki Filistin kamplarına verdiğiniz destek için teşekkür ediyorum. Biz
tekrar başkenti Kudüs olan bağımsız,
özgür bir Filistin devleti kuruluncaya
kadar bu desteğimizi ve mücadelemizi
sürdüreceğiz” diye konuştu.
“DAYANIŞMAYI ÖNEMSİYORUZ”
Genel Başkanımız Arslan, “HAK-İŞ tarafından yapılan mütevazı yardımı takdim etmek ve dayanışmamızı göstermek için buradayız. Bu yardımı samimiyet ve içtenlikle yapıyoruz. Allah bir

daha benzer sorunlarla karşılaştırmasın. Biz yardımın miktarından ziyade bu
anlayışı ve dayanışmayı önemsiyoruz
ve bunu devam ettireceğiz inşallah”
dedi. Arslan, iki ülke ve iki konfederasyon arasında ilişkilerin geliştirilmesinde Genel Başkanvekilimiz Dr. Osman
Yıldız ve Dış İlişkiler Uzmanımız Ahmet
Halfaya’nın önemli katkıları olduğunu
belirterek, teşekkürlerini iletti.
YILDIZ: “LÜBNAN’IN DÜNYAYA
ÖRNEK, MODEL BİR ÜLKE YAPISI
VAR”
HAK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Dr.
Osman Yıldız, Beyrut ziyaretinin patlamadan hemen sonra yapılmasının
kararlaştırıldığını belirterek, “Acı verici patlamanın ardından HAK-İŞ olarak Beyrut’a ve sizlere geçmiş olsun
demek için ziyareti planladık ancak
pandemi sebebiyle ziyaretimizi ancak
bugün gerçekleştirebiliyoruz. Şartlar
bizi engellese de niyetimizi engelleyemedi ve bugün buradayız ve burada
olmaktan mutluluk duyuyorum. Daha
önceki ziyaretimizde Lübnan’ı gelişme
içerisinde görmüştük bu patlama biraz
geriletmiş olsa da Lübnan’ın yeniden
gelişeceğine inanıyoruz” dedi.
Her ülkenin dünya sahnesinde aktif rolleri olduğunu ifade eden Yıldız, “Yüce

Allah’ın her ülkeye bahşettiği imkanlar
vardır, önemli olan onları birleştirerek
dünya sahnesinde rekabet etmek ve
yer almaktır. Lüban’ın yaşadığı zorluklar aynı zamanda fırsatı oluşturuyor.
Lübnan’ın dünyaya örnek, model bir
ülke yapısı var. Lübnan’ın bu yürüyüşünde Türkiye’nin de bir fırsat olduğunu düşünüyorum. Yardımlaşmayı
seven ve bir politika haline getiren bir
Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan var. Lübnan Cumhurbaşkanının
da sağduyulu olduğunu biliyorum. İki
ülkenin iş birliğinin hem Lübnan’a hem
Türkiye’ye avantaj sağlayacağını düşünüyorum” diye konuştu.
HAK-İŞ İLE CGTL ARASINDA İKİLİ İŞ
BİRLİĞİ ANLAŞMASI İMZALANDI
Genel Başkanımız Mahmut Arslan, Genel Başkan Yardımcısı Dr. Osman Yıldız,
CGTL Konfederasyonu Genel Başkanı
Bechara El-Asmar ve Yönetim Kurulu
üyeleriyle yaptığı görüşmede, iki konfederasyon arasında ikili iş birliği anlaşması imzalandı.
PATLAMA ALANINA ZİYARET
Arslan ve Yıldız, CGTL Konfederasyonu Genel Sekreteri Saadeddine Sakr
ile birlikte 4 Ağustos 2020 tarihinde
Beyrut Limanı’nda ağır tahribat gören
patlama alanını ziyaret ettiler.

ARSLAN’DAN BEYRUT BÜYÜKELÇİSİ
ALİ BARIŞ ULUSOY’A ZİYARET
Genel Başkanımız Mahmut Arslan,
Lübnan temasları kapsamında, 9 Nisan 2021 tarihinde Beyrut Büyükelçisi
Ali Barış Ulusoy’u makamında ziyaret
etti. Ziyarette, HAK-İŞ Genel Başkan
Yardımcısı Dr. Osman Yıldız ve CGTL
Konfederasyonu Genel Başkanı Bechara El-Asmar da bulundu.
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ARSLAN, LÜBNAN’DA MİLLETVEKİLİ
HARİRİ İLE GÖRÜŞTÜ

Genel Başkanımız Mahmut Arslan,
Lübnan temasları kapsamında, 10 Nisan 2021 tarihinde Gelecek Hareketi
Milletvekili ve Grup Başkan Vekili, Eski
Başbakan Rafik Hariri’nin kız kardeşi
Bahia Hariri ile görüştü. Ziyaretinde
Genel Başkanımız Arslan’a HAK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Dr. Osman Yıldız

eşlik etti. Genel Başkan Mahmut Arslan, Türkiye Lübnan ilişkilerinin önemi
ve HAK-İŞ’in Lübnan ziyaret hakkında
bilgi verdi.
Milletvekili Hariri de Sayda’daki Türkiye Hastanesi’nin açılmasının ve Türkiye ile ikili ilişkilerin önemine değindi.
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ARSLAN, LÜBNAN MÜLTECİ KAMPINI ZİYARET ETTİ

Genel Başkanımız Mahmut Arslan,
Lübnan temasları kapsamında Sayda’daki Filistin Mülteci Kampını ve Filistin Mülteci Hastanesini ziyaret etti.
Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 10
Nisan 2021 tarihinde HAK-İŞ Genel
Başkan Yardımcısı Dr. Osman Yıldız ile
birlikte Lübnan temasları kapsamında

ilk olarak Sayda’da bulunan Filistin İşçi
Sendikaları Federasyonu’nu ziyaret
ederek, Genel Sekreteri Abdülkadir
Abdullah ile görüştü. Arslan, ardından
Sayda’daki Filistin Mülteci Kampını
ve Filistin Mülteci Hastanesini ziyaret
etti. Beyrut’taki Filistinli Mültecilerin Sabra ve Şatilla kamplarına ziya-
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ret gerçekleştirdi. Genel Başkanımız
Mahmut Arslan, Türkiye’nin Filistinli
mültecilere verdiği önemi ve desteği
anlatan konuşmalar yaptı. Ziyaretlerde Lübnan Konfederasyonu Başkanı
Bechara El-Asmar ve Filistin Konfederasyonu Genel Sekreteri Abdülkadir
Abdullah da yer aldı.

ULUSLARARASI İLİŞKİLER

ARSLAN’DAN BEYRUT BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKAN
YARDIMCISI SORYANİ’YE ZİYARET
Yardımcısı Dr. Osman Yıldız ile birlikte
ziyaret ederek, 4 Ağustos 2020 tarihinde Beyrut Limanı’nda meydana
gelen patlama nedeniyle başsağlığı ve
geçmiş olsun dileğini iletti.
Beyrut Büyükşehir Belediyesi Başkan
Yardımcısı Antoan Soryani ziyaretten
duyduğu memnuniyeti dile getirerek,
“Lübnan’ın ekonomik durumu çok kötüydü, salgının gelmesiyle daha çok
kötüleşti. Dost ve kardeş ülkeler başta
olmak üzere Türkiye’nin yardımına ihtiyacımız var” dedi.
Genel Başkanımız Mahmut Arslan,
Beyrut Büyükşehir Belediyesi Başkan
Yardımcısı Antoan Soryani’yi ziyaret
etti.

Arslan, 9 Nisan 2021 tarihinde Lübnan
temasları kapsamında Beyrut Büyükşehir Belediyesi Başkan Yardımcısı Antoan Soryani’yi HAK-İŞ Genel Başkan

Soryani, Türkiye’deki belediyeler ile
kardeş şehir protokolü imzalamak istediklerini ifade etti.

ARSLAN, LÜBNAN TÜRK HASTANESİNİ
ZİYARET ETTİ
Genel Başkanımız Mahmut Arslan,
10 Nisan 2021 tarihinde, Lübnan’daki

Türk Hastanesini ziyaret etti. Ziyaretinde Genel Başkanımız Arslan’a HAK-İŞ

Genel Başkan Yardımcısı Dr. Osman
Yıldız eşlik etti.
Arslan, Sayda’da Türkiye’nin TİKA tarafından yaptırdığı Türk Travma ve Rehabilitasyon hastanesini ziyaret etti.
Arslan, Hastanenin Müdürü Dr. Mona
Teryaki ile görüşerek hastane hakkında bilgi aldı.
Genel Başkanımız Mahmut Arslan,
hastanenin kısa sürede hizmet vermeye başlayacağını öğrenmekten
memnuniyet duyduğunu belirterek,
Türkiye’nin her yerinde ve her alanda
yardımlarını görmenin gurur verdiğini
söyledi.
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MALAVİ MCTU KONFEDERASYONU’NDAN
ARSLAN’A TEŞEKKÜR
Konfederasyonumuz HAK-İŞ tarafından uluslararası yardım ve kapasite geliştirme
çerçevesinde gönderilen her türlü destek dolayısıyla Malavi İşçi Sendikalar Kongresi
Genel Sekreteri DenisKalekeni, Genel Başkanımız Mahmut Arslan’a
bir teşekkür mektubu gönderdi.
pılacağı belirtildi. Malavi İşçi Sendikalar
Kongresi Genel Sekreteri DenisKalekeni,
Genel Başkanımız Mahmut Arslan’a hitaben yazdığı teşekkür mektubunda şu
ifadelere yer verdi:

Konfederasyonumuz HAK-İŞ tarafından
uluslararası yardım ve kapasite geliştirme çerçevesinde gönderilen her türlü
destek dolayısıyla Malavi İşçi Sendikalar
Kongresi Genel Sekreteri DenisKalekeni,
Genel Başkanımız Mahmut Arslan’a bir

teşekkür mektubu gönderdi. Mektupta, HAK-İŞ Konfederasyonu tarafından
gönderilen her türlü destek sayesinde
MCTU Konfederasyonunun kurumsal
kapasite ve personel kapasitesini geliştirme ve 2021 yılı eğitim programları ya-

“Bize gönderdiğiniz her türlü destek
ile MCTU Konfederasyonumuzu geliştirme imkanı bulduk. Bundan dolayı
size minnettar olduğumuzu belirtir, çok
teşekkür ederiz. Yardımınız olmasaydı
bunların hiçbirisini yapmamız mümkün
değildi. Sayın Başkandan, ekibinden ve
HAK-İŞ’ten Allah razı olsun.
Malavi İşçi Sendikalar Kongresi yönetim
kurulu ve tüm üyeleri adına dostça selamlarımızı iletir, mutlu ve verimli bir yıl
geçirmenizi temenni ederiz.”

ARSLAN, COJEP BAŞKANI ve ARNAVUTLUK ARAŞTIRMA
DİREKTÖRÜ İLE GÖRÜŞTÜ

Genel Başkanımız Mahmut Arslan,
Adalet, Eşitlik ve Barış Konseyi COJEP
Genel Başkanı Ali Gedikoğlu ve Arnavutluk Emek Araştırma Merkezi Direktörü Edison Hoxha ile görüştü.
Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 16
Şubat 2021 tarihinde, “Genç Kadın

Emekçilerin Yaygın Öğrenme Yoluyla
Güçlendirilmesi Projemizin” açılış toplantısı için Türkiye’de bulunan, Eşitlik
ve Barış Konseyi COJEP Genel Başkanı Ali Gedikoğlu ve Arnavutluk Emek
Araştırma Merkezi Direktörü Edison
Cakoni ile makamında bir araya geldi.
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Görüşmede HAK-İŞ Genel Sekreteri
Eda Güner de yer aldı.
Görüşmede,
Konfederasyonumuz
HAK-İŞ ile COJEP ve Arnavutluk Emek
ve Araştırma Merkezi arasında yapılabilecek çalışmalar hakkında karşılıklı
görüş alışverişinde bulunuldu.
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ARSLAN’DAN, KOSOVA KALKINMA BAKANI DAMKA’YA
HAYIRLI OLSUN ZİYARETİ
Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 28
Mayıs 2021 tarihinde, Kosova Cumhuriyeti Bölgesel Kalkınma Bakanı Fikrim
Damka’yı makamında ziyaret ederek,
hayırlı olsun dileğinde bulundu.
Ziyaretinde Arslan’a, HAK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Dr. Osman Yıldız, HAK-İŞ
Dış İlişkiler Koordinatörü Merita Yıldız,
Dış İlişkiler Uzmanı Ahmed Halfaya ile
Kamu İhale Kurumu Başkanlık üyesi Ergin Kala eşlik etti.

ARSLAN, BSPSH GENEL
BAŞKANI KALAJI’YI
ZİYARET ETTİ
Genel Başkanımız Mahmut Arslan Arnavutluk temasları kapsamında, Arnavutluk Bağımsız Sendikalar Konfederasyonu (BSPSH) Genel Başkanı Gezim Kalaja ile
bir araya geldi.
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KADIN KOMİTEMİZ ‘FİLİSTİN’DE KADIN OLMAK’
KONULU PROGRAM DÜZENLEDİ
Genel Merkez Kadın Komitemiz, terör devleti İsrail’in Filistin’e yönelik saldırılarına dikkat
çekmek için, ‘Filistin’de Kadın Olmak’ konulu bir program düzenledi.

Genel Merkez Kadın Komitemiz, terör
devleti İsrail’in Filistin’e yönelik saldırılarına dikkat çekmek için, ‘Filistin’de
Kadın Olmak’ konulu bir program düzenledi.
Telekonferans yöntemiyle, 25 Mayıs
2021 tarihinde düzenlenen programa HAK-İŞ Genel Sekreteri Eda Güner,
Sendikamız Genel Merkez Kadın Komite Başkanı Hatice Ayhan, HAK-İŞ Kadın
Komite Başkanı Fatma Zengin, Anadolu
Ajansı Gazze Muhabiri Nour Abu Aisha,
Genel Denetleme Kurulu Üyemiz Ayşe
Usta, Şube ve İl Başkanlarımızın Kadın
Komite Başkanları, HAK-İŞ Uzmanı Fatoş Can ve HAK-İŞ’e bağlı sendikaların
Kadın Komite Başkanları katıldı.

seyin Tanrıverdi Başkanımıza da Kudüs
konusunda bize liderlik edip, Kudüs konusunda bizi sürekli olarak bilgilendirdiği için teşekkür ediyoruz” dedi.
Mübarek Ramazan ayında başlayan saldırıların bütün Müslümanları derinden
üzdüğünü belirten Hatice Ayhan, “İlk
kıblemiz Mescid-i Aksa’da yaşananlar
bizleri derinden üzmüştür. Filistin’in
davası, HAK-İŞ’in davasıdır. HAK-İŞ’e
üye kadınlar olarak her zaman Filistinli
kardeşlerimizin yanındayız. Terör devleti İsrail’in alçak saldırıları kınıyoruz ve
dünyanın bu konuda daha fazla tepki
vermesini istiyoruz” dedi.

Programa katılan tüm katılımcılara teşekkür eden Sendikamız Genel Merkez
Kadın Komite Başkanı Hatice Ayhan,
“Bizler HAK-İŞ Konfederasyonu ve bağlı sendikaların Kadın Komiteleri olarak
Genel Başkanımız Mahmut Arslan’ın
liderliğinde Filistin davasında her daim
duruşumuzu göstermeye çalışıyoruz.
Sendikamız Kurucu Genel Başkanı ve
HAK-İŞ Filistin ve Kudüs’e Destek Sendikal Dayanışma Komitesi Başkanı Hü-

“FİLİSTİN HALKI ONURLU BİR DİRENİŞ
GÖSTERDİ”
HAK-İŞ Genel Sekreteri Eda Güner, “Filistin halkına yönelik yıllardır süren ve
geçtiğimiz aylarda şiddetini daha da
arttıran saldırılar hepimizin yüreğini
yaktı. Tüm dünyanın gözleri önünde
işgalci İsrail devleti tarafından kadın,
çocuk, genç, yaşlı demeden zulme uğrayan Filistin halkı günlerce onurlu bir
direniş göstermiştir” dedi.
“FİLİSTİN HALKIYLA DAYANIŞMA
İÇERİSİNDEYİZ”
HAK-İŞ Konfederasyonu olarak ilk günden itibaren Filistin halkıyla dayanışma içerisinde olduklarını dile getiren
Güner, “Genel Başkanımızın Mahmut
Arslan’ın her zaman söylediği gibi HAKİŞ olarak dünyadaki bütün mazlum ve
mağdurların yanında olma sorumluluğumuz var. HAK-İŞ Konfederasyonu
olarak bu sorumluluğumuzu yerine getirmeye devam edeceğiz” diye konuştu.
“FİLİSTİN MÜCADELESİ GÜNÜBİRLİK
BİR MÜCADELE DEĞİLDİR”
Filistin’de yaşanan sorunların çözümünde uzun bir uğraş ve karşı bir strateji-
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nin oluşturulması gerektiğini söyleyen
Güner, “Filistin mücadelesi günübirlik
bir mücadele değildir. Bütün ülkelerin
kurumlarının uzun vadeli, kalıcı bir strateji oluşturması ve ayakları yere basan
bir model kurması gerekiyor. Bu konuda
tüm dünya hükümetlerinin ellerini taşın
altına koymaları gerekiyor. Bu stratejinin oluşturulmasında hükümetlerin
ve sivil toplum kuruluşlarının rolü çok
büyüktür. Türkiye’nin en büyük emek
örgütlerinden birisi olan HAK-İŞ Konfederasyonu olarak biz de çok fazla sorumluluk taşıyoruz. Bu büyüklüğün bize
yüklediği sorumluluğun farkındayız” ifadelerini kullandı.
“FİLİSTİN HALKIYLA DAİMA
DAYANIŞMA İÇERİSİNDE OLACAĞIZ”
Sendikamızın kadın komitesine gündemdeki bu denli önemli sorunlara değindiği için takdir ve teşekkürlerini ileten Güner, “Başkenti Kudüs olan bağımsız bir Filistin devleti kuruluncaya kadar
HAK-İŞ olarak her platformda sesimizi
duyurmaya devam edeceğiz. Filistin
halkıyla daima dayanışma içerisinde
olacağız. Saldırılarda şehit olan Filistinli kardeşlerimize yüce Allahtan rahmet
yaralılara acil şifalar diliyoruz” dedi.
AİSHA: “İSRAİL SİVİLLERE
SALDIRMAKTADIR”
Programa işgal altındaki Filistin topraklarından canlı olarak bağlanan Anadolu
Ajansı Gazze Muhabiri Nour Abu Aisha, “Yaşadığımız mahallelerde sürekli
olarak saldırılara maruz kalıyoruz. Son
dönemde gerçekleştirilen saldırılar nedeniyle binalarımızın çoğu yıkıldı. Gerçekleştirilen saldırılarda İsrail sivillere

saldırmaktadır. Yaşadığımız bölgede bir
sürü sivil, çocuk ve kadın var. Saldırılardan dolayı birçok Filistinli halk yaşadığı
yeri terk etmek zorunda kaldı. Şu an
Filistin’de güvenli bir yer yok. Gazeteci
olarak işimizi saldırılardan dolayı yapamıyoruz” dedi.
“FİLİSTİNLİ KADINLAR OLARAK HER
BEDELİ ÖDEMEYİ HAZIRIZ”
Filistin’in 15 yıldır ambargo altında olduğunu ifade eden Aisha “Saldırılar
nedeniyle hiçbir ülkeye geçemiyoruz.
Ülkemiz son günlerde sıkı bir saldırı altında bulunuyor. Biz her şeye rağmen
sesimizi bütün dünyaya duyurmak için
çabalıyoruz. Filistinli kadınlar olarak
gerçekleştirilen saldırılara karşı dik
durmaya çalışıyoruz. Bu duruş, bütün
dünyada ses getiren bir duruştur. Farklı
ülkelerden birçok kadınla temas halindeyiz ve onların bizlere olan desteği
bize büyük bir güç veriyor. Filistinli kadınlar olarak her türlü bedeli ödemeyi
hazırız. Filistinli kadınlar olarak haklarımızı savunmaya her zaman hazırız. Zor
bir coğrafyada yaşıyoruz ama ayakta
durmak bizim fıtratımızda var” şeklinde
konuştu.
“KADINLAR ÖLÜYOR, İNSANLIK
ÖLÜYOR FİLİSTİN’DE”
HAK-İŞ Kadın Komitesi Başkanı Fatma
Zengin, işgal altındaki topraklarda kadın
olmanın çok zor olduğunu belirterek,
“Filistinli kadın hayatı bütün yönleriyle
yaşıyor. Yeri geliyor işgal karşısındaki
varlık mücadelesinde ön saflarda yerini
alıyor. Yeri geliyor ev reisliği yapıyor; çocuklarının karınlarını doyurabilmek için
çırpınıyor. Yeri geliyor İsrail zindanlarına
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atılıyor ve hayatını orada en kötü şartlarda sürdürmek zorunda kalıyor. Eşini,
evladını, ailesini elleriyle toprağa veriyor. Allah’ın emanetleri yetimlerini, evlatlarını işgalcilerin küçük, büyük demeden herkesin üzerine ateş yağdırdıkları
bir ortamda yetiştiriyor. İsrail askerleri
kadınları sokak ortasında öldürüp hiçbir
şey olmamış gibi devam ediyor hayatlarına. Kadınlar ölüyor, insanlık ölüyor
Filistin’de” dedi.
“FİLİSTİNLİ KARDEŞLERİMİZİN
YANINDA OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ”
HAK-İŞ ailesi olarak Genel Başkanımız
Mahmut Arslan’ın öncülüğünde İsrail’in
işgal ettiği topraklardan çekilmesi, Filistin’in özgürlüğüne yeniden kavuşması
için hem ulusal hem de uluslararası
arenada mücadele ettiklerini dile getiren Zengin, “Bizler, zalimlerle mücadele
eden Filistinli kardeşlerimizle birlikte
orada mücadele veremediğimiz için
kahroluyoruz. HAK-İŞ’li kadınlar, emekçi kadınlar, Anadolu’nun koca yürekli
kadınları, bizler işimizle, aşımızla, ailemizle, Filistinli kardeşlerimizin yanında
olmaya ve varlığımızı hissettirmeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.
Zengin, “İşgalci İsrail’in Gazze Şeridi’ne
düzenlediği saldırılarda hayatını kaybeden çocuklarımıza, kadınlarımızı ve yiğitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum”
dedi. Toplantıda ayrıca Şube ve İl Başkanlıklarımızın Kadın Komite Başkanları
ve HAK-İŞ’e bağlı sendikaların Kadın Komite Başkanları da Kudüs ve Mescid-i
Aksa’da yaşananlar konusunda görüşlerini aktardılar.
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ERZURUM ŞUBE KADIN KOMİTEMİZ,
ŞEHİT AİLELERİNİ UNUTMADI
Erzurum Şube Kadın Komitemiz, Türkiye
PKU Aile Derneği iş birliğiyle, Fenilketonüri hastası çocukları bulunan iki aileye
ulaşarak, ömür boyu düşük proteinli
özel ürünlerle beslenmek zorunda olan
çocuklarımızı ziyaret etti.

Erzurum Şube Kadın Komitemiz, hain
terör örgütünün sabotajlarıyla zarar gören Hatay ormanlarına, 50 şehidimizin
anısına 5’er adet fidan bağışında bulunarak, şehit ailelerini yalnız bırakmadı.
Erzurum Şube Kadın Komite Başkanımız
Feyza Coşkun, Erzurum Şube Kadın Komite Başkan Yardımcılarımız ve Harp
Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri
Derneği Erzurum Şube Başkanı Recep
Akgül’den oluşan heyet, şehitlerimiz
anısına bağışlanan fidan sertifikalarını kahraman şehitlerimizin ailelerine

teslim etti. Konuyla ilgili açıklamalarda
bulunan Erzurum Şube Kadın Komite
Başkanımız Feyza Coşkun, “Şehitlerimiz milletimizin kahramanları. Onların anneleri, babaları, eşleri, çocukları
bizim emanetlerimizdir. Şehitlerimize
borcumuz büyük. Devletimiz var olsun
şehit ailelerinin her zaman yanında.
Bizde HİZMET-İŞ Sendikası olarak her
zaman onların yanında olma ya gayret
gösteriyoruz. Bu vesile ile bir kez daha
vatanımız için şehit olan kardeşlerimizi
rahmet ve minnetle anıyoruz” dedi.

Fenilketonüri hastası küçük yüreklerden
aldıkları teşekkür mektupları ile duygusal anlar yaşananan buluşma sonrası
Erzurum Şube Kadın Komite Başkanımız Feyza Coşkun, herkesi Fenilketonüri
hastalığına karşı farkında olmaya ve bu
hastalıktan etkilenen çocuklarımıza ve
ailelerine destek olmaya davet etti.
ERZURUM ŞUBE KADIN
KOMİTEMİZDEN AFRİKALI
ÇOCUKLARA YARDIM ELİ
Erzurum Şube Kadın Komitemiz, Konfederasyonumuz HAK-İŞ tarafından yayınlanan ‘Su Hakkı Raporu’ndan yola çıkarak düzenlenen yardım programı kapsamında, her yıl 361 bin çocuğun kirli
su içmesi nedeniyle öldüğü Afrika’da,
çocukların temiz su içebilmesine olanak
sağlayan termos yardımında bulundu.

ŞANLIURFA ŞUBELERİMİZİN KADIN KOMİTELERİNDEN
DİYARBAKIR ANNELERİNE DESTEK ZİYARETİ
Şanlıurfa Şubelerimizin Kadın Komite Başkanları 565 gündür Diyarbakır
HDP binası önündeki oturma eylemi
yapan annelere 19 Mart 2021 tarihinde destek ziyaretinde bulundu. Destek
ziyaretine, Şanlıurfa Şube Başkanımız
SeydiEyyüpoğlu, Şanlıurfa Şubemizin
Kadın Komite Başkanı Şükran Melek
Elçin, Şanlıurfa 2 No’lu Şubemiz Kadın Komitesi Başkanı Berfin Mızrak ve
Şanlıurfa Şubemiz Kadın Kolları üyeleri
katıldı. Ziyarette konuşan Kadın Komite
Başkanlarımız Şükran Melek Elçin ile
Berfin Mızrak, hiçbir anne evladından
ayrılamayacağını, nöbet tutan annelere destek verdiklerini belirttiler.

196

KOMİTELER

KADIN KOMİTEMİZ DÜNYA SU GÜNÜNDE
‘SU ve KADIN’ BAŞLIKLI ÇALIŞMA YAYINLADI
‘HİZMET-İŞ SENDİKASI Kadın Komitesi olarak su kullanımı konusunda davranış
değişikliğinin oluşması ve bu durumun korunması ortak hedefimizdir’ denilen çalışma,
üyesi olduğumuz Kamu Hizmetleri Enternasyoneli (PSI), Avrupa Kamu Hizmetleri
Sendikaları Federasyonu (EPSU) ve Sendikamızın ikili iş birliği anlaşması bulunan
sendikalarla paylaşıldı.

Sendikamız Genel Merkez Kadın Komitesi, 22 Mart Dünya Su Günü dolayısıyla ‘Su ve Kadın’ başlıklı bir çalışma
yayınladı.
‘HİZMET-İŞ SENDİKASI Kadın Komitesi
olarak su kullanımı konusunda davranış değişikliğinin oluşması ve bu
durumun korunması ortak hedefimizdir’ denilen çalışma, üyesi olduğumuz
Kamu Hizmetleri Enternasyoneli (PSI),
Avrupa Kamu Hizmetleri Sendikaları
Federasyonu (EPSU) ve Sendikamızın
ikili iş birliği anlaşması bulunan sendikalarla paylaşıldı.
Sendikamız Genel Merkez Kadın Komite Başkanı Hatice Ayhan imzalı çalışmada şu görüşlere yer verildi;
“Su, insan ve tüm canlı yaşamının en
temel kaynağıdır. Gezegenimizin 4’te

3’ü su ile kaplı olmasına rağmen bunun sadece %1’e yakını içme ve kullanma suyu olarak kullanılabilmektedir. Bu nedenle su korunması gereken
sınırlı bir kaynaktır. Dünya’da yapılan
birçok çalışma gelecekte suya olan
ihtiyacın büyük oranda artacağı ve
günümüzde yaşadığımız su krizlerinin
daha da derinleşeceğine ışık tutmaktadır. Tüm dünyada suyun tasarruflu
kullanılması ve iyi bir şekilde yönetilmesi için yapılan kamuoyunu bilgilendirme çalışmaları geleceğimiz için
büyük önem taşımaktadır.
İnsanoğlunun geleceğe bırakacağı en
güzel miraslardan biri de toprak ve su
kaynakları kabul edilebilir. Kaynakları
koruyabilmenin en temel yolu da suyu
tasarruflu bir şekilde kullanmaktan
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geçmektedir. Dünyada, özellikle ülkemizde yeraltı sularının bilinçsizce kullanılması sebebiyle pek çok su kaynağı
kurumuş, kuruma noktasına gelmiştir.
Sadece işçi haklarını korumak için
mücadele etmeyi yeterli görmeyen
Konfederasyonumuz HAK-İŞ ve sendikamız HİZMET-İŞ, meslek edindirme,
eğitim, sağlık iş-aile yaşam dengesi,
genç, kadın ve çocuklarımızın geleceği
ile ilgili meselelerle yakından ilgilenmekte, gelecekte toplum hayatında
olumsuzluklara yol açabileceğini düşündüğü su sorununu da dikkat çekmek istemektedir.
Günümüz dünyasında, 2,2 milyar kişi
güvenilir su kaynaklarına erişememekte, 2,4 milyar kişi ise, tuvalet, banyo gibi temel temizlik imkanlarından
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yoksun bir hayat sürmektedir. Dünyada tüm hastalıkların hemen hemen
yarısı sularla ilişkilidir.
İnsanca ve sağlıklı bir yaşam için “SU
BİR YAŞAM HAKKIDIR”
Yaşama hakkı, çalışma hakkı, çocuk
sahibi olma hakkı gibi Kadın haklarının
ve özgürlüklerinin sağlanması ancak su
hakkına erişim ile mümkündür. Günümüzde halen evlerde temel olarak temizlik ve hijyen sorumlulukları kadınların üzerine yüklenmektedir. Özellikle
az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde eğer yaşanılan yerde su yoksa ve
dışarıdan getirilmesi gerekiyorsa, bunun bedelini kayıp zaman ve fırsatlarla
ödemek zorunda kalanlar KADINLARIMIZ ve KIZ ÇOCUKLARIMIZ olmaktadır.
Kadınlarının potansiyellerinin gerçekleştirmek ve kadınları güçlendirmek
için tüm dünyada suya erişim hakkının
sağlanması gerekmektedir.
Dünyada gelişmekte olan ülkelerde
evde şebeke suyu yoksa eve su getirme işi başta kız çocuklar olmak üzere
orantısız biçimde kadınlara ve kız çocuklara düşmektedir. Kadınlar açısından eve su taşımanın fırsat maliyeti
büyüktür ve uzun vadede çok olumsuz
sonuçlara yol açmaktadır. Bu yüzden,
kadınların, eğitimlerine, meslek edinmek için yeni beceriler edinmeye, ailelerine, çocuklarına, dinlenmeye ayırabilecekleri zaman giderek önemli ölçüde kısalmaktadır. Gerek kız gerek erkek
çocuklar açısından, eve su getirme işi
eğitimlerinden zaman çaldığı gibi okul
devamlılıklarını bile aksatabilmektedir.
COVID-19, hastalığın yayılmasını önlemek için el hijyeninin önemine dikkat
çekmesine rağmen, dünya çapında yüz
milyonlarca okula giden çocuk dahil üç
milyar insan sabunla el yıkama tesislerine erişememiştir. Kırsal kesimlerde,
kentsel gecekondu mahallelerinde,
afete eğilimli bölgelerde ve düşük gelirli insanlar en savunmasız ve en çok
etkilenenlerdir.
Su taşıma işi, ailenin tümünün, özellikle çocukların sağlığını da etkileyebilmektedir. Evde su bulunmadığında,
dışarıda bulunsa bile taşınacak ve evde
depolanacak olması, içildiğinde kirlen-

miş olması riskini artıran faktörlerdir.
Bu da ishal riskinin artması anlamına
gelmektedir. İshal, 5 yaşından küçük
çocuklar arasında önde gelen dördüncü ölüm nedenidir; tüm dünyada
159 milyon çocuğu etkileyen kronik
hastalıklara yol açan başlıca nedendir.
Yetersiz hijyen ya da güvenilir olmayan
içme suyu nedeniyle her yıl 5 yaşından
küçük 300 bin çocuk ölmektedir, bu
da günde 800’den fazla ölüm anlamına gelir. Temiz ve güvenli bir ortamda
büyümek her çocuğun hakkıdır. Temiz
suya, temel tuvaletlere ve iyi hijyen
uygulamalarına erişim, yalnızca çocukların gelişmesini sağlamakla kalmaz,
aynı zamanda onlara hayata daha sağlıklı bir başlangıç sağlar.
Özellikle gelişmekte olan ülkelerde,
kadınlara özel tuvaletlerin ve hijyen
tesislerinin bulunmaması nedeniyle
pek çok kız okula gitmemektedir. Kadınların su ve hijyenle ilgili ihtiyaçlarını
ele almak, cinsiyet eşitliğine ulaşmada,
sosyal yaşamda ve çalışma hayatında
kadının statüsünün güçlendirilmesi,
küresel toplumun yarısının potansiyelini gerçekleştirmek için bir itici güçtür.
HAK-İŞ/ Hizmet İş; su hakkını savunmanın insanlığı, medeniyeti ve insanca yaşam hakkını korumak olduğuna
inanmaktadır. Yaklaşık yarım asırdır
sosyal meselelerde ilkeli, kararlı ve
sorumlu bir duruş sergileyen Konfederasyonumuz HAK-İŞ, kendisine bağlı işkolu sendikaları ve 710 bini aşkın üyesi
çalışan ile birlikte, geniş toplum kesimlerinin suyun önemine dair bilgilendirilmesi ve bilinçlendirilmesi su kültürü
ve medeniyetinin yaşatılması ve geliştirilmesi yönünde her türden projeyi
ve çalışmayı desteklemek amacıyla bir
dizi faaliyet yürütmektedir.
HAK-İŞ olarak, ülkemizin farklı noktalarında çok sayıda hatıra ormanı kurduk.
Ankara’da ”Özgecan ASLAN Hatıra Ormanı” ve ”Engelliler Komitesi Hatıra
Ormanı” fidan dikimleri gerçekleştirdik; hükümetimizin 11 Kasım Milli
Ağaçlandırma Günlerindeki “Geleceğe
Nefes” temalı fidan dikme seferberliklerine 81 ilin tamamında somut katkılar sunduk.
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Kullanılan suyun ciddi bir kısmı geri kazanılabilir ve tekrar kullanılabilir. Çünkü doğada su sürekli bir döngü içinde
olup doğal yollarla tekrar tekrar bize
hizmet etmektedir. Fakat biz plansız
büyüyen taleplerimizle, doğaya bize
tekrar sunmasına yetecek kadar zamanı vermemekteyiz.
Peki bunun önüne geçilebilir mi?
Ya da bir başka soruyla daha fazla su
kaynağının kuruması önlenebilir mi?
Ülkemiz çölleşmesin, su kaynakları kurumasın diye neler yapılabilir?
Sorulara verilecek tek cevap vardır. O
da bilinçli tüketim olmalıdır.
Evsel kullanımda temizlik, hijyen ve
doğru su kullanma ile ilgili öncelikle
kadınlarımız bilinçlendirilmelidir. Bu
durumda evsel kullanım da daha ekonomik su kullanımı, endüstride ise
daha az su talep eden teknolojilere yönelmek gibi eylemleri hayata geçirerek
işe başlayabilir.
Ve diyoruz ki;
“SU, YAŞAM KAYNAĞIMIZDIR. KADIN
BEREKETTİR BEREKETLENDİRENDİR”
Kadın annedir, evlattır, doğurandır,
taşıyandır, derdi sırtına alıp gülümseyendir. Nesillere can verir, aileye güç
verir. Lokma eder emeğini ve sevgiden
başka bir şey bilmez yüreği. Su gibidir,
yağdıktan sonra toprağı bereketlendirendir. Sadece sırtında su taşımaz
kadın, evi taşır, işi taşır, ekmeği taşır,
huzur taşır, gelecek taşır. Ve su yaşam
kaynağımız, kadın berekettir, bereketlendirendir…
HİZMET-İŞ SENDİKASI KADIN KOMİTESİ
olarak su kullanımı konusunda davranış değişikliğinin oluşması ve bu durumun korunması ortak hedefimizdir.
Davranışların kalıcılığının sağlanması
süreç gerektiren bir işlemdir ve kararlılık ile etkinliklere devam edilmesini
gerektirir.
Bu anlamlı günde, Su tasarruf kültürünü topluma aşılamak ve küresel su
krizinin çözümüne bir katkıda bulunmak için bütün dünyaya KADINI SU
İLE GÜÇLENDİRELİM çağrısı yapıyoruz.
Özellikle Kadın Komitelerimizi bu konuda birliğe davet ediyoruz.”
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ARSLAN, 1 MAYIS HAFTASI KAPSAMINDA
KADIN KOMİTESİ ÜYELERİYLE BİR ARAYA GELDİ
Genel Başkanımız Mahmut Arslan, HAK-İŞ Konfederasyonu 1 Mayıs Haftası etkinlikleri
kapsamında 27 Nisan 2021 tarihinde HAK-İŞ Kadın Komitesi üyeleri ve HAK-İŞ’e bağlı
sendikaların kadın komitesi başkan ve üyeleriyle bir araya geldi.

satan Arslan, salgına karşı daha tedbirli olunması gerektiği konusunda uyarılarda bulundu. Arslan, Koronavirüsün
ortaya çıktığı ilk andan itibaren salgının yayılmasının önlenmesine yönelik
HAK-İŞ’in ve HAK-İŞ’e bağlı sendikaların hızla tedbir alarak hayata geçirdiklerini anlattı.

Genel Başkanımız Mahmut Arslan,
HAK-İŞ Konfederasyonu 1 Mayıs Haftası etkinlikleri kapsamında 27 Nisan
2021 tarihinde HAK-İŞ Kadın Komitesi
üyeleri ve HAK-İŞ’e bağlı sendikaların
kadın komitesi başkan ve üyeleriyle bir
araya geldi.
Telekonferans yöntemiyle online olarak gerçekleştirilen toplantıya, HAKİŞ Genel Sekreteri Eda Güner, HAK-İŞ
Kadın Komitesi Başkanı Fatma Zengin,

Sendikamız Kadın Komitesi Başkanı
Hatice Ayhan, HAK-İŞ Kadın Komitesi
Başkan Yardımcısı Fatoş Can ve HAKİŞ’e bağlı sendikaların kadın komitesi
başkan ve üyeleri katıldı.
Genel Başkanımız Mahmut Arslan,
HAK-İŞ’in 1 Mayıs Haftası etkinlikleri kapsamında 27 Nisan 2021 tarihini
kadınlara ayırdıklarını söyledi. Koronavirüs salgının son günlerde ülkemizde
büyük oranda artış gösterdiğini anım-

ABD Başkanı Joe Biden’ın 1915 olaylarına ilişkin yayımladığı mesajındaki “sözde soykırım” ifadesini HAK-İŞ
Konfederasyonu olarak tepkiyle karşıladıklarını belirten Arslan, Konfederasyonumuz HAK-İŞ’in de içerisinde
bulunduğu Türkiye-AB Karma İstişare
Komitesiyle birlikte önceki gün yaptıkları ortak açıklama ile ABD Başkanı
Biden’ın “sözde soykırım” ifadesine en
sert tepkiyi verdiklerini söyledi. HAK-İŞ
Konfederasyonu olarak 2020 yılında
başlattıkları 1 Mayıs Haftası etkinliklerini bu yıl da başarıyla gerçekleştirdiklerini belirten Arslan, HAK-İŞ olarak bu
yıl da Pandemi nedeniyle taleplerini
dijital platformlardan dile getirdiklerini
söyledi.
Konuşmasında 1 Mayıs’ın manası, tarihi ve özelliğine değinen Arslan, çatışmaların, kavgaların yaşandığı 1 Mayıslardan kardeşlik türküleri eşliğinde
halaylarla, horonlarla ve çeşitli etkinliklerle bayram havasında kutlanan 1
Mayıslara gelindiğini söyledi.
HAK-İŞ Konfederasyonu olarak 2012
yılından bu yana Taksim tabusunu yıkarak 1 Mayıs’ın Türkiye’nin bütün
illerinde kutlanabileceğini bütün Türkiye’ye ilan ettiklerini vurgulayan Arslan,
“1 Mayıs etkinliklerimizi Konya’dan
Sakarya’ya, İstanbul’dan Erzurum’a,
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Ankara’dan Adana’ya kadar Türkiye’nin
pek çok ilinde başarıyla kutladık. Kavga etmeden, polisle çatışmadan, TOMA’ların müdahalesi olmadan barış
türküleri söyleyerek, istiklal marşımızı
gururla okuyarak, Kur’an-ı Kerim tilaveti eşliğinde 1 Mayıs kutlamalarımızı
barış ve huzur içinde gerçekleştirdik”
dedi. Toplumdaki olumsuz 1 Mayıs
algısını HAK-İŞ’in uzun uğraşları sonucunda yıktıklarını belirten Arslan, halkın gözündeki 1 Mayıs algısını olumlu
yönde değiştirdiklerini söyledi.
1 Mayıs’ın resmi tatil olarak kabul edilmesi konusunda HAK-İŞ’in büyük bir
emek verdiğini söyleyen Arslan, “Son
10 yılda 1 Mayısla ilgili bütün olumlu
çalışmaların içerisinde yer aldık” dedi.
HAK-İŞ’in 1 Mayıs kutlamalarını emekçilerin yoğun katılımıyla gerçekleştirdiğini belirten Arslan, “1 Mayıs kutlamalarını emekçilerin katılımıyla kutlayan
tek sivil toplum örgütüyüz. Bununla
gurur duyuyoruz. HAK-İŞ olarak bunu
her yıl başarıyla gerçekleştiriyoruz. İşçilerimizin daha çok meydanlarda yer
almasını ve taleplerimizin hep bir ağızdan duyurulmasını sağlıyoruz” dedi.
HAK-İŞ’in 1 Mayıs kutlamalarına kadınların yoğun olarak katıldığını söyleyen
Arslan, 1 Mayıs alanlarına kadınların
çoluk çocuğunu alarak neşe ile geldiklerini söyledi. HAK-İŞ Genel Sekreteri
Eda Güner, Genel Başkanımız başkan-

lığında toplanan yönetim kurulunun
aldığı karar doğrultusunda 2 yıldır 1
Mayıs kutlamalarını 1 Mayıs haftası etkinlikleri şeklinde kutladıklarını anımsattı. HAK-İŞ Konfederasyonu olarak bu
yıl da 1 Mayıs Haftası etkinlikleri kapsamında ekranlarda, dijital ortamlarda,
işyerlerinde ve Taksimde kutlayacaklarını söyleyen Güner, “1 Mayıs Haftamızı inşallah yapacağımız paylaşımlarla
daha da güçlü bitireceğiz” şeklinde
konuştu. HAK-İŞ Kadın Komitesi Başkanı Fatma Zengin, “1 Mayıs Uluslararası
Birlik Mücadele ve Dayanışma gününü kutluyorum. Sağlıkla ve mutlulukla meydanlarda hep birlikte 1 Mayıs’ı
kutlayacağımız günlere yeniden erişmeyi ümit ediyoruz. Genel Başkanımız
Mahmut Arslan’a Konfederasyonumuz
1 Mayıs Haftası etkinlikleri kapsamında
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böyle bir toplantı organize ettikleri için
çok teşekkür ediyorum” dedi.
Sendikamız Kadın Komitesi Başkanı
Hatice Ayhan ise, “Emek hareketinin
öncüsü kadın emekçilerin 1 Mayıs
Birlik, Mücadele ve Dayanışma Günü
kutluyor, emekçi kadınları HAK-İŞ çatısı
altında örgütlenmeye davet ediyoruz”
şeklinde konuştu.
Toplantı kapsamında HAK-İŞ’e bağlı sendikaların kadın komitesi başkan
ve temsilcileri söz alarak HAK-İŞ’in 1
Mayıs Haftası etkinliklerine ilişkin değerlendirmelerde bulundular. Genel
Başkanımız Mahmut Arslan’a ve HAKİŞ yönetim kuruluna 1 Mayıs Haftası
Etkinlikleri kapsamında 27 Nisan gününün kadınlara ayrılması konusunda
teşekkürlerini ilettiler.

TOPLU İŞ SÖZLEŞMELERİ

İBB’DE ÇALIŞAN ON BİNLERCE ÜYEMİZİ
İLGİLENDİREN SÖZLEŞMEDE İMZALAR ATILDI
İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile HİZMET-İŞ Sendikamız arasında toplu iş sözleşmesi
imzalandı. Toplu iş sözleşmesi BİMTAŞ, BOĞAZİÇİ, İSTAÇ, İSPER, İSYON, AĞAÇ ve
OTOBÜS Anonim Şirketleri ile eklentilerinde çalışan üyelerimiz ile İBB’nin diğer
şirketlerinde çalışan toplam 25 bin HAK-İŞ üyesi emekçiyi kapsıyor.

şan emekçiler ile İBB’nin diğer şirketlerinde çalışan toplam 25 bin HAK-İŞ
üyesi emekçiyi kapsayan toplu iş sözleşmesi imza törenine katıldı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile HİZMET-İŞ Sendikamız arasında toplu iş
sözleşmesi imzalandı.
Toplu iş sözleşmesi BİMTAŞ, BOĞAZİÇİ,
İSTAÇ, İSPER, İSYON, AĞAÇ ve OTOBÜS
Anonim Şirketleri ile eklentilerinde çalışan üyelerimiz ile İBB’nin diğer şirketlerinde çalışan toplam 25 bin HAK-İŞ
üyesi emekçiyi kapsıyor.

Genel Başkanımız Mahmut Arslan,
19 Mart 2021 tarihinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile Sendikamız
HİZMET-İŞ, Öz Gıda-İş, Enerji-İş, Öz
Güven-Sen, Medya-İş, OLEYİS ve Öz
Orman-İş Sendikaları ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi İştirakleri BİMTAŞ,
BOĞAZİÇİ, İSTAÇ, İSPER, İSYON, AĞAÇ
ve OTOBÜS Anonim Şirketlerinde çalı-
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İstanbul Avrasya Gösteri Merkezi’nde gerçekleştirilen toplu iş sözleşmesi
imza törenine Genel Başkanımız Mahmut Arslan, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, HAK-İŞ
Genel Başkan Yardımcısı ve HİZMET-İŞ
Genel Başkan Vekili Av. Hüseyin Öz, Genel Başkan Yardımcımız Mehmet Keskin, Genel Sekreterimiz Remzi Karataş,
HAK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı ve Öz
Gıda-İş Sendikası Genel Başkanı Mehmet Şahin, Özgüven-Sen Genel Başkanı
Ömer Yılmaz, Medya-İş Genel Başkanı
Sezai Ballı, Enerji-İş Sendikası Genel
Başkanı MahmudAltunsoy, OLEYİS Genel Başkanı Vedat Böke, Öz Orman-İş
Sendikası Genel Sekreteri Ali Bilgin,
TÜRK-İŞ Genel Mali Sekreteri Ramazan Ağar, TÜRK-İŞ’e bağlı sendikaların
genel başkanları, İBB iştiraklerinin ge-
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nel müdürleri, İstanbul 10 No’lu Şube
Başkanımız Ahmet Şimşek, İstanbul 11
No’lu Şube Başkanımız Ahmet Göktürk,
İstanbul 12 No’lu Şube Başkanımız Ramadan Aygün, İBB iştiraklerinde çalışan
üyelerimiz ve basın mensupları katıldı.
“BİR TAŞINA BÜTÜN DÜNYA FEDA
İSTANBUL”
Genel Başkanımız Mahmut Arslan,
konuşmasına Şair Nedim’in “Bu Şehri İstanbul Ki” şiiriyle başlayarak, “Şair
Nedim’in de dediği gibi bir taşına bütün dünyanın feda edileceği şehri İstanbul’da olmaktan büyük bir mutluluk
duyuyorum. İstanbul’a 24 saat hizmet
etmek, İstanbul’un geleceğine, bir dünya kenti olması konusundaki başarısına
yeni başarılar eklemek için emek veren
24 saat hizmet eden İstanbul Belediye
Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu başta olmak üzere bütün çalışanları yürekten kutluyorum” dedi.
“BU ŞEHRE BORCUMUZ VAR”
HAK-İŞ olarak İstanbul şehrine hizmet
etmek için kendilerini borçlu hissettiklerini söyleyen Arslan, “Bu şehre borcumuz var. Borcumuzu ödemek için
alın teri akıtıyoruz, çaba sarf ediyoruz,
gayret ediyoruz. Bu çabamızın İstanbul
için ve gelecek için ne kadar gerekli olduğunun farkındayız” dedi.
“BELEDİYE ÇALIŞANLARIMIZ DESTAN
YAZDILAR”
Pandemiyle mücadele sürecinde 2 sektörün özellikle teşekkürü hak ettiğini
vurgulayan Arslan, “İlk teşekkürü hak
eden elbette sağlık çalışanlarımızdır.
Koronavirüsle mücadelede destanlar
yazdılar. Sağlık çalışanlarımız hayatları
pahasına milletimizin evlatlarını tedavi
etmek için kendi hayatlarını feda ettiler. Onlara yürekten teşekkür ediyoruz.
İkinci teşekkürü ise belediye çalışanlarımız hak ediyor. Pandemi sürecinde
belediye çalışanlarımız destan yazdılar.
Koronavirüse yakalanan arkadaşlarımız
tedavileri biter bitmez işlerine döndüler. Toplu taşımadan temizliğe, yol bakımından mezarlıklara kadar her alanda
24 saat İstanbul’a hizmet ettiler. Pandemi gibi engellere takılmadan görevlerini başarıyla yerine getirdiler. Başta
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Belediye Başkanımız Ekrem İmamoğlu
olmak üzere bütün belediye çalışanlarımıza teşekkür ediyoruz” şeklinde konuştu.
“TİS SÜRECİNİN MASADA
ANLAŞMAYLA İMZALANMASI ÇOK
ÖNEMLİ”
HAK-İŞ’e bağlı sendikaların örgütlü olduğu İstanbul Büyükşehir Belediyesi
iştiraklerindeki 12 şirketle toplu sözleşme süreçlerini gerçekleştirdiklerini
anlatan Arslan, “Toplu sözleşme müzakere süreçlerinde İstanbul Büyükşehir
Belediye Başkanımızı temsilen masada
bizimle müzakere yapan ekibini kutluyorum. Profesyonel bir şekilde meselelerine vakıf, işçi-işveren ilişkilerinde
sosyal diyalog mekanizmalarına açık ve
bu konuda başarılı bir süreci yürüttükleri için onları kutluyorum. Bu süreçte
yüz yüze geldik, uzun müzakereler yapıldı. Uzun müzakerelerin sonucunda
da çatışma olmadan, kavga olmadan,
masada sosyal diyalog mekanizmalarının hakkını vererek hem sendikalarımızın başkanlarının büyük bir özverisi,
hem işveren temsilcilerimizin bu konudaki gayretleri, belediye başkanımızın
öncülüğünde bu sonucu elde ettik. Bu
sonuç bizim için son derece önemli ve
anlamlı. Müzakere sürecinin başarılı bir
şekilde sonuçlanmış olmasını, toplu iş
sözleşmesi süreçlerinin masada anlaşmayla sonuçlanmış olmasını İstanbul
için ve ülkemiz için büyük bir başarı
olarak görüyorum. Bu başarıyı bütün
ülkemize yaymak istiyoruz” şeklinde
konuştu.
“GÜZEL BİR BAŞLANGIÇ YAPTIK”
İmzalan toplu iş sözleşmesini Türkiye ve
İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı
şirketlerin şartları dikkate alındığında
güzel bir başlangıç olarak nitelendiren
Arslan, “Bu başlangıcın devamının geleceğine inanıyorum. Yeter ki karşılıklı
hoşgörü, diyalog, barış ve dostluk içerisinde bütün sorunlarımızı çözebilelim.
Hiçbir sorun çözümsüz değildir. Yeter
ki çözmek isteyelim. HAK-İŞ ve İstanbul
Büyükşehir Belediyesi olarak sorunun
kaynağı değil, çözümün tarafı olmak
istiyoruz. Bunu her yerde yapıyoruz. İs-
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tanbul’da da yapmaya devam edeceğiz.
Toplu iş sözleşmemizin Konfederasyonumuza bağlı sendikalarımız için İstanbul Büyükşehir Belediyesi için ve ülkemiz için hayırlar getirmesini diliyorum”
sözlerine yer verdi.
“ALIN TERİNİZ KUTSALDIR”
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı
Ekrem İmamoğlu, emeğin kıymetini
derinden hissettiğini belirterek, “Alın
teri ve emek çok kutsaldır. Yaşamın
içerisinde her zaman bunu hisseden
birisi olarak da buna saygım çok büyüktür. İstanbul Büyükşehir Belediyesi
çatısı altında büyük, kadim İstanbul’a
hizmet eden binlerce İstanbul emekçisinin önünde şunu ifade edebilirim ki
alın teriniz kutsaldır. Hakkınızın karşılığını alma konusunda yürünen bu yol
da kutsaldır. Böylesi maneviyatı yüksek
bir alana emeği geçen herkese teşekkür

ediyorum” dedi.
“20 MİLYON İNSANA VERDİĞİMİZ
SÖZ”
İmzalanan toplu iş sözleşmeleriyle denge ve adalet anlayışının topluma karşı
müşterek sorumluluk bilincinin başından sonuna kadar gereklerinin yerine
getirildiğini dile getiren İmamoğlu, “İmzaladığımız toplu iş sözleşmesi bu kadar
değerli bir belgedir. O yüzden imzaladığımız toplu iş sözleşmelerini yalnızca
tarafların birbirlerine verdikleri yalın bir
söz olarak görmüyorum. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin ve sendikaların
hep birlikte İstanbul’a yani 20 milyon
insana verdiği bir sözün ifadesi olarak
görüyorum” şeklinde konuştu.
“ÇALIŞANLAR TERCİH ETTİKLERİ
SENDİKAYI SXEÇMEKTE ÖZGÜRDÜR”
Konuşmasında sendikal özgürlükler ko-
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nusuna da değinen İmamoğlu, “Herkes
insan onuruna yakışır koşullarda çalışmalıdır. Çalışanlar kendi bireysel ve
özgür tercihleriyle tercih ettikleri sendikalarda en geniş haklara sahip olarak
örgütlenebilmeli ve haklarını özgürce
arayabilmelidirler. Buna hiç kimse mani
olamaz. Herkes bilmelidir ki bu hak
emekçinin kendi özgür hakkıdır. Bu anlayışa sahip bir yönetim olarak toplu iş
sözleşmelerine başından beri çok hassas davrandık ve önem verdik. Toplu iş
sözleşmeleri müzakere, uzlaşma, karşılıklı denge ve hassasiyetle çözmenin
ifadesidir” ifadelerini kullandı.
“TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ HAYIRLI
OLSUN”
Toplu iş sözleşmesini sendikacılık geleneğinin güzel bir parçası olan davul ve
zurna ile kutlamayı Pandemiden dolayı yapamadıklarını belirten İmamoğlu,
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“20 milyon insan, on binlerce çalışanımızın coşkusunu hissetsinler. İmzaladığımız toplu iş sözleşmesi, herkesin
gönül mesafesinde, gönül mertebesinde halayları hep birlikte kurduğumuzun ifadesidir. Bütün emekçilerimizle
İstanbul’a hizmet etme noktasında en
üst seviyede fedakarlıklarımızla, işimize olan saygımızla hizmete devam
edeceğimizden kimsenin şüphesi olmasın. HAK-İŞ Genel Başkanına ve bütün
sendikaların genel başkanlarına, şube
başkanlarına ve temsilcilerine yürekten
teşekkür ediyorum. Bu güzel yarışta, bu
emek yarışında İstanbul gibi kutsal ve
kadim bir kente hizmetin kutsallığında
tüm çalışanlarımıza ve İstanbul’umuza
toplu iş sözleşmelerinin hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum” dedi.

İmza töreninin ardından Genel Başkanımız Mahmut Arslan, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’na HAK-İŞ tarafından Hatay Orman-
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ları Ağaçlandırma Arazisine, adına yapılan fidan bağışı sertifikasını takdim etti.
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KONYA’DA TOPLU SÖZLEŞME COŞKUSU
Sendikamız ile Konya Büyükşehir Belediyesi ve merkez ilçe belediyelerinde bir süredir
devam eden ve yaklaşık 10 bin üyemizi ilgilendiren toplu iş sözleşmeleri, Genel
Başkanımız Mahmut Arslan’ın katıldığı bir törenle imzalandı.

Sendikası’nın Genel Başkanı olarak
burada yaşanan son 40 yılın hepsinin
içerisindeyim. 1980’li yılların sonunda
geçici mevsimlik işçilerin sendikalı olması için mücadele ettik. HAK-İŞ, belediyelerde örgütleninceye kadar geçici
işçiler sözleşme haklarından ve diğer
haklarından yararlanamıyorlardı. İlk
defa biz geçici işçileri 1989 yılında sendikalı ve sözleşmeli yaptık. Daha sonra
da arkadaşlarımızın kadro alması için
çalıştık. Çünkü bizim hayalimiz geçici
işçilerin kadro almasıydı, bunu da başardık” dedi.
Sendikamız ile Konya Büyükşehir Belediyesi ve merkez ilçe belediyelerinde
bir süredir devam eden ve yaklaşık 10
bin üyemizi ilgilendiren toplu iş sözleşmeleri, Genel Başkanımız Mahmut
Arslan’ın katıldığı bir törenle imzalandı. Mevlana Kültür Merkezi Sultan Veled Salonu’nda 19 Ocak 2021 tarihinde, sosyal mesafe kurallarına uygun
şekilde düzenlenen toplu imza törenine Genel Başkanımız Mahmut Arslan,
Konya Büyükşehir Belediye Başkanı

Uğur İbrahim Altay, Karatay Belediye
Başkanı Hasan Kılca, Meram Belediye
Başkanı Mustafa Kavuş, Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı,
Konya Şube Başkanımız Vacit Sır, KOSKİ
Yönetim Kurulu üyeleri, iş yeri sendika
temsilcilerimiz, üyelerimiz ve basın
mensupları katıldı.
“GEÇİCİ İŞÇİLERİ SENDİKALI VE
SÖZLEŞMELİ YAPTIK”
Genel Başkanımız Mahmut Arslan, “Bu
belediyenin bir çalışanı ve HİZMET-İŞ
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“HAK-İŞ OLARAK TAŞERON
SİTEMİNİN KAMUDAN TASFİYE
EDİLMESİ İÇİN KONGRE
KARARLARIMIZ VAR”
1990’lı yıllarda belediyelerde kadrolu
işçiliğin olmadığını anımsatan Arslan,
“Bütçe, norm kadro kısıtlamaları ve
belediye hizmetlerinin taşeron firmalar üzerinden yapılması zorunluluğu
getirildi. HAK-İŞ tam 10 yıl taşeron
işçiliğinin kaldırılması için mücadele
etti. Taşeron meselesinin çözülmesi
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için çok mücadele ettik. HAK-İŞ olarak
taşeron siteminin kamudan tasfiye
edilmesi için kongre kararlarımız var.
Bu konunun çözüme kavuşturulmasının en büyük mimarı olan Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a
teşekkür ediyoruz. Bizim sesimize kulak
verdi. 2017 yılında kamuda, belediyelerde özel idarelerde, üniversitelerde
çalışan toplam kadrolu işçi sayısı 180
bin kişiydi. Biz buna yaklaşık 1 milyon
arkadaşımızı daha ilave ettik” diye konuştu.
“SERBEST TOPLU PAZARLIK HAKKINI
SERBESTÇE KULLANDIĞIMIZ İLK
SÖZLEŞME”
2017’den 2020 yılı Kasım ayına kadar
bir geçiş döneminin olduğunu belirten
Arslan, “Bu geçiş döneminde Yüksek
Hakem Kurulu’nun belirlediği ücretler
uygulandı. Doğal olarak bu ücretler
enflasyonun altındaydı. Bu yüzden biz
bu ücretlere itiraz ettik. Ancak bugün
burada imzaladığımız toplu iş sözleşmesi ilk kez yasanın bize tanımış olduğu
serbest toplu pazarlık hakkını serbestçe kullandığımız ilk sözleşmedir” dedi.
“ÜYELERİMİZ İÇİN HER TÜRLÜ
MÜCADELEYİ VERİRİZ”
Türkiye’nin yerel yönetimlerde en uzun
grevini HİZMET-İŞ Sendikasının yaptığını söyleyen Arslan, “Bu şehirde 1995

yılında sözleşmede anlaşamadık ve
greve çıktık. Ankara’da Türkiye’nin en
büyük grevini yaptık dönemin Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih
Gökçek’e karşı 22 gün grev yaptık. Bu
sendika çalışanları haksızlığa uğradığında grev dahil her türlü mücadeleyi
verebilecek bir sendikadır. Bugün geldiğimiz toplu iş sözleşmesinde greve
gidecek bir durum yoktur. Konya’nın ve
Türkiye’nin şartlarını hepimiz biliyoruz.
Önemli olan bu toplu iş sözleşmesinin
masada gerçekleşmesidir. Yüksek hakeme gitmeden, arabulucuya gitmeden,
kavga etmeden, çalışanları daha fazla
mağdur etmeden Konya’da sözleşme
imzaladık” sözlerine yer verdi.
“BARIŞ ŞEHRİNDE SÖZLEŞMEMİZİ
MASADA BARIŞ İÇERİSİNDE
TAMAMLADIK”
Çalışanların her zaman daha fazlasını
hak ettiğini belirten Arslan, “İmzaladığımız sözleşme Konya Büyükşehir
ve ilçeleri için önemli bir sözleşmedir.
Sözleşmeyi ele alırken, ülkemizin şartlarını ve belediyelerimizin şartlarını da
göz önünde bulundurmamız gerekiyor.
Bu bakımdan ele alırsak bugün burada
imzaladığımı toplu iş sözleşmelerimiz
zor bir süreçte başarılı bir şekilde tamamlanmıştır. HAK-İŞ/HİZMET-İŞ olarak sadece hakkımızı istiyoruz, insan207

ca yaşamak için haklarımızı istiyoruz.
Birbirimizi kırıp dökmeden masada
anlaşmanın yolunu aradık. Bu konuda
Konya Büyükşehir Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum. Barış şehrinde
sözleşmemizi masada barış ve uzlaşma
içerisinde tamamladık” dedi.
Geçici işçilerin sözleşmelerinin yapılabilmesi için 80’li yıllarda mücadele edildiğini hatırlatan Arslan, “Şimdi 696 sayılı KHK’dan geçen arkadaşlarımız için
sözleşmelerimizi imzaladık. Bundan
sonra ise bu arkadaşlarımızın ücretlerini kadrolu arkadaşlarımızın ücretlerine
yaklaştırmak olacaktır” dedi.
Taşeron sisteminin kalkmamasıyla
Belediyenin bütün hizmetlerini bizim
üyelerimizin yaptığını belirten Arslan,
“Belediye başkanlarından talebimiz
emekçilerimizin haklarını vermeleri. Biz
en rahat sözleşme dönemini Selçuklu
Belediyesinde Uğur Bey döneminde
2005 yılında yaptık. Burada sözleşme
imzalayabiliyorsak, belediye başkanlarının çalışanların sendikalı olmasına
gösterdikleri saygıdan dolayıdır” diye
konuştu.
“HİZMET-İŞ DÜNYAYA UZANAN BİR
MÜCADELENİN ZİNCİRİDİR”
2019 yerel seçimlerinin ardından 30
bin üyemizin işlerinden edildiğini hatırlatan Arslan, “10 bin işçimiz HAK-İŞ/
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Uğur İbrahim Altay, “Bugün burada büyükşehir belediyesi olarak bir çerçeve
çizdik ve merkez ilçe belediyelerimiz
de bizimle uyum içinde çalıştı. Çalışanlar için sendikanın ne olduğunu ve
uyum içinde çalışmanın ne olduğunu
iyi biliyoruz. Çalışanlarımızla bir aile olduğumuzu düşünüyoruz. Bu şehrin sorumluluğunu taşıyoruz. Bir ve beraber
olarak Konya’ya hizmet ediyoruz. Arkadaşımızın ücretlerini dengelemek için
çalıştık. İnşallah bundan sonra daha iyi
olacak. Sonuç hayır olmuştur. Birlik ve
beraberlik ile şehrimizi dünyanın en iyi
şehri yapmak için çalışacağız. Sözleşmemiz hayırlı olsun” dedi.
Törende söz alan Selçuklu Belediye
Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Meram
Belediye Başkanı Mustafa Kavuş ve Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca da
birer selamlama konuşması yaparak
toplu iş sözleşmesinin hayırlara vesile
olması dileğinde bulundular.

HİZMET-İŞ işçisi olduğu için işten atıldı.
İstanbul’da işten atılan arkadaşlarımız
7 ay eylem yaptı, anlaştık işten çıkan
arkadaşlarımızı işe aldırdık. İşten çıkarılan arkadaşlarımızın işlerine geri dönebilmesi için Bolu’dan Ankara’ya 6 bin
kişiyle 200 km yürüdük. Bu mücadele-

mizi çok şükür başarıyla tamamladık.
HİZMET-İŞ sadece bu ülkenin değil Somali’den Moritanya’ya, Gazze’den tutun Afganistan’a, Balkanlardan Bosna
Hersek’e ve Makedonya’ya kadar uzanan bir mücadelenin zinciridir” dedi.
Konya Büyükşehir Belediye Başkanı
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Genel Başkanımız Mahmut Arslan,
Konya Büyükşehir Belediye Başkanı
Uğur İbrahim Altay, Karatay Belediye
Başkanı Hasan Kılca, Meram Belediye
Başkanı Mustafa Kavuş, Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı’ya
HAK-İŞ/HİZMET-İŞ tarafından Hatay Ormanları Ağaçlandırma Arazisine, adına
yapılan fidan sertifikalarını taktim etti.
Program imza töreni ve toplu fotoğraf
çekimiyle son buldu.
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BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, KARESİ
BELEDİYESİ VE ALTIEYLÜL BELEDİYESİ İLE TOPLU İŞ
SÖZLEŞMELERİ ARSLAN’IN KATILIMIYLA İMZALANDI
HAK-İŞ ve HİZMET-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, 20 Ocak 2021 tarihinde, Balıkesir
Büyükşehir Belediyesi iştirakleri, BALSU A.Ş., Balıkesir PERSONEL A.Ş, Karesi Belediyesi
Personel A.Ş. ve Altıeylül Belediyesi Personel A.Ş. ile imzalanan
toplu iş sözleşmeleri törenine katıldı.

Mahmut Arslan, Balıkesir Büyükşehir
Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Karesi
Belediye Başkanı Dinçer Orkan, Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı,
Balıkesir Şube Başkanımız Savaş Dal,
BASKİ Genel Müdürü İzzet Günal, Öz
Güven-Sen Genel Başkan Yardımcıları
Murat Ünal, Mehmet Ali Sipahi, iş yeri
sendika temsilcilerimiz, üyelerimiz ve
basın mensupları katıldı.

HAK-İŞ ve HİZMET-İŞ Genel Başkanı
Mahmut Arslan, 20 Ocak 2021 tarihinde, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi
iştirakleri, BALSU A.Ş., Balıkesir PERSONEL A.Ş, Karesi Belediyesi Personel
A.Ş. ve Altıeylül Belediyesi Personel

A.Ş. ile imzalanan toplu iş sözleşmeleri
törenine katıldı.
Balıkesir Büyükşehir Belediyesi toplantı salonunda koronavirüs önlemleri
nedeniyle sınırlı katılım ile gerçekleştirilen törene Genel Başkanımız
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Toplu iş sözleşmesi görüşmelerinin
uzun bir süreçten sonra imzalandığını
belirten Genel Başkanımız Mahmut
Arslan, “Taşeron siteminin kamuda
kaldırılması için HAK-İŞ olarak uzun
süre çalıştık. Belediyelerde ve kamu
kurumlarında taşeron şirketlerde çalışan arkadaşlarımız kamunun işçisi
oldular. Bir milyona yakın işçi kardeşimizin kamuda istihdam edilmesi, Sayın
Cumhurbaşkanımızın
öncülüğünde

TOPLU İŞ SÖZLEŞMELERİ

gerçekleştirilen tarihi bir başarıdır”
dedi.
“İYİ BİR SÖZLEŞMENİN KRİTERLERİ
VARDIR”
Ülkenin ve şehrin geleceğini düşünen,
şehirde barışın ve uzlaşmanın olduğunu gösteren bir sözleşmenin imzalandığı belirten Arslan, “Toplu iş sözleşmeleri imzalanırken bizim 3 kriterimiz
var. Birincisi, imzaladığımız toplu iş
sözleşmesinin hükümlerinin eksiksiz
ve zamanında alınması, ikincisi toplu iş
sözleşmesinin barışı getirmesi, üçüncüsü ise iş güvencesinin sağlanmasıdır.
Bu 3 kriter olmazsa ne kadar zam alırsanız alın hiçbir anlam ifade etmez. Bu
sebeple iyi bir sözleşmenin temel kriterleri bunlardır” dedi.
“BU BİR BAŞLANGIÇ”
İmzalan sözleşmenin ilk adım olduğunu
ifade eden Arslan, “Bu toplu iş sözleş-

memiz serbest toplu pazarlık hakkını
serbestçe kullandığımız ilk sözleşmedir.
Üyelerimiz her zaman daha fazlasını
hak ediyor ancak ülkemizin ve belediyelerimizin içinde bulunduğu pandemi şartlarını da hesaba katmalıyız. Bu
bakımdan ele alındığında Büyükşehir
Belediyemiz ve İlçe Belediyelerimizle imzaladığımız toplu iş sözleşmemiz
böyle bir süreçte imzalanmıştır” şeklinde konuştu.
“UZLAŞIYLA SÖZLEŞMEYİ YAPMAK
ARKADAŞLARIMIZIN MOTİVASYONU
AÇISINDAN ÇOK ÖNEMLİ”
İşçi işveren ilişkilerini kavga üzerine değil, barış üzerine inşa etmeye çalışan
bir anlayışı benimsediklerini söyleyen
Arslan, “Biz herkesin kazanmasını istiyoruz. Bugün imzaladığımız toplu iş
sözleşmesinin masada imzalanmış olması bizim için çok önemli bir başarıdır.

Geleceğe ait umutlarımız var. Önümüzdeki dönemde toplu iş sözleşmelerimizi inşallah daha iyi bir noktaya getireceğiz. Uzlaşarak sözleşme yapmış olmak,
şehrimizin barışı ve arkadaşlarımızın
motivasyonu açısından çok önemlidir.
Rabbim elde ettiğimiz ücretlerimizi, kazançlarımızı hayırlı ve mübarek etsin”
ifadelerini kullandı.
Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Karesi
Belediyesi ve Altıeylül Belediyesi olarak
HAK-İŞ/HİZMET-İŞ Sendikası ile uyum
içerisinde alınan kararların düzenlenen
törenle imza altına alındığını belirten
Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı
Yücel Yılmaz, “Belediyelerde çalışmak
ayrıcalıktır çünkü biz halkımıza hizmet
ediyoruz. Yaşamın her yerinde belediye emekçileri var. Bu yüzden burada
çalışmak bir ayrıcalıktır. 2 belediye başkanımıza ve sözleşme sürecini işbirliği
içerisinde gerçekleştiren tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Toplu iş
sözleşmemiz hayırlı uğurlu olsun” dedi.
Törenin ardından Genel Başkanımız
Mahmut Arslan, Balıkesir Büyükşehir
Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Karesi
Belediye Başkanı Dinçer Orkan, Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı
ve BASKİ Genel Müdürü İzzet Günal’a
Hatay Ormanları Ağaçlandırma Arazisine, adlarına yapılan fidan sertifikalarını
taktim etti.

210

TOPLU İŞ SÖZLEŞMELERİ

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ’NDE
TARİHİ SÖZLEŞME
Sendikamız ile Kocaeli Büyükşehir Belediyesi BELDE A.Ş. arasında gerçekleştirilen
toplu iş sözleşmesi coşkulu bir törenle imzalandı.

tığını ve yıllar sonra Kocaeli’nde bulunmaktan mutluluk duyduğunu belirtti.
“BURADA YAPTIĞIMIZ TOPLU İŞ
SÖZLEŞMESİ BİR NUMARA”

Sendikamız ile Kocaeli Büyükşehir Belediyesi BELDE A.Ş. arasında gerçekleştirilen toplu iş sözleşmesi coşkulu bir
törenle imzalandı.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi önünde,
4 Şubat 2021 tarihinde, Covid-19 önlemlerine uygun bir şekilde gerçekleştirilen imza törenine HAK-İŞ ve HİZMET-İŞ
Genel Başkanı Mahmut Arslan, Kocaeli
Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr.
Tahir Büyükakın, Kocaeli Şube Başka-

nımız İdris Ersoy, Öz Güven-Sen Genel
Başkanı Ömer Yılmaz, Öz Sağlık-İş Genel Başkanı Devlet Sert, Öz Güven-Sen
Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Ali Sipahi, BELDE A.Ş. Genel Müdürü Kemal
Yazıcı, üyelerimiz ve basın mensupları
katıldı.
Genel Başkanımız Mahmut Arslan, imza
töreninde yaptığı konuşmada, Kocaeli’nin kendisi adına özel bir yeri olduğunu ve Kocaeli’nde 3 yıl işçi olarak çalış-
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Arslan, “HİZMET-İŞ Sendikası olarak,
696 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile belediyelerimizin kadrolu işçisi
olarak görev yapan arkadaşlarımız için
imzalanmış sözleşmelerin içerisinde bu
toplu iş sözleşmesi bir numaradır bunu
buradan ilan ediyorum. Bu aşamaya
kolaylıkla gelinmedi, başkanımız Tahir
Büyükakın’ın kararlılığı, Şube Başkanımızın bu konudaki anlayışı ve uzun bir
müzakere sonucunda bu aşamaya gelindi. Büyükşehir Belediye Başkanımız
ve ekibi ile birlikte sizler tarih yazıyorsunuz” dedi.
“KADROLU İŞÇİLERLE ARADAKİ
MESAFEYİ KAPATIYORUZ”
Uzun ve yorucu süreçleri aşarak bugünlere gelindiğini hatırlatan Arslan,
“Bugünlere gelirken nasıl bir serüven
yaşadık, nasıl zorlukları aşarak geldiğimizi unutmayalım. 696 Sayılı KHK’nın
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çıkması HAK-İŞ’İN 10 yıllık mücadelesi
iledir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin
en büyük çalışma hayatı reformu 696 Sayılı KHK ile 1 milyona yakın taşeron işçisinin kamu işçisi olmasıdır bunun mimarı

Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip
Erdoğan ve onun ekibidir ona buradan
bir kez daha teşekkürlerimi sunuyorum.
Bugün yaptığımızı sözleşmelerle kadrolu
işçilerle aradaki mesafeyi kapatarak geli-
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yoruz. Geçiş sürecinin sonunda ilk defa
serbest pazarlık masasına oturduk” diye
konuştu.
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“KOCAELİ TÜRKİYE SENDİKAL
HAREKETİNİN MERKEZİDİR”
Serbest toplu pazarlık hakkını serbestçe kullandığımız ilk sözleşme olduğunu
belirten Arslan, “Bu sözleşme ile elde
ettiğimiz kazanımların yüzde 60’lara
varmış olması önemli bir başarıdır. Bu
şehir Türkiye sendikal hareketinin merkezidir, burada barış içerisinde çatışma
olmadan ve kavga etmeden, bu şehrin
anlayışına uygun, demokratik haklarımızı sonuna kadar kullanarak masada bir
araya gelip sözleşme yapabilmek büyük
bir başarıdır. Bir başka başarımız ise tüm
dünyada 200 milyon işçinin pandemide
işsiz kaldığı böylesi dönemde toplu iş
sözleşmesi ile elde ettiklerimizin zamanında, ödenmesi ve iş güvencemizin
sağlanmasıdır” dedi. Ülkemizin barışını
kardeşliğini bozmak için içeriden ve dışarıdan operasyonlar yapıldığını belirten

Arslan, “Ülkemize, şehrimize, milletimize, devletimize zarar verecek hiçbir unsura fırsat vermememiz gerekiyor. Biz
HAK-İŞ’in gücünü Türkiye’nin gücü olduğuna inanıyoruz. HAK-İŞ’in başarısını
Türkiye’nin başarısı olarak görüyoruz. 12
Eylül darbesine direndik, 28 Şubat post
modern darbesine direndik, 15 Temmuz’daki hainlere karşı direndik, bundan sonra da ülkemizin barışına, kardeşliğine ve birliğine karşı her türlü girişime
karşı duracağız” diye konuştu.
İmza töreni öncesi kürsüye çıkan Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın
ise, “Sizin mutluluğunuzu hissetmek,
benim için en büyük ödül. Sözleşmemiz
hayırlı uğurlu olsun. Bu sözleşmenin sizin mutluluğunuzla bitmesinden daha
anlamlı bir şey yok. Belediyelerin amacı
vatandaşı mutlu etmektir. Çalışanı mutlu
olmayan bir belediyenin vatandaşı mut-
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lu olabilir mi? Olamaz. O yüzden önce
siz mutlu olacaksınız” şeklinde konuştu.
Sendikal hareket için tarihi bir gün olduğunu belirten Kocaeli Şube Başkanımız İdris Ersoy, “Hepinizin bildiği gibi
Kocaeli’miz bir işçi kenti, bir emek kenti,
alın terinin yoğunlaştığı bir kent. Bugün
imzalayacağımız sözleşme ile alacağınız
bu ücretler ananızın ak sütü gibi helal
olsun. Bu sözleşme ile birlikte en düşük
ücreti alan yaklaşık 2500 arkadaşımız
için toplamda yüzde 60 oranında zam
yapıldı. 1 Ocak 2021 tarihi itibariyle en
düşük günlük ücret 157,4 TL’ye çıkarken,
evli ve çocuklu bir işçimizin giydirilmiş
maaşı Net 4.900 TL olacak. Bir başka
örnek verirsek, bu sözleşmeden önce ki
yevmiyesi 144 TL olan bir işçi kardeşlerimizin yine giydirilmiş aylık ücreti 5.300
TL olacak” şeklinde konuştu.
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ARSLAN, SAKARYA BÜYÜKŞEHİR’DE
TOPLU SÖZLEŞME TÖRENİNE KATILDI
Genel Başkanımız Mahmut Arslan, Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon
İdaresi Genel Müdürlüğü (SASKİ) ile Çevre Enerji İhtiyaç Maddeleri A.Ş’de imzalanan
toplu iş sözleşmesi törenine katıldı.

Genel Başkanımız Mahmut Arslan,
Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve
Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (SASKİ) ile Çevre Enerji İhtiyaç
Maddeleri A.Ş’de imzalanan toplu iş
sözleşmesi törenine katıldı. 12 Şubat
2021 tarihinde gerçekleştirilen törene Genel Başkanımız Mahmut Arslan,
Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı
Ekrem Yüce, SASKİ Genel Müdürü Fuat
Gedik, HAK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı
Dr. Osman Yıldız, Sakarya Şube Başkanımız M. Mesut Gökdemir, HAK-İŞ’e
bağlı sendikaların Sakarya İl Başkanları,
üyelerimiz ve basın mensupları katıldı.
ARSLAN: “TAŞERON EMEKÇİLERİNİN
KADRO ALMASI İÇİN UZUN YILLAR
MÜCADELE ETTİK”
Toplu iş sözleşmesi imza töreninde konuşan Genel Başkanımız Mahmut Arslan, “Bugün sözleşmesini imzalayacağımız emekçi kardeşlerimiz, 2017’den
önce Taşeron şirketlerde çalışıyorlardı.

Sendikaya üyelikleri yoktu, toplu sözleşmeleri yoktu, kıdem tazminatları
yoktu, yıllık izin kullanamıyorlardı. Bu
yaşanan sıkıntıları çözmek için uzun yıllar mücadele verdik” dedi.
HAK-İŞ Konfederasyonumuz ve HİZMET-İŞ Sendikamız tarafından verilen
mücadele sonunda, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın mimarı
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olduğu 696 Sayılı Kanun Hükmünde
Kararname ile Türkiye’de yeni bir dönemin başladığını belirten Arslan, “Taşeron emekçilerini kadrolarına kavuşturan düzenleme, Türkiye Cumhuriyeti
tarihinde çalışma hayatı ile ilgili yapılmış en büyük düzenlemedir. Buradan
Sayın Cumhurbaşkanımıza bir kez daha
teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.
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“YENİ HAKLAR ELDE EDİYORUZ”
Kadro verilen emekçilere bir geçiş dönemi öngörüldüğünü ve bu dönemde
Yüksek Hakem Kurulu’nun belirlediği ücretlerin uygulanmasından dolayı
mağduriyetlerin oluştuğunu belirten
Arslan, “İmzaladığımız toplu iş sözleşmesi, Sakarya Büyükşehir Belediyesi’nde çalışan 2 bin 300 arkadaşımız adına
imzaladığımız ilk sözleşmedir. Bu sözleşme ile yeni kazanımlar ve yeni haklar
elde ettik” diye konuştu.
“YENİ KADROLULAR İLE ESKİ
KADROLULAR ARASINDAKİ ÜCRET
MESAFESİNİ KAPATACAĞIZ”
İmzalanan toplu iş sözleşmesiyle
%40’lara varan oranlarda bir ücret artışı sağlandığına dikkat çeken Arslan,
“Üyemiz emekçilerin sosyal haklarında
da pek çok iyileştirme yapıldı. Ekonomik yönden sıkıntıların olduğu, milyonlarca işçinin çalışamaz durumda
kaldığı bir dönemde merdivenin birinci
basamağını aştık, eski kadrolularla yeni
kadrolu arkadaşlarımız arasındaki mesafeyi adım adım kapatacağız” şeklinde
konuştu.

“BİRBİRİMİZİN RAKİBİ DEĞİL, SOSYAL
ORTAĞI OLMALIYIZ”

sözleşmesinin sendika, çalışanlar için
hayırlı olmasını diledi.

İmzalanan toplu iş sözleşmesinin barış
ve uzlaşmanın iyi bir sonucu olduğunu
ifade eden Arslan, “Türkiye’nin kavgalara, çatışmalara artık tahammülü yok.
İşçi-işveren ilişkilerini çatışma üzerine
değil, uzlaşmayı ve dayanışma üzerine kurmalıyız. Birbirimizin rakibi değil,
sosyal ortağı olmalıyız. HAK-İŞ ve HİZMET-İŞ bunun öncülüğünü yapmaktadır” diye konuştu.

Kamu ve özel sektörde hiçbir toplu iş
sözleşmesinde çalışanların mağdur olabileceği bir sözleşmeye imza atmadığını belirten Başkan Yüce, “Özel sektörde,
zaman zaman kamuda 35 yıldır toplu iş
sözleşmelerine imza atan bir kardeşinizim.

ARSLAN, BÜTÜN EMEKÇİLERİ HAKİŞ’E BAĞLI SENDİKALARA ÜYE
OLMAYA DAVET ETTİ
Sakara Büyükşehir emekçilerini HAK-İŞ/
HİZMET-İŞ Sendikamızın üyesi oldukları
için tebrik eden Arslan, bütün emekçileri HAK-İŞ’e bağlı sendikalara üye olmaya davet etti.
YÜCE: “HAYATIMIN EN MUTLU
GÜNLERİ TOPLU SÖZLEŞME
TÖRENLERİ OLDU”
Toplu iş sözleşmesinin imzalanması hususunda büyük bir memnuniyet duyduğunu söyleyen Başkan Yüce de toplu iş
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Hayatımın en mutlu olduğu dönemler
toplu iş sözleşmesi törenleri olmuştur.
Arkadaşlarımızın mağdur olabileceği
bir sözleşmeye imza atmayı mevlam
nasip etmedi, etmesin. Sözleşmeye
katkılarından dolayı Mahmut Arslan’a
teşekkür ediyorum. Toplu sözleşmemiz
hayırlı ve bereketli olsun” dedi. Törenin
ardından Genel Başkanımız Mahmut
Arslan, Sakarya Büyükşehir Belediye
Başkanı Ekrem Yüce’ye Hatay Ormanları Ağaçlandırma Arazisine, adına yapılan fidan sertifikalarını taktim etti.
Sakarya Büyükşehir Belediyesi’nde çalışan 2 bin 300 üyemizin maaşlarında
yapılan yüzde 40’a varan artış ve yeni
sosyal haklar, üyelerimiz tarafından
memnuniyetle karşılandı.
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GAZİANTEP BÜYÜKŞEHİR’DE 6 BİN 317 ÜYEMİZİ
SEVİNDİREN TOPLU SÖZLEŞME
Sendikamız ile Gaziantep Büyükşehir Belediyesi şirketleri Gazibel, Gazi Ağaç,
Gazi Kültür ve Gazi Danışmanlık arasında 6 bin 317 üyemizi ilgilendiren
toplu iş sözleşmesi imzalandı.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Onat
Kutlar Konferans Salonu’nda, 3 Mart
2021 tarihinde gerçekleştirilen toplu
iş sözleşmeleri imza törenine HAK-İŞ
ve HİZMET-İŞ Genel Başkanı Mahmut
Arslan, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Genel Başkan
Yardımcımız Mehmet Keskin, HAK-İŞ
Genel Başkan Yardımcısı Dr. Osman Yıldız, Gaziantep Şube Başkanımız Halil
İbrahim Tanrıöver, Gaziantep 2 No’lu
Şube Başkanımız Ahmet Hoşaf, Öz Güven-Sen Genel Başkanı Ömer Yılmaz,
Gazibel, Gazi Ağaç, Gazi Kültür ve Gazi
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Danışmanlık şirketleri Genel Müdürleri, üyelerimiz ve basın mensupları katıldı.
“GAZİANTEP’İN MİSYONU DÜNYAYA
ÖRNEKTİR”
Genel Başkanımız Mahmut Arslan,
Gaziantep’in sadece Güneydoğu Anadolu bölgesi için değil, Türkiye için çok
önemli bir şehir olduğunu belirterek,
“Bu şehrin Türkiye’ye ve dünyaya örnek misyonları, ortaya koyduğu başarıları var. Gaziantep, dünyada göçmen
nüfusu kendi nüfusunun yaklaşık yüzde
25’i kadar olan ilk 2 şehirden birisidir.
500 bine yakın Suriyeli kardeşimiz Ga-

ziantep’te yaşıyor. Gaziantep, herkesi
kucaklayan, sinesinde bütün mazlumlara ve mağdurlara yer açan bir şehrimizdir. Düşman işgalini kendi imkanlarıyla, kendi kahramanlarıyla savuşturan
Gaziantepliler, yine kendi imkanlarıyla
kardeşlerine kucak açarak onların hayat bulmalarını sağlıyorlar. Bu şehrin
bu misyonu Türkiye’ye ve dünyaya örnek bir tutumdur. Onun için bu şehrin
vefalı duruşunu, emsal yaklaşımını çok
önemsiyor ve çok değerli buluyorum”
dedi.
“GAZİANTEP’İ HAK ETTİĞİNİN
İLERİSİNE TAŞIYACAĞIZ”
20 binin üzerindeki üyesiyle HAK-İŞ
Konfederasyonu’nun Gaziantep’teki en
fazla üyeye sahip Konfederasyon olma
unvanına sahip olduğunu söyleyen Arslan, “İnşallah bu başarımızı daha da
güçlendireceğiz. Bu şehre hep beraber
hizmet edeceğiz. Hep birlikte Gaziantep’in geleceği için bir tuğla daha koyacak, bir adım daha atacağız. Bu şehri
hak ettiğinin de ilerisine taşıyacak bir
mücadelenin içerisinde olacağız” şeklinde konuştu.
“BÜYÜK BİR REFORM
GERÇEKLEŞTİRİLDİ”
2017 yılında Türkiye’deki bakanlıklar,
üniversiteler, yerel yönetimler, belediyeler ve özel idareler dahil kitlerdeki
toplam kadrolu işçi sayısının 180 bin
olduğunu anımsatan Arslan, “Büyükşehir Belediyemizdeki kadrolu işçi sayımız
yaklaşık yüzde 50’nin altına düşmüştü.
Biz bir çırpıda 180 bin kamu işçisinin
yanına yaklaşık 1 milyona yakın yeni
kamu işçisi ilave ettik.
Bu durum, Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en büyük reformudur. Küresel217

leşme, liberalleşme, neo-liberal dalga,
IMF’nin, Dünya Bankasının bütün baskılarına rağmen Türkiye Cumhuriyeti,
sosyal modeli yeniden ortaya çıkararak
hiç kimsenin tahmin etmediği büyük
bir reformu gerçekleştirmiş oldu.
Bu büyük reformda emeği geçen başta
Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere
hükümetimize ve bu konuda destek
olan herkese teşekkür ediyorum” dedi.
“TOPLU İŞ SÖZLEŞMEMİZ 6 BİN 317
İŞÇİYİ İLGİLENDİRİYOR”
Önceki yıllarda yapılan toplu iş sözleşmelerinde yaklaşık 890 işçi adına toplu
iş sözleşmelerinin imzalandığını hatırlatan Arslan, “Bugün 6 bin 317 arkadaşımız adına toplu iş sözleşmelerimizi
imzalıyoruz. Bu başarının mimarı Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanımız
Sayın Fatma Şahin’dir. Belediye Başkanımızın gayretleri ve çabaları sayesinde
hem bütün arkadaşlarımız sendikalı
oldu hem de toplu iş sözleşmesi ile
hakları güvence altına alınıyor” dedi.
İmzalanacak olan toplu iş sözleşmesinin teknik ayrıntılarından ziyade sözleşmenin felsefesinden bahsedildiğine
dikkati çeken Arslan, “Bu gerçekten
çok büyük onur verici bir duruştur.
Belediyenin meseleleri sadece parasal
ölçekle ölçmediğini, verimliliğin insan
kaynaklarındaki o hassas duruşu, işçilerin eşit işe eşit ücret mantalitesini
nasıl sağlayabiliriz yaklaşımına çok güzel bir örnektir. Gaziantep Büyükşehir
Belediyesi ile toplu iş sözleşmesi müzakereleri yürütülürken daha önce hiçbir
belediyede yapılmayan teke tek bir çalışma yapıldı. Bu durum aylarca süren
bir çalışmanın ürünüdür. Farklı şirketlerde ama aynı işi yapan arkadaşlarımız
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arasında bir dengenin kurulmuş olması
bu toplu iş sözleşmesinin imkanlarının
parasal değeri kadar önemlidir. Çünkü
burada iş barışının da sağlanması söz
konusudur. Burada yapılan en güzel
iş, bütün şirketlerimizle birlikte ortak
bir duruş sergilemek, ortak bir anlayışı hepsinde hakim kılmaktır. Hangi şirkette olursa olsun arkadaşlarımızı belli
bir dengede ücretlendirme konusu son
derece değerlidir. Bu bilimsel çalışma
gerçekten hakkaniyetli ve adaletli bir
çalışmayı da beraberinde getirmiş ol-

duğu için Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanımıza ve ekibine çok teşekkür
ediyorum” ifadelerini kullandı.
Pandeminin getirdiği zorluklar göz
önünde bulundurulduğunda Gaziantep
Büyükşehir Belediyesi ile HİZMET-İŞ
Sendikamız ile Öz Güven-Sen arasında
imzalanan toplu iş sözleşmesini iyi bir
toplu iş sözleşmesi olarak tanımlayan
Arslan, “Biz iyi bir toplu iş sözleşmesinin tanımını şöyle yapıyoruz. İyi bir
toplu iş sözleşmesinin ilk şartı imzaladığımız sözleşmeden elde ettiğimiz hakkı
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gününde ve zamanında alabiliyor muyuz? Ücretler zamanında ödeniyorsa
iyi bir sözleşmedir. İkinci olarak, imzaladığımız toplu iş sözleşmesiyle işimizi,
aşımızı, iş güvenliğimizi sağlayabiliyorsak iyi bir sözleşmedir. Üçüncü olarak,
imzaladığımız toplu iş sözleşmesiyle
işyerinde barışı, kardeşliği, dayanışmayı, birlikte çalışmayı, birlikte mücadele
etmeyi gerçekleştirebiliyorsak bu iyi bir
toplu iş sözleşmesidir. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ile imzaladığımız
toplu iş sözleşmesinde bu 3 şartın da
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yerine geldiğini görüyorum. İyi bir toplu iş sözleşmesi diyebileceğimiz bir rakamla bunu taçlandırmış oluyoruz. İmzalanan toplu iş sözleşmesinin ülkemiz,
Gaziantep ilimiz, Konfederasyonumuz,
Sendikalarımız, Belediyemiz ve çalışanlarımız için hayırlar getirmesini diliyorum” sözlerine yer verdi.
Arslan, “Organize Sanayi Bölgesinde
yaklaşık 200 bin çalışanımız var. Onların her birini HAK-İŞ’te ağırlamak,
HAK-İŞ’e üye yapmak, HAK-İŞ’le birlikte
yürümelerini sağlamak için onları da
HAK-İŞ’li olmaya davet ediyoruz” ifadelerini kullandı.
“EŞİT İŞE EŞİT ÜCRETİ BAŞARDIK”
Gaziantep Büyükşehir Belediye Başka-

nı Fatma Şahin, konuşmasında işçi-işveren ilişkisi ve kadın işçilerin yaşadığı
zorluklar ve mücadeleler konusuna
değindi.
Şahin, “Göreve geldiğimde eşit işe eşit
ücretin sağlanamadığını aynı işi yapan
personeller arasında gelir makasının
çok açık olduğunu gördük. Benim amacım her zaman performansa dayalı olarak çalışıp işi ehline vermek oldu. Adaletli davranarak helal kazancın yanında
nitelikli çalışma anlayışı da çok önemlidir. Bugün, yüzde 94 eşit işe eşit ücreti
başardık” diye konuştu.
Gaziantep Şube Başkanımız ve HAK-İŞ
Gaziantep İl Başkanı Halil İbrahim Tanrıöver, “HAK-İŞ ve HİZMET-İŞ, 20 bin
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üyeyle Gaziantep’in en büyük sivil toplum kuruluşlarından birisi haline gelerek kentte önemli bir gücü temsil etmektedir. Bu başarımızda, üyelerimizden aldığımız gücün yanında şüphesiz
ki Genel Başkanımız Mahmut Arslan’ın
ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin’in büyük destekleri
ile olmuştur” dedi. Tanrıöver, imzalanacak olan toplu iş sözleşmelerinin
tüm emekçiler için hayırlı olması dileğinde bulundu. İmza töreninin ardından Genel Başkanımız Mahmut Arslan,
Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı
Fatma Şahin’e, HAK-İŞ tarafından Hatay
Ormanları Ağaçlandırma Arazisine, adına yapılan fidan bağışı sertifikasını takdim etti.
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ORDU BÜYÜKŞEHİR’DE 2 BİN 500 ÜYEMİZİ
KAPSAYAN TOPLU SÖZLEŞME İMZALANDI
Sendikamız ile Ordu Büyükşehir Belediyesi iştiraki ORBEL A.Ş. ve ORSAŞ arasında
toplu iş sözleşmesi 11 Mart 2021 tarihinde imzalandı.
Toplu iş sözleşmesi ORBEL A.Ş. ve ORSAŞ’ta çalışan 2 bin 500 üyemizi kapsıyor.

Törende konuşan Genel Başkanımız
Mahmut Arslan, Ordu Büyükşehir Belediyesi şirketleri ORBEL A.Ş. ve ORSAŞ
arasında gerçekleştirilen toplu iş sözleşmesi imza töreninin hayırlı olmasını
dileyerek, tarihi bir günü yaşadıklarını
ifade etti. Arslan, “Bugün Bizim için
çok özel bir gün. Ordu ile bağımız çok
eskiye dayanıyor. Bugün mahalle statüsüne döndüğünü hatırladığım belediyelerimizde ilk örgütlenmeyi yapmıştık. Bir tanesi Tepealan’dı. Yaklaşık
35 yıl önce toplu sözleşme yapmıştık”
diye konuştu.
Sendikamız ile Ordu Büyükşehir Belediyesi iştiraki ORBEL A.Ş. ve ORSAŞ arasında toplu iş sözleşmesi 11 Mart 2021
tarihinde imzalandı. Toplu iş sözleşmesi ORBEL A.Ş. ve ORSAŞ’ta çalışan 2 bin
500 üyemizi kapsıyor.
Ordu Büyükşehir Belediyesi Konferans
Salonu’nda düzenlenen toplu iş sözleşmeleri törenine HAK-İŞ ve HİZMET-İŞ

Genel Başkanı Mahmut Arslan, Ordu
Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, Genel Başkan Yardımcımız Mehmet Keskin, Ordu Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Coşkun
Alp, Ordu Şube Başkanımız Nevzat
Acu, ORBEL Genel Müdürü Muhammet Günaydın, OSKİ Genel Müdürü
Murat Us ve üyelerimiz katıldı.
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“HAK-İŞ’İ TEMSİLEN ORDU’DA
BULUNMANIN GURUNU
YAŞIYORUZ”
Geçmişte örgütlenme konusunda
büyük sıkıntılar yaşandığını ve Ordu
Büyükşehir’de HAK-İŞ Konfederasyonu’nun yetkili sendika olarak bulunmasının gururunu yaşadıklarını belirten
Arslan, “Keşke Ordu Belediyesi’nde de
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HAK-İŞ olsa, o günleri görür müyüz diye
hayal etmiştik. Allaha çok şükür bugün
Ordu Büyükşehirde, Fatsa’da ve diğer
ilçelerimizde yetkili bir sendika olarak
HAK-İŞ’i temsilen burada bulunmanın
gurunu yaşıyoruz” dedi.
“İŞÇİLERİMİZİ MOTİVE ETMEK
BİRİNCİ GÖREVİMİZ”
Orduya hizmet eden herkesin hakkını, hukukunu en iyi şekilde korumayı
görev edindiklerini söyleyen Arslan,
“İşçilerimizi bu şehre daha fazla nasıl
hizmet edecekleri konusunda motive
etmek sendika olarak birinci görevlerimizden birisidir. Sayın Bakanımızın bu
şehir için büyük bir imkân olduğunu
biliyorum. Belediye Başkanımız, Türkiye’nin en kritik kurumlarında en önemli
görevlere ve hizmetlere imza atmış bir
büyüğümüz olarak gerçekten Ordu için
çok önemli hizmetleri yapabileceğinin
işaretlerini bize vermişti” diye konuştu.
“ORDU’YU GELECEĞE HAZIRLAMAK
GEREKİYOR”
Ordu’nun dünya şehirleriyle yarışabilecek potansiyele sahip olduğunu belirten Arslan, bunun için de Ordu’yu
klasik belediye anlayışının ötesine taşıyacak yeni bir yaklaşıma ihtiyaç olduğunu söyledi.
Arslan, “Bu farklı yaklaşımı şu anda Ordu’da görmüş olmaktan büyük bir mutluluk duyuyorum. Şehrin sadece temel
hizmetlerini yapan bir belediye olmak
üzere başta tarım, turizm, teknik alt
yapı olmak üzere, sıra dışı hizmetlerle
bu şehri geleceğe hazırlamak gerekiyor” dedi.

parak, sadece yüksek ücretleri hedefleyerek sendikacılık misyonumuzu yerine getiremeyiz. Çalışanlarımızın motivasyonunu arttırmamız, ilişkilerimizi
doğrudan, samimi, sıcak bir ilişkiye de
dönüştürmemiz gerekiyor. Bunun için
de daha yakın çalışmak, bu çalışmalarımızın ne anlama geldiğini de kamuoyuyla paylaşmak gerekiyor. İnsanların
en hayırlısının insanlara hizmet ettiğine
inandığımız bir inanca mensubuz. Aslında belediyeler ve kamu gerçekten
bu konuda hem insanlara hizmet ettiğimiz, hayır kazandığımız ama aynı zamanda çoluk çocuğumuzun nafakasını
da elde ettiğimiz ayrıcalıklı kurumlar.
Kamuda çalışmış olmak, belediye de
çalışmış olmak büyük bir ayrıcalık. Bu
hayırlı iş herkese nasip olmuyor” sözlerine yer verdi.
“ORDU, DÜNYA İLE YARIŞACAK BİR
ŞEHİR OLMAYI HAK EDİYOR”

Genel Başkanımız Mahmut Arslan, sorunlar karşısında çözümler üretmenin
gerekliliğine dikkati çekerek, “Bizler
sorunları gündeme getirerek çözüme ulaşamayız. Sayın Bakanımızın bu
şehre nefes aldıracağına inanıyorum.
Bize düşen de bu anlayışa, bu vizyona
uygun bir sendikacılığı burada hayata
geçirmektir” şeklinde konuştu.
“BELEDİYEDE ÇALIŞMAK BÜYÜK
AYRICALIK”
Sendikacılığın sadece iyi toplu sözleşmeler yapmak olmadığını dile getiren
Arslan, “Sadece iyi toplu sözleşme ya222

Ordu’ya 24 saat hizmet eden işçilerin
daha verimli, daha fedakar çalışmaya ihtiyaçlarının olduğunu vurgulayan
Arslan, “Gerçekten bu şehri geleceğe
taşıyacaksak, Belediye Başkanımızın
ekibiyle bütün çalışanlarımızla bu sorumluluğun farkında olarak hareket etmemiz gerekiyor. Daha çok çalışacağız,
daha fazla hizmet üreteceğiz. Verimli
ve kaliteli kamu hizmetlerini birlikte
gerçekleştirerek bu şehri geleceğe taşıyacağız. Dünyadaki şehirlerle yarışan
bir Ordu neden olmasın?” dedi.
Ordu’nun bir Büyükşehir olarak çok büyük nimetlere sahip olduğunun altını
çizen Arslan, “Tarım ve turizmin yanında dünyanın en özel fındığı bu şehirde
yetişiyor. Böyle bir nimet ve imkanı
Rabbim her şehre nasip etmez. Bütün
bu nimetleriyle Ordu, dünya ile yarışacak bir şehir olmayı hak ediyor. Bunun
için de birikimlerine inandığımız, ülke-
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miz için çok şey kazandırmış bir bakanımızın buraya belediye başkanı olması
Ordu’nun çok ayrıcalıklı bir şehir olduğunu gösteriyor. Sayın bakanımıza ve
ekibine, ortaya koydukları farklı belediyecilik anlayışından dolayı kendilerini
tebrik ediyorum” dedi.
Arslan, Ordu Büyükşehir Belediyesi şirketleri ORBEL A.Ş. ve ORSAŞ arasında
gerçekleştirilen toplu iş sözleşmesinin
birçok yönden olumlu iyi bir sözleşme
olduğunu belirterek, “35 yıllık Ordu
maceramızın zirvesini bugün burada
görmekten gurur duyuyorum. Bu toplu
iş sözleşmemizin şehrimize, ülkemize,
çalışanlarımıza ve belediyemize hayırlar getirmesini diliyorum” şeklinde
konuştu.
BAŞKAN GÜLER: “HEP BİRLİKTE
DAHA ÇOK ÇALIŞARAK GÜZEL
ŞEHRİMİZİ DAHA DA GÜZEL HALE
GETİRECEĞİZ”
Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr.
Mehmet Hilmi Güler, Ordu’da her bireye hizmet etmekten büyük mutluluk
duyduğunu söyledi.
Başkan Güler, “Bugün burada 2 bin 483
çalışanımızın toplu iş sözleşmesi için
bulunuyoruz. Dolayısıyla burada karşılıklı bir helalleşme ve hak-hukuk söz konusu. İnşallah bereketiyle kullanırsınız.
Bizlerde Ordu’muzu sizlerin vasıtasıyla
daha güzel noktalara getiririz” dedi.
“Düşünen, Üreten, Yarışan Ordu” sloganıyla hizmet ürettiklerini belirten
Güler, “Bu sadece bizim için değil, şehrimiz için değil, çalışan kardeşlerimiz

içinde geçerlidir. Onun için hep birlikte
daha çok çalışarak güzel şehrimizi daha
da güzel hale getireceğiz. Yaptığımız bu
iş sözleşmesinin hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum” diye konuştu.
KESKİN: HAK-İŞ ve HİZMETİŞ’İN BAYRAĞINI ORDU’DA
DALGALANDIRIYORUZ”
Genel Başkan Yardımcımız Mehmet
Keskin de, HİZMET-İŞ Sendikamızı tercihlerinden dolayı ORBEL A.Ş. ve ORSAŞ çalışanlarına teşekkür etti.
Keskin, “Genel Başkanımıza Ordu Büyükşehir Belediyesi’nde HAK-İŞ ve HİZMET-İŞ’in bayrağını dalgalandırma sözü
vermiştik. Bu sözümüzü büyükşehir
belediyemizin çalışanlarının da teveccühüyle yerine getirdik” dedi.
ORBEL A.Ş. ve ORSAŞ’ta 6 ay içerisinde
hem örgütlenmenin hem de toplu iş
sözleşmesinin tamamlandığını belirten
Keskin, üyemiz emekçilerin ekonomik
ve sosyal haklarına katkıda bulunmanın
huzurunu yaşadığını ifade etti.

HAK-İŞ ve HİZMET-İŞ’in ‘dünyadaki bütün mazlum ve mağdurların bizden alacağı var’ ilkesiyle çalıştığını kaydeden
Keskin, “Sadece ücretlerdeki kazanımlarımızla değil, hem Türkiye’nin hem de
dünyanın değişik bölgelerinde hayata
geçirdiğimiz sosyal sorumluluklarımızla
da model oluşturuyoruz. HİZMET-İŞ’li
bütün emekçiler Ferdi Kaza Sigortası
kapsamındadır. Hem üyelerimize hem
toplumumuza hem de dünyamıza fayda sağlıyoruz” diye konuştu.
Yaşamakta olduğumuz pandemi sürecinde belediye emekçilerinin en zor
sınavlardan birini verdiğini ifade eden
Keskin, belediye emekçilerini olağanüstü çalışmalarından dolayı kutladı.
ÜCRET DENGESİZLİĞİ DÜZELTİLDİ,
İKRAMİYEYE YÜZDE 160 ZAM
İmzalanan toplu iş sözleşmesi ile üyemiz işçilerin ücret ve sosyal haklarında
iyileştirmeler yapılarak ücret dengesizlikleri düzeltildi.

HİZMET-İŞ Sendikamız 238.000 üyesi
ile Türkiye’nin en büyük işçi sendikası
olduğunu vurgulayan Keskin, bu başarının sendikamızca yürütülen emek ve
diyalog eksenli sendikal anlayışın sonucu olduğunu belirtti.

Taşerondan kadroya geçiş süreciyle
beraber kamu işçilerine 52 gün olarak
uygulanan ancak belediyelerde uygulanmayan 52 günlük ikramiye, 12 aya
bölünerek aylık bordrolara ilave edilecek. Sözleşme ile sosyal haklara da yüksek oranda artışlar yapıldı.

ORBEL A.Ş. ve ORSAŞ çalışanları adına
imzalanan toplu sözleşmenin standartların üzerinde başarılı bir sözleşme olduğunu belirten Keskin, “Sözleşmenin
en önemli başarısı, eşit işe eşit ücret
uygulamasının hayata geçirilmiş olmasıdır” dedi.

İmza töreninin ardından Genel Başkanımız Mahmut Arslan, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi
Güler’e, HAK-İŞ tarafından Hatay Ormanları Ağaçlandırma Arazisine, adına
yapılan fidan bağışı sertifikasını takdim
etti.
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ARSLAN, ADIYAMAN BELEDİYESİ İLE
İMZALANAN SÖZLEŞME TÖRENİNE KATILDI
Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 18 Mart 2021 tarihinde, Sendikamız ile
Adıyaman Belediyesi şirketi Yörem Mühendislik A.Ş. arasında imzalanan
toplu iş sözleşmesi imza törenine katıldı.

Genel Başkanımız Mahmut Arslan,
18 Mart 2021 tarihinde, Sendikamız
ile Adıyaman Belediyesi şirketi Yörem
Mühendislik A.Ş. arasında imzalanan
toplu iş sözleşmesi imza törenine katıldı.
Abdulhamid Han Gençlik Merkezi ve
Kültür Evi’nde küresel salgın nedeniyle sınırlı katılımla gerçekleştirilen toplu iş sözleşmesi imza törenine HAK-İŞ
ve HİZMET-İŞ Genel Başkanı Mahmut
Arslan, Adıyaman Belediye Başkanı Dr.
Süleyman Kılınç, Adıyaman Şube Baş-

kanımız Hasan Kılınç, Yörem Mühendislik A.Ş. Genel Müdürü, üyelerimiz
ve basın mensupları katıldı.
“SENDİKAMIZ 43 YIL ÖNCE
ADIYAMAN’DA KURULDU”
Sendikamızın temellerinin 43 yıl önce
Adıyaman’da atıldığını belirten Arslan, “1979 yılında Adıyamanlı bir grup
emekçi belediye işçisi tarafından kurulan HİZMET-İŞ Sendikamızın bugün
Adıyaman’da toplu iş sözleşmesini
imzalıyor olmak bizim için büyük bir
gurur vesilesidir. Sendikamızın kurucu-
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larını hürmetle ve muhabbetle selamlıyorum. Aramızdan ayrılan kurucularımızdan Ömer Kaplan abimize yüce
Allah’tan rahmet diliyorum. Sendikal
mücadelemizin ilk başlangıcından beri
yanımızda olan Mustafa Dost arkadaşımıza teşekkür ediyorum. Sendikamızın
kuruluşunda emeği geçen herkese yürekten teşekkür ediyorum” dedi.
“SENDİKAMIZIN ADIYAMAN’DA
KURULMASI ÇOK KIYMETLİ”
Sendikamızın Adıyaman’da kurulmuş
olmasını çok önemli ve anlamlı olarak
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nitelendiren Arslan, “İstanbul’da ve
Ankara’da büyük sanayi merkezlerinde
kurulan sendikalarımız da var. Ancak
Adıyaman gibi Türkiye’nin stratejik,
coğrafi ve siyasi olarak çok kritik bir
noktasında olan bu şehrimizde sendikamızın kurulmuş olması bizim için çok
kıymetli. Adıyaman’da kurulan sendikamızın temelleri o kadar sağlam atılmış ki bugün Türkiye’nin en büyük işçi
sendikası olmanın gururunu yaşıyoruz.
Beni en çok gururlandıran hususlardan

bir tanesi de bu şehirdeki emekçilerin
kurduğu sendikanın Genel Başkanı olarak bugün güzel bir toplu iş sözleşmesine imza atmaktır” şeklinde konuştu.
“MAVİ MARMARA ŞEHİDİMİZ BU
ŞEHİRDEN ÇIKTI”
Mavi Marmara şehitlerinden Fahri Yaldız’ın Adıyaman’dan olduğunu anımsatan Arslan, “Fahri Yaldız kardeşimiz
gönüllü olarak yola çıktığı Mavi Marmara mücadelesinde siyonist devletin
askerlerine karşı göğsünü siper ederek
Mavi Marmara’da şehit düşmüştür. Yiğit kardeşimize yüce Allah’tan rahmet
diliyorum. Fahri Yaldız kardeşimizin
sendikamızın Denetim Kurulu Başkanlığı görevini yaparken aynı zamanda
Filistin davasına da gönül vermiş ve bu
uğurda hayatını vakfetmiş olması, bu
davaya hayatını adamış olması Adıyaman için sendikamız için ve HAK-İŞ için
büyük bir onurdur” ifadelerini kullandı.
Adıyaman’da 1980 yılı öncesinde ve
sonrasında çok sayıda Belediye Başkanıyla çalıştıklarını söyleyen Arslan, “Her
Belediye Başkanımızla bu şehre hizmet
etmek, bu şehrin çalışanlarıyla, işverenleriyle uzlaşma, dayanışma ve kardeşliği inşaa etmeye çalıştık. Kavgadan
ve çatışmadan uzak durduk. Zorluklarımız oldu, sorunlar yaşadık ama hepsini
barışçıl yollarla çözmeye çalıştık. Bu konuda da başarılı olduk” dedi.
“HAYIRLI BİR İŞ YAPIYORSUNUZ”
Belediyelerde çalışmayı ayrıcalık olarak
değerlendiren Arslan, “Bizim kültürümüzde insanların en hayırlısı insanlara
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hizmet edendir anlayışıyla yoğrulmuştur. Siz hem bu şehre hizmet ediyorsunuz, hem de bu şehrin bütünüyle
sorunlarını 24 saat çalışarak hizmetlerinizi yerine getiriyorsunuz. Hem
kendinize, hem ailenize, hem de bu
şehre hizmet ediyorsunuz. Hayırlı bir iş
yapıyorsunuz. Daha çok alınteri akıtıp,
daha fazla mücadele edip hep birlikte
bu şehri daha ileriye taşımamız gerekiyor” ifadelerini kullandı.
“GÜZEL BİR TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİNE
İMZA ATIYORUZ”
Adıyaman’da günümüze kadar imzaladıkları toplu iş sözleşmelerinin hepsinin bir hikayesinin olduğunu dile getiren Genel Başkanımız Mahmut Arslan,
“Olağanüstü bir dönemden geçerken
çok sayıda arkadaşımızı doğrudan ilgilendiren güzel bir toplu iş sözleşmesine imza atmaktan dolayı çok mutluyuz.
Kurulduğumuz günden bu yana bu
şehre hizmet eden bütün belediye başkanlarımıza bu şehre yaptıkları hayırlı
işlerden dolayı selamlarımızı gönderiyoruz. Aramızdan ayrılanlara Allah’tan
rahmet diliyoruz” diye konuştu.
“ADIYAMAN’IN GÜCÜ TÜRKİYE’NİN
GÜCÜDÜR”
Arslan, “Toplu iş sözleşmesiyle elde
ettiğimiz imkanlarımızı, moral ve motivasyonumuzu daha da geliştireceğiz ve
bu şehre hep birlikte hizmet edeceğiz.
Biz bu şehrin geleceğinin Türkiye’nin
geleceği olduğunu düşünüyoruz. Bu
şehir Türkiye için çok önemli bir şehirdir. Hem coğrafi konumu, hem siyasi
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pozisyonu, hem de kadim bir medeniyeti bütünüyle burada toparlayan bir
şehir olduğu için Adıyaman ilinin başarısını ülkemizin başarısı olarak görüyoruz. Adıyaman’ın gücünü ülkemizin
gücü olarak görüyoruz” sözlerine yer
verdi.
“SENDİKAL HAKLARIN GÜVENCE
ALTINA ALINDIĞI YENİ BİR DÖNEMİ
YAŞIYORUZ”
Taşeron işçilerin kadro almaları için
yaklaşık 15 yıldır gerçekleştirilen uzun
soluklu bir mücadelenin sonucunda
taşeron işçilerin kadrolarına kavuştuklarını dile getiren Arslan, “Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde, onun
kararlı duruşuyla beraber artık kamuda, belediyelerde, özel idarelerde, üniversitelerde ve bakanlıklarda taşeron
sisteminin yasaklandığı yeni bir dönemi başlattık. Bu Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en büyük endüstri ilişkiler sistemi, çalışma hayatı sisteminin reformudur. Bütün işçilerin sendikalı olmasını,
toplu sözleşmeden yararlanmalarını ve
bütün sendikal haklarının güvence altı-

na alındığı yeni bir dönemi yaşıyoruz.
Bu gerçekten çok büyük bir başarıdır.
Bu başarının sonucunda sizleri aramızda görüyoruz” dedi.
“ÇANAKKALE DENİZ HARBİ,
TARİHİMİZİN ÖNEMLİ KİLOMETRE
TAŞLARINDANDIR”
18 Mart Çanakkale Deniz Harbi’nin
106. Yıldönümünün unutulmaması gereken tarihimizin önemli kilometre taşlarından birisi olduğunu söyleyen Arslan, “Çanakkale Geçilmez! destanına
imza atan büyüklerimize, şehitlerimize,
Çanakkale mücadelesinin liderliğini yapan bütün komutanlarımıza şükranlarımızı sunuyoruz” dedi.
“SEYİT ONBAŞI ÇANAKKALE
SAVAŞI’NIN SEYRİNİ
DEĞİŞTİRMİŞTİR”
“Çanakkale kahramanlarından Seyit
Onbaşı’nın adını yaşatmak bize düşüyor” diyen Arslan, “Seyit Onbaşı Balıkesir’in Havran ilçesinin küçük bir köyünde dünyaya gelmiştir. Seyit Onbaşı 275
kiloluk topu tek başına omuzlayıp ateşlemiştir. O mermi İngilizlerin en önemli
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gemilerinden birisine isabet etmiştir. O
geminin batması savaşın seyrini değiştirmiştir. Bu nedenle Çanakkale Deniz
Savaşının en önemli kahramanlarından
birisi de Seyit Onbaşıdır” dedi.
“SEYİT ONBAŞI’NIN KÖYÜNDE
İLKOKUL YAPTIK”
Sendikamızın Seyit Onbaşı’nın ismini
yaşatmak için bir karar aldığını açıklayan Arslan, “Seyit Onbaşı’nın köyüne
onun adına bir okul yaptırdık. Seyit Onbaşı İlköğretim Okulu’nu geçen sene
eğitim-öğretime açtık. Bu sene de öğrencilerimiz eğitimlerini almaya devam
ediyorlar. Hizmet-İş Sendikası olarak
Seyit Onbaşı’nın hayatını bir kitap halinde yazdık. Yaşadığı hatıraları alarak
küçük bir kitapçık yaptık. Önümüzdeki
süreçte inşallah onun adına uzun metrajlı bir filmi hayata geçireceğiz. HAK-İŞ
olarak ona olan borcumuzu ödemeye
çalışıyoruz. Başta Seyit Onbaşı olmak
üzere bütün şehit ve gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz” diye konuştu.
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“KORONAVİRÜS DÖNEMİNDE
BELEDİYE İŞÇİLERİMİZ SAHADAYDI”
20’nci yüzyılın en büyük felaketi olarak
tanımlanan Pandemi sürecinde sağlık
çalışanlarının yanı sıra belediye işçilerinin de çok büyük fedakarlıklar yaptığını
dile getiren Arslan, “Koronavirüse yakalanmış tedavisi biter bitmez süpürgesini, küreğini alıp işe koşan işçilerimize
özel olarak teşekkür ediyorum. Koronavirüsün çok yaygın olduğu dönemlerde
kamu çalışanlarının bir bölümü evden
çalıştılar. Belediye işçilerimiz her gün
sahadaydı. Her gün Adıyaman’ın çöplerini topladılar. Salgın fazla diye asla
çekinmediler. Hayatlarını ortaya koyarak şehrimizin temizliğinden suyuna,
yolundan asfaltına, otobüsünden mezarlıklarına kadar hepsini canla başla
yaptılar” ifadelerini kullandı.
“ADIYAMAN’I HEP BİRLİKTE
GELECEĞE HAZIRLAYACAĞIZ”
Adıyaman Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç’ın şehre hizmet etmek için
çaba sarf ettiğini vurgulayan Arslan,
“Belediye Başkanımız hekimliğinin öte-

sinde insanlarla olan ilişkilerini, insana
verdiği değerden dolayı, toplu iş sözleşmesinin bu noktaya gelmesinde büyük
pay sahibidir. Belediye Başkanımıza ve
ekibine yürekten teşekkür ediyorum.
Bu şehrin önü açık. Bu şehrin çalışkan
insanlarıyla inşallah Adıyaman’ı hep
birlikte geleceğe hazırlayacağız. Bu
şehrin evlatlarıyla sendikamızı bu noktaya getirdik” sözlerine yer verdi.

kavuşması gerektiğini düşünüyoruz”
dedi.

“ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİNİ
DESTEKLİYORUZ”

“HAK-İŞ YERLİ VE MİLLİ BİR
KONFEDERASYONDUR”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
tarafından açıklanan İnsan Hakları Eylem Planı toplantısında dile getirdiği
yeni Anayasa çağrısını desteklediklerini
söyleyen Arslan “HAK-İŞ geçmişten bu
yana 1982 Anayasasına itiraz etmiştir.
HAK-İŞ olarak 1982 Anayasanın yapılışından, komisyonun kuruluşuna, oylamanın yapılışına ve süreçlerin hepsine
itiraz ettik. 12 Eylül darbecilerinin zorla
dayattığı bu anayasadan kurtulmanın
vakti geldi. Sayın Cumhurbaşkanımızın
Anayasa değişikliği çağrısına ‘Evet’ diyoruz. Türkiye artık yeni bir anayasaya

Adıyaman Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç, 18 Mart Çanakkale Zaferi’ni
kutlayarak ve kahraman şehitlerimizi
rahmet ve minnetle andı. Kılınç, “18
Mart ruhunu en son 15 Temmuz’da
gördük. Bundan sonrada olmaya devam devam edecektir. HAK-İŞ Konfederasyonumuz yerli ve milli bir Konfederasyondur. Biz onları 28 Şubat’ta
gördük. 5’li çetenin içine girmedikleri
mücadelelerine birebir şahidiz. Allah
onlardan razı olsun” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Ekonomik
Reform ile ilgili açıklamalarını olumlu
karşıladıklarını söyleyen Arslan, “Türkiye’nin yatırıma, istihdama, üretime ve
ihracata ihtiyacı var. Hizmet sektörüyle
değil yatırımla büyümemiz gerekiyor”
dedi.

“GENEL BAŞKANIMIZA TEŞEKKÜR
EDİYORUM”
Adıyaman Şube Başkanımız Kılınç,
“Dünyanın bütün mazlumlarına karşı
sorumluluğumuz var diyen Genel Başkanımız Mahmut Arslan’ın önderliğinde
taşeron emekçilerinin uğradığı adaletsizliği ortadan kaldırmak için kararlılıkla
yürüterek başarıyla sonuçlandırdığımız
mücadelemiz işte böylesi büyük bir etki
doğurmuş, 1 milyona yakın taşeron çalışanın kadro almasını sağlamıştır. Bu
mücadelenin en büyük mimarı, sendikacılığın duayeni emekçilerin gür sesi
Genel Başkanımıza bütün emekçi kardeşlerimiz adına teşekkür ediyorum”
dedi. Konuşmaların ardından toplu iş
sözleşmesinde karşılıklı olarak imzalar
atıldı. İmza töreninin ardından Genel
Başkanımız Mahmut Arslan, Adıyaman
Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç’a,
HAK-İŞ tarafından Hatay Ormanları
Ağaçlandırma Arazisine, adına yapılan
fidan bağışı sertifikasını takdim etti.
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“KHK’LI EMEKÇİLERİN HAK KAYIPLARINI
TELAFİ EDİYORUZ”
Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 29 Ocak 2021 tarihinde, HİZMET-İŞ Sendikamız ile
Şahinbey Belediyesi’ne bağlı Belyön A.Ş. ve Personel A.Ş. arasında imzalanan
toplu iş sözleşmesi törenine katıldı.

Gaziantep İl Başkanları, Toplu İş Sözleşme Dairesi Başkanımız Av. Muhammed Nurbaki Türkay, üyelerimiz ve basın mensupları katıldı.
ARSLAN: “KHK’LI EMEKÇİLERİN HAK
KAYIPLARININ TELAFİ EDİYORUZ”
Genel Başkanımız Arslan, 696 sayılı KHK ile taşerondan kadroya geçen
üyelerimiz adına imzaladıkları ilk toplu
iş sözleşmesi ile yeni haklar elde ettiklerini ifade ederek, geçiş döneminden
kaynaklanan kayıpların telafi edildiğini
söyledi.
Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 29
Ocak 2021 tarihinde, HİZMET-İŞ Sendikamız ile Şahinbey Belediyesi’ne bağlı
Belyön A.Ş. ve Personel A.Ş. arasında
imzalanan toplu iş sözleşmesi törenine
katıldı. Şahinbey Kültür Merkezi’nde
pandemi kurallarına riayet edilerek
geçekleştirilen törene HAK-İŞ ve HİZ-

MET-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan,
Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet
Tahmazoğlu, Gaziantep 2 No’lu Şube
Başkanımız Ahmet Hoşaf, Gaziantep
Şube Başkanımız Halil İbrahim Tanrıöver, Şahinbey Belediye Başkan Yardımcısı Cuma Güzel, Şirket Müdürü Buket
Yıldırım, HAK-İŞ’e bağlı sendikaların
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Arslan, “696 sayılı KHK ile kadroya geçirilen üyelerimize geçiş döneminde
Yüksek Hakem Kurulu’nun belirlediği
ücretler uygulandı. Bugün geçiş süreci
tamamlandı ve artık sözleşmelerimizi
imzalıyoruz. Bu toplu iş sözleşmesi ilk
kez yasanın bize tanımış olduğu serbest toplu pazarlık hakkımızı kullandığımız sözleşmedir. Kararnameden kay-
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naklı olarak geçiş döneminde istenilen
haklar verilemedi, sözleşme ile yeni
hakları elde ettik ve bundan sonraki
sözleşmelerde daha fazla haklar elde
edeceğiz” dedi.
“PANDEMİDE ÜZERİMİZE DÜŞEN
SORUMLULUKLARI YERİNE
GETİRİYORUZ”
Dünyanın zor bir süreçten geçtiğini ifade eden Arslan, “Tüm dünya ile birlikte
ülkemiz de olağanüstü bir dönemden
geçiyor. HAKİ-İŞ olarak 21 sendikamız
ve 700 bin üyemizle devletimizin, milletimizin yanında saf tutarak üzerimize
düşen sorumlulukları yerine getiriyoruz. Bu süreçte üyelerimiz tam zamanlı
çalıştı.
Belediyeler başta olmak üzere kamuda
çalışan arkadaşlarımız tüm hizmetleri
eksiksiz ve aksatmadan büyük bir fedakârlıkla yürüttü. Tüm emekçilerimizi
yaşadığımız pandemi sürecinde gösterdikleri üstün gayretlerinden dolayı
kutluyorum” şeklinde konuştu.

TAHMAZOĞLU: “İŞÇİNİN ALIN
TERİ SOĞUMADAN ÜCRETİNİN
ÖDENMESİ GEREKTİĞİNE
İNANIYORUZ”
Göreve başladığı günden beri işçilerle
sorun yaşamadığını belirten Şahinbey
Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu,
“Biz, işçinin alın teri soğumadan ücretinin ödenmesi gerektiğine inanıyoruz.
Allah’a şükür ödemeleri günü gününe
yapıyoruz. İmkânlarımız arttıkça, işçimizi desteklemeye devam edeceğiz.
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HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan’a
ve HİZMET-İŞ Sendikası yöneticilerine
teşekkür ediyorum, sözleşmemizi birlikte tamamladık ve bugün imzalıyoruz.
Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.
Arslan törenin ardından, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu’na
Hatay Ormanları Ağaçlandırma Arazisine, adlarına bağışlanan Fidan Bağış
Sertifikasını taktim etti.
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ESENLER BELEDİYESİ İLE İMZALANAN SÖZLEŞME
ÜYELERİMİZİ MEMNUN ETTİ
ESPER Esenler Belediyesi Personel A.Ş. ile Sendikamız arasında devam eden toplu iş
sözleşmesi görüşmeleri anlaşmayla sonuçlanarak, Genel Başkanımız Mahmut Arslan ve
Esenler Belediye Başkanı M. Tevfik Göksu’nun katıldığı bir törenle imzalandı.

rı katıldı. Genel Başkanımız Mahmut
Arslan törende yaptığı konuşmada,
“Bugün 1152 arkadaşımızın toplu iş
sözleşmesini yapmak üzere toplandık.
Bizim için toplu iş sözleşmesinin masada bitirilmiş olması bizim için önemli.
Pandeminin ve pek çok sorunların iç
içe girdiği bir dönemde, işçi ve işveren
ilişkilerini uzlaşarak, barış içerisinde
sonuçlandırmak çok değerli.

ESPER Esenler Belediyesi Personel A.Ş.
ile Sendikamız arasında devam eden
toplu iş sözleşmesi görüşmeleri anlaşmayla sonuçlanarak, Genel Başkanımız
Mahmut Arslan ve Esenler Belediye
Başkanı M. Tevfik Göksu’nun katıldığı
bir törenle imzalandı.
Sosyal mesafe kurallarına uygun bir
şekilde, 22 Ocak 2021 tarihinde dü-

zenlenen imza törenine, HAK-İŞ Konfederasyonu ve HİZMET-İŞ Sendikası
Genel Başkanı Mahmut Arslan, Esenler Belediye Başkanı M. Tevfik Göksu,
İstanbul 1 No’lu Şube Başkanımız Mustafa Canpolat, ESPER Esenler Belediyesi Personel A.Ş. Müdürü Faruk Aydın,
Genel Başkan Danışmanımız İbrahim
Güleş, üyelerimiz ve basın mensupla-
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İstanbul’un bazı ilçe belediyelerinde
grev uygulamaları gündeme geliyor,
sözleşmemizi anlaşma içerisinde kavga etmeden yapmış olmamız hem
Esenler’e, hem Sendikamıza hem de
çalışanlara büyük bir hizmettir” dedi.
İŞÇİ VE İŞVERENİN UZLAŞMA İLE BİR
ARAYA GELDİĞİ SÖZLEŞME
Esenlerde yapılan sözleşmenin makul,
kabul edilebilir, iyi bir toplu iş sözleşmesi olduğunu ifade eden Arslan, “İyi
bir toplu iş sözleşmesinin üç tane temel tanımı vardır. Birinci şartı, belirle-
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nen ücretlerin, gününde ve zamanında
ödenebilmesidir. İkincisi iş güvencesidir, işini yapan, alınteri akıtan herkesin
hakkını alacağı bir sözleşme. Üçüncüsü
iş barışını, dayanışmayı sağlaması gerekiyor. Bu üç husus iyi bir toplu iş sözleşmesi ile sağlanıyor. Bu şartlar ücretimiz
kadar önemli, işçilerin yarısının işlerini
kaybettiği, çatışmanın zirveye çıktığı,
alınan hakların masada kaldığı bir belediyecilik, sendikacılık anlayışını uzun
yıllar yaşadık şimdi o günler geride kaldı artık bu sıkıntıları yaşamıyoruz” diye
konuştu.
Esenler Belediye Başkanı M. Tevfik
Göksu’nun hem işçiyi hem işvereni
temsil ederek adil hakkaniyetli bir toplu
iş sözleşme için inisiyatif aldığını belirten Arslan, “Birlikte çalışacağız birlikte
başaracağız, bizim bu şehre borcumuz
var, borcumuzu ödemek için daha çok
çalışacağız destek olacağız, buranın başarısı hepimizin başarısı, hep birlikte
bu sözleşme ile yeni bir başlangıç yapacağız” dedi.

Dünyanın ve ülkemizin önemli ve zor
bir süreçten geçtiğini belirten Esenler Belediye Başkanı M. Tevfik Göksu,
“Emek ortaya konduğu zaman o emeğin hakkının verilmesi gerekir bizim
medeniyetimiz ile batı medeniyeti arasında fark vardır. Bizim medeniyetimizde hak emekten doğar batı medeniyetinde hak güçten doğar. Biz bunu hayat
felsefesi olarak aldık. Bugün 1152 arkadaşımızın sözleşmesini imzalayacağız.
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Belediyemizde en düşük ücret 3550 TL
tüm arkadaşlarımıza hayırlı olsun. Törene gelen herkese teşekkür ediyorum
sözleşmemiz sendikamıza ve belediyemize hayırlı olsun” dedi.
Törenin ardından Genel Başkanımız
Mahmut Arslan, Esenler Belediye
Başkanı M. Tevfik Göksu’ya, Hatay Ormanları Ağaçlandırma Arazisine, adına
yapılan fidan sertifikalarını taktim etti.
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GENEL BAŞKANIMIZ ARSLAN,
SÜLEYMANPAŞA BELEDİYESİ İLE İMZALANAN
TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ İMZA TÖRENİNE KATILDI
Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 21 Ocak 2021 tarihinde, Tekirdağ/Süleymanpaşa
Belediyesi Personel A.Ş. ile imzalanan toplu iş sözleşmesine katıldı.

belirtti. Arslan, “Sendikamız HAK-İŞ/
HİZMET-İŞ, Tekirdağ’da teşkilatlanmaya ve gelişmeye devam ediyor” dedi.

Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 21
Ocak 2021 tarihinde, Tekirdağ/Süleymanpaşa Belediyesi Personel A.Ş. ile
imzalanan toplu iş sözleşmesine katıldı. Toplu iş sözleşmesi imza törenine
Genel Başkanımız Mahmut Arslan, Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt

Yüksel, Trakya Şube Başkanımız Aykut
Aktemur, HAK-İŞ’e bağlı sendikaların
Tekirdağ İl Başkanları ve üyelerimiz
katıldı.
Törende konuşan Genel Başkanımız
Arslan, Tekirdağ’ın sendikal hareketin
önemli merkezlerinden birisi olduğunu
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HAK-İŞ olarak kamuda ve belediyelerde taşeron sisteminin kaldırılması için
17 yıl mücadele verdiğini kaydeden
Arslan, “Taşeron sisteminin kamu kurumlarında ve belediyelerde sürdürebilir bir sistem olmadığını yetkililere
anlattık. Taşeron sistemi Türkiye için
aşılması gereken bir sorundu. Taşeronda çalışan işçi arkadaşlarımız hiçbir haklarını alamıyordu, özlük hakları
yoktu, tazminatsız işten çıkarılıyordu.
Bunun sorunun çözülmesi için çok büyük gayret gösterdik. 1 milyona yakın
arkadaşımızın kamunun ve belediyelerin kadrolarına alınmasını sağladık.
Mücadelemiz neticesinde o zamana
kadar kamuda istihdam edilen işçi sayısının beş katı arkadaşımız, kamu kurumları ve belediyelerde kadro aldı. Bu
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Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en büyük
reformudur” diye konuştu.
“GEÇİŞ DÖNEMİNDEN KAYNAKLI
HAK KAYIPLARINI TELAFİ EDİYORUZ”
Geçiş döneminde Yüksek Hakem Kurulu’nun belirlediği ücretlerin uygulandığını ve bundan dolayı mağduriyetlerin
oluştuğuna işaret eden Aslan, “Süleymanpaşa Belediyesi’nde imzaladığımız
toplu iş sözleşmesi, burada yasanın
bize tanımış olduğu serbest toplu pazarlık hakkını serbestçe kullandığımız
ilk sözleşmedir. Bugün Belediye başkanımız Cüneyt Yüksel ile tarihe not düşüyoruz. KHK’lı arkadaşlarımızın geçiş
döneminden kaynaklanan kayıplarını
birlikte telafi ediyoruz” dedi.
“HEP DAHA İYİ SÖZLEŞMELERE İMZA
ATIYORUZ”
Belediye çalışanlarının 24 saat Süleymanpaşa’ya hizmet ettiğini belirten
Arslan, “Kavga etmeden, birbirimizi
üzmeden, tartışmaların, gerginliklerin
olmadığı bir toplu iş sözleşmesi imzaladık. Bu sözleşme gelecekte yapacaklarımızın teminatıdır. Adım adım hep
daha iyi sözleşmelere imza atacağız”
dedi.
Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, çalışanın hakkının verilmesi gerektiğini belirterek, şunları kaydetti: “Biz Süleymanpaşa’da aynı işi yapan
farklı ücretlere çalışan arkadaşlarımızın
ücretlerini dengelemek için çalıştık. Ücretlerde adaletsizliği ortadan kaldırdık,
özlük haklarının hukuka göre düzenlen-

mesini sağladık. Bu şehre hizmet eden
herkesin başımızın üstünde yeri var.
205 bin hemşerimize yaşanabilir kent
oluşturmak için çalışıyoruz. Toplu sözleşmemiz hayırlı olsun” dedi.

na göre artışlar yapıldı. En düşük ücret
3 bin 5 yüz 3 TL olarak gerçekleşti. Ücretlere yapılan artışa ek olarak, bayram
ikramiyesi ile 1 Mayıs ikramiyesi de
sözleşmeye eklendi.

EN DÜŞÜK ÜCRET 3 BİN 503 TL OLDU

Törenin ardından Genel Başkanımız
Mahmut Arslan, Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel’e, Hatay Ormanları Ağaçlandırma Arazisine, adına
yapılan fidan sertifikalarını taktim etti.

Toplu iş sözleşmesi, Süleymanpaşa Belediyesi’nde çalışan üyelerimizi kapsıyor. Sözleşme kapsamında üyelerimizin
ücretlerinde, yevmiyelerinin durumu-
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ELAZIĞ BELEDİYESİ’NDE
TOPLU SÖZLEŞME GENEL BAŞKAN VEKİLİMİZ
ÖZ’ÜN KATILIMIYLA İMZALANDI
HAK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı ve HİZMET-İŞ Sendikamız
Genel Başkan Vekili Av. Hüseyin Öz, Sendikamız ile Elazığ Belediyesi
Personel Hizmetleri A.Ş. arasında imzalanan toplu iş sözleşmesi törenine katıldı.

dikamızın uzun yıllar kararlılıkla yürüttüğü mücadele sonucunda gelindiğini
belirtti.

HAK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı ve HİZMET-İŞ Sendikamız Genel Başkan Vekili
Av. Hüseyin Öz, Sendikamız ile Elazığ
Belediyesi Personel Hizmetleri A.Ş. arasında imzalanan toplu iş sözleşmesi
törenine katıldı. 28 Ocak 2021 tarihinde Covid-19 önlemleri alınarak gerçekleştirilen törene, HAK-İŞ Genel Başkan
Yardımcısı ve Genel Başkan Vekilimiz Av.
Hüseyin Öz, Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, Elazığ Şube Başkanımız

Kazım Cavlı, Malatya Şube Başkanımız
Bünyamin Geleri, Diyarbakır Şube Başkanımız Ercan Kahraman, Elazığ Belediyesi Personel Hizmetleri A.Ş.’de çalışan
üyelerimiz ve basın mensupları katıldı.
Genel Başkan Vekilimiz Av. Hüseyin Öz,
imza töreninde yaptığı konuşmada, taşerondan kadroya geçen üyelerimiz için
toplu iş sözleşmesi sürecine, HAK-İŞ
Konfederasyonumuz ve HİZMET-İŞ Sen-

İmzalanan sözleşmenin ilk dönem toplu
iş sözleşmesi olduğuna işaret eden Öz,
“Bugün Elazığ Belediyemizin Personel
şirketi ile HİZMET-İŞ sendikamız arasında 1. Dönem toplu iş sözleşmesi imza
töreninde bir araya geldik. Kardeşlerimizle Elazığ’da bir arada olmaktan çok
mutluyum. Şahin Şerifoğulları’na ve ekibine teşekkür ediyorum. Çalışanlarımız
bu toplu iş sözleşmesi sürecinde büyük
özveri ortaya koydular” dedi.
“ÇALIŞANLARIMIZIN TALEPLERİ
BÜYÜK ORANDA KARŞILANDI”
Belediye çalışanlarının 24 saat Elazığ’a
hizmet ettiğini belirten Öz, “Bu sözleşme ile çalışanlarımızın talepleri büyük
oranda karşılanmıştır. Toplu iş sözleşmesi masasında bu vesile ile üyelerimizin
de memnuniyetine şahit olduk. Çalışanlarımız, Sendikamız ve Konfederasyonumuz adına belediye başkanımıza ve
müzakereleri yürüten ekibine teşekkür
ediyorum. Sözleşmemiz hayırlı olsun”
diye konuştu. Ülkemizin zor günlerden
geçtiğini belirten Elazığ Belediye Başkanı
Şahin Şerifoğulları da “Pandeminin tüm
dünyayı etkisi altına aldığı bir süreçten
geçiyoruz. Elazığ Belediyesi olarak personelimizle birlikte hep birlikte çalıştık.
Tüm hizmetlerde işçi kardeşlerimizin,
personelimizin emeği var. Bugün yapmış
olduğumuz toplu iş sözleşmesinde çalışanlarımızın hak ettiklerini alabilmesi
için elimizi taşın altına koyduk” dedi.
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KAHRAMANMARAŞ BÜYÜKŞEHİR’DE
ANLAŞMA SAĞLANDI
HİZMET-İŞ Sendikamız ile Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi iştiraki AKBEL A.Ş’de
çalışan 2 bin 841 üyemizi kapsayan görüşmelerde anlaşma sağlandı.

sözleşmede anlaşmaya varıldı. Üyelerimizin bugüne ve geleceğe dair
beklentilerinin karşılanmasındaki hassasiyetinden dolayı Kahramanmaraş
Büyükşehir Belediye Başkanımız Hayrettin Güngör’e teşekkür ediyoruz.

HİZMET-İŞ Sendikamız ile Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi iştiraki
AKBEL A.Ş’de çalışan 2 bin 841 üyemizi kapsayan görüşmelerde anlaşma
sağlandı. Uzun süredir devam eden
toplu iş sözleşmesi görüşmeleri, uzlaşılamamadan dolayı grev aşamasına

gelmişti. 26 Mart 2021 tarihinde HAKİŞ Genel Başkan Yardımcısı ve Genel
Başkan Vekilimiz Av. Hüseyin Öz ile
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye
Başkanı Hayrettin Güngör arasında
gerçekleştirilen görüşme neticesinde,
2 bin 841 üyemizi memnun edecek

Görüşmelerin üyelerimizin yaşadığı
mağduriyeti giderecek şekilde, masa
başında uzlaşıyla tamamlanması, taşerondan kadroya geçen ve haklarında ilk defa toplu iş sözleşmesi imzalanacak olan AKBEL A.Ş. çalışanlarını sevindirdi. AKBEL A.Ş. çalışanı üyelerimizin ücret ve sosyal haklarında önemli
oranlarda artışlar yapıldı. Bu süreçte
sabır, sağduyu ve anlayış gösteren
üyelerimize teşekkür ediyoruz.
Mutabakatımız Büyükşehir Belediyesi
iştiraki AKBEL A.Ş’de çalışan 2 bin 841
üyemize hayırlı ve bereketli olsun.

HAYMANA BELEDİYESİ İLE SÖZLEŞME İMZALANDI

Mali İşlerden Sorumlu Genel Başkan
Yardımcımız Celal Yıldız, 27 Mayıs 2021
tarihinde, Sendikamız ile Haymana
Belediyesi arasında imzalanan toplu iş
sözleşmesi imza törenine katıldı. İmza
törenine Genel Başkan Yardımcımız

Celal Yıldız, Haymana Belediye Başkanı Özdemir Turgut ve Ankara 4 No’lu
Şube Başkanımız Yusuf Güler katıldı.
Toplu iş sözleşmesinin imzalamasında
emeği geçenlere teşekkür eden Yıldız,
“İçinde bulunduğumuz şartlara rağ235

men üyelerimizin hep yanında olduk.
Birlik ve beraberlik içerisinde, masa
başında sözleşme imzalamak işçileri
ve bizi mutlu ediyor. Belediye Başkanımız başta olmak üzere, belediye
yetkilerine teşekkür ediyorum” dedi.
Haymana Belediye Başkanı Özdemir
Turgut ise yaptığı açıklamada; “Belediyemiz için çalışan emektar kardeşlerimizin sözleşmesini uzlaşı ile birlikte
imzaladık. Çalışanlarımıza hayırlı ve
uğurlu olsun” diye konuştu.
Üç yıl geçerli olacak toplu iş sözleşmesi kapsamında üyelerimizin ücretlerine %22 ila %15 oranında zam yapılırken sosyal haklarına da %15 oranında
iyileştirmeler yapıldı.
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ŞANLIURFA BÜYÜKŞEHİR’DE
TOPLU İŞ SÖZLEŞMELERİ ANLAŞMA İLE SONUÇLANDI
Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ile HİZMET-İŞ Sendikamız arasında devam eden
toplu iş sözleşmesi görüşmeleri anlaşma ile sonuçlandı.

düzeyde gösteren Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanımız Zeynel Abidin
Beyazgül’e HİZMET-İŞ Sendikamız ve
üyelerimiz adına teşekkür ediyorum”
ifadelerini kullandı.
SÖZLEŞME ÜCRET ARTIŞLARININ YANI
SIRA YENİ HAKLAR DA GETİRİYOR

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ile HİZMET-İŞ Sendikamız arasında devam
eden toplu iş sözleşmesi görüşmeleri
anlaşma ile sonuçlandı.
2 Nisan 2021 tarihinde son oturumu
gerçekleştirilen toplu iş sözleşmesi,
HAK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı ve Genel Başkan Vekilimiz Av. Hüseyin Öz ile
Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı
Zeynel Abidin Beyazgül tarafından imzalandı. Anlaşmayla sonuçlanan görüşmede Şanlıurfa Şube Başkanımız Seydi
Eyyüpoğlu, Şanlıurfa 2 No’lu Şube Başkanımız Bozan İzol, Genel Başkan Danışmanımız ve HAK-İŞ Şanlıurfa İl Başkanı Selim Gülsatar ve şubelerimizin
yönetim kurulu üyeleri de yer aldı.

çalışan üyelerimiz tarafından sevinçle
karşılandı.
GENEL BAŞKAN VEKİLİMİZ ÖZ,
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI
BEYÜZGÜL’E TEŞEKKÜR ETTİ
HAK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı ve Genel Başkan Vekilimiz Av. Hüseyin Öz,
toplu iş sözleşmesine katkılarından dolayı Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel
Abidin Beyazgül’e teşekkür etti.
Genel Başkan Vekilimiz Öz, “Desteğini
her zaman hissettiğimiz, toplu iş sözleşmeleri görüşmelerinde çalışanlardan
yana desteğini bir kez daha ve en üst

TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ 3 BİN 600
EMEKÇİYİ KAPSIYOR
Toplu iş sözleşmesi Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi şirketleri Belsan A.Ş,
Belper A.Ş, Beltur A.Ş. ve Beltaş A.Ş’de
çalışan 3 bin 600 üyemizi kapsıyor.
Ücret artışlarının yanı sıra yeni sosyal
haklar da getiren sözleşme, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi şirketlerinde
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Büyükşehir Belediyesi şirketleri Belsan
A.Ş, Belper A.Ş, Beltur A.Ş. ve Beltaş
A.Ş’de imzalanan toplu iş sözleşmelerinin ücret artışlarının yanı sıra yeni
haklar da getirdiğini müjdeleyen Öz,
toplu iş sözleşmelerinin çalışanlarımız,
belediyemiz ve sendikamız için hayırlı
olmasını diliyorum” dedi.
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE
BAŞKANI BEYAZGÜL: TOPLU İŞ
SÖZLŞEMELERİMİZ İŞÇİLERİMİZE
HAYIRLI OLSUN
Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı
Zeynel Abidin Beyazgül de belediyeye
bağlı 4 şirkette çalışan ve toplum 3 bin
600 kişiyi kapsayan sözleşmeyi, çalışanların memnuniyetiyle sonuçlandırmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, sözleşmenin tüm taraflar için hayırlı olmasını diledi. Beyazgül, sözleşmeye
katkı ve katılımlarından dolayı Genel
Başkan Vekilimiz Öz’e teşekkür etti.
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GENEL BAŞKAN YARDIMCIMIZ KESKİN,
BAĞCILAR BELEDİYESİ İLE İMZALANAN
TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİNE KATILDI
Genel Başkan Yardımcımız Mehmet Keskin, 6 Ocak 2021 tarihinde, Bağcılar Belediyesi
Başak A.Ş. ile imzalanan toplu iş sözleşmesi imza törenine katıldı.

zaladığımız toplu iş sözleşmesiyle birlikte 2021 yılına emekçilerimiz adına
güzel bir başlangıç yapıyoruz. Toplu iş
sözleşmemizin imzalanmasında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.
Sözleşmemiz üyelerimize hayırlı ve bereketli olsun” dedi.

Genel Başkan Yardımcımız Mehmet
Keskin, 6 Ocak 2021 tarihinde, Bağcılar Belediyesi Başak A.Ş. ile imzalanan
toplu iş sözleşmesi imza törenine katıldı. İmza törenine Genel Başkan Yardımcımız Keskin’in yanı sıra, Bağcılar
Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, İstanbul 4 No’lu Şube Başkanımız Reşat
Kaya, Bağcılar Belediye Başkan Yardımcıları Osman Güneş ve Emre Urlu, Başak A.Ş. Genel Müdürü Gürsel Yılmaz,
MİKSEN Genel Sekreteri Zekeriya Sancı

ve Bağcılar Belediyesi’nde çalışan üyelerimiz katıldı.
KESKİN: “2021 YILINA
EMEKÇİLERİMİZ ADINA GÜZEL BİR
BAŞLANGIÇ YAPIYORUZ”
2021 yılının ilk günlerinde imzaladıkları toplu iş sözleşmesinin önemine değinen Eğitim ve Sosyal İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcımız Mehmet
Keskin, “Geride bıraktığımız 2020 yılı
hem ülkemiz hem de biz emekçiler için
zorlu bir yıl oldu. Bugün burada im-
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Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı ise, belediye çalışanlarıyla aile
gibi olduklarını belirterek, “İmkanlarımız dahilinde çalışanlarımız için en
iyi zammı vermeye çalıştık. İmzalanan
toplu iş sözleşmesi gereğince alınan
ücret zamlarını çalışanlarımız aileleriyle birlikte huzurlu ve mutlu günlerde
harcasınlar” şeklinde konuştu.
İstanbul 4 No’lu Şube Başkanımız Reşat Kaya da “İmza törenimize katılan
Genel Başkan Yardımcımız Mehmet
Keskin’e ve Bağcılar Belediye Başkanı
Lokman Çağırıcı’ya teşekkürlerimi sunuyorum. İki yıl süreli imzaladığımız
toplu iş sözleşmesi kapsamında üyelerimizin ücretlerinde %25 ila %30 arası
zam yapıldı. Sözleşme gereğince ayrıca
sosyal haklarda da %30 artış sağlandı”
ifadelerine yer verdi.

TOPLU İŞ SÖZLEŞMELERİ

GENEL BAŞKAN YARDIMCIMIZ ÖZDEMİR,
AKSARAY’DA TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ
TÖRENİNE KATILDI
Genel Başkan Yardımcımız Halil Özdemir, 29 Ocak 2021 tarihinde Sendikamız ile Aksaray
Belediyesi arasında imzalanan toplu iş sözleşmesi törenlerine katıldı.

kür ederek şunları kaydetti; “Ülkemiz
zor günlerden geçerken, bu süreçte
üyelerimiz aralıksız ve özveriyle çalıştı.
Yaptığımız sözleşme ile üyelerimizin
emeklerinin karşılığını almanın haklı
gururunu yaşıyoruz. Sözleşme kapsamında üyelerimizin ücretlerine birinci
yıl %16, ikinci yıl %16 oranında zam
yapılırken sosyal haklarında da iyileştirmeler yapıldı. Allah bugüne kadar
olduğu gibi bundan sonra da huzurla
çalışmayı, rızkımızı helalinden kazanmayı ve yemeyi nasip etsin. Sözleşmemiz hayırlı uğurlu olsun” dedi.
Genel Başkan Yardımcımız Halil Özdemir, 29 Ocak 2021 tarihinde Sendikamız ile Aksaray Belediyesi arasında imzalanan toplu iş sözleşmesi törenlerine
katıldı.
Toplu iş sözleşmesi törenine, Teşkilatlanmadan Sorumlu Genel Başkan Yardımcımız Halil Özdemir, Aksaray Be-

lediye Başkanı Evren Dinçer, Aksaray
Şube Başkanımız Yasin Emekli, işyeri
sendika temsilcilerimiz ve üyelerimiz
katıldı.
Toplu iş sözleşmesi imza töreninde
konuşan Genel Başkan Yardımcımız
Özdemir, örgütlenme sürecinde görevimizi omuzlayan üyelerimize teşek-
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İşçinin alın teri soğumadan ücretinin
ödenmesi gerektiğine inandığını belirten Aksaray Belediye Başkanı Evren
Dinçer, “Allah’a şükür arkadaşlarımızın
ücretlerini aksatmadan yatırıyoruz.
Sözleşmemizi uzlaşma ile tamamladık
emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.
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MAMAK BELEDİYESİ’NDE EN DÜŞÜK ÜCRET
3 BİN 500 TL OLDU
HAK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı ve HİZMET-İŞ Sendikamız Genel Başkan Vekili
Av. Hüseyin Öz, Sendikamız ile Mamak Belediyesi Personel Ltd. Şti. arasında
imzalanan toplu iş sözleşmesi törenine katıldı.

Mamak Belediyesi Başkan Yardımcısı
Orhan Babuccu, Genel Sekreterimiz
Remzi Karataş, Ankara 4 No’lu Şube
Başkanımız Yusuf Güler, Öz Güven-Sen
Genel Başkanı Ömer Yılmaz, Mamak
Belediyesi Personel Ltd. Şti. bünyesinde çalışan üyelerimiz ve basın mensupları katıldı.

HAK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı ve
HİZMET-İŞ Sendikamız Genel Başkan
Vekili Av. Hüseyin Öz, Sendikamız ile
Mamak Belediyesi Personel Ltd. Şti.
arasında imzalanan toplu iş sözleşmesi
törenine katıldı.

20 Ocak 2021 tarihinde Covid-19 önlemleri alınarak gerçekleştirilen törene, HAK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı ve
Genel Başkan Vekilimiz Av. Hüseyin Öz,
Mamak Belediye Başkanı Murat Köse,
Genel Başkan Yardımcımız Celal Yıldız,
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HAK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı ve Genel Başkan Vekilimiz Av. Hüseyin Öz,
imza töreninde yaptığı konuşmada,
696 KHK’lı işçiler adına gelinen toplu iş
sözleşmesi sürecine, HAK-İŞ Konfederasyonumuz ve HİZMET-İŞ Sendikamızın 17 yıl kararlılıkla yürüttüğü mücadele sonucunda gelindiğine işaret etti.
Genel Başkan Vekilimiz Öz, “2003 yılında Genel Kurulumuzda karar alarak,
ardından 2014 yılında Ankara’da, 7 bin
taşeron işçisiyle birlikte kamuda taşe-
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ron işçiliğini sonlandırmak ve kadro almak amacıyla başlattığımız mücadelemiz, 2017 yılında Sayın Cumhurbaşkanımızın açıklamalarıyla beraber başarı
ile sonuçlandı” dedi.
Her dönemin kendine has sıkıntıları
olduğunu belirten Öz, “Zorlukların üstesinden gelebilmek için sendika olarak mücadelenin içerisinde yer aldık.
Geçmişte ekonomik sıkıntılar vardı, şu
an da var, biz her zaman üyelerimiz için
en iyisini, en güzelini yapmaya çalıştık
ve bunda da başarılı olduk. Allah bu süreçte bizi birbirimize mahcup etmesin,
başımızı öne eğdirmesin. Sözleşmeyle
elde edilen ücretlerinizi helalinden kılsın” ifadelerini kullandı.
Toplu iş sözleşmesinin hayırlara vesile
olmasını temenni eden Öz, korona virüs sebebiyle hayatını kaybeden emekçilere Allah’tan rahmet, kalanlara sağlıklı yaşam diledi.
Mamak Belediye Başkanı Murat Köse,
sözleşmeyle ücretlerde önemli oranda
artışlar yapıldığını belirtti.
Sözleşmenin hayırlı olmasını dileyen
Köse, “İçinde yaşadığımız Mamak ve
vatandaşlarımız için personellerimizle
birlikte güzel işler yapıyoruz. Birlikte
çalışarak, güzel işler ortaya koyarak işimizi ve aşımızı büyütmeye devam edeceğiz” dedi.
Genel Başkan Yardımcımız Celal Yıldız,
Mamak Belediyesinde taşeron bünyesinde çalışan işçilerin, daha taşeron
emekçilerine kadro öngören yasa çık-

madan sendikamız tarafından örgütlendiğini ve burada, taşeron işçileri adına ilk toplu iş sözleşmelerden birinin
imzalandığını kaydetti. Yıldız, “Kamu
kurum ve kuruluşları ile belediyelerde
çalışan taşeron emekçilerinin kadro
alabilmesi için uzun yıllar mücadele
verdik, 81 ilde üye çalışması yaptık. 1
milyona yakın emekçiyi kadrolarına
kavuşturduk. Kölelik olarak tanımlanabilecek bir sistemi geride bıraktık” diye
konuştu. Ankara 4 No’lu Şube Başkanımız Yusuf Güler, toplu iş sözleşmesinin
kapsamı hakkında bilgi verdi.
Güler, imzalanan toplu iş sözleşmesinin, 696 sayılı KHK ile belediyelerin
şirketlerine geçişi yapılan işçiler adına
Ankara’da imzalanan sözleşmelerin en
iyisi olduğuna işaret etti.
Konuşmaların ardından toplu iş sözleşmesi alkışlar eşliğinde imzalandı.
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EN DÜŞÜK ÜCRET 3 BİN 500 TL OLDU
Toplu iş sözleşmesi, Mamak Belediyesi
iştiraki Personel şirketinde çalışan bin
300 üyemizi kapsıyor. Sözleşme kapsamında üyelerimizin ücretlerinde, yevmiyelerinin durumuna göre yüzde 19,5
ile yüzde 29,5 arasında artış sağlandı.
Ücretlere yapılan artışa ek olarak, sosyal yardımlarda da iyileştirmeler yapıldı. Böylece, en düşük ücret 3 bin TL
olarak gerçekleşti.
FİDAN BAĞIŞI SERTİFİKASI TAKDİMİ
Törenin ardından Genel Başkan Vekilimiz Av. Hüseyin Öz, Mamak Belediye
Başkanı Murat Köse’ye, Konfederasyonumuz HAK-İŞ tarafından Hatay Ormanları Ağaçlandırma Arazisine, adına
yapılan fidan bağışı sertifikasını takdim
etti. Üyemiz emekçiler Genel Başkan
Vekilimiz Av. Hüseyin Öz’e çiçek takdim
ederek, sözleşmeye katkılarından dolayı teşekkür ettiler.
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KAHRAMANKAZAN BELEDİYESİ ŞİRKETİ İLE
ANLAŞMA SAĞLANDI
Sendikamız ile Kahramankazan Belediyesi Kazanbel Ltd. Şti.
arasında toplu iş sözleşmesi imzalandı.

Sendikamız ile Kahramankazan Belediyesi Kazanbel Ltd. Şti. arasında toplu iş
sözleşmesi imzalandı. 21 Ocak 2021 tarihinde Covid-19 önlemleri alınarak gerçekleştirilen törene, Genel Başkan Yardımcımız Celal Yıldız, Kahramankazan
Belediye Başkanı Serhan Oğuz, Belediye
Bürokratları, Kahramankazan Belediyesi Kazanbel Ltd. Şti. bünyesinde çalışan
üyelerimiz ve basın mensupları katıldı.
15 Temmuz günü milli iradeden yana
tavır koyan Kahramankazan’da olduğu için mutlu olduğunu belirten Genel
Başkan Yardımcımız Celal Yıldız, “Bugün
bu kahraman ilçemize yakışır güzel bir
sözleşme yapmak bir araya geldik” dedi.

Taşerondan kadroya geçen işçilerin
toplu iş sözleşmelerini uzun ve zor bir
süreçten sonra imzalanabildiğini ifade
eden Yıldız, “Taşeron işçiliğini bitirmek
için Konfederasyonumuz HAK-İŞ ve Sendikamız HİZMET-İŞ çok yoğun bir çaba
gösterdi. Hamd olsun bu çabalarımız
sonuç verdi ve taşeron sistemi kamuda
ve belediyelerde artık yok. 1 milyona
yakın arkadaşımız kaybedenin olmadığı
bir sınavla belediyelerde ve kamu kurumlarında işçi oldular” diye konuştu.
2020 yılı Kasım ayına kadar bir geçiş
döneminin olduğunu hatırlatan Yıldız,
“Bugün imzaladığımız sözleşme, taşerondan kadroya geçen arkadaşlarımız
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için ilk serbest toplu pazarlık hakkını
kullandığımız sözleşme oldu. Bu sözleşmeyi birbirimizi kırıp dökmeden masada anlaşarak tamamlamaktan mutluluk
duyuyoruz” dedi. Belediyelerin halka
hizmet için var olduğunu belirten Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat
Oğuz ise, “Halka hizmet için bu yola baş
koyduk. Belediyemizde çalışan arkadaşlarımızla şehrimize daha iyi hizmet
etmek için çalışıyoruz. Çalışanlarımızla
bir aileyiz ve onların alınteri kurumadan
haklarını vermek için gayret ediyoruz.
Belediyemizin imkanları dahilinde en
yüksek ücretleri verdik. Sözleşmemiz
hayırlı uğurlu olsun” şeklinde konuştu.
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ÇUBUK BELEDİYESİ’NDE ÜYELERİMİZİN
YÜZÜNÜ GÜLDÜREN SÖZLEŞME
Çubuk Belediyesi Yeşil Çubuk A.Ş. ile Sendikamız arasında imzalanan toplu iş sözleşmesi
üyelerimizin yüzünü güldürdü.

Çubuk Belediyesi Yeşil Çubuk A.Ş. ile
Sendikamız arasında imzalanan toplu iş sözleşmesi üyelerimizin yüzünü
güldürdü. 1 Şubat 2021 tarihinde,
Covid-19 önlemleri alınarak gerçekleştirilen törene, HAK-İŞ Genel Başkan
Yardımcısı ve Genel Başkan Vekilimiz
Av. Hüseyin Öz, Çubuk Belediye Başkanı Av. Baki Demirbaş, Ankara 2 No’lu
Şube Başkanımız Recep Dere, Öz Güven-Sen Genel Başkan Yardımcısı Ümit
Yalçın, Çubuk Belediyesi Yeşil Çubuk
A.Ş. bünyesinde çalışan üyelerimiz ve
basın mensupları katıldı.
“GEÇİŞ DÖNEMİNİN BİTMESİYLE
SÖZLEŞMELERİMİZİ İMZALIYORUZ”

dığını belirten Genel Başkan Vekilimiz
Öz, “Geçiş sürecinin tamamlandığı 1
Temmuz 2020’den bu yana pek çok
toplu iş sözleşmesi imzaladık. Çubuk
Belediyesi şirketi Yeşil Çubuk A.Ş.’de
çalışan arkadaşlarımız için de uzlaşıyla,
birlik ve beraberlik içinde toplu iş sözleşmemizi imzalıyoruz. Toplu iş sözleşmemiz belediyemize, sendikamıza ve
emekçi kardeşlerimize hayırlı olsun”
diye konuştu.
Belediye çalışanlarının pandeminin başından itibaren hayatlarını riske atarak
çalıştığını kaydeden Çubuk Belediye
Başkanı Av. Baki Demirbaşda, “Toplu
iş sözleşmesi sürecinde ilk düşündüğü-

İmza töreninde konuşan Genel Başkan Vekilimiz Av. Hüseyin Öz, “KHK ile
kadroya geçen üyelerimizin ilk toplu iş
sözleşmesini imzalıyor olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu aşamaya gelebilmek için uzun yıllar mücadele ettik ve
başardık” dedi.
Kadroya geçiş sürecinin sona ermesiyle birlikte sözleşme sürecinin de başla242

müz şey, arkadaşlarımızın menfaatine
bir toplu iş sözleşmesi imzalamaktı.
Bugün bunu gerçekleştirmiş bulunuyoruz. Toplu iş sözleşmemizin hayırlı
olmasını diliyorum” dedi. Ankara 2
No’lu Şube Başkanımız Recep Dere de
programda bir açılış konuşması gerçekleştirerek sözleşme hakkında bilgi
verdi.
EN DÜŞÜK ÜCRET 3 BİN 513 TL
OLDU
İmzalanan toplu iş sözleşmesi gereği,
en düşük ücret 3 bin 513 TL oldu. Bunun yanında sosyal haklarda da iyileştirmeler yapıldı.
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GENEL BAŞKAN VEKİLİMİZ ÖZ,
DENİZLİ’DE PERAŞ A.Ş. İLE İMZALANAN
TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ İMZA TÖRENİNE KATILDI
HAK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı ve Genel Başkan Vekilimiz Av. Hüseyin Öz,
2 Şubat 2021 tarihinde, Denizli Büyükşehir Belediyesi iştiraki PERAŞ A.Ş. ile
imzalanan toplu iş sözleşmesi imza törenine katıldı.

Güven-Sen Genel Başkan Yardımcısı
Ümit Yalçın, Denizli Büyükşehir Belediyesi iştiraki PERAŞ A.Ş. bünyesinde
çalışan üyelerimiz katıldı.

HAK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı ve Genel Başkan Vekilimiz Av. Hüseyin Öz, 2
Şubat 2021 tarihinde, Denizli Büyükşehir Belediyesi iştiraki PERAŞ A.Ş. ile
imzalanan toplu iş sözleşmesi imza törenine katıldı.

Pandemi önlemleri alınarak gerçekleştirilen törene, HAK-İŞ Genel Başkan
Yardımcısı ve Genel Başkan Vekilimiz
Av. Hüseyin Öz, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Denizli
Şube Başkanımız Sezai Söylemez, Öz
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Genel Başkan Vekilimiz Av. Hüseyin Öz,
imza töreninde yaptığı konuşmada, imzalanan toplu iş sözleşmesinin, Denizli
Büyükşehir Belediyesi iştiraki PERAŞ
A.Ş. bünyesinde çalışan üyelerimiz için
ilk toplu iş sözleşmesi olduğuna dikkat
çekerek, sözleşmenin hayırlı olması
temennisinde bulundu. Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan
da sözleşmenin hayırlı olmasını dileyerek, “İmkanlarımız çerçevesinde gayret
gösterdik. Denizli’ye ve Denizli’de yaşayan vatandaşlarımıza, arkadaşlarımızla
birlikte gece gündüz demeden hizmet
ediyoruz. Birlikte çalışarak daha güzel
işler ortaya koyacağız” diye konuştu.
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AKDENİZ BELEDİYESİ’NDE
ÜYELERİMİZİN ÜCRETLERİNE %40 ZAM
Genel Başkan Yardımcımız Halil Özdemir, 18 Şubat 2021 tarihinde,
Mersin/Akdeniz Belediyesi Personel A.Ş. ile Sendikamız arasında imzalanan
toplu iş sözleşmesi imza törenine katıldı.

oturduğumuz ve nihayete erdirdiğimiz
ilk toplu iş sözleşmesi olması hasebiyle
çok değerlidir. Sözleşmemizin imzalanmasında emeği olan herkese teşekkür
ediyorum. Toplu iş sözleşmemizin tüm
emekçilere hayırlı olmasını diliyorum”
dedi.
ÖZDEMİR, “PANDEMİ DÖNEMİNİN
GETİRDİĞİ YENİ ÇALIŞMA DÜZENİNE
HIZLICA AYAK UYDURDUK”

Sendikamız ile Mersin/Akdeniz Belediyesi arasında toplu iş sözleşmesi üyelerimizin coşkulu katılımlarıyla imzalandı.
Genel Başkan Yardımcımız Halil Özdemir, 18 Şubat 2021 tarihinde, Mersin/
Akdeniz Belediyesi Personel A.Ş. ile
Sendikamız arasında imzalanan toplu iş
sözleşmesi imza törenine katıldı. Koronavirüs önlemlerine uygun gerçekleşti-

rilen törene Genel Başkan Yardımcımız
Halil Özdemir, Akdeniz Belediye Başkanı M. Mustafa Gültak, Mersin Şube
Başkanımız Hüseyin Gün, üyelerimiz ve
basın mensupları katıldı.
İmzalanan toplu iş sözleşmesinin tarihi bir öneme sahip olduğunu belirten
Özdemir, “Bugün imzaladığımız toplu iş
sözleşmesi, serbest pazarlık masasına
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Salgın nedeniyle dünyanın ve ülkemizin ağır sorunlarla uğraştığını belirten
Genel Başkan Yardımcımız Özdemir,
“Küresel salgın tüm dünyayı derinden
etkiliyor. Bu dönemde bazı sektörlerde
işler durma noktasına geldi. Kamuda
ve belediyelerde çalışan emekçiler iş
ve ücret konusunda pek fazla sorunla
karşılaşmasa da, özel sektörde çalışan
emekçiler için durum çok kritik.
Böylesi bir dönemde HAK-İŞ ve HİZMET-İŞ olarak bizde üyelerimizin mağdur olmamaları için canla başla müca-
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dele ettik. Pandemi döneminin getirdiği yeni çalışma düzenine hızlıca ayak
uydurduk. Yüz yüze sürdüğümüz toplu
iş sözleşmesi süreçleri bu dönemde
değişime uğradı. Salgın günlerinde gerekli önlemler ve teknolojik değişimler
sağlanır sağlanmaz toplu iş sözleşmesi
süreçlerini ivedilikle yürütmeye gayret
gösterdik” şeklinde konuştu.
“AZİZ MİLLETİMİZE BAŞ SAĞLIĞI
DİLİYORUZ”
Pençe Kartal-2 harekat bölgesinde
yer alan Gara’da, terör örgütü PKK tarafından alıkonularak şehit edilen 13
vatandaşımızın derin üzüntüsünü yaşadıklarını ifade eden Özdemir, “Şehit
düşen vatandaşlarımıza yüce Allah’tan

rahmet, yakınlarına ve aziz milletimize
baş sağlığı diliyoruz. İçerde ve dışarda
eli kanlı teröristlere destek veren hainlerin oyunlarını, milletimizin birlik ve
beraberliği bozacaktır. Vatanımızı her
türlü tehlikeden korumak için korkusuzca görevini yapan ve bu uğurda şehit
olan güvenlik güçlerimize ve vatandaşlarımızı bir kez daha rahmet ve minnetle anıyoruz” dedi.
GÜLTAK: “CİDDİ VE MUTLU BİR
EKİBİZ”
Genel Başkanımız Mahmut Arslan ve
Genel Başkan Yardımcımız Halil Özdemir’e teşekkür ederek konuşmalarına
başlayan Akdeniz Belediye Başkanı
M. Mustafa Gültak, “ Biz iyi bir aile-
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yiz. Çalışanlarımız ile birlikte biz varız.
Bu belediye sadece üstteki birkaç yöneticiyle yürümez. Ciddi ve mutlu bir
ekibiz. Bu durumda çalışmalarımıza ve
Akdeniz’e yansıyor” şeklinde konuştu.
Mersin Şube Başkanımız Hüseyin Gün
de, katılımlarından ötürü Genel Başkan
Yardımcımız Halil Özdemir ve Akdeniz
Belediye Başkanı M. Mustafa Gültak’a
teşekkür ederken, imzalanan toplu iş
sözleşmesiyle birlikte üyelerimizin ücretlerine sosyal haklarla beraber ortalama %40 zam yapıldığını belirtti. Törenin
ardından Genel Başkan Yardımcımız
Halil Özdemir, Akdeniz Belediye Başkanı
M. Mustafa Gültak’a Hatay Ormanları
Ağaçlandırma Arazisine, adına yapılan
fidan sertifikasını taktim etti.
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GENEL BAŞKAN YARDIMCIMIZ ÖZDEMİR,
NEVŞEHİR BELEDİYESİ İLE İMZALANAN
SÖZLEŞME TÖRENİNE KATILDI
Teşkilatlanmadan Sorumlu Genel Başkan Yardımcımız Halil Özdemir,
1 Mart 2021 tarihinde, Nevşehir Belediyesi Personel A.Ş. ile Sendikamız arasında
imzalanan toplu iş sözleşmesi törenine katıldı.

Başkanımız Serhat Çelik, Nevşehir
HAK-İŞ İl Başkanı Fatih Mutlu, Kayseri
Şube Başkan Yardımcımız Feyyaz Ünal,
Nevşehir Belediyesi Yetkilileri ve iş yeri
sendika temsilcilerimiz katıldı.

Teşkilatlanmadan Sorumlu Genel Başkan Yardımcımız Halil Özdemir, 1 Mart
2021 tarihinde, Nevşehir Belediyesi
Personel A.Ş. ile Sendikamız arasında
imzalanan toplu iş sözleşmesi törenine
katıldı.

Koronavirüs nedeniyle Nevşehir Belediyesi başkanlık makamında sınırlı katılımla düzenlenen toplu iş sözleşmesi
imza törenine Genel Başkan Yardımcımız Halil Özdemir, Nevşehir Belediye
Başkanı Mehmet Savran, Kayseri Şube
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584 emekçiyi ilgilendiren toplu iş sözleşmesiyle ilgili açıklamalarda bulunan
Genel Başkan Yardımcımız Özdemir,
“İmzaladığımız toplu iş sözleşmesinin
öncelikle üyelerimize ve ailelerine bereketli olmasını diliyorum. Nevşehir
Belediyesi ve HİZMET-İŞ Sendikası olarak emekçilerin mağdur olmaması adına karşılıklı anlayış içinde sözleşmemizi
bağıtladık” dedi.
ÖZDEMİR: “ÇÖZÜM ÜZERİNE
ÇALIŞMALARIMIZI YÜRÜTTÜK”
Toplu iş sözleşmesinin imzalamasında emeği geçenlere teşekkür eden
Özdemir, “Pandemi döneminin getir-
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diği bir takım olumsuzluklara rağmen
üyelerimizin hep yanında olduk. Bunu
yaparken de çatışma yaratmak için değil, çözüm üzerine çalışmalarımızı yürüttük. Bazı belediyelerde ortaya çıkan
durumu hepiniz görüyorsunuz. Hem
emekçiler hem de halkımız kaosa sürüklendi. Sonuçları kestirilmeden yapılan girişimler asla emeğe ve emekçiye
yarar getirmez. Bugün burada sadece
ücret artışlarını konuşmuyoruz, birlik ve
beraberliğin getirdiği başarıyı ve barışı
konuşuyoruz. Nevşehir Belediye Başkanımız Mehmet Savran başta olmak üzere, belediye yetkilerine ve Kayseri Şube
Başkanlığımıza bu güzel sözleşme için
bir kez daha teşekkür etmek istiyorum”
şeklinde konuştu.

Nevşehir Belediye Başkanı Mehmet
Savran ise yaptığı açıklamada; “Belediyemiz için çalışan emektar kardeşlerimizin toplu iş sözleşmesini HİZMET-İŞ
Sendikası Genel Başkan Yardımcısı Halil
Özdemir ile birlikte imzaladık. Çalışanlarımıza hayırlı ve uğurlu olsun” ifadelerine yer verdi.

oranında zam yapıldı. Hayırlı olsun”
dedi.

ÖZDEMİR NEVŞEHİR BELEDİYE
BAŞKAN YARDIMCILARINI ZİYARET
ETTİ

Ziyaretinde Nevşehir Belediyesi’nde ki
yeni dönemin emekçilere ve Nevşehirlilere hayırlı olması temennisinde bulunan Halil Özdemir, Nevşehir Belediye
Başkan Yardımcılarına görevlerinde başarılar diledi.

Toplu iş sözleşmesine katılımlarından
ötürü Genel Başkan Yardımcımız Halil
Özdemir’e teşekkür eden Kayseri Şube
Başkanımız Serhat Çelik’te: “Bir yıl geçerli olacak toplu iş sözleşmesi kapsamında üyelerimizin ücretlerine %36
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Genel Başkan Yardımcımız Halil Özdemir, Nevşehir Belediyesi Personel A.Ş.
ile imzalanan toplu iş sözleşmesi sonrası Nevşehir Belediye Başkan Yardımcıları Mustafa Alevli, Ersin Erol ve Nafiz
Dirikoç’u makamlarında ziyaret etti.

Özdemir’e ziyaretlerinde Kayseri Şube
Başkanımız Serhat Çelik ve Nevşehir
HAK-İŞ İl Başkanı Fatih Mutlu eşlik etti.

TOPLU İŞ SÖZLEŞMELERİ

GENEL BAŞKAN YARDIMCILARIMIZ DÜZCE/ÇİLİMLİ
BELEDİYESİ İLE İMZALANAN
TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ TÖRENİNE KATILDI
Genel Başkan Yardımcılarımız Halil Özdemir, Celal Yıldız ve Mehmet Keskin,
20 Mayıs 2021 tarihinde, Düzce/Çilimli Belediyesi Çilimtaş Ltd. Şti. ile
Sendikamız arasında imzalanan toplu iş sözleşmesi imza törenine katıldı.

lirterek, “Sözleşmeleri imzalanırken
HAK-İŞ/HİZMET-İŞ olarak 3 kriterimiz
var. Birincisi, sözleşmenin iş barışını
getirmesi, ikincisi sözleşmenin hükümlerinin zamanında ödenmesi
üçüncüsü ise iş güvencesinin sağlanmasıdır. Biz bu kriterlere uygun sözleşmelere imza atıyoruz. İnşallah bundan
sonra daha iyi sözleşmelere de imza
atacağız” dedi.

Genel Başkan Yardımcılarımız Halil
Özdemir, Celal Yıldız ve Mehmet Keskin, 20 Mayıs 2021 tarihinde, Düzce/
Çilimli Belediyesi Çilimtaş Ltd. Şti. ile
Sendikamız arasında imzalanan toplu
iş sözleşmesi imza törenine katıldı.
Törene Genel Başkan Yardımcılarımız
Halil Özdemir, Celal Yıldız ve Mehmet
Keskin, Çilimli Belediye Başkanı Muhsin Yavuz, Sakarya Şube Başkanımız M.
Mesut Gökdemir ve üyelerimiz katıldı.

Covid-19 önlemlerine uygun gerçekleştirilen toplu iş sözleşmesi töreninde
bir yıllık sözleşme imzalanırken üyelerimizin nakti ikramiyeleri 96 güne
çıkarıldı. Ayrıca üyelerimizin sosyal
haklarında da iyileştirmeler yapılarak
iş barışı sağlandı.
Törende konuşan Genel Başkan Yardımcımız Mehmet Keskin, iş yerinde
barışın ve uzlaşmanın olduğunu gösteren bir sözleşmenin imzalandığı be-
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Genel Başkan Yardımcılarımız Halil
Özdemir ve Celal Yıldız da birer selamlama konuşması yaparak sözleşmenin
üyelerimize, Sendikamıza ve Çilimli
Belediyesi’ne hayırlar getirmesi temennisinde bulundu.
Çilimli Belediye Başkanı Muhsin Yavuz
ise, “Çilimli Belediyesi olarak işçilerimiz ile ilçemize hizmet etmek bizlere
mutluluk veriyor. İmzaladığımız sözleşmeyle elimizden gelen imkânın en
iyisini çalışma arkadaşlarımıza sunmaya çalıştık. Yapılan sözleşmenin tüm
personelimize hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu.

TOPLU İŞ SÖZLEŞMELERİ

GENEL BAŞKAN YARDIMCIMIZ KESKİN,
FATSA BELEDİYESİ İLE İMZALANAN
TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİNE KATILDI
Genel Başkan Yardımcımız Mehmet Keskin, 21 Mayıs 2021 tarihinde, Fatsa Belediyesi
Personel Şirketi ile imzalanan toplu iş sözleşmesi imza törenine katıldı.

demi dönemi sebebiyle 2020 ve 2021
yıllarının zorlu geçtiğini belirten Genel
Başkan Yardımcımız Mehmet Keskin,
“Bugün burada imzaladığımız toplu
iş sözleşmesiyle birlikte HİZMET-İŞ
Sendikası olarak tüm olumsuzluklara
rağmen üyelerimizi mağdur etmemek
için var gücümüzle mücadele ediyoruz. Pandemi döneminin belki de en
kritik çalışanları belediye emekçilerimiz olmuştur. İmzaladığımız bu sözleşme ile bir nebze olsun onları mükafatlandırmanın sevinci içerisindeyiz. Toplu iş sözleşmemizin imzalanmasında
emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Sözleşmemiz üyelerimize hayırlı
ve bereketli olsun” dedi.

Genel Başkan Yardımcımız Mehmet
Keskin, 21 Mayıs 2021 tarihinde, Fatsa
Belediyesi Personel Şirketi ile imzalanan toplu iş sözleşmesi imza törenine
katıldı. İmza törenine Genel Başkan

Yardımcımız Keskin’in yanı sıra, Fatsa
Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar,
Ordu Şube Başkanımız Nevzat Acu ve
Fatsa Belediyesi’nde çalışan üyelerimiz katıldı. İçinde bulunduğumuz pan-
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Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Etem
Kibar ise, belediye çalışanlarıyla aile
gibi olduklarını belirterek, “İmkanlarımız dahilinde çalışanlarımız için en
iyi zammı vermeye çalıştık. İmzalanan
sözleşme ile alınan ücretleri arkadaşlarımız aileleriyle birlikte huzurlu ve
mutlu günlerde harcasınlar” diye konuştu. Ordu Şube Başkanımız Nevzat
Acu da imza törenimize katılan Genel
Başkan Yardımcımız Mehmet Keskin’e
ve Fatsa Belediye Başkanı İbrahim
Etem Kibar’a teşekkür ederek. “Üç yıl
süreli imzaladığımız toplu iş sözleşmesi kapsamında üyelerimizin ücretlerine birinci yıl %15 zam yapıldı. İkinci
ve üçüncü yıllarda enflasyon oranında
zam yapıldı. Taban yevmiyeleri de 119
TL’den 135 TL yükseldi. Sözleşme gereğince ayrıca sosyal haklarda da artış
sağlandı” dedi.

TOPLU İŞ SÖZLEŞMELERİ

KAHRAMANKAZAN BELEDİYESİ’NDE
ANLAMLI ve KAZANÇLI SÖZLEŞME
Genel Başkan Yardımcımız Celal Yıldız, 18 Mart 2021 tarihinde, Sendikamız ile
Kahramankazan Belediyesi arasında imzalanan toplu iş sözleşmesi imza törenine katıldı.

Temmuz akşamı destan yazmış bir ilçemizde üyelerimiz için sözleşme imzalamanın sevinci, bir yanda 18 Mart
gibi anlamlı bir günde sözleşmemizin
imzalanıyor olması. Gerçekten pek çok
gurur ve mutluluğu iç içe yaşıyoruz. Bu
toplantı vesilesiyle hem Çanakkale’de
hem de Kahramankazan’da ülkemizin
geleceği için hayatını feda eden şehidlerimizi minnetle yad ediyorum” dedi.
“ZOR OLAN MASADA UZLAŞIYA
VARMAKTIR”
Genel Başkan Yardımcımız Celal Yıldız,
18 Mart 2021 tarihinde, Sendikamız
ile Kahramankazan Belediyesi arasında
imzalanan toplu iş sözleşmesi imza törenine katıldı.
Kovid-19 nedeniyle sınırlı katılımla gerçekleştirilen törene; Mali İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcımız Celal
Yıldız, Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, Ankara 1 No’lu Şube
Başkanımız Mahmut Tosun, Ankara
4 No’lu Şube Başkanımız Yusuf Güler,

Kahramankazan Belediyesi bürokratları ve üyelerimiz katıldı.
YILDIZ: “PEK ÇOK GURUR VE
MUTLULUĞU İÇ İÇE YAŞIYORUZ”
15 Temmuz hain darbe girişimine karşı ülkemizin bekası için dimdik ayakta
duran Kahramankazan’da bulundukları için çok mutlu olduklarını belirten
Genel Başkan Yardımcımız Yıldız, “Bugünün bizim açısından bir çok önemi
var. Bir yanda Kahramankazan gibi 15

Yapılan sözleşmenin kıymetine değinen Genel Başkan Yardımcımız Celal
Yıldız, “HİZMET-İŞ 43 yıllık emek mücadelesinde her zaman uzlaşmadan ve iş
barışından yana olmuştur. Çatışma çıkmadan yapılan her sözleşme bizim için
değerlidir. Çünkü şartlar ne kadar iyi
olursa olsun, kavganın olduğu iş yerlerinde doğru düzgün bir iş yaşamından
bahsedilemez. Masada kolay olan kavga etmektir, zor olan masada uzlaşıya
varmaktır. O yüzden bugün burada
imzalanan sözleşme kıymetlidir” şeklinde konuştu.
Toplu iş sözleşmesinin imzalanmasında emeği geçenlere teşekkür eden
Kahramankazan Belediye Başkanı
Serhat Oğuz ise, “İmzaladığımız sözleşmeyle işçi kardeşlerimizin maaşına
2021 için %24’lük zam yaptık. İlçemize
hizmet etmek adına emek harcayan
evli işçilerimizin aylık en az 5220 TL
maaş almasını kararlaştırdık. Tüm işçi
kardeşlerime hayırlı olsun. Rabbim bereketli eylesin” dedi.
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TOPLU İŞ SÖZLEŞMELERİ

SİNCAN BELEDİYESİ’NDE ÜYELERİMİZ
MAĞDUR EDİLMEDİ
üyelerimizle bu coşkuyu yaşayamadık.
Gelecek dönemki sözleşmelerde üyelerimizle birlikte olmayı umut ve arzu
ediyoruz” dedi.

Mali İşlerden Sorumlu Genel Başkan
Yardımcımız Celal Yıldız, 19 Mart 2021
tarihinde, Sendikamız ile Sincan Belediyesi arasında imzalanan toplu iş sözleşmesi imza törenine katıldı.
Koronavirüs nedeniyle sınırlı katılımla
gerçekleştirilen imza törenine Genel
Başkan Yardımcımız Celal Yıldız, Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan ve
Ankara 1 No’lu Şube Başkanımız Mahmut Tosun katıldı. Yeni nesil beledi-

yecilik anlayışı ile Sincan’ın marka bir
ilçelerimizden biri olduğunu söyleyen
Genel Başkan Yardımcımız Celal Yıldız, “Türkiye’nin küresel hedeflerine
uygun ve uyumlu bir ilçemizde, üyelerimizin toplu iş sözleşmelerini imzalamak için toplandık. Gönül isterdi
ki bu sözleşmemizi üyelerimizin de
yoğun katılımıyla gerçekleştirelim. Ancak hepinizin malumu bir yılı aşkın süredir uğraştığımız pandemi yüzünden

Pandemi döneminde halkımızın sağlığı için gece gündüz demeden çalışan
üyelerimize teşekkür eden Yıldız, “Küresel salgın döneminin belki de en çok
emek sarf edenleri belediye emekçileri oldu. Her geçen gün artan sorumluluk ve iş yüklerine rağmen görevlerini
eksiksiz yerine getiren emekçilerimize
büyük bir borcumuz var. Elbette bu
sözleşmeyle elde edilen yeni kazanımlar üyelerimizin yaptıklarının karşılığı
değil ancak az da olsa bir teşekkür ve
minnet göstergemizdir. Salgın döneminde alın teri döken tüm emekçilerimize bu toplantı vesilesiyle bir kez
daha teşekkür ediyor, sözleşmemizin
üyelerimize, Sincan Belediye’mize ve
Sendikamıza hayırlı olmasını temenni
ediyorum” şeklinde konuştu.

ALTINDAĞ BELEDİYESİ ALTIN-BEL ŞİRKETİ İLE
ANLAŞMA SAĞLANDI
leşmesi müzakeresine katıldı. Genel
Başkan Vekilimiz Av. Hüseyin Öz ve Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım
Balcı’nın katıldığı toplu sözleşmesi
müzakeresi anlaşma ile sonuçlandı.
Müzakerede Genel Başkan Vekilimiz
Av. Hüseyin Öz ve Altındağ Belediye
Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı’nın yanı
sıra Öz Güven Sen Genel Başkanı
Ömer Yılmaz, Ankara 2 No’lu Şube
Başkanımız Recep Dere ve toplu iş
sözleşmesi uzmanlarımız da yer aldı.

Sendikamız ile Altındağ Belediyesi şirketi Altın-Bel Şirketi arasında devam
eden toplu iş sözleşmesi görüşmeleri
anlaşma ile sonuçlandı. HAK-İŞ Genel

Başkan Yardımcısı ve Genel Başkan Vekilimiz Av. Hüseyin Öz, 19 Nisan 2021
tarihinde Altındağ Belediyesi Altın-Bel
Şirketi ile gerçekleştirilen toplu iş söz251

Genel Başkan Vekilimiz Hüseyin Öz,
Altındağ Belediyesi’ne bağlı Altın-Bel
şirketi ile yürütülen toplu iş sözleşmesi görüşmelerinin diyalog ve uzlaşı
içerisinde tamamlandığını belirterek,
sözleşmenin hayırlı olmasını temennisinde bulundu.

TOPLU İŞ SÖZLEŞMELERİ

KALECİK BELEDİYESİ’NDE YÜZLER GÜLÜYOR
Sendikamız ile Kalecik Belediyesi Gıda Tüketim Maddeleri Üretim Paz. San. Tic. Ltd. Şti.
arasında imzalanan toplu iş sözleşmesi üyelerimizin yüzünü güldürdü.

toplu iş sözleşmelerimiz zor bir süreçte başarılı bir şekilde tamamlanmıştır.
HAK-İŞ/HİZMET-İŞ olarak sadece hakkımızı istiyoruz, insanca yaşamak için
haklarımızı istiyoruz. Birbirimizi kırıp
dökmeden masada anlaşmanın yolunu aradık, barış ve huzur içinde sözleşmemizi imzaladık. Kalecik Belediye Dr.
Duhan Kalkan’a hem teşekkür ediyor
hem de geçmiş olsun diliyor, salgın
hastalıktan kurtulması için acil şifalar
diliyorum” diye konuştu.

Sendikamız ile Kalecik Belediyesi Gıda
Tüketim Maddeleri Üretim Paz. San.
Tic. Ltd. Şti. arasında imzalanan toplu
iş sözleşmesi üyelerimizin yüzünü güldürdü. Pandemi önlemlerine uygun
gerçekleştirilen toplu iş sözleşmesi törenine Genel Başkan Yardımcımız Halil Özdemir, Kalecik Belediyesi Başkan
Yardımcısı Süleyman Akkaya, Ankara
2 No’lu Şube Başkanımız Recep Dere,
Şirket Genel Müdürü İbrahim Gündoğmuş, üyelerimiz ve basın mensupları
katıldı.
Kovid-19 salgını nedeniyle dünyanın
ve ülkemizin ağır sorunlarla karşılaştı-

ğını belirten Genel Başkan Yardımcımız
Özdemir, “Küresel salgın tüm dünyayı
derinden etkiledi. Böylesi bir dönemde HAK-İŞ ve HİZMET-İŞ olarak canla
başla çalışarak Belediyelerimiz ile sözleşmelerimizi imzalamaya işçilerimizin
haklarını almak için gayret gösteriyor”
dedi. Üyelerimizin daha fazlasını hak
ettiğini belirten Özdemir, “İmzaladığımız sözleşme Kalecik Belediyesi için
önemli bir sözleşmedir. Sözleşmeyi ele
alırken, ülkemizin şartlarını ve belediyelerimizin şartlarını göz önünde bulundurmamız gerekiyor. Bu bakımdan
ele alırsak bugün burada imzaladığımı
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Emekçinin alın teri soğumadan ücretinin ödenmesi gerektiğine inandığını belirten Kalecik Belediyesi Başkan
Yardımcısı Süleyman Akkaya, “Arkadaşlarımızın ücretlerini ve zamlarını
aksatmadan yapıyoruz. Sözleşmemizi
uzlaşma ile tamamladık emeği geçen
herkese teşekkür ediyorum” dedi.
Ankara 2 No’lu Şube Başkanımız Recep
Dere de, katılımlarından ötürü Genel
Başkan Yardımcımız Halil Özdemir ve
Kalecik Belediyesi Başkan Yardımcısı
Süleyman Akkaya’ya teşekkür ederken, imzalanan toplu iş sözleşmesiyle
birlikte üyelerimizin ücretlerine sosyal
haklarına yapılan iyileştirmeler hakkında bilgi verdi.

TOPLU İŞ SÖZLEŞMELERİ

GENEL BAŞKAN VEKİLİMİZ ÖZ,
PAMUKKALE BELEDİYESİ’NDE TOPLU SÖZLEŞME
TÖRENİNE KATILDI
HAK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı ve Genel Başkan Vekilimiz Av. Hüseyin Öz,
29 Mart 2021 tarihinde, Sendikamız ile Pamukkale Belediyesi ve şirketi Personel A.Ş.
arasında imzalanan toplu iş sözleşmeleri imza törenine katıldı.

HAK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı ve Genel Başkan Vekilimiz Av. Hüseyin Öz,
29 Mart 2021 tarihinde, Sendikamız
ile Pamukkale Belediyesi ve şirketi Personel A.Ş. arasında imzalanan toplu iş
sözleşmeleri imza törenine katıldı.
Kovid-19 nedeniyle sınırlı katılımla
gerçekleştirilen imza törenine Genel
Başkan Vekilimiz Av. Hüseyin Öz, Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki,
Denizli Şube Başkanımız Sezai Söylemez, Pamukkale Belediye Başkan Yardımcısı Türkay Gözlükaya, Pamukkale
Personel A.Ş. Genel Müdürü Yılmaz
Karakaya ve işyeri sendika temsilcimiz
katıldı.

da göz önünde bulundurursak imzaladığımız sözleşmelerin kıymeti bir kat
daha artıyor. Belediyemizin imkanları
ve üyelerimizin hakları arasında denge gözeterek imzaladığımız toplu iş
sözleşmelerimizin hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum” dedi.
İmzalanan sözleşmelerle birlikte üyelerimiz arasındaki ücret farklarını minimuma çekmek için çaba sarf ettikle-

Pamukkale’nin ülkemizin en önemli
turizm şehirlerinden biri olduğunun
altını çizen Genel Başkan Vekilimiz Öz,
“Ülkemizin en büyük turizm merkezlerinden biri olan Pamukkale’de üyelerimiz adına güzel sözleşmelere imza
attık. Günümüz pandemi koşullarını
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rini ifade eden Genel Başkan Vekilimiz
Av. Hüseyin Öz, “İmzaladığımız toplu
sözleşmelerle bir yandan üyelerimizin
geçim olanaklarını iyileştirirken diğer
yandan da çalışanlar arası ücret adaletini sağlamaya gayret gösteriyoruz.
HAK-İŞ/HİZMET-İŞ Sendikamız 43 yıllık emek yolculuğunda her zaman iş
barışından yana olmuştur. Ardı ardına
imzaladığımız sözleşmelerle bunu her
zaman ortaya koyuyoruz” şeklinde
konuştu. Pamukkale Belediye Başkanı
Avni Örki ise, “Belediyemizin imkanları doğrultusunda çalışanlarımız için
en iyi sözleşmeleri imzaladık. Çalışanlarımız pandemi döneminde büyük bir
eforla halkımıza hizmet etti. Allah onlardan razı olsun” dedi.
Denizli Şube Başkanımız Sezai Söylemez de imzalanan sözleşmelerin yaklaşık 850 üyemizi kapsadığını belirterek, katılımlarından ve katkılarından
ötürü Genel Başkan Vekilimiz Öz’e ve
Pamukkale Belediye Başkanı Örki’ye
teşekkür etti.

TOPLU İŞ SÖZLEŞMELERİ

GENEL BAŞKAN VEKİLİMİZ ÖZ, DÜZCE BELEDİYESİ İLE
İMZALANAN TOPLU SÖZLEŞME TÖRENİNE KATILDI
HAK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı ve Genel Başkan Vekilimiz Av. Hüseyin Öz,
20 Nisan 2021 tarihinde, Düzce Belediyesi ile Sendikamız arasında imzalanan
toplu iş sözleşmesi imza törenine katıldı.

HAK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı ve Genel Başkan Vekilimiz Av. Hüseyin Öz, 20
Nisan 2021 tarihinde, Düzce Belediyesi
ile Sendikamız arasında imzalanan toplu iş sözleşmesi imza törenine katıldı.
Düzce Belediyesi başkanlık makamında
sınırlı katılımla gerçekleştirilen imza törenine HAK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı
ve Genel Başkan Vekilimiz Av. Hüseyin
Öz, Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk
Özlü, Sakarya Şube Başkanımız M. Mesut Gökdemir, Düzce Belediye Başkan
Yardımcısı Sinan İnan ve iş yeri sendika
temsilcilerimiz katıldı.
ÜYELERİMİZ ENFLASYONA
EZDİRİLMEDİ
İmzalanan toplu iş sözleşmesi ile Düzce
Belediyesinde çalışan üyelerimiz enflasyona ezdirilmedi. Öte yandan Ramazan ayı gıda yardımı nakde çevrilerek
üyelerimizin istedikleri gibi kullanmaları sağlandı. Daha önce verilmeyen yakacak yardımı da sözleşmeye eklendi.
ÇALIŞMA SAATLERİNİ 45 SAATTEN
40 SAATE DÜŞÜREN EK PROTOKOL
İMZALANARAK İŞ BARIŞI SAĞLANDI
İmza töreninde ayrıca Düzce Belediyesi
iştiraki BELKA şirketinde çalışan üyelerimizin haftalık çalışma saatlerini 45
saatten 40 saate indiren ek protokol
de imzalandı. Böylece hem BELKA çalışanlarının da diğer işçilerle aynı mesai
saatlerinde çalışmaları hem de iş barışı
sağlanmış oldu.
İmzalanan sözleşmeyle ilgili değerlendirmelerde bulunan Genel Başkan Vekilimiz Öz, “Batı Karadeniz’in en güzel
ve en önemli şehirlerinden biri olan
Düzce Belediyesi ile imzalanan sözleşme üyelerimize ve ailelerine hayırlar

getirsin. Düzce Belediyesi’nde dört yıl
süren bir hukuk mücadelesi yürüttük.
O dönem üyelerimiz ve aileleri çok zor
günlerden geçti. Allah’a şükür o günleri
dayanışmamızla geride bıraktık ve şimdi Düzce Belediyesi’nde toplu iş sözleşmeleri bir bir imzalıyoruz” dedi.
ÖZ: ÜYELERİMİZİN ÜCRET VE
SOSYAL HAKLARINI İYİLEŞTİRME
MÜCADELESİ VERİYORUZ
Toplu iş sözleşmesinin imzalanmasında
emeği geçenlere teşekkür eden Genel
Başkan Vekilimiz Av. Hüseyin Öz, “HİZMET-İŞ olarak tüm iş yerlerimizde, bir
yandan üyelerimizin ücret ve sosyal
haklarını iyileştirme mücadelesi verirken diğer yandan da iş barışını tesis
etmek ve güçlendirmek için mücadele
ediyoruz. Düzce Belediyesi ile imzalanan sözleşme ve ek protokol bunun en
güzel örneklerinden biridir. Bu dönemde bizleri ağırlayan, sorunlarımıza dikkatle gösteren ve çalışanlarının hakkını
gözeten başta Belediye Başkanımız Dr.
Faruk Özlü olmak üzere, belediye başkan yardımcılarımıza, birim müdürleri254

mize, üyelerimiz ve şahsım adına daha
teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.
BAŞKAN ÖZLÜ’DEN GENEL BAŞKAN
VEKİLİMİZ ÖZ’E TEŞEKKÜR
Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü
ise, katkılarından dolayı Genel Başkan
Vekilimiz Av. Hüseyin Öz’e teşekkür
ederken, sözleşmenin ve ek protokolün üyelerimize hayırlı olması dileğinde
bulundu.
GENEL BAŞKAN VEKİLİMİZ ÖZ’DEN,
İNAN’A HAYIRLI OLSUN ZİYARETİ
HAK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı ve
Genel Başkan Vekilimiz Av. Hüseyin
Öz daha sonra Düzce Belediye Başkan
Yardımcılığına getirilen, Sinan İnan’a
hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.
Genel Başkan Vekilimiz Öz, Sakarya Şubemizin denetim kurulu eski üyesi ve
eski iş yeri baştemsilcimiz olan İnan’a
yeni görevinde başarılar diledi.

TOPLU İŞ SÖZLEŞMELERİ

TRABZON/HAYRAT BELEDİYESİ
bir törenle imzalandı. İmzalanan sözleşmede üyelerimizin ücretlerine birinci yıl
%18, ikinci ve üçüncü yıllarda ise gerçekleşecek enflasyon oranı artı 1 puan
oranında zam yapılması kararlaştırıldı.

Sendikamız ile Trabzon’a bağlı Hayrat
Belediyesi arasında üç yıllık toplu iş sözleşmesi imzalandı. Toplu iş sözleşmesi
Trabzon Şube Başkanımız İsmail Hakkı

Kaplan, Hayrat Belediye Başkanı Mehmet Nuhoğlu, Trabzon Şube Başkan Yardımcımız Şevket Çelik ve iş yeri sendika
temsilcimiz Tuncay Yeşilyurt’un katıldığı

İmzalanan sözleşmenin üyelerimize
hayırlı olması temennisinde bulunan
Trabzon Şube Başkanımız İsmail Hakkı
Kaplan, “Üyelerimizi çalışanları olarak
değil ailesinden biri olarak görüp, o
doğrultuda hareket eden Belediye Başkanımız Mehmet Nuhoğlu’na teşekkür
ediyoruz. Üyelerimizin daha iyi yaşam
şartlarına sahip olması için HİZMET-İŞ
olarak elimizden gelenin en iyisini yapmaya gayret ediyoruz” dedi.

SAKARYA/KAYNARCA BELEDİYESİ
Sendikamız ile Sakarya’ya bağlı Kaynarca Belediyesi arasında iki yıl geçerli

olacak toplu iş sözleşmesi imzalandı.
Toplu iş sözleşmesi Sakarya Şube Baş-

kanımız Mehmet Mesut Gökdemir ve
Kaynarca Belediye Başkanı Murat Kefli
arasında imzalandı. İmzalanan sözleşmeyle ilgili değerlendirmelerde bulunan Sakarya Şube Başkanımız Mehmet
Mesut Gökdemir, “Müzakere kültürü
ve nezaket içinde sonlandırdığımız bu
toplu iş sözleşmesinde üyelerimizin
sosyal ve ücret haklarında günümüz
koşullarını da göze alarak bu sözleşmeyi imza altına aldık. Samimiyeti, duyarlılığı ve gösterdiği gayretlerden dolayı
Kaynarca Belediye Başkanımız Sayın
Murat Kefli ve ekibine teşekkürü bir
borç biliriz” dedi.

TRABZON/DÜZKÖY BELEDİYESİ

Sendikamız ile Trabzon’a bağlı Düzköy
Belediyesi arasında iki yıllık toplu iş
sözleşmesi imzalandı. Sözleşme, Trabzon Şube Başkanımız İsmail Hakkı Kaplan, Düzköy Belediye Başkanı Yılmaz

Ankara, Trabzon Şube Başkan Yardımcımız Şevket Çelik ve iş yeri sendika
temsilcimiz Gençağa Öksüz arasında
imzalanırken, üyelerimizin ücretlerine birinci yıl %13.15, ikinci yıl ise yıllık
255

enflasyon oranında yapıldı. Toplu iş
sözleşmesinin imzalamasında emeği
geçenlere teşekkür eden Trabzon Şube
Başkanımız İsmail Kaplan, “Emekçinin
hakkını vermek, çalışanların en iyi koşullarda çalışmasını sağlamak hem dinimiz İslam’ın emri hem de Sendikamız
HİZMET-İŞ’in 43 yıldır var olma sebebi.
Bugün imzaladığımız sözleşmeyle, halkımız için gece gündüz demeden çalışan emekçilerimizin haklarını almanın
sevinci içirişindeyiz. Sözleşmemizin
üyelerimize, belediyemize ve sendikamıza hayırlı olmasını temenni ediyorum” dedi.

TOPLU İŞ SÖZLEŞMELERİ

TRABZON/AKÇAABAT BELEDİYESİ

Sendikamız ile Trabzon’a bağlı Akçaabat
Belediyesi arasında bir süredir devam
eden toplu iş sözleşmesi görüşmeleri anlaşmayla sonuçlanarak imzalandı. Toplu

iş sözleşmesi Trabzon Şube Başkanımız
İsmail Hakkı Kaplan, Akçaabat Belediye
Başkanı Osman Nuri Ekim, Trabzon Şube
Başkan Yardımcımız Şevket Çelik, Akça-

abat Belediye Başkan Yardımcısı Serkan
Özdemir ve iş yeri sendika temsilcimiz
Cemal Akyüz’ün katılımlarıyla imzalandı.
Bir yıl geçerli olacak toplu iş sözleşmesi kapsamında üyelerimizin ücretlerine
%15 zam yapıldı. Sözleşmenin karşılıklı anlayış ile sonuçlandığı ifade eden
Trabzon Şube Başkanımız İsmail Hakkı
Kaplan, “Akçaabat Belediyesi’nde çalışan üyelerimizin haklarını iyileştirmek
için uzun süren görüşmeler yürüttük.
Bu görüşmeler esnasında hiçbir zaman
mücadelemizi çatışma yoluna çekmedik, anlaşma yönüne çevirdik. Belediye
Başkanımız ve bürokratlarımızda bizimle aynı düşüncede üyelerimizin çıkarları
için hareket etti.” dedi.

KAYSERİ/FELAHİYE BELEDİYESİ İMAR A.Ş.
Sendikamız ile Kayseri’ye bağlı Felahiye Belediyesi
İmar A.Ş. arasında toplu iş sözleşmesi imzalandı.
Toplu iş sözleşmesi Kayseri Şube Başkanımız Serhat
Çelik ve Felahiye Belediye Başkanı Vural Çoşkun
arasında imzalanırken, üyelerimizin ücretlerine
günümüz koşullarında iyileştirmeler yapıldı. Sözleşmeyle ilgili değerlendirmelerde bulunan Kayseri
Şube Başkanımız Serhat Çelik, “İmza altına alınan
toplu iş sözleşmesinin hayırlara vesile olmasını
diliyorum. Yapılan toplu iş sözleşmemizde emeği
geçen başta belediye başkanımız Sayın Vural Coşkun’a ve belediye yetkililerine teşekkür ediyorum”
dedi.

YOZGAT/OLUKÖZÜ BELEDİYESİ

Sendikamız ile Yozgat’a bağlı Oluközü
Belediyesi arasında iki yıllık toplu iş
sözleşmesi imzalandı. Toplu iş sözleş-

mesi Yozgat Şube Başkanımız Ferman
Zararsız ile Oluközü Belediye Başkanı
Hasan Aydınsoy arasında imzalanırken,
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üyelerimizin ücretlerine sosyal haklar
hariç her iki yılda da ayrı ayrı %13 oranında zam yapıldı. Toplu iş sözleşmesinin imzalanmasında emeği geçenlere
teşekkür eden Yozgat Şube Başkanımız
Ferman Zararsız, “Gün geçtikçe sözleşmelerimize bir yenisini daha ekliyoruz.
Ülkemizin dört bir yanında gece gündüz demeden çalışan belediye emekçilerimize çok şey borçluyuz. İmzaladığımız sözleşmelerle emekçilerimize olan
minnetimizi göstermeye çalışıyoruz.
Sözleşmemiz üyelerimize, ailelerine,
belediyelerimize ve sendikamıza hayırlı
olsun” dedi.

TOPLU İŞ SÖZLEŞMELERİ

TRABZON/SÜRMENE BELEDİYESİ

Sendikamız ile Trabzon’a bağlı Sürmene
Belediyesi arasında iki yıllık toplu iş sözleşmesi bağıtlandı. Toplu iş sözleşmesi
Trabzon Şube Başkanımız İsmail Hakkı
Kaplan, Sürmene Belediye Başkanı Rah-

mi Üstün, Trabzon Şube Başkan Yardımcımız Şevket Çelik ve koronavirüs nedeniyle sınırlı sayıda üyemizin katılımıyla
imzalandı. İmzalanan sözleşme kapsamında üyelerimizin ücretlerine her iki

yılda da yıllık enflasyon oranında zam
yapıldı. Sürmene’nin tarih turizmiyle
ülkemizin önemli bir değerlerinden biri
olduğunu ifade eden Trabzon Şube Başkanımız İsmail Hakkı Kaplan, “Ülkemiz
ve dünya için böyle önemli ilçede görev
yapan emekçi kardeşlerimize kolaylıklar
diliyorum. Üyelerimiz işlerini yaparken
bir yandan halkımıza karşı sorumluluklarını yerine getiriyor bir yandan da ülkemizin aydınlık ve gelişmiş yüzünü tüm
yabancı misafirlerimize gösteriyor. Böyle ağır bir görevi layığıyla yerine getirmek kolay değildir. Üyelerimize teşekkür
ediyor, imzalanan sözleşmenin hayırlı ve
bereketli olmasını diliyorum” dedi.

ERZİNCAN/KEMALİYE BELEDİYESİ PERSONEL LTD. ŞTİ.

Sendikamız ile Erzincan’a bağlı Kemaliye
Belediyesi iştiraki Personel Ltd. Şti. arasında bir süredir devam eden toplu iş
sözleşmesi görüşmeleri olumlu sonuçlanarak iki yıl süreli imzalandı. Toplu iş
sözleşmesi, Erzincan Şube Başkanımız

Harun Mutlu, Kemaliye Belediye Başkanı Mehmet Karaman ve Şirket Müdürü
Hasan Demirkıyık tarafından imzalandı.
İki yıl geçerli olacak toplu iş sözleşmesi
kapsamında üyelerimizin taban ücretleri ilk yıl brüt 138 TL’ye yükseltildi. Söz-

leşmenin ikinci yılında ise asgari ücrete
gelecek zam oranında artış yapılması
konusunda anlaşmaya varıldı. Toplu iş
sözleşmesi imza töreninde konuşan Erzincan Şube Başkanımız Harun Mutlu,
“Toplu iş sözleşmesinde emeği geçen
herkese teşekkür ediyoruz. Sendika olarak amacımız hem belediyelerin hem de
üyelerimizin menfaatlerini eşit oranda
korumak. Sözleşmenin üyelerimize ve
belediyemize hayırlar getirmesini temenni ediyor, Belediye Başkanımız sayın
Mehmet Karaman Bey’e bu süreçte bize
göstermiş olduğu ilgi ve alakalarına çok
teşekkür ediyorum” dedi

BOLU/GEREDE BELEDİYESİ
landı. İmzalanan sözleşmeye göre üyelerimizin ücretlerine her yıl için yüzde
20 zam yapılırken üyelerimizin sosyal
haklarına da yüzde 15 iyileştirme yapıldı.

Sendikamız HİZMET-İŞ ile Bolu’ya bağlı Gerede Belediyesi arasında iki yıllık
toplu iş sözleşmesi imzalandı. Toplu iş

sözleşmesi Ankara 4 No’lu Şube Başkanımız Yusuf Güler ile Gerede Belediye
Başkanı Mustafa Allar arasında imza257

İmza töreninde konuşan Ankara 4
No’lu Şube Başkanımız Yusuf Güler,
“Emeğin ve alın terinin karşılıksız kalmaması için çaba gösteriyoruz. Toplu
iş sözleşmesinde emeği geçen herkese
teşekkür ediyorum, sözleşmemiz üyelerimize, sendikamıza ve belediyemize
hayırlı olsun” dedi.

TOPLU İŞ SÖZLEŞMELERİ

ESKİŞEHİR/MİHALGAZİ BELEDİYESİ

Sendikamız ile Eskişehir’e bağlı Mihalgazi Belediyesi arasında bir süredir devam
eden toplu iş sözleşmesi görüşmeleri

mutabakat ile sonuçlandı. Toplu iş sözleşmesi Kütahya Şube Başkanımız Sabahattin Ödemiş ile Mihalgazi Belediye

Başkanı Zeynep Güneş Akgün arasında
imzalanırken, sözleşme gereğince üyelerimizin sosyal haklarında ve ücretlerinde
iyileştirmeler yapıldı. Toplu iş sözleşmesinin hayırlı olmasını dileyen Kütahya
Şube Başkanımız Sabahattin Ödemiş,
“Yaklaşan mübarek Ramazan ayı öncesi
imzaladığımız bu sözleşme hem emekçilerimizi hem de bizleri ziyadesiyle mutlu
etmiştir. Ramazan ayı paylaşmak demek,
yardımlaşmak demek. Çalışanlarımızı
maneviyatı yüksek böylesi bir ayda lafta
değil gerçekten düşünen belediye başkanımıza şükranlarımı sunuyorum” dedi.

SAKARYA/KARASU BELEDİYESİ
ken üyelerimizin ücret ve sosyal haklarında iyileştirmeler yapıldı.

Sendikamız ile Sakarya’ya bağlı Karasu
Belediyesi arasında iki yıl geçerli olacak
toplu iş sözleşmesi imzalandı. Toplu iş

sözleşmesi Sakarya Şube Başkanımız
M. Mesut Gökdemir ile Karasu Belediye
Başkanı İshak Sarı tarafından imzalanır-

Sözleşme töreninde açıklamalarda bulunan Sakarya Şube Başkanımız M. Mesut
Gökdemir, “Bizim sendikacılık anlayışımız sadece toplu iş sözleşmesi imzalayıp
onun takibini yapmak değildir. Biz ayrıca devletin bir sosyal politika aracıyız.
Gelir dağılımı açısından, sosyal politika
geliştirme açısından, gelir düzeyi düşük
vatandaşlarımızın diğer çalışanlarla aynı
ücretlerde çalışması açısından düşünmek zorundayız. Bu nedenle sorumluluğumuzun bilincindeyiz ve düsturla çalışmalar yapma gayreti içerisindeyiz.” dedi.

DİYARBAKIR/SİLVAN BELEDİYESİ
tarafından imzalandı. Sözleşmeye göre
üyelerimizin birinci yıl en düşük yevmiyesi 340 TL olurken 2. ve 3. yıllar için
enflasyon farkı artı 2 puan refah payı
eklenecek. Ayrıca üyelerimizin sosyal
haklarında da iyileştirmeler yapıldı.

Sendikamız ile Diyarbakır’a bağlı Silvan
Belediyesi arasında üç yıl geçerli toplu
iş sözleşmesi imzalandı. Toplu iş söz-

leşmesi Diyarbakır Şube Başkanımız
Ercan Kahraman ile Silvan Kaymakamı
ve Belediye Başkan Vekili Murat Öztürk
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Toplu iş sözleşmesi imza töreninde
konuşan Diyarbakır Şube Başkanımız
Ercan Kahraman, “Toplu iş sözleşmesinde emeği geçen herkese teşekkür
ediyorum. HİZMET-İŞ olarak amacımız
üyelerimizin hak kayıplarına uğramaması ve sözleşmelerimizin masada uzlaşı içerisinde imzalanmasıdır.” dedi.

TOPLU İŞ SÖZLEŞMELERİ

BATMAN/SASON BELEDİYESİ PERSONEL LTD. ŞTİ.

Sendikamız ile Batman’a bağlı Sason Belediyesi Personel Ltd. Şti. arasında uzun
süredir devam eden toplu iş sözleşmesi
görüşmeleri anlaşma ile sonuçlanarak
imzalandı. Toplu iş sözleşmesi Batman

İl Başkanımız Bünyamin Sögüt ile Sason
Belediye Başkanı Mehmet Şafi Yavuz
arasında imzalanırken üyelerimizin birinci yıl yevmiyeleri 125,21 TL’ye, ikinci
yıl 137,73 TL’ye, üçüncü yıl 151,50 TL’ye

yükseltildi. Sözleşme kapsamında ayrıca
sosyal haklara %10 zam yapılırken, 52
günlük ilave tediye verilmesi konusunda
anlaşmaya varıldı. İmzalanan sözleşme
ile ilgili değerlendirmelerde bulunan
Batman İl Başkanımız Bünyamin Sögüt,
“Mübarek Ramazan ayında üyelerimizi
sevindiren Soson Belediye Başkanımıza
teşekkür ediyoruz. Sason için gecesine
gündüzüne katarak çalışan üyelerimiz
için imzaladığımız toplu iş sözleşmemiz
üyelerimize ve kıymetli ailelerine hayırlı
olsun. Sadece sendikal konularda değil,
hayatın her alanında üyelerimizin yanında olmaya çalışıyoruz. 43 yıllık birikimimizle üyelerimizle her zaman her yerde
beraberiz” dedi.

SİVAS/SUŞEHRİ BELEDİYESİ
Sendikamız ile Sivas’a bağlı Suşehri
arasında devam eden sözleşme görüşmeleri anlaşma ile sonuçlandı. Toplu iş

sözleşmesi Sivas Şube Başkanımız Nihat Şimşek ile Suşehri Belediye Başkanı
Fazlı Yüksel tarafından imzalandı.

İmzalanan sözleşme ile birlikte üyelerimizin günlük yevmiyeleri 40 TL zam
yapılarak 190 TL’ye yükseltilirken ayrıca
sosyal haklara da %13 oranında zam
yapıldı. Sözleşmenin üyelerimize hayırlı
olmasını dileyen Sivas Şube Başkanımız
Nihat Şimşek, “Sözleşme sürecimiz,
karşılıklı uzlaşı ve anlaşma ile sonuçlanmıştır. Bir yandan üyelerimizin hakkını
gözetirken bir yandan da belediyemizin
dolayısıyla halkımızın kaynaklarını gözettik. Her zaman olduğu gibi üyelerimizin de onayıyla sözleşmemizi imzaladık. Bereketli olsun” dedi.

MUŞ/MALAZGİRT BELEDİYESİ

Sendikamız ile Muş’a bağlı Malazgirt
Belediyesi arasında devam eden toplu
iş sözleşmesi görüşmeleri anlaşmayla
sonuçlanarak iki yıllık imzalandı. Toplu

iş sözleşmesi Muş Şube Başkanımız Yaşar Kalır ile Malazgirt Belediye Başkanı Cengiz Altın arasında imzalanırken,
üyelerimizin ücretlerine birinci yıl %30,
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ikinci yıl ise gerçekleşecek enflasyon
artı 6 puan oranında zam yapılması konusunda anlaşmaya varıldı. Sözleşmenin üyelerimizi sevindirdiğini belirten
Muş Şube Başkanımız Yaşar Kalır, “HİZMET-İŞ Sendikası Muş Şube Başkanlığı
olarak üyelerimizin haklarını korumak
için gece gündüz mesai yapıyoruz. Misyonumuz gereği sadece Sendikamıza
üye arkadaşlarımızın değil tüm emekçi
kardeşlerimizin sorunlarına eğiliyoruz.
Emekçi kardeşlerimiz de bu mücadelemizde her zaman bize arka çıkıyor, Allah hepsinden razı olsun” dedi.

TOPLU İŞ SÖZLEŞMELERİ

SİVAS/ŞARKIŞLA BELEDİYESİ
%13 zam yapılırken, Şarkışla Belediyesi
Personel Ltd. Şti.’nde çalışan üyelerimizin ise birinci yıl yevmiyeleri 131 TL’ye
çıkarılarak, ikinci yıl %12, üçüncü yıl
%12 zam yapıldı.

Sendikamız ile Sivas’a bağlı Şarkışla
Belediyesi ve Sarkışla Belediyesi şirketi Personel Ltd. Şti. arasında toplu iş
sözleşmeleri bağıtlandı. Toplu iş sözleşmeleri Sivas Şube Başkanımız Nihat

Şimşek ile Şarkışla Belediye Başkanı
A. Turgay Oğuz arasında imzalandı.
Şarkışla Belediyesi’nde çalışan üyelerimizin ücretlerine ve sosyal haklarına
birinci yıl %15, ikinci yıl %14, üçüncü yıl

Sözleşmelerle ilgili açıklamalarda bulunan Sivas Şube Başkanımız Nihat
Şimşek, “Şarkışla Belediyesi’nde çifte
imza atmanın heyecanını ve gururunu
yaşıyoruz. Şarkışla çalışanlarının en
büyük şansı işçiden ve emekten yana
bir başkanlarının olması. Uzun ve çetin
geçen müzakerelerin ardından gelen
sözleşmemiz hem üyelerimizin haklarını iyileştiriyor hem de iş barışımızı
güçlendiriyor. Hayırlı ve uğurlu olsun”
dedi.

SİVAS/İMRANLI BELEDİYESİ

Sendikamız ile Sivas’a bağlı İmranlı Belediyesi arasında bir yıllık toplu iş sözleşmesi imzalandı. Toplu iş sözleşmesi
Sivas Şube Başkanımız Nihat Şimşek

ile İmranlı Belediye Başkanı Murat Açıl
arasında imzalanırken, üyelerimizin ücretlerine ve sosyal haklarına %13 zam
yapıldı. Sözleşmenin karşılıklı diyalog

ile sonuçlandığı ifade eden Sivas Şube
Başkanımız Nihat Şimşek, “Dünya ekonomik sistemini ayakta tutan şey emek
ve alın teridir. Emek ve alın terinin olmadığı hiçbir sistem var olamaz. Bizler
emekçiler olarak halkımıza ve iş verenlerimize karşı sorumluyuz. Sorumluluklarımızı bu pandemi döneminde eksiksiz yerine getirdiğimizi düşünüyorum.
Bugünde o emeklerimizin karşılığını
alıyoruz. Emeği geçen herkese teşekkür ediyor üyelerimize hayırlı olsun diliyorum” dedi. İmranlı Belediye Başkanı
Murat Açıl da sözleşmenin hayırlara
vesile olmasını temenni etti.

SİVAS/GÖLOVA BELEDİYESİ

Sendikamız ile Sivas’a bağlı Gölova Belediyesi arasında iki yıllık toplu sözleşme
imzalandı. Sözleşme Sivas Şube Başka-

nımız Nihat Şimşek ile Gülova Belediye
Başkanı Halil Önge arasında imzalanırken, üyelerimizin ücretlerine ve sosyal
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haklarına birinci yıl için %25, ikinci yıl
içinse yine %25 zam yapıldı. Üyelerimizin haklarını gözeten Gülova Belediye
Başkanı Önge’ye teşekkür eden Sivas
Şube Başkanımız Nihat Şimşek, “Tabi biz
sendikacılar ve çalışanlar daha yüksek
ücret zamları istiyoruz ama ülkemizde
ve dünyada yaşanan pandemi sürecinden kaynaklı ekonomik dar boğaz bu isteklerimizi biraz dizginlememize neden
oluyor. Buna rağmen sağ olsun başkanımızla şartları zorlayarak iyi bir sözleşmeye imza attık. Hayırlı olsun” dedi.

TOPLU İŞ SÖZLEŞMELERİ

SİVAS/KANGAL BELEDİYESİ

Sendikamız ile Sivas’a bağlı Kangal Belediyesi arasında iki yıllık toplu iş sözleşmesi imzalandı. Toplu iş sözleşmesi

Sivas Şube Başkanımız Nihat Şimşek ile
Kangal Belediye Başkanı Ahmet Kürşad
Apaydın arasında imzalanırken, üyele-

rimizin ücretlerine ve sosyal haklarına
birinci yıl %13, ikinci yıl ise %16 zam
yapıldı. Sözleşmenin imzalanmasında
emeği geçenlere teşekkür eden Sivas
Şube Başkanımız Nihat Şimşek, “Çalışanlar için en büyük mutluluk emeğinin karşılığını almaktır. Belediyemizin
imkanları dahilinde çalışan işçi kardeşlerimizin maaş ve sosyal haklarını
iyileştirdik. Ramazan öncesi yaptığımız
bu sözleşmenin tüm işçi kardeşlerimize hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum”
dedi.

SİVAS/KOYULHİSAR BELEDİYESİ
üyelerimizin ücret ve sosyal haklarında
iyileştirmeler yapıldı.

Sendikamız ile Sivas’a bağlı Koyulhisar
Belediyesi arasında iki yıl süreli toplu iş
sözleşmesi imzalandı.

Sözleşme Sivas Şube Başkanımız Nihat
Şimşek ile Koyulhisar Belediye Başkanı
Osman Epsileli arasında imzalanırken,

Toplu iş sözleşmesinin emekçilere hayırlı olmasını temenni eden Sivas Şube
Başkanımız Nihat Şimşek, “Önemli bir
anlaşmaya imza attık. Gerçekleştirilen
anlaşmanın üyelerimize hayırlı olmasını diliyorum. HİZMET-İŞ olarak 43 yıldır
emeğe ve emekçiye verdiğimiz değer
sayesinde yıllardır Türkiye’nin en büyük işçi sendikası olması konumumuzu
istikrarlı bir şekilde sürdürüyoruz. Bizlere destek veren üyelerimize teşekkür
ediyoruz” dedi.

SİVAS/HAFİK BELEDİYESİ HAFİKBELSAN LTD. ŞTİ.
nımız Nihat Şimşek ile Hafik Belediye
Başkanı Selahattin Çuhadaroğlu arasında imzalanırken, üyelerimizin birinci
yıl yevmiyeleri 149 TL’ye yükseltilirken,
ikinci ve üçüncü yıllarda ise TUİK tarafından açıklanacak olan enflasyon oranı +2 puan şeklinde zam yapılacak.

Sendikamız ile Sivas’a bağlı Hafik Belediyesi Hafikbelsan Ltd.Şti. arasında

iki yıllık toplu iş sözleşmesi bağıtlandı.
Toplu iş sözleşmesi Sivas Şube Başka261

Sözleşmenin hayırlı olmasını dileyen
Sivas şube Başkanımız Nihat Şimşek,
“Sendikamız, belediye emekçilerinin
hak ve çıkarlarını geliştirme mücadelesini sürdürmeye devam edecektir.
Güvencesiz ve sendikasız koşullarda
çalışan ve henüz örgütlenmemiş olan
tüm emekçileri HİZMET-İŞ’te buluşmaya devam ediyoruz” dedi.

TOPLU İŞ SÖZLEŞMELERİ

HAKKARİ BELEDİYESİ HAKBEL PERSONEL A.Ş.

Sendikamız ile Hakkari Belediyesi HAKBEL Personel A.Ş. arasında ek protokol
imzalandı. Ek protokol Genel Merkez
Teşkilatlanma Uzmanımız M. Zeki Özen
ile Hakkari Valisi ve Hakkari Belediye
Başkan Vekili İdris Akbıyık arasında
imzalandı. İmzalanan protokol kapsa-

mında üyelerimizin maaşlarına her ay
800 TL fark yansıtılması konusunda
anlaşmaya varıldı. İmzalanan protokol
gereğince Hakkari Belediyesi HAKBEL
Personel A.Ş. bünyesinde çalışan bekar
üyemizin maaşı net 3850, evli üyemizin net 4450 TL oldu.

Üyelerimizi mağdur etmeyen Hakkari
Valisi Akbıyık’a teşekkür eden Genel
Merkez Teşkilatlanma Uzmanımız M.
Zeki Özen, “Hakkari Belediyesi çalışanları adına tarihi bir günü yaşıyoruz. HAK-İŞ/HİZMET-İŞ Sendikamızın
emekleri, Hakkari Vali’mizin destekleriyle üyelerimiz mağdur edilmedi.
Çok şükür Hakkari’de bundan sonra
iş barışının sağlandığı yeni bir dönem
yaşayacağız. Hakkari için gece gündüz
çalışan, yıllarca ideolojik sendikaların
prangalarına mahkum edilmiş ancak
HAK-İŞ/HİZMET-İŞ’in gelmesiyle kötü
günleri geride bırakan üyelerimize ve
kıymetli ailelerine hayırlı olsun. Birlikte
daha çok işler başaracağız” dedi.
Hakkari Valisi ve Hakkari Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık ise, kazançların
çalışanlara ve ailelerine hayırlı olması
dileğinde bulundu.

BİTLİS BELEDİYESİ
İmza töreninde konuşan Muş Şube
Başkanımız Yaşar Kalır, “Üyelerimizin
huzuru, mutluluğu ve refahı bizler için
son derece önemli. Bitlis Belediyesi’nde çalışan üyelerimizin çalışma motivasyonlarını ve yaşam standartlarını
arttırabilmek adına Bitlis Belediye Başkanımızla elimizden gelenin en iyisini
yapmaya çalıştık. Sonuç olarak başarılı
iki sözleşme hazırlayıp imzaladık. Sözleşmelerimizin sendikamıza, belediyemize ve kıymetli üyelerimize hayırlar
getirmesini temenni ediyorum” dedi.

Sendikamız ile Bitlis Belediyesi iştirakleri Katı Atık Şirketi ve BİTEK Şirketi
arasında bir süredir devam eden toplu
iş sözleşmesi görüşmeleri anlaşmayla
sonuçlanarak imza altına alındı.

Toplu iş sözleşmeleri Muş Şube Başkanımız Yaşar Kalır ile Bitlis Belediye Başkanı NesrullahTanğlay arasında imzalanırken, üyelerimizin ücretleri 3500 TL
ila 4000 TL olarak belirlendi.
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Bitlis Belediye Başkanı NesrullahTanğlay ise yaptığı konuşmada, “İşçilerimizin gayretlerinden ve emeklerinden
son derece memnunuz. İmzaladığımız
toplu iş sözleşmeleri memnuniyetimizi bir nebze olsa da onlara göstermek
içindir. Sözleşmenin bereketli ve hayırlı
olmasını diliyorum” şeklinde konuştu.

TOPLU İŞ SÖZLEŞMELERİ

BAYBURT BELEDİYESİ BAYBEL-SAN LTD. ŞTİ.
“HAK-İŞ ve HİZMET-İŞ olarak emeğe
ve emekçiye her zaman her koşulda
destek olmaya devam edeceğiz. Bizlere ve çalışanlarına babacan tavırla
yaklaşan Bayburt Belediye Başkanımız
Sayın Hükmü Pekmezci’ye şükranlarımı
sunuyorum. Sözleşmemiz üyelerimize
bereketli ve hayırlı olsun” dedi.

Sendikamız ile Bayburt Belediyesi BayBel-San Ltd. Şti. arasında devam eden
sözleşme görüşmeleri anlaşmayla sonuçlanarak iki yıllık imzalandı.
Toplu iş sözleşmesi, Trabzon Şube Başkanımız İsmail Hakkı Kaplan, Bayburt
Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci,
Trabzon Şube Başkan Yardımcımız Şevket Çelik, BayBel-San Genel Müdürü
Hatem Serkan Taner ve Bayburt Belediye Başkan Yardımcısı Süreyya Türkmenli’nin katıldığı bir törenle imzalandı.

175 üyemizi ilgilendiren sözleşme kapsamında üyelerimizin ücretlerine birinci yıl %12+%12 zam yapılırken, ikinci
yıl %7+%7 zam yapıldı. Sözleşme gereğince ayrıca üç ayda bir 7 günlük ikramiye verilmesi ve Ramazan ve Kurban
Bayramlarında verilen ikramiyelerde
de iyileştirme yapılması konularında
anlaşmaya varıldı.
Toplu iş sözleşmesi süreçlerinde emeği
olan herkese teşekkür eden Trabzon
Şube Başkanımız İsmail Hakkı Kaplan,

Törende konuşan Bayburt Belediye
Başkanı Hükmü Pekmezci, toplu sözleşmenin imzalanmasından dolayı
mutlu olduğunu söyleyerek, “Bizler
her şeyden önce bir aileyiz. Hepimiz
Bayburt halkına hizmet için buradayız.
Covid-19 salgınının sebep olduğu kısıtlamalar ve tedbirler altında geçen son
bir yıl içerisinde bütün zorluklar ve imkansızlıklara rağmen belediye hizmetlerinin aksatılmadan yürütülmesinde
büyük katkıları olan çalışanlarımıza bu
vesile ile teşekkür ediyorum. İşçilerimizin mutluluğu bizimde mutluluğumuz.
Sözleşmemiz hayırlı uğurlu olsun” ifadelerini kullandı.

KIRIKKALE BELEDİYESİ YEŞİL VADİ SU BİRLİĞİ
%21 oranında zam yapıldı. Toplu iş sözleşmesinin imzalanmasında emeği geçenlere teşekkür eden Kırıkkale Şube
Başkanımız Celal Yünlü, “HİZMET-İŞ
Sendikası olarak, pandemi dönemin
getirdiği olumsuzlukları işçilerimiz lehine en aza indirmek için mücadele ediyoruz. Biz böyle mücadele içindeyken
elbette Belediye Başkanlarımızın da
desteklerini görüyoruz. Bugün Kırıkkale’ de emeğe ve emekçiye saygı duyan
bir belediye yönetimiyle sözleşme imzaladık. Sözleşmemiz hayırlı ve bereketli olsun” dedi.
Sendikamız HİZMET-İŞ ile Kırıkkale Belediyesi ve Yeşil Vadi Su Birliği Başkanlığı arasında toplu iş sözleşmesi imzalandı. Toplu iş sözleşmesi Kırıkkale Şube

Başkanımız Celal Yünlü ile Kırıkkale
Belediye Başkanı ve Yeşil Vadi Su Birliği
Birlik Başkanı Mehmet Saygılı arasında
imzalanırken, üyelerimizin ücretlerine
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Kırıkkale Belediye başkanı Mehmet
Saygılı ise imzalanan sözleşmenin Kırıkkale Belediyesi ve Yeşil Vadi Su Birliği,
çalışanlara ve sendikamıza hayırlı olması dileğinde bulundu.

TOPLU İŞ SÖZLEŞMELERİ

ERZURUM/TEKMAN BELEDİYESİ

Sendikamız ile Erzurum’a bağlı Tekman
belediyesi arasında bir süredir devam
eden toplu iş sözleşmesi görüşmeleri

olumlu sonuçlandı ve bir yıl süreli imzalandı. Toplu iş sözleşmesi Erzurum
Şube Başkanımız Şahin Girmenç ile

Tekman Belediye Başkanı Mustafa Ergin arasında imzalandı. Toplu iş sözleşmesi kapsamında üyelerimizin ücretlerine %15 zam yapılırken, sosyal haklarda da günümüz koşullarına uygun
iyileştirmelere gidildi. Sözleşme töreninde konuşan Erzurum Şube Başkanımız Şahin Girmenç, “Üyelerimizi zorlu
pandemi koşullarında sorumluluklarını
hiç aksatmadan yerine getirdikleri için
kutluyorum. Belediye çalışanlarımız
salgın döneminin gerçek kahramanlarıdır. Bizde HİZMET-İŞ Erzurum Şubesi
olarak, üyelerimizin her zaman yanındayız.” dedi.

ERZURUM/NARMAN BELEDİYESİ LTD. ŞTİ.

Sendikamız ile Erzurum’a bağlı Narman
Belediyesi Personel Ltd. Şti. arasında
devam eden toplu iş sözleşmesi görüş-

meleri anlaşmayla sonuçlanarak iki yıllık
bağıtlandı. Toplu iş sözleşmesi Erzurum
Şube Başkanımız Şahin Girmenç ile

Narman Belediye Başkanı Burhanettin
Eser arasında imzalanırken, üyelerimizin ücretlerine birinci yıl %12, ikinci yıl
ise %12 artı gerçekleşecek enflasyon
farkı oranlarında zam yapılacak. Yapılan
sözleşmenin imzalanmasında emeği geçenlere teşekkür eden Erzurum Şube
Başkanımız Şahin Girmenç, “Üyelerimizi
enflasyona ezdirmedik. Emekçi kardeşlerimizin daha iyi şartlarda çalışmalarını
ve yaşamalarını sağlamak için çaba gösteriyoruz. Toplu iş sözleşmemizin hem
üyelerimize hem de belediyemize hayırlı
olmasını diliyorum” dedi.

ERZURUM/AŞKALE BELEDİYESİ PERSONEL A.Ş.
Sendikamız ile Erzurum’a bağlı Aşkale Belediyesi Personel A.Ş. arasında

elli gündür devam toplu iş sözleşmesi
görüşmeleri anlaşmayla sonuçlanarak

bağıtlandı. Bir yıl geçerli olacak toplu iş
sözleşmesi Erzurum Şube Başkanımız
Şahin Girmenç ile Aşkale Belediye Başkanı Ahmet Yaptırmış arasında imzalanırken, üyelerimizin yevmiyeleri 123 TL
ila 150 TL’ çıkarıldı.
Sözleşmenin üyelerimize hayırlı olmasını dileyen Erzurum Şube Başkanımız
Şahin Girmenç, “Belediye başkanımıza
bizlere gösterdiği masafirperverlik ve
anlayış için teşekkür ediyorum. İmzalanan sözleşmeyle birlikte üyelerimizin
maaşlarını günümüzün geçim koşullarına uygun hale getirdik. Bereketli olsun” dedi.
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TOPLU İŞ SÖZLEŞMELERİ

ERZURUM/PALANDÖKEN BELEDİYESİ PERSONEL A.Ş.

Sendikamız ile Erzurum’a bağlı Palandöken Belediyesi Personel A.Ş. arasında bir
süredir devam eden toplu iş sözleşmesi

görüşmeleri anlaşmayla sonuçlanarak
imzalandı. Toplu iş sözleşmesi Erzurum
şube başkanımız Şahin Girmenç ile Pa-

landöken Belediye Başkanı Av. Muhammed Sunar arasında iki yıl olmak üzere
imzalandı. İmzalanan sözleşme doğrultusunda üyelerimizin ücretlerine birinci
yıl %18, ikinci yıl ise %20 oranında zam
yapıldı. İmza töreninde konuşan Erzurum şube başkanımız Şahin Girmenç,
“İmzaladığımız sözleşmede hem üyelerimizin hem de belediyemizin imkanlarını ve ihtiyaçlarını gözeterek iki tarafı
da üzmeyecek şekilde orta yolu bulduk.
Toplu iş sözleşmemiz tüm taraflara hayırlı ve uğurlu olsun” dedi.

ERZURUM/ŞENKAYA BELEDİYESİ LTD. ŞTİ.
Şenkaya Belediye Başkanı Yavuz Bedir
arasında imlandı.
Toplu iş sözleşmesi kapsamında üyelerimizin ücretlerine ilk yıl %18, ikinci yıl
ise %20 oranında zam yapılırken, sosyal haklara da aynı zam oranları geçerli
olacak şekilde iyileştirme yapıldı.

Sendikamız ile Erzurum’a bağlı Şenkaya
Belediyesi Ltd. Şti. Arasında bir süredir
devam eden toplu iş sözleşmesi görüş-

meleri olumlu sonuçlanarak iki yıllık
imzalandı. Toplu iş sözleşmesi Erzurum
Şube Başkanımız Şahin Girmenç ile

Toplu iş sözleşmesi imza töreninde konuşan Erzurum Şube Başkanımız Şahin
Girmenç, “Sözleşmeyi işçilerimiz için
en iyi hale getirmek için çabaladık ve
başardık. Emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.

ERZURUM/AZİZİYE BELEDİYESİ ILICA TERMAL A.Ş.

Sendikamız ile Erzurum’a bağlı Aziziye Belediyesi iştiraki Ilıca Termal A.Ş.
arasında bir süredir devam eden toplu
iş sözleşmesi görüşmeleri olumlu so-

nuçlandı ve iki yıllık imzalandı. Toplu
iş sözleşmesi Erzurum Şube Başkanımız Şahin Girmenç ile Aziziye Belediye
Başkanı Muhammed Cevdet Orhan
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arasında imzalandı. Toplu iş sözleşmesi
kapsamında üyelerimizin ücretlerine
birinci yıl %20, ikinci yıl yine %20 oranında zam yapıldı. Sözleşme gereğince
ücretlerine yapılan zammın yanı sıra
sosyal haklarında da iyileştirmeler yapıldı. Toplu iş sözleşmesi imza töreninde konuşan Erzurum Şube Başkanımız
Şahin Girmenç, “Pandemi sürecinde
üstlerine büyük bir vazife düşen işçilerimiz vazifelerini layığıyla yerine getirdiler ve halen getirmeye devam ediyorlar. Onların gayretleri neticesinde
bu süreci en az hasarla atlatacağımızı
düşünüyoruz. Sözleşmenin imzalanmasında emeği geçen herkese de teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.

TOPLU İŞ SÖZLEŞMELERİ

ERZURUM/YUSUFELİ BELEDİYESİ LTD. ŞTİ.
menç ile Yusufeli Belediye başkanı
Eyüp Aytekin arasında imzalanırken,
işçilerin ücretlerinde birinci ve ikinci
yıl %20 oranında zam yapılacak şekilde
anlaşmaya varıldı.

Sendikamız ile Erzurum’a bağlı Yusufeli
Belediyesi Personel Ltd. Şti. arasında
toplu iş sözleşmesi görüşmeleri an-

laşmayla sonuçlanarak iki yıllık süreli
olarak imzalandı. Toplu iş sözleşmesi
Erzurum şube başkanımız Şahin Gir-

İmza töreninde konuşan Erzurum şube
başkanımız Şahin Girmenç, “Öncelikle
belediye başkanımız Eyüp Aytekin’e,
Yusufeli ilçemize yapmış olduğu vefakar hizmetlerinden dolayı teşekkürlerimi sunuyorum. Aldığımız farklar ile
üyelerimizin aileleriyle birlikte huzur
içinde geçinmelerini temenni ediyorum. Sözleşmemiz hayırlı olsun” dedi.

ERZURUM/KARAÇOBAN BELEDİYESİ PERSONEL A.Ş.

Sendikamız ile Erzurum’a bağlı Karaçoban Belediyesi Personel A.Ş. arasında
devam eden toplu iş sözleşmesi görüşmeleri anlaşmayla sonuçlandı.

Toplu iş sözleşmesi Erzurum Şube Başkanımız Şahin Girmenç ile Karaçoban
Kaymakamı ve Karaçoban Belediye
Başkan Vekili Yusuf İzci arasında im-

zalandı. İki yıl geçerli olacak toplu iş
sözleşmesi kapsamında üyelerimizin
ücretlerine kıdem zammı ile birlikte
birinci yıl %13, ikinci yıl %14 oranında
zam yapıldı. Yapılan zam oranları sosyal haklara da aynı şekilde yansıtılmak
üzere anlaşma sağlandı. Toplu iş sözleşmesi imza töreninde konuşan Erzurum şube başkanımız Şahin Girmenç,
“Karaçoban Belediyesi ile üyelerimizin
refahı için imzaladığımız toplu iş sözleşmesinin hayırlı ve uğurlu olmasını
diliyorum. Gece gündüz çocuklarının
rızkı için alın teri döken emekçilerimize
görevlerinde başarılar diliyorum” dedi.

ERZURUM/TORTUM BELEDİYESİ PERSONEL LTD. ŞTİ.

Sendikamız ile Erzurum’a bağlı Tortum
Belediyesi Personel Ltd. Şti. şirketi ile
bir süredir devam eden toplu iş sözleşmesi görüşmeleri olumlu sonuçlandı
ve iki yıllık bağıtlandı. Toplu iş sözleş-

mesi Erzurum Şube Başkanımız Şahin
Girmenç ile Tortum Belediye Başkanı
Muammer Yiğider arasında imzalanırken, üyelerimizin ücretlerinde birinci
yıl %14, ikinci yıl ise %12 oranında zam
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yapıldı. Sözleşme kapsamında ayrıca
sosyal haklarda da iyileştirmelere gidildi. Erzurum Şube Başkanımız Şahin
Girmenç toplu iş sözleşmesi imza töreninde, işçilerimizin her zaman en
iyisini hak ettiğine değinerek, “İşçilerimizin emeğinin karşılığını alabilmeleri
için hazırlanan bu sözleşmede emeği
geçen herkese teşekkür ederim. İnşallah daha iyi ve kazançlı sözleşmelerle
üyelerimizi gelecekte daha da mutlu
etmek istiyoruz” dedi.
Tortum Belediye Başkanı Muammer Yiğider ise, “Sözleşmemiz belediyemize
ve işçilerimize hayırlı olsun” ifadelerini
kullandı.

TOPLU İŞ SÖZLEŞMELERİ

ERZURUM/YAKUTİYE BELEDİYESİ PERSONEL A.Ş.

Sendikamız ile Erzurum’a bağlı Karaçoban Belediyesi Personel A.Ş. arasında
devam eden toplu iş sözleşmesi görüşmeleri anlaşmayla sonuçlandı. Toplu iş

sözleşmesi Erzurum Şube Başkanımız
Şahin Girmenç, Karaçoban Kaymakamı
ve Karaçoban Belediye Başkan Vekili
Yusuf İzci ve üyelerimizin katıldığı bir

törenle imzalandı. İki yıl geçerli olacak
toplu iş sözleşmesi kapsamında üyelerimizin ücretlerine kıdem zammı ile birlikte birinci yıl %13, ikinci yıl %14 oranında
zam yapıldı. Yapılan zam oranları sosyal
haklara da aynı şekilde yansıtılmak üzere anlaşma sağlandı. Toplu iş sözleşmesi
imza töreninde konuşan Erzurum şube
başkanımız Şahin Girmenç, “Karaçoban
Belediyesi ile üyelerimizin refahı için imzaladığımız toplu iş sözleşmesinin hayırlı
ve uğurlu olmasını diliyorum. Gece gündüz çocuklarının rızkı için alın teri döken
emekçilerimize görevlerinde başarılar
diliyorum” dedi.

BATMAN/BEŞİRİ BELEDİYESİ LTD. ŞTİ.

Sendikamız ile Batman’a bağlı Beşiri
Belediyesi Personel Ltd. Şti. arasında
devam eden toplu iş sözleşmesi görüşmeleri anlaşma ile sonuçlanarak imza

altına alındı. Üç yıl geçerli olacak toplu
iş sözleşmesi Batman İl Başkanımız Bünyamin Söğüt ile Beşiri Belediye Personel
Ltd. Şti. Genel Müdürü Muammer Taka

arasında imzalanırken, üyelerimizin
yevmiyeleri birinci yıl 130 TL’ye çıkarıldı.
Sözleşme kapsamında ikinci ve üçüncü
yıllarda sosyal haklarda ve ücretlerde
%15 artış yapılması konusunda anlaşmaya varıldı. Toplu iş sözleşmesi imza
töreninde konuşan Batman İl Başkanımız Bünyamin Söğüt, “Devlet ve millet
olarak zor günlerden geçtiğimiz şu salgın günlerinde, üyelerimizin emeklerinin karşılığını almanın haklı sevincini
yaşıyoruz. Emekçinin alın teri üzerinden
pazarlık olmaz deyip üyelerimizi ve bizleri mutlu eden Sayın Belediye Başkanı
Said Karabulut’a teşekkürlerimi sunuyorum. Sözleşmemiz üyelerimize hayırlı
ve bereketli olsun” dedi.

AKSARAY/GÜLAĞAÇ BELEDİYESİ
lağaç Belediye Başkanı Faruk Teymen
arasında imzalandı. Toplu iş sözleşmesi
kapsamında üyelerimizin ücretlerinde
memur zammı oranında artış sağlanırken, sosyal haklara %100 zam yapıldı.

Sendikamız ile Aksaray’a bağlı Gülağaç
Belediyesi arasında bir sürerdir devam
eden toplu iş sözleşmesi görüşmeleri

anlaşma ile sonuçlanarak iki yıl süreli
bağıtlandı. Toplu iş sözleşmesi Aksaray
Şube Başkanımız Yasin Emekli ile Gü267

Toplu iş sözleşmesi imza töreninde konuşan Aksaray Şube Başkanımız Yasin
Emekli “2021 yılına yeni ve güzel bir
sözleşme ile başlamanın heyecanını
yaşıyoruz. İnşallah tüm yılımız böyle
mutlu ve huzurlu geçer. Sözleşmede
emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.

TOPLU İŞ SÖZLEŞMELERİ

YOZGAT/BAYDİĞİN BELEDİYESİ PERSONEL LTD. ŞTİ.

Sendikamız ile Yozgat’a bağlı Baydiğin
Belediyesi iştiraki Baydiğin Personel
Ltd. Şti arasında bir süredir devam
eden toplu iş sözleşmesi görüşmeleri

anlaşma ile sonuçlanarak imzalandı. Üç
yıl geçerli olacak toplu iş sözleşmesi,
Yozgat Şube Başkanımız Ferman Zararsız ve Baydiğin Belediye Başkanı Osman

Uslu arasında imzalanırken, üyelerimizin ücretlerine birinci yıl %25, ikinci yıl
%15, üçüncü yıl %17 yapıldı. Sözleşme
gereğince ayrıca sosyal haklarda da
%30 artış sağlandı. Toplu iş sözleşmesi
imza töreninde konuşan Yozgat Şube
Başkanımız Ferman Zararsız, “Bu sözleşmeyle birlikte üyelerimizin alın terinin ve emeklerinin karşılığını, karşılıksız
bırakmayan Baydiğin Belediye Başkanımız Osman Uslu’ya çok teşekkür ediyorum. Sözleşmemizin sendikamıza,
ilçemize ve belediyemize hayırlı uğurlu
olmasını temenni ediyorum” dedi.

KÜTAHYA BELEDİYESİ KÜKAB

Sendikamız ile Kütahya Belediyesi Katı
Atık Bertaraf Tesisleri Yapma ve İşletme Birliği (KÜKAB) arasında bir süredir
devam eden toplu iş sözleşmesi görüş-

meleri olumlu sonuçlandı ve sözleşme
iki yıllık olarak imzalandı. Toplu iş sözleşmesi Kütahya Şube Başkanımız Sabahattin Ödemiş ile Kütahya Belediye

Başkanı Prof. Dr. Alim Işık arasında imzalanırken, en düşük ücret 3200 TL olacak şekilde iyileştirildi. Sözleşme kapsamında ayrıca sosyal haklarda da iyileştirmelere gidildi. Sözleşme töreninde
konuşan Kütahya Şube Başkanımız Sebahattin Ödemiş “Zorlu bir yılı geride
bırakıp yeni bir yıla başlarken, bugün
imzaladığımız sözleşmeyle birlikte hem
üyelerimiz hem de bizler mutlu bir yeni
yılda merhaba demiş oluyoruz. Emekçilerimizi ve ailelerini mutlu eden Kütahya Belediye Başkanımız Prof. Dr. Alim
Işık’a şükranlarımı sunuyorum” dedi.

KÜTAHYA/GEDİZ BELEDİYESİ
İmzalanan toplu iş sözleşmesi kapsamında Gediz Belediyesi’nde en düşük
işçi maaşı 3.800 TL oldu.

Sendikamız ile Kütahya’ya bağlı Gediz
Belediyesi arasında devam eden toplu
iş sözleşmesi görüşmeleri anlaşmayla
sonuçlanarak üç yıl geçerli olacak şe-

kilde imzalandı. Toplu iş sözleşmesi,
Kütahya Şube Başkanımız Sabahattin
Ödemiş ile Gediz Belediye Başkanı Muharrem Akçadurak arasında imzalandı.
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Toplu iş sözleşmesiyle ilgili açıklamalarda bulunan Kütahya Şube Başkanımız
Sabahattin Ödemiş, “Belediyemizin
tüm imkânlarını zorlayarak emekçi kardeşlerimizin yüzünü güldüren, emeğin ve alın terinin hakkını veren başta
Belediye Başkanımız Sayın Muharrem
Akçadurak’a, ekibine ve emeği geçen
herkese huzurlarınızda şahsım ve üyelerimiz adına teşekkür ediyor şükranlarımı sunuyorum” dedi.

TOPLU İŞ SÖZLEŞMELERİ

YOZGAT/ÇİĞDEMLİ BELEDİYESİ PERSONEL LTD. ŞTİ.
imzalanırken üyelerimizin ücretlerine
ilk yıl %20, ikinci yıl %12, üçüncü yıl
%12 oranlarında zam yapıldı.

Sendikamız ile Yozgat’a bağlı Çiğdemli
Belediyesi Personel Ltd. Şti. arasında
üç yıllık toplu iş sözleşmesi imzalandı.

Toplu iş sözleşmesi Yozgat Şube Başkanımız Ferman Zararsız ile Çiğdemli Belediye Başkanı Ahmet Sungur arasında

İmzalanan toplu iş sözleşmesi kapsamında üyelerimizin sosyal haklarında
da %25 oranında iyileştirmelere gidildiğini söyleyen Yozgat Şube Başkanımız
Ferman Zararsız, “Üyelerimizi mağdur
etmeyen belediye başkanımıza teşekkürlerimi sunuyorum. Zor bir yılı geride bıraktık. 2021 yılının ülkemiz ve
emekçilerimiz adına güzel geçmesini
diliyorum” dedi.

DENİZLİ/ÇARDAK BELEDİYESİ BELTAŞ
Sendikamız ile Denizli’ye bağlı Çardak
Belediyesi BELTAŞ ile bir süredir devam

eden toplu iş sözleşmesi görüşmeleri
anlaşmayla sonuçlanarak iki yıllık bağıt-

landı. Toplu iş sözleşmesi Denizli Şube
Başkanımız Sezai Söylemez ile Çardak
Belediye Başkanı Hüsnü Yılmaz arasında
imzalanırken, Çardak Belediyesi’nde en
düşük işçi ücreti 3465TL olarak belirlendi. Toplu iş sözleşmesi imza töreninde
konuşan Denizli Şube Başkanımız Sezai
Söylemez, “İşçilerimizin 2021 yılından
beklentilerini arttıracak ve onların yüzlerini güldürecek bir sözleşme imzaladık.
Çardak halkı için gece gündüz demeden
çalışan tüm emekçi kardeşlerime hayırlı
ve bereketli olsun” dedi.

ERZURUM/AŞKALE BELEDİYESİ PERSONEL A.Ş.
mında üyelerimizin ücretlerine % 15
oranında zam yapıldı.
İmza töreninde konuşan Erzurum Şube
Başkanımız Şahin Girmenç, “HİZMET-İŞ
olarak işçiye ve emeğe her zaman sahip çıkıyoruz. Üyelerimiz için her geçen gün daha iyi çalışma koşullarını
oluşturmak üzere gayret gösteriyoruz,
bundan sonra da göstereceğiz. Toplu iş
sözleşmemiz Sendikamıza ve Belediyemize hayırlı olsun” dedi.

Sendikamız ile Erzurum’a bağlı Aşkale
Belediyesi Personel A.Ş. arasında bir
süredir devam eden toplu iş sözleşmesi görüşmeleri anlaşmayla sonuçlandı.

Toplu iş sözleşmesi Erzurum Şube Başkanımız Şahin Girmenç ile Aşkale Belediye Başkanı Ahmet Yaptırmış arasında
imzalandı. İmzalanan sözleşme kapsa269

Aşkale Belediye Başkanı Ahmet Yaptırmış ise, “İmkânlarımız doğrultusunda
arkadaşlarımıza en yüksek zammı yaptık. İmzaladığımız toplu iş sözleşmesi
belediyemize, ilçemize ve tüm çalışanlarımıza hayırlı uğurlu olsun” şeklinde
konuştu.

TOPLU İŞ SÖZLEŞMELERİ

KAHRAMANMARAŞ/ONİKİŞUBAT BELEDİYESİ
Sendikamız ile Kahramanmaraş’a bağlı
Onikişubat Belediyesi arasında bir süredir devam eden toplu iş sözleşmesi

görüşmeleri anlaşmayla sonuçlandı.
Toplu iş sözleşmesi Kahramanmaraş
Şube Başkanımız Ömer Çınar ile Oni-

kişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek arasında imzalandı. İmzalanan
sözleşme kapsamında üyelerimizin
maaşlarına ve sosyal haklarına %17
oranında zam yapıldı. Toplu iş sözleşmesi töreninde konuşan Kahramanmaraş Şube Başkanımız Ömer Çınar,
“Üyelerimizi mağdur etmemek için
elimizden gelenin en iyisini yapmaya
çalıştık. Bu zor dönemde hoşgörü ile
tamamladığımız sözleşmemizin üyelerimize, sendikamıza ve belediyemize
hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

KAYSERİ/BÜNYAN BELEDİYESİ PERSONEL LTD. ŞTİ.

Sendikamız ile Kayseri’ye bağlı Bünyan
Belediyesi Personel LTD. ŞTİ. arasında bir
süredir devam eden toplu iş sözleşmesi

görüşmeleri anlaşmayla sonuçlanarak
imza altına alındı. Toplu iş sözleşmesi
Kayseri Şube Başkanımız Serhat Çelik

ile Bünyan Belediye Başkanı Özkan Altun arasında imzalanırken, üyelerimizin
ücretlerinde %30 oranında zam yapıldı.
Sözleşme kapsamında ayrıca üyelerimizin sosyal haklarında da iyileştirmelere
gidildi. İmza töreninde konuşan Çelik,
sözleşme kapsamında kazanılan hakların
geriye dönük farklarının alınmasına değinerek, “Yeni yılın başlamasıyla üyelerimizin yüzünü güldürecek bir sözleşmeye
imza attık. Üyelerimizin her zaman, her
koşulda yanlarında olmaya ve daha iyi
sözleşmeler imzalamak için çalışmalarımıza devam edeceğiz. Sözleşmemizin
sendikamız ve belediyemiz için hayırlı
olmasını temenni ediyorum” dedi.

KÜTAHYA/HİSARCIK BELEDİYESİ
Sendikamız ile Kütahya’ya bağlı Hisarcık Belediyesi ile bir süredir devam
eden toplu iş sözleşmesi görüşmeleri
olumlu sonuçlanarak iki yıllık sözleşme

imzalandı. Toplu iş sözleşmesi Kütahya
Şube Başkanımız Sabahattin Ödemiş
ile Hisarcık Belediye Başkanı Fatih Çalışkan arasında imzalanırken, üyeleri-
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mizin ücret ve sosyal haklarında önemli oranda iyileştirmeler yapılarak en
düşük işçi maaşı aylık ortalama 3300TL
olarak belirlendi. Toplu iş sözleşmesi
imza töreninde konuşan Kütahya Şube
Başkanımız Sabahattin Ödemiş, “Sözleşmelerimizi iş barışını ve huzurunu
bozmadan, uzlaşma yolunu benimseyerek, belediyemizin imkanları dahilinde imzaladık. Emekçi kardeşlerimizin
yüzünü güldüren, emeğin ve alın terinin hakkını veren başta Belediye Başkanımız Sayın Fatih Çalışkan’a, ekibine ve
emeği geçen herkese, şahsım ve üyelerimiz adına teşekkür ediyorum” dedi.

TOPLU İŞ SÖZLEŞMELERİ

TOKAT/ALMUS BELEDİYESİ
mında üyelerimizin ücretlerine ilk altı
ay %10, sonraki altı ay memur zam
oranı artı enflasyon oranı şeklinde zam
yapıldı. Üyelerimizin ücretlerine yapılan zammın yanı sıra sosyal haklarda da
iyileştirmelere gidildi.

Sendikamız HİZMET-İŞ ile Tokat’a bağlı Almus Belediyesi arsında bir süredir
devam eden toplu iş sözleşmesi görüşmeleri olumlu sonuçlanarak imza

altına alındı. Toplu iş sözleşmesi Tokat
Şube Başkanımız Resul Demir ile Almus
Belediye Başkanı Bekir Özer arasında
imzalandı. Toplu iş sözleşmesi kapsa-

Toplu iş sözleşmesi imza töreninde konuşan Tokat Şube Başkanımız Resul Demir, “Üyelerimizin refahı için en iyi sözleşmeyi hazırlamak maksadıyla masaya
oturduk. Nitekim başarılı bir sözleşme
hazırlayıp imzaladık. İşçi kardeşlerimizin huzuru ve mutluluğu için her daim
çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Sözleşmede emeği geçen herkese teşekkür
ederim” dedi.

TOKAT/NİKSAR BELEDİYESİ

Sendikamız ile Tokat’a bağlı Niksar Belediyesi arasında, üyelerimizin yüzünü
güldüren toplu iş sözleşmesi imzalandı.

İki yıl geçerli olacak sözleşme, Tokat
Şube Başkanımız Resul Demir ile Niksar
Belediye Başkanı Özdilek Özcan arasın-

da imzalandı. Sözleşme kapsamında
üyelerimizin ücretlerine %40 oranında
zam yapılırken, diğer sosyal haklarda
da iyileştirmelere gidildi. İmza töreninde konuşan Tokat Şube Başkanımız
Resul Demir, “İşçi arkadaşlarımız ve aileleri adına güzel bir toplu iş sözleşmesi
gerçekleştirdik. Bu zor süreçte çalışanına sonuna kadar destek olan Niksar
Belediye Başkanı Özdilek Özcan beyefendi, şimdide işçi kardeşlerimize daha
çok haklar verilmesi konusunda tüm
imkanları zorlamıştır. Kendisine şahsım
ve yönetimim adına vefakarlığından
dolayı teşekkürlerimi iletiyorum.” dedi.

ÇANKIRI/ELDİVAN BELEDİYESİ
Sendikamız ile Çankırı’ya bağlı Eldivan
Belediyesi arasında bir süredir devam

eden toplu iş sözleşmesi görüşmeleri
olumlu sonuçlanarak 2 yıllık toplu iş
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sözleşmesi imzalandı. Toplu iş sözleşmesi Ankara 4 No’lu Şube Başkanımız
Yusuf Güler ile Eldivan Belediye Başkanı Mustafa Lafcı arasında imzalanırken
üyelerimizin ücretlerinde %30 zam
yapıldı. Sözleşme kapsamında ayrıca
üyelerimizin sosyal haklarında da %15
iyileştirmeye gidildi. Toplu iş sözleşmesi imza töreninde konuşan Güler, “HİZMET-İŞ ailesi olarak üyelerimizin her
geçen gün daha iyi koşullarda çalışmaları için gayret gösteriyoruz. Sözleşmemiz belediyemize ve işçilerimize hayırlı,
uğurlu olsun” dedi.

TOPLU İŞ SÖZLEŞMELERİ

KAYSERİ/ÖZVATAN BELEDİYESİ

Sendikamız ile Kayseri’ye bağlı Özvatan
Belediyesi arasında bir süredir yürütülen toplu iş sözleşme görüşmeleri anlaş-

ma ile sonuçlanarak imza altına alındı.
Üç yıllık geçerli olacak toplu iş sözleşmesi Kayseri Şube Başkanımız Serhat Çelik

ile Özvatan Belediye Başkanı Halit Demir
arasında imzalanırken, üyelerimizin ücretlerine ve sosyal haklarına %21 zam
yapıldı. Sendikamıza gösterdiği ilgi ve
alakadan ötürü Özvatan Belediye Başkanına teşekkür eden Kayseri Şube Başkanımız Serhat Çelik, “Başkanımız yapmış
olduğu çalışmalarla Özvatan ilçemizde
yaşayanların takdirini her defasında almasını başarıyor. Bunun yanında çalışanlarımıza da gereken değeri veriyor
ve üyelerimizi mutlu ediyor. Kendisine
teşekkür ediyor, sözleşmemizin Özvatan
Belediyesi’ne ve üyelerimize hayırlı olmasını diliyoruz” dedi.

MUŞ/YAYGIN BELEDİYESİ

Sendikamız HİZMET-İŞ ile Muş’a Bağlı Yaygın Belediyesi arasında üç yıllık
toplu iş sözleşmesi imzalandı. Toplu iş

sözleşmesi Muş Şube Başkanımız Yaşar
Kalır ile Yaygın Belediye Başkanı Abdulbaki Elpe arasında imzalandı. Sözleş-

meye bağlı olarak üyelerimizin birinci
yıl taban ücretleri 220,00 TL yükseltilirken ikinci ve üçüncü yıl için %15
zam oranında artış yapıldı. Diğer sosyal
haklara da %30 oranında iyileştirmeler
yapıldı. Toplu iş sözleşmesinin üyelerimize hayırlı olmasını dileyen Muş Şube
Başkanımız Yaşar Kalır, “Belediyemizin
ekonomik yapısını göz önünde bulundurduğumuzda üyelerimiz için güzel
bir sözleşme imzalamış olduk. Belediye Başkanımıza ve sözleşme sürecinde
emeği geçen herkese üyelerimiz adına
teşekkür ediyorum” dedi.

NİĞDE/BOR BELEDİYESİ
Sendikamız ile Niğde’ye bağlı Bor Belediyesi arasında bir süredir devam eden
toplu iş sözleşmesi görüşmeleri olumlu

sonuçlanarak imzalandı. Toplu iş sözleşmesi Niğde Şube Başkanımız Kadir
Yenel ile Bor Belediye Başkanı Serkan

Baran arasında imzalanırken, üyelerimizin ücretlerine %26 zam yapıldı. Ücretlere yapılan zammın yanı sıra sosyal
haklarında da iyileştirmelere gidildi.
Bir yıl geçerli olacak toplu iş sözleşmesinin üyelerimize hayırlı olmasını
dileyen Niğde Şube Başkanımız Kadir
Yenel, “Toplu iş sözleşmesi görüşmelerimizi üyelerimizin yüzlerini güldürecek
şekilde neticelendirmenin sevincini
yaşıyoruz. Alınan ücret zamları bizim
gayretlerimizin belediyemizin de çalışanlarına verdiği değerin bir sonucudur. Sözleşmede emeği geçen herkese
teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.
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TOPLU İŞ SÖZLEŞMELERİ

RİZE/PAZAR BELEDİYESİ PERSONEL LTD. ŞTİ.

Sendikamız ile Rize’ye bağlı Pazar Belediyesi Personel Ltd. Şti. arasında bir süredir devam eden toplu iş sözleşmesi
görüşmeleri anlaşmayla sonuçlanarak
iki yıllık bağıtlandı.

Toplu iş sözleşmesi Rize Şube Başkanımız Mehmet Alaca ile Pazar Belediye
Başkanı Ahmet Basa arasında imzalandı. İmzalanan sözleşme kapsamında
üyelerimizin maaşlarına ve sosyal hak-

larına birinci yıl %50 ila %90 oranları
arasında zam yapılırken, ikinci yıl enflasyon oranında artış yapılmasına karar
verildi. Rize Şube Başkanımız Mehmet
Alaca imza töreninde, üyelerimizin her
zaman en iyisini hak ettiğini ifade ederken, “Üyelerimizin ücretlerini ve sosyal
haklarını iyileştirmek adına uzun mesailer harcadık. İmza altına aldığımız toplu iş sözleşmesiyle birlikte üyelerimizin
günlük ücretleri en düşük 155 TL, en
yüksek 190 TL olacak şekilde belirledik.
Sözleşmemizin işçilerimiz ve aileleri
için hayırlı olmasını temenni ediyorum.
Sürece emek verenler sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.

YOZGAT/SARAYKENT BELEDİYESİ
yıllarda ayrı ayrı %14 oranında zam yapılmasına karar verildi.

Sendikamız ile Yozgat’a bağlı Saraykent
Belediyesi arasında bir süredir devam
eden toplu iş sözleşmesi görüşmeleri
olumlu sonuçlanarak üç yıllık imzalan-

dı. Toplu iş sözleşmesi Yozgat Şube Başkanımız Ferman Zararsız ile Saraykent
Belediye Başkanı Ahmet Öçal arasında
imzalanırken, birinci, ikinci ve üçüncü

Toplu iş sözleşmesi imza töreninde konuşan Yozgat Şube Başkanımız Ferman
Zararsız, “Üyelerimizin her zaman her
koşulda yanlarında olduğumuz gibi,
sözleşme sürecinde de onların menfaatlerini gözeterek masaya oturduk.
Toplu iş sözleşmesini iki tarafında, iş
barışını ve huzurunu bozmayacak şekilde uyumlu olarak imzalanması için
elimizden geleni yaptık. Sözleşmemizin
Saraykent Belediyesi’ne, sendikamıza
ve üyelerimize hayırlı uğurlu olmasını
diliyorum” dedi.

NEVŞEHİR/SULUSARAY BELEDİYESİ PERSONEL LTD. ŞTİ.

Sendikamız ile Nevşehir’e bağlı Sulusaray Belediyesi Personel Ltd. Şti. arasında bir süredir devam eden toplu iş
sözleşmesi görüşmeleri olumlu sonuç-

lanarak imzalandı. Üç yıl geçerli olacak
toplu iş sözleşmesi Kayseri Şube Başkanımız Serhat Çelik ile Sulusaray Belediye Başkanı Bayram Yılmaz arasında
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imzalanırken, üyelerimizin ücretlerine
her üç yılda ayrı ayrı %20 zam yapıldı.
Yapılan zammın yanı sıra üyelerimizin
sosyal haklarında da iyileştirmelere gidildi. Toplu iş sözleşmesi imza töreninde konuşan Kayseri Şube Başkanımız
Serhat Çelik, “İmzaladığımız toplu iş
sözleşmesiyle birlikte salgın dönenimde canla başla çalışan emekçi kardeşlerimizi sevindirmiş olduk. Üyelerimizin
alınan zamları aileleriyle birlikte sağlıkla ve huzurla harcamalarını temenni
ediyorum. Sözleşmemizin imzalamasında emeği geçen herkese teşekkür
ediyorum” dedi.

TOPLU İŞ SÖZLEŞMELERİ

İSTANBUL/BAHÇELİEVLER BELEDİYESİ BAHPAŞ

Sendikamız HİZMET-İŞ ile İstanbul’a
bağlı Bahçelievler Belediyesi iştiraki
BAHPAŞ arasında bir süredir devam
eden toplu iş sözleşmesi görüşmeleri

anlaşma ile sonuçlanarak imzalandı.
İki yıllık bağıtlanan toplu iş sözleşmesi
İstanbul 4 No’lu Şube Başkanımız Reşat
Kaya ile Bahçelievler Belediye Başkanı

Dr. Hakan Bahadır arasında imzalanırken, üyelerimizin ücretlerine %25 ila
%30 oranlarında zam yapıldı. İmza töreninde konuşan İstanbul 4 No’lu Şube
Başkanımız Reşat Kaya “Bahçelievler
Belediye Başkanımız Hakan beye, emeğe, alın terine göstermiş olduğu hassasiyetten dolayı şahsım ve emekçi arkadaşlarımız adına teşekkür ediyorum.
Görüşmelerimizin neticesinde makul
bir noktada buluştuk ve sözleşmemizi
imzaladık. Sözleşmemiz emekçilerimize, belediyemize ve sendikamıza hayırlı
uğurlu olsun” dedi.

TOKAT/ARTOVA BELEDİYESİ
ikinci yıl ilk altı ay %8, sonraki altı ay %9
olacak şeklinde zam yapıldı.

Sendikamız ile Tokat’a bağlı Artova Belediyesi arasında devam eden toplu iş
sözleşmesi görüşmeleri anlaşma ile sonuçlanarak iki yıl geçerli olacak şekilde
imzalandı.

Toplu iş sözleşmesi Tokat Şube Başkanımız Resul Demir ile Artova Belediye
Başkanı Lütvü Yalçın arasında imzalanırken üyelerimizin ücretlerine birinci yıl ilk altı ay %8, sonraki altı ay %8,

Sözleşmenin üyelerimize hayırlı olmasını dileyen Tokat Şube Başkanımız Resul
Demir, “İmzaladığımız sözleşme sayesinde Artova Belediyesi’nde en düşük
işçi ücreti 5.100 TL oldu. Çalışanlarının
hakkını veren ve emekçilerin insanca
yaşamaları için hiçbir fedakarlıktan kaçınmayan kıymetli belediye başkanımıza şükranlarımı sunuyorum. Aylar
süren emeklerimizin sonucu alınan bu
zamların üyelerimize, sendikamıza ve
belediyemize bereketli olmasını diliyorum” dedi.

AFYONKARAHİSAR/ÇOBANLAR BELEDİYESİ
ücret ve sosyal haklarında iyileştirmeler yapıldı.

Sendikamız ile Afyonkarahisar’a bağlı
Çobanlar Belediyesi arasında bir süredir devam eden toplu iş sözleşmesi
görüşmeleri olumlu sonuçlandı ve iki

yıllık imzalandı. Toplu iş sözleşmesi
Uşak Şube Başkanımız Recep Sorkun
ile Çobanlar Belediye Başkanı Ali Altuntaş arasında imzalanırken, üyelerimizin
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Uşak Şube Başkanımız Recep Sorkun
toplu iş sözleşmesi imza töreninde,
sendikamızın büyük bir aile olduğuna
değinerek “Biz büyük bir aileyiz ve tüm
aile üyelerimizin mutluluğu, huzuru ve
refahı için çalışıp çabalıyoruz. Bugün
burada imzaladığımız sözleşme ile de
bunu bir nebze olsun gerçekleştirmenin gururunu yaşıyoruz. İnşallah ilerleyen süreçlerde daha güzel sözleşmelere imza atacağız. Emeği geçen herkese
teşekkür ediyorum” dedi

TOPLU İŞ SÖZLEŞMELERİ

ELAZIĞ/AKÇAKİRAZ BELEDİYESİ PERSONEL LTD. ŞTİ

Sendikamız ile Elazığ’a bağlı Akçakiraz

bir süredir yürütülen toplu iş sözleş-

Belediyesi Personel Ltd. Şti. arasında

mesi görüşmeleri anlaşma ile sonuç-

lanarak imza altına alındı. İki yıl geçerli
olacak toplu iş sözleşmesi, Elazığ Şube
Başkanımız Kazım Cavlı ile Akçakiraz
Belediye Başkanı Sabahattin Kaya arasında imzalanırken, sözleşme kapsamında üyelerimizin ücretlerinde birinci
yıl %14, ikinci yıl ise %10 oranında zam
yapıldı. Toplu iş sözleşmesi töreninde
konuşan Elazığ Şube Başkanımız Kazım Cavlı, “Emekçi kardeşlerimizin her
geçen gün daha iyi koşullarda çalışmaları için gayret gösteriyoruz. Sözleşme
sürecinde de çabalarımızın sonucunu
alarak bir nebzede olsa üyelerimizin
mutluluğunu sağladık.” dedi.

RİZE/SALARHA BELEDİYESİ
yon artı %2 oranında artış sağlandı.

Sendikamız ile Rize’ye bağlı Salarha
Belediyesi arasında bir süredir devam
eden toplu iş sözleşmesi görüşmeleri
olumlu sonuçlandı ve iki yıllık imzalandı. Toplu iş sözleşmesi Rize Şube Başka-

nımız Mehmet Alaca ile Salarha Belediye Başkanı Hasan Kara arasında imzalandı. Toplu iş sözleşmesi kapsamında
üyelerimizin ücretlerinde birinci yıl için
%15, ikinci yıl ise gerçekleşecek enflas-

Toplu iş sözleşmesi imza töreninde konuşan Rize Şube Başkanımız Mehmet
Alaca, “Üyelerimizin belediyeye ve ilçe
halkına karşı görev ve sorumluluklarını en iyi şekilde yerine getirdikleri için
teşekkür ediyorum. Biz de HİZMET-İŞ
Sendikası olarak üyelerimize karşı sorumluluklarımızı en iyi şekilde yerine
getirmeye gayret gösteriyoruz ve bunun bir sonucu olarak üyelerimizin
istekleri doğrultusunda bugün sözleşmemizi imzaladık. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Sözleşmemizin de hayırlı ve uğurlu olmasını yüce
Allah’tan niyaz ediyorum” dedi.

HAKKÂRİ/ÇUKURCA BELEDİYESİ KATI ATIK BİRLİĞİ

Sendikamız ile Hakkâri’ye bağlı Çukurca Belediyesi işletmesi Katı Atık Birliği

arasında bir süredir devam eden toplu
iş sözleşmesi görüşmeleri olumlu so275

nuçlandı ve imzalandı. Toplu iş sözleşmesi Genel Merkez Teşkilatlanma Uzmanımız M. Zeki Özen ile Çukurca Belediye Başkanı Ensar Dündar arasında
imzalanırken, üyelerimizin ücretlerinde
%20 zam yapıldı. Üyelerimizin refahı ve
huzuru için her zaman çabaladıklarını
belirten Genel Merkez Teşkilatlanma
Uzmanımız M. Zeki Özen, “İşçilerimizin
en iyi yaşam standardına gelmeleri için
yorulmadan ve bıkmadan çalışıyoruz.
Çünkü üyelerimiz bunu fazlasıyla hak
ediyorlar. İşçilerimizin maddi ve manevi huzuru bizler için her zaman ön planda olmuştur.” dedi.

TOPLU İŞ SÖZLEŞMELERİ

DİYARBAKIR/KULP BELEDİYESİ PERSONEL LTD. ŞTİ.

Sendikamız ile Diyarbakır’a bağlı Kulp
Belediyesi Personel Ltd. Şti. arasında
bir süredir devam eden toplu iş sözleşmesi görüşmeleri olumlu sonuçlanarak

sözleşme imzalandı. Üç yıl geçerli olacak toplu iş sözleşmesi Diyarbakır Şube
Başkanımız Ercan Kahraman ile Kulp
Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili

Mustafa Gözlet arasında imzalandı. Sözleşme kapsamında üyelerimizin ücretlerine 1.yıl %42, ikinci ve üçüncü yıllar için
%10 ve enflasyon farkı verilecek. İkramiyeler de 30 güne çıkarken, üyelerimizin
sosyal haklarında da iyileştirmeler yapıldı. Toplu iş sözleşmesi imza töreninde
konuşan Diyarbakır Şube Başkanımız
Ercan Kahraman, “İmzaladığımız toplu iş
sözleşmesiyle birlikte salgın dönenimde
aralıksız çalışan emekçi kardeşlerimize
mutlu haber vermiş olduk. Sözleşmemizin imzalamasında emeği geçen herkese
teşekkür ediyorum” diye konuştu.

BURDUR/BUCAK BELEDİYESİ

Sendikamız ile Burdur’a bağlı Bucak
Belediyesi arasında bir süredir devam
eden toplu iş sözleşmesi görüşmeleri

olumlu sonuçlanarak imza altına alındı. Toplu iş sözleşmesi Denizli Şube
Başkanımız Sezai Söylemez ile Bucak

Belediye Başkanı Emrullah Ünal arasında imzalandı. Toplu iş sözleşmesi kapsamında üyelerimizin ücretlerine, yeni
asgari ücret üzerinden %24 oranında
zam yapıldı. Toplu iş sözleşmesi imza
töreninde konuşan Denizli Şube Başkanımız Sezai Söylemez, “Üyelerimiz için
daha iyi çalışma koşulları oluşturmak
üzere gayret gösteriyoruz. HİZMET-İŞ
olarak her zaman emeğin ve adaletin
yanındayız, işçilerimizi hiçbir zaman
mağdur etmemek için çok çalışmaya
devam edeceğiz” dedi.

GÜMÜŞHANE/KÜRTÜN BELEDİYESİ LTD. ŞTİ.
yıllar için ise yıllık enflasyon artı 1 puan
oranında artış yapılması bağıtlandı.
Toplu iş sözleşmesi imza töreni Trabzon
Şube Başkanımız İsmail Hakkı Kaplan,
Kürtün Belediye Başkanı Enver Şen,
HAK-İŞ Gümüşhane İl Başkanı Yaşar
köse ve üyelerimizin katılımlarıyla gerçekleşti.

Gümüşhane/Kürtün Belediyesi Personel Limited Şirketi ile HİZMET-İŞ Sendikamız arasında bir süredir devam eden
toplu iş sözleşmesi görüşmeleri olumlu
sonuçlanarak 3 yıllık toplu iş sözleşmesi imzalandı.

Toplu iş sözleşmesi, Trabzon Şube Başkanımız İsmail Hakkı Kaplan ile Kürtün
Belediye Başkanı Enver Şen arasında
imzalandı. Toplu iş sözleşmesi kapsamında üyelerimizin ücretlerinde birinci
yıl %35 artış sağlandı. İkinci ve üçüncü
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Toplu iş sözleşmesi imza töreninde konuşan Trabzon Şube Başkanımız İsmail
Hakkı Kaplan, “HİZMET-İŞ Sendikası
olarak işçilerimizin daha iyi imkânlara
gelmeleri için çabalıyoruz ve çabamızın
karşılığında işçilerimizin güler yüzü bizlere yetiyor. Biz emek örgütlemiyoruz
aynı zamanda sevgi ve umut da örgütlüyoruz” dedi.

TOPLU İŞ SÖZLEŞMELERİ

TRABZON/VAKFIKEBİR BELEDİYESİ PERSONEL LTD. ŞTİ.

Sendikamız ile Trabzon’a bağlı Vakfıkebir Belediyesi Personel Ltd. Şti. arasında bir süredir devam eden toplu iş
sözleşmesi görüşmeleri olumlu sonuç-

lanarak iki yıllık sözleşme imzalandı.
Toplu iş sözleşmesi Trabzon Şube Başkanımız İsmail Hakkı Kaplan ile Vakfıkebir Belediye Başkanı Muhammet Balta

arasında imzalanırken üyelerimizin ücretlerine birinci yıl %35 oranında, ikinci
yıl ise %20 oranında zam yapıldı. Vakfıkebir Belediyesinde en düşük maaş
3.900 TL oldu. Toplu iş sözleşmesi imza
töreninde konuşan Trabzon Şube Başkanımız İsmail Hakkı Kaplan, “Bugün
üyelerimizin istekleri doğrultusunda
bir sözleşme imzaladık. Dileğimiz, burada imzalamakta olduğumuz toplu iş
sözleşmesinin, bundan sonra da imzalayacağımız sözleşmelere örnek teşkil
etmesidir. İmzalanan toplu iş sözleşmesinin hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

ANKARA/ŞEFERLİKOÇHİSAR BELEDİYESİ KOÇBEL LTD ŞTİ.

Sendikamız HİZMET-İŞ ile Ankara’ya
bağlı Şereflikoçhisar Belediyesi KoçbelLtd Şti. arasında bir süredir devam
eden toplu iş sözleşmesi görüşmeleri
olumlu sonuçlanarak üç yıllık bağıtlan-

dı. Toplu iş sözleşmesi Ankara 5 No’lu
Şube Başkanımız Murat Demirtaş ile
Şereflikoçhisar Belediye Başkanı Memiş Çelik arasında imzalanırken, üyelerimizin ücretlerine ve sosyal haklarına

birinci yıl enflasyon oranı üzerinde,
ikinci ve üçüncü yıllarda ise gerçekleşecek enflasyon oranında zam yapıldı.
Toplu iş sözleşmesi imza töreninde
konuşan Ankara 5 No’lu Şube Başkanımız Murat Demirtaş, “Üyelerimizin
ihtiyaçları doğrultusunda bir toplu iş
sözleşmesi imzaladık. HİZMET-İŞ olarak
hedefimiz; üyelerimizin beklentilerine
hakkaniyetli bir şekilde karşılık verebilmektir. Üyelerimizin daha iyi koşullarda
çalışabilmeleri ve daha iyi ücretlerle
çalışmaları için yorulmadan çalışmalarımıza devam edeceğiz” dedi.

ELAZIĞ/AĞIN BELEDİYESİ

Sendikamız ile Elazığ’a bağlı Ağın Belediyesi arasında bir süredir devam eden
toplu iş sözleşmesi görüşmeleri anlaşmayla sonuçlanarak iki yıllık imzalandı.

Toplu iş sözleşmesi Elazığ Şube Başkanımız Kazım Cavlı ile Ağın Belediye Başkanı Ali Uslu arasında imzalandı. İmzalanan sözleşme kapsamında üyeleri277

mizin ücretlerine birinci yıl %15, ikinci
yıl ise %10 oranında zam yapılırken,
üyelerimizin ücretlerinde sosyal haklarla birlikte %40’a yakın artış sağlandı. Toplu iş sözleşmesi imza töreninde
konuşan Elazığ Şube Başkanımız Kazım
Cavlı, “Gücümüze güç katan üyelerimizin beklentileri doğrultusunda, onların
yüzlerini güldürecek bir sözleşme imzaladık. Salgın süresince canla başla çalışan emekçi kardeşlerimizi mutlu ettik.
Toplu iş sözleşmemizin hayırlı uğurlu
olmasını temenni ediyorum” dedi.

TOPLU İŞ SÖZLEŞMELERİ

YOZGAT/ÇAYIRALAN BELEDİYESİ
Ferman Zararsız ile Çayıralan Belediye
Başkanı Ömer Codar arasında imzalanırken, sözleşme kapsamında üyelerimizin ücretlerine birinci yıl ilk altı ay
%30, ikinci altı ay %6, ikinci ve üçüncü
yıllarda ise %12 oranında zam yapıldı.

Sendikamız HİZMET-İŞ ile Yozgat’a bağlı
Çayıralan Belediyesi arasında bir süredir devam eden toplu iş sözleşmesi

görüşmeleri anlaşma ile sonuçlanarak
imzalandı. Üç yıl geçerli olacak toplu
iş sözleşmesi, Yozgat Şube Başkanımız

Sözleşme gereğince ayrıca enflasyon
farkı ve devlet memurlarına yapılacak
seyyanen zamların, çalışanların ücretlerine yansıtılmasına ve geriye dönük
kıdem zammı ilave edilmesi hususunda
anlaşmaya varılırken, sosyal haklarda
da %100 ila %150 arasında iyileştirmeler yapıldı.

AFYONKARAHİSAR/ŞUHUT BELEDİYESİ
SİNADA BELEDİYE ŞİRKETİ
Sendikamız ile Afyonkarahisar’a bağlı
Şuhut Belediyesi SİNADA Belediye Şirketi arasında iki yıllık toplu iş sözleşmesi imzalandı. Toplu iş sözleşmesi HAK-İŞ
Afyonkarahisar İl Başkanı İbrahim Gürbüz ile Şuhut Belediye Başkanı Recep
Bozkurt arasında imzalandı.
Taraflarca imzalanan toplu iş sözleşmesi gereğince üyelerimizin ücretlerine ve
sosyal haklarına günümüz yaşam koşullarına uygun iyileştirmeler yapıldı.
İmzaladıkları toplu iş sözleşmesinin
üyelerimize hayırlı olması dileğinde bulundu.

KÜTAHYA/DUMLUPINAR BELEDİYESİ
Sendikamız ile Kütahya’ya bağlı Dumlupınar Belediyesi arasında bir süredir
devam eden toplu iş sözleşmesi görüşmeleri olumlu sonuçlanarak imzalandı.
Toplu iş sözleşmesi Kütahya Şube Başkanımız Sabahattin Ödemiş ile Dumlupınar Belediye Başkanı Şemsettin Akağaç arasında imzalanırken, üyelerimizin
maaşlarına %30 oranında zam yapılmasına karar verildi.
Ödemiş, “Sözleşmemizi uzlaşma yolunu benimseyerek imzalamaya gayret
gösterdik" diye konuştu.
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TOPLU İŞ SÖZLEŞMELERİ

KÜTAHYA/DEMİRCİ BELEDİYESİ
ken, üyelerimizin ücretlerine %19 zam
yapıldı.
Toplu İş Sözleşmesi imza töreninde konuşan Kütahya Şube Başkanımız Sabahattin Ödemiş, “Biz büyük bir aileyiz,
ailemizin mutluluğu, huzuru ve refahı
için canla başla çalışıyoruz. HİZMET-İŞ
Kütahya Şube Başkanlığı olarak Kütahya emekçilerinin her zaman yanındayız.
Sözleşmemizin üyelerimize belediyemize ve ilçemize hayırlı uğurlu olsun”
dedi.
Sendikamız ile Kütahya’ya bağlı Demirci Belediyesi arasında bir süredir
devam eden toplu iş sözleşmesi görüşmeleri olumlu sonuçlanarak imzalandı.

Bir yıl geçerli olacak olan toplu iş sözleşmesi Kütahya Şube Başkanımız Sabahattin Ödemiş ile Demirci Belediye
Başkanı Cahit Onar arasında imzalanır-

Demirci Belediye Başkanı Cahit Onar
ise, “Elimizdeki imkanlar doğrultusunda uzlaşmaya vardık. İnşallah ilerleyen
süreçlerde daha güzel sözleşmelere
imza atacağız. Emeği geçen herkese
teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

OSMANİYE BELEDİYESİ İMAR SANAYİ A.Ş.
ücretleri 5 TL den 12 TL ye çıkartıldı,
günlük 5 TL olan taşıt ücreti 50 TL, ikici
yıl en düşük yevmiye 150,53 TL olarak
belirlenirken diğer sosyal haklarına da
12 oranında da iyileştirmeler yapılacak.

Sendikamız ile Osmaniye Belediyesi
İmar Sanayi A.Ş arasında devam eden
toplu iş görüşmeleri anlaşma ile so-

nuçlanarak iki yıllık sözleşme imzalandı. Sözleşme kapsamında birinci yıl
en düşük yevmiye 134,40 TL, yemek

Toplu iş sözleşmesi imza töreninde
konuşan Osmaniye Şube Başkanımız
Kadir Çenet, “HİZMET-İŞ ailesi olarak
üyelerimize karşı sorumluluklarımızı
en iyi şekilde yerine getirmeye gayret
gösteriyor ve her geçen gün daha iyi
koşullarda çalışmaları için elimizden
geleni yapıyoruz. Bu inançla sözleşmemizi imzaladık, emeği geçen herkese
çok teşekkür ediyorum” dedi.

YOZGAT/BELEKÇEHAN BELEDİYESİ

HİZMET-İŞ Sendikamız ile Yozgat’a
bağlı Belekçehan Belediyesi ile bir süredir devam eden toplu iş sözleşmesi

görüşmeleri olumlu sonuçlanarak üç
yıllık bağıtlandı. Toplu iş sözleşmesi
Yozgat Şube Başkanımız Ferman Za279

rarsız ile Belekçehan Belediye Başkanı
Şahin Arısoy arasında imzalandı. Toplu
iş sözleşmesi kapsamında üyelerimizin ücretlerinde birinci yıl %15, ikinci
yıl %14, üçüncü yıl ise %14 oranlarında zam yapılırken, üyelerimizin sosyal
haklarında da iyileştirmelere gidildi.
Zararsız, “Bugüne kadar imzaladığımız
toplu iş sözleşmelerinde de olduğu gibi
bu toplu iş sözleşmesinde de, işçimizin
emeğinin karşılığını en güzel şekilde
alması için çabaladık. Bu çabamızın sonucunda ise güzel bir sözleşme ortaya
çıkardık" dedi.

TOPLU İŞ SÖZLEŞMELERİ

ADANA/ALADAĞ BELEDİYESİ

Sendikamız HİZMET-İŞ ile Adana’ya
bağlı Aladağ Belediyesi arasında bir süredir devam eden toplu iş sözleşmesi
görüşmeleri olumlu sonuçlanarak iki

yıllık imzalandı. Toplu iş sözleşmesi
Adana Şube Başkanımız Abdurrahman
Yücel ile Aladağ Belediye Başkanı Mustafa Akgedik arasında imzalanırken,

üyelerimizin ücretlerinde birinci yıl
%15, ikinci yıl gerçekleşecek enflasyon oranında zam yapılmasına karar
verildi. Ayrıca diğer sosyal haklarda da
iyileştirmeler yapıldı. Yücel, “Üyelerimizin ihtiyaçları doğrultusunda onları
bir nebze olsun rahatlatacak sözleşme
imzaladık. HİZMET-İŞ olarak hedefimiz;
üyelerimizin isteklerine, beklentilerine
çare bulmak, sorunlarını maksimum
ölçüde çözebilmektir. Bu doğrultuda
canla başla çalışıyoruz. Sözleşmemiz,
sendikamız ve belediyemiz için hayırlı
uğurlu olsun” dedi.

TOKAT/TURHAL BELEDİYESİ
samında 696 sayılı KHK ile kadro alan
üyelerimizin maaşları net 3 400 TL ila
4 800 TL’ye yükseltilirken, KHK öncesi
kadrolu işçi statüsünde çalışan üyelerimizin maaşları ise 5 100 ila 6 500 TL’ye
yükseltildi.

Sendikamız ile Tokat’a bağlı Turhal Belediyesi ve Turhal Personel Şirketi arasında devam eden toplu iş sözleşmesi
görüşmeleri olumlu sonuçlanarak iki

yıllık imzalandı. Toplu iş sözleşmesi
Tokat Şube Başkanımız Resul Demir
ile Turhal Belediye Başkanı İlker Bekler arasında imzalandı. Sözleşme kap-

Tokat Şube Başkanımız Resul Demir,
“HİZMET-İŞ Sendikası olarak üyelerimize karşı sorumluluklarımızı en iyi şekilde yerine getirmeye gayret gösteriyoruz. Bugün imzaladığımız bu sözleşme
çabalarımızdan güzel bir sonuç aldığımızı gösteriyor. İnşallah daha güzel sözleşmelerde görüşmek dileğiyle. Alınan
zamları üyelerimiz huzurlu, sağlıklı ve
mutlu günlerde harcasınlar” dedi.

GÜMÜŞHANE/ŞİRAN BELEDİYESİ PERSONEL LTD. ŞTİ.

Sendikamız ile Gümüşhane’ye bağlı
Şiran Belediyesi Personel Ltd. Şti. arasında bir süredir devam eden toplu iş
sözleşmesi görüşmeleri anlaşma ile sonuçlandı.

Üç yıl geçerli olacak toplu iş sözleşmesi
Trabzon Şube Başkanımız İsmail Hakkı
Kaplan, Şiran Belediye Başkanı Mutlu
Özel, HAK-İŞ Gümüşhane İl Başkanı Yaşar Köse, Şiran Belediyesi’nde çalışan
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temsilcilerimizin katılımıyla gerçekleşti. Sözleşme kapsamında üyelerimizin
maaşlarının, birinci yıl 3550 TL ile 4000
TL arasında olmasına ikinci ve üçüncü
yıllarda ise enflasyon artış oranına ilave %1 oranında zam yapılmasına karar
verilmiştir. Kaplan, “HİZMET-İŞ olarak
üyelerimizin istekleri doğrultusunda,
onların ihtiyaçlarını gözetecek şekilde
bir sözleşme imzaladık. Bundan sonraki süreçlerde de emekçi kardeşlerimizin daha iyi koşullarda çalışmaları için
elimizden geleni yapacağız. İmzalanan
toplu iş sözleşmemizin hayırlı olmasını
diliyorum” dedi.

TOPLU İŞ SÖZLEŞMELERİ

DENİZLİ/ACIPAYAM BELEDİYESİ
Sendikamız ile Denizli’ye bağlı Acıpa-

toplu iş sözleşmesi imzalandı. Toplu

yam Belediyesi ile 54 üyemizi kapsayan

iş sözleşmesi Denizli Şube Başkanımız

Sezai Söylemez ile Acıpayam Belediye Başkanı Dr. Hulusi Şevkan arasında
imzalanırken, üyelerimizin ücretlerinde ve sosyal haklarında iyileştirmelere
gidildi. Toplu iş sözleşmesinin masada
karşılıklı anlayış ile imzalandığını söyleyen Denizli Şube Başkanımız Sezai
Söylemez, “Acıpayam Belediyemiz verdiği zamla 54 üyemizin yüzünü güldürmüştür. Sözleşmenin imzalanmasında
emeği geçen herkese sendikam ve
üyelerimiz adına teşekkür ediyorum.
Sözleşmemizin hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum” dedi.

DENİZLİ/ÇİVRİL BELEDİYESİ

Sendikamız ile Denizli’ye bağlı Çivril Belediyesi arasında iki yıllık toplu iş sözleşmesi imzalandı. Toplu iş sözleşmesi
Denizli Şube Başkanımız Sezai Söyle-

mez ile Çivril Belediye Başkanı Av. Niyazi Vural arasında imzalandı. İmzalanan
toplu iş sözleşmesiyle birlikte üyelerimizin taban yevmiyeleri 247 TL’ye yük-

seltilirken, sosyal haklarda da önemli
artışlar yapıldı. Toplu iş sözleşmesi
imza töreninde konuşan Denizli Şube
Başkanımız Sezai Söylemez, “İmzaladığımız toplu iş sözleşmeleriyle üyelerimizin yaşam standartlarını artırıyoruz.
Belediye çalışanları olarak, bu salgın
günlerinde bulaşma risklerine halkımıza hizmet için sürekli çalışıyoruz ve bu
fedakâr çalışmalarımızın karşılığını istiyoruz. Sağ olsun belediye yönetimlerimizde bizleri kırmıyor. Emekçilerin hakkını veren tüm belediye başkanlarımıza
saygılarımı sunuyorum” dedi.

AFYONKARAHİSAR/TAŞOLUK BELEDİYESİ
HİZMET-İŞ Sendikamız ile Afyonkarahisar’a bağlı Taşoluk Belediyesi arasında

bir süredir devam eden görüşmeler
sonucu toplu iş sözleşmesi imzalandı.

Bir yıl geçerli olacak toplu iş sözleşmesi
HAK-İŞ Afyonkarahisar İl Başkanı İbrahim Gürbüz ile Taşoluk Belediye Başkanı Hüseyin Çalış arasında imzalanırken,
üyelerimizin yevmiyelerine seyyanen
250 TL artı %15 zam yapıldı.
Gürbüz, “Emekçi kardeşlerimizin aileleri ile beraber daha rahat günler geçirebilmesi için, onları bir nebze olsun
ferahlatacak toplu iş sözleşmemizi gerçekleştirdik. Üyelerimiz için her daim
çabalıyoruz. Sözleşmemiz emekçilerimize, sendikamıza ve belediyemize hayırlı uğurlu olsun” dedi.
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TOPLU İŞ SÖZLEŞMELERİ

BURSA/YILDIRIM BELEDİYESİ YEŞİL YILDIRIM ŞİRKETİ

Sendikamız ile Bursa’ya bağlı Yıldırım
Belediyesi iştiraki Yeşil Yıldırım Şirketi
arasında devam eden toplu iş sözleşmesi görüşmeleri anlaşma ile sonuç-

lanarak imzalandı. Toplu iş sözleşmesi
Bursa Şube Başkanımız Mustafa Yavuz,
Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz
ve üyelerimizin katıldığı bir törenle im-

zalandı. İmzalanan toplu iş sözleşmesi
kapsamında üyelerimizin ücretlerine
%41 ila %52 arasında zam yapılırken,
en düşük işçi ücreti 3947 TL olarak
belirlendi. Yavuz, “İlçemizin kalkınmasında üyelerimizin emeğini çok büyük.
Salgın döneminde üyelerimiz büyük
bir özveri ile hizmet ettiler. Canla başla
vatandaşlarımızın yanında oldular. Biz
de emeciler için toplu iş sözleşmesinde belediyemizin imkanlarını sonuna
kadar zorladık. Sonunda kıymetli belediye başkanımızın da anlayışıyla üyelerimizi mutlu eden bir sözleşmeye imza
attık” dedi.

DENİZLİ/ÇAMELİ BELEDİYESİ
Sendikamız HİZMET-İŞ ile Denizli’ye
bağlı Çameli Belediyesi arasında bir sü-

redir devam eden toplu iş sözleşmesi
görüşmeleri olumlu sonuçlanarak iki

yıllık imzalandı. Toplu iş sözleşmesi Denizli Şube Başkanımız Sezai Söylemez
ile Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan arasında imzalanırken, üyelerimizin
ücretlerinde günümüz geçim şartlarına
göre iyileştirmeler yapıldı.
Söylemez, “Üyelerimizin maddi ve manevi huzuru bizler için her zaman öncelikli vazifemiz olmuştur. Bu doğrultuda
üyelerimizin çalışma şartlarını ve sosyal
imkanlarını iyileştirecek sözleşmemizi
imzaladık. Emeği geçen herkese teşekkür ederim” dedi.

ANKARA/BALA BELEDİYESİ PERSONEL ŞİRKETİ
birinci yıl enflasyon oranının üzerinde
zam yapılırken ikinci yıl ise yıllık enflasyon oranında zam yapıldı. Üyelerimizin
ücretlerine yapılan zammın yanı sıra
sosyal haklarında da iyileştirmelere gidildi.

Sendikamız ile Ankara’ya bağlı Bala Belediyesi Personel Şirketi arasında bir
süredir devam eden toplu iş sözleşmesi görüşmeleri olumlu sonuçlanarak iki
yıllık bağıtlandı.

Toplu iş sözleşmesi Ankara 5 No’lu
Şube Başkanımız Murat Demirtaş ile
Bala Belediye Başkanı Ahmet Buran
arasında imzalandı. Toplu iş sözleşmesi
kapsamında üyelerimizin ücretlerinde
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Toplu iş sözleşmesi imza töreninde konuşan Ankara 5 No’lu Şube Başkanımız
Murat Demirtaş, “Başkentimizin bu
güzel ilçesi için gece gündüz demeden
uğraşan, çalışan, çabalayan üyelerimiz
bu sözleşmeyi sonuna kadar hak ettiler.
Bugüne kadar hizmet adına alın teri
akıtan tüm üyelerimize alınan zamlar analarının ak sütü gibi helal olsun”
dedi.

TOPLU İŞ SÖZLEŞMELERİ

ERZİNCAN/KEMAH BELEDİYESİ PERSONEL LTD. ŞTİ.
seltildi. Sözleşmenin ikinci yılında ise ilk
altı ay yevmiyelere 5 TL brüt seyyanen
zam, ikinci altı ay ise gerçekleşecek enflasyon oranı artı %2 oranında zam yapılması konusunda anlaşmaya varıldı.

Sendikamız ile Erzincan’a bağlı Kemah
Belediyesi iştiraki Personel Ldt. Şti. arasında bir süredir devam eden toplu iş
sözleşmesi görüşmeleri olumlu sonuçlanarak imzalandı.
Toplu iş sözleşmesi Erzincan Şube Başkanımız Harun Mutlu ile Kemah Beledi-

ye Başkanı Osman Kemal Aslan arasında imzalandı.
İki yıl geçerli olacak toplu iş sözleşmesi
kapsamında üyelerimizin ücretlerine
ve sosyal haklarına birinci yıl; ilk altı ay
%7 oranında zam yapılırken, ikinci altı
ay taban ücretleri brüt 145 TL’ye yük-

Toplu iş sözleşmesi imza töreninde konuşan Erzincan Şube Başkanımız Harun
Mutlu, “Toplu iş sözleşmesinde emeği
geçen herkese teşekkür ediyoruz. Sendika olarak amacımız hem belediyelerin hem de üyelerimizin menfaatlerini
eşit oranda korumak. Sözleşmenin
üyelerimize ve belediyemize hayırlar
getirmesini temenni ediyor, Belediye
Başkanımız sayın Osman Kemal Aslan
Bey’e bu süreçte bize göstermiş olduğu
ilgi ve alakalarına çok teşekkür ediyorum” dedi.
Kemah Belediye Başkanı Osman Kemal
Aslan ise sözleşmenin tüm taraflara hayırlı olması dileğinde bulundu.

OSMANİYE/BAHÇE BELEDİYESİ
pılması konusunda anlaşmaya varıldı.
Toplu iş sözleşmesi imza töreninde konuşan Adana Şube Başkanımız Abdurrahman Yücel, “Emekçi kardeşlerimiz
için, Belediyemizin de menfaatlerini
gözetecek şekilde imkânlarını sonuna
kadar zorladık. Netice olarak kıymetli
Belediye Başkanımızın da anlayışıyla
üyelerimizi mutlu eden bir sözleşmeye imza attık. Toplu iş sözleşmesinde
emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Sözleşmemiz hayırlı uğurlu olsun”
dedi.
Sendikamız ile Osmaniye’ye bağlı
Bahçe Belediyesi arasında bir süredir
devam eden toplu iş sözleşmesi görüşmeleri anlaşmayla sonuçlanarak
imzalandı.
Toplu iş sözleşmesi Adana Şube Başkanımız Abdurrahman Yücel ile Bahçe

Belediye Başkanı İbrahim Baz arasında
imzalandı.
İki yıl geçerli olacak toplu iş sözleşmesi
kapsamında üyelerimizin ücretlerine
ve sosyal haklarına birinci yıl %15, ikinci yıl ise gerçekleşecek yıllık enflasyon
artış oranına artı %3 oranında zam ya-
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Bahçe Belediye Başkanı İbrahim Baz
ise, “Çalışanlarımızın mutluluğu bizim
mutluluğumuzdur dedik ve elimizden
gelenin en iyisini yapmaya çalışarak
sözleşmemizi tamamladık. Sözleşmemiz ilçemize ve Belediyemize hayırlı
olsun” şeklinde konuştu.

TOPLU İŞ SÖZLEŞMELERİ

BARTIN/HASANKADI BELEDİYESİ
Sendikamız ile Bartın’a bağlı Hasankadı
Belediyesi arasında altı üyemizi kap-

sayan toplu iş sözleşmesi imzalandı.
Toplu iş sözleşmesi Zonguldak İl Baş-

kanımız Nihat Oruç ile Hasankadı Belediye Başkanı Şeref Emiroğlu arasında
imzalanırken, üyelerimizin ücretlerine
günümüz geçim şartlarına uygun iyileştirmeler yapıldı. Oruç, “Görüşmeler
esnasında Başkanımız Sayın Şeref Emiroğlu’nun bizlere karşı olumlu davranışlarından ve misafirperverliklerinden
dolayı kendisine teşekkür ederim. İmzalamış olduğumuz toplu iş sözleşmesi
öncelikle emekçi kardeşlerimize, belediyemize ve Sendikamıza hayırlı olsun”
dedi.

ZONGULDAK/NEBİOĞLU BELEDİYESİ PERSONEL ŞİRKETİ
Nebioğlu Belediye Başkan Vekili Ali Özdal arasında imzalanırken, üyelerimizin
ücretlerinde ve soysal haklarında iyileştirmeler yapıldı.

Sendikamız ile Zonguldak’a bağlı Nebioğlu Belediyesi Personel Şirketi arasında bir süredir devam eden toplu iş

sözleşmesi görüşmeleri olumlu sonuçlanarak imzalandı. Toplu iş sözleşmesi
Zonguldak İl Başkanımız Nihat Oruç ile

Toplu iş sözleşmesi imza töreninde
konuşan Zonguldak İl Başkanımız Nihat Oruç, “İşçilerimizin emeklerini ve
beklentilerini karşılayan bir sözleşmeye
imza attık. Allah utandırmasın. Belediyemize masada işçinin emeği üzerinden pazarlık yapmadığı ve ellerinden
gelen gayreti göstermelerinden ötürü
teşekkür ediyorum. Sözleşmemizin
emekçilere hayırlı olmasını diliyorum”
dedi.

ZONGULDAK/ORMANLI BELEDİYESİ
üyelerimizin ücretlerinde ve sosyal
haklarında iyileştirmelere gidildi.
Zonguldak İl Başkanımız Nihat Oruç
imzalanan sözleşmenin üyelerimize ve
belediyeye hayırlı olmasını dilerken,
“Üyelerimizin ilçemiz için yaptıkları
hizmetler belediye yönetimimiz ve halkımız tarafından takdirle karşılanıyor.
Bizde imzaladığımız toplu iş sözleşmesiyle birlikte üyelerimizin bu güzel çalışmalarını ödüllendirmek istedik. Sağ olsun Ormanlı Belediye Başkanımız Sayın
Başol’da bizleri anlayışla karşıladık ve
imzalarımızı attık. Hayırlı olsun” dedi.
Sendikamız ile Zonguldak’a bağlı Ormanlı Belediyesi arasında toplu iş sözleşmesi imzalandı.

Sözleşme Zonguldak İl Başkanımız Nihat Oruç ile Ormanlı Belediye Başkanı
Bayram Başol tarafından bağıtlanırken,
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TOPLU İŞ SÖZLEŞMELERİ

YOZGAT/DEDEFAKILI BELESİYESİ

Sendikamız ile Yozgat’a bağlı Dedefakılı
Belediyesi arasında üç yıllık toplu iş sözleşmesi imzalandı. Toplu iş sözleşmesi

Yozgat Şube Başkanımız Ferman Zararsız
ile Dedefakılı Belediye Başkanı Haydar
Çoşkun arasında imzalanırken, üyeleri-

mizin ücretlerine her üç yılda da ayrı ayrı
%11 zam yapıldı. Zararsız, “HİZMET-İŞ
Sendikası olarak, pandemi dönemin getirdiği olumsuzlukları işçilerimiz lehine
en aza indirmek için mücadele ediyoruz.
Biz böyle mücadele içindeyken elbette
belediye başkanlarımızın da desteklerini
görüyoruz. Bugün Dedefakılı’da da emeğe ve emekçiye saygı duyan bir belediye
yönetimiyle sözleşme imzaladık, teşekkür ediyoruz. Sözleşmemiz hayırlı ve bereketli olsun” dedi. Dedefakılı Belediye
Başkanı Haydar Çoşkun ise imzalanan
sözleşmenin Dedefakılı Belediyesi’ne,
çalışanlara ve sendikamıza hayırlı olması
dileğinde bulundu.

ELAZIĞ/MADEN BELEDİYESİ PERSONEL HİZMETLERİ A.Ş.

Sendikamız HİZMET-İŞ ile Elazığ’a bağlı
Maden Belediyesi Personel Hizmetleri

A.Ş. arasında iki yıllık toplu iş sözleşmesi imzalandı. Toplu iş sözleşmesi Elazığ

Şube Başkanımız Kazım Cavlı ile Maden
Belediye Başkanı Orhan Yavuz arasında imzalanırken, üyelerimizin ücretlerine birinci yıl %23, ikinci yıl ise %10
oranında zam yapıldı. Cavlı, “Ulusal ve
küresel ölçekte pandemi sürecinin de
etkisiyle zor günlerden geçmekteyiz.
HİZMET-İŞ Sendikası olarak başta üyelerimiz olmak üzere ülkemiz, milletimiz
ve işverenlerimiz için de en iyisini ve
en doğruyu yapmanın gayreti içerisindeyiz. Bugün burada imzaladığımız
sözleşme bu söylediklerimizin yansımasıdır. Emekçi kardeşlerimize hayırlı
olsun” dedi.

MANİSA/ŞEHZADELER BELEDİYESİ

Sendikamız ile Manisa’ya bağlı Şehzadeler Belediyesi arasında aralık ayından
beri devam eden toplu iş sözleşmesi
görüşmeleri anlaşmayla sonuçlanarak

iki yıllık bağıtlandı. Toplu iş sözleşmesi
Manisa Şube Başkanımız Turan Karafil
ile Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer
Faruk Çelik arasında imzalandı. Söz285

leşme kapsamında üyelerimizin ücretlerine birinci yıl %13, ikinci yıl ise yıllık
enflasyon artışı oranında zam yapıldı.
Toplu iş sözleşmesi imza töreninde konuşan Manisa Şube Başkanımız Turan
Karafil, “Pandemi süreci başladığından
beri üyelerimiz gece-gündüz sahada.
İşte bugün sahada ter döken emekçilerimiz için bir aradayız. Onların ücretlerini ve sosyal haklarını iyileştirmek için
uzun mesailer harcadık ve sonunda
sözleşmemizi imzaladık. Hayırlı olsun”
dedi.

TOPLU İŞ SÖZLEŞMELERİ

GÜMÜŞHANE BELEDİYESİ
YEREL YÖNETİMLER BİRLİĞİ PERSONEL LTD. ŞTİ.

Sendikamız HİZMET-İŞ ile Gümüşhane Belediyesi Yerel Yönetimler Birliği
Personel Ltd. Şti. arasında bir süredir
devam eden toplu iş sözleşmesi görüşmeleri anlaşma ile sonuçlanarak
imzalandı. Toplu iş sözleşmesi, Trabzon
Şube Başkanımız İsmail Hakkı Kaplan,
Gümüşhane Belediye Başkanı Ercan
Çimen, Trabzon Şube Başkan Yardımcı-

mız Şevket Çelik, HAK-İŞ Gümüşhane İl
Başkanı Yaşar Köse ve Gümüşhane Yerel Yönetimler Birliği Personel Ltd. Şti.
Müdürü Kubilay Bozalan’ın katıldığı bir
törenle imzalandı.
İki yıl geçerli olacak toplu iş sözleşmesi
kapsamında üyelerimizin yevmiyelerine birinci yıl sosyal haklarla birlikte
%35 oranında zam yapılırken, ikinci

yıl gerçekleşecek enflasyon oranında
zam yapıldı. Toplu iş sözleşmesi imza
töreninde konuşan Trabzon Şube Başkanımız İsmail Hakkı Kaplan, “Gümüşhane Yerel Yönetimler Birliği Personel
Ltd. şirketinde çalışan 8 arkadaşımız
için yapmış olduğumuz sözleşmemiz
01.01.2021 tarihinden itibaren geçerli olacaktır. Sözleşmemizi kırmadan
dökmeden masada karşılıklı anlayış ile
tamamladık. Toplu iş sözleşmemizin
imzalanmasında büyük özveri gösteren
Gümüşhane Belediye Başkanı Ercan Çimen’e teşekkürlerimi sunuyorum. Sözleşmemiz tüm emekçilerimize hayırlı
olsun” dedi. Sözleşme imza töreninde
konuşan Gümüşhane Belediye Başkanı Ercan Çimen ise, “Hizmetlerimizi
emekçi arkadaşlarımızla birlikte veriyoruz. Birliğimizin imkanlarını zorlayarak
arkadaşlarımızı mutlu etmeye çalıştık.
Sözleşmemiz çalışanlarımıza ve ilimize
hayırlı olsun” şeklinde konuştu.

YOZGAT/BOĞAZLIYAN BELEDİYESİ
mız Ferman Zararsız, “Tüm dünyanın
pandemi nedeniyle zor günler geçirdiği
bir dönemde emekçi kardeşlerimize
böyle güzel bir sözleşme imzalamanın sevincini hep birlikte paylaşıyoruz.
Boğazlayan Belediyemize de sözleşme
için ellerinde ki tüm imkânları üyelerimizin daha iyi şartlarda çalışabilmesi
ve emeklerinin karşılığını daha iyi alabilmeleri adına sefer ettiği için teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.

Sendikamız HİZMET-İŞ ile Yozgat’a bağlı
Boğazlıyan Belediyesi arasında üç yıllık
toplu iş sözleşmesi imzalandı.
Sözleşme Yozgat Şube Başkanımız Ferman Zararsız ile Boğazlıyan Belediye
Başkanı Gökhan Coşar arasında imzalandı. Toplu iş sözleşmesi kapsamında
üyelerimizin ücretlerine birinci yıl %30

ila %40, ikinci yıl %20, üçüncü yıl ise
yine %20 zam yapılırken, memurlara
yapılacak enflasyon farkı ödemeleri de
üyelerimizin ücretlerine yansıtılacak.
Sözleşme kapsamında ayrıca üyelerimizin sosyal haklarında da %100 artış
sağlandı. Toplu iş sözleşmesi imza töreninde konuşan Yozgat Şube Başkanı286

Boğazlıyan Belediye Başkanı Gökhan
Coşar ise, “Göreve geldiğimiz günden
bugüne kadar ilçemiz için gece gündüz demeden emekçi kardeşlerimizle
birlikte çalışmaktayız. Bizim çok iyi bildiğimiz bir düstur vardır o da şu dur;
işçinin alın teri ve emeği üzerinde pazarlık olmaz. Biz işçilerimiz için yaptığımız her şeyi bu düstur çerçevesinde
gerçekleştiriyoruz ve buna böle devam
edeceğiz” ifadelerini kullandı.

TOPLU İŞ SÖZLEŞMELERİ

KAHRAMANMARAŞ/ANDIRIN BELEDİYESİ
PERSONEL LTD. ŞTİ.
Toplu iş sözleşmesi imza töreninde
konuşan Kahramanmaraş Şube Başkanımız Ömer Çınar, “Üyelerimizin emeklerini ve beklentilerini karşılayabilmek
adına uzun süreli çalışmalarımızın
neticesinde Belediyemiz ile ortak bir
noktada buluşarak iki tarafı da memnun eden bir sözleşmeye imza attık.
Sözleşmemizin hayırlı uğurlu olmasını
temenni ediyorum” dedi.

Sendikamız ile Kahramanmaraş’a bağlı Andırın Belediyesi Personel Ltd. Şti.
arasında bir süredir devam eden toplu
iş sözleşmesi görüşmeleri anlaşmayla
sonuçlanarak imzalandı. Toplu iş sözleşmesi, Kahramanmaraş Şube Başka-

nımız Ömer Çınar ile Andırın Belediye
Başkanı Ahmet Doğan arasında bağıtlandı. Sözleşme kapsamında en düşük
işçi maaşının brüt 5 bin 30 TL olmasına
karar verilirken diğer sosyal haklarında
da iyileştirmelere gidildi.

Andırın Belediye Başkanı Ahmet Doğan
ise “Masaya otururken, çalışanlarımızın mutluluğu bizim mutluluğumuzdur
dedik ve bu niyetle elimizdeki imkânları
sonuna kadar zorlayarak sözleşmemizi
gerçekleştirdik. Belediyemize, ilçemize
ve çalışanlarımıza hayırlı olsun” şeklinde konuştu.

KAHRAMANMARAŞ/ELBİSTAN BELEDİYESİ
arkadaşlarımıza eşit ücret verilmesi ve
ücrette ayrımcılık yapılmaması doğrultusunda bu ek protokolü hazırladık. Bu
ek protokolü sizler adına imzalamaktan
dolayı belediye başkanımıza teşekkür
ediyorum” dedi.

Sendikamız ile Kahramanmaraş’a bağlı
Elbistan Belediyesi ile bir süredir devam eden toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde mutlu sona ulaşıldı.
554 emekçiyi ilgilendiren toplu iş sözleşmesi Kahramanmaraş Şube Başkanımız Ömer Çınar ile Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz arasında
imzalanırken, üyelerimizin ücretleri-

ne ortalma %75 zam yapıldı. Toplu iş
sözleşmesi imza töreninde konuşan
Kahramanmaraş Şube Başkanımız
Ömer Çınar, “Değerli belediye başkanımızla birlikte gayret sarf ederek işçi
kardeşlerimizin ücretlerinde bir uzlaşı
sağladık. Belediye Başkanımız Sayın
Mehmet Gürbüz, işçi kardeşlerimiz
adına fedakarlık yaptı. Eşit işte çalışan
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Elbistan Belediye Başkanı Mehmet
Gürbüz ise, “ İmzalayacağımız sözleşme ile üyelerimizin ücretleri 6 bin 336
liralarda olacak inşallah. Bunu yaparken de bir gruplandırmayı göz önünde
bulundurduk. Bürodaki arkadaşlarımızla arazideki arkadaşlarımıza yaptığımız
zam aynı değil. Uzman ve usta olan
arkadaşlarımıza yaptığımız zamlar bir
değil. Bütün çalışanlarımız farklı riskleri alıyorlar. Biz de bunu göz önünde
bulundurmak zorundayız. Maaşlarınızı
olabildiğince arttırmaya çalıştık. Gecemizi gündüzümüze katacağız, var gücümüzle çalışacağız. Bundan sonraki
süreçlerde imkanlarımız arttığı zaman
işçi kardeşlerimize iyileştirmeler yapacağız” ifadelerini kullandı.

TOPLU İŞ SÖZLEŞMELERİ

DİYARBAKIR/LİCE BELEDİYESİ PERSONEL LTD. ŞTİ.

Sendikamız ile Diyarbakır’a bağlı Lice
Belediyesi Personel Ltd. Şti. arasında
toplu iş sözleşmesi imzalandı. Toplu iş

sözleşmesi, Diyarbakır Şube Başkanımız Ercan Kahraman ile Lice Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Cevdet

Bakkal arasında imzalandı. Kahraman,
“Toplu iş sözleşmesinin imzalanmasında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum Lice Belediyesi’nde en düşük ücret 3550 TL olurken üyelerimizin sosyal
haklarına %20 zam yapıldı. İkramiyeler
ise 26 güne çıkarıldı, sözleşmenin ikinci
ve üçüncü yılında ise üyelerimizin maaşlarına %8 artı enflasyon farkı uygulanacak, emekçi kardeşlerimiz için güzel
bir sözleşmeye imza attık. Bundan sonraki süreçlerde de daha iyi sözleşmelere imza atacağız. Lice Kaymakamı ve
Belediye Başkan Vekili Cevdet Bakkal
ile Personel Ltd Şti Müdürü Etem Gülen’e teşekkür ediyorum” dedi.

KÜTAHYA/ASLANAPA BELEDİYESİ
Sendikamız ile Kütahya’ya bağlı Aslanapa Belediyesi arasında toplu iş söz-

leşmesi imzalandı. Toplu iş sözleşmesi,
Kütahya Şube Başkanımız Sabahattin

Ödemiş ile Aslanapa Belediye Başkanı
Gökhan Gürel arasında imzalandı. Sözleşme dahilinde üyelerimizin ücretlerinde ve sosyal haklarında iyi oranda
iyileştirmelere gidildi. Ödemiş, Belediye Başkanı Gürel’e, Aslanapa ilçesine
yaptığı fedakar hizmetlerden dolayı
teşekkür ederek, “Bizim amacımız
her zaman hem belediyemizin hem
de emekçi işçi kardeşlerimizin menfaatlerini eşit oranda korumak oldu. Bu
doğrultuda her iki tarafında hoşnut kalabileceği bir sözleşmeyi tamamladık.
Emeği geçen herkese teşekkürlerimi
sunuyorum, hayırlı ve uğurlu olmasını
diliyorum” dedi.

KAYSERİ/YEŞİLHİSAR BELEDİYESİ
Sendikamız ile Kayseri’ye bağlı Yeşilhisar Belediyesi arasında anlaşma sağ-

lanarak toplu iş sözleşmesi imzalandı.
Çelik, “Sözleşmemiz iki yılı kapsamak-
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tadır. Sözleşmeyle birlikte üyelerimizin
almış oldukları mevcut ücret ve sosyal
haklarına ilk yıl için %16, ikinci yıl TÜFE
artı 1 puan oranında zam yapılmıştır.
Yapılan toplu iş sözleşmesinde emeği
olan başta Yeşilhisar Başkanımız Sayın
Halit Taşyapan’a ve belediye yetkililerine teşekkür ediyorum. Sözleşmemizin
Yeşilhisar Belediyesi’nde çalışan üyelerimize ve ilçemize hayırlı olmasını diliyorum.” dedi.

TOPLU İŞ SÖZLEŞMELERİ

KÜTAHYA/EMET BELEDİYESİ

Sendikamız HİZMET-İŞ ile Kütahya’ya
bağlı Emet Belediyesi arasında bir süredir devam eden toplu iş sözleşmesi

görüşmeleri anlaşmayla sonuçlanarak
imzalandı. Toplu iş sözleşmesi, Kütahya
Şube Başkanımız Sabahattin Ödemiş

ile Emet Belediye Başkanı Hüseyin Doğan arasında bağıtlandı. Sözleşme kapsamında üyelerimizin ücretlerinde ve
sosyal haklarında önemli iyileştirmelere gidildi. Sözleşme töreninde konuşan
Kütahya Şube Başkanımız Sabahattin
Ödemiş, “Sözleşme için ellerindeki tüm
imkanları sonuna kadar zorlayan Emet
Belediyesi sayesinde, emekçi kardeşlerimiz için güzel bir sözleşmeye imza attık.
Bundan sonraki süreçlerde de daha iyi
sözleşmelere elbirliği ile imza atacağımıza inanıyorum. Sözleşmemizin hayırlı
uğurlu olmasını diliyorum” dedi.

KIRIKKALE/HACILAR BELEDİYESİ PERSONEL LTD. ŞTİ.

Sendikamız ile Kırıkkale’ye bağlı Hacılar Belediyesi ile Hacılar Personel Ltd.
Şti. arasında iki yıllık toplu iş sözleşmesi
imzalandı. Toplu iş sözleşmesi Kırıkkale
Şube Başkanımız Celal Yünlü ile Hacılar
Belediye Başkanı Mehmet Koyuncu, Kırıkkale Şube Başkan Yardımcımız Fatih

Doğan, Şube Denetleme Kurulu Başkanı
Kubilay Demir ve Hacılar Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürü Ayhan
Karabulut ve Hacılar Belediyesi Personel
Limited Şirketi Müdürü Yasin Özer’in
katıldığı bir törenle imzalandı. Hacılar
Belediyesinde çalışan üyelerimizin ta-

ban ücretleri 235 TL’ye yükseltilerek, 2
yıllık %22 zam yapıldı. Ayrıca her yıl TÜFE’de açılanacak zam oranında fark yansıtılacaktır. Üyelerimizin sosyal haklarına
yapılan düzenleme ile birlikte zam oranı
%32 oldu. Hacılar Belediyesi Personel
Limited Şirketi’nde çalışan üyelerimize
2 yıllık %25 zam yapılarak ikramiyeleri
82 güne çıkarıldı. Üyelerimizin sosyal
haklarına da %50 oranında zam yapıldı.
Yünlü, “HAK-İŞ/HİZMET-İŞ olarak emeğe ve emekçiye her zaman her koşulda
destek olmaya devam edeceğiz. Bizlere
ve çalışanlarına babacan tavırla yaklaşan Hacılar Belediye Başkanı Mehmet
Koyuncu’ya şükranlarımı sunuyorum.
Sözleşmemiz üyelerimize bereketli ve
hayırlı olsun” dedi.

DİYARBAKIR/SUR BELEDİYESİ PERSONEL A.Ş.

Sendikamız ile Diyarbakır’a bağlı Sur Belediyesi Personel A.Ş. arasında iki yıl geçerli olacak toplu iş sözleşmesi imzalandı. Toplu iş sözleşmesin Diyarbakır Şube

Başkanımız Ercan Kahraman ile Sur Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Abdullah Çiftçi tarafından imzalandı. Sözleşme kapsamında üyelerimizin ücret ve
289

sosyal haklarına birinci yıl %18 ikinci yıl
ise yıllık enflasyon oranında artış yapıldı. Kahraman, “HAK-İŞ/HİZMET-İŞ ailesi
olarak sorumlu bir Sendikacılık anlayışını benimsiyoruz. Üyelerimizin pandemi
döneminde de hak kayıpları yaşamaması için sözleşmelerimizi imzalamaya
devam ediyoruz. Sözleşmenin imzalanmasında emeği geçen başta Sur Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Abdullah
Çiftçi’ye, Belediye Başkan yardımcısı
Veysel Kızılay’a ve Personel A.Ş Müdürü
Ramazan Karaboğa’ya şahsım Sendikamız ve tüm üyelerimiz adına teşekkür
ediyorum” dedi.

TOPLU İŞ SÖZLEŞMELERİ

ANKARA/BEYPAZARI BELEDİYESİ PERSONEL LTD. ŞTİ.

Sendikamız ile Ankara’ya bağlı Beypazarı Belediyesi şirketi Personel Ltd. Şti.
arasında toplu iş sözleşmesi imzalandı.
Sözleşme Ankara 5 No’lu Şube Başka-

nımız Murat Demirtaş ile Beypazarı Belediye Başkanı Tuncer Kaplan arasında
imzalanırken, üyelerimizin ücretlerine
ve sosyal haklarına günümüz geçim

şartlarına uygun iyileştirmeler yapıldı.
İmzalanan sözleşmenin 190 emekçiyi kapsadığını belirten Ankara 5 No’lu
Şube Başkanımız Murat Demirtaş,
“Yaptığımız sözleşmeyle birlikte üyelerimizin ücretlerinde ciddi artışalar elde
edildi. Üyelerimizin insan onuruna yakışır bir ücret alması Sendikamızın varlık nedenidir. Uzun süren müzakereler
sonrası bağıtladığımız sözleşme sayesinde varlık sebebimizin içini doldurmanın gururu içindeyiz. Sözleşmemiz
üyelerimize ve ailelerine hayırlı ve bereketli olsun” dedi. Beypazarı Belediye
Başkanı Tuncer Kaplan ise sözleşmenin
hayırlı olması dileğinde bulunurken,
imzalanan sözleşmede emeği geçenlere teşekkür etti.

BİNGÖL/GENÇ BELEDİYESİ

Sendikamız ile Bingöl’e bağlı Genç Belediyesi arasında iki yıllık toplu iş sözleşmesi imzalandı. Toplu iş sözleşmesi

Muş Şube Başkanımız Yaşar Kalır ile
Genç Belediye Başkanı Mehmet Zeki
Dirik arasında imzalanırken, üyelerimi-

zin ücret ve sosyal haklarında günümüz
geçim şartlarına uygun iyileştirmelere
gidildi. Atılan imzaların ardından konuşan Muş Şube Başkanımız Yaşar Kalır,
Belediye Başkanı Mehmet Zeki Dirik’e
teşekkür ederken, “Belediyelerimizle
iki yılda bir sözleşme imzalıyoruz. Sağ
olsun Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Zeki Dirik, işçilerin haklarının korunması noktasında kendi bütçelerinin
kısıtlılığına rağmen büyük özverilerde
bulunmakta. Bunlarda bizleri ziyadesiyle memnun etmekte. Sayın başkanımıza şahsım ve sendikam adına teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.

KÜTAHYA/SİMAV BELEDİYESİ
Sendikamız ile Kütahya’ya bağlı Simav
Belediyesi arasında toplu iş sözleşmesi
imzalandı. Toplu iş sözleşmesi Kütahya
Şube Başkanımız Sabahattin Ödemiş ile
Simav Belediye Başkanı Av. Adil Biçer
arasında imzalandı. Ödemiş, “Emeğin
ve alın terinin karşılıksız kalmadığı, toplu iş sözleşmesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Üyelerimiz
mutluysa biz mutluyuz. Sözleşmemizin
Simav Belediyesi’nde çalışan üyelerimize ve ilçemize hayırlı uğurlu olmasını
diliyorum” dedi.
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TOPLU İŞ SÖZLEŞMELERİ

DİYARBAKIR/KAYAPINAR BELEDİYESİ PERSONEŞ A.Ş.

Sendikamız ile Diyarbakır’a bağlı Kayapınar Belediyesi Personel A.Ş arasında 2
yıllık toplu iş sözleşmesi imzalandı.
Sözleşme Diyarbakır Şube Başkanımız
Ercan Kahraman ile Kayapınar Kayma-

kamı ve Belediye Başkan Vekili Ünal Koç
arasında imzalanan toplu iş sözleşme
töreninde Belediye Başkan Yardımcısı
Cihat Kayhan, İnsan Kaynakları Müdürü
Hacı Ahmet Subaşı ve temsilcilerimiz

hazır bulundu. Sözleşme kapsamında
üyelerimizin her iki yıl için taban yevmiyelerine %26 zam yapıldı. Ayrıca sözleşme kapsamında üyelerimizin sosyal
haklarına da iyileştirmeler yapıldı. İmzalanan sözleşmenin 780 emekçiyi kapsadığını belirten Diyarbakır Şube Başkanımız Ercan Kahraman, “Yaptığımız sözleşmeyle birlikte üyelerimizin ücretlerinde
ciddi artışalar elde edildi. Üyelerimizin
insan onuruna yakışır bir ücret alması
Sendikamızın önceliklerindendir. Sözleşmemiz üyelerimize ve ailelerine hayırlı
ve bereketli olsun” dedi.

HATAY/REYHANLI BELEDİYESİ
İNŞAAT SANAYA TİCARET LTD. ŞTİ.

Sendikamız ile Hatay’a bağlı Reyhanlı
Belediyesi iştiraki İnşaat San. ve Tic. Ltd.
Şti. arasında devam eden toplu iş sözleşmesi görüşmeleri anlaşmayla sonuç-

lanarak imzalandı. Toplu iş sözleşmesi
İskenderun Şube Başkanımız Mehmet
Yetim ile Reyhanlı Belediye Başkanı
Mehmet Hacıoğlu arasında imzalandı.

Sözleşme gereğince üyelerimizin yevmiyeleri 131,18 TL’ye çıkarılırken, sosyal
haklarda da ciddi artışlara imza atıldı.
Yetim, “Üyelerimizin refahı için Reyhanlı Belediyesi yönetimi ile birçok kez bir
araya geldik. Bir yandan üyelerimizin
haklarını gözetirken bir yandan da iş
barışını korumak için belediye yönetimimizle karşılıklı diyalog içinde olduk.
Üyelerimize karşı olan sorumluluğumuzu yerine getirmenin ve bunu da uzlaşı
içinde yapmanın haklı gururunu yaşıyoruz. İmzamız işçinin kararıdır diyerek imzaladığımız bu sözleşmenin üyelerimize
ve kıymetli ailelerine ve belediyemize
hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

SAKARYA/PAMUKOVA BELEDİYESİ İLE
ANLAŞMAYA VARILDI
Sendikamız HİZMET-İŞ ile Sakarya’ya bağlı Pamukova Belediyesi arasında iki yıllık toplu iş sözleşmesi imzalandı.
Toplu iş sözleşmesi, Sakarya Şube Başkanımız Mehmet
Mesut Gökdemir, Pamukova Belediye Başkanı İbrahim
Güven Övün, iş yeri sendika temsilcimiz ve üyelerimizin
katıldığı bir törenle imzalandı. İmzalanan sözleşme gereğince üyelerimizin ücret ve sosyal haklarında iyileştirmelere gidildi. ökdemir, “Yaptığımız çalışmalarda Pamukova
Belediyesi ile birlikte hareket ederek, sorunların çözümü
noktasında önemli adımlar attık. Emekçiden yana olan
Pamukova Belediye Başkanımızı da tebrik ediyor ve kendisine teşekkür ediyorum” dedi.
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YOZGAT/YERKÖY - KIRŞEHİR/ÇİÇEKDAĞI
ve KÖSELİ BELEDİYELERİ

Sendikamız ile Yozgat’a bağlı Yerköy,
Kırşehir’e bağlı, Çiçekdağı ve Köseli Belediyeleri iştiraki Atık Su Grup Arıtma Te-

sisi Yönetim Birliği ile bir süredir devam
eden, toplu iş sözleşmeleri görüşmeleri
anlaşmayla sonuçlanarak iki yıllık bağıt-

landı. Toplu iş sözleşmeleri Yozgat Şube
Başkanımız Ferman Zararsız ile Yerköy
Belediye Başkanı Ferhat Yılmaz, Çiçekdağı Belediye Başkanı Hasan Hakanoğlu,
Köseli Belediye Başkanı Bekir Yılmaz arasında imzalandı. Sözleşme kapsamında
üyelerimizin taban ücretlerine, sosyal
haklar hariç birinci yıl ilk altı ay %10
oranında, ikinci altı ay ve ikinci yıl, yıllık
enflasyon artışı oranında zam yapılmasına karar verildi. İmza töreninde konuşan
Yozgat Şube Başkanımız Ferman Zararsız, “Sözleşmelerimizin, üyelerimiz ve
belediyelerimiz için hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum” dedi.

SAKARYA/GEYVE BELEDİYESİ

Sendikamız ile Sakarya’ya bağlı Geyve
Belediyesi arasında toplu iş sözleşmesi
imzalandı. Toplu iş sözleşmesi Sakarya

Şube Başkanımız Mehmet Mesut Gökdemir ile Geyve Belediye Başkanı Murat
Kaya arasında imzalanırken, üyelerimi-

zin ücretlerinde günümüz koşullarına
uygun iyileştirmeler yapıldı. Gökdemir,
“Ülkemizin ve dünyanın Covid-19 salgını
ile geldiği durum göz önüne alındığında,
özellikle gelir dağılımındaki adaletsizliği
düzeltmek adına sendikaların ve toplu iş
sözleşmelerinin ne kadar önemli olduğu
anlaşılmaktadır. Toplu İş Sözleşmesinin
bir amacı veya anlamı ülkenin sosyal politikalarına katkı sağlamaktır. Bu nedenle
üyelerimizi güvence altına almak, haklarımızı alabilme ve iş yerinde kardeşliği
tesis etmek bizim amacımızdır. Sözleşmemizin imzalanmasında emeği geçenlere teşekkür ediyoruz” dedi.

MANİSA/SARIGÖL BELEDİYESİ PERSONEL LTD. ŞTİ.
Sendikamız ile Manisa’ya bağlı Sarıgöl Belediyesi Personel Limited Şirketi arasında bir süredir devam eden toplu
iş sözleşmesi görüşmeleri olumlu sonuçlanarak imzalandı. Gerçekleştirilen toplu iş sözleşmesi imza törenine
Manisa Şube Başkanımız Turan Karafil ve Sarıgöl Belediye Başkanı Necati Selçuk katıldı. Üyelerimizi enflasyona
ezdirmediklerini belirten Manisa Şube Başkanımız Turan
Karafil, “Üyelerimizi enflasyona ezdirmedik. İşçi dostu
olduğunu gösterdiği için kıymetli Belediye Başkanımıza
çok teşekkür ediyorum. Bundan sonraki süreçte üyelerimiz için daha iyi sözleşmeler imzalayacağız, bundan
üyelerimizin şüphesi olmasın” dedi.
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YOZGAT/DOĞANKENT BELEDİYESİ PERSONEL LTD.ŞTİ.
Sendikamız ile Yozgat’a bağlı Doğankent Belediyesi Personel Ltd. Şti. arasında üç yıllık toplu iş sözleşmesi imzalandı.

Toplu iş sözleşmesi Yozgat Şube Başkanımız Ferman Zararsız ile Doğankent
Belediye Başkanı Doğan Sungur arasında imzalanırken, üyelerimizin üc-

retlerine sosyal haklar hariç birinci yıl
%20, ikinci yıl %12, üçüncü yıl %12 zam
yapıldı. Zararsız “Doğankent Belediye
Başkanımız Doğan Sungur’un, emekçi
kardeşlerimizin düşük ücrete çalışmasına gönlü razı olmamıştır. Dün olduğu
gibi bugünde her zaman çalışan emekçi
kardeşlerimizin yanında olmuş, alın teri
ve emeğin üzerinde hiçbir zaman pazarlık yapmayarak gereken ne ise onu
yapmıştır.
Doğankent Belediye Başkanımız Doğan
Sungur’a sendikamız şahsım ve yönetim kurulumuz adına teşekkür ediyorum” dedi.

DÜZCE/KAYNAŞLI BELEDİYESİ

Sendikamız ile Düzce’ye bağlı Kaynaşlı Belediyesi arasında üç yıllık toplu iş
sözleşmesi imzalandı. Toplu iş sözleş-

mesi Sakarya Şube Başkanımız Mehmet Mesut Gökdemir ile Kaynaşlı Belediye Başkanı Birol Şahin arasında im-

zalanırken, sözleşme gereğince üyelerimizin ücretlerinde ve sosyal haklarında
iyileştirmeler yapıldı. Sakarya Şube
Başkanımız Mehmet Mesut Gökdemir,
Kaynaşlı Belediyesi’nin, bölgenin önde
gelen sözleşmesine sahip olduğunu
ifade ederek, “Bu konuda Belediye Başkanımız Birol Şahin ve ekibine, toplu iş
sözleşmesi sürecine sağladıkları katkılarından dolayı temsilcimize ve Kaynaşlı Belediyesi çalışanı tüm üyelerimize
teşekkür ederiz. Toplu iş sözleşmemizin tüm işçilerimize hayırlı olmasını temenni ediyorum” dedi.

SAKARYA/TARAKLI BELEDİYESİ
Sendikamız ile Sakarya’ya
bağlı Taraklı Belediyesi arasında iki yıl geçerli olacak
toplu iş sözleşmesi imzalandı. Toplu iş sözleşmesi
Sakarya Şube Başkanımız
Mehmet Mesut Gökdemir
ile Taraklı Belediye Başkanı
İbrahim Pilavcı arasında imzalanırken üyelerimizin ücretlerinde ve sosyal haklarına günümüz geçim şartlarına uygun zam yapıldı. Gökdemir, “Çalışanların eme293

ğinin karşılığını alması için
elimizden gelen tüm gayreti
gösteriyoruz. İmzaladığımız
her toplu iş sözleşmesinde
vicdani olarak rahat olmalıyız ve üyelerimize bunu izah
etmek durumundayız. Bu
nedenle bir toplu iş sözleşmesi imzalanmadan önce,
adına imza attığımız baştemsilci, temsilci ve üyelerimizle
irtibat halinde kalarak istişare yaparak sözleşmelerimizi
imzalıyoruz” dedi.
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YOZGAT/OZAN BELEDİYESİ
Sendikamız ile Yozgat’a bağlı Ozan Belediyesi arasında üç yıllık toplu iş söz-

leşmesi imzalandı. Toplu iş sözleşmesi
Yozgat Şube Başkanımız Ferman Zarar-

sız ile Ozan Belediye Başkanı Mustafa
İleri arasında imzalanırken, üyelerimizin ücretlerine sosyal haklar hariç her
üç yılda da ayrı ayrı %12 zam yapıldı.
Toplu iş sözleşmesinin önemine değinen Yozgat Şube Başkanımız Ferman
Zararsız, “Dünyada en değerli olgulardan biri emektir. Bizde HİZMET-İŞ Sendikası olarak, emeğe gereken kıymeti
veriyor ve tüm kesimlerin aynı hassasiyet ile hareket etmesi için çaba gösteriyoruz. Sözleşmede emeği olan başta
Ozan Belediye Başkanı Mustafa İleri’ye
ve herkese teşekkür ediyoruz” dedi.

ANKARA/BEYPAZARI BELEDİYESİ
Sendikamız ile Ankara’ya bağlı Beypazarı Belediyesi arasında müzakere
edilmekte olan toplu iş sözleşmesi

görüşmeleri anlaşmayla sonuçlanarak
imzalandı. Toplu iş sözleşmesi Ankara
5 No’lu Şube Başkanımız Murat De-

mirtaş ve Beypazarı Belediye Başkanı
Tuncer Kaplan arasında imzalanırken,
üyelerimizin ücretlerinde günümüz geçim koşullarına uygun iyileştirmelere
gidildi. Demirtaş, “Uzun süren müzakereler sonucu üyelerimizi sevindiren bir
sözleşmeye imza atmış bulunuyoruz.
Pandeminin getirdiği tüm olumsuzlukları aşarak üyelerimizin ücretlerinde
artışlar sağladık. Bu dönemde üyelerimizi mağdur etmeyen Beypazarı Belediye Başkanı Tuncer Kaplan ve ekibine
teşekkür ediyoruz” dedi.

NİĞDE/KARAATLI BELEDİYESİ PERSONEL LTD. ŞTİ.
Sendikamız ile Niğde’ye bağlı Karaatlı
Belediyesi Personel Ltd. Şti. arasında

üç yıl süreli toplu iş sözleşmesi imzalandı. Toplu iş sözleşmesi Niğde Şube
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Başkanımız Kadir Yenel ile Karaatlı Belediye Başkanı Emin Yılmaz arasında
imzalandı. Göreve geldikleri günden
itibaren üyelerimiz için durmaksızın
çalıştıklarını ifade eden Niğde Şube
Başkanımız Kadir Yenel , “İmzaladığımız
toplu iş sözleşmelerine bir yenisini eklemenin mutluluğu ve gururu içerisindeyiz. İşçi kardeşlerimiz için elimizden
gelenin en iyisini yapmaya özen gösterdik. Belediyemizin imkanları dahilinde
ve Belediye Başkanımız Emin Yılmaz’ın
uzlaşmacı tavrıyla güzel bir sözleşme
daha imzaladık. İşçi kardeşlerime ve
sendikamıza hayırlı uğurlu olsun” dedi.

HUKUK KÖŞESİ

KISA ÇALIŞMA ve ÜCRETSİZ İZİN UYGULAMASININ
İŞÇİNİN HİZMET SÜRESİNE ETKİSİ
Pandemi nedeniyle çalışma hayatına ilişkin uygulamaya konulan tedbirler bir takım
hukuki sorunları da beraberinde getirmiştir.

Covid-19 salgını, 2019 yılı itibariyle Çin
Halk Cumhuriyeti’nin Wuhan kentinde
ilk olarak tespit edilmiş, tüm dünyayı
etkisi altına almıştır. Salgın nedeniyle
ölümlerin meydana gelmesi, yüksek
bulaşıcılık göstermesi, aşı ve özel tedavi
yöntemlerinin henüz geliştirilememiş
olması nedeniyle Dünya Sağlık Örgütü
tarafından 11 Mart 2020 tarihinde pandemi ilan edilmiştir.
Covid-19 salgını nedeniyle dünya geneli ölümlerin, vaka sayılarının artarak,
devletlerin Sağlık sistemlerinin çökme
noktasına gelmesi nedeniyle devletler
bir seri tedbirlere başvurmuştur.
Ülkemizde ilk vakanın görüldüğü tarihten itibaren T.C. Sağlık Bakanlığı bünyesinde kurulan Koronavirüs Bilim Kurulu
önerileri doğrultusunda “uzaktan eğitim, umuma açık yerlerin faaliyetlerinin
durdurulması, yaş kısıtlamaları ile sokağa çıkma yasakları” gibi toplum, vatandaş sağlığını koruma amacıyla tedbirlere başvurulmuştur.
Pandemi sürecindeki tedbirler, salgının
kontrol altına alınması, ülke ekonomisi,
çalışma hayatının işçi – işveren taraflarının sağlıklarının korunması, istihdamın ve üretimin devamlılığının sağlan-

ması amacıyla çalışma hayatına ilişkin
ve iş mevzuatında bir dizi tedbirlere de
başvurulmuştur.
Şöyle ki, istihdamın devamlılığının sağlanması kapsamında (4857 Sy.İş Kanunu 25/2 hariç) sadece işveren açısından
fesih yasağı, ücretsiz izin uygulaması,
telafi çalışma sürelerinin uzatılması, yıllık izin kullanımı ve işyerlerinde esnek
ve/veya uzaktan çalışma modellerinin
uygulanmasına tarafların teşvik edilmesi, asgari ücret desteği sağlanması,
kısa çalışma ödeneğine başvuru ve yararlanma süreçlerinin taraflar açısından
kolaylaştırılması, toplu iş sözleşmesi
prosedürü, grev ve lokavt süreçlerinin
hak düşürücü süreler de esas alınmak
kaydıyla uzatılması gibi salgının çalışma
hayatına, ülke ekonomisine, toplum ve
vatandaşların sağlıklarına etkisini en
aza indirmek amacıyla alternatif çözüm
yolları bulunmuştur.
Pandemi nedeniyle çalışma hayatına
ilişkin uygulamaya konulan tedbirler bir
takım hukuki sorunları da beraberinde
getirmiştir. Bu yazımız ile kısa çalışma
ve ücretsiz izin uygulamasının işçinin
hizmet süresine etkisi üzerinde durulacaktır.
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1. KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ
Kısa çalışma, emredici düzenlemeler
gereğince işyerindeki süreklilik koşuluna bakılmaksızın işin en az dört hafta
süreyle geçici olarak tamamen veya kısmen durması, haftalık çalışma sürelerinin geçici olarak en az üçte bir oranında
en fazla üç ay süreyle azaltılmasıdır.
Kısa çalışma kavramı ilk olarak 4857 sayılı Kanunun 65. Maddesi ile Türk Hukukuna girmiştir. Uygulamada yaşanan
bazı sıkıntılar sebebiyle düzenleme İş
Kanunu kapsamından çıkarılarak bizce
de yerinde bir karar ile 4447 Sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu kapsamına Ek.
2.maddesi olarak dâhil edilmiştir. Yeni
düzenleme sonucu çalışma hayatına
ilişkin tüm çalışanların kısa çalışma uygulamasından yararlanması sağlanmıştır. 4447 Sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu
ve Kısa Çalışma ve Kısa Çalışma Ödeneği Hakkında Yönetmelik ile kısa çalışmayı gerektiren haller “genel ekonomik,
sektörel, bölgesel kriz veya zorlayıcı
sebep” olarak belirtilmiştir. Buna göre:
Genel ekonomik kriz; Ulusal veya uluslararası ekonomide ortaya çıkan olayların, ülke ekonomisini ve dolayısıyla
işyerini ciddi anlamda etkileyip sarstığı
durumları,
Zorlayıcı sebepler; işverenin kendi sevk
ve idaresinden kaynaklanmayan, önceden kestirilemeyen bunun sonucu
olarak bertaraf edilmesine imkân bulunmayan, geçici olarak çalışma süresinin azaltılması veya faaliyetin tamamen
veya kısmen durdurulması ile sonuçlanan dışsal etkilerden kaynaklanan
dönemsel durumları ya da deprem,
yangın, su baskını, heyelan, salgın hastalık, seferberlik gibi durumları, ifade
etmektedir.
İŞKUR, pandemi nedeniyle çalışma
hayatına ilişkin uygulamaya konulan

HUKUK KÖŞESİ

tedbirler kapsamında karışıklıkların giderilmesi, alternatif çözümlerin hızlı bir
şekilde hayata geçirilmesi için covid-19
salgınını, kısa çalışma talep formunda
dışsal etkilerden kaynaklanan zorlayıcı
sebep olarak nitelendirmiştir.
7244 Sayılı Kanun ile 4447 Sayılı İşsizlik Sigortası Kanuna geçici 25. madde
eklenmiştir. İşbu madde kapsamında
covid-19 salgını nedeniyle işverenlerin
zorlayıcı sebep gerekçe gösterilmek suretiyle yaptıkları başvurular uygunluk
tespitinin tamamlanması beklenmeksizin, işverenlerin beyanı doğrultusunda
kısa çalışma ödemesi gerçekleştirilmiştir. Öte yandan, Kısa Çalışma ve Kısa
Çalışma Ödeneği Hakkında Yönetmelik 4. maddesi gereğince kısa çalışma
uygulamasından yararlanmak isteyen
işverenin, işyerinde örgütlü bulunan
sendikaya yazılı bildirimde bulunması
gerekmektedir.
Covid-19 salgınının çalışma hayatına,
ülke ekonomisine etkisini en aza indirmek amacıyla kısa çalışma alanında
ödeneğe hak kazanmayı kolaylaştırıcı
geçici düzenlemeler yapılmış, işçinin
kısa çalışma ödeneğine hak kazanabilmesi için işsizlik sigortası şartları işçi lehine değiştirilmiştir.
Şöyle ki; kısa çalışmaya tabi tutulan
işçinin kısa çalışmanın başladığı tarihte
çalışma süreleri ve prim ödeme şartlarını sağlamış olması gerekir. Bu kapsamda işçinin Covid-19 etkisiyle yapılan
kısa çalışma başvurularında, son 60 gün
hizmet akdine tabi olmak kaydıyla son 3
yıl içinde 450 gün prim ödemiş olması
gerekir.
Kısa çalışma uygulamasının işverenlerce
kötüniyetli kullanılmaması adına işyerinde kısa çalışma uygulanan dönemde

İş Kanunu 25 / II maddesinde yer alan
sebepler hariç olmak üzere işverene fesih yasağı getirilmiştir.
İşverenlerin tek taraflı başvurusuna
bağlı kısa çalışma uygulamasındaki hatalı, bilgi ve belge verilmesi nedeniyle
İŞKUR tarafından yapılan yersiz ödemelerin yasal faiz ile birlikte işverenden
tahsil edileceği hususu da düzenlenmiştir.
4447 Sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu kapsamında kısa çalışma ödeneği süresinin
altı aya kadar uzatmaya ve işsizlik ödeneğinden mahsup edilip edilmeyeceği
konularında Cumhurbaşkanı yetkili kılınmıştır.
23 Nisan 2021 tarihinde yayımlanan
3910 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Covid - 19 kaynaklı kısa çalışma uygulanan
işyerlerindeki kısa çalışma ödeneğinin
süresi 30.06.2021 tarihine uzatılmıştır.
Kısa çalışma ile ilgili düzenlemelere bakıldığında, kısa çalışma uygulamasından
yararlanmak için işveren tarafından işçiye yapılması gereken yazılı bir bildirim
veya işçinin kısa çalışmaya yazılı rıza
göstermesi öngörülmemiştir. Dolayısıyla, kısa çalışma uygulaması iş sözleşmesinde esaslı değişiklik olarak değerlendirilmemektedir. Yargıtay’ın yerleşik
içtihatları da bu yöndedir.
1.1. KISA ÇALIŞMA SÜRELERİNİN
HİZMET SÜRESİNE ETKİSİ
Kısa çalışmanın işyerindeki haftalık çalışma süresinin azaltılması yoluyla işçilere uygulanması durumunda, işçilerin
iş sözleşmeleri askıda değildir. İşçilerin
çalışma saatlerindeki kısıtlama dışında fiilen çalışmaya devam ettiği nazara
alındığında herhangi bir karışıklığa, ihtilafa neden olmaksızın işbu kısa çalışma
uygulaması sürelerinin işçinin hizmet
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süresine ekleneceği açıktır. Kısa çalışma
uygulamasının faaliyetin durdurulması
yoluyla işveren tarafından uygulanması
durumunda, işbu sürenin işçinin hizmet
süresine dâhil edilip edilmeyeceği hizmet süresine bağlı tüm hak ve alacakların hesaplanmasına büyük bir önem arz
etmektedir.
Kısa çalışma uygulamasının faaliyetin
durdurulması yoluyla işveren tarafından uygulanması durumunda; işçinin iş
görme edimini yerine getirmediği, ücret
ve diğer sosyal haklarının İşçi İşsizlik Sigortası Fonu’ndan karşılandığı dikkate
alındığında bu durum özel bir askı hali
olarak karşımıza çıkmaktadır. Askı süresi
içinde işçinin iş görme borcundan kurtulması, işverenin yönetim hakkı, işçinin
itaat borcu sonlandığını söyleyebiliriz.
Ancak, işçinin sadakat borcu, işverenin
gözetme borcu gibi işçi- işveren arasındaki diğer yükümlülüklerin devam ettiği, özel askı halinin sonlanmasına müteakip işçinin iş sözleşmesinin aynı şekilde
devam edeceği dikkate alındığında kısa
çalışma uygulaması nedeniyle karşılaştığımız özel askı halini genel askı hali ve
sonuçlarından ayrı değerlendirmemiz
gerekmektedir.
1.2.KISA ÇALIŞMA UYGULAMASI
NEDENİYLE İŞÇİNİN İŞ SÖZLEŞMESİNİN ASKIDA OLDUĞU DÖNEME
AİT SÜRELER İŞÇİNİN HİZMET SÜRESİNE EKLENMELİ
İşçinin hizmet süresine göre tespit edilen haklardan bir tanesi yıllık izindir. Yıllık izin, İş Kanunu 53. Maddesinde
“…en az bir yıl çalışmış olan işçilere yıllık
ücretli izin verilir” şeklinde düzenlenmiştir. Aynı Kanunun “yıllık izin bakımından çalışılmış gibi sayılan haller” başlıklı
55. Maddesinde “j) İşveren tarafından
verilen diğer izinler ile 65 inci maddedeki kısa çalışma süreleri.” Şeklindeki
ifade kapsamında kısa çalışma süresinin
yıllık ücretli izin hesabında dikkate alınacağı sabittir. Yıllık izin hesabında, kısa
çalışma uygulamasına ilişkin özel askı
halindeki sürelerin hizmet sürelerine
eklendiği, işçi lehine yorum ilkesi dikkate alınarak kıdem ve ihbar tazminatına
esas kabul edilecek hizmet süresinin
tespitinde kısa çalışma uygulamasına
ait sürenin dikkate alınması gerekmektedir. Nitekim, Yargıtay 9. Hukuk Dairesi 14.07.2011 tarih, 2010/ 50993 E.

HUKUK KÖŞESİ

ve 2011/27305 K. sayılı kararında “kısa
çalışma uygulamasına ait sürenin hizmet süresine dâhil edilerek, kıdem tazminatına esas hizmet süresinde dikkate
alınması gerektiği” hususunda konuya
açıklık getirmiştir.
Kararın gerekçesinde Yargıtay Hukuk
Genel Kurulu 16.11.1983 tarih, 1981/91067 E. ve 1983/1169 K. sayılı kararına
atıf yapılarak, 4857 Sayılı İş Kanunu 55.
Maddesindeki j. Bendinin kıyasen ihbar
tazminatı ve kıdem tazminatına esas kabul edilecek hizmet süresinin tespitinde
dikkate alınması gerektiğini belirtmiştir.
Bölge Adliye Mahkemesi kararları da
Yargıtay 9. Hukuk Dairesi ve Yargıtay
Hukuk Genel Kurulu kararlarındaki gerekçeyi kabul ederek “kısa çalışma uygulaması dönemine ait sürenin işçinin
hizmet süresine dâhil edilmesi, kıdem
ve ihbar gibi feshe bağlı işçilik alacaklarının işbu süre eklenerek tespit edilen
hizmet süresi üzerinden hüküm altına
alınması gerektiği” huşunu vurgulamıştır. (Bknz. Antalya Bölge Adliye Mahkemesi 10. Hukuk Dairesi 30.04.2018 tarih, 2018/451 E. ve 2018/ 982 K.)
2. ÜCRETSİZ İZİN
4857 Sayılı İş Kanununda ücretsiz izne
ilişkin düzenleme bulunmamaktadır.
İşçilerin yıllık ücretli izin ve analık izinlerine ilişkin düzenlemeler içerisinde
ücretsiz izne yer verilmiştir. Her ne kadar İş Kanunu kapsamında ücretsiz izin
düzenlenmemiş olsa da uygulamada ve
Yargıtay’ın yerleşik içtihatlarında işçi –
işveren taraflarının talepleri, rızaları,
anlaşmaları doğrultusunda ücretsiz izin
hakkının belirleneceği hususunda birlik
vardır.
17 Nisan 2020 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 7244 Sayılı Kanunun
9. maddesi ile işverene üç aylık süreyi
geçmemek üzere işçiyi tamamen veya
kısmen ücretsiz izne çıkartma hakkı hususunda düzenleme yapılmış, işbu düzenlemeye paralel nakdi ücret desteği
uygulamasına başlanmıştır.
Ücretsiz izin ve paralelinde nakdi ücret
uygulamasının üç aylık süreler ile altı
aya kadar uzatmaya Cumhurbaşkanı
yetkili kılınmıştır.
Düzenleme ile ücretsiz izin teklifine işçinin rıza göstermesi, uyması zorunlu

hale getirilmiş, işçinin iş sözleşmesini
ücretsiz izin nedeniyle haklı nedenle
derhal fesih hakkı engellenmiştir.
2.1. ÜCRETSİZ İZİN SÜRELERİNİN
HİZMET SÜRESİNE ETKİSİ

hizmet süresine eklenmeyeceği şeklindeki içtihadında değişikliğe gitmesinin
hakkaniyete uygun olacağı düşüncesindeyiz.
3. SONUÇ

7244 Sayılı Kanunun 9. maddesi gereğince ücretsiz izne çıkarma yetkisinin
tek taraflı bir irade ile işverene bırakılmasının amacı, iş ilişkisinin devam etmesinin sağlanmasına yöneliktir. Her
ne kadar pandemi dönemine ilişkin işçi
- işveren arasındaki ilişkinin devamının
sağlanması amaçlanmış olsa da ücretsiz
izin uygulamasının hukuki sonuçları hususunda düzenleme yapılmamıştır.
Türkiye’deki çalışma hayatına ilişkin
uygulamalar, İş Hukukuna ilişkin emredici düzenlemelerin dışında, pandemi
dönemine ilişkin özel bir düzenlemeye
yer verildiği dikkate alındığında istisnai
ücretsiz izin düzenlemesinin hukuki sonuçlarının öngörülmesi, ihtilafa sebebiyet verilmemesi yararlı olacaktır.
Öncelikle şu hususu belirtmek isteriz ki,
Covid-19 salgını nedeniyle istisnai olarak düzenlenen ücretsiz izin uygulaması
ile işçinin iradesi yok sayılmış, işverenin
iradesine uyması zorunlu hale getirilmiş, işçinin iş sözleşmesini ücretsiz izin
nedeniyle haklı nedenle derhal fesih
hakkı engellenmiş, aksine durum idari
para cezası ile cezalandırılmış, işçinin
kendi kusuruna dayanmayan nedenlerle iş görme borcunu yerine getiremediği, ücret alamadığı hususunun göz ardı
edildiği dikkate alındığında ücretsiz izin
süresinin hizmet süresinden sayılmaması, işçi için ağır bir karar olacaktır.
Dolayısıyla, 7244 Sayılı Kanunu gereğince düzenlenen ücretsiz izin uygulamasından yararlanan işveren işçilerinin,
ücretsiz izin sürelerinin hizmet süresine eklenmesi gerektiği kanaatindeyiz.
Ancak, Yargıtay içtihatları “ücretsiz izin
süresi boyunca işçinin iş sözleşmesinin
askıda olduğu kabul edilerek kıdem
tazminatı, ihbar tazminatı gibi hizmet
süresine dayalı alacakların hesabında
işbu sürelerin dikkate alınmayacağı” yönündedir.
Yargıtay’ın, 7244 Sayılı Kanun öncesi ve
sonrası ücretsiz izin uygulamasındaki
farklılıklar, İş Hukukunun temel ilkeleri
dikkate alınarak ücretsiz izin sürelerinin

Covid-19 salgını ile 2019 yılında tüm
dünya tanışmış, bilimsel gelişmeler karşısında aşılama yöntemi ile mücadele
edilmesine rağmen hala salgının etkileri
devam etmektedir.
Salgın dönemindeki çalışma hayatına
ilişkin düzenlemelerin “yeni normal”
olarak ifade ettiğimiz şartlara uygun
hale getirilmesi, uygulamadaki boşlukların içtihatlar ile doldurulması işçi – işveren arasındaki hukuki uyuşmazlıkların
çözümü, ,ihtilaflara sebebiyet verilmemesi yönünden büyük bir önem arz etmektedir.
Kısa çalışma uygulaması nedeniyle işçinin iş sözleşmesinin askıda olduğu
döneme ait süreler işçinin hizmet süresine eklenmelidir. Nitekim Yargıtay’ın
yerleşik içtihadı bu yöndedir. Salgın dönemindeki tedbirler kapsamında 7244
Sayılı Kanun ile düzenlenen ücretsiz izin
uygulaması ile “işçinin iradesinin yok
sayıldığı, işverenin iradesine uymasının
zorunlu hale getirildiği, işçinin iş sözleşmesini ücretsiz izin nedeniyle haklı nedenle derhal fesih hakkının engellendiği, işçinin kendi kusuruna dayanmayan
nedenlerle iş görme borcunu yerine
getiremediği, ücret alamadığı” nazara
alındığında salgın dönemindeki ücretsiz izin hali özel bir askı halidir.
Yargıtay, “ücretsiz izin süresi boyunca
işçinin iş sözleşmesinin askıda olduğu
kabul edilerek kıdem tazminatı, ihbar
tazminatı gibi hizmet süresine dayalı alacakların hesabında işbu sürelerin
dikkate alınmayacağı” yönündedir.
Yargıtay’ın, 7244 Sayılı Kanun öncesi ve
sonrası ücretsiz izin uygulamasındaki
farklılıklar, İş Hukukunun temel ilkeleri
kapsamında “ücretsiz izin sürelerinin
hizmet süresine eklenmeyeceği” şeklindeki yerleşik içtihadında değişikliğe
gitmesinin hakkaniyete uygun olacağı
kanaatindeyiz.
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HİZMET-İŞ Sendikası Hukuk Müşaviri

Ceren Doğan
Davranış Bilimleri ve İletişim
Uzmanı

Mutlu Olmak...
Mutluluk aslında bir seçimdir.
Nereye odaklandığımızla ilgili basit bir seçim.
Baktığımız yer, bakış açımız bizi mutlu ya da
mutsuz yapacaktır.

Sorumluluklarımız, ekonomik
şartlar, gözümüzün önünde
olan haksızlıklar, adaletsizlikler,
kayıplarımız, hastalıklar derken
kabul etmek gerekir ki hayat kolay
değil ve mutlu bir hayat sürmek
birçoğumuz için bir hayli zor.

yapacaktır. Evet, klasik bardağın
dolu tarafını mı boş tarafını mı
görüyoruz hikâyesinde olduğu
gibi. Sabah uyandığımızda nefes
aldığımıza şükür edenlerden miyiz,
yoksa hava çok sıcak diye şikâyet
edenlerden mi?

Mutluluğun tanımına baktığımızda,
kişinin yaptığı her şeyden keyif
alması olduğunu biliyoruz.

Seçimimiz bizim duygu
durumumuzu belirleyecektir.
Olumlu ve güzel geçen bir
gününüze bakın, sabah gözünüzü
nasıl açmıştınız? Hangi duygu
hakimde sizde? Birde aksiliklerle
geçen bir gününüze bakın, sabah
nasıl uyanmıştınız?

Peki, hayatın zorluklarıyla beraber
yaptığımız her şeyden keyif
almamız mümkün müdür?
Neden bazı insanlar çok küçük
şeylerden kolaylıkla mutlu olurken,
bazı insanların mutlu olması çok
zordur?
Mutluluk aslında bir seçimdir.
Nereye odaklandığımızla ilgili basit
bir seçim. Baktığımız yer, bakış
açımız bizi mutlu ya da mutsuz

Duygular bulaşıcıdır, o yüzdendir
ki gülümseyen insanların yanında
kendimizi pozitif, enerji dolu, gergin
insanların yanında ise kendimizi
kasılmış hissederiz, rahat olamayız,
potansiyelimizi sergileyemeyiz.
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İnsanlara pozitif enerji veren bir
insan olmak mı, yoksa insanları
rahatsız eden, geren bir insan
olmak mı?
Seçim bize aittir.
En başta da belirttiğimiz gibi
hayat zor, hayatın önemli bir
sınav olduğunu, zorluklarla da
karşılaşacağımızı, kayıplarda
yaşayacağımızı kabul ederek
bardağın dolu tarafına odaklanmak
iyi bir fikir olacaktır.
Rahmetli Doğan Cüceloğlu’nun
“Mutluluk aramakla bulunacak
bir şey değildir, onu inşa etmek
gerekir” sözlerinde belirttiği gibi
mutluluğu dışarda aramak yerine
mutlu olmak için kendimiz neler
yapabiliriz onu düşünmeliyiz.
Mutluluğu inşa edebileceğimiz
güzel günlere…

SİZDEN GELENLER

DÜNDEN BUGÜNE 1 MAYIS
Ülkemizin büyüyüp kalkınması ve istikrar içinde gelişmesinde, emek ve alın
terlerini ortaya koyup, emin adımlarla
ilerleyen işçi, emekçi kardeşlerimizin
payları azımsanmayacak kadar büyüktür. 1 Mayıs bu yüzden emektarlarımızın en değerli günüdür. 1 Mayıs emekçi
kesiminin bayramıyken, emeğin savunucusu olan bizlerde işçi bayramımızı
her sene Sayın Genel Başkanımızın önderliğinde işçilerle el ele, meydanlarda
büyük bir coşkuyla kutluyoruz.
Bugün sesimizi duyurabildiğimiz, isteklerimizi daha güçlü haykırabildiğimiz en
özel günümüz. Çünkü bu gün her yeni
bir yıl için yeni umutlar vaat eden bir
gün. Çünkü bugün tüm Dünya olarak
tek yürek olduğumuz bir gün. Böyle özel
günler, en güzel kutlanmayla taçlandırılmaya layıktır. Hak-İş Konfederasyonu ve
Hizmet-İş Sendikası Genel Başkanımız
Sayın Mahmut Arslan Başkanımızın önderliğinde hiçbir bayramımızı elhamdülillah hiç boş geçirmedik. Üyelerimize
moral, motivasyon olsun diye her yıl
başka şehirlerde işçi arkadaşlarla coşkuyla meydanlardaydık. Güzel Ülkemizin 81 İli omuz omuza bir aradaydık.
Örneğin; 2013 Yılında Karabük’teyken,
2014 Yılında Kayseri’deydik. 2016 Yılında Sakarya’dayken, 2017 Yılında Erzurum’daydık. 2018 Yılında Adana’dayken,
2019 Yılında Şanlıurfa’daydık. Bu birlik
ve beraberliğin alt yapılarını atan, hayata geçiren de Sayın Genel Başkanımızdır.
İşte bu birlik ve beraberliğin alt yapılarını atanda, hayata geçirende Genel Başkanımızdır. Bizi biz yapan, en önemlisi
bizi bir yapan, ayrım yapmadan bizleri
Hak- İş çatısı altında toplayan aile sıcaklığıyla işçisini kucaklayan, talep istek ve
beklentilerimizi her yıl yeniden gözden
geçirip, her geçen gün gelişen günümüz çağı şartlarına uyarlayıp adım atan,
işçisine verdiği önem kadar aileleriyle
de yakından alakadar olan, nerde bir
mazlum var soluğu ilk orda alan, haksızlık, eşitsizlik ve adaletsizliğin karşısında
dimdik duran, hitabetiyle işçiye neşe
saçan, yaptıkları kararları ve savunduklarıyla işçisine güven aşılayan, doğruluktan yana olup emeği her şeyden üstün
tutarak emekçisiyle tek yürek olabilen,

işçisiyle dertlenip işçisiyle gülebilen, her
güne anlam kattığı gibi bayramlarımızı
da bayram gibi yaşatan, Genel Başkanımız Sayın Mahmut Arslan Başkanımıza
bizimde duyduğumuz güven, sevgi, vefa
ve sadakatimiz sonsuzdur. Böyle bir Genel Başkanla aynı yolda, aynı değer doğrultusunda yürüyor olmak bizim için çok
kıymetli ve paha biçilemez bir değerdir.
Böyle bir Genel Başkana da ne kadar teşekkür etsek azdır.
Şimdiye dönecek olursak, dünü dolu
dolu, oyunlar oynayarak, şarkılar türküler söyleyerek, pastalar kesip günü taçlandırarak yaşamış bizler, bugünü buruk
yaşıyor tam olamıyoruz. 1 Yılı aşkın süredir devam eden Covid-19 salgını nedeni ile 2020 yılı 1 Mayıs işçi ve emekçi
bayramımızı Hizmet-İş Sendikası Ankara
2 Nolu Şube Başkanlığı olarak, Altındağ Belediye Başkanımız Sayın Doç.
Dr. Asım Balcı Bey, Hizmet-İş Sendikası
Genel Başkan Yardımcımız Sayın Mehmet Keskin Başkanımız ve yönetimizle
beraber sosyal mesafeye riayet ederek,
belirli sayıda işçiyle, özgürlüğü temsil
eden rengârenk balonlarımızı gökyüzüne uçurup, hediye takdimiyle sembolik
olarak buruk bir şekilde kutlarken, bu
yıl Covid salgınının artışının beraberinde getirdiği tedbirlerden dolayı, işçilerle
omuz omuza olamasak da tüm dijital
platformlarda, ekranlarda yerimizi alıp
yavanda olsa emekçilerimizin hakkı için,
daha iyi şartlar için, iş güvencesi için
sesimizi yükselttik. Emekli aylığından, iş
güvenliğinden, kadro alamayan KİT kurumları için kadro talebimizden, asgari
ücret artışından tutunda, insanı merkez
alıp daha adil ve sürdürülebilir bir dünyada yaşamak için bir çok talep ve isteklerimizi dile getirdik. Genel Başkanımız
Sayın Mahmut Arslan Başkanımız ve beraberindeki heyet, 44 yıl önce 1 Mayıs
kutlamalarında hayatını kaybedenlerin
anısına Kazancı Yokuşuna dikilen anıta
karanfil bıraktı. Daha sonra taksim anıtına çelenk bırakıp, görev başında olan
polislerimize, basın mensubu arkadaşlar ve çalışan üyelere, iş başında olan
esnaf ve taksicilere karanfil dağıtıp, tüm
emekçilerimizin 1 Mayıs Bayramını kutladı.. Taksimde gerçekleşen programın
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ardından Genel Başkanımız Sayın Mahmut Arslan Başkanımız ve beraberindeki heyet, Taksim Eğitim ve Araştırma
Hastanesi’nde çalışan sağlık emekçilerini ziyaret edip karanfil dağıttı.
Geçmişte yaşadığımız o coşku dolu
bayramlarımız bugünlerimize teselli
olurken, açıkçası 1 Mayısımızı özgürce
kutlayabilmenin kıymetini bir kez daha
anlıyoruz. Genel Başkanımız sız geçen,
Genel Başkanımızın sesinin hitabetinin
alanlarda yankılanmadığı, işçisiyle el
ele, omuz omuza olup, yan yana kutlayamadığı bir bayramı bizde anlamlı
ve yerinde bulmuyoruz. Kısacası meydansız, işçisiz, Genel Başkansız hep bir
eksik, hep bir yarım hal.1 Mayıs sizlerle
anlamlı, sizlerle güzel. Sizi çok seviyoruz
Sayın Genel Başkanım. Bizde ki yeriniz,
değeriniz her şeyden herkesten ayrı.
Tüm samimiyetimizle söylüyorum, işçilerimizin başına gelmiş en güzel şey
sizsiniz. Varlığınız bizlere güç, işçiye güven. Emeklerinize, mücadelenize sağlık
Genel Başkanım.
Rabbim sizi başımızdan, gölgenizi de
işçi kardeşlerimizin üzerinden eksik etmesin inşallah.
Ülkemizin içinde bulunduğu bu zor durumu yine hep beraber, önlemlere uyarak, sabrederek el birliğiyle atlatıp, daha
nice meydanlarda dolu dolu kutlayacağımız 1 Mayıslar diliyor, son olarak ülkemizdeki ve dünyadaki tüm işçilerimizin
1 Mayıs Emek ve Dayanışma gününü
tebrik ediyor, Şanlıurfa kutlamalarına
katılmak için Kahramanmaraş İlimizin
Elbistan ilçesinden alana gelmek için
hareket eden otobüsün kaza yapması
sonucu, hayatını kaybeden işçi kardeşlerimize ve bugüne kadar iş kazası ve
mesleki hastalıktan hayatını kaybeden
tüm ölmüşlerimizi rahmet ve minnetle
anıyorum.
Her konuda işçilere en güzel örnek olduğunuzu, her ortamda belirtmek bizim
için Şeref oluyor Sayın Başkanım.
BÖYLE BİR GENEL BAŞKANLA BİZE HER
GÜN 1 MAYIS...
Saygılarımla...
Recep DERE
Ankara 2 No'lu Şube Başkanı

SİZDEN GELENLER

Ben Kadınım
Ben kadınım, annemin babamın hayırlı evladıyım
Evlenip gitsem de onlara nefesleri kadar yakınım,
Aynı evde olmasak da her ihtiyaçlarında enseleri kadar
yakınım
Ben kadınım eşimin baş tacıyım
Evimi güzelleştiren neşelendiren evi ev yapanım
Bazen yorgun, bazen zamandan yoksun ama her daim
dimdik ayaktayım
Çocuklarımın öğretmeni, rehberi, oyun arkadaşı, sırdaşıyım
Yorulmadan bıkmadan sevgiyle onları giydiren, temizleyen,
doyuran, koruyan bir kadınım.
Ben kadınım, eşimin annesine babasına evlat olan hal hatır
soran destek olan güçlü bir kadınım.
Ben kadınım, omuzlarındaki onca yüke rağmen çalışan
çabalayan güçlü bir kadınım,
İş hayatına uyum sağlayan, diğerleri gibi çalışan başarılı
olan bir kadınım,
Evde olduğu gibi kadın elinin değdiği her işte başarılıyım
Kadının olduğu yerde bir düzen, konuşmalar, oturuş ve
üsluplar daha seviyelidir, çünkü ben varım.
Ben kadınım çalışırken çocuğuna velilik yapan, okul toplantısına giden, derslerini takip eden,
Evden çıkarken ve eve girerken onları sıkı sıkı tembihleyen
Tehlikelere karşı uyaran öğütler veren,
Başarılarını kutlayan, çocuklarını ödüllendiren bir anneyim,
BEN KADINIM
Ben çalışan bir kadınım, İşimde öğle molam, çocuklarımın
kırtasiye ihtiyaçlarını karşılamak içindir,
Bazen en sevdikleri menüleri oluşturmak adına yapılan
alışverişler içindir
Bazen de küçülen, ihtiyaç duyulan kıyafetlerinin yenilerini
almak içindir,
Bazen de özel verilen siparişleriyle onları mutlu etmek
içindir benim molam
Ben kadınım sırtında onca tatlı yükle, eşler kadar evin refah
seviyesini düşünen, katkı sağlayan ekonomik hesaplar
yapan, güçlü bir kadınım.
Ben evine işine çocuklarına eşine anne babasına güçlü bir
kadın olduğunu gösteren çalışan bir kadınım.
8 MART NE ANLAMLIDIR BU YÜZDEN DÜNYA KADINLARI
İÇİN,
BENİM İÇİN,
O gün en çıt kırıldım, kendimi koyuverdiğim gündür benim
için, O güçlü yapımın arkasında duran narin bir çiçek gibi

hassas olduğum gündür benim için,
Yılda bir gündü aslında anılmak istediğim, mücadelemi
anlatmak istediğim tek bir gündü bugün benim için,
Yılda bir gündü kucağıma çiçekler dökülsün, kulağıma güzel
sözler fısıldansın istediğim.
Yıllar önce çalışma koşullarının iyileştirilmesi için,
Verdikleri mücadeleyi anarak geçirmek istediğim gündü
bugün benim için,
Bütün dünyada aynı anda mutlu olsun isterim tüm kadınları,
Yara almadan, hırpalanmadan, narin bir çiçek gibi, Allah’ın
verdiği bir emanet gibi sevilsin isterim tüm kadınları,
Yaraladığınız emanetten uzaklaşarak hırpaladığınız kadınlarımız varken,
Nasıl böyle anabilirim ki ben bir gün bile olsa?
...
Anladım ki bunca yükün yanında
Tüm kadınlar olarak ve daha da yük alarak, daha da çok
çalışarak
Yine kadınlar anacaktı bizi
Biz olacaktık onların yine Kocaman sesleri, sızlayan yüreklerinin çareleri,
Anlatacağız aleme, onları bu hale getirenlere ve anlatacağız bunu yapanların, toplumsal ve hukuksal cezalarla
vicdanlarına daha da dokunmasını sağlayarak
Bizi bizden başkalarının da anlaması için yine bizler çalışacağız
Yine bizler daha fazla çalışan EMEKÇİ KADINLAR OLACAĞIZ.
Aysun YILDIRIM
Kocaeli Şube Kadın Komite Başkanı
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Seni dünyalar kadar seviyorum!
Tanıdık geldi mi? Hepimizin hiç olmazsa çocukken birine duyduğumuz sevginin, en zirvesini
nitelemek için kullandığımız kalıp haline gelmiş bir cümledir. Sanırım o zamanlar, çocuk ya
da yetişkin inandığımız bir şey varsa dünyanın
bizim için en belirgin özelliği büyük olmasıydı.
Okyanuslar, buzullar, engin dağlar, uçsuz bucaksız ovalar, denizler, nehirler, ormanlar ve içinde
barındırdığı sayısız varlıklardan oluşan dev bir
fanus gibi ne dersiniz?
Aslında gözümüzde büyüttüğümüz ve zihnimize
sonsuz bir ömrü içeriyormuş gibi kodladığımız
bu fanus, evrende sadece bir nokta ve miladını doldurmak üzere olan yorgun bir hasta gibi.
Çünkü aşılamaz ne varsa aşıldı. Okyanuslar, devasa gemilere mağlup olurken, dağların zirvelerine bayraklar asıldı. Balta girmemiş bir orman
kalmadı. Öylesine derine inerek, yeraltında ve
yeryüzünde insan elinin değmediği keşfetmediği çok azı kaldı. Bana göre yakın çağın insanları
olarak acımasızca kendimizce vahşi olan dünyayı ehlileştirdik. Bunu yaparken gözümüzde
büyüttüğümüz dünyamızı sömürdük. Şimdi bir
başka gezegenin peşine düştük. Oysa bir başka gezegende bambaşka olmayacağını çok iyi
biliyoruz. Değiştirmemiz gereken insan ırkının
bencilliği olmalıdır. Vahşi olan bizleriz!
En son ne zaman kendi benliğimizi sorgulamışızdır? Ne zaman kendimize sorular sorarak,
doğru cevapları aramak yerine, gerçekle yüzleşmişizdir. Birine kızdığımızda, sevindiğimizde
ya da farklı şekillerde hissettiklerimizin kaynağına inip iyileştirmek için çabalamışızdır. Dünyada ve insanda iyi şeylerin geliştirilmeye ve kötü
şeylerinde iyileştirilmeye yahut çözümlenmeye

daima ihtiyacı vardır. Irkımız öylesine yozlaşmış
bir haldeki, tek gayesi tüketmek üzerine kurulu
hayatlar inşa ediyoruz. Milyarlarca dolar harcanarak, bir başka gezegen arayışına girmemizin
tek nedeni yine tüketmek. Unuttuğumuz bir insan olma bilinci varsa oda paylaşmak değeridir.
İçine düşülen yalnızlıkların yanı sıra bu tutumumuzdan dolayı içinde olmak istenilen bir yaşam
tarzına eviriliyoruz o ise “bireysellik”. Dünya
genelinde dayatılmış politikalar sonucunda insanlar seçilmiş yalnızlıklara sürükleniyor. İnsan
ilişkileri bireysellik üzerine değiştirilirken öte
yandan bu evrende var olmaya devam etmek
istiyorsak, insanlık adına evrensel, kapsayıcı,
bütünleyici politikalar geliştirilmek zorundayız.
Savaşlar, iklim krizi, küresel ısınma, kaynakların
yanlış kullanımları, vahşice kullanılan teknoloji
ağları bu çağın hastalığı bunlarken evrensel olmayan politikalar herkesin sonunu getirmekten
başka bir işe yaramayacaktır. Kaybettiğimizin
farkında bile olmadığımız insani değerlerimizi
yeniden kazanmalıyız.
Bugün kendi içinize bir yolculuğa çıkın. Dışarıdan gelen sesleri değil kendi sesinizi duymaya
çalışın. Özünüze dönün egolarınızı ezip geçin.
Şunu çok iyi bilmeliyiz ki tek bir öz var benimsememiz gereken; duyarlı olmak. Dini, dili, rengi,
ırkı ne olursa olsun dünyada yaşanılan şeylere
karşı kayıtsız kalmamak, duyarlı olmak, harekete geçmektir. Evimizi yani dünyamızı, zihnimizi
sayılı oksijenle yaşadığımız kısacık ömrümüzde
maddi boyutlarla dolduğumuz çöp yığınları haline getirmekten kaçınmalıyız.
Özlem AKGÜMÜŞ
Çağrı Merkezi Personeli
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Tarihimizden Kareler...
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Vefatlar

Denizli Şube Başkanımız Sezai Söylemez’in Babası,
Rize Şube Başkanımız Mehmet Alaca’nın Babası,
Ankara 7 No’lu Şube Başkanımız Mustafa Genç’in Babası,
İstanbul 11 No’lu Şube Başkanımız Ahmet Göktürk’ün Dedesi,
Genel Başkan Danışmanımız İbrahim Güleş’in Kardeşi,
Trabzon Şubemiz Denetim Kurulu Üyesi Şaban Horoz,
Malatya Şube Başkanımız Bünyamin Geleri’nin Amcası,
Ankara 2 No’lu Şube Personelimiz Ayhan Afacan’ın Babası,
Trabzon Şubemiz Denetim Kurulu Üyesi Şaban Horoz,
Genel Başkan Danışmanımız Selim Gülsatar'ın Amcasının Oğlu,
Aksaray Şube Başkanımız Yasin Emekli’nin Halası,
Manisa Şube Personelimiz Ebubekir Doğanın Dedesi,
Genel Merkez Personelimiz Behçet Karabulut’un Anneannesi,
Genel Merkez Personelimiz Avukat Kiraz Bilge Akçomak’ın Eniştesi,
Genel Merkez Personelimiz Hamdi Şahin’in Dayısı,
Genel Merkez Personelimiz Ramazan Biçer’in Dedesi,
Genel Merkez Personelimiz Fatih Kızılca’nın Babası,
Konya Şube Başkanımız Vacit Sır’ın Kayınvalidesi,
Vefat etmiştir. Kaybettiklerimize Allah'tan rahmet, ailelerine
ve tüm sevenlerine başsağlığı dileriz.
HAK-İŞ/HİZMET-İŞ SENDİKASI
GENEL YÖNETİM KURULU

Tebrikler

Genel Merkez Personelimiz Halil Oruç'un
kız çocuğu dünyaya gelmiştir.
Personelimiz ve eşini tebrik eder,
çocuklarımıza sağlıklı yaşamlar dileriz.
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HAK-İŞ/HİZMET-İŞ SENDİKASI GENEL YÖNETİM KURULU

Mahmut ARSLAN
HAK-İŞ Genel Başkanı ve
HİZMET-İŞ Genel Başkanı

Av. Hüseyin ÖZ
Genel Başkan Vekili

Halil ÖZDEMİR
Genel Başkan
Yardımcısı

Celal YILDIZ
Genel Başkan
Yardımcısı

Mehmet KESKİN
Genel Başkan
Yardımcısı

Remzi KARATAŞ
Genel Sekreter

ŞUBE BAŞKANLIKLARI
ADANA
Şb. Bşk.: Abdurrahman YÜCEL
Çınarlı Mah. İnönü Cad. Günep Kuruköprü İş
Mrk. No:42 Kat:6 Daire 602
SEYHAN / ADANA
Tel: 0 322 457 31 01 Fax: 0 322 457 65 80

ANKARA 5 NO’LU
Şb. Bşk.: Murat DEMİRTAŞ
Eti Mahallesi Ali Suavi Sokak Ema İş Merkezi
No:1/5 Maltepe-Çankaya / ANKARA
Tel: 0 312 230 11 79 Fax: 0 312 230 11 59

ÇORUM
Şb. Bşk.: Mustafa KÖROĞLU
Kunduzhan Mah. Çiriş 1. Sok. No:13
Ayyıldız Apt Kat: 2 Daire No: 10
ÇORUM

GAZİANTEP 2 NO'LU
Şb. Bşk.: Ahmet HOŞAF
İbni Sina Mah. Yeşilvadi Bulv. Yeşilvadi
Parkı 1. Etap 3/9 Şahinbey/GAZİANTEP

ADIYAMAN
Şb. Bşk.: Hasan KILINÇ
Hoca Ömer Mahallesi Selçuklu İşhanı: Kat:3
No:2 ADIYAMAN
Tel-Fax: 0 416 216 41 44

ANKARA 6 NO’LU
Şb. Bşk.: İbrahim TUNCER
Eti Mahallesi Ali Suavi Sokak Ema İş Merkezi
No:1/5 Maltepe-Çankaya / ANKARA
Tel: 0 312 230 11 69 Fax: 0 312 230 11 59

DENİZLİ
Şb. Bşk.: Sezai SÖYLEMEZ
Topraklık Mahallesi Kayalık Caddesi 64.
SokakNo: 23 Daire 3 Pamukkale / DENİZLİ
Tel-Fax: 0 258 263 97 28

HATAY
Şb. Bşk.: Ercan SALCAN
Odabaşı Mah. 75. Bulv. Zeytunlu Apt. K: 6
Antakya / HATAY

AKSARAY
Şb. Bşk.: Yasin EMEKLİ
Minarecik Mahallesi Turizm Caddesi Eras
İşhanı Kat: 3 No:327 AKSARAY
Tel-Fax: 0 382 213 69 09

ANKARA 7 NO’LU
Şb. Bşk.: Mustafa GENÇ
Gazi Mustafa Kemal Bulvarı No:108/14
Maltepe-Çankaya / ANKARA
Tel: 0 312 230 01 46 Fax: 0 312 230 01 48

DİYARBAKIR
Şb. Bşk.: Ercan KAHRAMAN
Mevlana Halit Mah. Şanlıurfa Yolu Mega C.
YanıAkbaş Sit. A Blok Kat:3 No: 9
Bağlar / DİYARBAKIR

İSKENDERUN
Şb. Bşk.: Mehmet YETİM
Şavaş Mah. Şehit Pamir Cad. No:40 4
Nolu Bld. İşhanı No:18 İskenderun / HATAY
Tel-Fax: 0 326 617 51 41

AMASYA
Şb. Bşk.: İsmail PAZAR
Dere Kocacık Mah. Ferhat Sinan
Sağıroğlu Sk. Temizişler Apt.No:7 A/1
AMASYA Tel-Fax: 0 358 212 79 22

ANTALYA
Şb. Bşk.: Muhammed Talha KANDİL
Elmalı Mah. Milli Egemenlik Cad. Muratpaşa
İşhanı N0:42/38 MURATPAŞA/ANTALYA
Tel-Fax: 0 242 244 61 62

ELAZIĞ
Şb. Bşk.: Kazım CAVLI
Nailbey Mah. Vali Fahribey Cad. Emir İş
Merkezi No: 43/2 ELAZIĞ
Tel-Fax: 0 424 238 22 19

İSTANBUL 1 NO’LU
Şb. Bşk.: Mustafa CANPOLAT
Kaptanpaşa Mah.Darülaceze Cad. Famas İş
Mrk. B Bl. No:47 Okmeydanı-Şişli/İSTANBUL
Tel: 0 212 220 45 73 Fax: 0 212 220 45 73

ANKARA 1 NO’LU
Şb. Bşk.: Mahmut TOSUN
Tandoğan Mah. Zeki Uğur Cad. No:9/2
Sincan / ANKARA
Tel: 0 312 271 11 61 Fax: 0 312 276 73 02

BALIKESİR
Şb. Bşk.: Savaş DAL
Eski Kuyumcular Mahallesi Çavuş Sokak
Sandıkçı Apartmanı No:18/9
Karesi / BALIKESİR
Tel-Fax: 0 266 243 11 33

ERZİNCAN
Şb. Bşk.: Harun MUTLU
Atatürk Mahallesi 357. Sokak MER Plaza
Kat: 3 No: 308 ERZİNCAN
Tel-Fax: 0 446 214 10 05

İSTANBUL 2 NO’LU İETT
Şb. Bşk.: Abdullah KAYA
Kaptanpaşa Mah.Darülaceze Cad. Famas
İş Mrk. B Blok No:47 Okmeydanı-Şişli /
İSTANBUL Tel: 0 212 220 54 17
Fax: 0 212 220 38 59

ANKARA 2 NO’LU
Şb. Bşk.: Recep DERE
Ziraat Mahallesi İrfan Baştuğ Cd. Refah
İşhanı No:4/23 Dışkapı / ANKARA
Tel-Fax: 0 312 311 10 73

BURSA
Şb. Bşk.: Mustafa YAVUZ
Doğanbey Mah. Doğanbey Çıkmazı
Berk 2 Plaza Kat:6 No: 3 BURSA
Tel: 0 224 223 60 46 - 0 224 223 44 75
Fax: 0 224 223 36 95

ERZURUM
Şb. Bşk.: Şahin GİRMENÇ
Kazım Karabekir Paşa Mah. Orhan Şerif
Soy Cd. Özlem İş Merk.i A Blok
Yakutiye/ERZURUM Tel-Fax: 0442 234 07 95

İSTANBUL 3 NO’LU İETT
Şb. Bşk.: Mustafa İLUK
Kayışdağı Cad. Atayol Plaza No:45 Kat:1
Küçük Bakkalköy - Ataşehir / İSTANBUL
Tel: 0 216 577 32 55 Fax: 0 216 577 32 56

ANKARA 4 NO’LU
Şb. Bşk.: Yusuf GÜLER
Ziraat Mahallesi İrfan Baştuğ Cd. Refah
İşhanı No:4/23 Dışkapı / ANKARA
Tel-Fax: 0 312 311 10 73

ÇANAKKALE
Şb. Bşk.: Vedat YILMAZ
İsmet Paşa Mah. Demircioğlu Caddesi
51/8 ÇANAKKALE
Tel: 0286 213 12 02

GAZİANTEP
Şb. Bşk.: Halil İbrahim TANRIÖVER
İncilipınar Mah. Gazimuhtarpaşa Bulv.
Tekerekoğlu İş Mrk. No:54 Şehitkamil/G.ANTEP
Tel: 0 342 231 99 44 Fax: 0 342 230 31 30
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İSTANBUL 4 NO’LU
Şb. Bşk.: Yücel FIRAT
Molla Gürani Mah. Millet Cad. Sadi
Çeşmesi Sk. No:26/2 Daire No:8
Aksaray – Fatih / İSTANBUL
Tel: 0 212 534 68 84 Fax: 0 212 534 68 76

