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EDİTÖRDENEDİTÖRDEN

HER ALANDA VAR OLMAK
Yeni bir sayımızla daha karşınızdayız..

Hayatın, insan ve kurumlar için, varlıklarını devam ettir-
mek için sürekli bir mücadele olduğunun altını çizerek 
söylemek gerekirse; mücadele, insan ve kurumların di-
namik olmasını gerekli kılar. Sendikal mücadele bunun 
en belirgin örneğidir. Artık, hiçbir konu, hiçbir problem, 
hiçbir alan yoktur ki Sendikaları ilgilendirmesin. Çünkü 
örgütlü hareketin en dinamik katmanını oluşturan 
Sendikal hareket, her an problem çözmeye endeksli ya-
pısıyla her türlü toplumsal soruna el atmak durumun-
dadır.

Gerek Konfederasyonumuz HAK-İŞ, gerekse de sendi-
kamız HİZMET-İŞ; emek dünyası ekseninde sürdürdüğü 
mücadelesini her alana taşıyarak, toplumsal problem-
lerin olduğu her alanda varlığını göstermeye, sorunlara 
çözüm üretmeye, tepki vermeye, duyarlılık ve farkında-
lık oluşturmaya çaba göstermektedir.

Bu bağlamda, yıllardır sürdürdüğümüz Taşeron 
İşçilik Mücadelesinde tarihî bir kırılma yaşanmış ve 
Konfederasyonumuz HAK-İŞ ve sendikamız HİZMET-
İŞ’in adeta varlık mücadelesine dönüştürdüğü Taşeron 
İşçilikte kadro yolu açılmıştır. Bu sonuç, verilen müca-
deledeki haklılığımızı bir kez daha ortaya çıkardı.

Ayrıca, dünyanın neresinde olursa olsun, hakları gas-
bedilen, zulme uğrayan, savaş ve çatışmalar arasında 
çırpınan mazlum ve mağdurların sesi olma misyonuy-
la sürdürdüğümüz mücadelede, Kudüs ve Filistinlilere 

yönelik desteğimizle devam ediyor. Bu konulardaki 
faaliyetlerimizden kesitleri dergimizin bu sayısında da 
okuyacaksınız.

Bu sayımızda…

En son açıklanan Temmuz 2018 Sendika İstatistiklerinde 
Türkiye’nin En büyük işçi sendikası olma konu-
munu bu dönemde de sürdüren sendikamız ve 
Konfederasyonumuz HAK-İŞ’e bağlı sendikalarla ilgili 
haberimizi…

15 Temmuz ihanetine dair yıldönümü etkinlikleri-
mizi, Kurucu ve Onursal Genel Başkanımızın yazı-
sı, Genel Başkan Yardımcılarımızın yazılarını, Şube 
Genel Kurullarımızı, Toplu İş Sözleşmelerimizden seç-
meleri, Uluslararası İlişkilerimizden kesitler, Hukuk 
Müşavirliğimizin hazırladığı Hukuk sayfalarımız da der-
gimizin iç sayfalarında…

KKTC’nin 35. Kuruluş yıldönümünde Başkanlar 
Kurulumuz KKTC/Mağusa’da toplandı. Ayrıntılar iç say-
falarımızda…

Konfederasyonumuz HAK-İŞ’in 43. Yaş gün etkinlikleri 
de sayfalarımız arasında.

Gene, İktibas, Karikatür, Yönetim, Klasik, Kitap, 
Okuyucularımızdan/Üyelerimizden sayfalarımızla yayı-
nımızı sürdürüyoruz.

Bir sonraki sayıya kadar esen kalın…



Mahmut ARSLAN
HAK-İŞ Genel Başkanı ve
HİZMET-İŞ Genel Başkanı

BİZE KATILIN > @hakismahmutwww.hizmet-is.org.trgb@hizmet-is.org.trmahmutarslan@hakis.org.tr

BAŞKAN’DAN

İnsanın ve insanlığın problemlerini çözmek için kurulmuş örgütlerin, 
haklı bir davayı savunmak adına üstlenmeleri gereken görevlerin ba-
şında; zaman, mekan ve şartlar ne olursa olsun sorumluluk yüklen-
meleri ve bu sorumluluğu yerine getirmeleri geliyor. Bir düşünürümü-
zün söylediği gibi “her insan insanlığın yüküyle doğuyor”. Bu gerçeği 
ihtiyaçtan doğmuş örgütsel yapılara indirgediğimizde; her örgütün 
insanlığın yüküyle doğduğu’nun altını özellikle çizmemiz gerekir. 
İnsanlığın üretim mecrası/yatağı olan emek dünyasında da sendika-
ların insanlığın yüküyle/emekçilerin yüküyle doğduğuna hususen 
vurgu yapmak gerekiyor.

Bu anlamda, konfederasyonumuz HAK-İŞ ve sendikamız HİZMET-İŞ’in 
temsil ettiği kitlenin talep ve sorumluluklarının yanında, ülkemizin 
içerisinde bulunduğu siyasi, sosyal, ekonomik, stratejik ve kültürel her 
türlü durumda sorumluluk üstlenen, sorumluluklarını bir organizma 
bütünü halinde her kademesine yansıtan bir örgütsel yapıya sahiptir.

HAK-İŞ’in ülkemizin en büyük örgütlerinden, HİZMET-İŞ’in de en 
büyük işçi sendikası olması, bize böylesine büyük, anlamlı, duyarlı 
ve de bir o kadar da onurlu sorumluluk yüklemektedir. Dünyamızın 

“Hayatın akış hızı nasıl olursa olsun, ister 
durgun ister hareketli seyretsin, bazı kurum 
ve hareketler vardır ki; tabii yapıları gereği 
sürekli dinamik ve adeta teyakkuz halinde 

olmalarını gerekli kılar. Çünkü yaşamın ürettiği so-
runlar, etkin veya edilgen olarak sürekli mücadele 
etmeyi zaruri kılar. Bu da öncelikle mücadele etme 
sorumluluğunu üstlenmeyi gerektirir. Sorumluluk; 
insan olma mükellefiyetinin bir gereğidir. Aynı za-
manda sorumluluk, içinde mücadele etmeyi ba-
rındıran bir kavram ve düşünme biçimidir. 

Sendikal mücadele bunun en belirgin örneği-
dir. Artık, hiçbir konu, hiçbir problem, hiçbir alan 
yoktur ki Sendikaları ilgilendirmesin, sendikalara 
yabancı olsun. Çünkü örgütlü hareketin en dina-
mik katmanını oluşturan Sendikal hareket, her an 
olayların içerisinde problem çözmeye endeksli ya-
pısıyla toplumsal sorunlara el atmak, çözüm üret-
mek durumundadır.

Zor Zamanda
SORUMLULUK
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 İnsanın ve insanlığın 
problemlerini çözmek 
için kurulmuş 
örgütlerin, haklı bir 
davayı savunmak 
adına yüklenmeleri 
gereken görevlerin 
başında; zaman, mekan 
ve şartlar ne olursa 
olsun sorumluluk 
yüklenmeleri ve bu 
sorumluluğu yerine 
getirmeleri geliyor. 
Bir düşünürümüzün 
söylediği gibi “her insan 
insanlığın yüküyle 
doğuyor”. Bu gerçeği 
ihtiyaçtan doğmuş 
örgütsel yapılara 
indirgediğimizde; her 
örgütün insanlığın 
yüküyle doğduğu’nun 
altını özellikle 
çizmemiz gerekir. 
İnsanlığın üretim 
mecrası/yatağı olan 
emek dünyasında da 
sendikaların insanlığın 
yüküyle/emekçilerin 
yüküyle doğduğuna 
hususen vurgu yapmak 
gerekiyor. 

Ülkemizin ve Bölgemizin içerisinde bulun-
duğu konjonktür, bize sorumluluklarımızı 
hatırlatmanın ötesinde, tavır almamızı el-
zem kılmaktadır. Anadolu coğrafyasının, ta-
rihin her döneminde stratejik konumundan 
kaynaklanan önemi, bugün daha bir ortaya 
çıkmıştır. Ülkemize musallat olan FETÖ, PKK 
ve benzeri terör örgütlerine karşı Ülkemizin 
bekası adına tavır ve sorumluluk yüklen-
mek tüm örgütlerin birincil görevidir. Ayrıca, 
emperyalist güçlerin uluslararası ekonomik 
kuşatmalarına karşı da emek dünyasının 
sesi ve başkaldıran, tavır koyan gücü olmak 
milli ve yerli, kaçınılmaz bir görevdir.

Emek dünyasında 40 yıllık bilgi, dene-
yim, birikim sahibi olmak, zor zamanda 
sorumluluk almanın şartlarını taşımak 
anlamına da geliyor.  Onun için Türkiye’nin 
en büyük işçi sendikası olmak, en büyük 
sorumluluk sahibi olmasını da beraberinde 
getiriyor.

Biz bu sorumluluğun idrakindeyiz. Bu so-
rumluluk aynı zamanda ahlâkî bir yüküm-
lülüktür.

Bu bağlamda, emek dünyasının tüm so-
runlarını olduğu kadar, ülkemizin diğer 
sorunlarını da doğrudan kendi sorunumuz 
bilmek ve mücadele etmek misyonumuzun 
gereğidir. Değişen dünya ve Türkiye şartla-
rında, artık “bizi ilgilendirmiyor” diyeceğimiz 
hiçbir durum ve olay yoktur. İletişimin aynı 
anda etkileşim haline geldiği bir zaman-
da, yükleneceğimiz yegâne insanî değer 
sorumluluktur.

Sorumluluk idrakini daha da özele taşır-
sak…

Sendikamız HAK-İŞ/HİZMET-İŞ; örgütlen-
meden eğitime, toplu iş sözleşmelerinden, 
gerçekleştirmiş olduğu sosyal sorumluluk 
projelerine kadar adeta bir arının kovanını 
örmesi ve ürününü en mükemmel biçimde 
üretmesi gibi, sadece günümüzü değil gele-
ceğimizi de etkileyecek, geleceğin yol hari-
tasında temel teşkil edecek uygulamalara 

imza atmaktadır. Sendikamız, uygun zaman 
ve zemin beklemeden, ‘bir şeyler yapmak 
isteyenler için her zaman uygun zamandır’ 
anlayışıyla hareket ederek, öncelikle risk 
almayı, geçmiş deneyim ve birikimlerden 
yararlanarak gelişip yaygınlaşmaktadır.

Gene bir düşünce adamının söylediği gibi 
“insan ömrü, bir tek gerçeğin, yani o insanın 
yüklendiği gerçekliğin dile gelmesine yete-
bilir ancak…” Bu hakikati, emek ve alınteri 
mücadelesine tuttuğumuzda, zor zaman-
larda sorumluluk üstlenmek bir kurumun/
sendikanın bütün yaşamına tekabül edecek 
kıymette ve önemdedir. 

Buna örnek olarak; yıllardır hiç kimsenin 
el atmaya cesaret edemediği, sorunla-
rını dile getiremediği, kendileriyle ilişki 
kuramadığı Taşeron işçiliğin modern kö-
lelik olduğuna vurgu yaparak başlattı-
ğımız ve büyük ölçüde sonuç aldığımız 
taşeron işçilik mücadelesidir. Emek ta-
rihi HAK-İŞ’i ve HİZMET-İŞ’i yüklendiği so-
rumlulukla bu gerçekliği dile getirdiği için 
yazacaktır.  Çünkü temelinde samimiyet 
harcı bulunan bir mücadeleyi hiçbir kar-
şılık beklemeden başlattık ve taşeron 
işçi arkadaşlarımızın güven ve destekle-
riyle sonuçlandırdık. (KİT’ler, kiralık araç 
şoförleri, yemekhane işçileri, HBYS işçile-
ri, % 70 kapsamına girmeyen işçilerin de 
kadro sorununda çözüme kavuşması için 
ayrıca bir mücadele sürdürüyoruz. )

Burada, önemle vurgulamam gereken bir 
gerçeğin altını tekrar çizmek istiyorum: 
Sendikal mücadelenin herhangi bir safha-
sında eğer bir başarı varsa, bu başarının 
temel nedenlerinden birisi; emekçi kitleyi 
arkasına alan, onların ana eğilim ve tercih-
lerini kavrayıp, doğru bir rotaya oturtmaktır.

“Zor zamanda sorumluluk” almak, esas iti-
bariyle hiçbir karşılık beklemeden, her şart 
altında içselleştirilmiş sorumluluk sahibi ol-
maktır. Bu hasleti, kurumsal bünye özelliği 
haline getirmek öncelikle sendikaların gö-
revi olmalıdır.
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T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nca her yıl Ocak ve 
Temmuz aylarında iki kez yayınlanan Sendika İstatistikleri teb-
liği, 28.07.2018 tarih ve 30492 sayılı resmi Gazete’de “6356 sayılı 
Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu gereğince, işkollarında-
ki işçi sayıları ve sendikaların üye sayılarına ilişkin 2018 Temmuz 
ayı istatistikleri hakkında tebliğ” başlığıyla yayınlandı. 

Geçtiğimiz dönemde (Ocak 2018) 251 bin 122 üye ile Türkiye’nin 
en büyük işçi sendikası olan sendikamız HİZMET-İŞ, bu dönemde 
üye sayısını 35 bin 234 artırarak ülkemizde faaliyet gösteren 169 
sendika arasında 286 bin 356 üyesiyle (% 28,29) yine Türkiye’nin 
en büyük işçi sendikası oldu. 

ÜYE SAYIMIZ 286 BİN 356

20 No.lu Genel İşler İşkolunun, Konfederasyonumuz HAK-İŞ’in 
de en büyük sendikası olan HİZMET-İŞ, işkolunda faaliyet göste-
ren Türk-İş/Belediye-İş ve Disk/Genel-İş’le arasındaki farkı daha 
da açtı. Genel İş’in üye sayısı 76.925, Belediye-İş’in üye sayısı ise 
74.904’te kaldı.  Genel İşler İşkolunda, en yakın sendika ile arasın-
da fark (Genel-İş) 209 bin 431 olarak gerçekleşti.

Genel İş kolunda çalışan 1 milyon 012 bin 090 işçinin 286 bin 356’sı 
yâni % 28,99’u sendikamız HİZMET-İŞ üyesi bulunuyor.

HİZMET-İŞ YİNE TÜRKİYE’NİN
EN BÜYÜK İŞÇİ SENDİKASI

DÖNEMLER HALİNDE HİZMET-İŞ’İN ÜYE SAYISI

2013/I 51,079 % 7,79

2013/II 53,145 % 7,10

2014/I 57,900 % 7,47

2014/II 83,076 % 9,61

2015/I 101,378 % 11,88

2015/II 139,553 % 14,86

2016/I 162,150 % 18,28

2016/II 164,259 % 17,07

2017/I 186,750 % 20,38

2017/II 206.592 % 21,60

2018/I 251.122 % 23,99

2018/II 286.356 % 28,29
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20 NO'LU İŞ KOLUNDAKİ 3 BÜYÜK SENDİKANIN ÜYE SAYISINDAKİ DEĞİŞİM GRAFİĞİ

HAK-İŞ, İKİNCİ BÜYÜK KONFEDERASYON
Söz konusu istatistiklerde, Ocak 2018-Temmuz 2018 döneminde 
üye sayısını 39 bin 421 artıran Konfederasyonumuz HAK-İŞ’in üye 
sayısı ise 654 bin 722’e yükselmiştir. 

HAK-İŞ’e bağlı sendikalar, üye sayısı itibariyle şöyle sıralanıyor: 

HAK-İŞ’E BAĞLI 7 SENDİKA İŞKOLUNDA BİRİNCİ
Gıda Sanayi işkolunda örgütlü bulunan Öz Gıda-İş Sendikası, 
Taşımacılık işkolunda örgütlü bulunan Öz Taşıma-İş Sendikası, 
Sağlık ve Sosyal Hizmetler işkolunda örgütlü bulunan Öz Sağlık-
İş Sendikası, Ağaç ve Kağıt İşkolunda örgütlü bulunan Öz Ağaç-İş 
Sendikası, Avcılık, Balıkçılık, Tarım ve Ormancılık işkolunda örgüt-
lü bulunan Öz Orman-İş sendikası, Basın, Yayın ve Gazetecilik işko-
lunda örgütlü bulunan Medya-İş Sendikası kendi işkollarında bi-
rinci olmuşlardır. Konfederasyonumuza üye sendikalarımızdan Öz 
Finans-İş Sendikamız, ÖZ-İŞ, Öz Güven-Sen, Çelik-İş Sendikamız, 
OLEYİS Sendikamız, Enerji-İş Sendikamız, Liman-İş Sendikamız, 
Öz İplik-İş Sendikamız, Öz İletişim-İş Sendikamız, Öz Büro-İş 
Sendikamız, Öz Toprak-İş Sendikamız yüzde 1 barajını aşmıştır. Öz 
Petrol-İş, Öz Maden-İş ve Öz İnşaat-İş Sendikalarımızın da yoğun 
örgütlenme çalışmalarını sürdürmektedir. 

TOPLAM İŞÇİLERİN % 12,38’İ SENDİKASIZ
ÇSGB istatistiklerine göre ülkemizde toplam kayıtlı işçi sayısı 14 
milyon 121 bin 664’tür. Bu sayının sadece yüzde 12,76’sı yani, 1 
milyon 802 bin 155’i sendikalıdır. Diğer bir deyişle toplam işçilerin 
% 87,24’ü, yâni her 100 kişiden 87’i sendikasızdır. 

HAK-İŞ ve Sendikamız HİZMET-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, 
2018 yılı ikinci dönemi sendikal istatistiklere ilişkin olarak yaptığı 
değerlendirmede, HAK-İŞ Konfederasyonu olarak işçilerin takdiri-
ni kazanmaya devam etmekten ve istikrarlı bir şekilde büyümeyi 
sürdürmekten memnuniyet duyduklarını dile getirdi. 

Arslan, “HAK-İŞ Konfederasyonu olarak, yürüttüğümüz yaygın ve 
etkin örgütlenme çalışmalarımızın neticesinde elde ettiğimiz bu 

başarıyı son derece önemli buluyoruz. Bize inanan ve güvenen 
emekçi kardeşlerimize gönülden teşekkür ediyoruz. Ancak bu ba-
şarıyı yeni hedefler için bir başlangıç olarak görüyor, sendikasız 
bütün çalışanları sendikalarımızda örgütlenmeye davet ediyoruz” 
dedi. 

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut ARSLAN, 2018 yılı ikinci dönemi 
sendikal istatistiklere ilişkin olarak yaptığı açıklamada şunları kay-
detti: “Türkiye’de ve Dünya’da emeğe; özgürlüğe, insan haklarına 
ve demokrasiye yönelik her türlü negatif unsur karşısında dik dur-
manın gereğine inanan HAK-İŞ Konfederasyonu olarak, işçilerin 
takdirini kazanmaya devam etmekten ve istikrarlı bir şekilde bü-
yümemizi sürdürmekten büyük bir memnuniyet duyuyoruz. 

Çalışma hayatının, toplumun ve uluslararası sendikal hareketin 
önemli ve etkin bir aktörü olan HAK-İŞ Konfederasyonu olarak, 
bize inanan ve güvenen emekçi kardeşlerimize gönülden teşekkür 
ediyoruz. Bu başarılara ulaşmamızda emeği geçen, yaygın ve etkin 
bir şekilde örgütlenme çalışmaları yürüten, HAK-İŞ’e gönül veren, 
mücadelesini onurlu ve ilkeli bir şekilde sürdüren tüm HAK-İŞ teş-
kilatına, HAK-İŞ mensuplarına gönülden teşekkür ediyoruz.

HAK-İŞ Konfederasyonu olarak, elde ettiğimiz bu başarıyı yeni 
hedefler için bir başlangıç olarak görüyoruz. Çünkü açıklanan 
istatistikler, toplam 14 milyon 121 bin 664 işçinin sadece yüzde 
12.76’sına denk gelen 1 milyon 802 bin 155 bininin sendikalara üye 
olduğunu göstermekte ve bize yeni sorumluluklar yüklemektedir. 
Bu nedenle HAK-İŞ Konfederasyonu olarak, sendikasız bütün çalı-
şanları sendikalarımızda örgütlenmeye davet ediyoruz.

Ülkemizin tüm emekçilerinin HAK-İŞ’in kararlı, net ve taviz ver-
meyen duruşuna ve mücadelesine inandığını biliyoruz. Çünkü 
onların derdi bizim derdimiz, onların sevinci bizim sevincimizdir. 
Erdemli, adil ve insan onuruna yakışır bir sendikacılık için bütün 
işkollarında çalışan işçi kardeşlerimizi HAK-İŞ’e bağlı sendikaları-
mıza üye olmaya davet ediyoruz.
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HİZMET-İŞ BAŞKANLAR KURULU KKTC’DE TOPLANDI 

Genişletilmiş Başkanlar Kurulumuz, 15-17 Kasım 2018 tarihleri 
arasında Kıbrıs Türk Kamu Görevlileri Sendikası’nın katkılarıyla 
KKTC’de toplandı.

Genel Başkanımız Mahmut Arslan başkanlığında toplanan 
Başkanlar Kurulumuza Genel Başkan Vekilimiz Av. Hüseyin Öz, 
Kurucu ve Onursal Başkanı Hüseyin Tanrıverdi, Genel Başkan 
Yardımcılarımız Celal Yıldız, Mehmet Keskin ve Halil Özdemir, Genel 
Sekreterimiz Ali Rıza Yılmaz, HAK-İŞ üyesi sendikalarımızın genel 
başkanları, genel denetleme kurulumuz, genel disiplin kurulumuz, 
şube, il ve bölge başkanlarımız, genel başkan danışmanlarımız, 
profesyonel şube yöneticilerimiz, sendikamız uzmanları ile Türkiye 
ve KKTC’den basın mensupları katıldı.

Arslan: Kıbrıslı Türk Kardeşlerimizin Mücadelesine Destek 
İçin Buradayız

Genişletilmiş Başkanlar Kurulumuzda konuşan Genel Başkanımız 
Mahmut Arslan, toplantının, dünyaya mesaj vermek için KKTC’de 
yapıldığını söyledi.

Toplantı’nın KKTC’de gerçekleştirilmesinin temelindeki amacın iş-
birliği olduğunu belirten Arslan,

Her zaman KKTC’nin yanında saf tuttuk. Türkiye için KKTC’nin, KKTC 
için de Türkiye vazgeçilmezdir. KKTC’yi yavru-
vatan, onlar da Türkiye’yi anavatan olarak 
görüyorlar. Türkiye ile KKTC’nin arasını zehir-
lemek isteyenlere karşı mücadele ediyoruz. 
Kıbrıslı Türk kardeşlerimizin mücadelesini yal-
nız bırakmıyoruz. Bugün bunun için burada-
yız. Bir yurttaş olarak KKTC’yi Türkiye’den ayrı 
görmüyoruz. Tarih boyu mücadelesinin bizim 
mücadelemiz olduğuna inandık. KKTC’nin 
yaşadığı sorunlar bizim sorunlarımız, yaşa-
dıkları güzellikler bizim güzelliklerimizdir. İki 
devlet olmamıza rağmen bir toplumun parça-
larıyız. Kim ne mücadele verirse versin, kimse 
bizi birbirimizden ayıramaz” diye konuştu. 

Bazı kesimlerin KKTC davasını yanlış yorumladığına işaret eden 
Arslan, “Aramıza barikatlar kurmayalım. Varolan barikatları kaldıra-
lım” dedi.

KKTC KAMU-SEN İle Dayanışma İçindeyiz

Arslan, “KKTC’de toplanmamızın bir başka nedenini ise, Kıbrıs 
Kamu-Sen ile dayanışma içindir.  Burada HAK-İŞ üyesi KKTC Kamu-
Sen var. Toplantımızı bu sendikamızın katkılarıyla gerçekleştiriyo-
ruz. Kamu-Sen, Kıbrıslı Türklerin bağımsızlık mücadelesini özdeş-
leştirmiş bir sendikamızdır. Sendika genel başkanı ve yöneticilerini 
hem ulusal duyarlılıklarından hem de toplantımıza katkılarından 
dolayı teşekkür ediyorum. Kamu-Sen’le yürümeye devam edece-
ğiz” diye konuştu.

Arslan, KKTC’nin 35. Yılını Kutladı

Toplantıyı, KKTC’nin Cumhuriyet Bayramı 15 Kasım’da gerçekleştir-
diklerine de dikkat çeken Arslan, KKTC’nin 35. Yılını kutladı.

Arslan, Kıbrıs’ta kalıcı çözümden yana olduklarını, ancak iki toplu-
mun birlikte devlet oluşturma hayalinin her gün biraz daha zayıfla-
dığını söyledi.

Arslan, “HAK-İŞ ısrarla çözümü savunmuştur. Annan Planı’nı savun-
muştur. Uzlaşma tek taraflı olmuyor. Karşılıklı olur. Yunanistan’ın, 
Kıbrıslı Rumların ve uluslararası toplumun adil bir barış istemediği-
ni gördük. KKTC’nin 35. Yılını kutladığı bugünlerde, diliyoruz ki KKTC 
ilelebet yaşasın. Adada yaşayan kardeşlerimizin uluslararası tanınır-
lığını da sağlayacak güçlü bir cumhuriyet olması konusunda üzeri-
mize düşen sorunluluğu üstlenmemiz gerekiyor” şeklinde konuştu.

Kadro Sorununun İvedilikle Çözülmesini İstiyoruz

Arslan, taşeron konusuyla ilgili geçtiğimiz günlerde Aile, Çalışma ve 
Sosyal Hizmetler Bakanı ile bir araya geldiklerini hatırlatarak, sorun-
ları bir kez daha iktidara yansıttıklarını söyledi. 

Arslan, “Taşeron kadroyu en büyük reform olarak gördük. Bazı ek-
siklikler var, bunu gidermek için aynı azim ve kararlılıkla çalışmaya 
devam edeceğiz. Taşeron konusunda geldiğimiz noktanın ne kadar 

Genişletilmiş Başkanlar Kurulumuz, 15-17 Kasım 2018 tarihleri arasında Kıbrıs Türk Kamu 
Görevlileri Sendikası’nın katkılarıyla KKTC’de toplandı.
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önemli olduğunu bilmemiz gerekiyor. Eksiklerine rağmen, hataları-
na rağmen, arzu ettiğimiz çözümler gelmese dahi bir şeyi başardık: 
ÖSP çözümünü çöpe attık. Aynı partinin bir başka hükümetiyle her 
şeyi yeniden inşa ettik. Bunu asla unutmayalım, bunu unutursak 
haksızlık ederiz. Geriye dönülmeyecek bir başarıyı elde ettik. Kamu 
işçiliğini yeniden inşa ettik. Eksiklikler için de mücadele edeceğiz” 
dedi. 

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı ile yaptıkları görüşmede 
Bakan Selçuk'a, HAK-İŞ'in uzun süredir üzerinde çalıştığı çalışma 
hayatı genel raporu ile taşeron konusundaki ayrıntılı raporu sun-
duklarını belirten Arslan, şu bilgileri verdi: “Temel olarak taşeron işçi-
lerin Kararnamede yer alan üç yıllık geçiş sürecinin 1 Ocak itibariyle 
değiştirilmesini talep ettik. Kamu sözleşmelerine taşeron işçilikten 
kadroya geçen arkadaşlarımızın da kamu sözleşmeleri kapsamına 
alınarak yeni bir yaklaşımın önünün açılmasını istedik. Kadro ala-
mayan kamudaki arkadaşlarımızın kadro sorununun ivedilikle çö-
zülmesini istedik. KİT'lerde arkadaşlarımızın bu kapsamın içerisine 
alınarak aynen kamudaki taşeron işçi arkadaşlarımızla aynı statü-
nün sağlanıp, kadrolarının verilmesini talep ettik. Bakanlar Kurulu 
tarafından özellikle KİT'lerdeki taşeron işçilerle ilgili getirilen düzen-
lemenin doğru ve adil olmadığını, bunun değiştirilmesini ve mevcut 
kadro kararnamesinin uygulanmasını istedik. Geçici ve mevsimlik 
işçilerle ilgili gelinen durumunun çok önemli olduğunu ancak buna 
belediyelerinde dahil edilmesini istedi. Belediyedeki çalışanlar için 
de ilave tediyenin uygulanmasını talep ettik."

Asgari Ücret Tepsit Komisyonunun Yapısı Değişmeli

Arslan, görüşmeye dair, “Asgari ücretin ekonomik sıkıntıların ge-
tirdiği zorlukları aşabilecek oranda olması ile Asgari Ücret Tespit 
Komisyonunun yapısı da dahil bütünüyle asgari ücretin masaya 
yatırılmasını talep ettik. Asgari Ücret Tespit Komisyonunun antide-
mokratik, işçileri temsilden uzak yapısının daha katılımcı bir yapıya 
kavuşturulmasıyla ilgili önerilerimizi sunduk" ifadelerini kullandı.

Görüşmede yeni yılda geçerli olacak asgari ücreti de gündeme 
getirdiklerini vurgulayan Arslan, "Asgari ücretin ekonomik sıkıntı-

ların getirdiği zorlukları aşabi-
lecek oranda olması ile Asgari 
Ücret Tespit Komisyonunun 
yapısı da dahil bütünüyle as-
gari ücretin masa yatırılmasını 
talep ettik. Asgari Ücret Tespit 
Komisyonunun antidemokra-
tik, işçileri temsilden uzak yapı-
sının daha katılımcı bir yapıya 
kavuşturulmasıyla ilgili önerile-
rimizi sunduk” dedi.

Kadroye Geçen İşçiler Aleyhine Algı Oluşturuluyor

Kadroya geçen taşeron işçilerin çalışmadığı yönünde bir algı oluş-
turulmaya çalışıldığına dikkati çeken Arslan, şunları söyledi: “Ne 
yazık ki Sayın Bakanımız da dahil pek çok kamu görevlisi ve siya-
setçi bu algıdan etkilenmişler. Taşeron işçilikten kadroya geçenlerin 
yeterince çalışmadıklarını, kamu hizmetlerinin aksadığı şeklinde bir 
algı oluşturuluyor. Bunu yapanların taşeron işçilerin kadro alma-
sını istemeyen çevreler oldukları belli, kızgınlıkları, itirazları ve ra-
hatsızlıkları var. Bir kısım çevreler de gerçeği görmeden, bilmeden, 
anlamadan bu insanların üzerine haksız bir şekilde gitmeye devam 
ediyorlar. Yetersiz personelin faturasını daha fazla çalışarak yerine 
getirmeye çalışan insanların çalışmadığını söylemek büyük bir hak-
sızlıktır. Bu algıyı bozmak bize düşüyor.” 
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Ekonominin Faturası İşçiye Kesilmesin

Ekonomik sıkıntıların faturasının işçilerin, emeklilerin, dar gelirli-
lerin ödememesi gerektiğini söyleyen Arslan, “Asgari ücretin, işçi 
emeklilerinin, taşeronda kadro alanların işçilerin toplu sözleşmele-
rin yüksek enflasyonun üzerinde bir yerde imzalanması talebinde 
bulunduk. Biz bu taleplerimizi sayın bakana ilettik. Bunu her yerde 
her platformda da dile getirmeyi sürdüreceğiz” dedi.

Atan: Türkiye İle Et ve Tırnak Gibiyiz

Kıbrıs Kamu-Sen Genel Başkanı Metin Atan ise yaptığı kısa konuş-
mada KKTC’de böyle bir anlamlı günde bir toplantının gerçekleş-
mesinin önemli olduğunu aktardı. Atan, “Biz bugüne kadar bedel-
ler ödedik. Türkiye ile et ve tırnak gibiyiz. Nasıl Hak-İş ile aynıysak 
Türkiye ile de öyleyiz. Bugüne kadar Türkiye’ye bağımlı kaldık, bun-
dan sonra da bağımlı kalacağız. Bazı ekonomik sıkıntılarımız olabi-
lir. Bunu hep birlikte aşacağız” şeklinde konuştu. 

Şahin: Doğru Söyleyenlerin Sayısı Giderek Azalıyor

HAK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı ve Öz Gıda-İş Genel Başkanı 
Mehmet Şahin ise kısa değerlendirmelerinde, bütün dünyada tota-
liter ve milliyetçi şovenist zihniyetlerin giderek arttığını söyleyerek, 
“En son Brezilya’da faşist yaklaşımlar iktidara geldi. Biliyoruz ki, böy-
le durumlarda gelecekte dünyayı pek hayırlı bir sonuç beklemiyor. 

Türkiye olarak ne yapmalıyız onu düşünmeliyiz. Siyasi anlamda, 
askeri kapasitemiz anlamında neler yapmalıyız. Dünyaya böylece 
adalet anlayışını haykırabiliriz. Aksi takdirde seyrettiğimiz dizilerde 
herkesi yeneriz, ama uyandığımızda acı gerçekle yüz yüze kalırız. 
Hepimize daha fazla görev düşüyor. Başkalarını eleştirerek bir yere 
varamayız.  Bir şey yaparken de önce Allah’ın rızasını gözeteceğiz. 
Arkadaşlarımız hep iktidarda kalacak mı diyeceğiz diye bakmaya-
cağız. Biz hancıyız onlar yolcu. Sendikacılığı iktidara gelelim diye 
yapmıyoruz, bir iddia olarak yapıyoruz. Yoksa kuru bir uğraştan baş-
ka bir şey değil. Doğruları söyleyenlerin sayısı her geçen gün giderek 
azalıyor. Kim de sorumluluk hepimizde. Bazı şeylerde niye sıkıntı 
duyuyoruz diyerek yeni sisteme de bu gözle bakıyoruz. İnşallah da 
hayırlara vesile olur. Bunun için de fikirlerimizi söylememiz lazım. 
Arkadaşımızın bir yanlışını söyleyemiyorsak en büyük vebal bende” 
diye uyarılarda bulundu. 

Genel Başkan Yardımcılarımız Başkanlar Kurulu Üyelerimizi 
Bilgilendirdi

Başkanlar Kurulu Toplantımızda Genel Başkan Vekilimiz Av. Hüseyin 
Öz, Genel Başkan Yardımcılarımız Celal Yıldız, Halil Özdemir ve 
Mehmet Keskin sorumluluk alanları ile ilgili bilgi verdiler, başkanlar 
kurulu üyelerimizin sorularını yanıtladılar.

Genel Başkan Danışmanımız Cengiz Anık Sosyal medya hakkında 
sunum yaptı.

Genel Başkanımız Mahmut Arslan, Genişletilmiş Başkanlar Kurulu 
toplantımız için bulunduğu KKTC’de basın mensuplarıyla bir araya 
geldi.

15 Kasım 2018 tarihinde KKTC’de gerçekleştirilen programa Türkiye 
ve KKTC’den çok sayıda basın mensubu katıldı.

Arslan, programda çalışma hayatının gündemine ilişkin değerlen-
dirmelerde bulundu, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

ARSLAN, KKTC'DE BASIN MENSUPLARIYLA
BİR ARAYA GELDİ
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“… Öyle sanıyorum ki, ne maziyi sevmek, ne Garb’ı tanı-
mak ve ona hayran olmak bizim için kafi değildir. Mazi 
nihayet geçmiş bir zamandır; bizde, ancak kendisine içi-
mizden bir şeyler katarsak hakkıyla yaşayabilir. Biz ise 
“bugün bile” değiliz; yarınız. Her neslin asıl vazifesi  kendi 
ötesinde gelecek için olanı hazırlarken başlar….

“…Dedelerimizin büyük meziyetlerini, hayatlarının ken-
dilerine has ve gerçek oluşu yapıyordu… Bizim için asıl 
olan miras, ne mazidedir, ne de Garp’tadır; önümüzde 
çözülmemiş bir yumak gibi duran hayatımızdadır. Onu 
yakaladığımız, onun meseleleri üzerinde durduğumuz, 
onlarla yoğrulduğumuz, bu meseleleri fikir hayatımızın 
zaruri yol uğrakları gibi değil, temeli olarak kabul etti-

ğimiz zaman tarihin ve hususi coğrafyamızın bize 
yüklediği büyük role erişeceğiz. O zaman “devam”ın 
zincirini tekrar içimizde bağlanacak ve biz muasır dünya-
da, birleştirici çehremizle ve bu çehreyi teşkil eden hayat 
çerçevesi ile kendimize layık yeri alacağız. “

“...Bir medeniyet bir bütündür. Müesseseleri ve kıymet 
hükümleriyle beraber inkişaf eder. Onları lüzumsuz bul-
maz, şüphe de etmez. Nasıl elimiz, ayağımız, kulağımız 
bulunduğunu düşünmeden bu uzuvlarla yaşarsak onlar-
la da öyle yaşarız. Hakiki taazzuv da budur.”

(Yaşadığım Gibi,  1943)

Tanpınar'dan



KİT’LER VE BAĞLI ORTAKLIKLARINDA ÇALIŞAN 
TAŞERON İŞÇİLERE İLİŞKİN 2018/11991 SAYILI 

KARARNAME DÜZENLEMELERİ

Konfederasyonumuzun uzun soluklu mücadelesi ve girişimleri so-
nucu 24 Aralık 2017 tarihinde yayımlanan 696 sayılı KHK ile genel 
bütçe kapsamındaki ve özel bütçeli kamu kurumlarında/kuruluş-
larında hizmet alımı kapsamında taşeron şirketlerde çalışan işçiler 
02.04.2018 tarihi itibariyle kamu kurum ve kuruluşlarının sürekli 
işçi/geçici işçi kadrolarına geçirilmişlerdir.

Kamu İktisadi Teşekkülleri ve Bağlı Ortaklıkları yanında hizmet 
alım sözleşmeleri kapsamında çalışan işçiler başta olmak üzere, 
kapsam dışında kalan taşeron işçilerinin tamamının kamu iktisadi 
teşekkülleri (KİT) veya kamu kurumlarının sürekli işçi kadrolarına 
geçişinin sağlanması için Konfederasyonumuz mücadelesini sür-
dürmektedir. 

Kamu İktisadi Teşekkülleri ve Bağlı Ortaklıklarında personel çalış-
tırılmasına dayalı hizmet alım sözleşmeleri kapsamında çalışan 
işçilerin de hali hazırda görev yaptıkları teşebbüs ve bağlı ortaklık-
larında, işçi statüsünde istihdam edilmelerine ilişkin 21/06/2018 
tarihli ve 2018/11991 Sayılı Kararname 30/06/2018 tarihli Resmi 
Gazetede yayımlanmıştır.

2018/11991 sayılı kararnamenin ek karar ile 11.1.2017 ta-
rihli ve  2017/10925 sayılı  Kararnamenin eki kararın 7 inci 
maddesinden sonra gelmek üzere eklenen madde uyarınca; 

Kamu İktisadi Teşekkülleri ve Bağlı Ortaklıklarında personel çalış-
tırılmasına dayalı hizmet alım sözleşmeleri kapsamında alt işve-

renler tarafından çalıştırılan ve 4 Aralık 2017 itibarıyla en az iki yıl 
kesintisiz olarak ilgili teşebbüs ve ortaklıklarda çalışmış ve halen 
çalışmaya devam edenler, yapılacak sınavda başarı göstermeleri 
halinde, ilgili teşekkül ve bağlı ortaklığında işçi statüsünde istih-
dam edilebilecektir.

Kapsam dâhilinde olan işçilerde aranacak şartların tespiti ve per-
sonel çalıştırılmasına dayalı hizmet alım sözleşmesinin kapsamı-
nın belirlenmesinde 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile 
375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin geçici 23 üncü mad-
desinde yer alan düzenlemeler esas alınacaktır.

696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile 375 sayılı Kanun 
Hükmünde Kararnameye eklenen geçici 23. madde de yer alan 
düzenlemeye göre; Kamu İktisadi Teşekküllerinde ve Bağlı 
Ortaklıklarında personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alım söz-
leşmeleri kapsamında çalışan ve ilgili düzenleme gereğince kadro 
geçiş işlemlerinden yararlanacak olan işçilerde aranacak şartlar 
şu şekildedir:

“a) 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinin (A) bendinin (1), 
(4), (5), (6), (7) ve (8) numaralı alt bentlerinde belirtilen 
şartları taşımak,

b) Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaş-
lılık veya malullük aylığı almaya hak kazanmamış olmak…”

Kamu kurum/kuruluşlarında, KİT’lerde 
istihdam edilen ancak kapsam dışında kalan 
tüm taşeron işçilerinin kamu kurumlarının 
sürekli işçi kadrolarına atanmaları yönündeki 
mücadelemiz, daha önce de defaten beyan 
ettiğimiz üzere, kamudaki tüm taşeron 
işçiler kadroya geçirilinceye kadar devam 
edecektir.
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Bu koşulların dışında çalışanlardan eğitim, yaş ve kıdem koşulu 
aranmayacaktır.

696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile 375 sayılı Kanun 
Hükmünde Kararnameye eklenen geçici 23. madde de düzen-
lenen kadroya geçirilecek işçinin şahsında aranacak şartlardan 
ilki,657 sayılı Kanunun 48 maddesinin (A) bendinde düzenlenen 
koşulları taşıma ve ilgili suçlardan mahkum olmamaktır. Bu dü-
zenlemeye göre kamu iktisadi teşekküllerinde ve bağlı ortaklıklar-
da çalışan işçilerin kadroya geçiş işlemlerinin yapılabilmesi için de 
işçilerin bu koşulun sağlanması gerekmektedir.

Buna göre kadro geçiş işlemlerinden yararlanmak isteyen ve 
personel teminine yönelik ihale sözleşmesi uyarınca çalışan işçi-
lerden, devlet memurluğuna alınacaklarda aranan genel şartlar 
aranmakta olup bunlar;

“(1) Türk Vatandaşı olmak,

(4) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

(5)(Değişik: 23/1/2008 – 5728/317 md.) Türk Ceza Kanununun 
53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kas-
ten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle 
hapis cezasına ya da

-affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, 
Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zim-
met, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, 
güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştır-
ma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan 
malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından 
mahkûm olmamak,

(6) Askerlik durumu itibariyle;

a) Askerlikle ilgisi bulunmamak,

b) Askerlik çağına gelmemiş bulunmak,

c) Askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini 
yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

(7) 53 üncü madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini 
devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunma-
mak,

(8) (Ek: 3/10/2016 – KHK-676/74 md.; Aynen kabul: 1/2/2018-
7070/60 md.) Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştır-

ması yapılmış olmak.” şeklinde sıralanmıştır. Bu kapsamda 
kamu iktisadi teşekkülleri ve bağlı ortaklıklarında çalışan işçilerin 
kadro düzenlemesinden yararlanabilmesi için bu koşulları sağla-
ması gerekmektedir.

696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile 375 sayılı Kanun 
Hükmünde Kararnameye eklenen geçici 23. maddesinde düzen-
lenen kadroya geçirilecek işçinin şahsında aranacak diğer bir ko-
şulda herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik aylığı 
almaya hak kazanmamış olma koşuludur.

İlgili düzenleme gereğince emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı 
almaya hak kazananlar, 696 Sayılı KHK ile getirilen kadro düzen-
lemesinin kapsama dışındadır. Bu kişilerin tazminatları ödenmek 
suretiyle iş sözleşmeleri fesih edilecektir. Kamu iktisadi teşekkülle-
rinde ve bağlı ortaklıklarda emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı 
almaya hak kazanmasına rağmen çalışması devam eden işçiler 
de 696 sayılı KHK ile 375 sayılı KHK’ya eklenen geçici 23. mad-
deye yapılan atıf nedeniyle 21.06.2018 tarih ve 2018/11991 sayılı 
Kararnamenin kapsamı dışında kalacaktır.

21.06.2018 tarihli ve 2018/11991 sayılı Kararnamede 4 Aralık 2017 
tarihi itibariyle en az iki yıl kesintisiz olarak ilgili teşebbüs ve or-
taklıklarda çalışma ve halen çalışıyor olma şartının sağlanıp sağ-
lanamadığının tespiti, atıf yapılan 696 sayılı KHK’ nın geçici 23 
maddesinde düzenlenen istisnalar dikkate alınarak yapılacaktır. 
Buna göre;

“… personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alım sözleşme-
leri kapsamında bulunmakla birlikte 4/12/2017 tarihinde 
doğum veya sağlık kurulu raporuyla belgelendirilen sağlık 
sorunları nedenleriyle iş sözleşmeleri askıda olanlar veya 
anılan tarih itibarıyla askerde bulunanlar hakkında da bu 
madde hükümleri uygulanır. Birinci fıkrada belirtilen süre-
ler, askerlik veya askı süresinin sona erdiği tarihten itibaren 
başlar. Sürekli işçi kadrolarına geçirilme süreci, birinci fıkra 
kapsamında olmakla birlikte bu sürecin tamamında veya 
herhangi bir aşamasında askerde bulunanlar için askerlik 
süresinin sona erdiği tarihten itibaren başlar veya kaldığı 
yerden devam eder…” şeklinde düzenleme bulunmaktadır.

696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile 375 sayılı Kanun 
Hükmünde Kararnameye eklenen geçici 23. maddesinde yer alan 
bu düzenlemeye göre 4 Aralık 2017 tarihinde çalışıyor olma koşu-
lunun istisnaları açıkça sayılmış olup, iş sözleşmesi yukarıda be-
lirtilen nedenlerle askıda olan işçilerinde kadro kapsamına dahil 
edilmesi gerekmektedir.

Nitekim Kamu iktisadi Teşekkülleri Ve Bağlı Ortaklıklarında çalışan 
işçilerin kadro geçiş işlemlerinden yararlanabilmeleri için 4 Aralık 
2017 tarihi itibariyle en az iki yıl kesintisiz olarak ilgili teşebbüs ve 
ortaklıklarda çalışma ve halen çalışıyor olma koşulu aranmakta 
olup; iki yıl içinde yıllık izin, doğum izni, askerlik hizmeti nedeniy-
le veya toplamda 30 günü geçmeyen sürelerle çalışması kesintiye 
uğrayan işçilerin de kadro kapsamında olduğu açıkça düzenlen-
miştir.

Kamu İktisadi Teşekküllerinde ve Bağlı Ortaklıklarında personel 
çalıştırılmasına dayalı hizmet alım sözleşmesi kapsamında çalı-
şan ve kadro düzenlemesinden yararlanacak olan işçilerin çalış-
makta oldukları ihale sözleşmelerinde aranacak şartlar açısından 
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696 Sayılı KHK ile 375 sayılı KHK ‘ya eklenen geçici 23. maddeye 
atıf yapılmış olup söz konusu düzenleme uyarınca ihale sözleşme-
lerinde aranacak koşullar aşağıdaki şekildedir:

“…Bu maddenin uygulanmasında personel çalıştırılmasına 
dayalı hizmet alımı; 4734 sayılı Kanun ve diğer mevzuattaki 
hükümler uyarınca ihale konusu işte çalıştırılacak personel 
sayısının ihale dokümanında belirlendiği, bu personelin ça-
lışma saatlerinin tamamının idare için kullanıldığı ve yakla-
şık maliyetinin en az %70’lik kısmının asgari işçilik maliyeti 
ile varsa ayni yemek ve yol giderleri dahil işçilik giderinden 
oluştuğu, yıl boyunca devam eden ve niteliği gereği sürekli-
lik arz eden işlere ilişkin hizmet alımlarını ifade eder.

Hizmet alım sözleşmesi kapsamında niteliği birbirinden 
farklı hizmet türlerinin bulunması halinde personel çalıştı-
rılmasına dayalı olup olmama yönünden yapılacak değer-
lendirme her hizmet türü için ayrı ayrı yapılır…” şeklinde 
düzenleme bulunmaktadır.

Bu kapsamda işçilerin kadro geçiş işlemlerinden yaralanmaları 
personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alım sözleşmesi kapsamın-
da çalışıyor olma koşuluna bağlanmış olup; bir ihale sözleşmesi-
nin düzenleme kapsamında kabul edilebilmesi için;

– 4734 sayılı Kanun ve diğer mevzuat hükümleri uyarınca ihale ko-
nusu işte çalıştırılacak personel sayısının ihale dokümanında 
belirlendiği,

– Personelin çalışma saatlerinin tamamının idare için kullanıl-
dığı,

– İhale yaklaşık maliyetinin en az %70 lik kısmının asgari iş-
çilik maliyetinden oluşanlar,

–Yıl boyunca devam eden ve niteliği gereği süreklilik arz eden işle-
re ilişkin şartları taşıması gerekmektedir.

İlgili düzenleme gereğince yukarıda sayılan koşulların sağlanması 
halinde kamu iktisadi teşekkülleri ve bağlı ortaklıklarında çalış-
makta olan işçilerin kadro geçiş işlemlerinden yararlanmaları ge-
rekmektedir.

Kamu iktisadi teşebbüsleri ve bağlı ortaklıkların kadrosuna atana-
cak işçi sayılarının tespitinde, kuruluşların talepleri ve her bir kamu 
kuruluş yönünden Hazine Müsteşarlığı 
tarafından belirlenecek sayıyı aşmamak 
üzere  2017/10925 sayılı Kararnamenin 
4 üncü maddesi birinci fıkrası ile 5 inci 
maddesinin birinci fıkrası kapsamında 
doğan kontenjandan karşılanacağı dü-
zenlenmiştir. 

Teşebbüs ve bağlı ortaklıklar, bu kararın 
yürürlüğe girmesinden itibaren aynı yıl 
içinde yazılı, sözlü veya uygulamalı sı-
nav yapacaktır. Bu kapsamda yapılacak 
sınava ilişkin usul ve esaslarla gerekli 
nitelikleri tespit etmeye, Kamu İktisadi 
Teşekkülleri ve Bağlı Ortaklıklarının yö-

netim kurulları yetkili olacaktır.

Kamu iktisadi teşebbüsleri ve bağlı ortaklıklarda çalışan alt işve-
ren işçilerimizin, çalıştıkları kurumlarda işçi statüsünde istihdamı 
yönünde Konfederasyonumuzun mücadelesinin karşılık görmesi, 
bu yönde düzenleme yapılması, Konfederasyonumuz ve tüm çalı-
şanlar açısından ümit verici olmuş,  memnuniyetle karşılanmıştır. 

696 sayılı kanun hükmünde kararnamede belirlenen kriterleri taşı-
yan tüm alt işveren işçileri, herhangi bir sayı sınırlaması olmaksızın 
kamu kurumlarının sürekli işçi kadrosuna atanmıştır. Kamu iktisa-
di teşebbüsleri ve bağlı ortaklıklarında çalışan işçiler yönünden 
de buna paralel bir düzenleme yapılması gerekir iken,  sürekli işçi 
kadrosuna atanacak işçi sayısı yönünden her bir kamu kuruluşu 
için kontenjan öngörülmesi yerinde değildir. 

696 sayılı kanun hükmünde kararnameyle, belirlenen kriterleri 
taşıyan tüm alt işveren işçileri herhangi bir makamın kararı veya 
talebi aranmaksızın kamu kurumlarının sürekli işçi kadrolarına 
atanmışlardır. Kamu iktisadi teşebbüsleri ve bağlı ortaklıklarda 
çalışan alt işveren işçileri yönünden ise, ilgili kamu kuruluşu yöne-
tim kurulunun bu yönde karar alması ve talepte bulunması şartı 
öngörülmüştür.  Ancak, kararnamenin yürürlüğe girdiği tarihten 
bu yana, kamu iktisadi teşebbüsleri ve bağlı ortaklıkları tarafın-
dan, alt işveren işçilerinin ilgili kuruluşların sürekli işçi kadrolarına 
atanması yönünden hiçbir işlem tesis edilmemiştir. 

Bu nedenlerle, kamu iktisadi teşebbüsleri ve bağlı ortaklıklarda 
çalışan alt işveren işçilerimizin de, 696 sayılı kanun hükmünde ka-
rarnamede olduğu gibi, belirlenen kriterleri taşıyan tüm işçilerin 
herhangi sayı sınırlaması olmaksızın ve herhangi bir makamın ka-
rarı veya talepte bulunma şartı aranmaksızın doğrudan ilgili kuru-
luşların sürekli işçi kadrolarına atanması gerekmektedir.  

KİT’lerde çalışan alt işveren işçileri ile kamu kurum ve kuruluşla-
rında çalışmalarına karşılık kapsam dışında kalan tüm alt işveren 
işçilerinin de sürekli işçi kadrolarına atanması için sendikamızın 
ve Konfederasyonumuz HAK İŞ’in mücadelesi devam etmektedir. 

Kamu kurum/kuruluşlarında, KİT’lerde istihdam edilen ancak 
kapsam dışında kalan tüm taşeron işçilerinin kamu kurumlarının 
sürekli işçi kadrolarına atanmaları yönündeki mücadelemiz, daha 
önce de defaten beyan ettiğimiz üzere, kamudaki tüm taşeron iş-
çiler kadroya geçirilinceye kadar devam edecektir.

12 Hizmet-İş 154 2019/I

HABERLER



Genel Başkan Vekilimiz Av. Hüseyin Öz, Çalışma Hayatında Sosyal 
Diyaloğun Geliştirilmesi Projesi kapsamında gerçekleştirilen, 
“Genel İşler İşkolunda Sosyal Diyalog Çalıştayı”na katıldı.

26 Ekim 2018 tarihinde Ankara’da ILO Türkiye Ofisi’nde gerçekleş-
tirilen çalıştaya Genel Başkan Vekilimiz Av. Hüseyin Öz’ün yanı sıra, 
ILO Türkiye Ofisi Direktörü Numan Özcan, MİS Genel Başkanı Cemal 
Akın, MİS Genel Sekteri Mehmet Oruçöz, MİKSEN Genel Sekreteri 
Zekeriya Sancı, YERELSEN Genel Sekreter Yardımcısı Yahya Bilgin, 
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Toplu İş Sözleşmesi 
Dairesi Başkanı Hüseyin Seyrekoğlu, Genel-İş Sendikası Genel 
Yönetim Kurulu üyesi Mehmet Güleryüz, Doç. Dr. Mehmet Onat 
Öztürk, ILO Türkiye Ofisi Sosyal Diyalog ve Politika Yöneticisi Tuba 
Burcu Şenel, toplu iş sözleşmesi uzmanlarımız, hukuk müşavirleri-
miz ve dış ilişkiler uzmanlarımız katıldı.

Genel Başkan Vekilimiz Av. Hüseyin Öz, çalıştay kapsamında gerçek-
leştirilen “Genel İşler İşkolunda Sendikal Faaliyetler ve Gelişmeler’ 
konulu panelde bir konuşma yaptı. Genel Başkan Vekilimiz Öz, 
çalışma hayatıyla ilgili bütün sorunların iş hukuku ve mevzuatlarla 
çizilen sınırlar içerisinde çözülmesinin mümkün olmadığını ifade 
ederek, mevcut sorunların çözümüne yönelik politikaların belirlen-
mesi ve ortaya çıkabilecek muhtemel sorunlara barışçıl yollarla çö-
züm bulunabilmesi için, sosyal diyalog mekanizmalarının mutlaka 
devreye sokulması gerektiğini söyledi.

Ülkemizde bu anlamda, özellikle işçi-işveren-hükümet arasında sü-
rekli diyaloğu teşvik eden kapsamlı ve çalışır bir mekanizmanın oluş-
turulamadığını kaydeden Öz,  sosyal diyalog mekanizmasından biri 
olan Ekonomik ve Sosyal Konsey’in 8 yıldır toplanamadığına dikkat 
çekti. Ekonomik ve Sosyal Konsey anayasal düzenleme ile kurulmuş 
olmasına rağmen, konseyin çalışmasına yönelik ikincil mevzuatın 
hala çıkarılmadığını hatırlatan Öz, konseyin sekretaryası ve alt kurul-
ları oluşturulamadığı için işlevini yerine getiremediğini belirtti.

ÖZ, EKONOMİK VE SOSYAL KONSEY’İN ANAYASADA 
ÖNGÖRÜLDÜĞÜ ŞEKLİYLE TOPLANMASINI TALEP ETTİ

Ülkemizin en büyük STK’larının, işçi ve işveren örgütlerinin 
Ekonomik ve Sosyal Konsey’in içinde bulunduğunu ve bu yapının 

profesyonelce çalıştırılması gerektiğini belirten Öz, konseyin ana-
yasada öngörüldüğü şekliyle toplanmasını talep etti. Öz, “HAK-İŞ 
Konfederasyonu ve HİZMET-İŞ Sendikası olarak Ekonomik ve Sosyal 
Konsey’i önemsiyoruz. Konseyi toplamakla yükümlü olan Sayın 
Cumhurbaşkanımızdan bu mekanizmanın bir an önce hayata geçi-
rilmesini talep ediyoruz. Bu yapının profesyonelce çalıştırılması, ül-
kemizin ekonomisinin ve geleceğinin şekillendirilmesi bakımından 
son derece önemlidir” dedi.

Çalışma hayatıyla ilgili diğer bir Sosyal diyalog mekanizmasının, 
2004 yılında çıkarılan 4857 sayılı İş Kanunu’nun 114. maddesinde 
düzenlenen “Üçlü Danışma Kurulu” olduğunu ve bunun da kıs-
men işletildiğini kaydeden Öz, “Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler 
Bakanımız Sayın Zehra Zümrüt Selçuk iki hafta önce Üçlü Danışma 
Kurulu’nu topladı, orada sorunları kısmen konuşma imkânı elde 
etmiş olduk. Ancak bu üçlü danışma mekanizmasının da alt komis-
yonlarının kurulması ve bunların çalıştırılması gerekiyor. Bu kurullar 
olmadığı için sorunları yatay ve dikey olarak ele almak mümkün ol-
muyor. Alt düzenlemeler çalışma hayatında ortaya çıkan sorunların 
raporlanması ve çözüm önerilerinin hızla hayata geçirilmesi açısın-
dan gereklidir” şeklinde konuştu.

4857 Sayılı İş Kanunu, 6356 Sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi 
Kanunu ve 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu çıkarılırken 
sosyal diyalog mekanizmasının güzel bir şekilde işletildiğini be-
lirterek bundan dolayı bütün taraflara teşekkür eden Öz, taşeron 
emekçilerine kadro hakkı tanıyan 696 sayılı KHK’de aynı hassasiye-
tin gösterilemediğini kaydetti. Öz, şöyle konuştu: “696 sayılı KHK’nin 
çalışma hayatımızda yerini almasıyla beraber taşeron emekçileri 
kamunun sürekli işçi kadrosuna, yerel yönetimlerin iktisadi teşek-
küllerinde sürekli işçi pozisyonuna geçirildiler. Bu düzenlemede 
emeği geçen Sayın Cumhurbaşkanımızın şahsında herkese teşek-
kür ediyoruz. Bu düzenlemenin eksiklerini de söylemek durumun-
dayız. Düzenlemenin, tarafların görüşü alınmadan yapılmış olması 
bir kısım sorunları da beraberinde getirmiştir. Düzenlemenin ça-
lışma hayatı içerisinde yerini aldığı 2017 ve 2018 yılında ne yazık ki 
sosyal diyalog mekanizmasının işletilmediğini hep beraber gördük. 
Bundan dolayıdır ki düzenleme, yürürlüğe girdiği daha ilk gün ka-
faların karışmasına, ciddi sorunların ortaya çıkmasına sebebiyet 

GENEL İŞLER İŞKOLUNDA
SOSYAL DİYALOG ÇALIŞTAYI’NA KATILDIK

Genel Başkan Vekilimiz Öz, 
çalıştay kapsamında gerçekleştirilen 

“Genel İşler İşkolunda Sendikal 
Faaliyetler ve Gelişmeler’ konulu 

panelde bir konuşma yaptı.

13Hizmet-İş 154 2019/I



vermiştir. Iş hukuku alanında çalışan bir hukukçu olarak bu düzen-
lemenin metnini onlarca defa okuyarak anlamaya çalıştım. Ki bunu 
bir işçinin anlaması mümkün değildir. Sosyal diyalogdan söz edi-
yorsak, her şeyden önce, aileleriyle birlikte yaklaşık 5 milyon insa-
nımı ilgilendiren bir düzenlemenin sosyal taraflarla konuşulmadan 
hayata geçirilmiş olması eksikliktir, diye düşünüyorum.”

“KANUNİ DÜZENLEME YAPILIRKEN KENDİ İÇERİSİNDE 
DENETİM MEKANİZMASI OLUŞTURULMALI”

696 sayılı KHK çıkarılırken sosyal diyalog mekanizmasının haya-
ta geçirilmemesinden dolayı ciddi sorunlarla baş başa kalındığını 
belirten Öz, “Özellikle işkolu meselesi derin tartışmalara sebebiyet 
verecek noktaya doğru ilerlemektedir. Bu düzenlemenin içerisinde 
6356 Sayılı Kanuna eklenen Geçici 7. maddeye göre, çalışanların iş 
kollarının, alt işveren bünyesinden kamuya geçişte veya yerel yöne-
timlerin şirketlerine geçişten önce hangi iş kollarında çalışıyor iseler 
o iş kollarında tescil edilmeleri gerekir. Ancak kamu kurum ve kuru-
luşları buna uygun davranmıyor. Örneğin Milli Eğitim Bakanlığı’nda 
yaklaşık 30 bin çalışan var, bunların genel işler işkolunda tescil 
edilmeleri gerekirken, il milli eğitim müdürlükleri,  büro işkolunda 
ve genel işler işkolunda çalışanları tek bir işkolunda tescil ediyor. 
Bu yanlışı ne Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı düzeltiyor 
ne de bir başka bir kurum. Düzenleme yapılırken kendi içerisinde 
bir denetim mekanizmasının oluşturulmadığını belirten Öz, Aile, 
Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve Hazine 
ve Maliye Bakanlığı’nın özdenetim yapmadığını üzülerek ifade et-
mek istiyorum. Bir düzenleme yapılırken bunun nasıl yürüyeceği de 
ortaya konulmalıydı, öngörülmüş olmalıydı” diye konuştu.

“696 SAYILI KHK’NİN HÂKİM KILINABİLMESİ İÇİN 
MAHKEMEYE GİTMEK ZORUNDA KALDIK”

696 sayılı KHK da atıfta bulunulan Yüksek Hakem Kurulu'nun, süre-
si en son sona erecek toplu sözleşmesi 31.10.2020 tarihinde sona 
erecek. Bugün kamuya geçişi yapılan toplam 850 bin çalışanımız 
var; bunların 400 bini kamuda 450 bini de yerel yönetimlerin şir-
ketlerinde. Kamuda çalışan 400 bin çalışanın iş kolu bir anda de-
ğişecek. Neden değişecek? Bunun bir cevabı yok. Gerekçe; 6356 
Sayılı Kanun’un 4. maddesinde yer alan asıl iş yardımcı iş meselesi. 
Meselenin temel felsefesi şudur: Yardımcı işte çalışanların sayısının 
az olması ve bunların sözleşmesiz kalmaması için kanun koruyucu, 
bunları korumak amacıyla bir düzenleme yapmış. Bu konuya örnek 
olması bakımından, Sağlık Bakanlığında çalışanların durumuna 
dikkat çekmek isterim. Sağlık Bakanlığı’nda "sağlık ve sosyal hiz-
metler işkolunda" şu anda 4 bin çalışan işçi var, bunlara 696 Sayılı 
KHK ile aynı işkolunda yaklaşık 20 bin çalışan daha eklendi, çalı-

şan sayısı 25 bin kişiye çıktı. Diğer taraftan, yardımcı işlerde çalışan 
yaklaşık 130 bin işçi var. Sadece genel işler işkolunda, HİZMET-İŞ 
Sendikamızın üyesi olan 53 bin işçi var, BELEDİYE-İŞ ve GENEL-İŞ’in 
üyelerini de eklediğimiz zaman 75 bin işçi var. Burada asıl işte çalı-
şanlar mı yoksa yardımcı işte çalışanlar mı korunmaya değer tartış-
maya açık bir konudur. Bunların nerede olması gerektiği tartışmaya 
değer bir konudur.” ifadelerini kullandı.

“YANLIŞ İŞKOLU TESPİTİ BÜYÜK SIKINTILARA SEBEP 
OLACAK”

Kadroya geçen işçilerden, onların sendikalı ve toplu sözleşmeli 
olması, haklarının korunması sürecinde bulunmayan bir sendika-
ya üye olmalarının istendiğini belirten Öz, “İşçi bu üyeliği ne kadar 
istiyor, bu İşçilerin örgütlü olduğu sendika bunu kabul ediyor mu, 
bunlar hiç düşünülmemiş ve konuşulmamıştır” dedi.

Öz, işkolu değişikliğini öngören düzenlemenin, önümüzdeki günler-
de büyük sıkıntılara sebep olacağına işaret ederek yetkilileri uyardı. 
Sıkıntının ileri boyutlara taşınmadan çözülmesi gerektiğini ifade 
eden Öz, çözüm olarak, geçici 7. maddenin konuya ilişkin 3. fıkrası-
nın kaldırılmasını önerdi.

“ONLARCA ŞİRKET İÇİN İŞKOLU TESPİTİ İSTEMEK MANTIKLI 
DEĞİL”

Bir diğer benzer sorunun da belediyelerde yaşandığını ifade eden 
Öz, şöyle konuştu: “Belediyelerin temel hak ve görevlerine baktığı-
mız zaman bir istisna dışında tamamı genel işler işkolunda kabul 
ediliyor. Belediyelerin yaptığı ulaşım hizmetlerinin” metro ve hafif 
raylı sistem ile yapılan işler" dışında tamamı "genel işler" iş ko-
lunda olması gerekiyor. Ancak, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler 
Bakanlığı ile SGK’nın kayıtları farklılık arz ediyor. Aile, Çalışma ve 
Sosyal Hizmetler Bakanlığımıza bunun düzeltilmesi için müracaat 
ediyoruz, bakanlık ‘biz düzeltemeyiz, falan yerden tescil edilmiş, 
SGK kayıtları uyumlu değil’ diyor. Bu nedenle sosyal taraflarla sorun 
yaşıyoruz. 

Öz, belediyelerde yanlış işkolu tespitinden kaynaklanan sorunun 
bir iç düzenlemeyle çözülebileceğini söyledi. Sendikamızın onlar-
ca şirket için işkolu tespiti istemek zorunda kaldığını kaydeden Öz, 
bunun mantığının olmadığını ifade etti. Öz, “Bu sorunların sosyal 
diyalog kapsamında anlayışla çözülmesine ihtiyaç var. Eğer Üçlü 
Danışma Kurulu’nun teknik ekipleri oluşturulmuş olsaydı, bu mese-
leleri orada konuşabilir ve çözebilirdik” dedi.

Kadro düzenlemesindeki eksiklikten kaynaklanan bir diğer sonu-
nun da kadrodan istifade edemeyen emekçilerin oluşturduğunu 
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kaydeden Öz, “KİT çalışanları, hastane bilgi yönetim sistemi çalı-
şanları,  araç ve şoför teminine dayalı ihaleler kapsamında çalıştırı-
lanlar, dolayısıyla personel teminine dayalı ihale kabul edilmeyen, 
yani yüzde yetmiş personel sınırını gerçekleştirmeyen ihalelerde 
çalışanlar, kamu kurumlarının yemekhane hizmetlerinde çalışanlar 
ne yazık ki, bu düzenlemenin dışında kaldılar” diye konuştu.

Öz, “Sayın Cumhurbaşkanımız ‘Bütün çalışanlar kadroya geçecek 
şekilde düzenleme yapılsın’ seklinde talimat vermesine rağmen, o 
süreçte yaklaşık 80 bin çalışan mağdur edildi” dedi.

“YHK’NUN SÖZLEŞMESİ BAĞLAYICIDIR”

YHK kararı ile imzalanan toplu iş sözleşmesinin, kamu kurumlarında 
uygulandığını, ancak yerel yönetimlerin önemli bir kısmının, Yüksek 
Hakem Kurulu'nun tebliğini farklı sebeplerle uygulamadığını be-
lirten Öz, “YHK’nun KHK ile uygulanır denen sözleşmesi uygulan-
mıyor. Bu noktada Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın 
hak ve hukukun korunması için devreye girmesi, bir takım tedbirleri 
alması, İçişleri Bakanlığının, Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın süreci 
denetlemesi gerekiyor. Biz bu iradeyi görmek istiyoruz” dedi.

“YHK SÖZLEŞMESİ EKONOMİK KOŞULLARA GÖRE REVİZE 
EDİLMELİ”

2015 yılında bir toplu iş sözleşmesi bağıtlandığını, ancak o gün, bu-
günkü ekonomik koşulları öngörmenin mümkün olmadığını kayde-
den Öz, “Şimdi yüzde 25 enflasyonun olduğu bir dönemdeyiz; fiyat-
lar yüzde 80’lere varan oranlarda arttı. Fiyat artışlarının dış ya da iç 
kaynaklı olmasının önemi yok, ama faturayı bunun sebebi olmayan 
çalışanlar ödüyor. Çalışan arkadaşlarımızın mağdur olmasını ve 
enflasyona ezdirilmesini istemiyoruz. Bu neden YHK sözleşmesinin 
bu günün şartlarına uygun şekilde yenilenmesinden yanayız” diye 
konuştu.

FERAGAT VE SULH SÖZLEŞMELERİ İMZALATTIRILAN 
ÇALIŞANLARIN HAKLARI, 6552 SAYILI KANUNLA GARANTİ 
ALTINA ALINMIŞTIR

Genel Başkan Vekilimiz Öz, kadroya geçişte feragat ve sulh sözleş-
meleri imzalattırılan çalışanların haklarının bazı kurumlar tarafın-
dan geri alınmak istenmesini anlamak mümkün değildir.

Öz, “Bazı yöneticiler feragat ve sulh sözleşmelerini emekçilerin 
önüne koyarak kıdem tazminatlarını, izinlerini ve diğer ödemeleri 
vermek istemiyor. Bu, hukuk devleti adına utanılacak bir durumdur. 
696 Sayılı KHK ile kadroya geçen emekçilerin kıdem tazminatı, üc-
retleri ve izinleri, 6552 Sayılı Kanunla garanti altına alınmıştır. Buna 
rağmen bazı kamu kurumlarının yöneticileri çalışanları zorluyor, alt 

işverende fiyat farkları vardı onları alamamış, ‘feragat ettin,  ücret ve 
kıdem tazminatı ödeyemeyiz’ deniliyor. Bu durumun Aile, Çalışma ve 
Sosyal Hizmetler Bakanlığımızın öncülüğünde yapılacak bir düzen-
leme ile düzeltilmesi gerektiğini düşünüyorum” şeklinde konuştu.

“YEREL YÖNETİMLERİN ŞİRKETLERİNDE ÇALIŞAN İŞÇİLER 
İLAVE TEDİYEDEN YARARLANMALI”

696 sayılı KHK ile kamu kurum ve kuruluşlarının sürekli işçi kadro-
larına geçirilen çalışanlar, 6772 sayılı kanun kapsamında yılda 52 
yevmiye tutarında ilave tediye alabilmektedir.

Ancak yerel yönetim kuruluşlarının şirketlerinde belirsiz süreli iş 
sözleşmesi ile çalışmakta olan işçiler yargı kararları ile oluşan tea-
mül gereğince, kanunun kapsamında olmadıkları gerekçesi ile ilave 
tediyeden yararlanamamaktadır. Bu işçiler de 6772 sayılı kanundan 
yararlandırılarak ilave tediye alabilmelidir. Çünkü bu durum kamu 
kurumları ile yerel yönetim kuruluşlarında çalışan işçiler arasında 
ve yerel yönetim kuruluşlarının sürekli işçi kadrolarında çalışan 
işçiler ile yerel yönetimlerin iktisadi teşekküllerinde çalışan işçiler 
arasında farklı uygulamaya sebebiyet vermektedir. Bu husus, çalı-
şanları, özellikle yerel yönetim kuruluşlarının iktisadi teşekküllerin-
de çalışanları derinden yaralamaktadır.

Bu nedenle konunun bir an önce gerçekleştirilecek bir düzenleme 
ile çözüme kavuşturulmasını istiyoruz ve bekliyoruz.

NAKİL, TERFİ, TAYİN SORUNU

Yine çalışanların sağlık, eğitim, eş durumu gibi zorunlu nedenler-
le nakil, terfi, tayin veya görevde yükselme hakları ile ilgili talepleri 
bulunmaktadır. Bu hususta da gerekli düzenlemelerin yapılması 
gerekmektedir.

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ 

Kadroya geçirilen işçilerin iş sağlığı ve güvenliği sorunları ile karşı 
karşıya kaldığını belirten Öz, şunları kaydetti: “İşçilerimiz kadroya 
geçirilmeden önce, işyerlerinde alt işverenler tarafından iş sağlığı ve 
güvenliği uzmanları istihdam edilmekteydi. Ancak kadroya geçişle 
birlikte işyerleri de kamu işyeri niteliğini kazandığından, önemli iş 
sağlığı ve güvenliği sorunları ile karşı karşıya kalmış bulunmaktayız. 
6331 sayılı kanun hükümlerine göre kamu kurumlarında, işyerleri-
nin tehlike sınıfına bakılmaksızın, iş sağlığı ve güvenliği uzmanı ile 
işyeri hekimi istihdamı zorunluluğu 2020 yılına ertelendi.  Fakat 
kamu kurumlarında özellikle hastanelerde, çok tehlikeli ve tehlikeli 
işyeri olarak sınıflandırılan yerlerde çalışan işçilerimiz, önceden alt 
işveren bünyesinde İSG hizmetlerinden yararlanıyorlarken, artık 
bu hizmetler zorunlu olmaktan çıkmış bulunmaktadır. İşçilerimizin 
çalıştığı işyerlerinin tehlike dereceleri de dikkate alındığında, kamu 
kurumlarında iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerindeki ertelemelerin 
kaldırılarak, kanun hükümlerinin bir an önce uygulamaya başlan-
ması önem arz etmektedir.

“SOSYAL DİYALOĞU ÖNEMSİYORUZ”

Çalışma hayatında sorun teşkil eden pek çok durumun ikili ve üçlü 
sosyal diyalog mekanizmalarıyla çözüleceğine inandığını ifade 
eden Öz, sosyal diyalog kapsamında yapılacak çalışmalara HAK-İŞ 
Konfederasyonumuz ve HİZMET-İŞ sendikamızın destek vereceğini 
söyledi.
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Genel Başkan Vekilimiz Av. Hüseyin Öz, 15 Ekim 2018 tarihinde 
Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk başkanlı-
ğında toplanan Üçlü Danışma Kurulu Toplantısı'na katıldı.

Üçlü Danışma Kurulu Toplantısı'na Genel Başkan Vekilimiz Av. 
Hüseyin Öz’ün yanı sıra HAK-İŞ Genel Sekreteri Dr. Osman Yıldız, 
Sendikalar ve Sivil Toplum Kuruluşlarının temsilcileri ile bürokratlar 
katıldı.

Genel Başkan Vekilimiz Av. Hüseyin Öz, toplantıda taşeron işçilerin 
kadroya geçiş süreci, bu süreçte yaşanılan sıkıntılar ve ardından 
ortaya çıkan eksiklikler konusunda ayrıntılı değerlendirmelerde bu-
lundu.

GENEL BAŞKAN VEKİLİMİZ ÖZ, KAPSAM DIŞINDA KALAN 
İŞÇİLERİN KAPSAMA ALINABİLMELERİ İÇİN YENİ BİR ÇALIŞMA 
YAPILMASINI TALEP ETTİ

Taşeron düzenlemesinden KİT çalışanları, hastane bilgi yönetim 
sistemi çalışanları, kamu kurumlarının yemekhane hizmetlerinde 
çalışanlar, kamu kurumlarında araç ve şoför teminine dayalı ihale-
lerde çalışanlar ile personel teminine dayalı olmayan ihaleler kap-
samında çalışanların yararlanamadığına dikkat çeken Öz, “Kadro 
düzenlemesinden yararlanamayan çalışanlarımız halen sendikala-
rımızın ve konfederasyonumuzun kapısını çalmaya devam etmek-
tedir. Diğer taraftan 4 Aralık 2017 tarihinde fiilen çalışmayan yedek 
(joker) personeller de kadro düzenlemesinden istifade edemediler” 
dedi.

Bu konuda açılmış olan çok sayıda davanın bulunduğunu ve mah-
kemelerce yürütmeyi durdurma kararı verilmekte olduğunu belir-
ten Öz, kapsam dışında kalanların kapsama alınabilmeleri için ye-
niden bir çalışma yapılmasına ihtiyaç olduğunu söyledi.

ÖZ, KADROYA GEÇİŞ SÜRECİNDE YAŞANAN SIKINTILARA 
DİKKAT ÇEKTİ

Taşeron düzenlemesini çalışma hayatı içerisinde gerçekleştirilen en 
önemli ve en kapsamlı çalışmalardan biri olarak değerlendiren Öz, 
kadroya geçiş sürecinde yaşanan sıkıntılara dikkat çekti.

Öz, konuşmasında şunları kaydetti:

“696 sayılı KHK ile birlikte kamu kurum ve kuruluşlarına bağlı iş yer-
lerinde ve yerel yönetim kuruluşlarına bağlı iş yerlerinde çalışmakta 
olan yaklaşık 850 bin işçi kamu kurum ve kuruluşlarının sürekli işçi 
kadrolarına ve yerel yönetim kuruluşlarının şirketlerinin sürekli işçi 
pozisyonlarına geçirilmişlerdir.

696 sayılı KHK ile kamu kurumlarının sürekli işçi kadrolarına ve yerel 
yönetimlerde şirketlerin sürekli işçi pozisyonlarına geçirilmiş olan 
çalışanların ücret ve diğer sosyal hakları yüksek hakem kurulu tara-
fından bağıtlanmış olan TİS hükümlerine uygun olarak ödenmek-
tedir. 

Ülkemizde 2018 yılı içerisinde yaşanmakta olan yüksek döviz, yük-
sek faiz ve enflasyon baskısı nedeniyle, çalışanların ücretlerinin 
satın alma gücünün azaldığı ve YHK kararı ile belirlenen ücret ve 
sosyal hakların yetersiz kaldığı bilinmektedir.

ÖZ, ÇÖZÜM İÇİN ‘ORTAK ÇALIŞMA GRUBU’ 
OLUŞTURULMASINI ÖNERDİ

Bütün bu sorunların giderilebilmesi için Aile, Çalışma ve Sosyal 
Hizmetler Bakanlığımız bünyesinde bir ortak çalışma grubu oluş-
turulması ve sorunların müzakereler yoluyla giderilmesi için çaba 
sarfedilmesine ihtiyaç olduğu kanaatindeyiz.” Taşeron düzenleme-
sini Türk çalışma yaşamı içerisinde gerçekleştirilen en önemli ve en 

“KAPSAM DIŞINDA KALAN İŞÇİLERİN KAPSAMA 
ALINABİLMELERİ İÇİN YENİ ÇALIŞMA YAPILMALIDIR”

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler 
Bakanlığı bünyesinde bir ortak 

çalışma grubu oluşturulması 
ve sorunların müzakereler 

yoluyla giderilmesi için çaba 
sarfedilmesine ihtiyaç olduğu 

kanaatindeyiz.
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kapsamlı çalışmalardan biri olarak değerlendiren Öz, düzenleme-
den dolayı, Cumhurbaşkanımıza, dönemin başbakanına, çalışma 
bakanına ve emeği geçenlere de ayrı ayrı teşekkür etti.

YILDIZ, ÇALIŞMA HAYATININ SORUNLARINI GÜNDEME 
GETİRDİ

HAK-İŞ Genel Sekreteri Dr. Osman Yıldız da toplantıda yaptığı ko-
nuşmada, çalışma hayatına ilişkin önemli tespitlerde bulundu. Son 
günlerde yaşanan ekonomik süreç ve ona bağlı sorunların olduğu 
bir durumun söz konusu olduğunu anımsatan Yıldız, “İnşallah kısa 
sürede ekonomik sorunların artması değil, yeniden istikrar sürecine 
dönmesini memnuniyetle karşılıyoruz. Bu konuda bakanlıklarımı-
zın enflasyonla mücadele kampanyası başlatmış olmasını önemli 
buluyoruz. Ancak sendikaların burada bulunmamasını bir eksiklik 
olarak görüyoruz. Geçmişte, gerek ekonomik krize ve gerekse enf-
lasyona karşı, HAK-İŞ ve sendikalar olarak memnuniyetle yer almış-
tık. İstihdama yaptığınız vurguyu destekliyoruz. İstihdam seferberli-
ğine bu dönem daha büyük ihtiyaç var” dedi.

Genel Başkanımız Mahmut Arslan tarafından yapılan Ekonomik 
ve Sosyal Konseyin toplanması talebi ve çağrımızı yineleyen Yıldız, 
“ESK, temelde hükümetlerin üstünde olmayıp, toplum adına so-
runlara tercüman olan diyalog platformudur. Türkiye’nin bu plat-
formdan faydalanmayı daha fazla geciktirmemesini talep ediyoruz” 
dedi.

Üçüncü Havalimanı inşaatında yaşanan iş kazaları ve ölümler 
dolayısıyla üzüntü ve kaygılarını dile getiren Yıldız, bu konunun 
Türkiye’de olduğu kadar uluslararası sendikal hareketin de te-
mel kaygısı olduğunu söyledi. Bu konuda ortaya çıkan fotoğrafın, 
Türkiye’nin İSG konusunda geldiği olumlu nokta ile uyumlu olmadı-
ğını ifade eden Yıldız, “Bakanlığımızın bu konudaki kaygıları gidere-
cek adımları atacağına ve kamuoyu ile paylaşacağına olan inancı-
mızı belirtmek isterim” dedi.

“Cumhurbaşkanlığının 5 no.lu kararnamesine ilişkin kaygımızı be-
lirtmek istiyoruz” diyen Yıldız, bu konunun aynı zamanda uluslarara-

sı sendikal hareketin de gündeminde olduğunu ve derin kaygılarını 
ortaya koyduğunu ifade etti. Yıldız, “5 no.lu kararnamenin temelde 
kamu kurumları için dizayn edildiğini biliyoruz. Bağlamından ko-
puk da olsa, ‘görevden uzaklaştırma’ yaptırımının, 'işçi ve işveren 
meslek kuruluşları' ibaresiyle bizleri kapsayacak algısı endişe veri-
cidir. Türk sendikal hareketi ve sivil toplumu gelişirken, uluslararası 
sendikal hareket platformlarında bu tür imalarla Türkiye'nin suç-
lanmasını hak etmiyoruz. Bu hususun düzeltilmesi için bakanlığı-
mızdan destek bekliyoruz. Aralık ayında ITUC’un Genel Kurulu var. 
Bu kongrede, yeni bir düzenleme sayesinde Türkiye’nin kötü olarak 
tartışılmasına imkân verilmemesini umuyoruz. Kongre kararlarını, 
Türkiye’yi karalayan unsurlardan ayıkladığımız bir noktada yeniden 
menfi bir duruma düşmemeyi umuyoruz” diye konuştu.

Kıdem tazminatının orta vadeli programda yer aldığını ancak, bu-
nun çok tartışmalı bir konu olduğunu ifade eden Yıldız, “Eğer gün-
deme gelecekse etkin sosyal diyalog ekseninde yürümenizi bekle-
riz” dedi.

Kadroya geçen taşeron işçilerin sorunlarını ve bu süreçte yaşadığı-
mız sorunları gündeme getiren Yıldız, “Taşeron işçilerimizin kadro-
ya geçirilmesinden dolayı Cumhurbaşkanımıza ve hükümetimize 
içten teşekkürlerimizi yenilemek istiyoruz. Evet, bu bir süreçtir. Biz 
HAK-İŞ olarak ilerlemeye, gelişmeye olan inancımızı yenilemek is-
tiyoruz. Bu bağlamda kadro sürecinde ciddi sorunlar yaşıyoruz. Bu 
sorunları zamana bırakamayız. Eğer zamana bırakırsak; hem sen-
dikal hareket, hem sendikalaşma, hem kadroya geçen yeni işçile-
rimiz ve hem de kapsam dışı kalan taşeron işçiler için ağır etki ve 
hasara yol açmaktadır. Yeni kadroya geçirilen işçilerimiz için özetle 
şu hususların altını çizmek isteriz: Bu çerçevede; sendikalı oldukları 
halde onlar için toplu iş sözleşmesi yapmıyoruz. Aidat alamıyoruz. 
Sendikalarımız bu üyelerimize hizmet veremez hale gelmişlerdir. 
Kapsam dışı kalanlar için ortak çalışma ile bir program geliştirerek 
kadro imkânı verilmelidir. Bu işçilerin işyerlerinde karşılaştığı farklı 
boyuttaki baskılar, yaygın bir şekilde bize ulaşan şikâyetleri oluştur-
maktadır” dedi.
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2015-2019 faaliyet döneminde 30 grup olarak gerçekleştirilen 
Sendikamızın Şube, İl ve Bölge yöneticileri, işyeri sendika temsilci-
leri ve komite başkanlarını kapsayan bölgesel eğitim seminerleri-
miz tamamlandı.

Sendikamızın Şube, İl ve Bölge yöneticilerimiz, işyeri sendika tem-
silcilerimiz ve komite başkanlarımızın katıldığı Bölgesel Eğitim 
Seminerlerimiz Eğitim ve Sosyal İşlerden Sorumlu Genel Başkan 
Yardımcımız Mehmet Keskin’in koordinatörlüğünde düzenlendi.

BÖLGESEL EĞİTİM SEMİNERLERİMİZE KATILAN ŞUBE VE İL 
BAŞKANLIKLARIMIZ

Amasya’da gerçekleştirilen Bölgesel Eğitim Seminerlerimize 18-21 
Eylül 2018 tarihleri arasında Kayseri Şube Başkanlığımız ile Kırşehir 
ve Niğde İl Başkanlıklarımız, 24-27 Eylül 2018 tarihleri arasında 

Sivas ve Tokat Şube Başkanlıklarımız, 01-04 Ekim 2018 tarihleri 
arasında Samsun ve Rize Şube Başkanlıklarımız, 15-18 Ekim 2018 
tarihleri arasında Ankara 2 No’lu Şube Başkanlığımız ve Hatay İl 
Başkanlığımız, 23-26 Ekim 2018 tarihleri arasında Amasya ve Ordu 
Şube Başkanlıklarımız, 20-23 Kasım 2018 tarihleri arasında Ankara 
7 No’lu Şube Başkanlığımız ve Zonguldak İl Başkanlığımız katıldı.

GENEL BAŞKAN YARDIMCIMIZ MEHMET KESKİN: “EN BÜYÜK 
SENDİKA OLMAMIZDA GENEL BAŞKANIMIZIN EMEĞİ ÇOK BÜYÜK”

Eğitim ve Sosyal İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcımız 
Mehmet Keskin, Bölgesel Eğitim Seminerlerimizin açılışında yaptığı 
konuşmasında, Sendikamızın 286 bin 356 üye sayısıyla Türkiye’nin 
en büyük işçi sendikası olduğunu dile getirerek, “Türkiye'nin en 
büyük işçi Sendikası olmamızda bütün üyelerimizin, şube baş-
kanlarımızın, işyeri temsilcilerimizin, yöneticilerimizin, komite baş-

BÖLGESEL EĞİTİM SEMİNERLERİMİZ
TAMAMLANDI

2015-2019 faaliyet döneminde 
30 grup olarak gerçekleştirilen 
Sendikamızın Şube, İl ve Bölge 

yöneticileri, işyeri sendika 
temsilcileri ve komite başkanlarını 

kapsayan bölgesel eğitim 
seminerlerimiz tamamlandı.
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kanlarımızın, Genel Merkez yöneticilerimizin ve özellikle de Genel 
Başkanımız Mahmut Arslan’ın emekleri çok fazladır” dedi.

Eğitim ve Sosyal İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcımız 
Mehmet Keskin, bölgesel eğitim seminerimizin açılışında yaptığı 
konuşmasında, Sendikamız HİZMET-İŞ’in sürekli hale getirdiği ve 
adeta bir okul gibi ara vermeden başlatmış olduğu eğitim semi-
nerlerinin üç çeşit olarak gerçekleştirildiğini belirterek, “Bunlardan 
bir tanesi personel eğitimi olarak adlandırdığımız kurum içi eğitim-
lerimiz,  işyeri eğitimlerimiz, taşerondan kadroya geçenler için ve 
bölgesel eğitimlerimiz şube başkanlarımız, yöneticilerimiz, komite 
başkanlarımız ve temsilcilerimizin katıldığı eğitimler. Sendikamızı 
diğer sendikalardan ayıran özelliklerden bir tanesi de eğitim semi-
nerlerimizi kendi uzman kadrolarımızla yapıyor olmamız” dedi.

Bölgesel eğitim seminerimizde verilen eğitimlerin temsilcilerimiz 
adına önemli olduğunu ifade eden Keskin, “Sendikamız HİZMET-
İŞ 300 binlere yaklaşan üye sayısıyla Türkiye’nin en büyük işçi 
Sendikası. Büyük olmamızda hepimizin emekleri var. Bunun da 
getirdiği sorumluluklar var. İşyerlerinde temsilci olmak sorumluluk 
gerektiren bir durum. Sizler sıradan seçilmiş arkadaşlarımız değilsi-
niz. Çalıştığınız iş yerlerinde Genel Başkanımızı ve HAK-İŞ/HİZMET-
İŞ misyonunu temsil ediyorsunuz. Temsilci olan arkadaşlarımızın 
bunu her an hatırlamaları gerekmektedir” diye konuştu.

“BİZLERİN OLMADIĞI YERLERDE BİZLERİ SİZLER TEMSİL 
EDİYORSUNUZ”

“Burada gerçekleştirdiğimiz eğitim seminerimize katılan sizler tesa-
düfen burada bulunmuyorsunuz” diyen Genel Başkan Yardımcımız 
Keskin, “Temsilci ve komitelerimizin sayısı 3.500 civarında. Sizler 
sendikamızın vizyonunu taşıdığınız ve buna uygun davrandığınız 
için buradasınız bunun da kıymetini bilmenizi istiyorum. Sizler Genel 
Merkezimizin, Genel Başkanımızın, Şube Başkanımızın aynalarısınız. 
Bizlerin olmadığı yerlerde bizleri sizler temsil ediyorsunuz. Onun için 
bizler konuşmalarımızı, hareketlerimizi bu sorumluluk bilinciyle ba-
karak yaparsak daha başarılı olacağımıza inanıyorum” dedi.

“DONANIMLI BİR ŞEKİLDE İŞ YERLERİNİZE DÖNECEKSİNİZ”

Bilgi güçtür diyen bir anlayışla yola çıkıldığını belirten Keskin, 
“İşyerlerinizde sorulan sorulara gerektiği şekilde cevap vermeniz 
gerekmekte. Özellikle sizlere yoğunlukla sorulan toplu iş sözleşme-
si ile ilgili sorulara size güven anlamında bir sorun yaşamamak için 
anında cevap verebilmeniz gerekiyor. Sizler bu toplantılarda elde 
ettiğiniz donanımları işyerlerinizdeki arkadaşlarınıza anlatmanızı 
istiyoruz” dedi.

Sendikamızın üyelerine hizmetlerinin sadece Toplu İş 
Sözleşmeleriyle sınırlı olmadığını dile getiren Keskin, “Sendikamızın 
önemli sosyal projesi olan, tüm üyelerimizi “Ferdi Kaza Sigortası”na 
kavuşturmamızdır. Bizim işkolumuzda oldukça düşük olmasına 
rağmen ülkemizdeki iş kazalarının boyutunu düşündüğünüzde, 
nasıl bir tehlike ile karşı karşıya olduğumuzu da anlarsınız. Bu anla-
yıştan yola çıkarak, sendikamızın bütün üyelerini iş kazalarına karşı 
FERDİ KAZA SİGORTASI yaptırmış bulunuyoruz.”

GENEL BAŞKAN YARDIMCIMIZ HALİL ÖZDEMİR: EĞİTİM 
SEMİNERLERİ SENDİKAMIZ ADINA ÇOK ÖNEMLİ

Eğitim Seminerimize katılan Teşkilatlanmadan Sorumlu Genel 
Başkan Yardımcımız Halil Özdemir de seminerimizin çalışanlar ve 
HAK-İŞ/HİZMET-İŞ camiamıza hayırlı olması dilekleriyle başladığı 
konuşmasında, “Eğitim Seminerleri sendikamız adına çok önemli. 
Biz Türkiye’nin en büyük işçi sendikasıyız. Sizler içinde temsilcilik 
görevi bu yönden büyük önem arz ediyor. Burada bulunan 4 ilimiz 
Anadolu’nun önemli merkez noktalarında bulunuyor. Sizlerin bu-
rada alacağınız bilgiler işyerlerinizde sizin daha verimli çalışmanızı 
sağlayacaktır” dedi.

Taşerona kadro mücadelesinde sahada olmayanların bugün 
meydanlara çıktığını dile getiren Özdemir, “2012 yılında Genel 
Başkanımızın “taşeronda çalışanları sahipsiz bırakmayın, dünya-
nın neresinde bir mazlum varsa bizden alacaklıdır” talimatıyla ör-
gütlenme çalışmalarımıza başladık. O zaman ne kadro sözü vardı 
nede bir kanun. Bizler taşeronda çalışanlarla gönül bağı kurduk. 
İşçi-işveren ilişkisi yapmadık. Hep birlikte buralara geldik. Bundan 
sonraki süreçte de mücadelemize daha güçlü bir şekilde devam 
edeceğiz” şeklinde konuştu.

GENEL BAŞKAN VEKİLİMİZ AV. HÜSEYİN ÖZ: 40 YILDA ÖNEMLİ 
BAŞARILAR YAKALADIK

Sendikamız HİZMET-İŞ’in yıllar içerisinde sürekli değişim kaydetti-
ğini dile getiren Öz, “1979 yılında kurulan sendikamız zor koşullar 
içerisinde kurulmuş ve mücadele hayatına başlamıştır. 1980 darbe-
sinde faaliyetleri yasaklanmış olan sendikamız, 1984 yılında yeni-
den faaliyete başladığında hiçbir işyeri olmayan, üyesi sınırlı sayıda 
olan ve kamuoyunda desteği bulunmayan bir sendikaydı. Bugün 
Türkiye’nin zirvesinde yer alan bir sendikayız. Sendikamız 40 yılı ge-
ride bıraktı. Kırk yıllık süreç içerisinde önemli başarılara imza attık 
ve önümüzdeki süreçte de atmaya devam edeceğiz” dedi.

“Teşkilat mensuplarımızı geleceğe hazırlamak, bize inanan ve gü-
venen kardeşlerimize daha iyi hizmet verebilmek, bilgi ve birikim-
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lerini daha yukarılara çekmek için bilginin güç olduğuna inanıyo-
ruz” diyen Öz, “Teşkilatımızı geleceğe hazırlamak açısından eğitim 
seminerlerimiz büyük önem arz ediyor. Sizler işyerlerinizdeki ar-
kadaşlarınız sizlere inandığı için buradasınız. Yeni konulara ve ge-
lişmelere hakim olabilmeniz için burada anlatılanlar çok önemli. 
Sizlerin daha donanımlı olmanız için çaba sarf ediyoruz. Burada öğ-
rendiklerinizi sahada arkadaşlarınıza anlatacaksınız” diye konuştu.

“2014 YILINDAN İTİBAREN YOĞUN BİR ÖRGÜTLENME ÇALIŞMASI 
İÇİNE GİRDİK”

2014 yılında teşkilatımızın yoğun bir şekilde örgütlenme çalışma-
sı içerisine girdiğini dile getiren Öz, “Örgütlenme çalışmalarımızda 
belli bir seviyeye geldik, başarıları hep birlikte elde ettik. Kadroya 
geçişini sağladığımız çalışanların 2014 yılı öncesi ücretleri, kıdem 
tazminatları, izin hakları, fazla mesai ücretleri ve en önemlisi çalış-
ma güvencesi gibi önemli sorunları vardı. 2015 yılında o dönemin 
hükümetiyle en fazla taşeron üyeye sahip konfederasyon olarak 
masaya oturduk. Bize Özel Sözleşmeli Personel (ÖSP) sistemini 
önerdiler. ÖSP düzenlemesini incelediğimiz zaman gördük ki ne 
bizim istediğimiz gibi bir işçilik, nede çalışanların istediği gibi bir 
memurluk. Konfederasyon olarak böyle bir sistemi kabul etmeye-
ceğimizi her platformda dile getirdik ve düzenleme rafa kalktı. 2016 
yılı ocak ayına gelindiğinde seçimin ve örgütlenmenin etkisiyle ça-
lışanlar ilk ciddi artışlarını asgari ücrete yapılan yüzde 30’luk artışla 
elde ettiler” dedi.

“KADRO DÜZENLEMESİ ÇALIŞMA HAYATI AÇISINDAN BÜYÜK BİR 
REFORM”

2016 yılı içerisinde yetki süreçlerini tamamlayan işyerlerinde çalı-
şanlar için sözleşmelerin yapıldığını belirten Öz,  “Bu yıl içerisinde 
toplu iş sözleşmelerini büyük bir oranda tamamladık. 2017 yılına 
geldiğimiz zaman ciddi manada toplu iş sözleşmeleri imzalandık 
ve 2017 yılı içerisinde kadro düzenlemesi ile ilgili ilk olgun adım 
atıldı. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatlarıyla 
taşeron meselesinin kökten çözümü için çalışmalar başladı. 4 Aralık 
2017 tarihinde müjdeli haber geldi. Bu ülkemiz ve çalışma hayatı 
açısından büyük bir reform oldu. Çünkü bugüne kadar yapılan kad-
ro düzenlemelerinde 3 bin, 5 bin ve 8 binlik rakamlarda kadroya 
geçişler oluyordu. Taşeron sisteminin çözülmesiyle 850 bin çalışan 
kadroya geçmiş oldu. Bu düzenlemenin gerçekleşmesinde baş-
ta Genel Başkanımız olmak üzere, Cumhurbaşkanımıza, Çalışma 
Bakanımıza ve bu düzenlemeye destek veren bütün siyasetçilere 
teşekkür etmek istiyorum” şeklinde konuştu.

“Taşeron pozisyonda çalışanlar için yaptığımız kadro mücadelesi 
büyük oranda başarıyla sonuçlandı” diyen Öz, “Ancak bugün hala 
önümüzde gerçekleştirmemiz gereken hedeflerimiz var. Özellikle 
kadro düzenlemesi ile beraber öngörülen iki yıllık geçiş süreci var. 
Yani öngörülen geçiş süreci tarihi olan 2.4.2018 ve 31.10. 2020.  Arzu 
ettiğimiz haklarımızın iyileştirilmesi noktasında henüz istediğimiz 
yerde değiliz. Çalışanların ekonomik ve sosyal haklarının iyileştiril-
mesi, önceki kadroluların sahip olduğu haklar ile eşitlenmesi bizim 
açımızdan bir hedeftir, ulaşılması gereken bir noktadır. Bu hedefe 
ulaşabilmek için bugüne kadar yaptığımız çalışmaları bundan 
sonra daha akılcı daha organize bir şekilde devam ettirmemiz ge-
rekiyor. Yüksek Hakem Kurulu sözleşmeleri ile belirlenen hakların 
çalışanları tatmin etmediğini biliyoruz. Özellikle son dönemde ül-
kemizin yaşamış olduğu ekonomik sıkıntılar nedeniyle de enflas-
yonun çok yükseldiğini, faizlerinin yükseldiğini ve Yüksek Hakem 
Kurulu ile verilen artışların erimeye başladığını görüyoruz. Yüksek 
Hakem Kurulu’ndan çıkan toplu iş sözleşmesi ile belirlenen hakla-
rın güncelleştirilmesi için özellikle 2019 yılı Ocak ayında yürürlüğe 
girecek olan kamu çerçeve sözleşmesinin önümüzde durduğunu ve 
o çerçeve sözleşme içerisinde bu meselenin de çözülmesi gerektiği-
ne inanıyoruz bu noktada çaba sarf ediyoruz ve çalışıyoruz” dedi.

UZMANLARIMIZ SUNUMLAR YAPTI

Bölgesel Eğitim Seminerlerimizde Genel Başkan Danışmanımız 
Yahya Düzenli, Hukuk Müşavirimiz Av. Kürşat Kaya da sunumlar 
yaptılar.

BAŞARILI KATILIMCILAR ÖDÜLLENDİRİLDİ

Bölgesel Eğitim Seminerlerimizin sonunda katılımcıların sendikal 
bilgilerinin testi amacıyla sınavlar uygulandı. Dereceye girenlere 
ödül veriliyor. Ayrıca katılımcılara Katılım Belgesi verildi.
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Eğitim kapsamında “Yetki Tespit işlemleri ve Atama İşlemleri”, “Asya 
Üye Takip Programı”, “Toplu İş Sözleşmesi Uygulamaları, Ücretin 
Tanımı ve Bordro Düzenleme”, “Çalışma Mevzuatı”, “Muhasebe 
Takip Programının kullanımı, Sendikamızın Gelir ve Gider İşlemleri 
ve Ferdi Kaza Sigorta İşlemleri”, “Yazışmalar”, “Elektronik Belge 
Yönetim Sistemi”, “Fotoğraf Çekim Teknikleri”, “Sendika Bilgi 
Yönetim Sistemi” ile “Etkili İletişim ve Beden Dili” başlıklı bir sunum-
lar yapıldı.

ARSLAN: “SENDİKACILIĞI, İNANDIKLARIMIZI HAYATA 
GEÇİRME MÜCADELESİNDE ARAÇ GÖRÜYORUZ”

Şube, İl ve Bölge Başkanlıklarımızda çalışan personellerimize yö-
nelik Hizmet İçi Personel Eğitim Programımızda konuşan Genel 
Başkanımız Mahmut Arslan, “Sendikacılığı inandıklarımızı hayata 
geçirme mücadelesinde bir araç olarak görüyoruz. Bunu yaparken 

de emanete doğru sahip çıkmaya, doğru şeyler yapmaya çalışıyo-
ruz” dedi.

Büyük bir davanın yükünü sırtlarında taşıdıklarını ifade eden Arslan, 
HAK-İŞ ve HİZMET-İŞ Sendikamızın istikameti ve değerlerinde sorun 
olmadığını söyledi.

Arslan, “HAK-İŞ ve HİZMET-İŞ Sendikası olarak hassasiyetlerimizden 
dolayı büyüyoruz. Sarsılmaz ilkelerimiz, vazgeçilmez değerlerimiz 
var. Bunlardan vazgeçmeyeceğiz. Değerlerimizi koruyacağız” dedi.

“ÜYELERİMİZİN HAKKINI KORUMAK İÇİN VARIZ”

Sendikaların, üyelerin haklarını korumak için var olduğunu ve 
bunu yaparken de üyelerin tarafından verilen temsil emanetine 
doğru sahip çıkılması gerektiğini ifade eden Arslan, “Burada görev 
yapmanın büyük bir sorumluluğu ve vebali var. Bizler emanetçiyiz. 

HİZMET İÇİ PERSONEL EĞİTİM  
PROGRAMIMIZ TAMAMLANDI

Şube, İl ve Bölge 
Başkanlıklarımızda çalışan 

personellerimize 10-12 Ekim 
2018 tarihleri arasında 

Ankara Kızılcahamam’da 
kurum içi eğitim verildi.
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Kanalizasyon tıkandığı zaman gövdesiyle birlikte girip orayı temiz-
leyen, eksi 30 derecede suları akıtan, yangından yangına koşan, 
yollarımızı temizleyen işçilerin emanetçiyiz. Mahkeme-i Kübra’yı 
düşünerek çalışmalıyız. Büyük sorumluluğumuz var. İşimiz zor, çün-
kü sonuçta insana hizmet ediyoruz. Üyelerimizin hakkını korumak 
adına onlardan vekâlet aldık, onların hakkını korumaya ve geliştir-
meye çalışıyoruz” şeklinde konuştu.

ARSLAN, PERSONELDEN KURALLARA UYMASINI İSTEDİ

Arslan, Sendikamızda çalışan personelin kuralla uymasını, HAK-İŞ 
ve HİZMET-İŞ değerlerine sahip çıkmasını istedi.

Sendikamız personellerinin yanlışa asla müsamaha etmemesi ge-
rektiğini belirten Arslan, temsil ettiğimiz yüz binlerce üyemiz var. 
Personellerimiz onlara karşı güzel tavır içinde olmalı, kurallara uy-
malı, işine sahip çıkmalıdır” dedi.

Personelin kişisel gelişimine katkı verdiklerini kaydeden Arslan, 
“Tüm personelimiz yeni kurslara katılsın, yüksek lisans yapsın, kitap 
okusun, kendini geliştirsin, alanında uzmanlaşsın istiyoruz. Kendini 
geliştirmek isteyen personelimize fırsat sunuyor, katkı yapıyoruz. 
Personellerimiz Sendikamızda farklı işler yaparken aynı zamanda 
sendikacı olarak da yetişiyor” diye konuştu.

ARSLAN, PERSONELLERE GÜMÜŞ MADALYON HEDİYE ETTİ

Arslan, konuşmasından sonra, eğitim seminerine katılan şube per-
sonellerimize Sendikamızın 40. Yılı anısına gümüş madalyon hediye 
etti.

GENEL BAŞKAN VEKİLİMİZ ÖZ: “KURUMSAL GELİŞİMİN YOLU, 
ÇALIŞANLARIMIZIN KENDİNİ GELİŞTİRMESİNDEN GEÇİYOR”

Genel Başkan Yardımcımız Av. Hüseyin Öz, Sendikamızın bütün per-
sonelinin birbirini tanıması gerektiğini belirterek, eğitim program-
larıyla bilgi aktarımını hem de kaynaşmayı sağlamaya çalıştıklarını 
söyledi.

“Sendikamızı geleceğe taşımak için ‘geleceğimizi planlamaya’ çalışı-
yoruz” şeklinde konuşan Öz, “Gelecekte var olmak ve bugün yaşadı-

ğımız başarıyı devam ettirmek istiyorsak daha fazla çaba sarf etmek 
zorundayız. Kurumsal gelişimin yolu, çalışanlarımızın kendini geliştir-
mesinden geçiyor. Bu amaçla personellerimize bilgisayar programla-
rı dersleri aldırıyoruz. Personellerimizin kendini geliştirmesi için prog-
ramlar geliştiriyoruz” ifadelerini kullandı.

Öz, başarının yolunun ehliyet, liyakat ve iyi karakterden geçtiğine 
işaret etti.  Yusuf Has Hacib’in “Ömür değil, emek azizdir” vecizesini 
hatırlatan Öz, “Bir yerde emeğiniz varsa siz azizsiniz. Emeğiniz yoksa 
ne kadar yaşamış olursanız hiçbir azizliğiniz ve değeriniz olmaz” dedi.

ÖZDEMİR: “PERSONELİN SENDİKAMIZIN VİZYON VE 
MİSYONUNU İÇSELLEŞTİRMELİ”

Genel Başkan Yardımcımız Halil Özdemir, teşkilatımız ve teşkilat-
lanma çalışmalarımız hakkında değerlendirmelerde bulundu. Her 
personelin Sendikamızın vizyon ve misyonunu içselleştirmesi ge-
rektiğini belirten Özdemir, Sendikamızın yayın ve açıklamalarının 
özenle takip edilmesi ve okunmasını istendi.

Personellerimizi Sendikamızın görünmeyen kahramanları olarak 
değerlendiren Özdemir, özgüvenli çalışmalarından dolayı perso-
nellerimizi tebrik etti.

YILDIZ, SENDİKAMIZIN MALİ İŞLERİ HAKKINDA BİLGİ VERDİ

Genel Başkan Yardımcımız Celal Yıldız, Sendikamızın mali işleri hak-
kında bilgi verdi.

Şube personellerimizin iş çeşitliliğinin çok olduğuna dikkat çeken 
Yıldız, “Şube personellerimiz örgütlenme çalışmalarından yazışma-
lara, şubemizin rutin işlerinden misafirlerin ağırlanmasına kadar 
pe çok konuyla ilgileniyorlar. Bütün personelimizi tebrik ediyorum” 
dedi.

GENEL MERKEZ UZMANLARIMIZ SUNUM YAPTI

Genel Merkez Teşkilatlanma Uzmanlarımız Aytekin Koç “Yetki Tespit 
işlemleri ve Atama İşlemleri”, Bilgi İşlem Uzmanımız Mahmut Kılıç 
“Asya Üye Takip Programı”, Mali Müşavirlerimiz Adeviye Yeşiloğlu, 
İsmail Gülenç, Metin Demir ve Bilişim Uzmanımız Serhat Şahin 
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“Muhasebe Takip Programının kullanımı ve 

Sendikamızın Gelir ve Gider İşlemleri”, Yazı 

İşleri Şefimiz Cafer Akkaş “Yazışmalar”, Yazı 

İşleri Personelimiz Hamdi Şahin “Elektronik 

Belge Yönetim Sistemi” konularında sunum-

lar yaptılar.

ETKİLİ İLETİŞİM İLE FOTOĞRAF ÇEKİM 
TEKNİKLERİ ANLATILDI

Kurumsal konuların anlatımının yanı sıra 

Etüt İnteraktif Sigorta Ltd. Şti. Uzmanı Berna 

Özdemir “Ferdi Kaza Sigorta İşlemleri”, 

Kişisel Gelişim Uzmanı Fatih Akbaba “Etkili 

İletişim ve Beden Dili”, Bilişim Uzmanı Erhan 

Şahin “Sendika Bilgi Yönetim Sistemi”, 

Fotoğraf Sanatçısı Ümit Uygun “Fotoğraf 

Çekim Teknikleri” konusunda sunum yaptı.

SINAVDA BAŞARILI OLANLAR 
ÖDÜLLENDİRİLDİ

Eğitim programı sonunda bir sınav yapıl-
dı. Sınavda başarılı olanlar ödüllendirildi. 
Sınavda birinciliği Kocaeli Şube Personelimiz 
Naim Güzel kazandı. İkinciliği Ankara 5 
No.lu Şube Personelimiz Halil Özbey, Tokat 
Şube Personelimiz Abdurrahman Demirci, 
Sakarya Şube Personelimiz Ertuğrul Aktaş 
ve Rize Şube Personelimiz Bülent Yılmaz al-
dıkları ortak puanla birlikte kazandılar.

Sınavda dereceye giren personellerimiz 
ödüllerini Genel Başkan Yardımcımız Celal 
Yıldız’ın elinden aldılar.

KATILIM SERTİFİKASI VERİLDİ

3 gün süren eğitim, katılım belgelerinin tak-
dimi ile son buldu. Katılım belgelerini Genel 
Başkan Yardımcımız Celal Yıldız verdi.

24 Hizmet-İş 154 2019/I

EĞİTİM



Eğitim ve Sosyal 
İşlerden Sorumlu 
Genel Başkan 
Y a r d ı m c ı m ı z 
Mehmet Keskin 
b a ş k a n l ı ğ ı n -
da 28 Haziran 
2018 tarihinde 
Kayseri Talas 
Belediyesi ’nde 
işyeri eğitim semi-
neri düzenlendi.

Seminere Genel Başkan Yardımcımız Mehmet Keskin, Talas Belediye 
Başkan Yardımcısı Ahmet Yalçın, Genel Başkan Danışmanımız Yahya 
Düzenli,  Kayseri Şube Başkanımız Serhat Çelik, Hukuk Müşavirimiz 
Av. Kürşat Kaya ve belediyede çalışan üyelerimiz katıldı.

Eğitim semireninin açılışında konuşan Genel Başkan Yardımcımız 
Mehmet Keskin, “Sendikamızın her alanda olduğu gibi Eğitim ala-
nında da diğer sendikalarla mukayese edilemeyecek bir önceliği ve 
duyarlılığı vardır. Biz, eğitime ayırdığımız kaynak, zaman, yer ve ele-
manlarla kalitemizi ve farkındalığımızı ortaya koyuyoruz. Sendika 

olarak eğitim konusunda “Eğitilmeyen Öğütülür” ilkemizi her za-
man rehber edindik. Bu ilkemiz ışığında eğitim seminerlerimizde 
orijinal bir metod izliyoruz. O da, kendi kadrolarımızla eğitimlerimi-
zi yapmaktır.

Keskin, sendikamızın tüm üyelerini kapsayan sosyal sorumluluk 
projelerinin en kapsamlılarından birisinin de “Ferdi Kaza Sigortası” 
olduğunu dile getirerek, “Ferdi kaza sigortası kapsamında üyele-
rimizin, kaza sonucu vefat, kaza sonucu maluliyet ve kaza sonucu 
tedavi masrafları teminatları sağlanıyor. Sözleşme hükümlerine 
göre; bir yıl süre ile üyelerimizden herhangi birinin kaza sonucu ve-
fatı halinde, kaza sonucu maluliyeti ve kısmi daimi maliyeti halinde 
teminatlar sağlanı-
yor.” dedi.

Öte yandan eği-
tim seminerimiz-
de Genel Başkan 
D a n ı ş m a n ı m ı z 
Yahya Düzenli ile 
Hukuk Müşavirimiz 
Av. Kürşat Kaya bi-
rer sunum yaptılar.

KAYSERİ/TALAS BELEDİYESİ’NDE
İŞYERİ EĞİTİM SEMİNERİ DÜZENLENDİ

Konya Su ve Kanalizasyon İdaresi (KOSKİ) ve Konfederasyonumuz 
HAK-İŞ ile birlikte yürütülen “Uluslararası Su ve Atık Su Yönetimi 
Eğitim Programı”nın açılış toplantısı 23 Temmuz 2018 tarihinde 
Konya’da düzenlendi.

Toplantıya Sendikamız HİZMET-İŞ Eğitim ve Sosyal İşlerden Sorumlu 
Genel Başkan Yardımcımız Mehmet Keskin, KOSKİ Genel Müdürü 
Ercan Uslu ile Kosova’dan gelen, Kamu İhale Kurumu Başkan 
Yardımcısı Ergin Kala, Devlet Standartlar ve Mühendislik Politikaları 
Departman Müdürü Arif Daka, Devlet Standartlar ve Mühendislik 
Politikaları Departman üst düzey yöneticisi Flurije Durmishi, Teknik 
İşler Departmanı Müdürü Lulzim Paçarizi, Planlama ve Giştirme 
Bölümü Sorumlusu Lumni Sallahu, Planlama ve Geliştirme 
Bölümü mühendisi Arian Spahiu, Operasyon ve Bakım Sektörü 
Koordinatörü Nentor Baraliu, GİS Proje Koordinatörü Gent Bytyqi, 
Bakan Danışmanı Mirlind Behluli, Hidroteknik bölümü mühendisi 
Severgjan Radoncic, Su Bölümü Mühendisi Fatlije Buza, Hidroteknik 
Bölümü Planlama Sorumlusu Myrvete Mulaj ve İklim Değişikliği 
Bölümünden Abdullah Pirçe katıldı.

Eğitim ve Sosyal İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcımız 
Mehmet Keskin programda yaptığı konuşmasında, Sendikamız 
HİZMET-İŞ’in yerel yönetimlerde örgütlü ve yetkili Türkiye’nin en bü-
yük sendikası olduğunu belirterek, “Öncelikli olarak, adeta bir eğitim 

kurumu gibi, bir taraftan mensuplarının sendikal ve mesleki eğitim-
lerini sürdürmekte, diğer taraftan da bugünkü programımızda ol-
duğu gibi doğrudan ve dolaylı katkı vermektedir. Gerçekleştirmekte 
olduğumuz programı, gerek tarih ve gerek coğrafya olarak, dost ve 
kardeş ülkemiz Kosova ile birlikte yapmamızın bizim için büyük öne-
mi vardır. Çünkü, aynı tarihin ve kaderin ortak kıldığı bir geçmişten, 
daha güvenli, daha huzurlu ve barış dolu bir geleceğe doğru yol alı-
yoruz” dedi.

Programda ayrıca KOSKİ Genel Müdürü Ercan Uslu ve Kosova Bakan 
Danışmanı Mirlind Behluli de konuşma yaptılar.

ULUSLARARASI SU VE ATIK SU YÖNETİMİ
EĞİTİM PROGRAMI”NA KATILDIK
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Sendikamız, Arnavutluk Sendikalar Konfederasyonu ile 
Arnavutluk İnşaat, Alt yapı, Kamu İdaresi ve Polis Hizmetleri ça-
lışanları Sendikalar Federasyonu heyetine eğitim verdi. HİZMET-
İŞ Sendikamızca gerçekleştirilen eğitim, 16 Ekim 2018 tarihinde 
Ankara’da gerçekleştirildi. 

Eğitime, Genel Başkan Vekilimiz Av. Hüseyin Öz, Arnavutluk 
Sendikalar Konfederasyonu (KSSH) Genel Başkanı Kol Nikollaj, 
Genel Başkan Yardımcıları Anisa Subashi, Besnik Jeshili ve Rrapo 
Isufaj, Arnavutluk Sendikalar Konfederasyonu ile Arnavutluk 
İnşaat, Alt yapı, Kamu İdaresi ve Polis Hizmetleri Çalışanları 
Sendikalar Federasyonu (AİAKPSF) Genel Başkanı Kujtim Myrtaj; 
Sendikamız Eğitim Koordinatörü Mehmet Fatih Bakırtaş, HAK-İŞ 
Dış İlişkiler Uzmanı Merita Yıldız, Sendikamız Dış İlişkiler Uzmanları 
Yusra Erilli Kurumlu, Ahmet Anwar Halfaya ve Burhan Yıldız, Genel 
Merkez Kadın Komitemiz Başkanı Derya Onat ve konuk heyetten 
uzmanlar katıldı.

ÖZ: “TÜRKİYE İLE ARNAVUTLUK İKİ DOST ÜLKE, 
HALKLARIMIZ İSE KARDEŞTİR”

Genel Başkan Vekilimiz Av. Hüseyin Öz, eğitim programının açılı-
şında yaptığı konuşmada, Türkiye ile Arnavutluk’un iki dost ülke, 
halkların ise kardeş topluluklar olduğunu söyledi.

Osmanlı döneminden başlamak üzere Arnavut kardeşlerimizle 600 
yıla yaklaşan bir ilişkimizin olduğunu hatırlatan Öz, “Arnavutluk, 
Osmanlı’nın ilk açıldığı, genişlediği ve önemli yatırımlar yaptığı bir 
coğrafyadır. Osmanlı’nın Balkanlar’la ilk temasa geçtiği 14. yüz-
yıldan 20. yüzyıla kadar altı 6 asır Arnavut kökenli 35 Sadrazam 
görev yapmıştır. Pek çok Arnavut ülkemizde önemli görevlerde 
bulunmuştur. Milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy Arnavut’tur. Bizler, 
Arnavut kökenli bu devlet yöneticilerimizin hepsinden onur ve gu-
rur duyuyoruz. Onları övünç ve saygıyla anıyoruz” dedi.

"ARNAVUTLUK SENDİKALARI VE SENDİKACILARIYLA 
İLİŞKİLERİMİZİ GELİŞTİRİYORUZ"

Balkan Savaşları ve sonrasında Soğuk Savaş’ın başlamasıyla iliş-
kilerin sekteye uğradığını, ancak kesilmediğini belirten Öz, Soğuk 
Savaş’ın bitmesiyle birlikte ilişkilerin tekrar ivme kazandığını 
söyledi. Öz, şunları kaydetti: “1991 yılında Türkiye ve Arnavutluk 
arasındaki kardeşlik ve iş birliği temelinde adımlar atılarak iliş-
kiler geliştirilmiştir. 2010 yılında Vizeler karşılıklı olarak kaldı-
rılmıştır. 2013 yılında da Arnavutluk Türkiye’yi “stratejik ortak” 
ilan etmiştir. Türkiye’nin Arnavutluk’la ilişkileri özellikle Ak Parti 
İktidarıyla daha da yoğunlaşmıştır. Bugün gerek hükümetler dü-
zeyinde gerekse sivil toplum örgütlerimiz düzeyinde ilişkiler ge-
liştirilmektedir. HİZMET-İŞ Sendikası olarak biz de Arnavutluk’tan 
kardeş bir sendika ile 2011 yılında iş birliği anlaşması imzaladık. 

HİZMET-İŞ’TEN
ARNAVUT SENDİKACILARA EĞİTİM
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Esasında Arnavutluk Sendikaları ve Arnavut Sendikacı dostları-
mızla ilişkilerimizin başlangıcı 13 yıl öncesine, 2005 yılına uzan-
maktadır. O tarihte düzenlediğimiz bir uluslararası bir konferan-
sımıza Arnavutluk Sivil Savunma İşçileri Sendikası Genel Başkanı 
da katılmış ve kendisiyle ikili iş birliği anlaşması imzalanmıştık. 
Arnavutluk Sendikaları ve sendikacılarıyla 13 yıl önce başlayan 
ilişkilerimiz artarak devam etmektedir.”

“KENDİ ÜLKELERİMİZDE EMEK HAREKETİNİN YAŞADIĞI 
SORUNLARA KARŞI ORTAK BİR DİL OLUŞTURMALIYIZ”

Genel Başkan Vekilimiz Öz, “Arnavut kardeşlerimizle olan tarihsel 
ilişkilerimizi sendikal alana taşımak ve yaşadığımız sorunları bir-
likte tartışmak, çözümler aramak istiyoruz. Bugün Arnavutluk ve 
Türkiye sendikacıları olarak burada bulunuşumuz da bu anlamda 
önemli bir kazanımdır, diye düşünüyorum. Bu eğitim çalışmaları-
mızı Arnavutluk’ta da sürdürmek istiyoruz. İlişkilerimizi EPSU ve 
PSI düzeyinde sürdürebiliriz. Bu çalışmayı Arnavutluk’ta da devam 
ettirmek istiyoruz. Kendi ülkelerimizde emek hareketinin yaşadı-
ğı sorunlara karşı ortak bir dil oluşturmak istiyoruz. Bunu için de 
ortak projeler içinde yer almamız gerektiğine inanıyoruz. Kadın, 
gençlik ve engelliler alanında iş birliğine ihtiyacımız var” şeklinde 
konuştu.

Sendikamız hakkında da bilgi veren Öz, “HAK-İŞ Konfederas-
yonu’muza bağlı, Genel İşler İşkolunda faaliyet gösteren bir 
işçi sendikasıyız. Üyelerimiz su, kanalizasyon, toplu taşımacı-
lık, park ve bahçeler, mezarlık, itfaiye, çöp, temizlik hizmetleri 
ve konut hizmetlerinde çalışmaktadır. 300 bini aşkın üyemizle 
Konfederasyonumuz HAK-İŞ’in, işkolumuzun ve ülkemizin en bü-
yük sendikasıyız” dedi. Öz, konuk sendikacıları önümüzdeki aylar-
da gerçekleştirilecek olan 13. Genel kurulumuza davet etti.

KSSH GENEL BAŞKANI KOL NİKOLLAJ: “BAŞARININ 
ANAHTARI İYİ EĞİTİM VE ÇOK ÇALIŞMAKTIR”

Arnavutluk Sendikalar Konfederasyonu (KSSH) Genel Başkanı Kol 
Nikollaj, sendikal eğitim için Türkiye’de bulunmaktan mutluluk 
duyduklarını ifade ederek. “Davetiniz için çok teşekkür ederim. 
500 yıllık birlikteliğimiz az bir şey değildir. Bu yüzden kendimizi 
evimizde hissediyoruz” dedi.

Tarihî geçmişte Türklerle birlikte omuz omuz şehit verdiklerini ifa-
de eden Nikollaj, “Bu topraklarda önemli görevlerde bulunan bü-
yüklerimiz olmuştur. Onlar İstanbul’da eğitim görmüşlerdir. Mısır 
valiliğine kadar hizmetlerde bulunmuşlardır, onlar büyük hizmet-
karlardır” dedi.

AİAKPSF GENEL BAŞKANI KUJTİM MYRTAJ: “ORTAK 
PROJELER YAPMAK İSTİYORUZ”

Arnavutluk Sendikalar Konfederasyonu ile Arnavutluk İnşaat, 
Alt yapı, Kamu İdaresi ve Polis Hizmetleri Çalışanları Sendikalar 
Federasyonu (AİAKPSF) Genel Başkanı Kujtim Myrtaj, Arnavutluk’un 
ve bağlı bulundukları KSSH Konfederasyonunun en büyük sendi-
kalarından biri olduklarını söyledi.

Myrtaj, “Arnavutluk’ta kendi işkolumuzda tek sendikayız. Bir bele-
diyenin dışında bütün şehirlerde örgütlüyüz. Hepsiyle toplu söz-
leşmeler yapıyoruz. Polisler için de ayrıca toplu sözleşmeler im-
zalıyoruz” dedi.

Geleneksel aktiviteler konusunda ortak eğitimler düzenlemek is-
tediklerini belirten Myrtaj, “Sendikamızda kadın, gençlik ve emek-
liler kolları var. Bunlar da seçimle geliyorlar. Kadınların sosyal 
hayatta ilerlemesini geliştirecek projeler. İki ülkenin kadınlarını 
yakınlaştırmalıyız, onların geleneklerle tanışmasını sağlamalıyız. 
Yine, örneğin Mehmet Akif Ersoy adına bir seminer düzenleyebi-
liriz” diye konuştu.

İŞ HUKUKU, ÖRGÜTLENME VE TOPLU İŞ SÜREÇLERİ 
ANLATILDI

Eğitim programında Doç. Dr. Mehmet Merve Özaydın “Küreselleşme 
Sürecinde Sendikacılıkta Yaşanan Değişimler”, Hukuk Müşavirimiz 
Av. Kiraz Bilge Akçomak Süren “Türkiye’de İş Hukuku ve 
Uygulamaları”, Toplu İş Sözleşmesi Uzmanımız Av. Muhammed 
Nurbaki Türbay “Örgütlenme ve Toplu İş Sözleşmeleri”, Genel 
Merkez Kadın Komitemiz Başkanı Derya Onat “Çalışma Hayatında 
Kadın” konulu sunumlar yaptılar.
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Genel Merkez Kadın Komitemiz Başkanlar Kurulu, 11 Ağustos 2018  
tarihinde Ankara'da gerçekleştirildi. 

Programa Genel Başkanımız Mahmut Arslan’ın yanı sıra, HAK-İŞ 
Konfederasyonu Kadın Komitesi Başkanı Fatma Zengin, sendika-
mız Genel Başkan Vekili Av. Hüseyin Öz, konfederasyonumuza bağlı 
sendikalarımızın kadın komitesi başkan ve temsilcileri katıldı.

 “15 TEMMUZ’UN RÖVANŞINI YAPIYORLAR”

Programda konuşan Genel Başkanımız Mahmut Arslan, Türkiye’nin 
yeni bir ekonomik operasyonla karşı karşı kaldığını belirterek “15 
Temmuz’u buradan yeniden unutmayacağımızı ve unutturma-
yacağımızı hatırlatmak istiyorum. Buradan tüm şehitlerimize 
Allah’tan rahmet diliyorum. Türkiye’yi işgal girişiminin yeni bir oyu-
nu sahneye kondu. 

“Bugün 15 Temmuz’un yeni bir versiyonunu yaşıyoruz.” diyerek 
konuşmasını sürdüren Arslan, “Türkiye’yi ekonomik saldırılarla çö-
kertmek ve ekonomik bir savaşı başka bir boyuta taşımak isteyen 
emperyalist güçlerle yeni bir dönem başladı. Bu dönem daha san-
cılı ve daha zor bir dönem. Burada vatandaşlarımızın ekonomisi-
ne, gelirlerine, geleceğine yönelik bir savaş başlatıldı. Bu savaşı da 
bizim kazanmamız gerekiyor. Bu savaş daha kapsamlı. Bu savaş 
Türkiye’yi bölgesinde diz çöktürme savaşı.” diye konuştu.

ABD’nin 15 Temmuz’da elde edemediği başarıyı bu kez ekonomik 
bir savaş olarak yeniden gündeme taşıdığını belirten Arslan, “Bu 
savaşı kaybedersek geleceğimizi kaybederiz. Bu savaşı tıpkı 15 
Temmuz’da ki gibi kazanmamız gerekiyor. Bu savaş daha zor ve 
daha ağır bir imtihanı beraberinde getiriyor.” şeklinde konuştu.

Yürütülen ekonomik operasyon konusunda programa katılanlara 
önemli tavsiyelerde bulunan Arslan sözlerini şöyle sürdürdü: “Bu 
konuda sizlere önemli tavsiyelerim olacak. Arkadaşlarımızın yarın-
larla ilgili büyük taahhütlere girmesini istemiyorum. Önümüzdeki 
süreçte ciddi kısıtlamalar meydana gelecek. Bunu yaparsak em-
peryalizmin oyunlarını boşa çıkarırız. 1971 yılında İsrail - Arap sa-
vaşında Suudi Arabistan, İsrail’e ambargo uygulamıştı. ABD bunun 
üzerine Suudi Arabistan’a büyük baskı yapmıştı. Aynı bize yaptıkları 
gibi.  Kral Faysal, ABD’nin Dışişleri Bakanına tarihi bir açıklama yap-
tı: “Biz tarihte olduğu gibi tekrar deve sütü içer, hurma ile karnımızı 
doyururuz. Peki siz ne yapacaksınız?” Bu soruyu biz de ABD’ye sor-
mamız gerekir. Gerektiğinde zorlu bir mücadeleye karşı hazır olma-
mız gerekiyor.” 

Önceki gün krizin üst noktalara çıktığını ve günden güne ekonomik 
olarak Türkiye’yi diz çökertme oyunlarına yenilerinin ekleneceğini 
sözlerine ekleyen Mahmut Arslan, “Bu siyasi bir mesele değil, par-
ti meselesi değil, mesele bir papaz meselesi hiç değil. Mesele çok 
büyük. Mesele Türkiye’nin varlığını yok etmek isteyen emperyalist 
ve düşmanca bir tutum. İçimizdekilerin bazıları “Verin papazı kurtu-
lalım” diyorlar. Böyle bir şey yok. Arkasından başka bir şeyler daha 
gelecek. Bu papaz 2 senedir cezaevinde niye şimdi gündeme geldi? 
Konsoloslukta görevliler tutuklandığında o içeride yatıyordu.” dedi.

“Bunlar tamamen bahane. Sadece bize yönelik değil, Rusya, Çin ve 
Avrupa’ya karşı benzer bir tutum devam ediyor.” hatırlatmalarında 
bulunan Arslan, “Bu topraklarda kendi imkanlarımızla, kendi gü-
cümüzle yaşayacağız ya da teslim olacağız. Tarih boyunca teslimi 
yaşamadık. Şehit verdik, gazi verdik ama asla bu baskılara boyun 
eğmedik. Bugünde aynı süreci yaşıyoruz. Hep birlikte bunun farkın-
da olmamız gerekiyor.” diye konuştu.

KADIN KOMİTESİ BAŞKANLAR KURULU 
TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ
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“KARŞIMIZDA BÜYÜK BİR DÜŞMAN VAR”

Konfederasyon olarak gerekli tüm önlemleri alacaklarını da sözle-
rine ekleyen Arslan, “Bundan sonrada bu hassasiyetimizi sendika 
olarak sürdürmemiz gerekiyor. Bunun için yapılması gereken tüm 
tasarruf ve dışa bağımlılık tedbirlerini hep birlikte almamız gereke-
cek. Bunun için sorumlu davranacağız ve harcamalarımızı, yaşam 
tarzımızı yeniden gözden geçireceğiz. Türkiye, uzun bir süre büyük 
bir bolluk içerisinde ve ciddi bir refah sürecini yakaladı ama karşı-
mızda büyük bir düşman var ve bizi bırakmıyor. Türkiye’ye yönelik 
yeni tehditler gündeme geldi.

Önceki gün Ekonomi Bakanı Berat Albayrak’ın canlı yayında Yeni 
Ekonomik Modeli anlatırken bile döviz kurunda yükselişler olduğu-
nun dikkat çekici olduğunu belirten Arslan, “Önceki gün Bakanımız 
yeni modeli anlatırken, Trump yeni bir tweet attı. ‘Çelik, demir, alü-
minyum ihracatına iki kat vergi getirilecek.’ diye. Türkiye’ye karşı bir 
operasyon yapılıyor.” açıklamalarında bulundu.

Bu mücadelede başarıya ulaşabilmek için ekonomimizi, marka de-
ğeri yüksek olan teknoloji ağırlıklı ihracat kalemlerimizi oluşturma-
mız gerektiğinin altını çizen Arslan, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Dışa bağlı bir ekonomi ile emperyalizme karşı mücadele et-
mek zor. Büyük bir beşeri sermayemiz var başka bir şeyimiz yok. 
İşverenlerimiz, partilerimiz hasılı top yekün milletimizin en büyük 
dayanışma içerisinde olacağı günleri yaşıyoruz. Milletimiz bu oyu-
nun farkında. Bunu fark etmekte yetmiyor buna karşı tedbir alma-
mız gerekiyor. Bu konuda herkes sorumlu davranmalı. 

Eğer bu mücadele teklersek, ayağımız tökezlerse bu hainler üzeri-
mize çullanır. Bu topraklarda bağımsız bir devlet olarak yaşamamı-
za asla izin vermek istemiyorlar. Tarihi bir dönem yaşıyoruz. Bunları 
açık açık konuşmamız gerekiyor. Bu tehlikeyi fark ediyoruz. Kişisel, 
şahsi, siyasi hedeflerimizi ve beklentilerimizi bir kenara koyup mil-
let olarak bunlara karşı bir tutum sergileyeceğiz. O yüzden sendika 

olarak bu duyarlılıkla hareket etmemiz ve bu hesabı boşa çıkarma-
mız gerekiyor. Bu anlamda da yeni bir destanı da 15 Temmuz’da 
yazdığımız gibi yeniden yazacağız. Geldiğimiz yeri unutmayalım.”

Amerika’nın tüm dünyada kendisine karşı çıkan, çıkar ve hesapla-
rına uymayan devletlere karşı ekonomik ambargo uyguladığını ve 
bu kez sıranın Türkiye’ye geldiğini belirten Arslan, “Yeni bir kurtuluş 
savaşının eşiğindeyiz. Bu savaş cephede yapılmıyor. Bu savaş eko-
nomik bir savaş. Burada iki taraf belli. Bir tarafta emperyalist güçler 
bir tarafta milletimiz var.” dedi.

“ÜYE SAYIMIZ 70 BİNLERE ULAŞTI”

“Üye sayımız 3 binlerden 70 binlere ulaştı. Bu başarıyı daha da güç-
lendirmemiz gerekiyor.” diyerek konuşmasını sürdüren Mahmut 
Arslan üye sayısındaki artışın memnuniyet verici olduğunu ama ka-
dın oranının yüzde 25’lerde kalmayarak daha da yükseltilmesi için 
çalışmalar yürütülmesi gerektiğini de sözlerine ekledi. 

“HEP BİRLİKTE BAŞARDIK”

Taşeron konusunda büyük bir sorumluluk üstlendiklerini ve elde 
edilen başarının Türkiye Cumhuriyeti tarihinde bir dönüm nok-
tası olduğunu anlatan Arslan, “Kadro alma başarısını hep birlikte 
mücadele ederek başardık. Yeni yapmamız gereken işler de var. O 
büyük fotoğrafı lütfen hiçbirimiz ihmal etme yelim, unutmayalım. 
Kamuda işe girmenin ne zor olduğunu sizler daha iyi biliyorsunuz. 
Türkiye Cumhuriyetinin tarihinde yapılan en büyük reformdur. 
Bunun farkında ve şuurunda olalım.” dedi.

Konfederasyonumuza bağlı Hizmet-İş Sendikası Kadın Komitesi 
Başkanı Hamide Yüsra Erilli Kurumlu yürütmekte olduğu görevini 
Derya Onat’a devretti. Arslan, “Yüsra Hanım ile 10 yıldır birlikte çalı-
şıyoruz. Bir gün olsun gelip ‘Ben yoruldum, bu işi yapmak istemiyo-
rum.’ demedi. Kendisine bu göstermiş olduğu özverili çalışmalar-
dan dolayı teşekkür ediyorum.” dedi. 
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Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 11 Ekim 2018 tarihinde 
Sendikamız HİZMET-İŞ Kadın Komitesi Başkanlığı tarafından Emek 
Konukevi’nde düzenlenen Proje Yönetim Döngüsü (PCM) Eğitim 
Programına katıldı.

Arslan, eğitim projesinin önemine değinerek, “Bu eğitimin sonun-
da her bir arkadaşımız kendisini bir proje uzmanı olarak yetiştirsin 
ve bizim için özgün, kendi bulunduğu bölgede farkındalık oluştur-
mak için yeni projelere imza atabilsin” diye konuştu.

“ÜYELERİMİZ İÇİN KREŞ PROJESİ’Nİ BAŞLATTIK”

Emekçi kadınların çalışma hayatından kopmadan, çalışma hayatın-
da kendisini ifade edip, çalışma hayatında kalarak çocuk sahibi ol-
malarını desteklediklerini belirten Arslan, “Sendikamızın kendi kay-
nakları ile üyelerimizin çocukları için kreş projesini başlattık. Kadın 
üyelerimiz çocuklarını güven içerisinde sendikamız kreşine bıraka-
rak çalışma hayatından kopmadan ve ekonomik olarak büyük bir 
bedel ödemeyeceği yeni bir sistemi oluşturmaya çalışıyoruz” dedi.

“KADIN ÜYE SAYIMIZ GİDEREK ARTIYOR”

Arslan, kadın üye sayısının giderek arttığını hatırlatarak, “HAK-İŞ’te 
2011'den itibaren yaptığımız çalışmalarda kadın üye oranımız yüzde 
2’lerden yüzde 25’lere ulaşmıştır. Daha fazla kadın emekçinin çalış-
ma hayatında ve HAK-İŞ’te yer alması için çaba sarf edeceğiz” dedi.

“HAK-İŞ OLARAK ELİMİZDEN GELEN KATKIYI VERMEYE 
HAZIRIZ”

Yaşanan ekonomik saldırıların çalışanlar üzerinde oluşturduğu 
ağır baskıların farkında olduklarını belirten Arslan, “Döviz, faiz, 
enflasyon gibi ekonomik hedeflerdeki olumsuz gelişmeler en fazla 
çalışanları ve bizleri tedirgin etmektedir. Çalışanlar kriz döneminde 
geleceklerini, işlerini, aşlarını tehdit altında görmektedir. Birlik ve 
dayanışma içerisinde bu saldırılara karşı birlikte mücadele etme 
anlayışını destekliyoruz. Başta enflasyonla mücadele olmak üze-
re bütün bu ortak yapılabilecek hedeflerin, orta vadeli ekonomik 

hedeflerin, 100 günlük eylem planının ve enflasyonla mücadele 
hedeflerini HAK-İŞ olarak destekliyoruz ve elimizden gelen katkıyı 
da vermeye hazırız” dedi.

“ASGARİ ÜCRET KONUSUNDA BEKLENTİLERİMİZ VAR”

Asgari ücret konusuna da değinen Arslan sözlerini şöyle sürdür-
dü: “Asgari ücret yılbaşı itibariyle yenilenecek. Enflasyonist bas-
kılar, yüksek enflasyon, yaşadığımız hayat pahalılığı, fiyatlardaki 
inanılmaz yükselişlerin karşılığı olarak asgari ücretin de bunları 
karşılayabilecek düzeyde belirlenmesini istiyoruz. Yılbaşı itibariyle 
gerçekleşecek olan kamu sözleşmelerinde de kamu sözleşmeleri-
nin ruhuna uygun olarak enflasyonun üzerinde bir ücret zammı ve 
diğer haklarda sözleşmelerin sonuçlandırılmasını ve çalışma ha-
yatında yaşanabilecek olumsuzlukları ortadan kaldırmaya yönelik 
temel bir bizim açımızdan düzenleme olacaktır.”

“İTHALAT ÇILGINLIĞINDAN VAZGEÇMELİYİZ”

Türkiye’nin birçok ürünü dışarıdan ithal ettiğine dikkat çeken 
Arslan, “Türkiye’de olan hemen hemen her şey en basitinden en 
önemlisine kadar Türkiye’de üretilen ve Türkiye’de var olan her 
şeyin ithal edilmesi anlayışını şiddetle reddediyoruz. Daha ucuz 
daha kolay diye her şeyi dışarıdan ithal ederseniz böyle bir döviz 
çılgınlığı ile de yerle bir olursunuz. O yüzden üreticilerimiz, ihracat-

 KADIN KOMİTESİ  PROJE YÖNETİM DÖNGÜSÜ 
EĞİTİM PROGRAMI

Kadın üyelerimiz çocuklarını güven 
içerisinde sendikamız kreşine 
bırakarak çalışma hayatından 

kopmadan ve ekonomik olarak 
büyük bir bedel ödemeyeceği yeni 
bir sistemi oluşturmaya çalışıyoruz.

30 Hizmet-İş 154 2019/I

KADIN KOMİTESİ



çılarımız, Türkiye’de üretim yapanlar ve Türkiye’de para kazanan-
lar, Türkiye’de iş sahibi olanlar artık ithalat hastalığından vazgeç-
meliler. Tabi ki dünyada hiçbir şeyi ithal etmeyeceğiz demiyoruz. 
Ama Türkiye’de en basitinden en gerçekten herkesin kullandığı 
ürünlerin tamamının ithal edilmesinin mantığını anlayamıyoruz” 
diye konuştu.

Döviz kullanarak yapılacak olan bütün harcamaları kısabilecek 
yeni modellere ihtiyaç duyulduğunu belirten Arslan, “Bunun yolu 
da yerli üretime, yerli sanayiye ve yerli hammaddeye destek olma-
mızdan geçiyor” dedi.

“OTURUP HER KONUYU KONUŞMAYA, TARTIŞMAYA HAZIRIZ”

Arslan, “HAK-İŞ olarak müzakere etmekten, masada olmaktan asla 
kaçmayız. Ama yeter ki masada birlikte oturup birlikte konuşalım 
ve birlikte çalışalım. HAK-İŞ’in olmadığı, bizim bulunmadığımız 
platformlarda bizim adımıza yapılan düzenlemelerin hiçbirisini 
makul ve kabul edilebilir bulmuyoruz. Çalışma hayatına yönelik, 
ekonomiye yönelik, yaşadığımız bu sıkıntılı sürece yönelik atılacak 
her adımdan sosyal taraf olarak çalışanların ve işçilerin de mutlaka 
bilgisi, katkısı ve desteği aranmalı. Biz bu konuda elimizi değil göv-
demizi taşın altına koymaya hazırız” diye konuştu.

“EKONOMİK VE SOSYAL KONSEY ACİLEN TOPLANMALI”

Ekonomik ve sosyal Konsey’in acilen toplanması gerektiğini ha-
tırlatan Arslan, “Sayın cumhurbaşkanımızı ziyarette de ifade ettik. 
2009 yılından bu yana Ekonomik ve Sosyal Konsey toplanamıyor. 
2010 yılında referandumla Konsey Anayasal bir kurum haline ge-
tirildi. Gerçekten çokta hayırlı bir işti. Ama Anayasal kurum haline 
getirdiğimiz 2010 dan bu yana ne yazık ki Ekonomik ve Sosyal kon-
seyi toplayamıyoruz. Bunun bir an önce toplanmasını arzu ediyo-
ruz” temennisinde bulundu.

Arslan, “Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımızın özellikle üçlü da-
nışma kurulunu tam da bu süreçte toplantıya çağırıp yine bu so-
runları üçlü danışma kurulunda tartışmaya ve konuşmaya devat 
ediyoruz. Bütün bu platformlarda aslında sosyal tarafların bu ko-
nudaki önerileri, teklifleri varsa itirazlarını alıp kamuoyunun önüne 
birlikte bir görüntü, fotoğraf verebilmemiz gerekiyor. Bunun için de 
biz sorumluluğumuzdan vazgeçmiyoruz. Bu konudaki samimiyeti-
mizi ortaya koyarak birlikte çalışmaya ve birlikte çözümler üretme-
ye varız” dedi.

“İŞTEN ÇIKARMALARA KARŞIYIZ”

İşletmelerin kriz nedeniyle işçi çıkarmalarına şiddetle karşı çıktıkla-
rını sözlerine ekleyen Arslan, “Bunun yerine işletmelerin rahatlatı-
lacağı, işletmelerin krizlerin zorluklarını giderebileceği, çözümlerin 
üretilip, çalışanların işini kaybetmeden işyerlerinde istihdamda 
kalmalarını hedefliyoruz ve istiyoruz. Bu konudaki yapılacak olan 

düzenlemelere HAK-İŞ olarak sıcak bakıyoruz. İşletmelerin vergi 
yükünün azaltılması, borçlarının bankalar tarafından ödenebile-
cek noktaya taşınması, var olan yasal bir kısım eksikliklerin gideril-
mesini desteklemeye devam edeceğiz” dedi.

“KRİZİN FATURASININ ÇALIŞANLARA ÇIKARILMASI ADİL 
DEĞİL”

Uzun yıllardır Türkiye’de benzer sorunlar yaşadığını ve böyle za-
manlarda herkesin aklına ilk gelen şeyin işçi çıkarmaları olduğuna 
dikkat çeken Arslan, “Artık bundan vazgeçilmeli. Bu krizlerin uy-
kularımızı kaçırmasının nedeni bu. Sebebi ve sorumlusu olmadı-
ğımız bir krizin faturasının çalışanlara çıkarılması adil değil. Onun 
için burada sorunluluk sahibi olanlar, işverenler, hükümet ve çalı-
şanları birlikte bu sorunun çözümü için çaba sarf etmeye devam 
etmeliyiz. Biz bu konuda gereken katkı ve desteği vermeye hazırız. 
Yeter ki bu konuda ortak bir anlayışı hayata geçirelim” açıklama-
sında bulundu.

Yapılan konuşmaların ardından eğitim programına katılanlara 
Genel Başkanımız Mahmut Arslan tarafından eğitim sertifikaları 
verildi.
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Konfederasyonumuz HAK-İŞ’in “Yenilikçi Yöntemlerle Kadın 
Çalışanların Eğitim Yoluyla Güçlendirilmesi Projesi” açılış ve proje 
tanıtım toplantısı, 25 Temmuz 2018 tarihinde gerçekleştirildi.

Açılış toplantısına, Genel Başkanımız Mahmut Arslan’ın yanı sıra, 
HAK-İŞ Genel Sekreteri Dr. Osman Yıldız, HAK-İŞ Genel Sekreter 
Yardımcısı Erdoğan Serdengeçti, HAK-İŞ Kadın Komitesi Başkanı 
Fatma Zengin, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili ve TBMM 
Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Başkanvekili Habibe Öçal, 
MHP Ankara Milletvekili ve MHP Kadın Kolları Genel Başkanı Nevin 
Taşlıçay, Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanlığı Çalışma 
Genel Müdürü Yardımcısı Mehmet Baş, konfederasyonumuza bağ-
lı sendikalarımızın kadın komitesi başkan ve üyeleri ile konfede-
rasyonumuza bağlı sendikalarımızın başkan ve yöneticileri katıldı.

“KOMİTEMİZİN BAŞARILARINI GURURLA TAKİP EDİYORUM”

Proje açılışında konuşan Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 
“Bugün hayata geçirilen bu önemli projenin organizasyonunu 
gerçekleştiren Kadın Komitemize teşekkür ediyorum. Kadın ko-
mitemizin ortaya koyduğu hedefleri, başarılarını gururla ve onurla 
takip ediyorum” dedi.

HAK-İŞ’in kıt kaynaklarına rağmen farkındalık oluşturabilecek gü-
zel projeler hayata geçireceğini ifade eden Arslan, “Büyük davanın 
taşıyıcısı olma sorumluluğunun farkında olarak şu anda önemli 
bir yerdeyiz. Ülkemizin içinde bulunduğu şartlar, coğrafyamız bi-
zim daha fazla sorumluluk almamızı, daha fazla çaba sarf etme-
mizi, daha güzel ve daha verimli projelere imza atmamızı gerekti-
riyor” diye konuştu.

“KADIN ÇALIŞANLAR İÇİN YOL HARİTASI OLUŞTURDUK”

HAK-İŞ olarak kadın çalışanların sendikalarda daha fazla yer al-
maları konusunda bir yol haritası oluşturduklarını anlatan Arslan, 
“Kadın stratejimizi oluştururken bu noktadan yola çıkarak, önü-
müze önemli hedefler koyduk. HAK-İŞ Kadın Komitemiz önemli 
bir aşamaya gelmiş durumdadır. Çalışan kadınların HAK-İŞ’te 

toplanmaları, HAK-İŞ’e bağlı sendikalarda üyeliklerini gerçekleş-
tirmeleri ve çalışma hayatında karşılaştıkları bütün sorunlara çö-
züm bulmaları konusunda çaba sarf etmemiz gerekiyor. Öncelikli 
olarak biz emekçi kadınlarımızın örgütlenmesini sağlamak ve sen-
dikalarımızla beraber çözümler üretmek istiyoruz. Kadın emekçi-
lerin HAK-İŞ’te kendilerini ifade etmeleri için platform oluşturduk. 
Bugün HAK-İŞ’in birçok sendikasında kadın komiteleri yer almak-
tadır” sözlerine yer verdi.

“160 BİN KADIN ÜYEMİZLE ÖNEMLİ BİR GÜCE SAHİBİZ”

HAK-İŞ’in 21 sendikası, 81 ildeki temsilcilikleri ve KKTC Kamu-Sen 
ile büyük bir organizasyon olduğunu, 650 binin üzerindeki üyemiz-
le Türkiye’nin en büyük işçi konfederasyonlarından birisi olduğunu 
ifade eden Arslan, “160 bine yaklaşan kadın üye sayımızla önemli 
bir güç olarak ortadayız. 160 bine üye kadın üyemizi harekete ge-
çirmek için yapmamız gereken çok işler var. Sendikalarımızın ça-
baları ve gayretleri bizleri belli bir noktaya kadar taşıdı ama bun-
dan sonra yeni bir aşamaya geçmek zorundayız” dedi.

“BU PROJE FEDAKARLIĞIN BAŞKA BİR BOYUTUDUR”

HAK-İŞ Kadın Komitesi etkinliklerine davet edildikleri zaman bin-

KADINLARIN EĞİTİM YOLUYLA 
GÜÇLENDİRİLMESİ İÇİN PROJE

“Kadın çalışanlarımızı sendikal liderlik yapabilecek 
alanlarda kendilerini geliştirmeye ve mücadele 
etmeye davet ediyoruz. Daha çok kadın emekçi ile 
buluşmamız ve onları sendikal mücadeleye dahil 
etmemiz gerekiyor."
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lerce kadının mey-
danlara çıkarak 
mücadele ettiğini 
anımsatan Arslan, 
“ İ ş y e r l e r i n d e n 
ücretsiz izin alan, 
çocuğunu, ailesi-
ni, eşini, bırakıp 
bu mücadele yer 
almak için burala-
ra kadar gelen ka-
dınlarımızı gördü-

ğümüzde hem umudumuzun hem de geleceğe ait hedeflerimizin 
yakın olduğunu görüyoruz. Bu proje fedakarlığın başka bir boyu-
tudur” dedi. Arslan, kadınların, işyerlerinden izin alarak bu projeye 
dahil olduğunu ve böylelikle kadınların eğitim yoluyla güçlendiril-
mesi için özgün projenin hayata geçirileceğini söyledi. 

ARSLAN’DAN KADIN İŞÇİLERE DAVET

Kadın işçilerin daha çok roller üstlenmesi ve daha etkin yerlerde 
bulunması önerisinde bulunan Arslan şunları kaydetti:

“Kadın çalışanlarımızı sendikal liderlik yapabilecek alanlarda ken-
dilerini geliştirmeye ve mücadele etmeye davet ediyoruz. Daha 
çok kadın emekçi ile buluşmamız ve onları sendikal mücadele-
ye dahil etmemiz gerekiyor. Sendikalı olmaya davet etmek, kayıt 
dışı mücadeleyi, iş kazaları ile mücadeleyi toplu sözleşmeye dahil 
etmeyi sağlamaktır. Sorunların çözümünü sırf kadınlardan bek-
lemek haksızlıktır. Erkeklerin de bu mücadeleye dahil olmasını 
bekliyoruz. Kadın ve erkek birlikte mücadeleyi gerçekleştirirsek 
başarılı olacağımıza inanıyorum.” 

Proje açılış toplantısında konuşan HAK-İŞ Kadın Komitesi Başkanı 
Fatma Zengin, HAK-İŞ Kadın Komitesi olarak, ülkemizin dört bir 
yanında, gerek ulusal gerekse uluslararası alanda çalışma yaşa-
mının aktif ve saygın emekçileri olarak, kadınlara yakışır biçimde 
etkinliklerini sürdürdüklerini söyledi.

Zengin, “HAK-İŞ Kadın Komitesi olarak kadınların toplumsal ha-
yattaki rol ve statülerini yükseltmeye yönelik toplantı, eğitim, ça-
lıştay, kampanya ve eylem gibi faaliyetler gerçekleştiriyoruz” dedi.

HAK-İŞ’in Türkiye’de kadın stretejisi hazırlayan ve uygulayan ku-
rumların başında geldiğine dikkati çeken Zengin, “2017 yılında 
gerçekleştirdiğimiz “Sendikal Bakış Açısıyla Kadın Çalışanlar İçin 
Sorun Çözme Yöntemleri Projesi uluslararası STK’ların katılımlarıy-
la gerçekleştirildi. Bu projemizin sonunda Kadın Strateji Belgemizi 
yayınladık. Projemizin sonunda yapılan bütün çalışmalar akade-
mik bir çalışma ile kitap haline getirilerek kamuoyuyla paylaşıldı. 
Bugün açılışını gerçekleştirdiğimiz “Yenilikçi Yöntemlerle Kadın 
Çalışanların Eğitim Yoluyla Güçlendirilmesi Projesi” bu akademik 
çalışmanın eğitim yoluyla hayata geçirilmesidir” ifadelerini kullan-
dı.

Proje kapsamında 8 ilde toplumsal cinsiyet algısı ve kapsamı, iş ve 
aile yaşamının uyumlaştırılması, bireyler için karar mekanizmaları 
ve iletişim becerileri eğitimleri ile 450 aileye ulaşmayı hedefledik-
lerini vurgulayan Zengin, “Yenilikçi Yöntemlerle Kadın Çalışanların 
Eğitim Yoluyla Güçlendirilmesi projemizi Yozgat, Aydın, Van, 
Kahramanmaraş, Tekirdağ, Ankara, Trabzon ve Diyarbakır illerinde 
gerçekleştireceğiz. Bu illerde kadınların çalışma hayatına girişte 
ve çalışma hayatında yaşadıkları sorunlar başta olmak üzere çok 
sayıda sorunun çözümü için çeşitli çalışmalar gerçekleştireceğiz” 
açıklamasında bulundu.

Zengin, “Kadınlar işgücü piyasasında geçmişe kıyasla daha çok 
yer almaktadır. Türkiye’de kadınların işgücüne katılım oranı 2008 
de %24,5 iken, on yıllık süreçte %10 aratarak bugün %34,5 e yük-
selmiştir. Bunu önemli bir gelişme olarak görüyoruz. Avrupa or-
talaması olan %60 lara yükseltilmesi için hep birlikte çalışmaya 
devam edeceğiz” dedi.

AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili ve TBMM Kadın Erkek 
Fırsat Eşitliği Komisyonu Başkanvekili Habibe Öçal, MHP Ankara 
Milletvekili ve MHP Kadın Kolları Genel Başkanı Nevin Taşlıçay, 
Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanlığı Çalışma Genel Müdürü 
Yardımcısı Mehmet Baş, birer konuşma yaptılar.
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Konfederasyonumuz HAK-İŞ’in 43. Kuruluş yıldönümü dolayısıyla 
düzenlenen törende HAK-İŞ’in kurucuları, eski başkan ve yönetici-
leri başta olmak üzere HAK-İŞ’e emeği geçenler bir araya geldi.

HAK-İŞ’in 43. Kuruluş Yıldönümü onuruna düzenlenen akşam ye-
meği, 22 Ekim 2018 tarihinde Ankara’da gerçekleştirildi.

Programa, Konfederasyonumuz HAK-İŞ ve Sendikamız HİZMET-
İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, Genel Başkan Vekilimiz Av. 
Hüseyin Öz, Genel Başkan Yardımcılarımız Halil Özdemir, Celal yıl-
dız ve Mehmet Keskin, HAK-İŞ Genel Başkan Yardımcıları, HAK-İŞ 
Genel Sekreteri Dr. Osman Yıldız, HAK-İŞ Genel Sekreter Yardımcısı 
Erdoğan Serdengeçti, HAK-İŞ Onursal Başkanı Salim Uslu, AK Parti 
Ankara Milletvekili Emrullah İşler, AK Parti Düzce Milletvekili Ayşe 
Keşir, İYİ Parti Adana Milletvekili İsmail Koncuk, MEMUR-SEN Genel 
Başkanı Ali Yalçın, TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, Esnaf 
ve Sanatkarlar Derneği Başkanı Mahmut Çelikus, HAK-İŞ Kurucu 
Başkanları Yasin Hatipoğlu, Mustafa Taşçı, Abdulhakim Kaplan, 
Mehmet Asena, Naci Şavata, Recai Nurhan Yavuz, İbrahim Ahi, 
merhum Genel Başkan Necati Çelik’in eşi Şermin Çelik, Abdulkadir 
İmamoğlu’nun eşi Cennet İmamoğlu, sivil toplum kuruluşlarının 

başkanları, yöneticileri ve üyeleri, konfederasyonumuza bağlı sen-
dikaların başkan ve yöneticileri ile basın mensupları katıldı.

Genel Başkanımız Mahmut Arslan, “Bugün, HAK-İŞ 
Konfederasyonu’nun kuruluşunun 43. Yılını kutlamanın heyecanını 
ve haklı gururunu yaşıyoruz. Bugün burada tarihe kayıt düşerken, 
emek hareketinde yarım yüzyıla yaklaşan tarihimize yeni bir sayfa 
daha ekliyoruz. Bu tarih, hak ve emek mücadelesinde HAK-İŞ’in te-
mellerinin atıldığı tarihtir” dedi.

“1976 YILINDA DİKİLEN FİDAN, ULU BİR ÇINARA 
DÖNÜŞMÜŞTÜR”

Arslan, “1976 yılında Ankara’da dikilen fidan bugün, ulu bir çınara 
dönüşmüştür. HAK-İŞ Konfederasyonu bugün bütün işkollarındaki 
sendikaları, 81 İl başkanlığı, KKTC Temsilciliği ve yüz binlerle mil-
yona yürüyen büyük HAK-İŞ ailesiyle, ülkemizin en büyük konfede-
rasyonlarından birisidir. HAK-İŞ’in 43 yıllık onurlu tarihinde emeği 
geçen herkese teşekkür ediyoruz. Onları unutmadık, unutmuyoruz, 
unutmayacağız. Kuruluşumuzdan bu yana emeği olan yol arka-
daşlarımızdan, başta Necati Çelik Başkanımız olmak üzere, hakka 

HAK-İŞ’İN DÜNÜ VE BUGÜNÜ
43. KURULUŞ YILDÖNÜMÜNDE BULUŞTU

HAK-İŞ’in 43. Kuruluş 
yıldönümü dolayısıyla 

düzenlenen törende HAK-İŞ’in 
kurucuları, eski başkan ve 

yöneticileri başta olmak üzere 
HAK-İŞ’e emeği geçenler bir 

araya geldi.
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yürüyen Abdülkadir İmamoğlu, Metin Türker, Salim Çeçen, Mustafa 
Noyan ve Şakir Simit’e Cenab-ı Hak’tan rahmet diliyoruz” dedi.

“HAK-İŞ TÜRK VE ULUSLARARASI SENDİKAL HAREKETİN 
ETKİN VE SAYGIN AKTÖRÜDÜR”

HAK-İŞ’in büyük bir sorumlulukla yerli ve özgün çalışmaları hayata 
geçirdiğini anlatan Arslan, “HAK-İŞ Konfederasyonu, Türk sendikal 
hayatının olduğu kadar uluslararası sendikal hareketin de etkin ve 
saygın bir aktörüdür. HAK-İŞ olarak bizim inancımız, hedefimiz, id-
dialarımız, mücadele azmimiz, kararlılığımız var. Bütün bunlar bize 
büyük bir güç ve motivasyon veriyor. Tarihi birikimimiz ve üyeleri-
mize olan inancımızla daha güçlü, daha büyük bir HAK-İŞ için coş-
kuyla, ilk günkü azim ve kararlılıkla çalışıyoruz ve çalışmaya devam 
edeceğiz” diye konuştu.

HAK-İŞ’in dünya emek hareketinin saygın ve etkin bir üyesi ola-
rak uluslararası platformlarda yer aldıklarını kaydeden Arslan, 
“Orta Asya’da, Balkanlar’da, Ortadoğu’da, Afrika’da, Uzak Doğu’da 
Amerika’da ve Avrupa’dayız. Dünya sendikal hareketi ile yakın işbir-
liği ve dayanışma içerisindeyiz. Geçmişten aldığımız birikim, azim, 
kararlılık ve sabırla, daha güçlü, daha büyük bir HAK-İŞ ve daha bü-
yük bir Türkiye için çalışıyoruz. Örgütlü bir Türkiye ve örgütleyen bir 
HAK-İŞ hedefledik ve bu hedefimize ulaşmak konusunda önemli 
başarılara imza atıyoruz. Alın teri akıtan bütün emekçi kardeşle-
rimizi, bütün çalışanları sendikalı olmaya, HAK-İŞ’li olmaya davet 
ediyoruz” ifadelerini kullandı.

HAK-İŞ Kurucu Başkanları Yasin Hatipoğlu, Mustafa Taşçı, 
Abdulhakim Kaplan, Mehmet Asena, Naci Şavata, Recai Nurhan 
Yavuz, İbrahim Ahi’ye HAK-İŞ’in 43. Kuruluş Yıldönümü vesilesiyle 
plaket takdiminde bulunuldu.
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Konfederasyonumuz HAK-İŞ 43. Kuruluş Yıldönümü etkinlikleri 
kapsamında “Ekonomik Sorunlar ve Çözüm Yolları” konulu panel 
düzenlendi.

Cumhurbaşkanlığı Sosyal Politikalar Kurulu Üyesi Prof. Dr. Vedat 
Bilgin’in moderatörlüğünü yaptığı “Ekonomik Sorunlar ve Çözüm 
Yolları” konulu panelde, Konfederasyonumuz HAK-İŞ ve Sendikamız 
HİZMET-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, AK Parti Genel Başkanı 
Yardımcısı Lütfi Elvan, ASKON Genel Başkanı Hasan Ali Cesur pane-
list olarak yer aldı.

Panelde konuşan Genel Başkanımız Mahmut Arslan, ekonomideki 
saldırılar ile enflasyonla mücadele kapsamında alınan tedbirleri 
desteklediklerini belirtti.

“SORUNLAR GÜÇLÜ SOSYAL DİYALOG VE TOPLUMSAL 
MUTABAKATLA AŞILACAKTIR”

Ekonomimizde yaşanan saldırıların güçlü sosyal diyalog ve toplum-
sal mutabakatla daha hızlı atlatılacağını belirten Arslan konuşma-
sında şu ifadelere yer verdi:

“Kamu yatırımlarında ve ücretlerde kısıntıya giderek bu kriz atlatı-
lamaz. 2008 krizinden ‘al-ver ekonomiye can ver’ diyerek çıktığımızı 
unutmamalıyız. Çalışanlar ve emekliler enflasyona karşı korunmalı-
dır. Bu kapsamda, 2019’daki kamu sözleşmeleri ile yeni asgari ücret 
iyi bir fırsattır. Ekonomik sorunların çözümü konusunda hüküme-
timiz atılması gereken adımları atarken sosyal taraflar da sadece 
işverenler değil işçi sendikalarıyla da bu programların çalışanlar 
açısından ne anlama geldiğini, çalışanlar için nasıl bir çözüm dü-
şündüklerini, hangi hedefleri koyduklarını bizimle de paylaşma-
larını bekliyoruz. Biz toplumun işçi kesimini temsil eden önemli 
sivil toplum örgütleri ve sendikalar olarak bu çözümleri bizimle de 
konuşarak önerilerimiz ve temennilerimizi iletmek isteriz. Bunun 
uygulanması durumunda çok önemli bir avantaj elde edilmiş olur.”

Ücretlilerin maruz kaldıkları yüksek vergi oranlarının azaltılması 
talebini dile getiren Arslan, İşsizlik Sigortası Fonundan yararlanma 
şartlarının kolaylaştırılması ve yararlanma süresinin uzatılması ge-
rektiğini söyledi.

Arslan, insanı ve emeği merkeze alan üretim ve istihdam odaklı bü-
yüme modeline geçilmesi gerektiğini kaydederek, “IMF ile ayrılan 

yolların birleşmesini kesinlikle istemiyoruz. IMF, işten çıkarma, acı 
reçeteler ve özelleştirme demektir. Türkiye’de olan her şeyin ithal 
edilmesi anlayışını bırakmalıdır. Yerli üretime, yerli sanayiye ve yerli 
hammaddeye destek olunmalıdır. Bugün karşılaştığımız ekonomik 
sorunların çözümünde hükümetimiz ve bürokrasi, sivil toplum ve 
işverenler herkes bir şeyler çözümler gönderiyor, bir kısım kararlar 
alıyorlar. Orta vadeli program, enflasyonla mücadele, 100 günlük 
eylem planı gibi sorunları çözmek için birtakım adımlar atılıyor. 
Bunlar atılması gereken önemli adımlardır” dedi.

Arslan, “HAK-İŞ’in 43. Kuruluş Yıldönümünde ekonominin önemini 
dikkate alarak tarafları bir araya getirdiğini işverenlerin, reel sektö-
rün bu konuda nasıl bir çözüm düşündüğünü ve hükümetin nasıl 
bir icraat yaptığını, ekonomi kurmaylarının nasıl bir yaklaşım içe-
risinde olduğunu görmek amacıyla farklı görüşleri ortak bir yerde 
buluşturabilir miyiz amacıyla bu paneli düzenlemek istedik” dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Lütfi Elvan, Türkiye ekonomisinin 
temellerinin sağlam olduğunu, son dönemde döviz kurunun art-
masıyla ithalata dayalı üretimde sıkıntılar yaşandığını ifade ederek, 
bu sıkıntılara bankaların sendikasyon kredilerinin yenilenmediği 
yönündeki birtakım algı operasyonlarının da eklendiğini söyledi.

ASKON Genel Başkanı Hasan Ali Cesur ise ekonomide son aylarda 
yüksek enflasyon, yüksek faiz ve cari açık gibi sorunlar yaşandığına 
işaret ederek, bütün bunların ekonomik sorunların piyasaya yansı-
yan sonuçları olduğunu söyledi.

Az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin ekonomilerinde ortak bazı 
temel sorunların olduğunu anlatan Cesur, bunların kayıt dışılık, 
ithalata ve yabancı sermayeye bağımlılık, ihracatın düşük olması, 
sermaye yetersizliği, markalaşmanın olmaması, ölçek ekonomisi-
nin sağlanamaması şeklinde sıraladı.

Panel Moderatörü Cumhurbaşkanlığı Sosyal Politikalar Kurulu 
Üyesi Vedat Bilgin de Türkiye sanayisinde 29 çeyrektir üretim artışı 
yaşandığını belirterek, “Sanayi üretimi bir önceki döneme göre art-
maya devam etti. Sanayi üretimi, reel sektör demektir. Türkiye’de 
konjonktürel bir dalgalanma var ama reel sektöre bunun yansıma-
ları uzanmamış. İktisat politikasını yapanların, bunu reel sektöre 
yansıtmadan çözmesini ümit ediyoruz” ifadelerini kullandı.

HAK-İŞ KURULUŞ YILDÖNÜMÜNDE EKONOMİ 
KONULU PANEL GERÇEKLEŞTİRİLDİ

36 Hizmet-İş 154 2019/I

HAK-İŞ'TEN HABERLER



ARSLAN: “KUDÜS VE FİLİSTİN SADECE FİLİSTİNLİLERİN 
SORUNU OLAMAZ”

Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 4 Haziran 2018 tarihinde 
Uluslararası Kudüs ve Filistine Destek Sendikalar Birliği Başkanı 
olarak Cenevre’de bulunan Birleşmiş Milletler binası önündeki kırık 
sandalye meydanında ABD Büyükelçiliği’nin Kudüs’e taşınmasını 
ve İsrail devletinin Filistinlilere katliam uygulamasını protesto etti. 

HAK-İŞ öncülüğünde gerçekleştirilen eyleme HAK-İŞ Genel Başkanı 
Mahmut Arslan’ın yanı sıra, HAK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Mehmet 
Şahin, HAK-İŞ Genel Sekreteri Dr. Osman Yıldız, HAK-İŞ Genel 
Sekreter Yardımcısı Erdoğan Serdengeçti ve MEMUR-SEN Genel 
Başkan Yardımcısı Mehmet Emin Esen başkanlığındaki MEMUR-SEN 
heyeti, MEMUR-SEN Genel Sekreteri Ali Sait Bedük ile dünyanın 30 
ülkesinden gelen sendikacılar ve Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) 
delegeleri katıldı.

Protesto eylemi, “Yaşasın Filistin, kahrolsun İsrail”, “Özgür Filistin, 
katil İsrail” sloganları eşliğinde gerçekleştirildi.

Cenevre’de bulunan Birleşmiş Milletler binası önündeki kırık san-
dalye meydanında protesto eyleminde konuşan HAK-İŞ Genel 
Başkanı Mahmut Arslan, “Uluslararası Kudüs ve Filistin’e Destek 
Sendikalar Birliği olarak geçtiğimiz yıllarda yaptığımız 2 ayrı top-
lantıyla ABD’nin Büyükelçiliğini Tel Aviv’den Kudüs’e taşımasını ve 
İsrail devletinin Filistinlilere katliam uygulamasını protesto etmek 
için Cenevre’de bir araya gelme kararı aldık” dedi.

“ÖZGÜR VE BAĞIMSIZ FİLİSTİN DEVLETİNİN BÜTÜN DÜNYA 
TARAFINDAN TANINMASINI İSTİYORUZ”

ABD’nin bütün dünyanın karşı çıkmasına, İslam İşbirliği Teşkilatı’nın, 
Birleşmiş Milletlerin kararına ve bütün tepkilere rağmen Tel Aviv’deki 

Büyükelçiliği’ni Kudüs’e taşıdığını belirten Arslan, “ABD’nin bu yap-
tığı açıkça bir provokasyondur. Filistin halkına ve Kudüs’e bir saldırı-
dır. Bu saldırıları kınıyoruz ve reddediyoruz. Filistinlilerin ebedi baş-
kenti olan Kudüs’e dokunulmasına asla razı olmayacağız. Filistin 
direnişini sonuna kadar destekliyoruz ve desteklemeye devam 
edeceğiz. Başkenti Kudüs olan özgür ve bağımsız Filistin devletinin 
bütün dünya tarafından tanınmasını istiyoruz. Gazze’deki ambargo-
nun ve izolasyonların derhal kaldırılmasını ve Filistinlilerin rahat bir 
nefes almasını istiyoruz.  İşgalci İsrail devletinin yeni yerleşim alan-
ları açmasını asla kabul etmiyoruz ve reddediyoruz” açıklamasında 
bulundu.

Kudüs’ün sadece Müslümanlar için değil 3 din için de kutsal bir 
mekan olduğunun altını çizen Arslan, “Kudüs kardeşliğin ve daya-
nışmanın şehridir. Kudüs’e yönelik bütün saldırıları reddediyoruz 
ve kınıyoruz” diye konuştu.

ARSLAN’DAN BM’YE ÇAĞRI

HAK-İŞ Genel Başkanı ve Uluslararası Kudüs ve Filistin’e Destek 
Sendikalar Birliği olarak Kudüs konusunu gündemde tutmaya de-
vam edeceklerini vurgulayan Arslan, “HAK-İŞ olarak bütün sendika-
larımızla dayanışma içerisinde bu konuyu gündemde tutmaya de-
vam edeceğiz. Kudüs ve Filistin sadece Filistinlilerin sorunu, sadece 
Müslümanların sorunu olamaz. Kudüs ve Filistin bütün insanlığın 
sorunudur. 70 yıllık topraklarından zorla çıkartılan insanların mül-
teci haline geldiği Filistinlilerin sorunu bütün insanlığın sorunudur. 
Buradan Birleşmiş Milletlere bir kez daha çağrı yapıyoruz. Kudüs ve 
Filistin konusunda gösterdikleri duyarlılık bundan sonra da devam 
etmeli diyoruz” şeklinde konuştu.

Protesto eyleminin ardından Arslan, Anadolu Ajansı’na açıklama-
larda bulundu.

BM ÖNÜNDE İSRAİL’İ PROTESTO EYLEMİ

Protesto eylemi, “Yaşasın 
Filistin, kahrolsun İsrail”, 

“Özgür Filistin, katil 
İsrail” sloganları eşliğinde 

gerçekleştirildi.
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SİNEMA VE SANAT DÜNYASI HAK-İŞ’TE BULUŞTU

Sinema ve sanat dünyası 

HAK-İŞ 7. Uluslararası Kısa Film 

Yarışmasında buluştu.

Sinema ve sanat dünyası HAK-İŞ 7. Uluslararası Kısa Film 
Yarışmasında buluştu. 202’si Türkiye’den olmak üzere 11 kategoride 
filme ödülün verildiği, 128 ülkeden 4 bin 104 filmin başvuru yaptığı 
yarışmaya yurt içi ve yurt dışından yüksek katılım dikkat çekti.

HAK-İŞ’in Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın da katkılarıyla bu yıl ye-
dincisini gerçekleştirdiği “Emeğe Saygı” temalı Uluslararası Kısa 
Film Yarışması Ödül Töreni, 29 Kasım 2018 tarihinde Ankara Hilton 
Garden Inn Otel’de gerçekleştirildi.

Ödül törenine Genel Başkanımız Mahmut Arslan, TBMM 
Başkanvekili ve CHP Ankara Milletvekili Levent Gök, AK Parti Genel 
Başkan Yardımcısı ve Adana Milletvekili Jülide Sarıeroğlu, Kurucu 
ve Onursal Genel Başkanımız Hüseyin Tanrıverdi, Genel Başkan 
Vekilimiz Av. Hüseyin Öz, Genel Başkan Yardımcılarımız Halil 
Özdemir ve Mehmet Keskin, Genel Sekreterimiz Ali Rıza Yılmaz, 
HAK-İŞ Genel Başkan Yardımcılarımız Mehmet Şahin, Mustafa 
Toruntay, HAK-İŞ Genel Sekreteri Dr. Osman Yıldız, MEMUR-SEN 
Genel Başkanı Ali Yalçın, HAK-İŞ Onursal Başkanı ve TBMM Eski 
İdare Amiri ve Çorum Eski Milletvekili Salim Uslu, Kültür ve Turizm 
Bakanlığı Sinema Genel Müdürü Erkin Yılmaz, Kültür ve Turizm 
Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdür Yardımcısı Necmettin Akben, 
Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Lokman Aylar, merhum Genel 
Başkanımız Necati Çelik’in eşi Şermin Çelik, HAK-İŞ’e bağlı sendi-
kaların genel başkanları ve yönetim kurulu üyeleri, HAK-İŞ Kültür, 

Sanat Komite Başkanı Birsen Çiçek Odabaşı ve basın mensupları 
katıldı.

Sanat dünyasından ise ünlü yönetmenler Mesut Uçakan, Ulvi 
Alacakaptan, İsmail Güneş, ünlü oyunculardan Ahmet Yenilmez, 
Yusuf Sezgin, Hacı Ali Konuk, M. Emin Kadıhan, Yüksel Ünal, Fatih 
Küçük’ün katılımlarıyla renk kattığı törene ayrıca, ödüllerini al-
mak üzere Estonya, Fransa, Gana, Bangladeş, Letonya, Filipinler, 
Hindistan, İran, İngiltere, Kırgızistan’dan sinema dünyasına emek 
verenler katıldı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN’DAN TEBRİK MESAJI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise gönderdiği telgraf ile 
HAK-İŞ VII. Uluslararası Kısa Film Yarışması Ödül Törenine ilişkin 
tebrik ve başarı dileklerini sundu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan tarafından gönderilen telgrafta şu ifadeler yer aldı: “HAK-
İŞ VII. Uluslararası Kısa Film Yarışması Ödül Törenine davetiniz için 
teşekkür ediyorum. HAK-İŞ, ülkemizde, çalışma hayatının yanı sıra 
toplumsal sorunlara yaklaşımı ve çözüm yolları arayışıyla önemli 
çalışmalara imza atmaktadır. HAK-İŞ’in el emeğiyle beyin gücünü, 
zanaatla sanatı birlikte ele alan değerli çalışmalarından biri olan 
‘Emeğe Saygı’ temalı kısa film yarışmasında ödül almaya hak kaza-
nan sanatçılarımızı tebrik ediyor, tüm katılımcıları en kalbi duygula-
rımla selamlıyorum.”

38 Hizmet-İş 154 2019/I

HAK-İŞ'TEN HABERLER



Ödül törenimizin açılışında aziz şehitlerimizin anısına 1 dakikalık 
saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı okundu. İstiklal Marşının 
ardından Kültür Bakanlığı Devlet Halk Dansları topluluğu tarafın-
dan Türkiye’nin çeşitli yörelerinden geleneksel halk oyunları göste-
risi sergilendi.

“EMEĞİN VE EMEKÇİNİN SESİ SİZİN HAYALLERİNİZLE BEYAZ 
PERDEYE DÜŞÜYOR”

Ödül töreninde konuşan Genel Başkanımız Mahmut Arslan, “HAK-
İŞ olarak bir hayalimiz vardı. Bu hayalimiz emeğin sinema ve sanat 
dünyasındaki yansımasını görmek ve emeğin sanat dünyasında-
ki temsilini arttırmaktı. Bu heyecanla ve umutla 2012 yılında yola 
çıktık. Bugün bu hayalimizin gerçekleştiğini görmekten büyük bir 
memnuniyet duyuyoruz. Dünyanın dört bir yanından, 128 ülkeden 
4 bin 104 yönetmenin dikkatini çeken bir kısa film yarışması dü-
zenliyor olmak bizi gelecek için çok umutlandırıyor. HAK-İŞ olarak, 
hayallerini gerçeklerle bezeyip bize gösteren sinema dünyasının 
kıymetli temsilcilerini gönülden kutluyoruz. Emeğin ve emekçinin 
sesi emekçilerimizin hayalleriyle birleşerek beyaz perdeye düşüyor” 
dedi.

“BÜTÜN ESERLERDE EMEKÇİLERİN SANATA DÜŞEN ALINTERİ 
VE HÜNERİ VAR”

Emekçilerin ürettikleriyle sanata değer kattığını, kültür ve mede-
niyet coğrafyamıza baktığımızda bütün eserlerde emekçilerin sa-
nata dönüşen alınteri ve hünerinin olduğunu vurgulayan Arslan, 
“Dünyaya örnek teşkil eden tarihî şehirler, ulu mabetler, külliyeler, 
tarihî köprüler, kervansaraylar, hanlar, çarşılar, bedestenler emekçi-
lerin yoğun çaba ve emekleriyle hayat bulmuştur” dedi.

“TÜM SANAT DALLARINDA EMEĞİN ÖNE ÇIKARILMASI 
GEREKTİĞİNE İNANIYORUZ”

HAK-İŞ olarak, sendikacılığın sadece toplu sözleşme ve ücret 
sendikacılığı ile sınırlı olmadığına inandıklarını belirten Arslan, 
“Üyelerimize ve tüm kamuoyuna karşı kültür ve sanat yükümlülü-

ğümüz olduğuna vurgu yapıyoruz. Sosyal sorumluluklarımızı yerine 
getirmenin araçlarından birisi olan kısa film yarışmaları düzenliyo-
ruz. Sendikal harekete örnek teşkil edecek bir yapılanma için başta 
film çalışmaları olmak üzere tüm sanat dallarında emeğin öne çı-
karılması gerektiğine inanıyoruz. Bunun için çalışmalarımızı büyük 
bir kararlılıkla sürdürüyoruz. Sendikal mücadelenin bu tür çalış-
malarımızla daha da güçlendirileceğine, daha tahkim edileceğine 
inanıyoruz. HAK-İŞ kısa film yarışmasını geleneksel hale getirmekle 
sendikal harekete önemli bir sanat damarı açıyoruz. Bu tür faaliyet-
lerimiz sendikal dünya için özendirici, sanat dünyası için de teşvik 
edici bir etki yapacaktır diye düşünüyoruz” şeklinde konuştu.

“GELİN BİRLİKTE SANAT VE SANATÇI İÇİN MÜCADELE 
EDELİM”

Konuşmasında sanat sektörünün sorunlarına değinen Arslan, 
“Sinema sektörü ve son yıllarda yoğunlaşan dizi sektörü başta ol-
mak üzere sanat sektöründe çalışan emekçilerin sorunlarını biliyo-
ruz ve bu sorunların çözümü konusunda her türlü girişime hazırız. 
Toplumsal sorunlara kamuoyunda farkındalık oluşturmak için 
ayna tutan sanatçılarımızı, kendi sorunlarının çözümü için sendika-
lara, örgütlenmeye, HAK-İŞ’e davet ediyoruz. Gelin birlikte sanat ve 
sanatçı için mücadele edelim” çağrısında bulundu.

ÖDÜLLER SAHİPLERİNİ BULDU

Konuşmaların ardından ‘Emek’ temalı HAK-İŞ 7. Uluslararası Kısa 
Film Yarışmasında ödüle layık görülen eser sahipleri ödülleriyle bu-
luştu. 120 ülkeden 4 bin 104 filmin başvuru yaptığı yarışmada ulu-
sal ve uluslararası alanda ayrı ayrı 11 kategoride ve ayrıca Sendikacı 
Gözünden kategorisinde ödül verildi.

Ödül töreninin ardından Genel Başkanımız Mahmut Arslan tarafın-
dan programa katılan sanatçılara HAK-İŞ 7. Uluslararası Kısa Film 
Ödül Töreni anısına heykelcik ve plaket hediye edildi.
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Genel Başkanımız Mahmut Arslan ve Devlet Hava Meydanları 
İşletmesi’nde (DHMİ) taşeron işçi olarak çalışan işyeri temsilcileri-
mizle bir araya geldi.

19 Aralık 2018 tarihinde gerçekleştirilen toplantıya, Genel 
Başkanvekilimiz Av. Hüseyin Öz, HAK-İŞ Genel Sekreter Yardımcısı 
Erdoğan Serdengeçti ve Türkiye’nin 25 ayrı ilinden gelen DHMİ işyeri 
sendika temsilcilerimiz katıldı.

TEMSİLCİLERİMİZ TALEPLERİNİ DİLE GETİRDİLER

Temsilcilerimiz, çalıştıkları havalimanlarında taşeron işçi olarak ça-
lışmanın zorluklarını anlatarak taleplerini dile getirdiler.

Genel Başkanımız Mahmut Arslan, işyeri temsilcilerimizin sorunları-
nı dikkatle dinleyerek, bütün temsilcilerin sorularını cevaplandırdı.

Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 696 sayılı KHK kapsamı dışında 
kalarak kadro alamayan başta KİT’lerde çalışanlar olmak üzere bü-
tün taşeron işçilerle ilgili HAK-İŞ ev HİZMET-İŞ sendikamızın yaptığı 
çalışmalar hakkında bilgilendirmelerde bulundu.

TEMSİLCİLERİMİZ TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ HÜKÜMLERİ 
HAKKINDA BİLGİLENDİRİLDİ

Genel Başkanvekilimiz Av. Hüseyin Öz ise toplu iş sözleşmesi hü-
kümleri, işçilere verilen yemek yardımı, yol yardımı, yıllık izin başta 
olmak üzere yaşanılan sorunlar hakkında bilgilendirmeler yaptı.

Genel Başkanımız Arslan, toplantıda dile getirilen hususları bir ra-
por halinde Bakanlığa ve Genel Müdürlüğe ileteceklerini belirtti.

Arslan, “Biz arkadaşlarımızın haklarını, taleplerini işverene ulaştıra-
cağız. İşverenin tavrına göre bilgilendirme yapacağız” dedi. 

ARSLAN: “KADRO DIŞI KALAN TAŞERON EMEKÇİLER İÇİN 
MÜCADELEMİZİ SÜRDÜRÜYORUZ”

Uygulamadan kaynaklı zorluklar olduğunu ifade eden Arslan ko-
nuşmasını şu şekilde sürdürdü: “Devlet Hava Meydanları’nda hem 
taşeron sorunu ile ilgili hem de kadro sorunu ile ilgili yaptığımız tüm 
açıklamaları, yaptığımız toplantıları raporlaştırıp sizlerle paylaşaca-
ğız. Biz yaklaşık 10 yılı aşkındır taşeron mücadelesi içindeyiz. 2007 
yılında başladık. Çeşitli iş kollarında taşeron olarak çalışan arkadaş-
larımızı üye yaptık. Toplu sözleşmeleri imzaladık, işçileri istifa ettir-
diler. Yaşanılan süreçte birçok zorluklarla mücadele ettik. HİZMET-
İŞ sendikası olarak bir çalışma yaptık.  Mücadele ettik, kazandık. 
Şimdi sizler için hep beraber mücadele edeceğiz. Burada hepimize 
düşen sorumluluklar var. Sizler çalışacaksınız, emek vereceksiniz, 
üye yapacaksınız. Biz sizin hakkınız için gece-gündüz demeden ça-
lışıyoruz.”

ARSLAN, TAŞERONA KADRO MÜCADELESİNİN TARİHİ 
SÜREÇLERİNİ ANLATTI

Taşeron yasasının nasıl yasalaştığını sizlere hatırlatmak isterim. 
24 Ocak 2014’te Türkiye genelinde 6000’e yakın taşeron arkadaşı 
Ankara'ya davet ettik. Bir bölümü üyemiz değildi, bir bölümü üye-
mizdi. Türkiye genelinde bir kampanya yaptık. Bütün taşeronları 
sendikalı olmaya davet ettik. Gergin bir ortam vardı.  İnsanlar bir çı-
kış yaptı. Taşeronların yaşadığı zorluklar, sıkıntılar gerçekten zor bir 

ARSLAN, DHMİ İŞYERİ TEMSİLCİLERİMİZLE
BİR ARAYA GELDİ
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süreçti. “Sendika seni korur” “Hakkın bize emanet” sloganlarımızla 
çalışmamızın tanıtımını yaptık ve kampanya açtık. 

HİZMET-İŞ Sendikası 2007’den 2014’e kadar geçen süreçte yaşadığı 
tecrübelerden yola çıkarak şuna inanıyor.  Bunu bir mevzuata dö-
nüştüremezsek, yaptığımız üyeliklerle elde edeceğimiz sonuçlar 
sıfırdır.  Toplu sözleşmeyi çıkarıyorsun şirket diyor ki, “Benim ihale 
sözleşmemde yok, isterlerse kapı dışarı.  Daha da isterlerse istifa et-
sinler.” Bir anda 1000 kişiyi üye yapıyorsunuz, bir anda da istifa etti-
riyorlar.  Herkes istifa ediyor. Nerelerden geldiğimizi lütfen unutma-
yalım. Biz sendikalaştırmak için mücadele ediyoruz.  Örgütlenerek 
bu sorunları aşarız.

“BU MÜCADELEYİ İŞÇİYLE YAPMAZSAK BAŞARAMAYIZ”

Kamuda denildi ki bunlar sendikalı olsa da sözleşme yapamaz. Biz 
bu bütün bunlara rağmen şuna inandık. Kadro alsak da almasak 
da toplu sözleşme yapsak da yapmasak da mücadele edeceğiz. Bu 
mücadeleyi işçi ile yapamazsak başaramayız. İşçilerle başarmanın 
yolu da sendikalaşmadan geçiyor. Sendikalaşmak ilk viraj, ikincisi 
toplu sözleşme ve kadro. Ama sendikalaşmazsanız siz bu işçilerle 
bir şey yapamazsınız. Konuşmak yetmiyor.  Arkanızda güç olması 
gerekiyor. Biz gücü elde ettiğimiz zaman bu mesele çözülür. 2004 
Ocak ayında kampanya başlattık, haziran geldiği zaman büyük bir 
mesafe katettik. Temmuz ayında bir kanun düzenlemesi çıkarttır-
dık. Bugün sizin muhatap olduğunuz kanun 2014 yılı temmuz ayın-
da çıktı.  Nedir o kanun? Bir; toplu sözleşme sistemi getirdi. Önce 
bir mevzuata baksınlar. Sendikayı muhatap alsınlar. İki; burada bir 
taşeron şirketi olsa bile bir toplu sözleşmenin muhatabı olsun. Üç; 
bu arkadaşlarımız, taşeron bir firmada çalışsa bile kıdem tazminatı, 
izin ücreti, mesai ücreti gibi temel yasal haklarını kamu üstlensin. İlk 
defa kanuna bunları koydurduk. Taşerondaki arkadaşımız kadro al-
masa bile kıdem tazminatını devlet üstlendi, izin haklarını üstlendi. 
Eskiden bunları talep ettiğin zaman, git işverenden al deniliyordu. 
Nerede işveren? Yok.

“HAK-İŞ MÜCADELENİN BAŞINDA VE MERKEZİNDEDİR”

Biz kamuda kadro meselesine odaklandık. Ancak bunların ne ka-
dar zor olduğunuz biliyoruz. Peki, herkese kadro isteyen kaç kuruluş 
var? Bir tek HAK-İŞ var. Dolayısıyla bu mücadele bizim mücadele-
miz. Tüm taşeron emekçilere kadro alana kadar, toplu sözleşme-
nin kadrolu işçilerle eşit uygulanana kadar, bütün haklarımız ayrım 
yapılmadan uygulanana kadar HAK-İŞ bu mücadelenin başında 
ve merkezindedir. Bu sorunları çatışmadan mücadele ederek çöz-
mekte kararlıyız. Bugüne kadar bunu yapmaya çalıştık ve bunda 
da başarılı olduk. İşin kavgayla, çatışmayla, meydan muharebe-
siyle çözülemeyeceğini gördük. Yapacak tek şey var, dayanışma-
mızı artıracağız. Birliğimizi, beraberliğimizi güçlendireceğiz. Sayın 
Cumhurbaşkanımız kaç toplantımıza geldiyse biz taşeron mesele-
sini konuştuk. Bazı arkadaşlarımız kadro alamadılar. Ama bu geriye 
gideceğimiz anlamına gelmiyor. Verdiğimiz mücadele sonucunda 
bir milyona yakın arkadaşımız kadro aldı, dışarıda kalan 80 bin 
arkadaşımız var. Bu arkadaşlarımızın kadro almasına hiçbir engel 
yok, ama burada da farklı bir zihniyet gündeme geliyor. Bu işi çöz-
mek için mücadele edeceğiz. 

“HERKESE KADRO İSTİYORUZ”

Hakkaniyetli olmak zorundayız. KİT’lerde çalışanlara kadro verilme-
mesi ne KİT’lerin mali yapısı ile ne de idari yapısı ile ilgilidir. Bu mev-
zuatı bugünkü kararname ile çözemeyiz. Yeni bir kararname lazım. 
Herkese kadro istiyoruz. Bütün işçiler bu işe dahil edilsin. Taşerona 
kadro düzenlemesi Türkiye’nin büyük bir başarısıdır. Bir milyona 
yakın arkadaşımızın kadro alması çok önemlidir. Ama eksikleri de 
tamamlayalım. Sadece KİT’ler yok; yüzde 70 kapsama giremeyen-

ler var, kiralık araç şoförlerimiz var, hastanelerde yemekhanede ça-
lışanlarda var. 

Aynı şeyi bu arkadaşlarımız için de istiyoruz. Mümkün mü? Bu da 
mümkün. Ayırmadan, kimseyi dışlamadan herkese bu hakkın ve-
rilmesi gerekiyor.

“ALGI OPERASYONLARINA FIRSAT VERMEYELİM”

Taşerondan kadroya geçildikten sonra çalışmıyorlar algısı oluştu-
rulmaya çalışıyor. Bu algı operasyonlarına fırsat vermeyelim. Bu 
algı operasyonları, kapsam dışında kalan arkadaşların kadro alma-
sını önlemek için yapılıyor. ‘Onlara kadro verdik çalışmıyorlar, birde 
bunlara mı verelim’ diyorlar. Biz bütün bunlarla mücadele etmek 
zorundayız. Bu yüzden işimiz çok kolay değil. Bu algıyı yıkmak adı-
na mücadelemizi sürdüreceğiz. Başka çıkış yolu yok. Birlikte ha-
reket edeceğiz. Gerekirse bir araya geleceğiz, tepkimizi koyacağız. 
Bütün bunları yaparken hiçbir arkadaşımıza kıymayacağız. Çünkü o 
zaman o arkadaşlarımızın mağduriyetini çözmek zorundayız. Bir ar-
kadaşımızın işini kaybetmesi ona iş bulma mecburiyetini getirir. Bu 
memlekette işsiz kalmanın ne anlama geldiğini biliyorsunuz. Algı 
operasyonuna sakın aldanmayın. Bu algıyı yıkalım. İşimizi dikkatli 
yapalım. Taşeron işçiler çalışmıyor diyorlar. Böyle olmadığını da biz 
kamuoyuna duyuracağız. Bunun için de Türkiye genelinde yeni bir 
araştırma yapıyoruz. Aslında bu taşeron işçilerin hangi zorluklarda 
çalıştığını da göstermek için. Başkaları konuşuyor ama biz bir şeyler 
yapmak için çaba sarf ediyoruz. 

Diğer taraftan kamu sözleşmelerinde Yüksek Hakem Kurulu sözleş-
meleri 4+4 şeklindeydi. Bunun gözden geçirilmesi lazım. Çünkü bu 
rakamlar artık sembolik kalmıştır. Bu durum kamu sözleşme çerçe-
ve protokolüne dâhil edilmelidir.

HİÇBİR SORUN ÇÖZÜMSÜZ DEĞİLDİR

Kadro mücadelesini işçilerle birlikte yapacağız. Desteğiniz bir; sen-
dikamıza sahip çıkmak. İki; sorunları ve talepleri bize ulaştırmak. 
Varsa sorunlarınız toplu sözleşmede, iş yerinde bizde bunları takip 
edeceğiz. Biz orada yük değiliz. Yükü üstlenen insanlarız. 

DHMİ’nde çalışan arkadaşlarımız için mücadelemizin ilki; toplu 
sözleşmeleri en iyi şekilde uygulamak, iyi sözleşme yapıp iyi zamlar 
almak. İkincisi, kadro meselesini çözmek. Üçüncüsü, idari sorunları 
çözmektir. Sendikamız HİZMET-İŞ toplu sözleşme süreçlerini, yaşa-
nan zorlukları sıkı bir şekilde takip ediyorlar. Bizde kadro politika-
larını ve diğer konuları takip ediyoruz. Birlikte bu mücadeleyi so-
nuçlandırma aşamasına kadar devam ettireceğiz. Bunu başaralım. 
Kadroyu alalım. Asla hiçbir sorun çözümsüz değildir.
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Av. Hüseyin ÖZ Genel Başkan Vekili

Taşeron düzenlemesi çalışma hayatının en önemli 
ve en kapsamlı çalışmalardan biridir. 696 sayılı KHK 
ile birlikte 850 bin taşeron işçisi, kamu kurum ve 
kuruluşlarının sürekli işçi kadrolarına ve yerel yöne-
timlerin şirketlerinde sürekli işçi pozisyonlarına ge-

çirilmişlerdir. Fakat 80 bin emekçinin düzenlemenin kapsamı 
dışında bırakılması büyük bir eksiklik olmuştur.

Bilindiği üzere, KİT çalışanları, hastane bilgi yönetim sistemi 
çalışanları, kamu kurumlarının yemekhane hizmetlerinde çalı-
şanlar, kamu kurumlarında araç ve şoför teminine dayalı ihale-
lerde çalışanlar ile personel teminine dayalı olmayan ihaleler 
kapsamında çalışanlar düzenlemeden yararlanamamışlardır.

Kadro düzenlemesinden yararlanamayan çalışanlarımız halen 
sendikamızın ve konfederasyonumuzun kapısını çalmaya de-
vam etmektedir. 

Diğer taraftan 4 Aralık 2017 tarihinde fiilen çalışmayan yedek 
(joker) personeller de kadro düzenlemesinden istifade ede-
memişlerdir. Bu konuda açılmış olan çok sayıda davada mah-
kemelerce yürütmeyi durdurma kararı verilmektedir. 

Kapsam dışında kalanların kadroya alınabilmeleri için yeniden 
bir çalışma yapılmasına ihtiyaç olduğu açıktır.

Kadroya geçiş sürecinde yaşanan sıkıntılar

Taşeron düzenlemesinden yararlanamayan çalışanların çö-
züm bekleyen sorunları yanında, kadroya geçiş sürecinde de 
çeşitli sıkıntılar yaşanmaya devam etmektedir.

Sıkıntıların ilkini, hiç kuşkusuz, eriyen ücretler oluşturmaktadır.

Kadroya geçirilmiş olan çalışanların ücret ve sosyal hakları, 
2015 yılında Yüksek Hakem Kurulu tarafından bağıtlanmış olan 
toplu iş sözleşmesi hükümlerine göre ödenmektedir. 

3 yıl önceden bugünün koşullarını öngörmek mümkün ola-
mamıştır. Ülkemiz ekonomik krizle karşı karşıya kalmıştır. Ya-
şanmakta olan yüksek döviz, yüksek faiz ve enflasyon baskısı 
nedeniyle, çalışanların ücretlerinin satın alma gücünün azaldı-
ğı ve YHK kararı ile belirlenen ücret ve sosyal hakların yetersiz 
kaldığı görülmektedir.

Çalışanlar, sebebi olmadıkları ekonomik krizin faturasını öde-
mek durumunda bırakılmıştır. Onları enflasyona ezdirerek 
daha fazla mağdur etmeye kimsenin hakkı yoktur.

Bu nedenle, çalışanların ücret ve sosyal haklarının yüksek enf-
lasyon karşısında korunması ve günün koşullarına uygun hale 
getirilebilmesi için yeni bir düzenleme yapılmasına ihtiyaç bu-
lunmaktadır. Bu çerçevede konunun, taraflar arasında kamu 
toplu iş sözleşmeleri çerçeve protokolü yahut kamu çerçeve 
protokolü ile ele alınarak düzenlenmesi mümkündür. Çalışan-
lar enflasyona ezdirilmemeli, mağdur edilmemelidir.

Bu kapsamda diğer sıkıntıyı ilave tediye sorunu, daha açık ifa-
deyle; ilave tediye adaletsizliği oluşturmaktadır.

İlave tediye sorunu

696 sayılı KHK ile kamu kurum ve kuruluşlarının sürekli işçi 
kadrolarına geçirilen çalışanlar, 6772 sayılı kanun kapsamın-
da yılda 52 yevmiye tutarında ilave tediye almakta iken, yerel 
yönetimlerin şirketlerinde belirsiz süreli iş sözleşmesi ile çalış-
makta olan işçiler -yargı iştirakleri ile oluşan teamül gereğin-

Kadro Sürecinde ve 
Sonrasında Yaşanan Sorunlar 
ve Çözüm Yolları
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ce-, kanunun kapsamında olmadıkları gerekçesi ile ilave tedi-
yeden yararlanamamaktadır.

Bu durum kamu kurumları ile yerel yönetim kuruluşlarında 
çalışan işçiler arasında ve yerel yönetim kuruluşlarının sürekli 
işçi kadrolarında çalışan işçiler ile yerel yönetimlerin iktisadi 
teşekküllerinde çalışan işçiler arasında farklı uygulamaya se-
bebiyet vermektedir. Adil olmayan bu durum, özellikle yerel 
yönetimlerin iktisadi teşekküllerinde çalışanları derinden ya-
ralamaktadır. Sorun, gerçekleştirilecek bir düzenleme ile bir an 
önce çözüme kavuşturulmalı, kurum, kuruluş ve iktisadi teşek-
küller arasında çifte standarda son verilmelidir.

Çifte standardın diğer bir örneğini, yıllık çalışma süreleri oluş-
turmaktadır.

Yerel yönetimlerin şirketlerinde çalışan geçici işçilerin 
çalışma süreleri 9 ay 29 güne çıkarılmalı

696 sayılı KHK ile 375 sayılı KHK’ya eklenen geçici 23. madde-
de yer alan düzenleme gereğince; kamu kurum ve kuruluşla-
rına bağlı iş yerlerinde çalışmakta olan geçici işçilerin 5 ay 29 
günlük çalışma sürelerinin 4 ay ilave edilmek suretiyle 9 ay 29 
güne çıkarılabilmesi benimsenmiştir. Ama maalesef, yerel yö-
netimlerin kuruluşlarında çalışan geçici emekçilere aynı imkân 
tanınmamıştır.

Çalışanlar arasında eşitlik ilkesine uygun bir şekilde uygulama 
yapılabilmesi bakımından, bu emekçilerin çalışma sürelerinin 
de 9 ay 29 güne çıkarılabilmesi için bir düzenlemeye ihtiyaç 
bulunmaktadır.  

Hatalı işkolu tescilleri

Geçiş sürecinde yaşanan sıkıntıların bir diğerini, hatalı işkolu 
tescilleri oluşturmaktadır.

Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı çalışanlar başta olmak üzere bir 
kısım kamu kurum ve kuruluşlarında işçilerin işkolu tescilleri 
hatalı yapılmış, bir kısmı genel işler işkolunda, bir kısmı büro 
işkolunda gösterilmiştir.

Oysaki 696 sayılı KHK ile 375 sayılı KHK’ya eklenen geçici 23. ve 
24 maddeler gereğince, kamu kurumlarının sürekli işçi kadro-
larına ve yerel yönetimlerin şirketlerinde sürekli işçi pozisyon-
larına geçirilen işçilerin işkolu tescillerinin, geçiş tarihinden (2 
Nisan 2018) önce alt işverenler yanında çalıştıkları işkolların-
dan yapılması gerekmektedir. Ancak, 696 sayılı KHK ile 6356 
sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu’na eklenen 
geçici 7. madde ile geçiş süreci sonrasında işçilerin tescil edil-
dikleri yeni işyerlerinden yapılan bildirimlerinin iptal edilerek, 
bildirimlerin 6356 sayılı kanunun 4. maddesine göre yapılması 
benimsenmiştir.

Bu durum, işçilerin halen örgütlü oldukları sendikalardan ko-
parılarak, benimsemedikleri sendikalara zorla üye yapılması-
nın önünü açmaktadır.

Daha açık bir ifadeyle; çalışanların üyesi oldukları sendikalarla 
bağları kanun zoruyla kopartılmak istenmektedir. Bu durumun 

gerek çalışanlar gerekse örgütlü oldukları sendikalar bakımın-
dan telafisi mümkün olmayan gelişmelerin meydana gelmesi-
ne, hak kayıplarına ve adeta sendikalar arası bir kaosun yaşan-
masına sebebiyet vereceği açık ve nettir.

Bu nedenle, 6356 sayılı kanuna eklenen geçici 7. maddenin ça-
lışanların sendikal örgütlülüğünü koruyacak şekilde yeniden 
düzenlenmesi ve söz konusu maddenin 3. fıkrasının yürürlük-
ten kaldırılması gerekmektedir.

Diğer taraftan sendikalar, 696 sayılı KHK ile 375 sayılı KHK’ya 
eklenen geçici 23. ve 24. maddelerde yapılan değişikliklerin ye-
terli ve gerekli hükümleri içermemesi nedeniyle, örgütlü olduk-
ları iş yerlerinde toplu iş sözleşmesi yapabilmek amacıyla yetki 
alamamakta, işyeri sendika temsilcisi atayamamakta, üyeleri-
ni çalışma yaşamından doğan sorunlarla ilgili yeterince temsil 
edememekte, üyelerinden aidat alamamaktadır. Bu durum, 
özellikle kamu kurum ve kuruluşları ile yerel yönetimlerin şir-
ketlerinde örgütlü sendikaların kurumsal varlığı ve geleceğiyle 
birlikte, çalışanların geleceğini de tehdit etmektedir.

Tehdidin boyutunu, çalışanların 1 Ocak 2019 tarihinden iti-
baren yürürlüğe girecek olan yeni asgari ücretten ve doğacak 
farklardan yararlanıp yararlanamayacakları hususundaki tar-
tışmalardan öngörmek mümkündür.

Yine, çalışanların toplu iş sözleşmesinden doğan sosyal yar-
dımlarının (yemek, taşıma yardımları vd.) ödenmesi ile ilgili de 
anlaşmazlık devam etmektedir. 

Çalışanların sağlık, eğitim, eş durumu gibi zorunlu nedenlerle 
nakil, terfi, tayin veya görevde yükselme hakları ile ilgili talep-
leri bulunmaktadır. 

Çalışanların özellikle geçiş sırasında imzalamış oldukları ib-
raname ve sulh sözleşmeleri gereğince, tartışma konusu olan 
kıdem, izin, ücret vb. hakları ile ilgili sorunların ivedi olarak çö-
zülmesi gerekmektedir.

Aklın yolu

Bütün bu sorunların sosyal diyalog eksikliğinden kaynaklandı-
ğını söylemek yanlış bir teşhis olmayacaktır. Kabul edilmelidir 
ki, 696 sayılı KHK’nın yürürlüğe konulduğu dönem içerisinde, 
sosyal taraflar arasında yeterince müzakere yapılamamıştır. 

696 sayılı KHK’nın yürürlüğe girdiği tarihten sonraki dönem içe-
risinde, çalışanların ve örgütlü oldukları sendikaların karşılaş-
tıkları temel sorunların giderilebilmesi için bugün daha fazla 
birlikte çalışmaya ve müzakere etmeye ihtiyaç bulunmaktadır.

Yaşanmakta olan sorunların çözümü için Aile, Çalışma ve Sos-
yal Hizmetler Bakanlığı bünyesinde bir ortak çalışma grubu 
oluşturulması ve sorunların müzakereler yoluyla giderilmesi 
için çaba sarf edilmesine ihtiyaç bulunmaktadır.

Taşeron düzenlemesi emek tarihimizin en önemli ve kapsamlı 
çalışmalarından biridir. Bu çalışma aksaklıklar yüzünden heba 
edilmemeli, ortak bir çalışma ile sorunları çözerek tarihe geç-
melidir.

43Hizmet-İş 154 2019/I



Sendikamız HİZMET-İŞ ve Konfederasyonumuz HAK-İŞ Genel 
Başkanı Mahmut ARSLAN, Yeni Akit Gazetesi’nde Fatma Gülşen 
Koçak’ın sorularını cevapladı. 15 Temmuz Darbe girişiminden, 
24 Haziran seçimlerine, Çocuk işçiliğinden Taşeron işçiliğe, Gelir 
Dağılımından Asgari Ücrete, Sosyal diyaloğa kadar gündeme iliş-
kin sorulara cevap verdi. 9.7.2018 tarihli Yeni Akit’te yayınlanan 
söyleşiyi sayfalarımıza alıyoruz.

• 24 Haziran seçim sonuçlarına dair yorumunuz nedir? 

 Türkiye bir seçimi daha geride bıraktı. Seçime katılım oranının 
yüzde 86 ile rekor düzeye ulaşması toplumun demokrasi, san-
dık ve siyasete olan güvenini bir kez daha teyit etmiştir. Ayrıca 
seçimler sırasında meşruiyet, katılım ve sonuçları etkileyecek 
ciddi bir olayın yaşanmaması Türkiye demokrasisi açısından 
büyük bir kazanımdır. 

Milletimiz bu seçimlerde Türkiye'yi geriye götürme çabalarına, 
terörün yeniden ortaya çıkmasına karşı istikrarın; kardeşliğin, 
huzur ve güven ortamının devamı yönünde oy kullanmıştır. 

Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliği açık ve 
net ortaya konulmuştur. Türkiye, Genel Seçiminin ardından 
yeni "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi" ile tanışacaktır. 
HAK-İŞ olarak, siyasi krizlerin ekonomik krizlere de sebep oldu-
ğunu ve bundan en çok emekçilerin zarar gördüğünü biliyoruz. 
Bu sebeple Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemini destekledik. 
Yeni sistem daha ileri demokrasi standartlarının yakalanması, 
Türkiye'nin daha iyi yönetilmesi, yönetimin önündeki birtakım 
engellerin kaldırılması ve en önemlisi siyasi krizlerin yaşanma-
ması için önemli bir fırsat sunacaktır. 

• İşçilerin emekçilerin seçim sonrası hükümetten beklentileri ne-
lerdir? Türkiye'nin temel problemi nedir, çözüm önerileri nelerdir? 

 Milletimiz, ülkemizin geleceği, istikrarı, huzur ve güveni için 
parlamentoyu kendi iradesine göre yeniden şekillendirmiş, 
Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın etrafında kenetlenmiştir. 
Bundan sonra yapılacak olan ülkemizin birliği ve beraberli-
ği, vatanımız ve milletimizin geleceği için hareket etmektir. 
Ülkemizin geleceği için daha sorumlu davranılmak, ekonomik 

15 TEMMUZ’U UNUTMADIK, 
UNUTTURMAYIZ!

Genel Başkanımız ARSLAN: 
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kalkınma, sosyal gelişme ve istihdam artışı için politikalar ön-
celikli gündem maddesi olmalıdır. HAK-İŞ Konfederasyonu ola-
rak yeni dönemde, çalışma hayatına ilişkin sorunların çözümü, 
eksikliklerin giderilmesi için bütüncül bir yaklaşımla etkin poli-
tikalar ve araçların hayata geçirilmesini temenni ediyoruz. 

GELİR DAĞILIMI DAHA ADİL OLSUN 

Dünyanın 10 büyük ekonomisi arasına girmeyi hedefleyen 
Türkiye'nin sosyal standartlarda da dünyada ilk 10'a girme he-
defiyle hareket etmesi gerektiğine inanıyoruz. Yeni dönemde 
gelir dağılımının daha adil olduğu, kadınlar ve gençler başta 
olmak üzere işsizliğin ve kayıtdışı istihdamın daha da azaltıldı-
ğı, kadınlarımıza daha fazla istihdam olanaklarının sağlandığı, 
çocuk işçiliğinin ve her türlü istismarının önlendiği, asgari ücre-
tin insanca yaşanabilir bir seviyede olduğu, ülkemizde ve böl-
gemizde terörün son bulduğu, bölgemizde ve dünyada savaşın 
son bulduğu bir dünya temel hedefimiz olmalıdır. 

HAK-İŞ olarak taşeron mücadelesinin öncülüğünü yaptık ve 12 
yıllık mücadelemizin sonucunda taşeron işçilerimiz kamuda 
kadrolarını elde etti. Taşeron işçilerimizin kadroya alınmasıy-
la çalışma hayatında demokrasi tarihimizin en büyük reformu 
gerçekleştirilmiştir. Taşeron işçilerin kadroya alınması konu-
sunda başta Sayın Erdoğan olmak üzere bakanlarımıza ve hü-
kümetimize teşekkür ediyoruz. Yapılan ilk düzenlemede bazı 
eksiklikler vardı. Biz bu eksikliklerin giderilmesi için de yoğun 
bir çalışma yürüttük ve 30 Haziran'da yeni bir kararname yayın-
landı. Bu kararname ile uzun süredir tartıştığımız ve daha önce-
ki kararnamelerde olması gereken taşeron işçilere kadro yolu 
da açılmış oldu. HAK-İŞ olarak, bu sürecin tamamlanmasından 
memnuniyet duyacağız. 

MİLLETİN YANINDA SAF TUTTUK 

• 15 Temmuz işgalinde HAK-İŞ nasıl bir direniş gösterdi? 

 HAK-İŞ Konfederasyonu "15 Temmuz Türkiye'yi işgal ve hain 
darbe girişimine" karşı ilk andan itibaren tepkisini en net bi-
çimde ortaya koymuştur. Hiç şüphesiz ki hain darbeciler, 15 
Temmuz gecesi ülkemizin birliğine; bütünlüğüne kast etmiş, 
milletin meclisini bombalamış, milli iradeye saldırmıştır. Ancak 
milli iradenin yılmaz nöbetçileri tek vücut olmuş, hain darbe 
girişimini bertaraf etmiştir. HAKİŞ de yarım milyonun üzerin-
deki üyesiyle birlikte darbe girişimi olduğunun anlaşılmasının 
hemen ardından, milletten, demokrasiden ve özgürlüklerden 
yana tavır almış ve millet iradesinin yanında saf tutmuştur. 

HAK-İŞ Konfederasyonu olarak, bütün sendikalarımız ve teşkila-
tımızla birlikte Konfederasyonumuz, hain darbe girişimine kar-
şı tavrını net bir şekilde ortaya koymuş, sağlam bir demokratik 
duruş sergilemiş, bu uğurda büyük bir bedel ödemiştir. Millet, 
demokrasi ye özgürlük için mücadele ederken HAK-İŞ teşkila-
tının onurlu mensuplarından, Celalettin ibiş, Ahmet Özsoy, Ali 
Karslı ve Hakan Gülşen şehit olmuş, yüze yakın üyemiz de gazi 
olmuştur. Tüm şehitlerimize bir defa daha Yüce Allah'tan rah-
met, gazilerimizi de şükran ve minnetle anıyorum.

HAK-İŞ olarak, nasıl ki 15 Temmuz gecesi ilk andan itibaren 
sokaklara çıkıp, vatanımız, bayrağımız, demokrasimiz ve öz-
gürlüklerimiz için mücadele ettiysek, o günden bu yana ilkesel 

olarak her platformda ve toplantımızda bu kararlılığımızı dile 
getiriyor, "15 Temmuz'u Unutmadık Unutturmayacağız" diyo-
ruz. 

• 15 Temmuz sonrası FETÖ'ye karşı verilen mücadeleyi yeterli bu-
luyor musunuz?

 15 Temmuz sonrasında FETÖ ile müjdele ve yargı süreci devam 
ediyor. Bu terör örgütünün her gün yeni unsurları karşımıza çı-
kıyor. Halen bunların içeride bağlantıları olduğu ve aktif olarak 
çalıştığı görülüyor. O nedenle 15 Temmuz hain darbe girişimine 
karşı devletin başlattığı ve yürüttüğü operasyonları destekliyo-
ruz. Yargı sürecinin daha da hızlı bir şekilde sonuçlanmasını ve 
hain teröristlerin ey ağır şekilde cezalandırılmasını, millet vic-
danının da bunları görmesini istiyoruz. 

Uluslararası platformda da FETÖ, PKK/PYD-YPG ve DEAŞ başta 
olmak üzere tüm terör örgütlerine karşı yürütülen çalışmaları 
sonuna kadar destekliyoruz. FETÖ başta olmak üzere bu örgüt-
lerin dünya genelindeki unsurlarıyla mücadele edilmesini ve bu 
yapının dünyada da ciddi bir şekilde tasfiye edilmesi konusun-
da çaba sarf edilmesini istiyoruz. 

• Çocuk işçiliğiyle mücadele noktala neler yapıyorsunuz. Ayrıca 
son aya artan çocuklara yönelik suçlarla ilgili düşüncelerinizi ala-
bilir miyiz? 

 Türkiye'de çocuk işçiliğinin önlenmesi konusunda son yıllar-
da olumlu gelişmeler gözlemlenmektedir. 2018 yılı Türkiye'de 
Çocuk İşçiliğiyle Mücadele Yılı olarak ilan edilmiş ve bu konu-
da farkındalık oluşturulması konusunda önemli çalışmalar 
yürütülmektedir. Tüm bu gelişmelere rağmen, çocuk işçiliği ile 
mücadele konusunda toplumlunuzun yeterli bilince ulaşması, 
çocuk işçiliğinin en kötü biçimlerinin sona erdirilmesi ve çocuk-
lar için daha koruyucu ortamlar sağlanması için yapılacak daha 
çok iş bulunmaktadır. 

“Sendikalarımız, hain darbe 
girişimine karşı tavrını net bir 
şekilde ortaya koymuş, sağlam 
bir demokratik duruş sergilemiş, 
bu uğurda büyük bir bedel 
ödemiştir. Millet, demokrasi ye 
özgürlük için mücadele ederken 
HAK-İŞ teşkilatının onurlu 
mensuplarından, Celalettin ibiş, 
Ahmet Özsoy, Ali Karslı ve Hakan 
Gülşen şehit olmuş, yüze yakın 
üyemiz de gazi olmuştur.”
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ÇOCUĞUN YERİ İŞ DEĞİL, OKULDUR

18 yaşın altındaki her birey çocuktur ve çocukluğunu en güzel 
şekilde yaşamalıdır. Çocuklar, asla iş gücü ve beşeri sermaye 
değildir. Aksine işlenmeyi bekleyen bir cevherdir. Çocukların 
her ne sebeple olursa olsun, istismar edilmesi, kayıtdışı çalıştı-
rılması, ağır ve tehlikeli işlerde çalıştırılması, zihinsel ve fiziksel 
gelişimine engel olacak işlerde ve uzun sürelerde çalıştırılması, 
eylemlerde, çatışmalarda, savaşlarda kullanılması kabul edile-
mez. O yüzden çocuğun yeri ne sokak, ne tarla, ne de fabrikadır. 
Çocuğun yeri okuldur. 

HAK-İŞ Konfederasyonu olarak, sendikal örgütlenmeyi, işçile-
rin haklarına kavuşabilmesine olanak sağlanması kadar çocuk 
işçiliğinin önlenmesi konusunda da önemli bir adım olara^ 
görmekteyiz. Çocuk işçiliğiyle mücadele için bütün işyerlerini 
sendikalı olmaya davet ediyoruz. Çünkü sendikal örgütlülüğün 
olduğu yerde çocuk işçiliği olmaz. 

COCUK İSTİSMARI SON BULSUN 

Ülkemizde son aylar ve günlerde "kayıp çocuk"lar ve "çocuk 
istismarı"na yönelik haberleri geleceğimiz adına kaygıyla takip 
ediyoruz. HAK-İŞ olarak, çocuklara bugünden sahip çıkamaz-
sak, sadece çocuklarımızı kaybetmekle kalmayacağımızı, aynı 
zamanda geleceğimizi de kaybedeceğimizi biliyoruz. HAK-İŞ 
olarak, çocukların her türlü istismarına son verilmesini istiyor, 
güvenilir ve sağlıklı bir ortamda büyümelerinin sağlanması ko-
nusunda toplumun bütün kesimlerini sorumluluk almaya davet 
ediyoruz. 

• HAK-İŞ'in Türkiye Endüstriyel İlişkiler Sistemi içerisindeki yeri ve 
önemi ile ilkeleri hakkında bilgi verir misiniz? HAK-İŞ'i farklı kılan 
unsurlar nelerdir? 

 HAK-İŞ Konfederasyonu, Türkiye Endüstri İlişkiler Sistemi'nin 
ve Türk Sendikal Hareketi'nin güçlü, aktif ve belirleyici bir aktö-
rüdür. HAK-İŞ 42 yıllık onurlu tarihinde, bütün sorunlara model, 
proje ve çözümler üreten bir konfederasyondur. HAK-İŞ aynı za-
manda uluslararası sendikal hareketinin de saygın ve aktif bir 
üyesidir. 

HAK-İŞ'in yürüttüğü sendikal mücadelenin temelini, insan, 
emek ve demokrasi oluşturmaktadır. Çünkü HAK-İŞ, kararlı, 
sosyal diyalog ve sosyal ortaklığa dayanan, ilkeli, sorumlu bir 
sendikacılık anlayışına sahiptir. Çalışma hayatının her alanında 
yeni modeller ve yeni politikalar üretme çabasında olan HAK-
İŞ; sosyal model, sosyal diyalog, sosyal sorumluluk, istihdam, 
üretim, verimlilik, rekabet, örgütlülük, endüstriyel demokrasi, 
yeterlilik, hayat boyu öğrenme gibi kavramları ön yargılardan 
uzak, içselleştirerek ve içini doldurarak kullanmaya özen gös-
termektedir. 

HAK-İŞ, çalışma mevzuatı, sosyal model, ekonomik model, is-
tihdam stratejisi gibi alanların her birinde öncü bir rol üstlen-
mekte, politika geliştirmekte, eylem planları oluşturup, hayata 
geçirmektedir. HAK-İŞ bilgi sendikacılığı, hizmet sendikacılığı 
gibi yeni sendikal anlayışları öne çıkarmaktadır. 

HAK-İŞ, çağımızın yükselen değerlerinin gerisinde kalmamış, 
aksine bu değerlere; yerelle, küreseli birleştiren "yeni yorum-

lar" getirmiştir. HAK-İŞ; sosyal ve toplumsal hareket, bilgi ve 
hizmet sendikacılığı ile yeni işçi bilincinin öncüsü olmaya, onu 
geliştirmeye çabalamıştır. Değerlerinden ve tarihsel arka plâ-
nından kaynaklanan bir "kimlik ve aidiyet bilinci" oluşturmuş-
tur. Bunu oluştururken, sayısal olarak da gelişmiş ve büyümüş, 
ülke gündeminde ve endüstriyel ilişkilerde "belirleyici bir ak-
tör" haline gelmiştir. 

TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜĞÜYÜZ 

HAK-İŞ Konfederasyonu bugün, yarım milyonu aşkın üye sayısı 
ile Türkiye'nin en büyük konfederasyonlarından biridir. 

HAK-İŞ olarak, sendikal hareketin erdemli bir inşaya ihtiyacı 
olduğunu biliyoruz. Biz, bu erdemli sendikal inşayı; sendikal 
hareketin, baştan sona yenilenmesi ve yeniden doğuşu olarak 
niteliyoruz. Sendikaların, kurumsal yapılarını değiştirip dönüş-
türeceği, her alanda sorumluluk alacağı bir süreç olarak tanım-
lıyoruz. 

HAK-İŞ olarak, erdemli bir sendikal inşayı, medeniyet temelleri-
miz üzerinde bina etmek için emek veriyoruz. Geleceğe yönelik 
öngörülerde bulunarak gerçekçi politikalar oluşturarak, sendi-
ka-üye ilişkilerini, sendika-sivil toplum ilişkilerini yeniden güç-
lendirerek, "bilgi çağı"nın kavram ve kurumlarını içselleştirerek 
sendikal inşamızı gerçekleştiriyoruz. 

• Erdoğan ismi artık siyasetin üstünde bir isim. Erdoğan, Türkiye 
ile anılan ümmetle özdeşleşen bir sembol. Batı'nın Erdoğan fobisi 
hakkında ne düşünüyorsunuz? 

 Sayın Erdoğan'ın belediye başkanlığından Cumhurbaşkanlığına 
kadar temsil ettiği siyasi duruşu, önlenemez siyasal yükselişi, 
karizmatik liderlik özelliklerine dikkat çekmek gerekir. Sayın 
Cumhurbaşkanımız, Sendikalar Kanunundan taşeronların kad-
roya alınmasına kadar emekçilerin önemli sosyal politika so-
runlarını çözerek çalışma hayatına ilişkin tarihi kararlara imza 
atmıştır. Cumhurbaşkanımız "Dünya 5'ten büyüktür" sözü ile 
yeryüzünde tüm mazlum milletlere, adeta başka bir dünyanın 
da kurulabileceği konusunda önderlik etmiştir. 

BATI ER YA DA GEÇ ERDOĞAN'I KABUL EDECEK 

Batı hoşlanmadığı, güçlenmesini istemediği bir iktidarı ve lideri 
asılsız suçlamalarla karalamaya çalışıyor ve adeta bunu bir fobi 
haline getirmeye çalışıyor. Çünkü; bugün Cumhurbaşkanımız 
Erdoğan'ın liderliğinde dünyaya meydan okuyan, güçlenen, 
milli değerlere önem veren bir Türkiye var. Bugün bu Türkiye'yi 
yöneten, milletinin güvenini sırtlamış, dünya mazlumları ta-
rafından da bağrına basılan, kucaklanan güçlü bir lider var. 
Batı'nın tüm rahatsızlıklarını bu çerçeveden değerlendirmek 
lazım. 

Sayın Erdoğan'ın "Dünya Beşten Büyüktür" söylemini iyi de-
ğerlendirelim. Bağımsız dış politikasıyla, itibarlı pasaportuyla, 
yükselen ekonomisiyle bölgesinde ve dünyada söz sahibi bir 
Türkiye var. Batı bunu er geç kabul edecektir.
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Konfederasyonumuz HAK-İŞ, “15 Temmuz Türkiye’yi İşgal ve Hain 
Darbe Girişiminin” 2. Yıldönümünde 15 Temmuz bilincini diri tutmak, 
şehit yakınları ve gaziler ile dayanışma içinde olmak amacıyla darbe-
cilerin yargılandığı Sincan Cezaevi Kampüsü önünde bir dizi etkinlik 
gerçekleştirdik.

Genel Başkanımız Mahmut Arslan’ın bir konuşma yaptığı etkinliğe 
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna, AK Parti Ankara 
Milletvekili Emrullah İşler, AK Parti Ankara Milletvekili Nevzat Ceylan, 
Genel Başkan Vekilimiz Av. Hüseyin Öz, Genel Başkan Yardımcılarımız 
Celal Yıldız, Halil Özdemir, Mehmet Keskin, Genel Sekreterimiz Ali 
Rıza Yılmaz, Ankara 15 Temmuz Platformu Koordinatörü Mustafa 
Kır, Ankara 15 Temmuz Platformuna bağlı sivil toplum kuruluşları 
ve temsilcileri, konfederasyonumuza bağlı sendikaların başkan ve 
yöneticileri ile yüzlerce HAK-İŞ üyesi ve protokolün yoğun katılımıyla 
gerçekleştirildi.

HAK-İŞ’e bağlı sendikalarımızın başkan ve yöneticileriyle yüzlerce 
HAK-İŞ üyesinin katıldığı anma toplantısında “HAK-İŞ burada hainler 
nerede”, “Şehitler Ölmez Vatan Bölünmez” sloganları atıldı.

“HAİNLERE, ÇETELERE, İHANET ODAKLARINA KARŞI 
BURADAYIZ”

Genel Başkanımız Mahmut Arslan, “Vatanı, milleti, inançları, özgürlü-
ğü ve milli irade için hayatlarını kaybetmiş 15 Temmuz şehitlerimize, 

onun yakınlarına saygılarımızı, muhabbet ve hürmetlerimizi sunu-
yoruz. Bizler önemli bir mücadele için buradayız, bir dava için bu-
radayız. Hainlere, çetelere, ihanet odaklarına mesaj vermek için bu-
radayız. Başta 15 Temmuz şehitlerimiz olmak üzere onlarla beraber 
olduğumuzu, şehit ailelerimiz ve gazilerimizle yan yana olduğumuzu, 
onlara teşekkür etmek için, hain FETÖ’cülere karşı milletimizin birlik 
ve beraberliğini göstermek için buradayız. Sesimiz gür çıkmazsa, da-
yanışmamız güçlü olmazsa, zalimleri cesaretlendirirsiniz. Bizler bu 
meydanda güçlü bir ses vermezsek, dayanışmamızı, kardeşliğimizi 
hainlere karşı birlikte olduğumuz mesajını doğru olarak vermezsek 
hainleri cesaretlendirmiş oluruz. Biz zalimlerin cesaretini kırdık. O ha-
inlere gereken cevap verildi ama halen mücadele devam ediyor. Biz 
de HAK-İŞ olarak 15 Temmuz’u unutmayacağız, unutturmayacağız” 
dedi.

Arslan, “HAK-İŞ olarak 4 şehidimiz, 100’den fazla gazimiz var. Buradan 
tüm şehitlerimize Allah’tan rahmet, gazilerimize acil şifalar diliyo-
rum. Şu anda Türkiye’ye karşı büyük bir algı operasyonu yürütülüyor. 
Kapıkuleden çıktığımızda karşımıza bu hain FETÖ örgütünün kurum-
ları çıkıyor. Mücadelemiz büyük, mücadelemiz kutlu ama mücadele-
miz çok zor” diye konuştu.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna, 15 Temmuz hain 
darbe girişiminin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın önderli-
ğinde tüm millet olarak engellendiğini belirterek, FETÖ hainlere karşı 
yürütülen mücadelenin aralıksız olarak devam edeceğini söyledi.

SİNCAN CEZAEVİ ÖNÜNDE 15 TEMMUZ EYLEMİ

15 Temmuz bilincini diri 
tutmak için 15 Temmuz 

Platformu ile birlikte Sincan 
Cezaevi Kampüsü önünde 

eylem yaptık.
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12 Ağustos 2018 tarihinde gerçekleştirilen anma etkinliğine Genel 
Başkanımız Mahmut Arslan, Keçiören Belediye Başkanı Mustafa 
Ak, konfederasyonumuza bağlı sendikaların genel başkanları ve 
şube başkanları, şehit ve gazilerimizin aileleri, üyelerimiz ve basın 
mensupları katıldı.

Anma programı Hizmet-İş Sendikamızın Ankara 2 No'lu Şube 
Başkanı Recep Dere ve şube yönetim kurulu üyeleri tarafından or-
ganize edilerek, etkinlik Kur'an-ı Kerim tilaveti ve duaların okun-
masıyla başladı.

Programda 15 Temmuz gecesi yaşananları anlatan Genel 
Başkanımız Mahmut Arslan, HAK-İŞ’in 15 Temmuz hain darbe giri-
şiminde, 4 şehit verdiğini hatırlatarak, "15 Temmuz'u unutmayaca-
ğız ve unutturmayacağız' prensibimiz gereği, bütün toplantılarda 
tüm şehit ve gazilerimizi tekrar rahmetle anıyoruz. Buradan ayrıca 
Celalettin İbiş kardeşimize de Allah'tan rahmet diliyorum." dedi.

Arslan, ABD ve taşeronlarının bu kez de Türkiye'nin ekonomisini 
hedef alarak yeni bir operasyon başlattıklarını belirterek, "Şimdi 
de bu hainler Türkiye üzerinden ikinci kez ekonomik bir savaşı baş-
lattılar. Bu ekonomik savaşta Türkiye'yi diz çöktürmek, Türkiye'yi 
yıkmak için içeriden ve dışarıdan yeni taşeronlarını devreye soku-
yorlar. Mücadele devam ediyor. Türkiye yeni bir mücadeleyi ve yeni 
bir dayanışmayı, yeni bir kardeşliği ortaya koymak durumundadır. 
Bu saldırılar 15 Temmuz saldırılarından daha farklı ve daha kap-
samlı." diye konuştu.

15 Temmuz'un rövanşı niteliğinde sürdürülen bu ekonomik savaş-
ta herkesin uyanık olması gerektiğini belirten Arslan, "Milletimiz 
bugünde yanyana omuz omuza, dayanışma içerisinde olmalı. 
Geçmişte yaşadığımız sıkıntıları göze almadan bize rahat yok. 
Ekonomik tehditleri, saldırıları elimizin tersiyle itip rahat bir yaşam 
sürebilmek için bir bedel ödenmesi gerekiyorsa bedel ödemeye 
hazırız. Bu topraklar mübarek topraklar. Bu toprakların faturası çok 
ağır. Bu topraklar için canımızı feda ederek bu günlere geldik. Bu 
topraklar için yeni bir fedakarlık bekleniyorsa, ne yapmamız gerek-
tiğini biliyoruz ve bunu yapacağız." dedi.

"ALLAH ŞEHİTLERİMİZDEN RAZI OLSUN"

15 Temmuz'da şehit olanların sayesinde Türkiye'nin bugünle-
re geldiğini sözlerine ekleyen Arslan, sözlerini şöyle sürdürdü: 
"Emperyalist güçler şunu bilmeli. Bu topraklar sıradan toprak-
lar değil. Bu millet sıradan bir millet değil. İstediğiniz zaman 
bu millete dayatarak bu millete bir şey kabul ettiremezsiniz. 
Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere emperyalizme karşı dik du-
ralım, onurlu duralım. Onlara karşı mücadele eden herkesten Allah 
razı olsun. Bu ihanet odaklarına karşı, bu emperyalist güçlere karşı, 
bu hain anlayışlara karşı hep birlikte mücadele edeceğiz. 

Burada yatan bu şehit kardeşlerimiz 15 Temmuz'da hayatlarını 
kaybetmeseler bizler için kendilerini siper etmeselerdi biz düşü-
nün ne halde olacaktık? Bu alçaklara, bu hainlere, ihanet odak-
larına fırsat vermeyen bu şehitlerimizden Allah razı olsun. Onlar 
şehit oldular ki biz burada konuşabiliyoruz. Bu kardeşlerimiz için 
ne yapsak azdır.” dedi.

"GERİ ADIM ATMAYACAĞIZ"

Arslan, Sincan'da süren davaların bir an önce sonuçlandırılma-
sını ve hainlerin en ağır cezaları alması gerektiğini hatırlatarak, 
"Bu mücadelede geri adım atarsak, bilin ki bu şehitlerimizin iki 
eli bizim yakamızda olacaktır. Onların ruhlarının şad olması ve 
kabirlerinde rahat uyumaları için bize büyük görevler düşüyor. 

ARSLAN: BİR BEDEL ÖDEMEMİZ GEREKİYORSA ÖDERİZ!

15 Temmuz şehitlerimizi, Türkiye’yi 
işgal ve hain darbe girişiminin 
ikinci yıldönümünde, Karşıyaka 
Mezarlığı 15 Temmuz Şehitler 
Abidesi’nde dualarla andık.
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15 Temmuz'un halen sonuçlanmadığını hatırlatmak istiyorum. 
Sincan Cezaevindeki yargılamalar sürüyor. Bu yargılamalarda 
karşılaştığımız ihanet odaklarının, taşeronlarının yaptıkları bizleri 
gerçekten çok üzüyor. Şehit yakınları ile alay ederek bir provakas-
yon yapmak istiyorlar. En kısa zamanda cezalandırılmalarını isti-
yoruz. Onun için yargılamaların takipçisiyiz. Hak-İş olarak Sincan 
Cezaevindeki nöbetlerimiz devam ediyor. Buradan ayrıca gazileri-
mize de acil şifalar diliyoruz." dedi.

AK, ''MİLLETİMİZ SAYESİNDE BU HAİN DARBE ÖNLENDİ''

Programda konuşan Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak'ta şe-
hitlere rahmet dileyerek, "15 Temmuz'u unutmamak, unutturma-
mak için Hak-İş'in yapmış olduğu bu etkinlikten dolayı başkanımızı 
ve ekibini kutluyorum. O gece uzun bir geceydi, karanlık bir gecey-
di, zor bir geceydi. O zor geceyi yaşayanlar, o alanlarda olanlar, ça-
tışmalara katılanlar, o geceyi bizden daha iyi biliyorlar. O geceyi ay-
dınlığa çeviren gazi ve şehitlerimiz ve sayın Cumhurbaşkanımızın 
çağrısıyla meydanlara inen milletimiz sayesinde bu hain darbe ön-
lendi. O geceyi planlayanlar hala planlarından vazgeçmiş değiller. 
Bu milletin her daim her gecesini bir nöbet gecesi gibi geçirmesi 

gerekiyor. Bu ekonomik savaşta 15 Temmuzun rövanşıdır." dedi.

Programda ayrıca 15 Temmuz gazisi Ahmet Arık ve 15 Temmuz 
şehidimizin oğlu Celalettin İbiş'in oğlu Yasin İbiş yaptıkları ko-
nuşmalarda, anma programını gerçekleştiren Hak-İş ailesine ve 
Konfederasyon Genel Başkanı Mahmut Arslan'a, emeği geçen tüm 
çalışanlara ve Keçiören Belediye Başkanı'na teşekkürlerini sundu-
lar. Mahmut Arslan ve Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak, 15 
Temmuz şehitlerinin kabrine birlikte karanfil bıraktılar.

ARSLAN’DAN ŞEHİT KAVCI’NIN AİLESİNE ZİYARET

Genel Başkanımız Mahmut Arslan, şehit Bayram Kavcı’nın ailesini 
ziyaret etti. Şehit Bayram Kavcı, Şırnak Uludere Habur mevkiinde 
teröristler tarafından önceden yola döşenen el yapımı patlayıcının 
infilak ettirilmesinin ardından yaşanan çatışmada 10 Ağustos 2016 
tarihinde şehit düşmüştü. 

Düzenenlenen mevlid töreninde şehidin Babası İzzet Kavcı ve 
annesi Gülseren Kavcı ile görüşen Arslan’a ziyarette Hizmet-İş 
Sendikası Ankara 2 Nolu Şube Başkanı Recep Dere eşlik etti.
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İşbirliği protokolüne Genel Başkanımız Mahmut Arslan, HAK-İŞ Genel 
Sekreter Yardımcısı Erdoğan Serdengeçti, Türkiye Gaziler ve Şehit 
Aileleri Vakfı Başkanı Lokman Aylar, gaziler ve basın mensupları ka-
tıldı.

Protokol, Genel Başkanımız Mahmut Arslan ile Türkiye Gaziler ve 
Şehit Aileleri Vakfı Başkanı Lokman Aylar tarafından imzalandı.

Protokol ile Türk Silahlı Kuvvetleri ve Emniyet Teşkilatı mensupları, 
köy korucularının kutsal görevleri yerine getirirken yaralanma veya 
uzvunu kaybetme sonucunda, yasayla Gazilik unvanı verilen kahra-
manlarımız, vazife malulleri ve şehitlerimizin milletimize emanet etti-
ği ailelerine destek olmak amaçlanıyor.

Genel Başkanımız Mahmut Arslan, şehit ve gazilerin hayatımızın 
önemli bir parçası olduğunu belirterek, “Bugün HAK-İŞ ve Türkiye 
Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı için tarihi bir gündür. Vakfımızın merke-
zinde böyle tarihi bir protokolü imzalama imkanı bulduğumuz için 
HAK-İŞ olarak gerçekten gururluyuz. Özellikle yüzyıllık geçmişimize ve 
yakın tarihimize baktığımızda hepimizin yakınında, her evde kaçınıl-
maz olarak gazi ve şehit yakınları var. Bu toplum, gerektiğinde gözünü 
kırpmadan vatanı, değerleri, inançları, bağımsızlık ve özgürlüğü için 
hayatını feda edebilecek bir toplumdur. Ülkemizin zor zamanlarında 
mücadele eden bu insanları normal zamanlarda da hatırlamak, on-
larla beraber olmak ve onların sorunlarıyla yüzleşmek, onlarla el ele 
vermek aslında bir sorumluluk ve vatan borcumuzdur” dedi.

“PROTOKOLÜ VATANIMIZ VE MİLLETİMİZ İÇİN HAYIRLI BİR 
FAALİYET OLARAK GÖRÜYORUM” 

Günlük rutin işlerle birlikte gazi ve şehit aileleriyle her zaman birlikte 
olmayı işlerinin bir parçası olarak gördüğünü anlatan Arslan, “Vakıf 
Başkanımız Lokman Aylar’la yaptığımız uzun müzakereler sonucun-
da böyle bir protokolü imzalama kararı aldık. Bugün vakfımızın yöne-
ticileriyle beraber olmak bizim için büyük bir onurdur. Hayırlı bir yola 

çıktık. Gazilerimiz ve şehit yakınlarımız için her türlü katkı ve destek 
vermeye devam edeceğiz. Bugün imzaladığımız protokolü vatanımız 
ve milletimiz için hayırlı bir faaliyet olarak görüyorum” ifadelerini kul-
landı.

Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı ile birlikte hayırlı bir yola çıktıkla-
rını belirten Arslan, “Bu protokolün ülkemiz, bağımsızlığımız, özgürlü-
ğümüz ve HAK-İŞ için hayırlı olmasını diliyorum. 700 bine yakın üyesi 
ve 22 sendikasıyla birlikte Türkiye’nin en büyük işçi konfederasyonla-
rından birisi olan HAK-İŞ mensuplarının da bizimle aynı hassasiyetleri 
taşıdığını belirtmek isterim” dedi.

Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Başkanı Lokman Aylar da yaptığı 
konuşmada, HAK-İŞ ile imzalanan bu protokolü şehit ve gaziler için 
çok önemli bulduğunu belirterek, “Türkiye’nin en büyük konfederas-
yonlarından birisi olan HAK-İŞ ile bu protokolü imzalamaktan onur ve 
şeref duyduk. Bu protokolün diğer örgüt ve STK’lara da örnek olma-
sını temenni ediyorum. Bugün bu anlaşma ile umutlarımız yeşerdi, 
bu anlaşmayla birlikte bir kez daha yalnız olmadığımızı gördük. Bu 
ülkeye bir bedel ödemenin ne kadar onurlu olduğunu gördük. HAK-İŞ 
Genel Başkanımıza, tüm gazi ve şehit aileleri adına teşekkür ediyo-
rum” diye konuştu.

ŞEHİT YAKINLARI VE GAZİLERİMİZİN 
YANINDAYIZ

Konfederasyonumuz HAK-İŞ 
ile Türkiye Gaziler ve Şehit 

Aileleri Vakfı arasında işbirliği 
protokolü imzalandı.
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Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 30 Mayıs 2018 tarihinde Şehit 
Aileleri ve Gazilerimizle bir araya geldi. Programa Genel Başkanımız 
Mahmut Arslan’ın yanı sıra, HAK-İŞ Genel Sekreteri Dr. Osman Yıldız, 
Türkiye Şehit ve Gazi Aileleri Vakfı Genel Başkanı Lokman Aylar, 
HAK-İŞ İstanbul İl Başkanı Mustafa Şişman, 15 Temmuz şehit ve gazi 
aileleri katıldı.

İftar programında konuşan Genel Başkanımız Mahmut Arslan, HAK-
İŞ olarak 15 Temmuz hain darbe ve işgal girişimini unutmamak 
ve unutturmamak için aldıkları kararı hatırlatarak, “15 Temmuz’u 
unutmamak ve unutturmamak için programlar yapıyoruz. Bunun 
için bugün şehit ve gazi ailelerimizle iftar programında bir araya gel-
dik” dedi.

15 Temmuz’da çalışma arkadaşlarından şehitler verdiklerini ve bir-
çok HAK-İŞ üyesinin şehit ve gazilik mertebesine yükseldiğini anla-
tan Arslan, “Şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyoruz. Gazilerimize 
canları pahasına ülkemize sahip çıktıkları için çok teşekkür ediyo-
ruz. Birlikte mücadele ettiğimiz, çalıştığımız bu arkadaşlarımızdan 
Allah razı olsun. Bize düşen şehit aileleri ve gazilerimizi unutma-
mak, onları hatırlamak, onlarla hemhal olmaktır” diye konuştu.

Gittikleri tüm illerde şehit ve gazi ailelerini ziyaret etmek istediklerini 
belirten Arslan, “Gazilerimize ve şehitlerimizin ailelerine onlarla bir-
likte olduğumuzu hissettirmek istiyoruz. Çünkü onlar bizden maddi 
değil, manevi katkı bekliyor” ifadelerini kullandı.

Türkiye Gazi ve Şehit Aileleri Vakfı Başkanı Lokman Aylar da vakıf 
olarak vatana sahip çıkmaya devam edeceklerini belirterek, “Bizler 
bu vatana bedel ödemiş şehit ve gazilerin aileleriyiz. Bu vatana ba-
balarımızı, çocuklarımızı verdik. Bizim çabalarımız kutsal toprakla-
rımıza teröristlerin ayak basmamasıydı. Bu millet her zaman bedel 
ödemeye hazırdır. Her zaman bayrağımıza ve vatanımıza sahip çık-
maya çalışacağız” dedi.

Aylar, Türkiye Şehit ve Gazi Aileleri Vakfı’na desteklerinden dolayı 
Genel Başkanımız Arslan’a teşekkür etti.

Programda şehidimiz Celalettin İbiş’in oğlu Yasin İbiş de kısa bir ko-
nuşma yaptı. İbiş, “HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan bizlere hiç-
bir zaman babamızın yokluğunu aratmadı. Her zaman yanımızda 
oldu, bizleri bir an olsun yalnız bırakmadı. Bundan dolayı kendisine 
çok teşekkür ediyoruz” dedi.

15 Temmuz gazisi Kazım Çakır da “Bir gazi olarak HAK-İŞ ailesi için-
de olmaktan gurur duyuyorum. Kahraman kardeşlerimiz olduğu 
müddetçe bayrak inmeyecek, vatan bölünmeyecektir. Bu kutsal 
ayda bizleri unutmayan Mahmut Arslan ve yönetim kurulu üyele-
rine teşekkür ediyorum. Tedavileri devam eden tüm gazilerimize 
sabır ve şifa diliyorum” diye konuştu.

ŞEHİT AİLELERİ VE GAZİLERİMİZLE BULUŞTUK
Genel Başkanımız Mahmut Arslan, Şehit ve Gazi Aileleriyle bir araya geldi.
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Sendikamız tarafından Balıkesir’in Havran ilçesine bağlı Koca Seyit 
Mahallesinde yaptırılacak olan sekiz derslikli “HİZMET-İŞ Sendikası 
Seyit Onbaşı İlkokulu’nun temeli törenle atıldı.

Temel atma törenine Genel Başkanımız Mahmut Arslan, Balıkesir 
Valisi Ersin Yazıcı, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai 
Kafaoğlu, Balıkesir Ak Parti Milletvekilleri Mustafa Canbey ve Belgin 
Uygur, Beykent Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı Akile 
Reşide Gürsoy, Genel Başkan Yardımcımız Celal Yıldız, Genel Başkan 
Yardımcımız Halil Özdemir, Balıkesir Şube Başkanımız Savaş Dal, 
Havran Kaymakamı Şeref Aydın, Havran Belediye Başkanı Emin 
Ersoy, Burhaniye Belediye Başkanı Necdet Uysal, Uşak, Denizli, 
Manisa, Bursa şube başkanlarımız ile Çanakkale, Edirne, Aydın ve 
İzmir il başkanlarımız, şubelerimizin kadın komite başkanları, va-
tandaşlar ve öğrenciler katıldı.

ŞEHİTLERİMİZE OLAN BORCUMU ÖDEMEK İÇİN ADIM ATIYORUZ

Törende konuşan Genel Başkanımız Mahmut Arslan, “Seyit onbaşı 
büyük bir kahramandır. Onu anmak ve onun adına bir şeyler yap-
mak da bizim borcumuzdur. Bütün şehit ve gazilerimize millet ve 
kurumlar olarak borcumuz var. Borcumuzu ödeme sorumluluğu-
muz var. Sorumluluğumuzun gereği olarak küçük bir adım attık. 
Temeli attığımız okulla ona olan borcumuzu ödemek istedik” dedi.

Türk milletinin inancı ve anlayışı gereği yapılamayacak olanla-
rı da yapabilen bir millet olduğunu belirten Arslan, “Koca Seyit, 

Çanakkale Savaşı’nın en kritik döneminde 275 kg’lık topu tek başı-
na taşıması ve nihayetinde o topun ateşlenmesi sonucu İngiliz ge-
misinin batırılması tarihin akışını değiştiren bir olay olmuştur. İşte 
Koca Seyitler 7 düvelin üzerimize saldırdığı bir dönemde imanlarıy-
la, inançlarıyla, sadakatlarıyla bu milletin kurtuluşunu sağladılar. 
Onlara borcumuz var. Hepsinden Allah razı olsun” diye konuştu.

KOCA SEYİT ONURLU BİR EMEKÇİYDİ

Seyit onbaşının nafakasını odun kömürü yapıp satarak kazandığını 
kaydeden Arslan, “Koca Seyit hayatının son dönemini de zeytinyağı 
fabrikasında hamallık yaparak geçmiştir. Hiçbir zaman devletten 
madalya alıp maaş almayı düşünmemiştir. O onurlu bir yaşamı, ha-
yatının sonuna kadar sürdürmüştür” ifadelerini kullandı.

Arslan, “Koca Seyit’in hayatının bütün yönlerini çocuklarımızın, 
gençlerimizin, milletimizin tanıması gerekiyor. O bir kahramandır, 
onu anmak ve onun adına bir şeyler yapmak da bizim borcumuz-
dur. Bugün bu borcu ödemek için buradayız. Onun adına bir okulun 
temelini atıyoruz” diye konuştu.

Koca Seyit’i tanıtma görevini de üstleneceklerini belirten Arslan, 
şunları kaydetti: “Aslında bu okulla beraber HAK-İŞ’in 700 bin üye-
si, 22 sendikası ve milyonlarca mensubuyla birlikte Koca Seyit’i 
daha geniş kitlelere doğru bir şekilde tanıtacağız. Bizim bundan 
sonra Seyit onbaşıyı ülkemize ve dünyaya tanıtma sorumluluğu-
muz da olacak. Onun hayatını konu alan bir yayın hazırlayacağız. 
Yaptıracağımız okul da onun mirasının ebediyen yaşaması için bir 
vesile olacaktır.”

Törende Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı, Balıkesir Büyükşehir Belediye 
Başkanı Zekai Kafaoğlu ve Balıkesir Ak Parti Milletvekili Mustafa 
Canbey de bir selamlama konuşması yaptılar. 

Konuşmaların ardından okulun temeli, dualarla atıldı. HİZMET-İŞ 
Sendikası Seyit Onbaşı İlkokulu’nun, 23 Mayıs 2019’da bitirilmesi 
hedefleniyor. 

ARSLAN, SEYİT ONBAŞININ KABRİNİ ZİYARET ETTİ

Genel Başkanımız Arslan, törenin ardından Seyit Onbaşı’nın kabrini 
ziyaret ederek dua etti. Arslan, ardından Seyit Onbaşı adına yaptırı-
lan müzeyi gezdi. Burada yetkililerden bilgi aldı.

HAVRAN SEYİT ONBAŞI İLKOKULU'NUN TEMELİ ATILDI
Sendikamız tarafından Balıkesir’in Havran ilçesine bağlı Koca Seyit Mahallesinde yaptırılacak olan 

sekiz derslikli “HİZMET-İŞ Sendikası Seyit Onbaşı İlkokulu’nun temeli törenle atıldı.
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Genel Başkanımız Mahmut Arslan, emekçi ailesinin evine yaptığı 
sürpriz ziyaretin ardından, 15 Temmuz Şehidimiz Celalettin İbiş’in 
ailesini ziyaret etti.

Ramazan ayının ibadet ayı oldu kadar birlik, beraberlik, dayanışma 
ve hatırlanma ayı olduğunu belirten Arslan, Şehit ve Gazi aileleri-
nin her zaman yanında olmaya çalıştıklarını söyledi.

Arslan, “Şehidimiz Celalettin İbiş değerli bir çalışma arkadaşımızdı. 
Şehitlik herkese nasip olmaz; 80 milyonun içinde 250 kişiye na-
sip oldu. 15 Temmuz’da hedef Türkiye idi; bu bir işgal girişimiydi. 

Şehitlerimizle onur ve gurur duyuyoruz. Onlar ülkemizi korumaya 

çalışmakla hepimizi savundular” diye konuştu.

HAK-İŞ’in 15 Temmuz’u unutturmamak için karar aldığını belirten 

Arslan, “15 Temmuz’u unutturmamalıyız. Aksi halde gelecek nesil-

lere anlatamayız. Canlı tutmalıyız ki, idrak edebilsinler” dedi.

Ziyarette Genel Başkanımız Arslan’a, şehit eşi Miyase İbiş ile oğlu 

Yasin ve Fikret İbiş tarafından bir kılıç hediye edildi.

Genel Başkanımız Mahmut Arslan, Muş’ta şehit Cengiz Uslu’nun 
ailesini ziyaret etti. 

Arslan, Mayıs 2018’de Ağrı’da bombalı tuzak sonucu şehit düşen 
Cengiz Uslu’nun, Muş’un Zafer Mahallesi’ndeki baba evine taziye 
ziyareti gerçekleştirdi. 

Arslan, şehidin babası Kazım Uslu, annesi Yıldız Uslu ile ağabeyi ve 
amcalarına başsağlığı diledi.

Ziyarette Arslan’a Şehit ve Gazi Aileleri Vakfı Muş Temsilcisi Nurullah 
Köse, HAK-İŞ Muş İl Başkanı Yaşar Kalır eşlik etti.

Türkiye’nin zor bir bölgede bulunduğunu ve etrafının ateş çemberi 
olduğunu belirten Arslan, şehit annesi ve babası olmanın zor oldu-
ğu kadar onur verici olduğunu söyledi.

Kendisinin Şehit ve Gazi Aileleri Vakfı’nın kurucularından olduğunu 
hatırlatan Arslan, şehitlerimizin mirasına ve ailelerini sahip çıkmaz-
sak, ülkemize sahip çıkamayız. HAK-İŞ olarak, Şehit ve Gazi Aileleri 
Vakfı ile protokol imzaladık. Şehitlerimizin aileleri elimizden gelen 
yardımı yapıyoruz” dedi.

Genel Başkanımız Mahmut Arslan, şehit ailesine Kur'an-ı Kerim he-
diye etti.

15 TEMMUZ ŞEHİDİMİZİN AİLESİNİ ZİYARET ETTİK

MUŞ’TA ŞEHİT AİLESİNİ ZİYARET
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Genel Başkanımız Mahmut Arslan, beraberindeki HAK-İŞ Elazığ 
İl Başkanı Kazım Cavlı ve Elazığ Anadolu Şehit Aileleri Derneği 
Başkanı Veysel Doğan ile birlikte, 22 Temmuz 2018 tarihinde şehit 
Zülfi Karabulut’un evini ziyaret etti.

Arslan, 1998 yılında Tunceli’de teröristlerle girilen çatışmada şehit 
olan Zülfi Karabulut’un evini ziyaret ederek, ailesiyle görüştü.

Şehitlerin, şehit ailelerinin ve gazilerin unutulmaması gerektiğini 
söyleyen Arslan, “Devlet ve millet olarak şehitlerimizin ailelerine 
ve gazilerimize sahip çıkmalıyız. Şehitlerimizin yerini doldurama-
yız, onlar hem geride bıraktıkları aileleri için hem de milletimiz için 
büyük bir onurdur” dedi.

Şehit eşi Leyla Karabulut da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile 
getirerek, acıların paylaşıldıkça azaldığını söyledi.

Arslan, ziyarette şehit eşine Kur’an-ı Kerim hediye etti. Elazığ 
Anadolu Şehit Aileleri Derneği Başkanı Veysel Doğan da Arslan’a 
ay yıldız rozet hediye takdim etti. Arslan’a ayrıca, şehit aileleri ve 

gazilere desteklerinden dolayı bir plaket takdim edildi.

Arslan, şehit evi ziyareti öncesinde, Elazığ Anadolu Şehit Aileleri 
Derneği’ni de ziyaret ederek, derneğin çalışmaları hakkında bilgi aldı.

ELAZIĞ’DA ŞEHİT EVİNİ ZİYARET

KARAMAN’DA ŞEHİT EVİNİ 
ZİYARET

ARSLAN, MALATYA’DA ŞEHİT 
EVİNE TAZİYE ZİYARETİNDE 

BULUNDU

Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 28 Temmuz 2018 tarihinde 
Karaman’da şehit Er Oğuzhan Küçük’ün ailesini ziyaret etti.

Genel Başkanımız Mahmut Arslan, Karaman’da şehit Er Oğuz-
han Küçük’ün ailesini ziyaret etti. Şehit Oğuzhan Küçük, 26 Ha-
ziran 2017 tarihinde Hakkari’nin Şemdinli ilçesinde teröristlerle 
girilen çatışmada şehit düşmüştü.

Ziyarette şehit Er Oğuzhan Küçük Babası Alaaddin Küçük ile 
annesi Şerife Küçük’le görüşen Arslan, başsağlığı dileğinde bu-
lundu.

Arslan’a ziyarette Hizmet-İş Sendikası Genel Merkez ve Kara-
man Şube Yöneticileri ile Kadın Komite üyeleri eşlik ettiler.

Genel Başkanımız Mahmut Arslan 24 Temmuz 2018 tarihinde, 
beraberindeki HAK-İŞ Malatya İl Başkanı Bünyamin Geleri ile bir-
likte, 20 Haziran 2018 tarihinde Hakkari’de şehit olan Er Ali Seydi 
Özdemir’in ailesine taziye ziyaretinde bulunarak, başsağlığı diledi.

Şehit evinde Baba Zekeriye Özdemir ve Şehidin kardeşi Yemliha 
Özdemir ile görüşen Arslan, şehit aileleri ve gazilerin unutulmama-
sı gerektiğini söyleyerek, “Şehit yakınları ve gazilerimize gereken 
sorumluluğu göstermeliyiz” dedi. Arslan şehit evi ziyaretinin ardın-
dan Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Malatya Şubesini ziyaret 
ederek Vakıf Başkanı Muharrem Kabrız, yönetim kurulu üyeleri ile 
bazı şehit ve gazi yakınlarıyla görüştü.
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Arslan, Adana’da 15 Temmuz 
Şehitlerinin Evini Ziyaret Etti

Öz ve Özdemir’den Şehit 
Ailesine Ziyaret

Osmaniye’de Şehit Ailesini 
Ziyaret

Diyarbakır’da Şehit Remzi 
Sözen’in Ailesine Ziyaret

Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 4 Kasım 2018 tarihinde Ada-
na’da, 15 Temmuz şehitleri Ahmet Oruç ve Mehmet Oruç ile 
Yunus Uğur’un ailelerini ziyaret etti. Ziyarette HAK-İŞ Adana İl 
Başkanı ve Sendikamız HİZMET-İŞ Adana Şube Başkanımız Ab-
durrahman Yücel, Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Adana 
Şube Başkanı Uğur Çiftçi ve Adana Şube Kadın Komitesi Başka-
nımız Zerrin Yalınız da hazır bulundular.

15 Temmuz şehitleri Ahmet Oruç ve Mehmet Oruç’un babası ile 
Yunus Uğur’un dedesi Mehmet Uğur da hatırlanmaktan duyduk-
ları memnuniyeti dile getirerek, acıların paylaşıldıkça azaldığını 
söylediler. Arslan, ziyarette şehit ailesine üzerinde Türk Bayrağı 
işlemesi bulunan Kur’an-ı Kerim hediye etti.

Genel Başkan Vekilimiz Av. Hüseyin Öz ve Genel Başkan Yardım-
cımız Halil Özdemir, Hatay’ın Dörtyol ilçesinde şehit ailesini zi-
yaret etti. Şırnak’ta PKK’lı teröristlerce tuzaklanan EYP’nin infilak 
etmesi sonucu 19 Haziran 2018 tarihinde şehit olan Uzman Ça-
vuş İzzet Ak’ın Hatay’ın Dörtyol ilçesinde yaşayan ailesini ziyaret 
eden Öz ve Özdemir şehidin annesi Ayşe Ak ve ağabeyi Kemal 
Ak’a başsağlığı dileklerinde bulundular.

Şehit ailesi ziyaretine Öz ve Özdemir’in yanı sıra, Öz İnşaat-İş 
Sendikası Genel Başkanı Zekeriya Koca, İskenderun Şube Baş-
kanımız Mehmet Yetim de katıldı. Genel Başkan Vekilimiz Av. Hü-
seyin Öz, şehit ailesine Kuran-ı Kerim hediye etti.

Genel Başkan Vekilimiz Av. Hüseyin Öz, Osmaniye’de, 11 Tem-
muz 2016 tarihinde Şanlıurfa’da görevi başında şehit düşen Po-
lis Memuru Mehmet Ünaldı’nın baba ocağına taziye ziyaretinde 
bulundu. Öz, şehidin babası Süleyman Ünaldı, annesi Zeynep 
Ünaldı ve ağabeyi Osmaniye Şubemizin Denetleme Kurulu Üye-
si olan Hüseyin Ünaldı’ya başsağlığı diledi.

Ziyarette Öz’e, Öz İnşaat-İş Sendikası Genel Başkanı Zekeriya 
Koca, Osmaniye Şube Başkanımız Kadir Çenet, HAK-İŞ Osmani-
ye İl Başkanı Sedat Gürsel Öztürk ve Şube Yönetim Kurulu üyeleri 
eşlik etti. Genel Başkan Vekilimiz Av. Hüseyin Öz, şehit ailesine 
Kuran-ı Kerim hediye etti.

Genel Başkanımız Mahmut Arslan, Diyarbakır’da Şehit Remzi Sö-
zen’in ailesini ziyaret etti. Ziyarette, şehidin babası Hacı Sabri Sö-
zen ve annesi Beya Sözen ile görüşen Arslan, başsağlığı dileğin-
de bulundu. Şehit ailesi ziyaretine, HAK-İŞ Diyarbakır İl Başkanı 
Ahmet Dinç, Sendikamız HİZMET-İŞ Diyarbakır İl Başkanı Ercan 
Kahraman, HAK-İŞ Diyarbakır Kadın Komitesi Başkanı Melek Şa-
hin, Kadın Komitesi Başkanımız Sevda Vural, Diyarbakır İl Sekre-
terimiz Ramazan Ergenekon, Türkiye Şehit ve Gazi Aileleri Vakfı 
Diyarbakır Şube Başkanı Ömer Çokur ile Türkiye Şehit ve Gazi Ai-
leleri Vakfı üyesi Gazi Atik Tartuk eşlik etti. Ziyaretin sonunda Ge-
nel Başkanımız Mahmut Arslan, şehit babası Hacı Sabri Sözen’e 
üzerinde Türk bayrağı işlemesi olan Kur’an-ı Kerim hediye etti.
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Arslan, İstanbul’da Şehit Sinan 
Tunç’un Ailesini Ziyaret Etti

Arslan, Balıkesir’de Şehit 
Özenç’in Ailesini Ziyaret Etti

Kayseri’de Şehit Uzman Çavuş 
Çobanoğlu Ailesini Ziyaret 

Ankara’da Şehit Kavcı’nın 
Ailesine Ziyaret

Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 5 Ağustos 2018 tarihinde İs-
tanbul 3 No’lu İETT Şubemizin 6. Olağan Genel Kurulu Sonrası 
şehit Sinan Tunç’un ailesini ziyaret etti.

Ziyarette, şehidin babası Muzaffer ve annesi Emine Tunç ile gö-
rüşen Arslan, başsağlığı dileğinde bulundu.

Arslan’a ziyarette Genel Başkan Vekilimiz Av. Hüseyin Öz, İs-
tanbul 7 No’lu Şube Başkanımız Hüseyin Topçu, Genel Merkez 
Kadın Komite Başkan Yardımcısı Derya Onat, Kuzey Irak’ta gazi 
olan Cevat Yılmaz, İstanbul 3 No’lu İETT Şube Kadın Komitesi 
başkan ve yardımcıları da katıldı.

Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 4 Ağustos 2018 tarihinde 
Balıkesir Şubemizin Genel Kurulu sonrası Şehit Ender Özenç’in 
ailesini ziyaret etti. Şehit Ender Özenç, Şırnak’a bağlı Uludere il-
çesi kırsalında teröristler ile girdiği çatışma sonucu 19 Mart 1995 
tarihinde şehit düşmüştü.

Şehidin baba ocağında babası Nurettin Özenç ve annesi Zülfiye 
Özenç ile görüşen Arslan, başsağlığı dileğinde bulundu.

Arslan’a ziyaretinde, Genel Başkan Vekilimiz Av. Hüseyin Öz, 
Genel merkez Kadın Komite Başkan Yardımcımız Arzu Kahveci, 
Balıkesir Şube Kadın Komite Başkanımız Meliha Munis eşlik etti.

Konfederasyonumuz HAK-İŞ ve Sendikamız HİZMET-İŞ Genel 
Başkanı Mahmut Arslan, 29 Temmuz 2018 tarihinde Kayseri’de 
Şehit Uzman Çavuş Taner Çobanoğlu’nun ailesini ziyaret etti.

Uzman Çavuş Taner Çobanoğlu, 19 Nisan 2018 tarihinde Suri-
ye’nin Afrin bölgesinde şehit olmuştu.  Arslan’a ziyaretinde Genel 
Başkan Yardımcımız Halil Özdemir, Kayseri Şube Sekreterimiz 
Feyyaz Ünal, Harp Malulü, Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği 
Kayseri Şube Başkanı Yılmaz Üçkan, Genel Merkez Kadın Komi-
temiz Başkan Yardımcısı Derya Onat ve Kayseri Şube Kadın Ko-
mitemiz Başkanı Özgül Korkmaz eşlik ettiler.

Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 1 Ağustos 2018 tarihinde An-
kara’da şehit Bayram Kavcı’nın ailesini ziyaret etti. Şehit Bayram 
Kavcı, Şırnak Uludere Habur mevkiinde teröristler tarafından ön-
ceden yola döşenen el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesinin 
ardından yaşanan çatışmada 10 Ağustos 2016 tarihinde şehit 
düşmüştü.

Ziyarette şehidin Babası İzzet Kavcı ile annesi Gülseren Kavcı ile 
görüşen Arslan, başsağlığı dileğinde bulundu. Arslan’a ziyarette 
Ankara 2 No’lu Şube Başkanımız Recep Dere, Genel Merkez Ka-
dın Komitemiz Başkan Yardımcısı Sevilay Özgür Çatma, Ankara 2 
Nolu Şubemizin Gençlik Komitesi ve Kadın Komitesi üyeleri eşlik 
ettiler.
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1. Kararlılık / Sebatkarlık / Vazgeçmeme 

2. Düşüncelerini hayata geçirme yeteneği 

3. Nitelikli ekip oluşturabilme 

4. Büyük fotoğrafı görebilme ve ayrıntılarda kaybolmama 

5. Ufuk ve vizyon sahibi olma

6. Çözümlerinin uygulanabilirliği 

Başarılı ve yenilikçi Yöneticileri
diğerlerinden ayıran 6 önemli özellik 

YÖNETİM



Şikago’da bulunan Haymarket Anıtı önünde düzenlenen törenle 
HAK-İŞ Konfederasyonu’nun levhasını sendikaların temsil edildiği 
alana asarak HAK-İŞ ve bağlı sendikaların adını ölümsüzleştirdik.

2017 yılında Illionois İşçi Tarihi Kurumu (ILHS) işçi konfederas-
yonlarını ölümsüzleştirmek ve yaptıkları başarılı çalışmala-
rı onurlandırmak üzere dünyadaki sendikalar içinden HAK-İŞ 
Konfederasyonu’nu seçerek onurlandırmıştı. Amerika’da kutlanan 
İşçi Bayramı etkinlikleri vesilesiyle 8 Eylül 2018 tarihinde Şikago 
Haymarket'e HAK-İŞ Konfederasyonu’nun levhasını asarak HAK-İŞ 
ve bağlı sendikalarının adını ölümsüzleştirdik.

Genel başkanımız Mahmut Arslan, Amerika ve Şikago'daki sen-
dikaların da katıldığı Illinois İşçi Tarihi Kurumu tarafından dü-
zenlenen törene katılarak konfederasyonumuz adına HAK-İŞ 
Konfederasyonu’nun levhasını (plaque) Haymarket’e astı. 

Kutlamaya Amerika'daki ve Şikago'daki sendikaların temsilcileri de 
katılarak destek verdiler.  

Programda konuşan Genel Başkanımız Mahmut Arslan, dünya işçi 
hareketi için büyük bir öneme sahip olan anıtta temsil edilmenin 
tüm Türk çalışanlar adına gurur verici olduğu ifade etti.

“1 MAYIS’IN RESMİ TATİL İLAN EDİLMESİNDE KATKI 
VE DESTEĞİMİZ VAR”

1886 yılında emekçilerin 12 saatlik çalışma sürelerinin 8 saate in-
dirilmesi için insani bir taleple meydana çıkarak, bu taleplerini 
yüksek sesle ifade ettikleri için çok sayıda işçinin yaralanmasına ve 
hayatını kaybetmesine yol açan olayların yaşandığını anımsatan 
Arslan, “Dünya işçi tarihi için kara günlerdi. Yaşanan olaylar anısına 

1 Mayıs tüm dünyada Birlik, Mücadele ve Dayanışma Günü olarak 
ilan edildi ve 132 yıldır bütün dünyada 1 Mayıs Birlik, Mücadele ve 
Dayanışma günü olarak kutlanmaktadır. Türkiye’de 1 Mayıs’ın Emek 
ve Dayanışma Günü olarak ve resmi tatil olarak ilan edilmesinde 
HAK-İŞ Konfederasyonu’nun büyük bir katkı ve desteği olmuştur. 
HAK-İŞ Konfederasyonu olarak Türkiye’de her yıl 1 Mayıs’ı kitlesel 
olarak etkinliklerimizle, büyük kitlesel katılımlarla birlik, mücadele 
ve dayanışma günü olarak çalışanların sorunlarını dile getirdiğimiz, 
taleplerimizi ortaya koyduğumuz gün olarak kutluyoruz. Bu müca-
delemizden yola çıkan ILHS, yapmış olduğu araştırmalar netice-
sinde HAK-İŞ Konfederasyonu plaketinin de ünlü anıta asılmasına 
karar vermiştir. Bu bizim için büyük bir şereftir” açıklamasında bu-
lundu.

 “ADALETSİZLİKLERE KARŞI MÜCADELE ETMEK 
İÇİN YOLA ÇIKTIK”

Adaletsizliklerin hiç olmadığı kadar arttığını, küreselleşmenin, di-
jitalleşmenin, neo liberal politikaların dünyayı yaşanmaz hale ge-
tirdiğini söyleyen Arslan, “Biz bütün bu adaletsizliklere karşı mü-
cadele etmek için yola çıktık, savaşlara karşı barışı, göçlere karşı 
dayanışmayı, kayıtdışına karşı sendikalaşmayı güçlendirmemiz 
gerekiyor. Küreselleşme insanileştirilmek zorundadır” dedi.

Türkiye’nin ayrıca terör örgütleriyle mücadele ettiğini belirten 
Arslan, tüm dünyada dayanışmanın ve barışın artması gerektiğinin 
altını çizdi. HAK-İŞ ismini bu meydanda ölümsüzleştirmenin anla-
mının çok büyük olduğunu, HAK-İŞ Konfederasyonu’na bağlı 700 
bin üyenin bu heyecanı yaşadığını belirten Arslan, “HAK-İŞ isminin 
burada ölümsüzleşmesinden dolayı son derece gururlu ve onurlu-
yuz” dedi.

HAK-İŞ VE BAĞLI SENDİKALARININ İSMİ 
HAY MARKET ANITINDA ÖLÜMSÜZLEŞTİ

ABD’nin Şikago kentinde yer alan “1 
Mayıs Birlik, Mücadele ve Dayanışma 
Günü” simgesi olarak kabul edilen 
Haymarket Anıtı'nda temsil edilen 

sendikaların arasına HAK-İŞ 
Konfederasyonu plaketi de eklendi. 
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İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İÇİN DÜNYAYA ÇAĞRI

Arslan, L20 kapsamında düzenlenen “İklim Değişikliği ve Adil 
Geçiş” konulu oturumda bir konuşma gerçekleştirerek dünyadaki 
iklim değişikliği konusunda önemli değerlendirmelerde bulundu.

Arslan, Türkiye’nin iklim değişikliğinin en ağır faturalarını ödeyen 
ülkelerden biri olduğunu belirterek, “Bütün bu zorlukların farkın-
da olarak bütün dünya ile ortak bir mücadele oluşturursak başarılı 
olacağız” dedi.

İklim değişikliğiyle mü¬cadelenin sendikal bir yaklaşım olarak ta-
nımlanabileceğini kaydeden Arslan, “Bu fikir sendikal hareket için 
yerleşik bir araç olarak görülmüştür. Sendikal yaklaşım olarak de-
ğerlendirilmesinin nedeni herkes için geçim kaynağı ve herkes için 
düzgün iş sağlanabileceği ümidini bize verdiği içindir. Uluslararası 
Sendi¬kalar Konfederasyonu’nun (ITUC) 2010 yılındaki kongresin-
de, adil geçiş kavramı oybirliğiyle kabul etmiştir. Bu kavramın sen-
dikal bir kavram olarak yer alması bizim için önemli bir kazanım, 
önemli bir mücadele alanıdır.  Adil geçişin ekonomik kalkınma ile 
değil, sosyal adaletle korunmaya odaklanma fikrini güçlü bir şekil-
de destekliyoruz” diye konuştu.

“İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ KÜRESEL BİR SORUMLULUK İÇERİYOR”

Her alanda olduğu gibi L20 kapsamında ele alınan iklim değişikliği 
ve adil geçiş konularının gezegenimizin, insanlığın ve işçilerin gele-
ceği için önemli bir konu olduğunu anlatan Arslan, “HAK-İŞ olarak 
bu konunun ihmal edilemez, ertelenemez olduğunu ifade ediyor, 
bunu ortak bir sorumluluk olarak görmek istiyoruz. Çünkü iklim 
değişikliği küresel bir sorumluluk içeriyor. Savaşların iklim değişik-
liğinin üzerindeki etkilerinin de dikkate alınarak değerlendirilmesi-
ni istiyoruz. Ekonomik dengenin korunması için bütün insanlığın 
işbirliği yapması gerektiğini, alternatif enerji kaynaklarının etkin 
olarak değerlendirilmesi ve yenilenebilir enerji kaynaklarının zen-
ginleştirilmesi için gerekli çalışmaların yapılması gerektiğinin altını 
çizmemiz gerekiyor” dedi.

 “HAK-İŞ OLARAK BİLİNÇ OLUŞTURMAYA ÇALIŞIYORUZ”

Türkiye’nin iklim değişikliği konusunda atması gereken adımlar 
olduğunun altını çizen Arslan, “Ülkemizi ve hükümetimizi bu konu-
da yüreklendirmeye, teşvik etmeye çalışıyoruz. Bu konuda HAK-İŞ 
olarak aldığımız kongre kararlarında ITUC’un politikalarına ve mis-
yonuna uygun bir şekilde ülkemizde bir bilinç oluşturmaya, aynı 
zamanda ülkemiz insanlarının geleceğinin de bu noktada ciddi bir 
şekilde tehdit altında olduğunu ifade ederek onları da uyarmaya 
çalışıyoruz” şeklinde konuştu. 

ARSLAN’DAN İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İÇİN DÜNYAYA ÇAĞRI

İklim değişikliğiyle mücadele konusunda birçok ülkenin samimi 
davranmadığına işaret eden Arslan, “Bazı ülkelerin kamuoyun-
da başka türlü, gerçekte başka türlü davrandığını görmekteyiz. 
Türkiye’yi nükleer santrallerin kurulmaması konusunda teşvik 
eden ülkeler var. Ama Avrupa’da şu anda 7 tane nükleer santral in-
şaatının devam ettiğini biliyoruz. Linyit, kömür, termik santrallerin 
kapatılması konusunda Türkiye’yi teşvik eden AB ülkelerinde 30’a 
yakın termik santral inşaatının devam ettiğini görünce gelecekle 
ilgili endişelerimiz artmaya başlıyor. Biz Türkiye olarak bütün bu 
iklim değişikliklerinin en ağır faturalarını ödeyen ülkelerden biriyiz. 
Bütün bu zorlukların farkında olarak bütün dünya ile ortak bir mü-
cadele oluşturursak başarılı olacağız” dedi.

“SEBEP OLANLAR SORUMLULUK ALMALI”

Arslan, “Dünyayı en fazla kirletenler, iklim değişikliğine en fazla 
sebep olanlar en fazla sorumluluğu almak zorundadır. Bu sorum-
luluklarının gereğinin de hep birlikte yerine getirilmesi gerektiğini 
düşünüyorum. Türkiye’nin 2023 hedefleri içerisinde özellikle iklim 
değişikliklerinin en aza indirilmesi konusunda ciddi adımlar atıl-
makta, toplumda ciddi bir şekilde bilinç oluşturulmaktadır. Bütün 
bu iklim değişikliği konularıyla birlikte mücadele etmemiz gere-
kiyor. Umudumuzu kaybetmeden mücadeleye devam edeceğiz. 
Gelecek hepimizin olacak” sözlerine yer verdi.

ARSLAN, ARJANTİN’DE L20 ZİRVESİNDE KONUŞTU

Genel Başkanımız Mahmut 
Arslan, 4-5 Eylül 2018 
tarihlerinde Arjantin 

Mendoza’da gerçekleştirilen 
L20 toplantısına katıldı.
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Kaliteli Hizmetler için kaliteli istihdam konferansı 6-8 Haziran 2018 
tarihleri arasında Belçika’nın başkenti Brüksel’de gerçekleştiril-
di. Konferansa sendikamızı temsilen Uluslararası İlişkiler Uzmanı 
Burhan Yıldız katılım sağladı.

Konferansa 24 ülkeden 70’den fazla sendikacı katılım gösterdi. 
Genel tema ”Kaliteli kamu hizmetleri için kaliteli istihdam” başlığı 
altında katılımcılar, hapishane hizmetleri ve bakım sektöründeki 
düşük istihdam seviyesi,  kadınların yoğun çalıştığı sektörlerdeki 
ücret düşüklükleri, dijitalleşme ve sektörlerdeki ücret eğilimleri 
gibi birçok konuyu derinlemesine tartıştı.

Rusya Tüm Devlet ve Kamu Hizmetler Çalışanları Sendikası’nın 
100. Kuruluş yıldönümü 14-16 Ağustos 2018 tarihinde kutlandı.

Mali İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcımız Celal Yıldız ve Dış 
İlişkiler Uzmanımız Ahmed Halfaya, Rusya Tüm Devlet ve Kamu 
Hizmetler Çalışanları Sendikası’nın 100. Kuruluş yıldönümüne ka-
tıldı.

YILDIZ: BİRİKİM VE TECRÜBELERİMİZİ PAYLAŞMALIYIZ

Genel Başkan Yardımcımız Celal Yıldız, yapılan ikili görüşmelerde, 
sendikamız HİZMET-İŞ’in sendikal güç birliğini önemsediğini belir-
terek, 2015 yılında sendikamız ile imzalanan ikili işbirliği anlaşması 
çerçevesinde ortak eğitim programları düzenleyip birikimlerimizi 
ve tecrübelerimizi paylaşmak istediğimizi ifade etti.

EPSU Güneydoğu Avrupa Bölge toplantısı 21-22 Haziran 2018 ta-
rihleri arasında Arnavutluk, Azerbaycan, Bulgaristan, Moldova, 
Romanya ve Türkiye'den gelen sendikacıları bir araya getirdi. 
Toplantıya Sendikamız Hizmet-İş’i temsilen Uluslararası İlişkiler 
Uzmanımız ve EPSU Türkiye Eşgüdüm Sekreteri Burhan YILDIZ ka-
tılım sağladı. 

Toplantı’nın gündeminde bölge ülkelerinde ki  sendikal gelişme-
ler, EPSU öncelikleri ve 2018-2019 için çalışma planı,  Orta ve Doğu 
Avrupa'da çalışma hayatında gelecekteki yönelimler, 2017 yılı 
Kasım ayında gerçekleştirilen PSI Kongresi üzerine değerlendirme-
ler ve 2019 Yılı Haziran ayında gerçekleştirilecek EPSU Kongresi  ele 
alındı. 

Toplantıda söz alan Uluslararası İlişkiler Uzmanımız Burhan Yıldız 
Türkiye’de ki gelişmeler, Türkiye- Balkan ve Avrupa birliği ilişkileri 
üzerine konuşma gerçekleştirdi.  Sendikamızın uzun mücadelesi ve 
Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın da iradesini koyması 
sonucunda Dünyada ki özelleştirme trendlerin aksine Türkiye’de 
taşeron çalışanların Kamuda istihdam edilmesinin büyük bir kaza-
nım olduğu ve bunun birçok Avrupa ülkesine örnek olduğu bilgisi-
ni verdi. Türkiye- AB ilişkilerinde AB’nin Türkiye’ye karşı tutumu ve 
özellikle 15 Temmuz hain darbe girişiminden sonraki tavırlarının 
Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve vatandaşlarını hayal kırıklığına uğ-
rattığını, Mülteciler ile ilgili olarak AB ülkelerinin yeterli sorumluluk 
almaması ve Türkiye’ye karşı verdiği taahhütleri yerine getirmeme-
sinden ötürü AB’ye karşı güvensizliğin arttığı bilgisini verdi.

BRÜKSEL’DE KALİTELİ İSTİHDAM 
VE KALİTELİ KAMU HİZMETLERİ 
SEMİNERİNE KATILDIK

RUSYA TÜM DEVLET VE KAMU 
HİZMETLER ÇALIŞANLARI 
SENDİKASI’NIN 100. KURULUŞ 
YILDÖNÜMÜNE KATILDIK

EPSU GÜNEYDOĞU AVRUPA 
BÖLGE TOPLANTISINA KATILDIK
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GENEL BAŞKANIMIZ MAHMUT ARSLAN
ITUC BAŞKAN YARDIMCISI SEÇİLDİ

ARSLAN, LÜBNAN İŞÇİ SENDİKALARI GENEL BAŞKANI 
BİSARE EL ESVED İLE BİRARAYA GELDİ

Uluslararası sendikal hareketin aktif ve etkin bir üyesi olan 
Konfederasyonumuz HAK-İŞ, uluslararası alanda büyük bir başarıya 
daha imza attı. Konfederasyonumuz HAK-İŞ ve Sendikamız HİZMET-
İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, 4. ITUC Kongresi’nde yapılan se-
çimlerde ITUC Başkan Yardımcısı olarak seçildi.

4. ITUC Kongresi 2-7 Aralık 2018 tarihlerinde Danimarka’nın Başkenti 
Kopenhag’ta gerçekleştirildi. Kongreye Genel Başkanımız Mahmut 
Arslan ve HAK-İŞ Yönetim Kurulu üyeleri ITUC 4. Kongresine aktif 
olarak katılım gösterdiler. 4. ITUC Kongresinde 7 Aralık 2018 tari-
hinde yapılan seçimlerle ITUC’un yeni İcra Kurulu Üyeleri belirlendi. 
Seçim sonucunda Genel Başkanımız Mahmut Arslan, ITUC Başkan 
Yardımcısı olarak seçildi.

ITUC Kongresi seçimlerinde ayrıca HAK-İŞ Dış İlişkiler Uzmanı Merita 
Yıldız, yeni kurulan ITUC İcra Bürosu ve Kadın Komitesi üyeleri ara-
sında yer aldı.

Genel Başkanımız Mahmut Arslan başkanlığındaki, Uluslararası 
Kudüs ve Filistin’e Destek Sendikalar Birliği’nin Lübnan ziyaretleri de-
vam ediyor. Arslan, 14 Aralık 2018 tarihinde Lübnan İşçi Sendikaları 
Genel Başkanı Bisare El Esved’i ziyaret etti.

“Karanlığa Kızmaktansa Mum Yakmak Lazım”

Arslan, Lübnan’da ki tüm STK’lardan bu birliğe destek vermesini 
beklediklerini ifade ederek, “Ortadoğu’nun en demokratik sendika-
cılığı Lübnan’dadır. Karanlığa kızmaktansa mum yakmak lazım. Dün 
geride kaldı. Yarın henüz gelmiş değil, asıl olan bugün ne yapacağı-
mızdır. Hepimiz irtibatta olduğumuz uluslararası sendikal camialara 
bu davayı anlatmalıyız. Bizler önce ülkemizde sonra uluslararası üst 
kuruluşlarda bu sorunu anlatmaya devam edeceğiz” dedi.

“Hâlâ ulaşamadığımız yerler var” diyerek konuşmasını sürdüren 
Arslan, “Elbette karşımızda dünyanın en güçlü birlikleri var. Ama 

unutmayalım ki firavunlar da güçlü idi. Biz birlik olursak, bu güçle-
rin kartondan aslan olduklarını göreceğiz. Tüm birlik üyeleri olarak 
bu meseleyi gündemin birinci maddesi olarak güncel tutmalıyız. 
Dünyanın en uzun demokratik mücadelesi Filistin’de veriliyor. Büyük 
geri dönüş yürüyüşü başarılı olmalıdır. Siyonist devlete bunun hesa-
bı sorulmalıdır. Bu toplantının hedeflerine ulaşması için biz bu mü-
cadeleye devam edeceğiz. Tüm dostluklara rağmen, Lübnan halkı-
nın, STK’ların, devletlerimizin bu kutsal davaya verdikleri destek için 
teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

“Filistin Bizi Birleştiriyor”

Ziyaretin her iki taraf içinde çok yararlı geçtiğini belirten El Esved, 
“Filistin bizi birleştiriyor. Tüm Müslümanlar olarak bu davaya sahip 
çıkmalıyız. Bağımsız ve özgür Filistin, Filistin halkının hakkıdır. İsrail 
varken bu bölgeye hiçbir zaman istikrar gelmez. Yıllarca masada 
oturduk onlarla lakin bir sonuç alamadık. İsrail ancak kaba güçten 
anlıyor. İntifadan başka çaremiz yok” dedi.

El Esved, Genel Başkanımız Mahmut Arslan’a birliğin bu davayı farklı 
platformlara taşımasından ve Filistinliler’in sesini tüm dünyaya du-
yurmasından dolayı memnuniyet duyduklarını ifade etti. 

Arslan, “Bugün Lübnan İşçi Konfederasyonu’nda olmaktan dolayı 
büyük mutluluk duyuyoruz. El Esved’in Filistin davasına vermiş ol-
duğu destekten dolayı kendisine teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Genel Başkanımız Mahmut Arslan'a ziyaretlerde Memur-Sen Genel 
Başkanı Ali Yalçın, Filistin ve Kudüs Sendikal Dayanışma Komitesi 
Başkanımız Hüseyin Tanrıverdi, Genel Sekreterimiz Dr. Osman Yıldız, 
Genel Sekreter Yardımcımız Erdoğan Serdengeçti ve uzmanlarımız 
eşlik etti. 
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Konfederasyonumuz HAK-İŞ ve Sendikamız HİZMET-İŞ Genel 
Başkanı Mahmut Arslan, HAK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Mehmet 
Şahin, HAK-İŞ Genel Sekreteri Dr. Osman Yıldız, Genel Sekreter 
Yardımcısı Erdoğan Serdengeçti ve HAK-İŞ Dış İlişkiler uzmanla-
rıyla birlikte 28 Mayıs-8 Haziran 2018 tarihinde İsviçre’nin Cenevre 
kentinde gerçekleştirilen Uluslararası Çalışma Örgütü’nün (ILO) 
107. Yıllık Konferansına katıldı. Halen devam eden İLO 107. Yıllık 
Konferansında, çalışma hayatının önemli gündem maddeleri tar-
tışılıyor.

Arslan, ILO 107. Yıllık Konferansına katılım sağlayan diğer yabancı 
konfederasyon genel başkanlarıyla da karşılıklı görüş alışverişin-
de bulundu.

Genel Başkanımız Mahmut Arslan, ILO 107. Yıllık Konferansında, 
ILO Yönetim Kurulu Çalışanların Temsilcileri Seçimi için Türkiye 
adına oy kullandı.

ILO 107. Yıllık Konferansında bu yıl Türkiye’yi MEMUR-SEN 
Konfederasyonu temsil etti.

Konfederasyonumuz HAK-İŞ ve Sendikamız HİZMET-İŞ Genel 
Başkanı Mahmut Arslan, 4 Haziran 2018 tarihinde Uluslararası Kudüs 
ve Filistine Destek Sendikalar Birliği Başkanı olarak Cenevre’de bu-
lunan Birleşmiş Milletler binası önündeki kırık sandalye meydanın-
da ABD Büyükelçiliği’nin Kudüs’e taşınmasını ve İsrail devletinin 
Filistinlilere katliam uygulamasını protesto etti.

HAK-İŞ öncülüğünde gerçekleştirilen eyleme Genel Başkanımız 
Mahmut Arslan’ın yanı sıra, HAK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı 
Mehmet Şahin, HAK-İŞ Genel Sekreteri Dr. Osman Yıldız, HAK-İŞ 
Genel Sekreter Yardımcısı Erdoğan Serdengeçti ve MEMUR-SEN 
Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Emin Esen başkanlığındaki 
MEMUR-SEN heyeti, MEMUR-SEN Genel Sekreteri Ali Sait Bedük ile 
dünyanın 30 ülkesinden gelen sendikacılar ve Uluslararası Çalışma 
Örgütü (ILO) delegeleri katıldı.

Protesto eylemi, “Yaşasın Filistin, kahrolsun İsrail”, “Özgür Filistin, 
katil İsrail” sloganları eşliğinde gerçekleştirildi.

Cenevre’de bulunan Birleşmiş Milletler binası önündeki kırık san-
dalye meydanında protesto eyleminde konuşan Genel Başkanımız 
Mahmut Arslan, “Uluslararası Kudüs ve Filistin’e Destek Sendikalar 
Birliği olarak geçtiğimiz yıllarda yaptığımız 2 ayrı toplantıyla ABD’nin 
Büyükelçiliğini Tel Aviv’den Kudüs’e taşımasını ve İsrail devletinin 
Filistinlilere katliam uygulamasını protesto etmek için Cenevre’de 
bir araya gelme kararı aldık” dedi.

HAK-İŞ, ILO 107. YILLIK 
KONFERANSINDA

CENEVRE’DE FİLİSTİN'E DESTEK EYLEMİ DÜZENLEDİK
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EPSU ve Almanya Kamu Hizmetleri Federasyonu Ver.di ve Friedrich 
Ebert Vakfı'nın işbirliği ile düzenlediği  Konferans 26-27 Haziran ta-
rihlerinde Berlin'de gerçekleştirdi.  Konferans  “Toplu pazarlık, işçi 
haklarını dijitalleşme karşısında savunmak ve korumak için anah-
tar bir araçtır” teması ile gerçekleştirildi. Sendikamız adına konfe-
ransa Uluslararası İlişkiler Uzmanı Burhan Yıldız ve Gazi Üniversitesi 
Araştırma Görevlisi Kürşat Tutar katılım gösterdi.

35 Kamu hizmeti sendikasından 55'ten fazla katılımcı, işyerinde 
dijitalleşmeden etkilenen çalışanlar için toplu sözleşmeler yoluyla 
yenilikçi iyi uygulamaların nasıl geliştirileceğini tartıştı.

Konferans aynı zamanda Brüksel merkezli araştırma örgütü 
OSE'den EPSU tarafından görevlendirilen yeni araştırmanın temel 
bulgularını da ele aldı. Bu, İspanya, İtalya, Fransa ve İngiltere'den 
örnek olaylarla, dijitalleşmenin ev bakımı ve kamu istihdam hiz-
metlerinde iş içeriği üzerindeki etkisine odaklanmaktadır.

Oturumlardan biri e-Devlet kavramı ve vatandaşlara yönelik kamu 
hizmetlerine dijital erişim üzerine odaklandı. Toplantıda Söz alan 
Burhan YILDIZ Türkiye’de 2006’dan bugüne aktif olarak çalışan 
E-Devlet sistemi ile ilgili bilgi paylaşımında bulundu. %90’a yakın 
Kamu Hizmetlerine E- Devlet sistemi ile kolay erişim sağlanabil-

diğini belirtti. Yakın zamanda Sağlık sektöründe de Hastane bilgi 
yönetim sistemleri, dijital tıbbi kayıtlar, ilaç ve malzeme takipleri 
gibi alanlarlarda dijitalleşme seviyesine ulaşan Sağlık Bakanlığına 
bağlı 163 hastane, HIMSS 6 Seviyesini almaya hak kazanarak bu 
alanda Türkiye’yi Avrupa birinciliğine taşıdğını ifade etti. 

Ayrıca Uzmanımız Burhan YILDIZ konferansta “İletişim teknolojileri 
ve Çalışanların özel hayatı” temalı çalışma grubunun moderatör-
lüğünü üstlenerek konferansın sonuç raporunu oluşturmada kat-
kılarda bulundu.

31 Ağustos ve 1 Eylül tarihlerinde, 23 Avrupa ülkesinden yaklaşık 30 
katılımcı, EPSU Gençlik ağının 9. toplantısı için Sofya'da toplandı. 
Sendikamız adına toplantıya Uluslararası İlişkiler Uzmanımız ve EPSU 
Gençlik ağı yürütme Kurulu üyesi Burhan Yıldız katılım sağladı. Bu, 
geçen yıl Berlin'de, EPSU'daki genç işçilerin temsiliyetini geliştirmek 
amacıyla bir yönlendirme komitesinin seçildiği ağın yenilenmesinden 
bu yana yapılan ilk toplantı oldu. Gelecek yıl düzenlenecek EPSU kong-
resine ve daha fazla sayıda genç delegenin ve gözlemcinin katılımının 
nasıl artırılacağına dair tartışmalar yapıldı. Katılımcılar ayrıca olası bir 
çözüm üzerinde çalıştı.

Toplantı, ağ hakkında bilgi edinme konusunda büyük bir fırsat olarak 
görülen yaklaşan Avrupa seçimlerine dair bir çalışma başlatmaya ka-
rar verdi. Bu, ağın EPSU içindeki etkisiyle ve genç işçilerin sorunlarını 
federasyon çapında  yaygınlaştırma ihtiyacıyla bağlantılıydı. Toplantıda 

ETUC Gençlik Komitesi Başkanı Viktoria Nagy ve PSI Gençlik Politika 
Sorumlusu Cédric Dépollier de hazır bulundu. Ağın önümüzdeki yıl he-
defleri şu şekilde belirlendi; 

1. EPSU kongresinde genç işçilerin temsili. CRC ve CWG'deki sorunları 
gündeme getirmeye çalışma ve böylece daha çok genç işçi dikkate alın-
masını sağlayabilmek. Gençlik Ağı yürütme kurulu üyelerini delege ola-
rak gösterilmesinin önerilmesi ve konunun bir sonraki İcra Kurulu'nda 
dile getirilmesi.

2. Gençlik anketini desteklenmesi. Çalışma grubunun, kongrede kulla-
nabilmesi için anketi desteklemeye devam etmesi gerekmektedir. Anna 
Malinen ve Leonie Liemich çalışmanın ana sorumluları olarak belirlen-
miştir. Anketin diğer dillere Çevrilmesine ilişkin olarak çalışma başlat-
maya karar verilmiştir. Türkçe Dil çevirisi için Burhan Yıldız gönüllü görev 
üstlenmiştir. 

3. Sendikaların geleceği ile ilgili bir belge, tartışılan kararın taslağının 
bir parçası olarak hazırlanacaktır (Martin Fredheim ve Zahra Yusifli bu 
konuda öncüdür).

4. ESPU gençlik ağları AB seçimlerine katılmaya teşvik ediyor. İlk yön-
lendirme toplantısında, seçim kampanyası için ağın rolü tartışılacaktır. 
Ardından bu kampanya çalışma grubu tarafından yönetilecektir. Fikir, 
2019 yılına kadar malzeme toplamaktır, halka açık bir arayüz başlatıla-
bilir (Facebook? Twitter? Tartışılacak).

5. Genç Çalışanlar adına bir Kararın kongreden geçmesini savunmak. 
Anonim bir görev, tüm üyelerin kendi üyelerini gençlik çözümünü des-
teklemek için sendikalarını lobi yapmalarıdır.

BERLİN’DE SENDİKALAR VE DİJİTALLEŞME KONULU 
ÇALIŞTAYA KATILDIK 

SOFYA’DA EPSU GENÇLİK AĞI TOPLANTISINA KATILDIK
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HİZMET-İŞ ile Arnavutluk Kamu İdareleri ve Kamu Çalışanları 
Sendikası arasındaki Ortak Sendikal Eğitim Programı, 20 Kasım 2018 
tarihinde Ankara’da gerçekleştirildi. Programa Genel Başkanımız 
Mahmut Arslan, Arnavutluk Kamu İdareleri ve Kamu Çalışanları 
Sendikası Genel Başkanı Viktor Hysenllari ile her iki sendikadan uz-
manlar katıldı.

Ortak eğitim programının açılışında konuşan Genel Başkanımız 
Mahmut Arslan, “Sorunların çokluğundan ziyade, bunların çözüle-
bilirliğinin önemli olduğunu söyledi.

Rakamsal olarak büyümekle birlikte sorumluluğun da arttığına 
işaret eden Arslan, “Esas olan nitelik olarak büyük olmak değildir, 
ne yaptığınızdır. Gücümüzü nasıl hizmete dönüştürebiliriz, bunun 
hesabı içindeyiz. Bugün eskiye oranla üzerimizde daha fazla vebal 
var. Aşmamız gereken sorunlar var. Emekçiler bizden sorunlarının 
çözülmesini istiyor” dedi.

Arnavutluk Kamu İdareleri ve Kamu Çalışanları Sendikası’nın al-
dığı sorumlulukla Arnavutluk’ta değişime öncülük ettiğini belirten 
Arslan, sendikanın aldığı sorumluluğun Arnavutluk’un değişiminin 
de işareti olduğunu söyledi.

Arslan, Arnavutluk Kamu İdareleri ve Kamu Çalışanları Sendikası’na 
EPSU ve PSI üyeliği için destek vereceklerini söyledi. 

Arslan, Arnavutluk’taki olumlu gelişmelerin Türkiye-Arnavutluk iliş-
kilerini de olumlu etkilediğini söyledi.

Fetö örgütünün Arnavutluk’u üs edindiğini kaydeden Arslan, 
“Maalesef devlet kademelerine, diyanet teşkilatına, üniversitelere 
ve özel sektöre sızmış durumdalar. Devlet yetkilileri de bunun farkın-
dalar, ancak mücadele için inisiyatif almaktan çekiniyorlar. Arnavut 
kardeşlerimizi uyarıyoruz, Fetö sorunu ciddi bir tehdittir. Türkiye’de 
kan dökenler, bunu Arnavutluk’ta da yaparlar. Çocuklarınıza sahip 
çıkın, bu yapıya asla teslim etmeyin” uyarısında bulundu.

Arnavutluk Kamu İdareleri ve Kamu Çalışanları Sendikası Genel 
Başkanı Viktor Hysenllari de ortak eğitim programı ve destekten do-
layı teşekkür etti.

Küçük bir sendika olmalarına rağmen ayakta durabildiklerini ifade 
eden Hysenllari, Arnavutluk çalışma hayatında örgütlenme ve aidat 
toplanması başta olmak üzere pek çok sorunla mücadele ettiklerin 
söyledi.

Konuşmalardan sonra HİZMET-İŞ Sendikamız ile Arnavutluk Kamu 
İdareleri ve Kamu Çalışanları Sendikası uzmanları hukuk, toplu iş 
sözleşmeleri, komitelerin çalışmaları, sendikacılık tarihi ve örgüt-
lenme konularında sunum yaptılar.

Genel Başkan Vekilimiz Av. Hüseyin Öz, HİZMET-İŞ sendikamız ile 
Arnavutluk Kamu İdareleri ve Kamu Çalışanları Sendikası’nın birlik-
te yürüttüğü ortak sendikal eğitim programı nedeniyle ülkemizde 
bulunan konuk Arnavut sendikacı heyetle, yemekli bir toplantıda 
bir araya geldi.

Toplantıda konuşan Genel Başkan Vekilimiz Av. Hüseyin Öz, 
“Türkiye ile Arnavutluk’un uzun bir ortak geçmişi var. 600 yıllık or-
tak yaşantımız; tarihimiz, kültürümüz var. Kısa bir aradan sonra 
1990’yıllarda yeniden bir araya geldik. Bugün o aradan sonra hem 
iki millet hem de sendikalar olarak bir arada olmaktan dolayı son 
derece mutluyuz” dedi.

Türkiye ile Arnavutluk arasındaki ilişkilerin her geçen gün arttığına 
dikkat çeken Öz, iki ülkenin halklarının ülkelerini kalkındırması için 
daha çok işbirliğine gerek olduğunu söyledi.

Bu kapsamda Türkiye’nin Arnavutluk’ta yoğun ekonomik ve kültürel 
faaliyetler yürüttüğünü kaydeden Öz, şunları kaydetti: “Ülkelerimiz 
iki halkın geleceği için çaba gösterirken sendikalarımız da işbirlikle-
rini artırmalıdır. Ülkeler ve STK’larımız arasındaki işbirlikleri, diğer 
sektörlerde de devam edecektir. HAK-İŞ ve HİZMET-İŞ sendikası sa-
mimi olarak Arnavut sendikacıların yanındadır, destek vermektedir. 
Aramızdaki işbirliğinin derinleşerek devam etmesinden yanayız.”

İki ülke sendikalarının uluslararası sendikal hareket içinde de be-
raber mücadele etmesi gerektiğini ifade eden Öz, “Gücümüzü geç-
mişte olduğu gibi birlikteliğimizden alacağız. Ortak eğitim çalışma-
larımız güçlenmemize vesile olacaktır” dedi.

Arnavutluk Kamu İdareleri ve Kamu Çalışanları Sendikası Genel 
Başkanı Viktor Hysenllari ise ortak eğitim programından dolayı 
teşekkür etti. Sendikalarımız arasındaki işbirliğinin artarak devam 
etmesini temenni etti.

Genel Başkan Vekilimiz Öz, konuşmalardan sonra, eğitime katılan 
heyete katılım sertifikalarını takdim etti.

HİZMET-İŞ’TEN ARNAVUT SENDİKACILARA EĞİTİM

KONUK ARNAVUT SENDİKACI HEYETLE BİR ARAYA GELDİK 
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SENDİKAMIZ İLE ARNAVUT SENDİKA FEDERASYONU 
AİAKPSF ARASINDA İŞ BİRLİĞİ PROTOKOLÜ İMZALANDI

Sendikamız ile Arnavutluk İnşaat, Alt yapı, Kamu İdaresi ve Polis 
Hizmetleri Çalışanları Sendikalar Federasyonu (AİAKPSF) arasında 
ile iş birliği protokolü imzaladı.

İşbirliği protokolü 16 Ekim 2018 tarihinde Ankara’da, Genel Başkan 
Vekilimiz Av. Hüseyin Öz ile Arnavutluk İnşaat, Alt yapı, Kamu 
İdaresi ve Polis Hizmetleri Çalışanları Sendikalar Federasyonu 
Genel Başkanı Kujtim Myrtaj tarafından imzalandı. İmza töreninde 
Arnavutluk Sendikalar Konfederasyonu (KSSH) Genel Başkanı Kol 
Nikollaj, Genel Başkan Yardımcımız Celal Yıldız ile sendikamız uz-
manları da yer aldı.

Anlaşma metninde, tarafların bağımsız sendikacılığın gelişimine 
katkı sunmak, sendikal hak ve özgürlükler temelinde emekçiler için 
makul yaşam ve çalışma koşulları sunulmasına ve bölgelerinde ve 
uluslararası alanda olumlu gelişmelerin önünü açacak küresel bir 
anlayışın tesisine katkı sunmak konularında mutabakata varıldığına 
yer verildi.

İşbirliği anlaşmasıyla ayrıca bilgi ve deneyim paylaşımı, karşılıklı ya-
rar çerçevesinde eğitim programları yapılması, özelleştirme ve taşe-
ronlaştırmaya karşı alternatif politikalar geliştirilmesi ile sendikalar, 
devletler ve halklar arasında güçlü ilişkiler kurulması hedefleniyor.

16 ülkeden EPSU üyesi sendikadan yirmi dokuz katılımcı, kamu 
hizmeti ve özelleştirme üzerine iki buçuk günlük bir seminerle 
Temmuz ayı başında güney Finlandiya'da Kiljava'da bir araya 
geldi. Seminerin amacı, özelleştirme ve kamu-özel sektör işbirlik-
lerine karşı etkin bir kampanya yürütülmesi ve yeniden şirketleş-
tirmenin ve özel hizmetlerin şirket içinde geri getirilmesinin diğer 
yollarının desteklenmesi konusunda pratik tartışmalar yapmaktı. 
Sendikamız Adına Seminere Gazi Üniversitesi Araştırma Görevlisi 

ve Genel Başkan Danışmanımız Kürşat Tutar katıldı. Katılımcılar, 
yerel yönetim ve kamu hizmetleri başta olmak üzere kamu hiz-
metleri başta olmak üzere bir dizi hizmetin özelleştirilmesinin 
etkisine dair pratik deneyimleri paylaştılar. Yeniden yapılanma ile 
ilgili tartışmalarda Norveç'teki Fagforbundet kamu hizmeti sen-
dikası Unni Bjerregard Moe ve Ulusötesi Enstitüsü (TNI) Satoko 
Kishimoto'nun sunumları vardı. 

Unni, sendikaların yeniden bir araya gelme stratejisini açıkladı ve 
birçok atık hizmetinin kamu mülkiyetine ve yönetimine geri dönü-
şünde sahip olduğu büyük başarıları anlattı. Satoko, 2017 yılında 
yayınladığı büyük rapor ve anket ile bu alanda daha fazla çalışma 
planlarını da içerecek şekilde, TNI'nın yeniden yapılanma çalış-
malarını belirledi.

Seminerden sonra takip çalışmalarına odaklanan Public Services 
International'dan Danny Bertossa, yeni web sitesinin (www.peop-
leoverprof.it) nasıl çalışacağını gösterdiler ve katılımcıları bunu 
araştırmaya ve kampanya ve araştırmalarıyla ilgili bilgilerle bes-
lemeye teşvik etti.

EPSU/ ETUI ORTAK KAMU HİZMETLERİNİ SAVUNMAK VE 
GÜÇLENDİRMEK KONULU EĞİTİM SEMİNERİNE KATILDIK
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Genel Kurula Uşak Belediye Başkanı Nurullah Cahan, Genel 
Başkan Vekilimiz Av. Hüseyin Öz, Genel Başkan Yardımcımız 
Halil Özdemir, Kurucu ve Onursal Genel Başkanımız Hüseyin 
Tanrıverdi, Denizli Şube Başkanımız Sezai Söylemez, Manisa Şube 
Başkanımız Turan Karafil, Kütahya İl Başkanımız Nafiz Demir, İzmir 
İl Başkanlığı İl Sekreterimiz Gültekin Şimşek, Ak Parti İl Başkan 
Yardımcısı Fahrettin Tuğrul, İl Genel Meclis Başkanı Mehmet 
Nacar, İl Sağlık Müdürü Dr. Sedat Kavas, delegeler ve basın men-
supları katıldı.

Uşak Şubemizin 4. Olağan Genel Kurulu’nun Divan’ı ise şu isim-
lerden oluştu: Halil Özdemir, Sezai Söylemez, Turan Karafil, Nafiz 
Demir ve Gültekin Şimşek, divan Başkanlığını Genel Başkan 
Yardımcımız Halil Özdemir yaptı.

Genel Kurula hitaben bir konuşma yapan Genel Başkan Vekilimiz 
Av. Hüseyin Öz, 2005 yılında kurulan Uşak Şubemizin, ara-

dan geçen 15 yıllık süre içerisinde gelişip etkinliğini artırarak, 
Sendikamızın en önemli şubelerinden bire haline geldiğini söyle-
di.

Genel Kurulları geçmiş dönemin muhasebesinin, gelecek faaliyet 
döneminin ise programının belirlendiği toplantılar olarak tanım-
layan Öz, son 4 yılın, çalışma hayatının bazı önemli gündem mad-
delerinin de geride bırakıldığı bir dönem olduğunu kaydetti.

Söz konusu gündem maddelerinden birinin taşerona kadro mü-
cadelesi olduğunu ifade eden Öz, sorunun tam anlamıyla çözü-
lemediği belirtti.

ÖZ: “TAŞERON MÜCADELEMİZİ İNANÇ VE KARARLILIKLA 
SÜRDÜRDÜK”

HAK-İŞ Konfederasyonumuz ve HİZMET-İŞ Sendikamızın taşeron 
mücadelesini karalılıkla sürdürdüğünü ifade eden Öz, “2014 yılı, 

UŞAK ŞUBEMİZİN
4. OLAĞAN GENEL KURULU YAPILDI

Uşak Şubemizin 4. Olağan 
Genel Kurulu, 26 Mayıs 2018 

tarihinde gerçekleştirildi.
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uzun yıllardır mücadelesini verdiğimiz taşeron mücadelesinde 
önemli bir startın verildiği yıldı. Ankara’da, 7 bin taşeron emek-
çiyle örgütlenme kampanyasını başlattık. Nitekim o yıl taşeron 
emekçilere yapılan yasal düzenlemelerle geçti. 2015 yılında taşe-
ron arkadaşlarımızın sözleşmelerini imzalayacağız derken, özel 
sözleşmeli personel statüsü önerisiyle karşılaştık, ama bunun 
tartışmalarını aştık, sonra haziran ve ekim seçimleri geldi. 2016 yı-
lında bir taraftan taşeronları örgütlemeye çalışırken, diğer taraftan 
onların sözleşmelerini YHK’undan geçirmek için mücadele yürüt-
tük. 2017 yılında Sayın Cumhurbaşkanımız yeni hükümete taşe-
ron sorununun çözülmesi konusunda bir talimat verdi. Ve o yılın 
5 Aralık günü, taşeron emekçiler yeni bir hayatın başlangıcı oldu. 
Ancak kadro düzenlemesi bütün sorunlarımızı çözmedi. Türkiye 
ekonomisinin dinamosu sayılan kuruluşlarda çalışan arkadaşları-
mız bundan istifade edemedi” şeklinde konuştu.

“KAPSAM DIŞINDA KALAN TAŞERON EMEKÇİLER YENİ BİR 
MÜCADELE BAŞLATACAĞIZ”

2020 yılının ortalarına kadar sürecek olan geçiş sürecinin, hem 
kadro alanlar hem de kapsam dışı kalanların haklarının temini için 
önemli bir dönem olduğunun altını çizen Öz, “Arkadaşlarımızın 
sosyal haklarıyla, iş değişiklikleriyle ilgili sıkıntıları var, toplu iş 
sözleşmesi süreciyle ilgili sıkıntılarımız var. Toplu iş sözleşmele-
rinin önü maalesef kapatılmış durumda. Bu süreçte YHK tarafın-
dan emsal sözleşmeler uygulanmaya devam edecek. Bu geçiş 
sürecinde haklarımızı elde etmek ve yeni sözleşmeler imzalamak 
için mücadele edeceğiz. Bu mücadeleyi bundan sonra da birlikte 
sürdürmemiz gerekiyor” şeklinde konuştu.

“EMEKÇİLER SENDİKALARIYLA BİRLİKTE MÜCADELE 
ETMELİ”

“Kadro dışında kalan arkadaşlarımız için oturup ağız mı yakaca-
ğız. Hayır! Biz bu mücadeleyi yürütürken asla ağlamadık, ağıt yak-
madık” diye konuşan Öz, kapsam dışında kalan taşeron emekçiler 
için 24 Haziran seçiminden sonra yoğun bir çalışma dönemine 
gireceklerini söyledi.

Kadronun bir statü değişikliği olduğunu, eski kadrolularla aynı 
hakları sağlamadığını belirten Öz, bir kısım hakların elde edilmesi 
için emekçilerin, sendikalarıyla birlikte mücadele etmeye devam 
etmeleri gerektiğini kaydetti.

ARSLAN: “UŞAK ŞUBEMİZİ BİR BÖLGE ŞUBESİ OLARAK 
DEĞERLENDİRİYORUZ”

Şube Genel Kuruluna ani bir programından dolayı katılamayan 
HAK-İŞ Genel Başkanı ve HİZMET-İŞ Sendikamız Genel Başkanı 
Mahmut Arslan, genel kurula görüntülü bir mesaj gönderdi.

Arslan, katılımcıların ilgiyle izlediği mesajında genel kurula başarı 
dileklerini iletti.

Genel Kurulda Kurucu ve Onursal Genel Başkanımız Hüseyin 
Tanrıverdi, Uşak Belediye Başkanı Nurullah Cahan, Uşak Şube 
Başkanımız Recep Sorkun, Uşak İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet 
Nacar ve Ak Parti Uşak Milletvekili Adayı İsmail Güneş de bir se-
lamlama konuşması yaptılar.

Kurucu ve Onursal Genel Başkanımız Hüseyin Tanrıverdi, “HAK-
İŞ VE HİZMET-İŞ olmamış olsaydı, Mahmut Arslan olmasaydı bu 
taşeron işçisi kardeşlerin kadro alma şansı yoktu. Taşeron işçiler 
kadrolu oldularsa başta Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip 
Erdoğan’a dua edecekler, HİZMET-İŞ Sendikasının da kıymetini 
bilecekler” dedi.

Uşak Belediye Başkanı Nurullah Cahan da HİZMET-İŞ Sendikamızla 
birlikte çalışmaktan duydukları memnuniyeti ifade ederek, genel 
kurula başarı diledi.

UŞAK ŞUBE BAŞKANIMIZ SORKUN, GÜVEN TAZELEDİ

Konuşmalardan sonra yapılan seçim sonucunda Uşak Şube 
Başkanımız Recep Sorkun tekrar seçildi. Yönetim Kurulu 
Üyeliklerine ise Adil Özdemir, Bülent Özadam seçildiler.
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Genel Başkan Yardımcımız Halil Özdemir’in Divan Başkanlığında 
gerçekleştirilen Genel kurula, Genel Başkanımız Mahmut 
Arslan’ın yanı sıra, Kurucu ve Onursal Genel Başkanımız Hüseyin 
Tanrıverdi, Genel Başkan Vekilimiz Av. Hüseyin Öz, Genel Başkan 
Yardımcılarımız Halil Özdemir, Mehmet Keskin ve Celal Yıldız, 
Öz Sağlık-İş Sendikası Genel Başkanı Devlet Sert, Öz Güven-Sen 
Sendikası Genel Başkanı Ömer Yılmaz, Öz Taşıma-İş Sendikası  
Genel Başkan Yardımcısı Av. Mehmet Ali Kayabaşı, Ankara 1 No’lu 
Şube Başkanımız Raşit Şahin, 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, Yozgat Şube Başkanımız Ferman 
Zararsız, Genel Merkez Kadın Komitemiz Başkanı Hamide Yüsra 
Erilli Kurumlu, Başkan Yardımcısı Arzu Tekin, şubelerimizin yöne-
tim kurulu üyeleri, komitelerimizin başkanları, delegeler, üyeleri-
miz ve basın mensupları katıldı.

OHAL’in kaldırılmasının FETÖ ile mücadeleyi aksatmayacağını ve 
gevşetmeyeceğini vurgulayan Arslan, “OHAL’in kaldırılması yargı-
lamaların hızlanması ve uluslararası mahkemelerde meşruiyetin 
devam etmesi için önemliydi. OHAL’in kaldırılması, OHAL üzerin-
den yürütülen algı operasyonlarının başarısızlığa uğratılması açı-
sından da önemliydi. OHAL’in kaldırılmasıyla birlikte artık yeni bir 
döneme giriyoruz. Biz, devletin terör örgütleriyle olan mücadele-
sinde ilk andan itibaren durduğumuz yeri unutmadan, unuttur-
madan yürümeye devam edeceğiz” diye konuştu.

FETÖ başta olmak üzere bütün terör örgütleri ile mücadelenin 
devam ettiğini belirten Arslan, HAK-İŞ’in bu mücadeleye katkı 
vermeye devam edeceğini belirtti. Arslan, “Siyasi ve kişisel ter-
cihlerimizi bir kenara koyup bu mücadelenin sonuna kadar sür-
dürülmesine destek vermeliyiz. Demokrasiden, özgürlükten, ba-
ğımsızlıktan yana bir teşkilat olarak bunlarla mücadele etmemiz 
gerekiyor” şeklinde konuştu.

ANKARA 7 NO'LU ŞUBEMİZİN
2. OLAĞAN GENEL KURULU YAPILDI

Arslan, 19 Temmuz 2018 
tarihinde Ankara 7 No'lu 

Şubemizin 2. Olağan Genel 
Kuruluna katıldı.
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HAK-İŞ’in 12 Eylül ve 28 Şubat darbeleri karşısında da aynı demok-
ratik tavrı gösterdiğini anlatan Arslan, “HAK-İŞ 12 Eylül davasına 
müdahil olmuş, 12 Eylül’ü yapanlardan hesap sorulmasına katkı 
sağlamıştır. HAK-İŞ 28 Şubat davasında da gereken hassasiyeti 
göstermiştir” dedi.

Arslan, 28 Şubat Postmodern darbesi yargılamalarının eksik bıra-
kıldığını, sadece askerlerin yargılandığını, bazı STK’ların, medya 
kuruluşlarının, iş adamlarının, yargı mensuplarının ve siyasilerin 
dışarda bırakıldığına dikkat çekti. Arslan, “Bunların yargılanma-
ması olmaz. Çünkü askerleri bunlar tahrik ve teşvik ettiler. Ama 
bunlarla ilgili maalesef iddianame bile başlatılmamıştır” diye ko-
nuştu.

TAŞERON DÜZENLEMESİ 

Taşeronla mücadele konusunda büyük bir mücadele başlatarak 
bunu başarıyla sonuçlandırdıklarını kaydeden Arslan, “Talebimiz, 
bütün taşeronların kamunun kadrolu işçisi olmasıydı, bunu sağ-
ladık. Ancak bu konudaki mücadelemiz bitmiş değil. Kadro almak 
yetmiyor. Hem toplu iş sözleşmesi düzeni için, hem arkadaşları-
mızın ücretlerinin ve diğer haklarının düzeltilmesi için sendikaya 
ihtiyaç var. Arkadaşlarımız sendikalarıyla bağlarını koparmasın-
lar” şeklinde konuştu.

Kurucu ve Onursal Genel Başkanımız Hüseyin Tanrıverdi, HİZMET-
İŞ Sendikamızın sadece üyelerimiz için tüm toplum ve tüm emek-
çiler için çalıştığına vurgu yaptı.

Tanrıverdi, “HİZMET-İŞ toplumun bütün kesim ve kesitlerinin so-
runlarını sorunu bilir, sorunların çözümü için elinden gelen gayreti 
gösterir. Projelerini tüm insanlık adına ortaya koyar, aktivitelerini 
ona göre yapar.  Nerede bir mazlum ve mağdur birileri varsa onla-
rın elinden tutmak, onların da geçimini ve temin etmek için bütün 
emeğini ve imkanlarını ortaya koyar” dedi.

HİZMET-İŞ’in kurulduğu 1979 yı-
lından beri aynı istikamette çalı-
şıyor olmasının kendisini mutlu 
ettiğini ifade eden Tanrıverdi, 
“HİZMET-İŞ samimi bir şekilde, 
dosdoğru yoluna devam etti ve 
bugün, ülkemizin nitelik ve ni-
celik olarak en büyük sendikası 
haline geldi” dedi.

Genel Merkez Kadın Komitemiz 
Başkanı Hamide Yüsra Erilli Kurumlu da komitenin, 11 yıl önce 
belli hedefler çerçevesinde kurulduğunu belirterek, “Kuruluş 
amaçlarımızdan biri; kadın çalışanların sendikal harekete katılımı 
sağlamak, ikincisi; onların işyerlerinde karşılaştıkları sorunlara 
kadın bakış açısıyla çözümler önermek, üçüncüsü; özelde çalışan 
kadınların, genelde tüm kadınların sorunlarının gündeme getiril-
mesi, çözüm yolları aranması ve onların daha iyi bir yaşam kalitesi 
için komiteyi bir fırsata dönüştürmekti” dedi.

Bu 11 yıl içerisinde gerek yurtdışında yapılan toplantılar-
la, gerekse HİZMET-İŞ Kadın Komitemizin büyük katılımıyla 
Konfederasyonumuz bünyesinde gerçekleştirilen toplantılarla 
kadın sorunlarının yoğun şekilde gündeme getirilmesine vesile 
olduklarını kaydeden Kurumlu, “Tüm ulusal ve uluslararası plat-
formlarda hem Konfederasyonumuz HAK-İŞ’i hem de Sendikamız 
HİZMET-İŞ’i başarıyla temsil ettik. Katıldığımız tüm etkinlikler, 
çalıştaylar, eylemler ve panellerde HAK-İŞ ve HİZMET-İŞ “fark”ını, 
farklılığını ortaya koyduk” şeklinde konuştu.

ŞUBE BAŞKANLIĞI’NA MUSTAFA GENÇ SEÇİLDİ

Yapılan seçim sonucunda Mustafa Genç Şube Başkanlığına seçi-
lirken, Yönetim Kurulu Üyeliklerine ise Mehmet Tahran ve Erkan 
Karakaya seçildiler.
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“TÜRKİYE’NİN NORMALLEŞMESİ VE BARIŞIN SAĞLANMASI 
İÇİN ÇABA SARFETMELİYİZ”

Genel Başkanımız Mahmut Arslan, OHAL sonrası için yapılan dü-
zenlemeyle valilere verilen yetkilerin gerekli olduğunu söyledi. 

Arslan, “OHAL’in kaldırılmasından sonra devletin ve milletimizin 
güvenliğini sağlamak için valilere yetkiler verildi. Tedbir almazsak 
terörizme teslim oluruz. Teröristin ismine bakmaksızın mücadeleyi 
sürdürmek gerekiyor” dedi.

HAK-İŞ ve HİZMET-İŞ Sendikamız Genel Başkanı Mahmut Arslan, 
Muş Şubemizin 5. Olağan Genel Kurulu’nda konuştu.

21 Temmuz 2018 tarihinde Muş’ta Diyar Paris Otel’de, 
Teşkilatlanmadan Sorumlu Genel Başkan Yardımcımız Halil 
Özdemir’in Divan Başkanlığı’nda gerçekleştirilen şube genel ku-
ruluna Genel Başkanımız Mahmut Arslan’ın yanı sıra AK Parti Muş 
Milletvekili Mehmet Emin Şimşek, Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, 
AK Parti İl Başkanı Rahmetullah Yakti, Kurucu ve Onursal Genel 
Başkanımız Hüseyin Tanrıverdi, Genel Başkan Vekilimiz Av. Hüseyin 
Öz, Eğitim ve Sosyal İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcımız 
Mehmet Keskin, Mali İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcımız 
Celal Yıldız, Erzurum Şube Başkanımız Erol Aksakal, Elazığ Şube 
Başkanımız Kazım Cavlı, Van Şube Başkanımız Abdullah Efeoğlu, 
Bingöl İl Başkanımız Abdülmecit Akdemir, Siirt İl Başkanımız 
Emin Sevil, Diyarbakır İl Başkanımız Ercan Kahraman, Batman İl 
Başkanımız Bünyamin Söğüt, Solhan Eski Belediye Başkanı Niyazi 

MUŞ ŞUBEMİZİN
5. OLAĞAN GENEL KURULU YAPILDI

Muş Şubemizin 5. 
Olağan Genel Kurulu 21 
Temmuz 2018 tarihinde 

gerçekleştirildi.
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Çavuşoğlu, İl Özel İdare Genel Sekreteri Yentür, Genel Merkez Kadın 
Komitemiz Başkan Yardımcısı Esma Hatun Taşpınar, Muş Şubemiz 
Kadın Komite Başkanı Alev Baba, Van Şubemiz Kadın Komite 
Başkanı Fatma Şengül, delegeler, basın mensupları ve çok sayıda 
davetli katıldı.

Genel Başkanımız Mahmut Arslan, şube genel kurulundaki konuş-
masında Fetö ve PKK terör örgütleriyle mücadelenin aksatılmadan 
sürdürülmesi gerektiğinin altını çizdi.

OHAL’in kaldırılmasıyla birlikte uluslararası sendikal toplantılarda 
ve değişik platformlarda Türkiye’ye yapılan olağanüstü hal eleşti-
risinin ortadan kalktığını, ancak Türkiye’nin normalleşmesi ve ba-
rışın sağlanması için de çaba sarfetmek gerektiğini belirten Arslan, 
valilere, OHAL sonrası için düzenlemeyle verilen yetkileri olumlu 
bulduklarını ifade etti.

ARSLAN’DAN TAŞERONDAN KADRO ALAN EMEKÇİLER 
SENDİKALILIK UYARISI

“Kendini dünyanın hakimi görenlerden korkarsak mücadele ede-
meyiz” diye konuşan Arslan, “Taşeron bu mücadelesini de bu 
prensiple başlattık. Mazlumların duasını alarak zalimlerin zulmünü 
ortadan kaldıralım diye yola çıktık. Onların ilk defa sendika olma-
sının yolunu açtık, sonra kadrolu olmalarını sağladık. Eksikleri var 
elbette, bunları da aşacağız. Çözüm HAK-İŞ üyeliğinden geçiyor. 
Sendikanıza sahip çıkmazsanız, birliğinizi, gücünüzü, dayanışma-
nızı kaybederseniz bir gün kendinizi kapının önünde bulursunuz” 
şeklinde konuştu.

Arslan, “Her şeyin zor olduğu bu topraklarda sendikacılığın da zor 
olduğunun farkındayız. Bütün olumsuzluklara rağmen mücadele-
mizden vazgeçmedik, bundan sonra da bu topraklardan bağımızı 
koparmayacağız. Birileri istemiyor diye gitmeyeceğiz. Çevre illerde-
ki mücadele arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Muş Şubemizin 
değişik kademelerinde görev alan kardeşlerimize de teşekkür edi-
yorum” diye konuştu.

Şube Genel Kurulunda AK Parti Muş Milletvekili Mehmet Emin 
Şimşek, Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, Kurucu ve Onursal Genel 

Başkanımız Hüseyin Tanrıverdi ile Genel Merkez Kadın Komitemiz 
Başkan Yardımcısı Esma Hatun Taşpınar da bir selamlama konuş-
ması yaptılar.

AK PARTİ MUŞ MİLLETVEKİLİ MEHMET EMİN ŞİMŞEK:  15 
TEMMUZ’UN TÜRKİYE İÇİN BİR MİLATTIR

Ak Parti Muş Milletvekili Emin Şimşek, 15 Temmuz’un Türkiye için 
bir milat olduğunu söyledi.

MUŞ BELEDİYE BAŞKANI ASYA: SENDİKACILIK BİR GÖNÜL 
İŞİDİR

Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, “İl dışından gelen kıymetli misa-
firler sizleri Sultan Alparslan’ın otağı, Laleler Diyarı Muş’ta ağırla-
maktan onur duyduğumu ifade etmek isterim. 4 yılı aşkın bir süre-
dir birlikte çalışmaktan zevk aldığım Hak İş Hizmet İş Sendikamızın 
Muş Şubesinin 5. Olağan Kongresinin hayırlara vesile olmasını di-
lerim” dedi.

HÜSEYİN TANRIVERDİ: HİZMET-İŞ SENDİKAMIZIN TEMEL 
ŞİARI ‘ÖNCE İNSAN ÖNCE EMEK’ 

Kurucu ve Onursal Genel Başkanımız Hüseyin Tanrıverdi, Muş’un 
Sendikamız HİZMET-İŞ’in tarihinde önemli bir yeri olduğunu söy-
ledi.

Muşluların samimi insanlar olduklarına işaret eden Tanrıverdi, 
Muşluların çalışmayı sevdiklerini ve grev insanı olduklarını söyledi.

TAŞPINAR: KADINLARIN SORUNLARINI ÜLKEMİZİ 
SORUNLARINDAN BAĞIMSIZ GÖRMÜYORUZ

Genel Merkez Kadın Komitemiz Başkanı Esma Hatun Taşpınar, 
HİZMET-İŞ Genel Merkez Kadın Komitesi olarak, kadınların sorun-
larını ülkemizin sorunlarından bağımsız görmediklerini söyledi.

GENEL KURULDA YAŞAR KALIR İLE YOLA DEVAM KARARI

Genel Kurul’da tek listeyle yapılan seçimlerde mevcut Muş Şube 
Başkanımız Yaşar Kalır ile yola devam kararı çıktı. Yönetim Kurulu 
Üyeliklerine ise Aydın Çiftçi ve Çetin Güler seçildi.
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İSRAİL’İN YAHUDİ ULUS DEVLET YASASINA TEPKİ

Genel Başkanımız Mahmut Arslan, İsrail meclisi tarafından kabul 
edilen ırkçı ‘Ulus Devlet Yasası’na tepki gösterdi.

Irkçı ve faşist kararlar içeren yasa ile Filistinlilerle birlikte İsrail’de 
yaşayan tüm etnik ve dini yapıların yok sayıldığını ifade eden 
Arslan, söz konusu yasaya karşı TBMM’de bir karşı yasa çıkarılması 
çağrısında bulundu.

“MİLLETİMİZİ VE BÜTÜN MÜSLÜMANLARI KUDÜS’E GİTMEYE 
DAVET EDİYORUZ”

Genel kurulda yaptığı konuşmada Kudüs’ün İsrail’in başkenti ka-
bul edilmesi başta olmak üzere Yahudi yerleşimlerinin inşasını ulu-
sal çıkar olarak gören ve Yahudilerden başkasına söz hakkı tanıma-
yan yasanın asla kabul edilemeyeceğini belirten Arslan, milletimizi 
ve bütün Müslümanları Kudüs’e gitmeye davet etti.

Arslan, ABD Büyükelçiliğinin Kudüs’e taşınması kararı sonrasında 

verilen tepki gibi söz konusu yasa karşısında da tepki gösterecek-
lerini, sessiz kalmayacaklarını söyledi. 

Vize sorununun aşılması durumunda Hizmet-İş Sendikasının 
Başkanlar Kurulu’nu Filistin’de toplayacaklarını açıklayan Arslan, 
“Filistinli kardeşlerimiz bizden maddi yardım beklemiyorlar, bizim 
orada olmamızı istiyorlar. İsrail söz konusu yasa ile o bölgenin sa-
hibi olduğunu iddia etmektedir. Gezilerimiz ve ziyaretlerimizi turis-
tik bölgeler yerine Filistin’e yaparsak, İsrailliler o toprakların kendi-
lerine ait olmadığını anlayacaklar. Bunun içindir ki milletimizi ve 
bütün Müslümanları Kudüs’e gitmeye davet ediyoruz” dedi.

Arslan, dün Gazze sınırında İsrail askerlerinin saldırıları sonucu 
şehit olan Türkiye sevdalısı Filistinli gence Allah’tan rahmet diledi. 
Elinde Filistin bayrağıyla birlikte Türk bayrağıyla şehit olan Badwan 
isimli Filistinli gencin naaşının Türk Bayrağı’na sarılmasını vasiyet 
etmesini ise, Filistin genç “Burada biz varız, siz de olun” demek isti-
yor, şeklinde değerlendirdi.

ELAZIĞ ŞUBEMİZİN
7. OLAĞAN GENEL KURULU YAPILDI

Genel Başkanımız Mahmut 
Arslan, 22 Temmuz 2018 

tarihinde Elazığ Şubemizin 
7. Olağan Genel Kuruluna 

katıldı.
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“TAŞERON EMEKÇİLERE KADRO İLE MİLLETİMİZ VE 
DEVLETİMİZ KAZANDI”

HAK-İŞ’in 2007 yılında taşeron sorununun çözümü için start verdi-
ğini ve taşeronda örgütlenme kampanyası sonucu, taşeron emek-
çilerin sendikal üyeliği başta olmak üzere bir kısım haklarının gü-
vence altına alındığını anımsatan Arslan, “2017 sonunda 950 bin 
taşeron emekçisine kadro verildi. Ardından, KİT’lerde çalışan taşe-
ron emekçiler için kararname çıktı. Umudumuzu kaybetmeyece-
ğiz, bütün taşeron emekçilerin kadrolu olması için mücadelemizi 
sürdüreceğiz. 2007’de neredeydik, 2014’te nereye geldik, 2018’de 
neredeyiz” diye konuştu.

“KAMUDAKİ KADROLU İŞÇİYE 5 KAT İLAVE YAPTIK”

Taşeron emekçilere kadro verilmesiyle, kamudaki kadrolu işçiye 5 
kat ilave yaptıklarını belirten Arslan, şöyle konuştu: “Bu, küresel ka-
pitalizme Cumhurbaşkanımız Erdoğan’ın bir meydan okumasıdır. 
Çünkü IMF, G-20’nin sosyal formu, Dünya Bankası devletin küçül-
tülmesini isterken, biz bunun tersini yaptık, devleti büyüttük. Bu 
tarihi bir başarıdır. İşçi temini için artık ihale yapılmayacak. Burada 
devletimiz ve milletimiz kazandı.”

Taşeron sorununun çözümünde Cumhurbaşkanımız Erdoğan’ın 
kararlı duruşunun etkili olduğunu ifade eden Arslan, çözümde 
gösterdikleri kararlılıktan dolayı Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip 
Erdoğan, Eski Çalışma Bakanı Jülide Sarıeroğlu ile Faruk Çelik’e te-
şekkür etti.

“ELAZIĞ BİRLİĞİMİZİN SEMBOLÜDÜR”

Elazığ’ın kadim değerlerini, kadim duruşunu ve kadim kültürünü 
önemsediklerini belirten Arslan, “Elazığ birliğimizin, bütünlüğümü-
zün sembolü bir şehirdir. Burada sendikacılık yapmak bir ayrıcalık-
tır” dedi.

Genel Kurulda AK Parti Elazığ Milletvekili Zülfi Demirbağ, Hizmet-İş 
Sendikası Kurucu ve Onursal Genel Başkanı Hüseyin Tanrıverdi de 
bir selamlama konuşması yaparak, genel kurulun hayırlı olmasını 
temenni ettiler.

Genel Kurula Genel Başkanımız Mahmut Arslan’ın yanı sıra, AK 
Parti Elazığ Milletvekili Zülfi Demirbağ, Genel Başkan Vekilimiz 
Av. Hüseyin Öz, Genel Başkan Yardımcılarımız Mehmet Keskin, 
Halil Özdemir ve Celal Yıldız, Kurucu e Onursal Genel Başkanımız 
Hüseyin Tanrıverdi, Muş Şube Başkanımız Yaşar Kalır, Malatya 
Şube Başkanımız Bünyamin Geleri, Erzurum Şube Başkanımız 
Erol Aksakal, Van Şube Başkanımız Abdullah Efeoğlu, Sivas Şube 
Başkanımız Nihat Şimşek, İstanbul 8 No’lu Şube Başkanımız Taner 
Duran, Bingöl İl Başkanımız Abdülmecit Akdemir, Siirt İl Başkanımız 
Emin Sevil, Diyarbakır İl Başkanımız Ercan Kahraman, Batman 
İl Başkanımız Bünyamin Söğüt, Genel Merkez Teşkilatlanma 
Uzmanımız Zeki Özen, Genel Merkez Kadın Komitemiz Başkan 
Yardımcıları Arzu Tekin ve Esma Hatun Taşpınar, Muş Şubemiz 
Kadın Komite Başkanı Alev Baba, Van Şubemiz Kadın Komite 
Başkanı Fatma Şengül, Elazığ Şube Kadın Komite Başkan Tülay 
Demirbağ, delegeler, basın mensupları ve çok sayıda davetli katıl-
dı.

AK Parti Elazığ Milletvekili Zülfi Demirbağ, HAK-İŞ Elazığ İl Başkanı 
Kazım Cavlı, Hizmet-İş Sendikası Kurucu ve Onursal Genel Başkanı 
Hüseyin Tanrıverdi, Hizmet-İş Sendikası yönetim kurulu üyeleri, 
HAK-İŞ İl Başkanları, delegeler, basın mensupları ve çok sayıda da-
vetli katıldı.

KAZIM CAVLI GÜVEN TAZELEDİ

Şube Genel Kurulunda tek liste ile yapılan seçimde mevcut şube 
başkanımız Kazım Cavlı güven tazeledi. Mustafa Bahçeci ile Halit 
Tanfer Aydın da yönetime seçildiler.
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ARSLAN: “HAK-İŞ VE HİZMET-İŞ İSTİKRARLI BÜYÜMESİNİ 
SÜRDÜRÜYOR”

Genel Başkanımız Mahmut Arslan, Temmuz 2018 sendika üye ista-
tistiklerine ilişkin yaptığı değerlendirmede HAK-İŞ ve HİZMET-İŞ’in 
istikrarlı büyümesini sürdürdüğünü söyledi.

Genel Kurulun Divan Başkanlığını Genel Başkan Yardımcımız Halil 
Özdemir yaptı.

Genel kurulda yaptığı konuşmada Temmuz 2018 istatistikleri-
ne göre HAK-İŞ’in üye sayısının 654 bine çıktığı bilgisini paylaşan 
Arslan, "Bu artışlarla konfederasyonumuzun ne kadar büyük oldu-
ğu tescillenmiş oldu. Bütün çalışanları konfederasyonumuz HAK-
İŞ’in bünyesine katmak için büyük bir mücadele ortaya koyduk. 
Büyük bir konfederasyon olmanın verdiği bu sorumluluğu yerine 
getirmek için mücadelemizi sürdüreceğiz” dedi.

ARSLAN’DAN TEŞKİLATIMIZA TEŞEKKÜR

Genel Kurulda konuşan HAK-İŞ Genel Başkanı ve HİZMET-İŞ 
Sendikamız Genel Başkanı Mahmut Arslan, HİZMET-İŞ Sendikamız 
başta olmak üzere, HAK-İŞ’e bağlı sendikaları üyesi sayısındaki ar-
tıştan dolayı kutladı.

HİZMET-İŞ Sendikamızın Temmuz 2018 istatistiklerine göre 286 
bin 356 üyeye ulaştığına ve işkolunda en yakın sendika ile arasın-
da 100 bin civarında üye farkı bulunduğuna işaret eden Arslan, bu 
başarıdan dolayı HİZMET-İŞ Yönetim Kurulu üyelerimiz, şube ve il 
başkanlarımız ve tüm teşkilat mensuplarımız tebrik etti.

Türkiye’de 14 milyon civarında çalışan olduğunu fakat bunların sa-
dece 1 milyon 300 bininin sendikalı olduğunu belirten Arslan, “13 
milyon sendikasız çalışan var. Bizim bütün mazlumlara ve mağdur-
lara borcumuz var; bunu Genel kurul Kararı olarak kabul ettik. Bu 
borcu sendikalaştırarak ödeyeceğiz. Bu bir sorumluluk ve görevdir. 

KARAMAN  ŞUBEMİZİN
5. OLAĞAN GENEL KURULU YAPILDI

Arslan, 28 Temmuz 2018 
tarihinde Karaman Şubemizin 

5. Olağan Genel Kuruluna 
katıldı. 
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HAK-İŞ olarak 650 binlerle yetinemeyiz. Üye sayımızı 6,5 milyona 
çıkarmak zorundayız. Bunu yapamazsak emekçilerin mağduriyet-
leri devam eder” diye konuştu.

“ÖZGÜRLÜĞÜMÜZÜ KAYBEDERSEK, SENDİKACILIĞIMIZIN 
ANLAMI OLMAZ”

HAK-İŞ’in bir emek örgütü olduğu kadar, demokrasi ve özgürlük mü-
cadelesinin de öncülüğünü yaptığını söyleyen Aslan, HAK-İŞ bütün 
antidemokratik dönemlerde halkın yanında, demokrasiden yana 
tavır almıştır, 15 Temmuz’da böyle davrandık. Bağımsızlığımızı ve 
özgürlüğümüzü kaybedersek sendikacılık yapmamızın bir anlamı 
olmaz. Her zaman ve her koşulda ülkesini düşünenler sendikacılar 
olarak bunu iyi anlamamız gerekiyor” dedi.

“KARAMAN’IN TARİHİ MİSYONUNU HAK-İŞ İLE BİRLİKTE 
DEVAM ETTİRMEK İSTİYORUZ”

Karaman’ın Hizmet-İş Sendikasının faaliyetlerini ilk başlattığı 
yerlerden birisi olduğunu belirten Arslan, “Hizmet-İş Sendikamız 
1979’da kurulduktan bir yıl sonra burada örgütlenmeyi başlattık. 
Karaman, il ve ilçelerindeki örgütlenme ve sorunları çözme ça-
lışmalarımızda da etkin ve başarılı olmuştur. Karaman coğrafi sı-
nırlarıyla tanımlanamayacak bir şehirdir; medeniyet şehri, kültür 
şehridir. Bu şehir bir imparatorluğun başkentliğini yapmış bir şehir, 
kadim bir şehirdir” ifadelerini kullandı.

Genel Kurula Genel Başkanımız Mahmut Arslan’ın yanı sıra AK Parti 
Karaman Milletvekili Recep Şeker, Karaman Belediyesi Başkan 
Yardımcısı Duran Kabaağaç, Genel Başkan Vekilimiz Av. Hüseyin 
Öz, Genel Başkan Yardımcılarımız Halil Özdemir, Mehmet Keskin 
ve Celal Yıldız, Konya Şube Başkanımız Vacit Sır, Antalya Şube 
Başkanımız Muhammet Talha Kandil, Aksaray Şube Başkanımız 
Nedim Deniz, Tarsus Şube Başkanımız Hüseyin Gün, Konya Şube E. 
Başkanımız Mustafa Baran, Genel Başkan Danışmanımız Mehmet 

Sert, Genel Merkez Kadın Komitemiz Başkan Yardımcısı Sevilay 

Özgür Çatma, Karaman Şube Kadın Komite Başkanı Hatice Ayhan, 

HAK-İŞ’e bağlı sendikaların şube başkanları, sivil toplum örgütleri-

nin temsilcileri, delegeler ve basın mensupları katıldı.

Genel Kurulda AK Parti Karaman Milletvekili Recep Şeker, Karaman 

Belediyesi Başkan Yardımcısı Duran Kabaağaç ve Genel Merkez 

Kadın Komitemiz Başkan Yardımcısı Sevilay Çatma da birer selam-

lama konuşması yaptılar.

BAYRAKÇI YENİDEN SEÇİLDİ

Şube Genel Kurulunda seçimde mevcut şube başkanımız Mehmet 

Bayrakçı güven tazeledi. Mehmet Tayyar Alkan ile Ahmet Ses de yö-

netime seçildiler.
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“HAK-İŞ VE HİZMET-İŞ’Lİ OLMANIN ANLAMI, MAZLUMLARIN 
YANINDA OLMAKTIR”

Genel Kurulun Divan Başkanlığını, Kayseri Şube Eski Başkanımız 
ve Genel Başkan Yardımcımız Halil Özdemir yaptı.

Genel Kurulda konuşan Genel Başkanımız Mahmut Arslan, “HAK-
İŞ bir emek Konfederasyonu olduğu kadar Filistin mücadelesinin 
de öncülüğünü yapan bir sivil toplum kuruluşudur” dedi.

HAK-İŞ Genel Başkanı olarak Filistin’e Destek Sendikalar 
Birliği’nin de başkanlığını yürüttüğünü hatırlatan Arslan, 
“Sorumluluğumuzun farkındayız. Filistin konusu sendikacılığı-
mızın bir parçasıdır. Filistin davasına sahip çıkacağız. Filistin bir 
hapishaneye dönüştürülmüş durumda, ama kimsenin umurunda 
değil. Kudüs Yahudileştirilmek isteniyor. Kudüs konusundaki du-

yarlılığımızı geliştireceğiz. Kudüs’e bizden başka, Türkiye’den baş-
ka sahip çıkacak ülke yok. Mazlumların yanında olacağız. HAK-İŞ 
ve HİZMET-İŞ’li olmanın anlamı budur” ifadelerini kullandı.

Genel Başkanımız Arslan, “15 Temmuz’dan bugüne yaptığımız 
bütün toplantılarda 15 Temmuz’un altını çiziyoruz” diyerek, “15 
Temmuz’u unutmamak ve unutturmamak için kararlar aldık. Bu 
hain girişimin arkasında ABD’nin olduğunu bugün daha açık şekil-
de biliyoruz. 15 Temmuz’u hem unutmayacağız, hem de bunlara 
karşı tedbir alacağız. Çünkü hainlerin 15 Temmuz hesapları hala 
açık” dedi.

ABD’nin hedefinde Türkiye’nin olduğunu Papaz üzerinden verilen 
mesajla çok açık bir şekilde ortaya çıktığını dile getiren Arslan, 
“ABD’nin hedefinde Türkiye var. 15 Temmuz’un başarısız olma-
sı, aslında Türkiye ile birlikte yeryüzünün bütün mazlumlarının, 

KAYSERİ  ŞUBEMİZİN
8. OLAĞAN GENEL KURULU YAPILDI

Kayseri Şubemizin 8. Olağan 
Genel Kurulu, 29 Temmuz 2018 

tarihinde Genel Başkanımız 
Mahmut Arslan’ın katılımlarıyla 

gerçekleştirildi.

76 Hizmet-İş 154 2019/I

ŞUBE GENEL KURULLARI



mağdurlarının başarısıdır. Onun için milletimize şükran borçlu-
yuz.  Cumhurbaşkanımız Erdoğan’ın liderliği, kararlılığı etkin ol-
muştur.  15 Temmuz’un rövanşı alınmak istenmektedir. Trump’un 
son tehditleri bunu göstermektedir. Tehlike geçmiş değildir. 15 
Temmuz’da olduğu gibi uyanık olacağız” diye konuştu.

“15 TEMMUZ’DA ONURLU BİR DURUŞ SERGİLEDİK”

“ABD ve yandaşları mazlumların geleceğini çaldılar. Bunların 
eli kanlıdır. Filistin’de nasıl bir soykırım yapıldığını unutmadık, 
Srebrenitsa soykırımını unutmadık” diye Arslan, “HAK-İŞ olarak 15 
Temmuz’da onurlu bir duruş sergiledik. Milletimizin lideriyle bir-
likte meydanlardaydık. 5 şehit verdik. 100 civarında gazimiz var. 
Gazilerimizle şehitlerimizle onur duyuyoruz” şeklinde konuştu.

HİZMET-İŞ Sendikamız Kurucu ve Onursal Genel Başkanı Hüseyin 
Tanrıverdi, HİZMET-İŞ Sendikamızın kurucu genel başkanı olmak-
tan gurur ve onur duyduğunu söyledi.

HİZMET-İŞ’in, ülkemizin kaotik bir durumda bulunduğu 1979’da, 
insanı önceleyen ilkelerle kurulduğunu kaydeden Tanrıverdi, 
“Biz ‘Önce İnsan Önce Emek’ ile yola başladık. HİZMET-İŞ bugün 
Türkiye’nin en büyük sendikasıdır. Uluslararası sendikal hareket 
içerisinde de model olan bir sendikadır. Bu nicel başarı, HİZMET-
İŞ’in nitelikli olmasından kaynaklanmaktadır” dedi. HAK-İŞ ve 
HİZMET-İŞ’in dini, kültürel ve kurumsal değerlere sahip çıktığını ve 
bunun nicel başarıyı etkilediğini ifade eden Tanrıverdi, HAK-İŞ ve 
HİZMET-İŞ’in yerli ve milli duruşuna dikkat çekti.

Konuşmasında ABD ile Türkiye arasındaki krize de dikkat çeken 
Tanrıverdi, ABD’nin Pastör Andrew Bronson’ı istemesi karşılığında 
Türkiye’nin de FETÖ elebaşını istediğini hatırlatarak, Türkiye’nin 
artık eski Türkiye olmadığını ifade etti.

Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Ürgüp Belediye 
Başkanı Fahrettin Yıldız, Bünyan Belediye Başkanı Şinasi 
Gülcüoğlu, Memur-Sen İl Başkanı Aydın Kalkan, Yahyalı Belediye 
Başkanı Esat Öztürk, Genel Merkez Kadın Komitemiz Başkan 
Yardımcısı Derya Onat da selamlama konuşması yaparak, genel 
kurulu tebrik ettiler.

SERHAT ÇELİK GÜVEN TAZELEDİ

Şube Genel Kurulunda tek liste ile girilen seçimde, Kayseri Şube 
Başkanımız Serhat Çelik, güven tazeledi. Şube Yönetim Kurulu 

üyeliklerine ise Feyyaz Ünal, Atilla Saraç, Necdet Dumlu ve 
Abdulkerim Orhan seçildi.

YÜKSEK KATILIMLI GENEL KURUL

Kayseri şubemizin genel kuruluna Sendikamız HİZMET-İŞ 
Kurucu ve Onursal Genel Başkanı Hüseyin Tanrıverdi, HAK-İŞ’e 
bağlı Öz Ağaç-İş Sendikası Genel Başkanı Eyüp Karaderili, HAK-
İŞ Genel Başkan Yardımcısı ve Öz Taşıma-İş Sendikası Genel 
Başkanı Mustafa Toruntay, Çelik-İş Sendikası Genel Başkanı 
Yunus Değirmenci, Öz Güven-Sen Sendikası Genel Başkanı Ömer 
Yılmaz, Genel Başkan Vekilimiz Av. Hüseyin Öz, Genel Başkan 
Yardımcılarımız Halil Özdemir, Mehmet Keskin ve Celal Yıldız, 
Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Bünyan Belediye 
Başkanı Şinasi Gülcüoğlu, Kozaklı Belediye Başkanı Celalettin 
Güven, Ürgüp Belediye Başkanı Fahrettin Yıldız, Yahyalı Belediye 
Başkanı Esat Öztürk, Talas Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet 
Yalçın, Develi Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Güçlü, HİZMET-
İŞ  Ankara 5 No’lu, Aksaray, Sivas, Kahramanmaraş ve Yozgat Şube 
Başkanları, Niğde İl Başkanı ve Kırşehir İl Başkanı, HAK-İŞ’e bağlı 
sendikaların Kayseri şube başkanları, MEMUR-SEN’e bağlı sendi-
kaların Kayseri şube başkanları, MÜSİAD Kayseri Şube Başkanı 
Nedim Olgunharputlu, İŞKUR İl Müdürü Ahmet Ayçiçek, Kayseri 
İl Müftüsü Şahin Güven, Şehit ve Gaziler Derneği Kayseri Şube 
Başkanı Yılmaz Uçkan, Genel Merkez Kadın Komitemiz Başkan 
Yardımcısı Derya Onat, Kayseri Şube Kadın Komitemiz Başkanı 
Özgül Korkmaz, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, delegeler, 
basın mensupları ve çok sayıda davetli katıldı.
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Genel Kurulun Divan Başkanlığını, Genel Başkan Yardımcımız Halil 
Özdemir yaptı.

Genel kurul açılışında İstiklal Marşı okunmasının ardından başta 
15 Temmuz şehitlerimiz olmak üzere tüm şehitlerimiz için Kur’an-ı 
Kerim tilaveti okundu.

Genel kurulda konuşan Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 
“HİZMET-İŞ Sendikamızın Ankara 2 No’lu Şubesi gazi bir şubedir. En 
fazla şehit ve gazi verdiğimiz şubemizdir. Bu şubemizin mensubu 
olarak 15 Temmuz gecesi meydanlara çıkarak şehit ve gazi olan 
üyelerimize çok büyük minnet borcumuz var. Şehitlerimize yüce 
Allahtan rahmet, gazilerimize acil şifalar diliyorum” dedi.

Arslan, “HİZMET-İŞ Ankara 2 No’lu Şubemiz 2015 yılında Ankara’nın 
en az üyeye sahip şubesi iken, bugün şubemizin 8 bin civarında 
üyesi var. Ankara’daki kamu kurumlarının büyük bir çoğunluğuna 
ulaşarak işçilerimizi sendikamıza üye yaptılar. Bu başarılarından 
dolayı kutluyor, başarılarının devamını diliyorum” diye konuştu.

Kamudaki taşeron işçilerin kadroya alınmasını çalışma hayatın-

daki en önemli reformlarından birisi olarak nitelendiren Arslan, 
taşeron düzenlemesinin hayata geçirilmesinde HAK-İŞ’in büyük 
payının olduğunu söyledi.

Kadro alan işçilere, “Kadro alan taşeron işçiler çalışmaz” diyenlerin 
ekmeğine yağ sürmemeleri için daha çok çalışmaları gerektiğini 
söyleyen Arslan, “Bu süreçte hem toplu sözleşme düzenimiz için 
hem de kamuda çalışan kadrolu işçilerin mesafesini kapatmak için 
sendikaya daha çok ihtiyaç var. Artık kadro aldık sendikayla işimiz 
olmaz demeyin, tam tersine sendikaya daha fazla ihtiyacımız var. 
Sendikalarımıza daha fazla sahip çıkacağız, daha fazla güçlendire-
ceğiz” ifadelerini kullandı.

“HEDEFİMİZ 6,5 MİLYONLARA ÇIKMAK OLMALI”

Türkiye’deki işçilerin sendikalaşma oranının düşük olduğunu belir-
terek, “14 milyon sigortalı işçiden sadece 1 milyon 800 bini sendika-
lı. Sendikalılaşma oranımız yüzde 12 civarında, yani işçilerin yüzde 
88’inin sendikalara üyeliği bulunmuyor. Sendikasız bir işçi kalma-
yacak şekilde gece gündüz mücadele etmeliyiz. Sendikaya üye 

ANKARA 2 NO'LU  ŞUBEMİZİN
2. OLAĞAN GENEL KURULU YAPILDI

Ankara 2 No'lu Şubemizin 2. 
Olağan Genel Kurulu, Genel 

Başkanımız Mahmut Arslan’ın 
katılımlarıyla 1 Ağustos 2018 

tarihinde gerçekleştirildi.
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olmayan her işçinin vebali bizim sırtımızda. O yüzden biz HAK-İŞ 
olarak 650 bin üyeyle yetinemeyiz, daha da büyümeliyiz. Hedefimiz 
650 binlere değil 6,5 milyonlara çıkmak olmalı” diye konuştu.

Bütün işçilerin sendikalı olması için heyecanlı bir mücadeleye ihti-
yaç olduğunu anlatan Arslan, şöyle devam etti: “Biz bütün mazlum-
ları HAK-İŞ bünyesine katmak için çalışacağız. O yüzden oturmak 
yok arkadaşlar, koşacağız. Hep sahada olacağız. Ben koşuyorum, 
HAK-İŞ’e bağlı sendikalar da koşacak, çünkü insanlar bizi bekliyor. 
Anadolu’nun ücra köşelerinde günde 12 saat çalışıp asgari ücret 
bile alamayan insanların olduğunu lütfen unutmayın.”

Kurucu ve Onursal Genel Başkanımız Hüseyin Tanrıverdi de yaptığı 
konuşmasında, “Kurucusu olmaktan onur duyduğum HİZMET-İŞ 
Sendikamızın Ankara 2 No’lu şubemizin kongresine katılmaktan 
memnuniyet duyuyorum” diyerek, “HİZMET-İŞ ilkeli kararlı, sorum-
lu sendikacılığın örneğidir. Bununla büyük bir onur duyuyoruz. 
HİZMET-İŞ adeta bir okul gibi bir sivil toplum örgütüdür. Sadece 
mensupların değil toplumun tüm kesimlerine çözüm bulmaktır” 
diye konuştu.

“HİZMET-İŞ HATIRI SAYILIR NİTELİK VE NİCELİKLE 
TÜRKİYE’NİN EN BÜYÜK SENDİKASI OLMUŞTUR”

Sendikamız HİZMET-İŞ’in ücret sendikacılığını aşan bir STK olarak 
1979 yılından bugünlere geldiğini ifade eden Tanrıverdi, “HİZMET-İŞ 

Sendikası hem Türkiye’de hem 
de dünyada hatırı sayılır nitelik 
ve nicelik olarak Türkiye’nin en 
büyük sendikası olmuştur. Bu 
anlayış aynı zamanda işveren-
lerle de iyi ilişkilerimizi ortaya 
koymaktadır. Hepimiz insan 
yetiştirmek için yoldayız. Bizler 
1979 yılında ‘Önce İnsan Önce 
Emek’ diye yola çıktık” şeklinde 
konuştu.

KEÇİÖREN BELEDİYE BAŞKAN YARDIMCISI GÜRSEL YILMAZ: 
HİZMET-İŞ’İ YAKINDAN TAKİP EDİYORUZ

Keçiören Belediye Başkan Yardımcısı Gürsel Yılmaz, genel kurulda 
yaptığı konuşmada, “HİZMET-İŞ sendikasının yaptığı hizmetleri 
yakından takip ediyoruz. Başarılı buluyoruz. Şube Başkanı Recep 
Dere bizden birisidir. Genel kurulun hayırlara vesile olmasını dili-
yorum” dedi.

ÇUBUK BELEDİYE BAŞKANI TUNCAY ACEHAN: TAŞERONA 
KADRODAN MEMNUNİYET DUYDUK

Genel Kurula hitaben bir konuşma yapan Çubuk belediye Başkanı 
Tuncay Acehan da, “HİZMET-İŞ Sendikası Ankara 2 No’lu Şube 
Başkanı Recep Dere ile beraber bu dönem çalıştık. HİZMET-İŞ çok 
güzel sendikacılık yapıyor. Taşeron işçilerden belediye olarak son 
derece memnunuz. 201 taşeron işçimiz var. Önümüzdeki dönemde 
sendikal haklar ve toplu iş sözleşmesi için her türlü haklarını ver-
meye hazırız” diye konuştu.

GENEL MERKEZ KADIN KOMİTESİ BAŞKAN YARDIMCISI DERYA 
ONAT: SENDİKAMIZ KADINLARIN VARLIĞINI KABUL ETMİŞTİR

Genel Kurula hitaben konuşan Genel Merkez Kadın Komitesi 
Başkan Yardımcısı Derya Onat, “Kadın Komitemiz Sendikamız 
HİZMET-İŞ’in ulusal ve uluslararası gelişimlerin bir sonucu olarak 
hak ihlallerini önlemek ve sendikal faaliyetlere kadınların katılımı-
nı arttırmak amacıyla kurulmuştur. Bugün 70 bine kadın üyesiyle 
önemli bir başarıya imza atmıştır. Sendikamız kadınların varlığını 
kabul etmiş bu konuda önemli başarılara ulaşmıştır” dedi.

SEÇİMDE MEVCUT BAŞKAN RECEP DERE GÜVEN TAZELEDİ

Şube Genel Kurulunda seçimde mevcut şube başkanımız Recep 
Dere güven tazeledi. Yılmaz Kara, Faruk Penez, Mustafa Yılmaz ve 
Ahmet Yılmaz da yönetime seçildiler.
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Genel Kurulun Divan Başkanlığını Teşkilatlanmadan Sorumlu 
Genel Başkan Yardımcımız Halil Özdemir yaptı.

Genel Kurula Genel Başkanımız Mahmut Arslan’ın yanı sıra 
Kurucu ve Onursal Genel Başkanımız Hüseyin Tanrıverdi, Genel 
Başkanvekilimiz Av. Hüseyin Öz, Genel Başkan Yardımcılarımız Halil 
Özdemir ve Mehmet Keskin, AK Parti Balıkesir İl Başkan Yardımcısı 
Orhan Çamurluoğlu, Uşak Şube Başkanımız Recep Sorkun, Denizli 
Şube Başkanımız Sezai Söylemez, Manisa Şube Başkanımız Turan 
Karafil, Aydın İl Başkanımız Koray Güneş, Çanakkale İl Başkanımız 
Vedat Yılmaz, İzmir İl Başkanı Bürhanettin Barbak, Tekirdağ İl 
Başkanımız Aykut Aktemur, Ege Bölge Başkanımız Ahmet Özen, 
Genel Merkez Kadın Komitesi Başkan Yardımcısı Arzu Kahveci, 
Balıkesir şubemizin komitelerinin başkan ve yardımcıları, delege-
ler ve basın mensupları katıldı.

“BALIKESİR TÜRKİYE İÇİN TARİHSEL ÖNEME SAHİPTİR”

Genel Kurula hitap eden Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 
“Balıkesir mücadelemizin yaklaşık 15 yıllık bir geçmişi var. Başta 

Bursa şubemiz olmak üzere diğer yakın illerdeki arkadaşlarımı-
zın katkı ve destekleriyle belli aşamaları tamamlayarak bugün 
şubemizin 1. Olağan genel kurulunu gerçekleştiriyoruz. Balıkesir 
ilimiz, Türkiye Cumhuriyeti için tarihsel yürüyüşümüzde önemli 
bir yere sahiptir. Bölgemizde dışarıdan destek almadan, kurtuluş 
mücadelesini başaran ve düşman işgaline son veren tek yegane 
şehirdir. Balıkesir’de olmak ve Balıkesir’de bu kongreyi gerçekleş-
tirmek bizim için büyük bir şeref ve onurdur. Hizmet-İş Sendikamız 
Balıkesir Şubesi 1. Olağan Genel Kurulunun hayırlara vesile olma-
sını diliyorum” dedi.

“SEYİT ONBAŞI’YI UNUTAMAYIZ”

5 bine yakın üye ile Balıkesir’in büyük bir başarıya imza attığını be-
lirten Arslan, “Balıkesir’de bugün bir ilki gerçekleştiriyoruz. Allah’a 
şükürler olsun o güzelliği gerçekleştirmek bize düştü. Seyit Onbaşı 
anısına Balıkesir Havran’da bulunun bir okulumuzu Hizmet-İş 
sendikamız olarak yapma görevini üzerimize aldık. 270 kg mermi-
yi ‘Ya Allah’ diyerek havaya kaldıran o büyük insana bu görevimizi 
yerine getireceğiz. Bu sorumluluğu isteyerek ve severek aldık, in-

BALIKESİR  ŞUBEMİZİN
1. OLAĞAN GENEL KURULU YAPILDI

Balıkesir Şubemizin 1. Olağan 
Genel Kurulu Genel Başkanımız 
Mahmut Arslan’ın katılımlarıyla 

4 Ağustos 2018 tarihinde 
gerçekleştirildi.
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şallah bunu da en güzel şekilde başaracağız” diye konuştu.

15 Temmuz Türkiye’yi işgal ve darbe girişimini bütün toplantı-
larda altını çizerek bir kez daha lanetlediklerini anlatan Arslan, 
“Aldığımız bir karar gereği, tüm toplantılarımızda “15 Temmuz’u 
asla unutmayacağız, unutturmayacağız’ diyoruz. 15 Temmuz’un 
ülkemiz için ne anlama geldiğini bugün daha iyi anlıyoruz. Darbe 
girişiminde ve işgal girişiminde başarılı olamayan emperyalist 
güçlerin bugün Türkiye için başka hesaplar yaptığını görüyoruz. 
Başta 15 Temmuz şehitlerimiz olmak üzere tüm şehitlerimizi rah-
met ve minnetle anıyor, gazilerimize acil şifalar diliyorum” ifade-
lerine yer verdi.

ABD’nin Türkiye’ye yönelik aldığı yaptırım kararına değinen 
Arslan, “İki bakanımızın neden ABD tarafından hedef alındığını 
düşünmemiz gerekiyor. Adalet ve İçişleri Bakanlığımız ABD’nin 
hedefi olmuştur. Bir papaz bahanesiyle bunların olması düşün-
dürücüdür. ABD ile yaşanan vize gerginliğinde de bu papaz yine 
tutuklu ve cezaevindeydi. Bugün papazın bütün ilişkileri ortaya çı-
kınca telaşa düştüler. Bu papazın Sur’da ne işi vardı? PKK, FETÖ ve 
İsrail bağlantıları bir papazın görevi midir? Masum bir papazdan 
bahsetmiyoruz. Dış güçlerle bağlantılı bir papazdan bahsediyo-
ruz. Bu tezgahların arkasında neler olduğunu hatırlamamız lazım. 
15 Temmuz bunlar için önemli. 15 Temmuz’da canını – kanını feda 

etmiş bir kuruluş olarak bunları unutmayacağız. Devletimize des-
teğimiz ve katkımız devam edecektir” açıklamalarında bulundu.

 “EMEKÇİYE VE EMEĞE KARŞI SORUMLULUĞUMUZ VAR”

Emekçiye ve emeğe karşı sorumluluklarının farkında olan bir ku-
ruluş olarak mücadeleye devam ettiklerini ve sendikalaşmanın 
önünde yaşanan zorlukların teker teker aşılacağı müjdesini veren 
Arslan, “Bütün bakanlıklarda sendikalaşmanın önündeki engelleri 
bir bir aştık. Bütün baskıları kırmak için aylarca mücadele verdik. 
İşçilerimiz o yüzden bizlere güvendi. ‘Asıl iş, yardımcı iş’ ayrımı 

yapmadan bütün çalışanlarımızı kucakladık. Biz bütün işçiler kad-
ro alacak diye mücadele verdik. Allah’a çok şükür bunu başardık” 
dedi.

“MERDİVENLER BASAMAK BASAMAK ÇIKILIR”

Kadro alamayan işçiler için büyük bir mücadele başlatıldığı söy-
leyen Arslan, “Biz 1 milyona yakın işçimizi kamunun işçisi yaptık. 
Herşey bitti mi hayır! Taşeron sistem yok edilsin derken önce kad-
ro istemiştik. Arkası geldi ve kadroyu aldık. Şunu unutmayalım. 
Merdivenler basamak basamak çıkılır. Bir geçiş dönemi var. Kadro 
olayını sakın küçümsemeyin. Eğer siz sendikanıza sahip çıkmaz-

sanız, elinizdeki imkanlardan olursunuz. O yüzden verilen bu mü-
cadeleyi asla unutmayın. Biz bu mücadelede kimseyi ayırmadık, 
ayrım yapmadık. O yüzden arkamızda binlerce arkadaşımız var” 
ifadelerini kullandı.

“BÜTÜN MAZLUMLARA BORCUMUZ VAR”

Türkiye’nin en büyük sendikası olarak hala yapılması gereken iş-
lerinin olduğunu söyleyen Arslan, “14 milyona yakın kayıtlı işçimi-
zin 1 milyon 800 bini sendikalara kayıtlı. Diğer işçilerimiz bizleri 
bekliyor. Ülkemizdeki bütün mazlumlar bizden alacaklıdır. Bütün 
mazlumlara bizim borcumuz var. Üye sayımız 650 bin ama bu-
nunla yetinemeyiz, üye sayımızı 6,5 milyonlara yükseltmeliyiz. 
İşyerlerinde sendikasız olarak bütün arkadaşlarımızı HAK-İŞ’e 
bağlı sendikalarımıza üye olmaya davet ediyoruz” diye konuştu.

Genel Kurulda Kurucu ve Onursal Başkanımız Hüseyin Tanrıverdi 
ve Genel Merkez Kadın Komite Başkan Yardımcısı Arzu Kahveci bi-
rer selamlama konuşması yaptılar.

SEÇİM SONUCUNDA ŞUBE BAŞKANI SAVAŞ DAL OLDU

Şube Genel Kurulunda yapılan seçimde şube başkanı Savaş Dal 
olurken, Yönetim Kurulu üyeliklerine ise Mustafa Çan, Mevlüt Kale 
ve Arif Özaltın seçildiler.
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Genel Kurulun Divan Başkanlığını Genel Başkan Yardımcımız 
Halil Özdemir yaptı. Konfederasyonumuz HAK-İŞ ve Sendikamız 
HİZMET-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan Genel Kurula hitaben bir 
konuşma yaptı.

“İ.E.T.T. MÜCADELESİNİ 1983 YILINDA BAŞLATTIK”

HAK-İŞ olarak ilk kez 1983 yılında İETT mücadelesinin başlatıl-
dığını belirten Arslan, “O dönem önemli bir başarıya imza attık. 
Arkadaşlarımızın hiçbirisini mağdur etmeden toplu sözleşmeler-
den yararlandırılıp sendikal mücadelemizi devam ettirdik” dedi.

İ.E.T.T.’de yürütülen çalışmaların çok zor süreçlerden geçtiğini anım-
satan Arslan, “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın hima-
yesinde bu sıkıntılı süreçleri atlattık. Sayın Cumhurbaşkanımız o 
dönemde bizi mağdur etmedi. İETT’de toplu sözleşme imzalana-
madığı halde Büyükşehir’in toplu sözleşmesini yaparak arkadaş-
larımızın mağduriyetlerini en aza indirmiştir. O süreçler çok zor 
süreçlerdi” ifadelerini kullandı.

İ.E.T.T. mücadelesinin 20 yıldan fazla olduğunu ve bu süre içeri-
sinde iki ayrı dönem yaşandığını belirten Arslan, “Kadir Topbaş’ın 
Belediye Başkanı olmasının öncesinde başlayan ve toplu sözleş-
meleri devam ettirdiğimiz 2. Dönemde Mevlüt Bey yeni bir başlan-
gıç yaptı. Bu süreci aslında Genel Sekreterimiz Hayri Bey’den ön-
cesi ve sonrası diye ikiye ayırmamız gerekiyor. Hayri Bey’in Genel 
Müdür olarak göreve başlamasıyla birlikte çok önemli bir değişimi 
gerçekleştirdik” diye konuştu.

Taşeron konusunda Türkiye Cumhuriyeti tarihinde bir ilkin ya-
şandığını belirten Arslan, “Taşeron şirketlerle ilgili düzenlemeler 
Türkiye Cumhuriyeti tarihinin çalışma hayatındaki en büyük refor-
mudur. Bu reformun mimarı da Recep Tayyip Erdoğan’dır. Ona bu-
radan bir kez daha teşekkür ediyorum. 1 milyona yakın belediye ve 
taşeron işçilerimiz kamuda kadrolu işçi olma hakkını elde ettiler. 
170 bine yakın kadrolu işçinin olduğu bir Türkiye’de bunun 5 katı 
işçi kamuda çalışmaya başladı. Bu Türkiye Cumhuriyeti’nin çalış-
ma hayatındaki en büyük reformdur. Ne KPSS, ne de başka bir şart 

İSTANBUL 3 NO’LU İETT  ŞUBEMİZİN
6. OLAĞAN GENEL KURULU GERÇEKLEŞTİRİLDİ 

Arslan; “Taşeron şirketlerle 
ilgili düzenlemeler Türkiye 

Cumhuriyeti tarihinin çalışma 
hayatındaki en büyük 

reformudur. 
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ön koşul olarak konulmadı. Bir sınav yapıldı ve bütün arkadaşları-
mız kendi alanında sınavlarını kazandılar” ifadelerini kullandı.

DÜNYANIN TÜM MAZLUMLARI BİZDEN BİR ŞEYLER BEKLİYOR

Sendikamız HİZMET-İŞ’in Başkanlar Kurulu’nu Kudüs’te Mescid-İ 
Aksa’da yapmak istediklerini belirten Arslan, “Dünyanın bü-
tün mazlumları bizden bir şeyler bekliyor. Gittiğimiz her yerde, 
“Derdimize siz çare bulursunuz. Filistinli kardeşlerimiz yetim kal-
dı, çocuklarımızı, yetimlerimizi dünyaya göndermek istemiyoruz” 
diyorlar. Buraya yetimhane yaptırmak bizlere düşüyor. Arakanda, 
Pakistan’da her yerde mazlumlar bizleri bekliyor. Kudüs-Filistin 
bizi bekliyor. Laf olsun diye söylemiyorlar. “Siz gelin” diyorlar. O 
yüzden biz Kudüs’e, Filistin’e ve Mescid-i Aksa’ya sahip çıkacağız. 
Genel kurulumuzun başarılı geçmesini ve hayırlara vesile olmasını 
diliyorum” dedi.

GENEL BAŞKAN YARDIMCIMIZ MEHMET KESKİN: MAAŞLARIN 
ÖDENMEDİĞİ GÜNLERDE SENDİKAMIZDA GÖREV ALDIM

İstanbul 3 No’lu İETT Şubemiz Eski Şube Başkanımız ve Genel 
Başkan Yardımcımız Mehmet Keskin de genel kurulda yaptığı 
konuşmasında, “Sendikamızın İstanbul 3 No’lu İETT Şubemizin 
Şube başkanı iken Cenab-ı Allah’ın bir lütfu ile sizlerden birisi ola-
rak Sendikamız da Genel Başkan Yardımcılığı bu görevine getiril-
dim. Sizlere mahcup olmamak için mücadelemizi sürdürüyoruz. 
Maaşların ödenmediği günlerde sendikamızda görev aldım” dedi.

İ.E.T.T. GENEL MÜDÜRÜ AHMET BAĞIŞ: İKİ YÖNLÜ HİZMET 
VERİYORUZ

İETT Genel Müdürü Ahmet Bağış, İETT olarak verdikleri hizmetin 
iki yönü olduğunu belirterek, “Teknik kalite ve hizmet yönü. Teknik 
kısım araçlarımızın kalitesi ile ilgili. Araçlarımızın hepsi klimalı. 
Hizmet kalitemiz de ağırlıklı olarak şoför kardeşlerimizle alakalı bir 
durum. Bu iki durumda da çok iyi durumdayız. İETT kurumunun 
geliri yolculuk gelirleridir. Az da olsa kira gelirleri, reklam gelirleri 
vs. ama yüzde 95 oranı yolculuk gelirlerinden oluşmuştur. Bunun 
dışında başka bir gelirimiz yok” dedi.

Genel Merkez Kadın Komitemiz Başkan Yardımcımız Derya Onat 
ta yaptığı konuşmasında Sendikamız HİZMET-İŞ’in 70 bine yakın 
üyesiyle büyük bir başarıya imza attığını belirterek, “11 yıllık süre 
boyunca komitemiz kuruluş aşamasını tamamlamış ve faaliyetler 
dönemine geçiş yapmıştır. Sendikamız karar organlarında kadın-
larımızın yer almasına özen gösteriyoruz. Delege sayısının en az 
yüzde 30 olmasını talep ediyoruz. Uluslararası sendikal faaliyetlere 
kadın komitemizin katılmasını önemsiyoruz. Ülkemizi ve sendika-
mızı en iyi temsil edecek her türlü maddi-manevi fedakarlıktan geri 
kalmıyoruz. Kadın Komitemizi en iyi şekilde temsil etmeye çalışı-
yoruz. Bizler HAK-İŞ ve HİZMET-İŞ olarak kadın eğitim seminerleri 
düzenliyoruz” dedi.

GENEL KURULA YOĞUN KATILIM

İstanbul İETT 3 No’lu Şubemizin 6. Olağan Genel Kuruluna Genel 
Başkanımız Mahmut Arslan’ın yanı sıra, Genel Başkan Vekilimiz 
Av. Hüseyin Öz, Genel Başkan Yardımcılarımız Halil Özdemir, 
Mehmet Keskin, İETT Genel Müdürü Ahmet Bağış, İETT Genel 
Müdür Yardımcısı Hasan Özçelik, Öz Güven-Sen Genel Başkanı 
Ömer Yılmaz, İBÇD Genel Başkanı Abdulaziz Kaygusuz, İstanbul 1 
No’lu Şube Başkanımız Mustafa Canpolat, İstanbul İETT 2 No’lu 
Şube Başkanımız Ahmet Günçe, İstanbul 4 No’lu Şube Başkanımız 
Reşat Kaya, İstanbul 6 No’lu Şube Başkanımız Serdar Cafer Özkul, 
İstanbul 7 No’lu Şube Başkanımız Hüseyin Topçu, Kocaeli Şube 
Başkanımız İdris Ersoy, Ankara 5 No’lu Şube Başkanımız Murat 
Demirtaş, Ankara 2 No’lu Şube Başkanımız Recep Dere, Marmara 
Bölge Temsilcilerimiz Adem Bıdı ve Hacı Çevik, İstanbul 8 No’lu 
Şube Sekreterimiz Üzeyir Civri, İstanbul Bölge Avukatımız Av. Kadir 
Zorlu,   Öz Güven-Sen İstanbul İl Başkanı Hüseyin İpek, Genel 
Merkez Kadın Komitesi Başkan Yardımcımız Derya Onat, İstanbul 
3 No’lu İETT Şube Kadın Komitesi Başkanı Leyla Soysal, komiteleri-
mizin başkan ve yardımcıları, delegeler ve basın mensupları katıldı.

SEÇİM SONUCUNDA MUSTAFA İLUK GÜVEN TAZELEDİ

Şube Genel Kurulunda yapılan seçimde şube başkanı Mustafa İluk 
olurken, Yönetim Kurulu üyeliklerine ise Uğur Elkol, Yusuf Uykun ve 
Sebahattin Uğurlu seçildiler.
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Adıyaman Şubemizin 9. Olağan Genel Kurulu, 29 Ağustos 
2018 tarihinde gerçekleştirildi. Divan başkanlığını yapan Genel 
Başkan Yardımcımız Halil Özdemir, yapılacak olan genel kurulun 
Adıyaman’ımıza, çalışanlarımıza, HAK-İŞ ve HİZMET-İŞ camiasına 
hayırlara vesile olmasını dileyerek, “Bizim genel kurullarımız bir-
lik, beraberlik ve huzur içerisinde gerçekleşir. Genel kurullarımızda 
kavga olmaz” diye konuştu.

GENEL BAŞKAN VEKİLİMİZ ÖZ: SENDİKAMIZIN TEMELLERİNİN 
ATILDIĞI ADIYAMAN’DA OLMAK GURUR VERİCİ

Genel Başkan Vekilimiz Av. Hüseyin Öz, Genel Kurula hitaben yap-
tığı konuşmasında, Adıyaman Şubemizin 9. Olağan Genel kurulu-
nun hayırlara vesile olmasını dileyerek, “Adıyaman’da olmak onur 
ve gurur verici. Sendikamızın ilk kuruluşunun gerçekleştirildiği, 
hazırlık çalışmalarının yapıldığı, tüzel kişiliğinin hayat bulduğu 
Adıyaman da olmak çok önemli. 1979 yılında ülkemizin sıkıntılı, 
ekonomik olarak ciddi sorunlarının olduğu terör hadiselerinin 
zirve yaptığı bir dönemde, Türk sendikacılık hayatı için bugün ol-
mazsa olmaz durumda olan HİZMET-İŞ Sendikasının 7 yiğit insan 
tarafından kurulduğuna hep beraber şahit olduk” dedi.

“1979 yılında genç bir fidan olarak toprağa dikilen HİZMET-İŞ 
Sendikası bugün 40 yaşında ulu bir çınar olarak sizlerin huzu-
runda” diyen Öz, “Buradan bir kez daha başta Kurucu ve Onursal 
Genel Başkanımız Hüseyin Tanrıverdi olmak üzere 7 mücadele 
adamını huzurlarınızda minnetle yad ediyor ve teşekkür ediyorum. 
1979 yılında bir sendika kurmak ve bir STK’nın kurucusu olarak 
buna öncülük etmek son derece önemli. HAK-İŞ te o yıllarda varlık 
mücadelesi veren bir konfederasyondu. Bütün zorluklara rağmen 
HİZMET-İŞ’in kurulması çok önemli bir olaydı. Bugün sendikamız 
HİZMET-İŞ Türkiye’nin en büyük sendikası, Konfederasyonumuz 
HAK-İŞ’in en büyük ve en etkin sendikası. Bugün toprağa ekilen fi-
danın nerelere geldiğini görüyoruz” diye konuştu.

1979 yılından beri 40 yıl içerisinde çok büyük başarılara imza atıl-
dığını dile getiren Öz, “Özellikle Türkiye’nin son 10 yılına damga 
vurmuş olan taşeron meselesinde konfederasyonumuz HAK-İŞ ve 
Sendikamız HİZMET-İŞ’in öncülüğünde bugün önemli bir başa-
rı gerçekleştirildi. 2007 yılında “Sizi Sendika Korur”, “Hakkın Bize 
Emanet” temalarıyla bir çalışma başlattık. Ankara’da yaklaşık 6000 
kardeşimiz iştirak etti. Türkiye genelinde ve Adıyaman da dahil ol-
mak üzere bütün ülkemizin 81 ilinde taşeronda çalışan kardeşleri-
mizin sendikalarımızın bayrağı altında toplanması için büyük bir 

ADIYAMAN  ŞUBEMİZİN
9. OLAĞAN GENEL KURULU YAPILDI

Adıyaman Şubemizin
9. Olağan Genel Kurulu,

29 Ağustos 2018 tarihinde 
gerçekleştirildi.
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mücadele verdik. Bütün zorluklara ve engellere rağmen taşeronda 
çalışan kardeşlerimizin konfederasyonumuza bağlı sendikalarımı-
zın bayrağı altında toplama yönünde önemli bir başarıyı elde et-
tik. Vermiş olduğu desteklerden dolayı Cumhurbaşkanımız Recep 
Tayyip Erdoğan ve dönemin Çalışma Bakanı Jülide Sarıeroğlu’na 
da teşekkür ediyoruz” dedi.

“KADRO ALAMAYANLAR İÇİN MÜCADELEMİZ SÜRÜYOR”

Taşeron mücadelesi ile çok önemli ve çok büyük bir başarı elde 
edildiğini dile getiren Öz, “Bu mücadelenin tamamlanmış olma-
sından söz etmiyoruz. Çalışmalarımız devam ediyor. 2017 yılı sonu 
itibariyle kamuda ve yerel yönetimlerde çalışan toplam 170 bin 
kadrolu çalışan var iken bu kadro düzenlemesi ile beraber kamuda 
yaklaşık 5 katı büyüklüğünde 950 bin civarında çalışan kadrolu işçi 
olarak çalışmaya devam edecek. Kadro düzenlemesinden istifade 
edemeyen özellikle, kamu kurum ve kuruluşlarında Hastane Bilgi 
Yönetim sistemlerinde çalışan, personel teminine dayalı ihaleler 
kapsamında çalıştırılmayan, yemekhane hizmetlerinde çalışanlar, 
kamu kurumlarının şoför teminine dayalı ihaleler ile çalışanlarında 
kadrolarını alabilmesi için mücadelemizi Konfederasyonumuz ve 
Sendikamız çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz. Bundan son-
ra da sendikamıza sahip çıkıp birlik ve beraberlik içerisinde çalış-
malarımız devem etmeli. Geçiş süreci önemli bir süreç. Bu süreçte 
sendikamıza sahip çıkmamız çok önemli” dedi.

“Filistinli kardeşlerimiz kendi ülkelerinde mülteci durumuna düş-
tüler” Öz, “Filistin halkı kendi öz topraklarında ekonomik am-
bargo ile karşı karşıyalar. Büyük dönüş yürüyüşü devam ediyor. 
Bizde ülke ve konfederasyon olarak desteklerimizi sürdürüyoruz. 
Filistinliler ülkelerinin ziyaret edilmesini istiyorlar. Sesimizi yükselt-
memizi istiyorlar. Her bir fert olarak Kudüs’ü ziyaret edip itirazımızı 
ortaya koymalıyız. Biz de HİZMET-İŞ Sendikası olarak Başkanlar 
Kurulumuzu Kudüs’te gerçekleştirmek üzere çalışmalarımızı sür-
dürüyoruz” diye konuştu.

MAVİ MARMARA ŞEHİDİMİZ FAHRİ YALDIZ UNUTULMADI

Genel Başkan Vekilimiz Av. Hüseyin Öz, Adıyaman Şubemizin 
Denetim Kurulunda görev yaparken Mavi Marmara Gemisi ile 
Filistin’e giden ve şehitlik mertebesine erişen Fahri Yaldız’ı da rah-
metle andı.

Sendikamız Kurucu ve Onursal Genel Başkanı Hüseyin Tanrıverdi de 
yaptığı konuşmasında, Adıyaman’da olmaktan gurur duyduğunu 
belirterek, “Adıyaman’da sendikamızı faaliyete geçirdiğimiz günleri 
hatırlıyorum, 1979 yılını hatırlıyorum. 1979 yılı Sendikamızın kuru-
luşu açısından ne kadar önemli ise Türkiye ve Dünya içinde önemli 
bir tarihti. Sendika kurmaya karar verdiğimiz günlerde sendikalara 
baktığımız zaman ideolojik tahripkar anlayışın hakim olduğunu ve  

bizim aidatlarımızla vatana mille-
te kurşun sıkıldığını gördük. Buna 
dur demek için bu hareketi baş-
lattık. Samimi bir niyetle yola çık-
tık. Sadece emek, emekçi, alın teri 
ve sendikal bakımdan işçi kardeş-
lerimizin geleceği, insanlığın gele-
ceği ve ülke bazında Türkiye’nin 
geleceğini düşünerek yola çıktık. 
Çıktığımız yol engebeli ve uzun 
mesafeli bir yoldu” diye konuştu.

Adıyaman Şubemizin 9. Olağan Genel Kurulunda Adıyaman 
Belediye Başkanı Fehmi Hüsrev Kutlu ve Adıyaman Eski Belediye 
Başkanı Muhammed Necip Büyükarslan da selamlama konuşması 
yaptılar.

Genel Başkan Vekilimiz Av. Hüseyin Öz, Adıyaman Şubemizin eski 
Denetleme Kurulu Üyesi ve Mavi Marmara Şehidimiz Fahri Yaldız’ın 
Eşi Güler Yaldız’a Kuran-ı Kerim ve fincan takımı hediye etti.

HASAN KILINÇ YENİ ŞUBE BAŞKANI OLDU

Şube Genel Kurulunda iki liste olarak yapılan seçim sonucun-
da Adıyaman Şube Başkanlığına Hasan Kılınç seçilirken. Şube 
Yönetim Kurulu üyeliklerine ise Mehmet Öryan Alkan ve Mehmet 
Akif Atlıhan seçildi.
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Genel Başkan Vekilimiz Av. Hüseyin Öz, Genel Kurula hitaben bir 
konuşma yaptı.

Öz, İstanbul 1 No’lu Şubemizin 7. Olağan Genel Kurulunda bulun-
maktan gurur duyduğunu belirterek, “Burada sizlerle bir arada ol-
mak gerçekten güzel bir duygu İstanbul 1 No’lu Şubemiz 1995 yı-
lında oluşturuldu. Aradan geçen 23 yılda şubemizin yapısında çok 
önemli değişiklikler meydana geldi. İstanbul 1 No’lu Şubemizde 
Sendikamız ve Konfederasyonumuz gibi büyük bir değişim geçir-
miş. 23 yıllık süreçte şubemizin bütün kademelerinde görev alan 
herkese teşekkür ediyorum” dedi.

“HAK-İŞ ve HİZMET-İŞ Sendikası olarak taşeronlarda çalışanların 
örgütlenme süreci ile birlikte başka bir dünyaya kapılarımızı açtık” 
diyen Öz, “2007 yılında taşeron örgütlenmesinde ilk çalışmalara 
başladığımızda taşeron çalışanları çok ümitsizdi ve  kıdem tazmi-
natı, izin hakları, fazla mesai ücretleri, iş sözleşmelerinin feshedil-
mesi gibi birçok önemli sorunları vardı. O dönemde kendilerine 
sahip çıkarak kadro ile ilgili çalışmalar başlattık. Uzun bir müca-

dele süreci sonunda 2014 yılında taşeronda çalışanların sorunla-
rına kalıcı bir çözüm bulmak amacıyla yepyeni bir kampanya ile 
Ankara’da “Hakkın Bize Emanet”, “Sendika Seni Korur” temasıyla 
taşeronda çalışanları Sendikamız ve Konfederasyonumuza bağlı 
sendikaların çatısı altında toplanmaya çağırdık. 2014 yılında çı-
karılan 6552 sayılı yasal düzenlemeyle birlikte taşeronda çalışan 
arkadaşlarımızın çok önemli sorunları bir anlamda çözüme ka-
vuşturulmuş oldu.

2015 yılında taşeron konusunda kırılma anı yaşandığını belirten 
Öz, “Dönemin hükümeti ile müzakerelerde bulunduk. Hükümet 
bize o dönem ÖSP önerisi sundu. Bu talihsiz bir açıklamaydı. 
Bizde ÖSP gibi ne olduğu belli olmayan bir sistemi asla kabul 
etmeyeceğimizi ve bununla da sonuna kadar mücadele ede-
ceğimizi her platformda ifade ettik. Cumhurbaşkanımız Recep 
Tayyip Erdoğan’ında bu çalışmanın sağlıklı olmayacağını düşü-
nerek o çalışmanın gündemden kaldırılmasını istemesiyle ÖSP 
düzenlemesi ortadan kalkmış oldu. 2017 yılına gelindiğinde 
Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla taşeron 

İSTANBUL 1 NO’LU  ŞUBEMİZİN
7. OLAĞAN GENEL KURULU YAPILDI

İstanbul 1 No’lu Şubemizin 7. 
Olağan Genel Kurulu Genel 

Başkan Vekilimiz Av. Hüseyin 
Öz’ün katılımlarıyla 1 Eylül 
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sorunun çözümü noktasında emin adımlar atıldı. 2017 yılının so-
nunda kanun hükmünde kararname ile Kamu Kurum ve kuruluş-
larında çalışanlar kamu kurumlarının kadrolarına yerleşti, yerel 
yönetimlerde çalışanlar özel idarelerde çalışanlar yerel yönetim-
lerin kurdukları şirketlerde istihdam edilmeye başladılar” diye 
konuştu.

Taşeron mücadelesinin tamamen tamamlanmadığını ifade 
eden Öz, “Çalışmalarımız devam ediyor. Kadro düzenlemesin-
den istifade edemeyen özellikle, kamu kurum ve kuruluşlarında 
Hastane Bilgi Yönetim sistemlerinde çalışan, personel teminine 
dayalı ihaleler kapsamında çalıştırılmayan, yemekhane hizmet-
lerinde çalışanlar, kamu kurumlarının şoför teminine dayalı iha-
leler ile çalışanlarında kadrolarını alabilmesi için mücadelemizi 
Konfederasyonumuz ve Sendikamız çalışmalarımızı kararlılıkla 
sürdürüyoruz. Nasıl olsa kadro düzenlemesi çıktı kadrolarımızı al-
dık dolayısıyla sendikalara üye olmamızın bir anlamı yok gibi bir 
düşünce yanlış. Geçiş süreci içerisinde sorunları çözebilmek için 
sendikalara mutlaka ihtiyaç var. Sendikalarımızın çatısı altında 
daha güçlü bir şekilde toplamamız ve mücadele etmemiz gere-
kiyor. Geçiş süreci önemli bir süreç. Bu süreçte sendikamıza sahip 
çıkmamız çok önemli” dedi.

Ülke gündemi ile ilgili de konuşan Genel Başkan Vekilimiz Öz, ül-
kemizin büyük bir  ekonomik kriz ile karşı karşıya kaldığını belirte-
rek, “Bu krizin kaynaklarına baktığımız zaman, ülkemize özellikle 
2010 yılında Arap baharından itibaren ve bu süreci takip eden 
MİT krizi, 17-25 Aralık operasyonları, Gezi olayları ve 2016 yılının 
15 Temmuz’da gerçekleştirmeye çalışan hain darbe ve işgal girişi-

minden elde etmek istenen ama 
milletimizin direnişi ile sonuç 
alamayanlar tekrar bir ekonomik 
darbe ile ülkemizi hizaya getir-
meye çalışıyorlar. Biz biliyoruz ki 
bölgemizde hala ciddi savaşlar 
kargaşalar ve savaşlar devam 
etmektedir. Bölgemizdeki bütün 
krizlerden ders çıkartmamız ve 
milletçe karşı çıkmamız gereki-
yor” dedi.

Kurucu ve Onursal Genel Başkanımız Hüseyin Tanrıverdi de genel 
kurula hitaben yaptığı konuşmasında, “Bugün İstanbul 1 No’lu 
şube başkanlığımızın 7. Olağan genel Kurulunu yapmak üzere 
buradayız. Cenabı Hakka şükürler olsun 1979 yılında kurmaktan 
ve 23 yıl Genel Başkanlığını yapmaktan Onur duyduğum sendika-
mızın bugün şubelerinin yedinci, sekizinci, dokuzuncu ve onuncu 
kongrelerini yapıyoruz. 40 yılı geride bıraktık” dedi.

Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu da yaptı konuş-
masında, İstanbul 1 No’lu şubemizin Genel Kurulunun hayırlara 
vesile olmasını temenni ederek, “Türkiye’nin siyasi tarihi, güncel 
tarihi ve ekonomik tarihini geriye dönük okuduğunuzda aslında 
Türkiye’nin siyasi tarihinde çok önemli bir günlere şahit etmiş mar-
kanın altında HAK-İŞ/HİZMET-İŞ kimliğini taşımak, herhangi bir 
sendikanın rozetinin taşımaktan farklı bir anlam ihtiva eder. HAK-
İŞ’in büyüme ve gelişme çağında, Türkiye’de var olma serüveni-
ne baktığımızda neler yaşadıklarını biliyoruz. Aslında Türkiye’nin 
siyasi tarihi ile siyasi gelişimi ile çok yakından ilgili olduğunu hep 
birlikte görüyoruz” diye konuştu.

Küçükçekmece Belediye Başkan Vekili Mehmet Besim de Genel 
Kurul’da bir selamlama konuşması yaptı.

SEÇİM SONUCUNDA MUSTAFA CANPOLAT YENİDEN ŞUBE 
BAŞKANI SEÇİLDİ

Şube Genel Kurulunda yapılan seçimde şube başkanı Mustafa 
Canpolat olurken, Yönetim Kurulu üyeliklerine ise Birol Sayar, 
Fatih Çiğdem, Hulisi Ermiş ve İlhan Ertürk seçildiler.
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Genel Kurulun açılış konuşmasını yapan divan Başkanı Halil 
Özdemir, yapılacak olan genel kurulun HİZMET-İŞ Sendikamıza, 
HAK-İŞ camiamıza ve Osmaniye ye hayırlara vesile olmasını dile-
yerek, “Birlik, beraberlik ve huzur içerisinde nice genel kurallar yap-
mayı Allah nasip etsin” dedi.

GENEL BAŞKAN VEKİLİMİZ ÖZ, GENEL KURULA HİTAP ETTİ

Genel Kurula hitaben bir konuşma yapan Genel Başkan Vekilimiz 
Av. Hüseyin Öz, Osmaniye Şubemizin 7. Olağan Genel Kurulunun 
hayırlara vesile olmasını dileyerek başladığı konuşmasında çalış-
ma hayatı ve ülke gündemi hakkında açıklamalarda bulundu.

Osmaniye Şubemizin 7. Olağan Genel Kurulu vesilesiyle 
Osmaniye’de bulunmaktan dolayı gurur duyduğunu belirten Öz, 
“1991 yılında Osmaniye de örgütlememize başladık. İlk örgütlen-
me çalışmamızı Osmaniye Belediyesi’nde başlattık. 27 yıllık bu sü-
reçte birbirimizden kopmadan, ayrılmadın bu günlere geldik” dedi.

“MÜCADELEMİZ 2007 YILINDA BAŞLADI”

“2007 yılında startını verdiğimiz taşeron örgütlenmesinde önemli 
kilometre taşlarını geride bıraktık” diyen Öz, “Taşeronda çalışan-
ların kıdem tazminatı, izin hakları, fazla mesai ücretleri, iş sözleş-
melerinin feshedilmesi gibi birçok önemli sorunları vardı. Bizde 
taşeron sisteminin son bulması gerektiğini söyledik. Uzun bir mü-
cadele süreci sonunda 2014 yılında taşeronda çalışanların sorun-
larına kalıcı bir çözüm bulmak amacıyla yepyeni bir kampanya ile 
Ankara’da “Hakkın Bize Emanet”, “Sendika Seni Korur” temasıyla 
taşeronda çalışanları Sendikamız ve Konfederasyonumuza bağlı 
sendikaların çatısı altında toplanmaya çağırdık. Bu yolu birlikte 
yürüyerek bu günlere geldik. Sendikamız HİZMET-İŞ bugün 300 bin 
üye sayısıyla Türkiye’nin en büyük işçi sendikası oldu” dedi.

“KADRO ALAMAYANLAR İÇİN MÜCADELEMİZİ 
SÜRDÜRÜYORUZ”

Taşerona verilen kadroda eksik kalan kısımlar olduğunu belirten 
Öz, “Eksiklikler konusunda çalışmalarımız devam ediyor. Kadro 
düzenlemesinden istifade edemeyen, kamu kurum ve kuruluşla-
rında Hastane Bilgi Yönetim sistemlerinde çalışanlar, personel te-
minine dayalı ihaleler kapsamında çalıştırılmayanlar, yemekhane 
hizmetlerinde çalışanlar, kamu kurumlarının şoför teminine dayalı 
ihaleler ile çalışanlarında kadrolarını alabilmesi için mücadelemi-
zi Konfederasyonumuz ve Sendikamız çalışmalarımızı kararlılıkla 
sürdürüyoruz. Önümüzde bir geçiş süreci var. “Kadrolarımızı aldık 
dolayısıyla sendikalara üye olmamızın bir anlamı yok” gibi bir dü-
şünce var bu yanlış. Bu süreç içerisinde sorunları çözebilmek için 
sendikalara mutlaka ihtiyaç var. Geçiş süreci önemli bir süreç. Bu 
süreçte sendikamıza sahip çıkmamız çok önemli” diye konuştu.

“BİZİ BU TOPRAKLARDAN ÇIKARMAK, KOPARMAK 
HEDEFLERİNDEN ASLA VAZGEÇMEDİLER”

Ülkemizde ve bölgemizde yaşanan gelişmelere de değinen Öz, 
“Ülkemizde ve bölgemizde gerçekleştirilmeye çalışılan senaryola-
ra hepimiz şahit oluyoruz. Bu senaryolar bu bölgede hiç bitmedi 

OSMANİYE ŞUBEMİZİN
7. OLAĞAN GENEL KURULU GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Osmaniye Şubemizin 
7. Olağan Genel Kurulu 
15 Eylül 2018 tarihinde 

gerçekleştirildi.
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ve hiç bitmeyecek hep var olmaya devam edecek. Bizim 1071 de 
Malazgirt Meydan Muharebesi ile Anadolu topraklarına adım at-
tığımız günden bugüne hiçbir zaman emperyalistlerin, batılıların, 
Hıristiyanların ve Yahudilerin saldırısından kurtulamadık. Bizi bu 
topraklardan çıkarmak, koparmak hedeflerinden asla vazgeçmedi-
ler. 2000’li yıllarda da bu senaryo değişmedi. 2010 yılında başlatılan 
‘Arap Baharı’ ile farklı bir boyut kazandı. Arap baharıyla dünyanın 
sermayesine sahip olan kapitalistler dünyadaki devlet sayısını ser-
mayenin daha rahat dolaşması için artırma yolunu seçtiler. Bunun 
içinde ilk olarak Müslüman topraklardan başladılar. Libya, Mısır ve 
Suriye bunların en büyük örnekleri” diye konuştu.

“ÜLKEMİZİN GELECEĞİ İLE OYNAMAK İSTİYORLAR”

“Ortadoğu’da ABD’nin ve emperyalist batılıların bugün hala ge-
çerli olan senaryosu uygulanmaya devam ediyor” diyen Genel 
Başkan Vekilimiz Öz, “Özellikle Amerika Birleşik Devletleri ve NATO 
Türkiye’yi, bu bölgede bulunan Irak, İran ve Suriye’yi parçalamak is-
tiyor ve bölgede bir terör devleti kurmak istiyorlar. Ülkemizin gele-
ceği ile oynamak istiyorlar. 15 Temmuz 2016’da Türkiye işgal etmek 
için ne yaptılarsa onu bugün başka vesilelerle yapmak istiyorlar. 
Ülkemiz üzerinde oynanan bu oyunlara hep birlikte millet olarak 
karşı koymalıyız” şeklinde konuştu.

“FİLİSTİN’E SALDIRILARIN HEDEFİNDE TÜRKİYE VAR”

“Filistin’de büyük geriye dönüş yürüyüşleri yapan Filistinli kardeşle-
rimizi şehit eden İsrail’i lanetliyorum” diyen Öz, “İsrail, 4 aydan fazla 
süredir büyük geriye dönüş yürüyüşü yapan Filistinli kardeşlerimizi 
şehit ediyor. Birçok kardeşimizde gazi oluyor. İsrail’in Gazze şeridin-
de yaptığı saldırılarının hedefinde Türkiye var. Orada bir mücadele 
veriliyorsa o mücadelenin arkasından sonra sıra bize gelecektir. 

İmkanı olan arkadaşlarımızın 
da Kudüs’e gitmelerini ve ora-
ların Müslüman toprağı oldu-
ğunu İsrail’e hatırlatmalarını, 
Mescid-i Aksa’yı ziyaret etmele-
rini istiyoruz” dedi.

GENEL KURULUMUZA 
KATILANLAR

Osmaniye Şubemizin 7. Olağan Genel Kuruluna Genel Başkan 
Vekilimiz Av. Hüseyin Öz, Teşkilatlanmadan Sorumlu Genel 
Başkan Yardımcımız Halil Özdemir, Öz İnşaat-İş Sendikası Genel 
Başkanı Zekeriya Koca, İskenderun Şube Başkanımız Mehmet 
Yetim, Kahramanmaraş Şube Başkanımız Ömer Çınar, Tarsus Şube 
Başkanımız Hüseyin Gün, Gaziantep Şube Başkanımız Mustafa 
Şen, HAK-İŞ Osmaniye İl Başkanı Sedat Gürsel Öztürk, Osmaniye 
Devlet Hastanesi Destek ve Kalite Hizmetleri Müdürü Mehmet 
Emin Çuhadar, AK Parti İl Yönetim Kurulu Üyesi Musa İlker Çenet, 
AK Parti eski Osmaniye Merkez İlçe Başkanı Yusuf Çenet, MHP 
Belediye Meclis Üyesi Ahmet Çenet, Sendikamız Bölge Avukatı 
Ramazan Işık, Osmaniye Belediyesi İnsan Kaynakları Müdürü Tekin 
Koca, Osmaniye Belediyesi İtfaiye Müdürü Fazlı Şahin, Öz Büro-İş İl 
Başkanı Mustafa Kemal Taş, komitelerimizin başkan ve yardımcıla-
rı, delegeler ve basın mensupları katıldı.

SEÇİM SONUCUNDA KADİR ÇENET GÜVEN TAZELEDİ

Şube Genel Kurulunda yapılan seçimde şube başkanı Kadir Çenet 
olurken, Yönetim Kurulu üyeliklerine ise Recep Babaoğlu ve 
Hüseyin Ünaldı seçildiler.
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Divan başkanlığını yapan Genel Başkan Yardımcımız Halil Özdemir, 
İskenderun Şubemizin yapılacak olan 7. Olağan Genel Kurulu’nun 
HAK-İŞ ve HİZMET-İŞ camiasına hayırlara vesile olmasını dileyerek, 
“Bizim genel kurullarımız birlik, beraberlik ve huzur içerisinde ger-
çekleşir. Genel kurullarımızda kavga olmaz” dedi.

Genel Başkan Vekilimiz Av. Hüseyin Öz, Genel Kurula hitaben yap-
tığı konuşmasında, İskenderun Şubemizin 7. Olağan Genel kurulu-
nun hayırlara vesile olmasını dileyerek, “Hatay çok farklı bir şehir. 
Medeniyetlere ve sahipliği yapmış, farklı kültür ve medeniyetlerin 
birlikte yaşadığı çok özel bir şehir. Tarih boyunca Hatay’a sahip ol-
mak istenildiği için önemli olaylara sahip olmuş bir şehrimiz” dedi.

ÖZ: 40 YILDA BÜYÜK BAŞARILARA İMZA ATILDI

Sendikamız HİZMET-İŞ’in 1979 yılından beri 40 yıl içerisinde çok 
büyük başarılara imza attığını dile getiren Öz, “Taşeron meselesin-
de konfederasyonumuz HAK-İŞ ve Sendikamız HİZMET-İŞ’in öncü-
lüğünde önemli bir başarı gerçekleştirildi. 2014 yılında Ankara’da 

sendikamızın Kuruluş Yıldönümünde “Sizi Sendika Korur”, “Hakkın 
Bize Emanet” temalarıyla bir çalışma başlattık. Bütün zorluklara ve 
engellere rağmen taşeronda çalışan kardeşlerimizin konfederas-
yonumuza bağlı sendikalarımızın bayrağı altında toplama yönün-
de önemli bir başarıyı elde ettik” dedi.

“2017 YILI SONUNDA KADRO MÜJDESİ GELDİ”

2015 yılında taşeron konusunda önemli gelişmeler yaşandığını 
hatırlatan Öz, “Dönemin Hükümeti o dönem bize Özel Sözleşmeli 
Personel (ÖSP) önerisi sundu. Bizde ÖSP gibi ne olduğu belli ol-
mayan bir sistemi asla kabul etmeyeceğimizi her platformda en 
yüksek perdeden ifade ettik. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip 
Erdoğan’ında ortaya koyduğu iradesiyle ÖSP ortadan kalkmış 
oldu. 2017 yılına gelindiğinde Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip 
Erdoğan’ın talimatıyla taşeron sorunun çözümü noktasında olum-
lu bir gelişme daha yaşandı. 2017 yılının sonunda kanun hükmün-
de kararname ile Kamu Kurum ve kuruluşlarında çalışanlar kamu 

İSKENDERUN ŞUBEMİZİN
7. OLAĞAN GENEL KURULU GERÇEKLEŞTİRİLDİ 

İskenderun Şubemizin 7. 
Olağan Genel Kurulu, 16 Eylül 
2018 tarihinde Genel Başkan 
Vekilimiz Av. Hüseyin Öz’ün 

katılımlarıyla gerçekleştirildi.
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kurumlarının kadrolarına yerleşti, yerel yönetimlerde çalışanlar 
özel idarelerde çalışanlar yerel yönetimlerin kurdukları şirketlerde 
istihdam edilmeye başladılar” diye konuştu.

“KADRO DÜZENLEMESİ TARİHİ BİR REFORMDUR”

“Taşerona kadro mücadelemiz tamamlanmış değil” diyen Öz, 
“Kadro dışı kalanlar için çalışmalarımız devam ediyor. 2017 yılı sonu 
itibariyle kamuda ve yerel yönetimlerde çalışan toplam 170 bin 
kadrolu çalışan var iken bu kadro düzenlemesi ile beraber kamu-
da yaklaşık 5 katı büyüklüğünde 950 bin civarında çalışan kadrolu 
işçi oldu. IMF, Dünya Bankası gibi kuruluşların kamu kurumlarını 

küçültün çağrısına karşı böyle bir adım atılması sevindirici. Kadro 
düzenlemesi tarihi bir reformdur. Kadro düzenlemesinden istifade 
edemeyen özellikle, kamu kurum ve kuruluşlarında Hastane Bilgi 
Yönetim sistemlerinde çalışan, personel teminine dayalı ihaleler 
kapsamında çalıştırılmayan, yemekhane hizmetlerinde çalışanlar, 
kamu kurumlarının şoför teminine dayalı ihaleler ile çalışanlarında 
kadrolarını alabilmesi için mücadelemizi Konfederasyonumuz ve 
Sendikamız çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz. Bundan son-
ra da sendikamıza sahip çıkıp birlik ve beraberlik içerisinde çalış-
malarımız devem etmeli. Geçiş süreci önemli bir süreç. Bu süreçte 
sendikamıza sahip çıkmamız çok önemli.” dedi.

İSKENDERUN BELEDİYE BAŞKAN SEYFİ DİNGİL: HER ZAMAN 
DESTEK OLDUK

İskenderun Belediye Başkanı 
Seyfi Dingil, yaptığı selamlama 
konuşmasında genel kurulun 
hayırlara vesile olmasını dile-
yerek, “HİZMET-İŞ Sendikasının 
İskenderun’da daha güçlü bir 
şekilde temsil edileceğine ina-
nıyorum. Göreve geldiğimiz 
2014 yılından bu zamana kadar 
HİZMET-İŞ Sendikası ve HAK-İŞ’e 

bağlı sendikalara büyük destekler verdik. Zor dönemler geçirme-
mize rağmen işçilerimizin alınterinin karşılığını zamanında verdik” 
dedi.

AK PARTİ HATAY MİLLETVEKİLİ ABDULKADİR ÖZEL: HAK-İŞ’İ 
DİĞER SENDİKALARDAN AYIRAN BİR ÇOK ÖZELLİK VAR

AK Parti Hatay Milletvekili Abdulkadir Özel de, genel kurulumuzda 
yaptığı konuşmasında emek örgütlenmeleri içerisinde işçi konfe-
derasyonlarının ayrı bir yeri olduğunun belirterek, “Burada bulu-
nan kardeşlerimizi diğer sendikalardan ayıran çok farklı özellikler 

var. Birincisi HAK-İŞ sadece bir emek örgütlenmesi değildir. HAK-İŞ 
yakmıyor, yıkmıyor haklarını talep ederken işçinin menfaatinin en 
üst düzeyde korunması gereken bir stratejik hak olarak görüyor ve 
bu konuda yerli ve milli duruşundan taviz vermiyor. HAK-İŞ’i sade-
ce emekçinin hakkını almaya çalışırken görmüyoruz. Bütün milli 
meselelerde yerini en ön safta alırken de görüyoruz. Bütün dünya-
da mazlum coğrafyalarının seslerini en gür bir şekilde meydanlar-
da haykırırken görüyoruz” dedi.

MEHMET YETİM YENİDEN SEÇİLDİ

Şube Genel Kurulunda yapılan seçimde şube başkanı Mehmet 
Yetim olurken, Yönetim Kurulu üyeliklerine ise Ömer Kocaoğlan, 
Ergün Uzgaş ve Mehmet Tolan seçildiler.
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Genel Kurulun Divan Başkanlığını, Teşkilatlanmadan Sorumlu 
Genel Başkan Yardımcımız Halil Özdemir yaptı.

ÖZDEMİR: GENEL KURULUMUZ HAYIRLARA VESİLE OLSUN

Divan başkanlığını yapan Özdemir, Şanlıurfa Şubemizin yapılan 
9. Olağan Genel Kurulu’nun HAK-İŞ ve HİZMET-İŞ camiası için ha-
yırlara vesile olmasını dileyerek, “Genel kurullarımız birlik, bera-
berlik ve huzur içerisinde gerçekleşir. Bizim genel kurullarımızda 
kavga olmaz” diye konuştu.

ÖZ: ŞANLIURFA PEYGAMBERLER ŞEHRİDİR

Genel Başkan Vekilimiz Av. Hüseyin Öz, Genel Kurula hitaben yap-
tığı konuşmasında, Şanlıurfa Şubemizin 9. Genel Kurulunu icra 
ediyor olmanın heyecan ve onurunu yaşadığını belirterek, “Dokuz 
genel kurul demek, Sendikamız için Şanlıurfa’da 33 yıllık bir tarihe 
tekabül ediyor. 40. yılını idrak etmekte olan Sendikamız için, bir 
şehirde 33 yıllık örgütlülüğe sahip olmak, önemli ve anlamlıdır. 
Şanlıurfa, kadim uygarlıkları bünyesinde barındırmış, barıştırmış 
bir şehrimizdir. Ayrıca bu toprakları bizim için anlamlı kılan asıl 
husus, Şanlıurfa’nın Peygamberler Şehri olmasıdır” dedi.

Öz, Taşeron sorununun, Konfederasyonumuz ve Sendikamızca 
hedefe ulaşılan çok önemli bir konu olduğunu belirterek, “1 mil-

yona yakın taşeron emekçisi kamu işçisi oldu. Bu tamamıyla HAK-
İŞ’in başarısıdır. Çünkü bu konuda tek mücadeleyi biz verdik. HAK-
İŞ’HİZMET-İŞ olarak 2007 yılında, taşeron emekçilerin hakları için 
yola çıktığımızda taşeron işçilerle ilgili hiçbir düzenleme yoktu. 
2014’ün ocak ayında “Sendika sizi korur, hakkın bize emanet” slo-
ganıyla, taşeron işçilerinin örgütlenmesine yönelik yurt genelinde 
büyük bir kampanya başlattık. Bu kampanyamız, taşeron işçilerin 
örgütlenmesi hususunda atılan ilk ve tek büyük girişim olmuştur” 
dedi.

“YHK’UNDAN ÇIKAN ZAMLAR GÜNCELLENMELİ”

Kadroya geçen işçilerin büyük sıkıntılar yaşamakta olduğuna 
işaret eden Öz, şunları kaydetti: “696 sayılı kanun hükmünde 
kararname ile öngörülen geçiş süreci vesilesiyle bugün kadroya 
geçmiş olan kardeşlerimizin yaşamış olduğu çok büyük sıkıntılar 
var. Özellikle, içinde bulunduğumuz yıl içerisinde ülkemizin yaşa-
mış olduğu baskı nedeniyle faizlerin yükselmesi, enflasyondaki 
beklentilerin yükselmesi nedeniyle, YHK’unda öngörülen ücret 
zamlarının çalışanların ihtiyaçlarını karşılamaktan uzak olduğu-
nu belirtmek isterim. Yine toplu iş sözleşmesi içerisindeki sosyal 
yardımların da beklentileri karşılamadığını ifade etmek isterim. 
Cumhurbaşkanımızdan, hükümetimizden ve çalışma bakanı-
mızdan beklentimiz, 2019 yılı kamu çerçeve protokolünün imza-

ŞANLIURFA ŞUBEMİZİN
9. OLAĞAN GENEL KURULU GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Şanlıurfa Şubemizin 9. Olağan 

Genel Kurulu, 13 Ekim 2018 

tarihinde gerçekleştirildi.
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lanması sırasında, kamunun işçi kadrolarına, yerel yönetimlerin 
şirketlerinin kadrolarına geçirilen kardeşlerimizin toplu iş sözleş-
melerinin de enflasyonun altında kalmayacak şekilde güncellen-
mesini istiyor ve bekliyoruz. Sendikamızın örgütlenmiş olduğu 
belediye şirketlerinde çalışan kardeşlerimizin özellikle 6772 sa-
yılı kanunun kapsamı dışında tutulmuş olması, kamuda çalışan 
kardeşlerimizin ilave tediye alırken bunu, aynı statüde ve hemen 
hemen aynı hizmetleri yürüten belediyelerdeki kardeşlerimizin 
almıyor olması da eşitlik ve adalet duygusuyla bağdaşmıyor. 
Burada yasal düzenlemenin değiştirilmesine ihtiyaç var. HAK-İŞ ve 
HİZMET-İŞ olarak bunun için de mücadele ediyoruz.”

Şanlıurfa’nın en çok Suriyeli sığınmacı barındıran şehir olduğunu 
ifade eden Öz, “Şanlıurfa Suriyeli kardeşlerimiz için güvenli bir şe-
hir. Devlet olarak, millet olarak sahip çıktık, ama şehir olarak en 
çok Suriyeli mülteciye siz sahip çıktınız. Kültürel mozaiğinizden 
harmanlanmış hoşgörü ile Hz. İbrahim’den gelen misafirperverli-
ğinizi, yakın geçmişte Iraklı sığınmacı kardeşlerimize gösterdiğiniz 
gibi Suriyeli sığınmacı kardeşlerimize de gösterdiniz, gösteriyor-
sunuz. Aylan bebeğin cansız bedeni Ege Denizi’nde karaya vu-
rurken, Suriyeli sığınmacılar gelmesin diye Avrupa sınırlarına 235 
Km. tel örgü çekilirken, biz dünyaya insanlık dersi verdik. Dünyada 
en istikrarsız üç bölge var; Ortadoğu, Kafkaslar ve Balkanlar. Ülke 
olarak, en çok savaşların olduğu bu üç bölgeyle de sınırdaşız. 
2010 yılında fitili ateşlenen Arap Baharı süreci henüz tamamlan-
madı, tamamlayamadılar. Bu bahar falan değil. Baharsa bizim 
için değil; bu topraklar için, Müslümanlar için değil. Dünya biliyor 
ki; bu, İslam dünyasının petrol ve doğalgazına konma savaşıdır. 
Bu Ortadoğu’daki ülkelerini küçük devletçiklere bölme savaşıdır. 
Şanlıurfa il sınırımızın hemen ötesi, bir terör örgütünden bir başka 
terör örgütüne devredildi. Son bir-iki yıldır bunlara ciddi boyut-
larda silah tedariki yapılıyor. Bu şu demektir; Namlunun ucunda 
Türkiye’de de varız. ABD ve emperyalist ülkelerin hedefinde biz 
de varız. Ülkemiz önemli bir süreçten geçmektedir.  Türkiye gerek 
bölgemizde gerekse dünyada ilgi odağıdır. Aynı zamanda da bir 
takım güçlerin hedefi durumundadır” dedi.

TANRIVERDİ: HİZMET-İŞ NİCELİĞİNİ AŞAN BİR İTİBAR 
KAZANDI

Kurucu ve Onursal Genel Başkanımız Hüseyin Tanrıverdi de ge-
nel kurulda yaptığı konuşmasında, Şanlıurfa şubemizin 9. Olağan 
Genel Kurulunun HAK-İŞ/HİZMET-İŞ, Şanlıurfa ve ülkemiz adına 
hayırlı ve yararlı olmasını belirterek, “Şanlıurfa’da olmaktan dola-
yı gurur duyuyorum. Kurulduğumuz 1979 yılından bugüne kadar 
geçen süre içerisinde HİZMET-İŞ hem HAK-İŞ’in hemde Türkiye’nin 
en büyük işçi sendikası oldu. Bu büyüklük bütün teşkilatın çaba-
larıyla oldu. Bu her sendikaya nasip olmayacak bir durum. Bunun 
temelinde samimiyet, iyi niyet, sorumlu, ilkeli, karalı ve onurlu 
sendikacılık anlayışı var. Nicelik olarak böyle önemli bir başarı ya-
kalayan HİZMET-İŞ, nitelik olarakta niceliğini aşan bir itibar kazan-
dı” şeklinde konuştu.

Genel Kurulda ayrıca Haliliye Belediye Başkanı Fevzi Demirkol bir 
selamlama konuşması yaptı.

SEYDİ EYYÜPOĞLU GÜVEN TAZELEDİ

Şube Genel Kurulunda yapılan seçimde mevcut şube başkanı 
Seydi Eyyüpoğlu yeniden seçilirken, Yönetim Kurulu üyeliklerine 
Hazım Yavuz, Fevzullah Altun, Şükran Melek Elçin, Levent Türk se-
çildiler.
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Genel Kurulun Divan Başkanlığını Teşkilatlanmadan Sorumlu 
Genel Başkan Yardımcımız Halil Özdemir yaptı.

ÖZ: GAZİANTEP TARİHİ BİR KENTİMİZ

Genel Kurula hitaben konuşan Genel Başkan Vekilimiz Av. Hüseyin 
Öz, Kurtuluş Savaşı’nın örnek mücadelesini vererek “Gazi” ünva-
nına hak kazanan Gaziantep’te, bulunmaktan onur duyduğunu 
belirterek, “Gaziantep aynı zamanda tarihî bir kentimizdir. Tarihine 
sahip çıkan bir kentimizdir. Sahip olduğu sosyal, kültürel ve tarihsel 
değerlerini itici güç olarak kullanan, kendi ekonomik potansiyeli ve 
beşeri kaynaklarıyla ülkemizin hızlı gelişen kentlerinden biri olan 
Gaziantep’te, şubemizin 3. Olağan genel kurulunu gerçekleştiriyor 
olmayı çok önemsiyorum” dedi.

“TAŞERONLARIN ÖRGÜTLENMESİ İÇİN BÜYÜK 
GİRİŞİMLERDE BULUNDUK”

Konfederasyonumuz ve Sendikamızca hedefe ulaşılan çok önem-
li konularından birinin de taşeron sorunun çözümü noktasında 
atılan adımlar olduğunu dile getiren Öz, “Evet, 1 milyona yakın 
taşeron emekçisi kamu işçisi oldu. Bu bütünüyle HAK-İŞ’in başa-
rısıdır. Çünkü bu konuda tek mücadeleyi biz verdik. 2007 yılında, 

taşeron emekçilerin hakları için yola çıktığımızda taşeron işçilerle 
ilgili hiçbir düzenleme yoktu. 2014’ün ocak ayında “Sendika sizi 
korur, hakkın bize emanet” sloganıyla, taşeron işçilerinin örgütlen-
mesine yönelik yurt genelinde büyük bir kampanya başlattık. Bu 
kampanyamız, taşeron işçilerin örgütlenmesi hususunda atılan ilk 
ve tek büyük girişim olmuştur. 2014 yılı içinde taşeronda çalışan-
lar sendikamız HİZMET-İŞ ve Konfederasyonumuzun çatısı altında 
toplanmaya başladılar.” diye konuştu.

“2003 BAŞLADIĞIMIZ TAŞERON MÜCADELEMİZ KADRO İLE 
SONUÇLANDI”

“HAK-İŞ ve HİZMET-İŞ olarak taşeron işçilerin kadro talebi konu-
sunda yıllar süren mücadelemizin ardından, bize Özel Sözleşmeli 
Personel (ÖSP) statüsü önerildi” diyen Öz, “O dönem bu öneriye 
itiraz eden tek emek örgütü biz olduk. ÖSP gibi ne olduğu belli ol-
mayan bir sistemi asla kabul etmeyeceğimizi her platformda en 
üst perdeden dile getirdik. Biz taşeron işçisinin ekonomik ve politik 
değerine bakmadık. Bunun içindir ki, 2014’ün ocak ayında başlat-
tığımız büyük kampanyayı kararlılıkla sürdürdük. Cumhurbaşkanı, 
dönemin Başbakanı ve Çalışma Bakanı başta olmak üzere ilgili 
mercilerle yürüttüğümüz temaslar neticesinde taşerona kadroda 

GAZİANTEP ŞUBEMİZİN
3. OLAĞAN GENEL KURULU GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Gaziantep Şubemizin 3. Olağan 
Genel Kurulu Genel Başkan 
Vekilimiz Av. Hüseyin Öz’ün 
katılımlarıyla 20 Ekim 2018 
tarihinde gerçekleştirildi.
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bu noktaya gelindi. Sonuçta 
11 Eylül 2014 tarihinde, bizim 
de büyük katkıda bulunduğu-
muz 6552 sayılı Torba Yasa ile 
ilk defa önemli bir değişiklik 
yapıldı, toplu iş sözleşmesi 
yapma yolu açıldı, asıl işlerde 
taşeron çalıştırması engel-
lendi, ihalelerin en az üç yıl 
olarak yapılması şartı getirildi, 
kıdem tazminatları ve izinleri 
güvence altına alındı ve daha 
birçok haklar elde edildi. 2003 
yılında gündemimize aldığı-
mız, 2007’de yola çıktığımız, 
2014’de 7 bin taşeron emek-
çiyle Türkiye’nin gündemine 
taşıdığımız mücadelemiz, 1 
milyona yakın taşeron işçile-
rin can yeleği oldu. Taşeron 
düzenlemesinden dolayı baş-
ta Cumhurbaşkanımız Recep 
Tayyip Erdoğan olmak üzere, 
bu mücadelenin mimarı Genel 
Başkanımız Mahmut Arslan’a 
ve emeği geçen herkese teşek-
kür ediyorum” şeklinde konuş-
tu.

Türkiye’nin taşeron uygulamasından vazgeçmiş olmasının tarihi 
bir adım olduğunu ifade eden Öz, “Çünkü bize göre bu, kapitalizme 
karşı, devlet küçülmelidir diyenlere karşı büyük bir meydan oku-
madır. Ancak, kadro mücadelemiz henüz tamamlanmış değil. 696 
sayılı kanun hükmünde kararname ile öngörülen geçiş süreci ve-
silesiyle bugün kadroya geçmiş olan emekçilerin yaşamış olduğu 
çok büyük sıkıntılar var. İçerisinde bulunduğumuz yıl içerisinde ül-
kemizin yaşamış olduğu baskı nedeniyle faizlerin ve enflasyonda-
ki beklentilerin yükselmesi nedeniyle, Yüksek Hakem Kurulu’nca 
öngörülen ücret zamlarının çalışanların ihtiyaçlarını karşılamaktan 
uzak olduğunu belirtmek isterim. Cumhurbaşkanımızdan, hükü-
metimizden ve çalışma bakanımızdan beklentimiz, 2019 yılı kamu 
çerçeve protokolünün imzalanması sırasında, kamunun işçi kad-
rolarına, yerel yönetimlerin şirketlerinin kadrolarına geçirilenlerin 
toplu iş sözleşmelerinin de enflasyonun altında kalmayacak şekil-
de güncellenmesini istiyor ve bekliyoruz” dedi.

“YASAL DÜZENLEMENİN DEĞİŞTİRİLMESİNE İHTİYAÇ VAR”

Genel Başkan Vekilimiz Av. Hüseyin Öz genel kuruldaki konuşma-
sına şöyle sürdürdü: “KİT’lerde çalışanlar, Hastane Bilgi Yönetim 
sistemlerinde, yemekhane hizmetlerinde çalışan, kamu kurum-
larında kiralık araç şoförlüğü yapanlar, personel teminine daya-
lı ihaleler kapsamında çalıştırılmayanlar ve emekliliği gelenler 
kadro düzenlemesinden istifade edemediler. HAK-İŞ ve HİZMET-
İŞ Sendikası olarak, kapsam dışı kalanlarında kadro alabilmesi 
için mücadelemizi ve çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz.  
Özellikle Sendikamızın örgütlenmiş olduğu belediye şirketlerinde 
çalışanların özellikle 6772 sayılı kanunun kapsamı dışında tutul-
muş olması, kamuda çalışanların ilave tediye alırken, bunu, aynı 
statüde ve hemen hemen aynı hizmetleri yürüten belediyelerdeki 
çalışanların almıyor olması da eşitlik ve adalet duygusuyla bağ-
daşmamaktadır. Burada yasal düzenlemenin değiştirilmesine ihti-
yaç var.  Bunlar için mücadele ve çalışmalarımızı kararlılıkla sürdü-
rüyoruz. Biz şuna inanıyoruz: Halk, “hak”la birlikte bir anlam ifade 
eder. Hak olmazsa halk olmaz.”

“HAK-İŞ/HİZMET-İŞ OLARAK BU ÜLKENİN YERLİ 
DEĞERLERİYİZ”

“Sendikal anlayışımızın temelini oluşturan iki parametrelerimiz-
den birincisi “Önce İnsan, Önce Emek”sloganı ve prensibiyle ha-
reket ediyor oluşumuzdur. Biz, insanları rengine, diline, inancı-
na, mezhebine, bölgesine, cinsiyetine göre değerlendirmiyoruz. 
İnsan emeğin kendisidir. İkinci parametremizde yerliliğimizdir. Biz 
gerek HAK-İŞ, gerekse HİZMET-İŞ olarak bu ülkenin yerli değerle-
riyiz. Sendikal referanslarımızın da hepsi bu ülkenin değerleridir. 
Bu değerler tarihtir, kültürdür, medeniyettir. Bu toprakları vatan 
yapan değerler bizim değerlerimizdir. Biz sendikacılığı bununla 
yapıyoruz. Kendimizi yerli, milli ve bu ülkenin değerlerine sahip 
çıkan bir sendikacı olarak görüyoruz. Sendikacılığı sadece ücret 
sendikacılığından ibaret görmüyoruz. Üyelerimize olduğu kadar 
toplumumuza, milletimize, devletimize, ülkemize ve dünyaya karşı 
sorumluluklarımızın olduğu anlayışıyla hareket ediyoruz. Zulme 
rıza gösteremeyiz”

SEÇİM SONUCUNDA ŞUBE BAŞKANI TANRIÖVER OLDU

Genel Kurulumuzda yapılan secim sonucunda Şube Başkanlığı’na 
Halil İbrahim Tanrıöver seçilirken, yönetim kurulu üyeliklerine ise 
Ali Bozgeyik, Fatih Deniz, Mithat Kalkan ve Yaşar Kurt seçildi.
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Adana Şube Başkanlığımızın 6. Olağan Genel Kurulu Genel 
Başkanımız Mahmut Arslan’ın katılımlarıyla 4 Kasım 2018 tarihin-
de gerçekleştirildi.

Genel Kurula Genel Başkanımız Mahmut Arslan’ın yanı sıra, AK 
Parti Adana Milletvekili Abdullah Doğru, Genel Başkan Vekilimiz 
Av. Hüseyin Öz, Genel Başkan Yardımcımız Halil Özdemir, Öz 
Güven-Sen Genel Başkanı Ömer Yılmaz, Şehit Aileleri Adana 
Şube Başkanı Uğur Çiftçi, Sendikamızın İskenderun, Gaziantep, 
Kahramanmaraş, Tarsus ve Şanlıurfa Şube başkanları, delegeler 
ve basın mensupları katıldı. Genel Kurulun Divan Başkanlığını, 
Teşkilatlanmadan Sorumlu Genel Başkan Yardımcımız Halil 
Özdemir yaptı.

“HAK-İŞ’İN BÜYÜMESİ TÜRKİYE’NİN BÜYÜMESİDİR”

Genel kurula hitaben konuşmalarını gerçekleştiren Genel 
Başkanımız Mahmut Arslan, “HAK-İŞ olarak bu yıl 43. Yaşımızı gu-
rurla ve onurla kutluyoruz. 43 yıl önce yola çıkarken hangi dava 
için yola çıkmışsak aynı davanın hizmetkarları olarak bugün ka-
rarlılıkla ve azimle aynı yolda yürümeye devam ediyoruz. Geçen 
43 yılda hiçbir zaman eğilip bükülmedik, duruşumuzdan ve kararlı 
yürüyüşümüzden asla taviz vermedik. Bugün yüzbinlerle milyon-
lara yürüyen büyük bir aileyiz. Günden güne daha da büyüyor ve 
güçleniyoruz. HAK-İŞ’in büyümesi Türkiye’nin büyümesidir. HAK-
İŞ’in büyümesi Türkiye’de işçi ve işveren ilişkilerinde hakkaniyetli 
çözümün bulunması demektir” dedi.

ADANA ŞUBEMİZİN
6. OLAĞAN GENEL KURULU GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Adana Şube Başkanlığımızın 
6. Olağan Genel Kurulu Genel 
Başkanımız Mahmut Arslan’ın 
katılımlarıyla 4 Kasım 2018 
tarihinde gerçekleştirildi.
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“HAK-İŞ, TAŞERON MESELESİNİN ÇÖZÜMÜNÜN 
ANAHTARIDIR”

Taşeron işçilerin kadroya alınması konusunda HAK-İŞ olarak bü-
yük bir mücadele verdiklerini belirten Arslan, “Taşeron konusun-
da verdiğimiz büyük mücadele büyük başarımızı getirmiştir. HAK-
İŞ, taşeron meselesinin çözümünün anahtarıdır. Büyük fotoğrafı 
iyi görelim. Yapılan düzenlemede kadroya alınan arkadaşlarımızı 
saymazsak Türkiye’nin belediyeleri, özel idareleri, üniversiteleri, 
KİT’ler ve bakanlıklar dahil toplam kadrolu olarak işçi sayımız sa-
dece 170 bindir. Biz bu 170 bine 1 milyona yakın kadrolu işçiyi da-
hil ettik. 1 milyona yakın arkadaşımız kadrolu olarak kamu kurum 
ve kuruluşlarında çalışmaya başladı. Ancak KİT’ler başta olmak 
üzere maalesef bu kapsamın dışında kalan işçilerimiz oldu. HAK-
İŞ olarak ayrım yapılmaksızın yeni bir çalışma yapılarak KİT’ler 
başta olmak üzere kapsam dışında kalan tüm işçilerin kadro al-
malarını istiyoruz” şeklinde konuştu.

Sendikaların çalışma hayatında önemli bir yere sahip olduğu-
nu belirten Arslan, “Sendikasız çalışan tüm işçilerimizi HAK-İŞ’e 
üye olmaya, HAK-İŞ’le birlikte mücadele etmeye davet ediyoruz. 
Temsil edilemeyen, hakları ihlal edilen işçilerle beraber olmalıyız. 
Onlar için gece gündüz demeden çalışacağız. Çünkü bütün işçi-
lerin bizden alacağı var. HAK-İŞ olarak biz buna inanıyoruz” diye 
konuştu.

HAK-İŞ’in sendikalarıyla gün geçtikçe daha da büyüdüğünü 
ve güçlendiğini anlatan Arslan, “HİZMET-İŞ Sendikası olarak 
Türkiye’nin en büyük sendikasıyız. Ama bu gücümüzü sadece 
HİZMET-İŞ Sendikamız için değil HAK-İŞ’e bağlı tüm sendikaları-
mız için kullanıyoruz” dedi.

“ASGARİ ÜCRETİN ENFLASYONUN ÜZERİNDE BİR YERDE 
ÇÖZÜLMESİNİ İSTİYORUZ”

Asgari ücretle ilgili değerlendirmelerde bulunan Arslan, “Asgari 
ücretin enflasyonun üzerinde bir yerde çözülmesini istiyoruz. İşçi 
ücretlerinin arttırılması gerekiyor. İşverenlere verilen teşviklere iti-
raz etmiyoruz. Çünkü krize girdikleri zaman işçi çıkarıyorlar. Vergi 
yükünü azaltalım buna da itirazımız yok. Ama biz bütün sorumlu-
lukları işçilerin üzerine yıkan anlayışa karşıyız. HAK-İŞ olarak biz 
bunlara karşı mücadele ediyoruz. Asgari ücretin yüksek bir oranda 
gerçekleşmesi için çaba sarf edeceğiz. Çünkü taşerondan kadroya 
geçen arkadaşlarımızın ücretleri asgari ücretle bağlantılıdır” diye 
konuştu.

“TÜRKİYE EKONOMİSİNDE YAŞANAN DALGALANMANIN ADI 
ULUSLARARASI MÜDAHALEDİR”

Türkiye ekonomisi hakkında değerlendirmelerde bulunan Arslan, 
“Türkiye’nin bankacılık sistemi sağlamdır. Türkiye’nin makro eko-
nomik rakamlarına baktığımız zaman orda da bir sorun gözükmü-
yor. Türkiye ekonomisinde şu anda yaşanan dalgalanmanın adı 
uluslararası müdahaledir. Türkiye’yi Suriye’de bir çözüme razı et-
mek için zorlama halleridir. Türkiye bunu görmelidir” dedi.

EYT’NİN BİRİNCİ MÜSEBBİBİ IMF’TİR

Emeklilikte yaşa takılanlar konusuna da değinen Arslan, şöyle 
devam etti:  “Bugün emeklilikte yaşa takılanların birinci müseb-
bibi Uluslararası Para Fonu (IMF) politikalarıdır. O günleri hatırlı-
yorum ben, kavgaların yapıldığı dönemde Yaşar Okuyan Çalışma 
Bakanı. IMF 250-300 milyon dolarlık krediyi serbest bırakmak için 
bu emeklilik sistemini dayatıyor. Biz de itiraz ediyoruz 'Mezarlıkta 
emekliliğe hayır' diye. O gün  söyledik, 'Yapmayın bunu. Sosyal 
Güvenlik Sisteminin sorunlarının kaynağı işçiler değil, emekçiler 
değil, başkadır bunun kaynağı.' Ama anlatamadık. Döndü dolaştı 
20 yıl sonra bugünkü hükümet bunun muhatabı oldu. Bu IMF'yi 
kovdukları ve IMF'yi tekrar geri getirmemeleri için Recep Tayyip 
Erdoğan ve AK Parti'ye teşekkür ediyorum. Çünkü IMF politikaları 
işsizlik, kaos, adaletsizlik, ücretlerin kısılması, emekliliğin artması 
demektir. IMF bunları yaparak verdiği krediyi güvence altına al-
mak istiyor. O yüzden IMF politikalarının bir gereği olarak emekli-
likte yaşa takılanların bugün sorunlarını yaşıyoruz.”

AK Parti Adana Milletvekili Abdullah Doğru ile Türkiye Gaziler ve 
Şehit Aileleri Vakfı Adana Şube Başkanı Uğur Çiftçi birer selamla-
ma konuşması yaptılar.

ABDURRAHMAN YÜCEL GÜVEN TAZELEDİ

Şube Genel Kurulunda yapılan seçimde şube başkanı Abdurrahman 
Yücel güven tazelerken, Yönetim Kurulu üyeliklerine ise Mehmet 
Gök, Bekir Hakan Durna ve Kenan Büyümez seçildiler.
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Manisa Şubemizin 11. Olağan Genel Kurulu, 1 Aralık 2018 tarihinde 
gerçekleştirildi.  Genel Kurula Genel Başkan Vekilimiz Av. Hüseyin 
Öz, Kurucu ve Onursal Genel Başkanımız Hüseyin Tanrıverdi, Genel 
Başkan Yardımcımız Halil Özdemir, Ak Parti Manisa Milletvekili 
İsmail Bilen, Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, Yunus 
Emre Belediye Başkanı Mehmet Çerçi, Ak Parti Manisa İl Başkan 
Yardımcısı Musa Özdemir, Öz Güven Sen Genel Başkanı Ömer 
Yılmaz, Öz Maden İş Genel Başkanı Fahrettin Kütükçü, Medya İş 
Genel Başkan Yardımcısı Sezai Ballı, Uşak Şube Başkanımız Recep 
Sorkun, Denizli Şube Başkanımız Sezai Söylemez, Balıkesir Şube 
Başkanımız Savaş Dal, Kütahya İl Başkanımız Nazif Demir, İzmir İl 
Başkanımız Burhanettin Barbak ve İl Sekreterimiz Gültekin Şimşek, 
HAK-İŞ üyesi sendikaların Manisa şube başkanları, sivil toplum ör-
gütlerinin temsilcileri ve basın mensupları katıldı.

GENEL KURULUN DİVAN BAŞKANLIĞINI, GENEL BAŞKAN 
YARDIMCIMIZ ÖZDEMİR YAPTI

Genel kurul, Genel Başkan Yardımcımız Halil Özdemir’in Divan 
Başkanlığında gerçekleştirildi. Manisa şubemizin genel kurulunun 
13. Faaliyet dönemi içerisinde gerçekleştirilen son şube genel ku-
rulu olduğunu belirten Özdemir, daha önce gerçekleştirilen şube 
genel kurulları gibi Manisa şubemizin genel kurulunun da barış ve 
kardeşlik içerisinde tamamlandığını söyledi.

GENEL BAŞKAN VEKİLİMİZ ÖZ: “MANİSA BİZİM İÇİN TARİHİ 
ÖNEME SAHİPTİR”

Genel kurulda katılımcılara hitaben bir konuşma gerçekleştiren 
Genel Başkan Vekilimiz Av. Hüseyin Öz, HİZMET-İŞ sendikamızın 
kurucu başkanımız Hüseyin Tanrıverdi ve 7 emekçi arkadaşı tarafın-
dan 1979 yılında Adıyaman’da kurulduğunu, ancak ilk gelişmesini 
Manisa’da sağladığını ifade etti.

Öz, “Manisa bizim için tarihi öneme sahip bir şehirdir. Manisa’nın 
kendini Spil Dağı’na yasladığı gibi biz de kendimizi Manisa’ya yasla-
dık. İlk örgütlenmemizi, ilk toplu iş sözleşmemizi burada yaptık, ilk 
şubemizi Manisa’da kurduk” dedi.

Manisa şubemizin kuruluşundan günümüze kadar geçen süreçte 

görev yapmış şube başkanlarımız, temsilcilerimiz, üyelerimiz ve 
sendikamızın büyümesinde emek sarfetmiş tüm mensuplarımıza 
ve gönüllülerimize teşekkür eden Öz, ahirete irtihal etmiş olanla-
ra da Allah’tan rahmet diledi. Öz, 3 Mayıs 2014 tarihinde Soma’da 
meydana gelen elim kazada hayatını kaybeden 301 maden emek-
çisini de rahmetle anarak mağfiret diledi.

Sendikamızın Manisa’da 1979 yılından beri var olduğunu ve 
Manisa’da yeniden güçlü bir pozisyonu yakaladığını ifade eden Öz, 
sendikamızın önümüzdeki dönemde Manisa’da daha güçlü yapıya 
kavuşacağını söyledi.

“ASGARİ ÜCRET TESPİT KOMİSYONU BEKLENTİLERİ 
KARŞILAMALIDIR”

Ülkemizde haziran ayından beri yaşanmakta olan fiyat artışlarına 
dikkat çeken Öz, bu durumun, çalışanların satın alma paritelerin-
de düşüşe neden olduğunu ifade etti. Aralık ayı sonlarına doğru 
belirlenecek olan asgari ücret miktarının önem arzettiğini, çünkü 
belirlenecek rakamdan milyonlarca insanın etkileneceğini belirten 
Öz, Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun çalışanları tatmin edecek bir 
karar almasını beklediklerini söyledi.

Genel Başkan Vekilimiz Öz, Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun an-
tidemokratik yapısını eleştirdi. Öz, komisyonun bütün çalışanları 
temsil edecek bir şekilde demokratik ve katılımcı bir yapıya kavuş-
turulmasını istedi.

MANİSA ŞUBEMİZİN
11. OLAĞAN GENEL KURULU GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Manisa Şubemizin 11. Olağan 
Genel Kurulu, 1 Aralık 2018 
tarihinde gerçekleştirildi.
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KADRODAN YARARLANAMAYAN 80 BİN CİVARINDA EMEKÇİ VAR

Konuşmasında 696 sayılı KHK ile gerçekleştirilen taşeron düzenle-
mesi hakkında da değerlendirmelerde bulunan Öz, taşeron düzen-
lemesi ile 400 bini kamuda, 450 bini de yerel yönetimlerde olmak 
üzere toplam 850 bin taşeron emekçisi kamunun ve yerel yönetim-
lerin bünyesine alındığını hatırlattı.

KİT çalışanları, hastane bilgi yönetim sistemi çalışanları, araç ve 
şoför teminine dayalı ihaleler kapsamında çalıştırılanlar, dolayı-
sıyla personel teminine dayalı ihale kabul edilmeyen, yani yüzde 
yetmiş personel sınırını gerçekleştirmeyen ihalelerde çalışanlar, 
kamu kurumlarının yemekhane hizmetlerinde çalışanlar ile 4 Aralık 
2017 tarihine fiilin çalışmıyor gözüktüğünden dolayı kadro düzen-
lemesinden yararlanamayan 80 bin civarında taşeron emekçinin 
bulunduğunu ifade eden Öz, “Bu arkadaşlarımızın mağduriyetinin 
giderilmesi için de yeni bir çalışma ortaya koyuyoruz, bakanlarımız-
la görüşmelerimizi devam ettiriyoruz” ifadelerini kullandı.

KURUCU GENEL BAŞKANIMIZ HÜSEYİN TANRIVERDİ: 
“MANİSA’DA SENDİKAL HAYATTA İLKLERİ GERÇEKLEŞTİRDİK”

Kurucu Genel Başkanımız Hüseyin Tanrıverdi, Manisa’da sendikal 
hayatta ilkleri gerçekleştirdiklerini söyledi. Tanrıverdi, “HİZMET-İŞ 
sendikamızı Adıyaman’da kurduk ama ilk toplu iş sözleşmemizi 
Manisa’da Mütevelli Belediyesinde imzaladık. Bu toplu iş sözleş-
mesi sendikamız için bir meşale oldu. Bugün o meşale HİZMET-İŞ 
sendikasını Türkiye’de en büyük işçi sendikası yaptı” dedi.

HİZMET-İŞ’in kurulduğu zamanlarda işkolundaki sendikaların 
HİZMET-İŞ aleyhine olumsuz algı çalışması yürüttüklerini kaydeden 
Tanrıverdi, “Rakip sendikalar, ‘20 günlük sendika mı sizin hakkınızı 
savunacak’ diye işçi kardeşlerimize yanıltmaya çalıştılar. Ama irade-
mizi ortaya koyduk, çalıştık. 20 günlük dedikleri sendika emekçile-
rin hak ve menfaatlerini korudu. Demokrasi bilincini ortaya koydu, 
ülkenin bekasını, işçilerin birlik ve beraberliğini sağladı. En büyük 
işçi sendikası oldu. Allah HİZMET-İŞ’in yolunu açık etsin” dedi. 

AK PARTİ MANİSA MİLLETVEKİLİ İSMAİL BİLEN: “28 ŞUBAT’TA 
ONURLU BİR DURUŞ SERGİLEDİNİZ”

Ak Parti Manisa Milletvekili İsmail Bilen, “Geçmiş yıllarda bir kısım 
hak ve talepleri dile getirmek mümkün değildi. Bir kısım STK’lar mil-
letin değerleriyle çatışıyor, iç barışı ve iş barışını sıkıntıya sokuyordu. 
Temel hak ve hürriyetlerin askıya alınması için mücadele eden, cun-
talara zemin hazırlayan sözde sivil toplum örgütlerini, sözde sen-
dikaları, beşli çeteleri biliyoruz. Bu açıdan sizlere müteşekkiriz. 28 
Şubat gibi bir dönemde onurlu bir duruş sergilediniz. Ak Parti iktida-
rında iş barışını kolaylaştıracak, emekçilerin haklarını önceleyecek 
çalışmalara imza attık” şeklinde konuştu.

ŞEHZADELER BELEDİYE BAŞKANI ÖMER FARUK ÇELİK: 
“HAK-İŞ VE HİZMET-İŞ, HAK VE ÖZGÜRLÜKLERİN TESİS 
EDİLMESİNDE MİSYON İFA EDİYOR”

Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, “HİZMET-İŞ sendi-
kası bu ülkeni değerleriyle yoğrulmuş, bu ülkenin değerlerinden 
ve insanından yana tavır koymaktan hiçbir zaman geri durmamış 
güçlü bir sivil toplum örgütüdür. HİZMET-İŞ ve HAK-İŞ üyesi sen-
dikalar normal bir sendika olmanın ötesinde, Türkiye’nin 2023 ve 
2071 hedeflerine ulaşması ve temel hak ve özgürlüklerin tesis edil-
mesinde büyük bir misyon ifa etmektedirler. Onların 28 Şubat ve 15 
Temmuz’daki çabaları ve duruşlarını hep birlikte müşahede ettik. 
Bu yüzden HAK-İŞ ve üye sendikaları önemsiyor ve değer veriyo-
rum” diye konuştu.

YUNUS EMRE BELEDİYE BAŞKANI MEHMET ÇERÇİ: “NAKİL, 
TERFİ VE TAYİN SORUNU ÇÖZÜLMELİDİR”

Yunus Emre Belediye Başkanı Mehmet Çerçi, işçilerin nakil, terfi ve 
tayin sorununun mecburiyetten kaynaklanan durumlarda ve kamu 
kurumlarının karşılıklı muvafakatle çözüm getirilebileceğini söyledi.

TURAN KARAFİL TEKRAR SEÇİLEREK GÜVEN TAZELEDİ

Şube genel kurulunda tek liste ile girilen seçim sonucunda, Turan 
Karafil şube başkanlığına tekrar seçildi. Yönetim kurulu üyeliklerine 
ise Okan Polat, Orçin Ay ve Özlem Akın seçildiler.
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HİZMET-İŞ Sri Lanka, Patani, Nepal ve Bangladeş’te dağıttığı kurban 
hisseleriyle, ihtiyaç sahibi Müslümanların yüzünü güldürdü. Kesilen 
kurbanlardan binlerce mazlum ve yoksul Müslüman istifade etti.

HİZMET-İŞ Sendikamız ile İHH arasında imzalanan 25 Temmuz 2018 
tarihinde imzalanan “2018 Kurban Projesi” protokolü çerçevesinde, 
hayırsever üyelerimiz tarafından bağışlanan kurbanlar Sri Lanka, 
Patani, Nepal ve Bangladeş’te kesildi.

KURBAN KESİMİ VE DAĞITIM EKİBİ İÇİNDE YER 
ALDIK

Kurban kesimi ve dağıtım ekibi içinde HAK-İŞ İstanbul İl Başkanı 
ve İstanbul 5 No.lu Şube Başkanımız Mustafa Şişman (Bangladeş), 
Uşak Şube Başkanımız Recep Sorkun (Patani), Diyarbakır İl 
Başkanımız Ercan Kahraman (Nepal) ve İstanbul İETT 2 No.lu Şube 
Sekreterimiz Abdulkadir Ayhan (Sri Lanka) da yer aldı.

YOKSULLAR VE SAVAŞ MAĞDURLARINA ÖNCELİK 
VERİLDİ

Kurban kesimi ve hisse 
dağıtımında öncelik yok-
sul bölgeler; yetimhane-
ler, hastaneler, medre-
seler, yaşlılar ve savaş 
mağdurlarına verildi. 
Bu kapsamda Güney 
Doğu Asya’da bulunan 
Bangladeş’te zulme uğ-
rayan Müslümanların 
yaşadığı Arakan böl-
gesi, dünyanın en 

yoksul ülkelerinden biri olan Nepal’in güney kesiminde yaşayan 
Müslümanlar, Güney Asya Ülkesi Sri Lanka ile Tayland’ın güneyinde 
yer alan işgal altındaki Patani özerk bölgesi ön planda tutuldu.

5 BİN 600 KURBAN HİSSESİ DAĞITILDI

“Paylaştığın Senindir” sloganıyla yürütülen Kurban Projesi kapsa-
mında, üyelerimizin kurban bağışlarıyla Bangladeş’in Arakan böl-
gesinde 300, Nepal’de 200, Patani’de 259 ve Sri Lanka’da 200 olmak 
üzere toplam 959 büyükbaş hayvan kurban kesildi; 6 bin 713 kur-
ban hissesi dağıtıldı. Dağıtılan hisselerden binlerce savaş mağduru, 
yoksul, işsiz, öğrenci ve yaşlı faydalandı.

Yurtiçindeki yoksullar hatırlanırken yurtdışındaki mağdur, mazlum 
ve yoksulların da hatırlanması gerektiğini ifade eden HİZMET-İŞ 
Sendikası Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Öz, “Dünyanın nere-
sinde olursa olsun bütün mazlumların bizden alacağı var” şeklinde 
kurumsal bir misyonumuz var. Kurumsal olarak her zaman yanında 
olduğumuz, yardımına koştuğumuz dünyanın değişik bölgelerin-
deki Müslüman kardeşlerimizi bu yıl örnek bir çalışma ile Kurban 
Bayramı’nda da hatırlamak istedik. Bağışta bulunan tüm Hizmet-İş 
üyelerini tebrik ediyorum” dedi.

EKİBİMİZ ANLATTI

Kurban kesimi ve dağıtım ekibi içerisinde yer alan HAK-İŞ İstanbul 
İl Başkanı ve İstanbul 5 No.lu Şube Başkanımız Mustafa Şişman, 
Bangladeş’te Arakan’lı Müslümanların yaşadığı Chittagong bölge-
sinde 300 büyükbaş hayvan kurban kestiklerini ve ihtiyaç sahipleri-
ne hisse dağıtımını gerçekleştirdiklerini söyledi.

HAK-İŞ ve HİZMET-İŞ Sendikamızın “Dünyanın neresinde olursa 
olsun bütün mazlumların bizden alacağı var” şeklindeki kurum-
sal misyonumuzun ne denli önemli ve yerinde olduğunu yerinde 
gördüklerini ifade eden Şişman, “Filistin’den Bosna’ya, Arakan’dan 

HİZMET-İŞ, YURTDIŞINDA BİNLERCE 
MAZLUMUN YÜZÜNÜ GÜLDÜRDÜ
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Etiyopya’ya kadar, maddi manevi desteğimizi sürdürmeye devam 
ettirmeliyiz. Mağdur ve mazlumlar için daha çok duyarlılık göster-
meliyiz. Bu vesileyle kurban organizasyonunda böylesine kutsal bir 
görev için fırsat ve imkân veren HİZMET-İŞ sendikamıza ve İHH yet-
kililerimize teşekkür ediyorum” dedi.

Patani’deki organizasyonda görev alan Uşak Şube Başkanımız 
Recep Sorkun, Tayland yönetiminin işgali altındaki Patani’nin Jala, 
Jujur(takbai), Miyase, Duku, Saiburi, Chana, Bejah Airong ve North 
bölgelerinde kurban kesimi yaptıklarını belirterek, kurban hissele-
rini yetimhaneler, okullar ve yoksul kesimlere dağıttıklarını söyledi.

Patani’nin yüz yılı aşkın süredir Budist Tayland yönetiminin işgaliyle 
karşı karşıya olduğunu ve her türlü baskıya maruz kaldığını hatırla-
tan Sorkun, işsizlik ve yoksullukla boğuşan Patanili Müslümanların 
durumunun kendini üzdüğünü söyledi. “Onların tek suçu Müslüman 
olmak” diyen Sorkun, Patani’de yetimhaneler, okullar ve yoksul ma-
hallelere ziyaretler gerçekleştirdiklerini söyledi. 

Diyarbakır İl Başkanımız Ercan Kahraman da hayırlı bir organizas-
yonda yer almanın kendisini duygulandırdığını ifade ederek, Nepal 
halkının yüzde 5’ini Müslümanlar oluşturuyor. Nepal’li kardeşleri-
mize üyelerimizin kurban hisselerini bizzat elden ulaştırmak bizleri 
memnun etti. Allah sendikamızdan ve kurban hissesi bağışlayan 
tüm üyelerimizden razı olsun” dedi.

İstanbul İETT 2 No.lu Şube Sekreterimiz Abdulkadir Ayhan da Sri 
Lanka’daki kurban kesimi ve dağıtımına refakat etti.

Hint okyanusunun kenarında bulunan Sri Lanka nüfusunun 
yüzde 9’unun Müslümanlardan oluştuğunu kaydeden Ayhan, 
“Üyelerimizin bağışlarını onlarla paylaşırken, onlarla bütünleşmeyi 
de ihmal etmediklerini, karbon organizasyonunu başarılı bir şekilde 
tamamladıklarını söyledi. 

Sendikamız adına Sri Lanka, Patani, Nepal ve Bangladeş’te bulunan 
ekibimiz, kurban hisselerini alan yoksul ve mağdur Müslüman kar-
deşlerimizin HİZMET-İŞ Sendikamıza, İHH’ya, hayır sahibi teşkilat 
mensuplarımız ve üyelerimize teşekkür ve dua ettiğini söylediler. 
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GENEL BAŞKANIMIZ ARSLAN’IN ACI GÜNÜ

Konfederasyonumuz HAK-İŞ ve Sendikamız HİZMET-İŞ Genel 
Başkan Mahmut Arslan’ın muhterem babası Osman Arslan, rahat-
sızlığı nedeniyle tedavi gördüğü hastanede 15 Ekim 2018 tarihinde 
hayatını kaybetti.

Merhum Osman Arslan’ın cenazesi 17 Ekim 2018 Çarşamba günü 
öğle namazına müteakip Karaman İli Ermenek İlçesi’ne bağlı 
Tepebaşı Köyü’nde dualar eşliğinde defnedildi.

Merhum Osman Arslan için Tepebaşı Köyünde düzenlenen cenaze 
törenine Arslan’ın ailesi ve yakınları başta olmak üzere siyaset, bü-
rokrasi, ve sendikal camiadan çok sayıda temsilci katıldı.

Cenaze törenine, Kurucu ve Onursal Genel Başkanımız Hüseyin 
Tanrıverdi, Genel Başkan Vekilimiz Av. Hüseyin Öz, Genel 
Başkan Yardımcılarımız Celal Yıldız, Halil Özdemir ve Mehmet 
Keskin, Genel Sekreterimiz Ali Rıza Yılmaz, HAK-İŞ Genel Başkan 
Yardımcıları Mehmet Şahin, Settar Aslan, Mustafa Toruntay, A. 
Cengiz Gül, HAK-İŞ Genel Sekreteri Dr. Osman Yıldız, AK Parti Genel 
Başkan Yardımcıları Lütfi Elvan, Jülide Sarıeroğlu, Çalışma Bakan 
Yardımcısı Ahmet Koca, MEMUR-SEN Genel Başkanı Ali Yalçın, 
TÜRK-İŞ Konya İl Temsilcisi Adulkadir Tamak, Eğitim ve Öğretim 

Politikaları Kurulu Üyesi ve Eski Milletvekili Ahmet Gündoğdu, 
Eski Milletvekili Agah Kafkas, Niğde Belediye Başkanı Rifat Özkan, 
Karaman Belediye Başkanı Ertuğrul Çalışkan, Sarıveliler Belediye 
Başkanı Hayri Samur, Güneyyurt Belediye Başkanı Celil Yağız, 
Başyayla Belediye Başkanı Şerafettin Bulgurcu, Ermenek Belediye 
Başkanı Uğur Sözkesen, Karaman Valisi Fahri Meral, Karaman 
İl Genel Meclisi Başkanı Adem Kapar, Ermenek Kaymakamı 
İbrahim Gökmen, Sarıveliler İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet 
Çağlayan, Sarıveliler Kaymakamı Emrah Uzun, Ermenek İlçe 
Milli Eğitim Müdürü Hasan Açıkgöz, Ermenek İlçe Müftüsü Namık 
Karaahmetoğlu, Karaman İl Alay Komutanı Kıdemli Albay İsmail 
Şahin, HAK-İŞ Onursal Başkanı Salim Uslu, milletvekilleri, bürok-
ratlar, sivil toplum kuruluşlarının başkanları, Sendikamızın Şube, İl 
ve Bölge Başkanları, Konfederasyonumuz HAK-İŞ’e bağlı sendika-
ların başkan ve yöneticileri ile Genel Merkez çalışanlarımız katıldı.

Genel Başkanımız Mahmut Arslan, acı gününde telefonla, mesajla, 
sosyal medya aracılığıyla ve bizzat gelerek taziyelerini bildirerek 
acısını paylaşan bütün milletvekillerimize, sivil toplum kuruluşla-
rının temsilcilerine, bürokratlara HAK-İŞ’e bağlı sendikalarımızın 
başkan, yönetici ve üyelerine, medya mensuplarına ve tüm halkı-
mıza gönülden teşekkür etti.

102 Hizmet-İş 154 2019/I

TEŞKİLATIMIZDAN HABERLER



SENDİKAMIZDAN ŞEHİT İTFAİYECİLERİN
AİLELERİNE YARDIM

HİZMET-İŞ Sendikamız, geçtiğimiz Mayıs ayında Bolu’da görevi 
başında hayatlarını kaybeden 2 itfaiyecinin ailelerine maddi yar-
dımda bulundu.

Sendikamız, Bolu’nun Tekke Işıklar köyünde geçtiğimiz mayıs 
ayında çıkan yangına müdahaleye giderken, araçlarının şaram-
pole yuvarlanması sonucu şehit olan itfaiye erleri Erhan Yazkan 

ve Aykut Kabakçıoğlu’nun ailesine 40’ar bin Türk lirası maddi yar-
dımda bulundu. Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz, Belediye 
Başkan Yardımcısı İhsan Ağcan, İtfaiye Müdürü Mehmet Duman ve 
Bolu İl Başkanımız Hacer Çınar ile birlikte itfaiyecilerin ailelerini 
evlerinde ziyaret eden Yıldız, şehit yakınlarına 40’ar bin Türk lirası 
tutarındaki çekleri takdim etti ve başsağlığı diledi.

KURUCU GENEL BAŞKANIMIZ TANRIVERDİ’NİN 
ANNESİNİN CENAZE TÖRENİNE KATILDIK

Konfederasyonumuz HAK-İŞ ve Sendikamız HİZMET-İŞ Genel 
Başkanı Mahmut Arslan, 7 Haziran 2018 tarihinde hakkın rahmetine 
kavuşan HİZMET-İŞ Sendikamız Kurucu ve Onursal Başkanı, AK Parti 
Eski Manisa Milletvekili ve AK Parti Eski Genel Başkan Yardımcısı 
Hüseyin Tanrıverdi’nin kıymetli annesi Hacı Müşerref Tanrıverdi’nin 
cenaze törenine katıldı.

Merhumenin cenazesine Genel Başkanımız Arslan’ın yanı sıra, 
Genel Başkan Yardımcılarımız Celal Yıldız, Halil Özdemir ve 

Mehmet Keskin, Genel Sekreterimiz Ali Rıza Yılmaz, Genel Sekreter 
Yardımcımız Metin Karagöz, Şube Başkanlarımız, merhumenin ya-
kınları ve vatandaşlar katıldı.

Merhumenin Cenaze namazı Manisa’nın Kula ilçesinde Kurşunlu 
Camii’nde kılınan ikindi namazına müteakip defnedildi.

Arslan, Hüseyin Tanrıverdi’ye ve kederli ailesine baş sağlığı dileğin-
de bulunarak, merhume Hacı Müşerref Tanrıverdi’ye yüce Allah’tan 
rahmet, ailesi ve yakınlarına sabır diledi.
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Konfederasyonumuz HAK-İŞ ve Sendikamız HİZMET-İŞ Genel 
Başkanı Mahmut Arslan, 3 Ağustos 2018 tarihinde Bolu İl 
Başkanlığımızın yeni hizmet binası açılış törenine katıldı.

Açılışa Genel Başkanımız Mahmut Arslan’ın yanı sıra Bolu Belediye 
Başkanı Alaaddin Yılmaz, AK Parti Bolu Milletvekili Arzu Aydın, Seben 
Belediye Başkanı Süleyman Özbağ, Genel Başkan Vekilimiz Av. 
Hüseyin Öz, Mali İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcımız Celal 
Yıldız, Bolu İl Başkanımız Hacer Çınar, AK Parti İl Başkanı Nurettin 
Doğanay, MEMUR-SEN’e bağlı sendikaların il başkanları, konfede-
rasyonumuza bağlı sendikaların ve şubelerin başkan ve yöneticileri 
ile basın mensupları katıldı.

Açılışta HAK-İŞ’e emeği geçmiş, şu anda hayatta olmayan tüm çalı-
şanlar ve şehitlerimiz için dualar edildi.

Açılışta konuşan Genel Başkanımız Mahmut Arslan, “Bugün bu-
rada açılışını gerçekleştirdiğimiz Hizmet-İş Sendikamız Bolu İl 

Başkanlığımızın yeni hizmet binasının hayırlara vesile olmasını dili-
yorum. Burada hayırlı ve güzel hizmetler yapılacağı konusunda hiç 
kuşkum yok. Bu güzel Cuma günü Bolu il Başkanlığımız binasının 
açılışını gerçekleştiriyoruz. İl Başkanımız Hacer hanımın bizleri tem-
sil etme noktasında çok büyük çabası ve gayretleri var.  Bir kadın 
emekçi olarak bu çalışmalarını, tavrını ve duruşunu takdirle karşılı-
yorum. Biz sendikal kadın emekçilerimizin konfederasyonumuzun 
her alanında görev almasını istiyoruz. Birçok kadın sendikacı arka-
daşımız bizleri uluslararası alanlarda temsil ediyorlar. Kadın sendi-
kacı bir arkadaşımızın Bolu’da olması ve Bolu için hizmet etmesi 
bizler için çok önemli” dedi.

Bolu il Başkanımız Hacer Çınar da yeni açılan hizmet binasının hayır-
lı olması dileğinde bulunarak, “2014 yılında HAK-İŞ ailesi ile tanıştık. 
Bizi onurlandıran ve desteğini hiçbir zaman bizlerden esirgemeyen 
Genel Başkanımız Mahmut Arslan’a teşekkür ediyorum. Başkanımız 
bizleri çok güzel bir noktaya getirdiler” şeklinde konuştu.

BOLU İL BAŞKANLIĞIMIZIN HİZMET BİNASI AÇILDI

MUŞ ŞUBEMİZİN
YENİ HİZMET BİNASI 
DUALARLA AÇILDI
Muş Şubemizin yeni hizmet binası 20 Temmuz 2018 tarihinde dua-
larla açıldı. Muş Şubemizin yeni hizmet binasının açılışına HİZMET-İŞ 
Sendikamız Genel Başkan Yardımcıları Mehmet Keskin, Celal Yıldız, 
Halil Özdemir, AK Parti Muş Milletvekili Mehmet Emin Şimşek, Muş 
Belediye Başkanı Feyat Asya, Muş Şube Başkanımız Yaşar Kalır, 
Elazığ Şube Başkanımız Kazım Cavlı, Van Şube Başkanımız Abdullah 
Efeoğlu, Erzurum Şube Başkanımız Erol Aksakal, Siirt İl Başkanımız 
Emin Sevil, Bingöl İl Başkanımız Abdülmecit Akdemir, Genel Merkez 
Kadın Komitemiz Başkan Yardımcısı Esma Hatun Taşpınar, Muş 
Şubemiz Kadın Komite Başkanı Alev Baba, Van Şubemiz Kadın 
Komite Başkanı Fatma Şengül ve üyelerimiz katıldı.
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Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 21 Haziran 2018 tarihinde HAK-İŞ 
Bursa İl Temsilciliği tarafından düzenlenen programa katıldı.

Programa Genel Başkanımız Mahmut Arslan’ın yanı sıra, Eski İçişleri 
Bakanı ve AK Parti Bursa Milletvekili Efkan Ala, Genel Başkanvekilimiz 
Av. Hüseyin Öz, HAK-İŞ Bursa İl Başkanı ve Bursa Şube Başkanımız 
Mehmet Keskin, Eski Bursa Şube Başkanımız Mustafa Turan ve tem-
silciler katıldı. 

Programda konuşan Genel Başkanımız Mahmut Arslan, “HAK-İŞ 
olarak her zaman doğrunun, haklının ve adaletli olanın yanında yer 
aldık” dedi.

Ülkenin zor zamanlardan geçtiği dönemlerde HAK-İŞ ve HİZMET-İŞ 
olarak bedeller ödediklerini anımsatan Arslan, “12 Eylül sürecinde 
sendikalarımız kapatıldı. Mal varlıklarımıza el koydular. Sendikacılık 
yapma yasağı getirildi ama istikametimizden hiçbir zaman ayrılma-
dık. 28 Şubat bizim için ikinci bir darbe süreciydi. Bizim için acı ve 
ızdırap verici bir süreçti. Ama HAK-İŞ orada da hakkın, adaletin ve 
hukukun yanında yer aldı. Demokrasi adına yapılması gerekenleri 
yapmaya çalıştı” şeklinde konuştu.

Eski İçişleri Bakanı ve AK Parti Bursa Milletvekili Efkan Ala da ülke 
olarak içeriden ve dışarıdan gelen saldırılara rağmen millet olarak 
siyasi irade ile hiçbir saldırıya boyun eğmediklerini söyledi.

ARSLAN, BURSA'DA İL TEMSİLCİLERİ 
TOPLANTISINA KATILDI

ARSLAN, ERZURUM ŞUBEMİZDE TEMSİLCİLERİMİZLE
BİR ARAYA GELDİ

Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 28 Eylül 2018 tarihinde Erzurum 
Şube Başkanlığımızda düzenlenen programa katıldı.

Programa Genel Başkanımız Mahmut Arslan’ın yanı sıra, Erzurum 
Şube Başkanımız Erol Aksakal, HAK-İŞ’e bağlı sendikaların 
Erzurum şube ve il başkanları, Erzurum şube yönetim, denetim 

ve disiplin kurulu, şube Kadın, Gençlik, Kültür-Sanat ve Engelliler 
komitelerimizin başkan ve üyeleri ile işyeri sendika temsilcilerimiz 
katıldı.

Programda konuşan Genel Başkanımız Mahmut Arslan, program-
da gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
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ARSLAN, ÇORUM’DA TEMSİLCİLER TOPLANTISINA KATILDI 
HAK-İŞ Çorum İl Temsilciler Meclisi Toplantısı, Genel Başkanımız 
Mahmut Arslan başkanlığında 23 Haziran 2018 tarihinde gerçek-
leştirildi.

HAK-İŞ Çorum İl Temsilciliği ve HİZMET-İŞ Sendikamız Çorum 
Şubesi tarafından gerçekleştirilen Temsilciler Meclisi Toplantısına, 
Genel Başkanımız Mahmut Arslan’ın yanı sıra, HAK-İŞ Çorum İl 
Temsilcisi ve Çorum Şube Başkanımız Mustafa Köroğlu, şube yö-
netim kurulu üyeleri, şubemize bağlı komitelerimizin başkanları 
ile işyeri sendika baştemsilcisi ve temsilciler katıldı.

Genel Başkanımız Mahmut Arslan, Temsilciler Meclisi 
Toplantısında yaptığı konuşmada 24 Haziran Cumhurbaşkanlığı 
ve Milletvekili seçimlerinin önemine dikkat çekti.

HAK-İŞ’in her seçim ve olağanüstü dönemde demokrasiden yana 
tavır aldığını anlatan Arslan, “Biz emekten, ekmeğimizi büyüt-
mekten, ekonomik gelirimizin artmasından, özgürlükten ve de-
mokrasiden yanayız” dedi. Arslan, Cumhurbaşkanlığı Hükümet 

Sisteminin daha iyi ekonomi ve daha güçlü demokrasi için bir fır-
sat olacağını ifade etti.

Türkiye’nin, artan ekonomik gücü ve gelişen demokrasisine oran-
la dış tehdit ve baskıların da arttırıldığına dikkati çeken Arslan, 
“Türkiye artık eski Türkiye değil. Bu ülkenin istikametini darbe-
lerle, mali oyunlarla, terörle tayin etme dönemi bitmiştir. HAK-İŞ 
olarak bu noktadan geriye dönüş olmayacağına inanıyoruz. 24 
Haziran’da geçmişimiz değil geleceğimiz oylanacaktır. 24 Haziran 
seçimleri bu açıdan önemli bir mihenk taşıdır. Milletimiz sandığa 
gidip iradesini ortaya koyacak ve yine en doğru kararı verecektir” 
diye konuştu.

ARSLAN, ÇORUM ESNAFINI ZİYARET ETTİ

Genel Başkanımız Mahmut Arslan, Temsilciler Meclisi 
Toplantısı’ndan sonra beraberindeki heyetle birlikte Çorum es-
nafını ziyaret ederek, kazançlı alışverişler diledi, herkesin sandığa 
giderek oy kullanmasını istedi.

KARAMAN KADIN KOMİTEMİZ HİMAYESİNDE
“KADIN PLATFORMU” KURULDU

Karaman Sivil Toplum Kuruluşlarında etkin olarak çalışan kadınlar 
bir araya gelerek kadın platformu kurdu.

Sendikamız HİZMET-İŞ Karaman Şubesi Kadın Komitesi himaye-
sinde kurulan platforma, İHH, Erdem-Der, Önder Derneği, Ensar 
Vakfı, MEMUR-SEN, Kardelen Eğitim ve Yardımlaşma Derneği, 
Konfederasyonumuz HAK-İŞ’e bağlı Öz Sağlık-İş, Öz Gıda-İş ve Öz 

Büro-İş, Kent Konseyi Kadın Meclisi, Eğitim Bir-Sen ve TÜGVA katıldı.

Karaman Şubemizin Kadın Komite Başkanı Hatice Ayhan, platfor-
mun kuruluş amacına şöyle anlattı: “Platform; kadın ve aile üzerine 
geliştirilen politikaları değerlendirerek toplumun milli ve manevi 
olarak güçlendirilmesi noktasında çalışmalar yapmak üzere kurul-
muştur.”
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Antalya Serik Belediyesi’ne bağlı SİN-KAR A.Ş. çalışanları, aldıkları toplu 
kararla Sendikamız HİZMET-İŞ’e üye oldular. SİN-KAR A.Ş. çalışanları-
nın Sendikamıza toplu geçişleri nedeniyle, Serik Belediyesi Konferans 
Salonu’nda bir tören düzenlendi. Toplu geçiş törenine Genel Başkan 
Vekilimiz Av. Hüseyin Öz, Serik Belediye Başkanı Prof. Dr. Ramazan 
Çalık, Antalya Şube Başkanımız Muhammed Talha Kandil ve SİN-KAR 
A.Ş. çalışanları katıldı.

Törende bir konuşma yapan Genel Başkan Vekilimiz Av. Hüseyin Öz, 
SİN-KAR A.Ş. çalışanlarına sendikamızı tercih etmelerinden dolayı te-
şekkür etti.  Türkiye genelinde, yaklaşık 450 bini belediyelerde olmak 
üzere 900 bin taşeron emekçisinin yerel yönetimler ve kamunun kad-
rosuna geçtiğini ve belediyelerde kadroya geçen emekçilerin sadece 
200 bininin sendikalı olduğunu belirten Öz, SİN-KAR A.Ş. çalışanlarının 

Sendikamızı tercih ederek önemli bir karar verdiklerini ifade etti. Öz, 
“Bu vesile ile Serik Belediye Başkanımız Ramazan Çalık’a, ekibine ve 
SİN-KAR A.Ş. çalışanlarına teşekkür ediyorum. Taşeron emekçilerin 
kadro yolunda sendika, işverenler ve çalışanlar olarak uzun bir yoldan 
geçildiğini kaydeden Öz, “2014 yılının Ocak ayında Ankara’da, “Sendika 
Seni Korur” ve “Hakkın Bize Emanet” sloganı ile taşeron işçilere kadro 
çalışmalarına başladık. Genel Başkanımızın talimatlarıyla büyük bir 
mücadelenin içine girdik. Kamuda çalışanların sendikalı olabilmesi 
için bir yürüyüş başlattık” dedi.

Serik Belediye Başkanı Prof. Dr. Ramazan Çalık da yaptığı konuşmada, 
çalışanların kararına her zaman saygı gösteren bir belediye başkanı 
olduğunu belirterek, SİN-KAR A.Ş. çalışanlarını Hizmet-İş Sendikamızı 
tercih etmelerinden dolayı kutladı.

SERİK BELEDİYE ŞİRKETİ
SİNKAR ÇALIŞANLARI, HİZMET-İŞ’Lİ OLDU

Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 27 Temmuz 2018 tarihinde 
Konya’da, HAK-İŞ ile Konya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon 
İdaresi (KOSKİ)’nin birlikte yürüttüğü “Uluslararası Su ve Atık Su 
Yönetimi Eğitim Programı” için Konya’da bulunan Kosovalı heyetle ye-
mekli programda bir araya geldi. Programa Genel Başkanımız Mahmut 
Arslan’ın yanı sıra KOSKİ Genel Müdürü Ercan Uslu, HAK-İŞ Konya İl 
Başkanı Vacit Sır ve Kosovalı heyet katıldı. 

Genel Başkanımız Mahmut Arslan, yemekte yaptığı konuşmada 
Türkiye-Kosova ilişkilerinin her geçen gün yeni bir ivme kazanma-
sının memnuniyet verici olduğunu söyledi. Türklerle Arnavutların 
Balkanların iki kadim milleti olduğunu ifade eden Arslan, “Türkiye’de, 

Kosova’daki Arnavutlardan daha çok Arnavut var. Burası aynı zamanda 
Arnavutların da memleketidir. Arnavut kardeşlerimizi Türkiye’de ağırla-
maktan ve onlarla ortak eğitim projeleri içerisinde yer alarak kendileri-
ne katkı sunmaktan dolayı mutluyuz” dedi.

KOSKİ Genel Müdürü Ercan Uslu da Kosovalı kamu görevlilerini 
Türkiye’de ağırlamaktan ve onlara eğitim vermekten mutluluk duyduk-
larını belirterek, eğitimlerin başarılı bir şekilde devam ettiğini söyledi.

Kosova Kamu İhale Kurumu Başkan Yardımcısı Ergin Kala ve kamu gö-
revlisi diğer misafir kursiyerler de Genel Başkanımız Mahmut Arslan’a 
teşekkürlerini ilettiler. Program, karşılıklı hediyeleşme ile sona erdi.

ARSLAN, KONYA’DA KOSOVALI HEYETLE BİR ARAYA GELDİ
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EDİRNE GENÇLİK KOMİTEMİZDEN ŞEHİT AİLESİNE 
BAYRAM ZİYARETİ

Edirne Gençlik Komitesi Başkanı Erdinç Engin, 23 Eylül 2017 tarihin-
de Hakkari’nin Şemdinli İlçesi’nin Tekeli Köyü’nde bulunan 2 bin 
867 rakımlı üs bölgesine PKK’lı teröristlerin Kuzey Irak tarafından 
havan, roket ve doçkalı düzenlediği saldırıda şehit olan sözleşmeli 
er Sercan Fidan’ın ailesini Ramazan Bayramı dolayısıyla ziyaret etti. 
Şehidin evini ve kabrini ziyaret eden Engin, şehidimiz için dua etti.

ERZİNCAN’DA ASİM 
YEŞİLYURT'UN AİLESİNE 
KAZA SİGORTASINDAN 
ÖDEME

ERZİNCAN’DA KEMAL 
GÜLPINAR'IN AİLESİNE KAZA 
SİGORTASINDAN ÖDEME

Erzincan İl Sağlık Müdürlüğünde çalışırken vefat eden üyemiz 
Asim Yeşilyurt'un eşi ve ailesine ferdi kaza sigortası kapsamında 
40 bin TL tutarında çek takdim edildi. Sigorta çekini Erzincan 
Şube Başkanımız Harun Mutlu Takdim etti.

Erzincan Şube Başkanımız Harun Mutlu, Erzincan Belediyesi temiz-
lik işlerinde çalışmakta iken kaza sonucu vefat eden üyemiz Kemal 
Gülpınar'ın eşi ve ailesine 35 bin TL tutarında ferdi kaza sigorta çek-
lerini taktım etti, başsağlığı diledi.
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Çalışanların hak ve menfaatlerini korumak temelinde kurulan 
sendikalar, toplumsal hayatın ortasında, ekonomiden kültüre, 
demokrasiden sanayiye kadar her alanda varlığını sürdürmek zo-
rundadır. Salt üyelerinin çıkarlarını değil aynı zamanda toplum-
sal menfaatleri de dikkate almalıdırlar.

Yeni ekonomik modellere geçiş ve gündelik hayatın ihtiyaçların 
değişmesi sendikaların “ücret sendikacılığı” dönemini bitirmiştir.

24 Ocak 1979’da Adıyaman’da kurulan Hizmet-İş Sendikası, ku-
ruluş felsefesinde 28 Nolu işkolu çalışanlarının haklarını koruma-
nın yanında onların sosyal ve kültürel ihtiyaçlarını karşılamayıda 
hedeflemişti. Emekçilerin sadece ücretlerinin iyileştirilmesi değil, 
çocuklarının da daha iyi bir ortamda eğitim görmesi ve yetiştiril-
mesini de amaçlıyordu.

Bugün gelinen noktada Türkiye’nin en büyük sendikası olan Hiz-
met-İş, milletimizin değerleriyle bezenmiş bir yolda, emek hare-
ketinin öncülüğünü sürdürmektedir. Hatırı sayılır bir toplumsal 
kesimin sözcülüğünü üstlenen Hizmet-İş artık ücret sendikacılı-
ğını aşmış ve toplumsal bir harekete dönüşmüştür. 

Bu yeni durum ve sorumluluk başta Hizmet-İş olmak üzere Hak-
İş’e yeni görev ve yükümlülükleri de beraberinde getirmiştir. Her-
şeyin çok kolayca ve hızlıca tüketildiği bir zamanda değerlerimi-
zi korumak, yerli ve milli bir duruşa, politikalara sahip çıkmak, 

küresel güçlerin meydan okumalarına, egemenlik hırslarına karşı 

durmak gerekmektedir. Ancak bunu sağlamanın ve başarmanın 

tek yolu mefkûre birliği içinde yola devam etmektir.

Hizmet-İş klasik sendikacılık anlayışının yanında ulusal ve ulusla-

rarası platformlarda çalışanların sesi olmuştur. Bu platformlarda 

Türkiye’nin milli çıkarlarını, mazlum ve mağdurların temsilciliğini 

de yapmıştır.

İşte yeni sendikacılık anlayışı toplumun bütün sorunlarıyla ilgi-

lenip sadece şikayet etmeyi değil, çözüm yollarını araştırmayı ve 

teklif etmeyide gerektirmektedir. Sendikalar bu ölçüde büyüye-

cek, üye sayılarını nicel ve nitelik olarak artıracaktır. Yeni şartlara 

uyum sağlayamayan ve kendini geliştiremeyen sendikalar ise kü-

çülecek veya silinecektir.

Hizmet-İş her zaman tabanın sesine kulak vermiş, onların talep-

lerini gerekli mercilere taşımış ve başarıyı böyle elde etmiştir. 

Taşeron işçilerin sorunu böyle aşmıştır, belediye çalışanlarının 

problemlerini böyle çözüme kavuşturmuştur, kapıcı ve kaloriferci 

emekçilerin şartlarını böyle düzeltmiştir.

40 yılı geride bırakan Hizmet-İş Sendikası geleceğe güvenle ba-

kabiliyorsa bunda en etkin faktör tabanı ile bütünleşip, ilkeli ve 

kararlı duruşudur.

SENDİKALARIN 
FONKSİYONU

Hüseyin TANRIVERDİ   Hizmet-İş Sendikası Kurucu ve Onursal Genel Başkanı
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İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR, İETT VE İBB 
İŞTİRAKLERİNDE  TOPLU SÖZLEŞME 

SEVİNDİRDİ

HİZMET-İŞ Sendikamızın örgütlü olduğu İstanbul Büyükşehir 
Belediyesi, İETT Genel Müdürlüğü ve İBB iştiraklerinde (İSTON, 
İSPARK, İSFALT, İSBAK ve KÜLTÜR A.Ş.) çalışan toplam 12 bin 850 
emekçiyi ilgilendiren toplu iş sözleşmesi, HAK-İŞ Konfederasyonu 
ve HİZMET-İŞ Sendikamızın Genel Başkanı Mahmut Arslan ve 
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal’ın katılımlarıyla 
imzalandı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kokteyl Salonunda 21 Haziran 2018 
tarihinde gerçekleştirilen imza törenine HAK-İŞ Konfederasyonu ve 
HİZMET-İŞ Sendikamızın Genel Başkanı Mahmut Arslan ile İstanbul 
Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal’ın yanı sıra, İBB Genel 
Sekreteri Dr. Hayri Baraçlı, Genel Başkan Vekilimiz Av. Hüseyin Öz, 
İBB Genel Sekreter Yardımcısı ve MİK-SEN Yönetim Kurulu Başkanı 
Eyyüp Karahan, MİK-SEN Genel Sekreteri ve İBB Genel Sekreter 
Yardımcısı Muzaffer Hacımustafaoğlu, MİKSEN Genel Sekreteri 
Zekeriya Sancı, İETT İşletmeleri Genel Müdürü Dr. Ahmet Bağış, 
KİPTAŞ A.Ş. Genel Müdürü İsmet Yıldırım, İSTON A.Ş. Genel Müdürü 
Deniz Demir, İSPARK A.Ş. Genel Müdürü Uğur Kara, KÜLTÜR A.Ş. 
Genel Müdürü Kemal Kaptaner, İSFALT A.Ş Genel Müdürü Ahmet 
Ağırman, İSBAK A.Ş. Genel Müdürü Muhammed Alyürük, İETT 2 
No’lu Şube Başkanımız Ahmet Günçe, İETT 3 No’lu Şube Başkanımız 
Mustafa İluk, İstanbul 6 No’lu Şube Başkanımız Serdar Cafer Özkul, 
İstanbul 7 No’lu Şube Başkanımız Hüseyin Topçu, Öz Gıda-İş 
Sendikası Genel Başkan Yardımcısı Tevfik Ali Hançeroğlu, İstanbul 
büyükşehir Belediyesi, İETT Genel Müdürlüğü ve İBB iştiraklerinde 
çalışan üyelerimiz ile basın mensupları katıldı.

Toplu iş sözleşmesi töreninde konuşan Genel Başkanımız Mahmut 
Arslan, toplu iş sözleşmesinin uzlaşı ve çalışanların sevinciyle so-

nuçlanmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi, sözleşmeye 
katkılarından dolayı başta Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt 
Uysal olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür etti.

İmzalanan sözleşmenin başarılı bir toplu iş sözleşmesi olduğunu 
kaydeden Arslan, “Bu toplu iş sözleşmesinde beklentileri, istekleri, 
arkadaşlarımızın talepleriyle belediyemizin imkânlarını bir arada 
buluşturup nihai bir şekilde masada imzalanmasını sağlamayı Türk 
çalışma hayatı adına tarihi bir başarı olarak görüyorum” dedi.

Toplu iş sözleşmesinin Mart 2018 tarihinden itibaren geçerli olacağını 
ve bundan dolayı arada fark oluştuğunu belirten Arslan, Büyükşehir 
Belediye Başkanı Uysal’dan farkların ödenmesini rica etti.
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İstanbul'da yaşayan işçilerin buradaki ekonomik şartlar nedeniyle 
beklentilerinin yüksek olabileceğini söyleyen Aslan, şunları kaydet-
ti: “Bu toplu iş sözleşmesinin muhatabı olan Büyükşehir Belediyesi, 
İETT ve İBB iştiraklerinde çalışan emekçiler, İstanbul'da yaşamanın 
verdiği ağır bir sorumluluğun bedelini de ödüyor. Ancak eğer biz, 
İstanbul'da sistemi yıkarsak, çalışamaz duruma getirirsek 1994 ön-
cesindeki sorunları da yaşayacağımızı biliyoruz. Bunu unutmamak 
gerekiyor. Toplu iş sözleşmelerinde 1960'larda yaşadığımız zorluk-
ları öğrenerek buralara geldik. İyi bir toplu iş sözleşmesini yüksek 
zamla imzalamak yetmiyor. İyi bir toplu sözleşmesinin 3 tane temel 
esası olmalı. Birincisi; imzaladığımız sözleşme harfiyen ve zama-
nında uygulanmalı ve arkadaşlarımız, alacaklarını zamanında al-
malıdırlar. İkincisi; sözleşme iş güvencemizi daha da artırmalıdır. 
Üçüncüsü ise, iş yerinde barışı, kardeşliği ve dayanışmayı sağlama-
lıdır. Bu üçünü başardığımız zaman iyi bir toplu iş sözleşmesinin te-
melini oluşturuyoruz. Ücret zamları da bunun bir parçasıdır.”

İBB BAŞKANI UYSAL: İŞÇİLERİMİZİN HAKKINI GÖZETİYORUZ

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal da belediye ola-
rak işçilerin hak ve hukukunu gözettiklerini söyledi.

İBB’de toplam 62 bin civarında işçinin çalıştığını ve bunların 30 bi-
ninin sendikalı olduğunu kaydeden Uysal, “Sözleşme zamanı gel-
meyen işçimiz var, KHK ile gelip henüz sendikaya geçmeyen işçimiz 
var. Bunların tamamı için biz sözleşme yapalım veya yapmayalım 
hepsinin hakkını gözetiyoruz.  Burada ölçümüz şudur: Türkiye’de 
enflasyonun üzerine her zaman bir ücret zammı belirlemektir. 
Çalışanlarımızı bir bütün olarak değerlendiriyoruz. Oturup makul 
olanı birlikte belirliyoruz. Onun için bu konuda, sırf bu sözleşme için 
Ankara’dan gelen başta HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan ol-
mak üzere, sendika ve işçi temsilcilerimize canı gönülden teşekkür 
ediyorum. Sözleşmenin hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu.

TOPLU SÖZLEŞMELERDEN 12 BİN 850 EMEKÇİ 
YARARLANACAK

Toplu iş sözleşmeleri, HİZMET-İŞ Sendikamızın örgütlü olduğu 
İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve İETT Genel Müdürlüğü ile İBB 
İstirakleri İSTON, İSPARK, İSFALT, İSBAK ve KÜLTÜR A.Ş.’de çalışan 
toplam 12 bin 850 emekçiyi kapsıyor.

ÜCRETLERDE YÜZDE 14=19, SOSYAL HAKLARDA YÜZDE 30 
ORANINDA ARTIŞ YAPILDI

İki yıl süreli olarak imzalanan toplu iş sözleşmeleri ile çalışanla-
rın ücretlerinde, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde yüzde 16,5, 

İETT’de yüzde 17, İSPARK’ta yüzde 20, İSTON, İSFALT, İSBAK ve 
KÜLTÜR A.Ş’de yüzde 19 oranında artış sağlandı. Sosyal yardımlar-
da ise ortalama yüzde 30 oranında artış yapıldı.

Toplu iş sözleşmesiyle sağlanan ücret ve sosyal haklardaki artışlar, 
İstanbul Büyükşehir ve iştiraklerinde çalışan emekçiler tarafından 
ayakta alkışlandı.

TOPLU İŞ SÖZLEŞMEMİZ HAYIRLI OLSUN

Toplu iş sözleşmelerinin İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İETT 
İşletmeleri Genel Müdürlüğü ile İSPARK, İSTON, İSFALT, İSBAK 
ve KÜLTÜR A.Ş’de çalışan üyelerimiz ve İstanbul Büyükşehir 
Belediyemiz için hayırlı olmasını diliyoruz.

111Hizmet-İş 154 2019/I



KİTAP

Mehmed Niyazi

Yemen!
Ah Yemen!

Anadolu İnsanı’nın en içli, acılı, elem dolu ağıtlar yaktığı 
YEMEN’i ne kadar tanıyoruz?

Korumak için şehidler verdiğimiz Yemen, ayrılmaz bir 
vatan toprağımızdı bir zamanlar. Bugün ise tarihsel so-
rumluluğumuz gereği asla yabancı kalamayacağımız 
bir ülke. Avrupa’nın içlerindeki Müslüman toplumlara 
kadar hemen herkesin bir Yemen Türküsü, Yemen ağıdı 
vardır. En yakıcıları da Anadolu’dan tütenlerdir. Her bir 
ağıdın adeta destan olduğu Yemen!

İşte, önemli fikir adamlarımızdan, geçtiğimiz Mayıs 
ayında vefat eden Mehmed Niyazi’nin Çanakkale 
Mahşeri'nden sonra romanlaştırdığı YEMEN! AH 
YEMEN!, Osmanlı’nın Yemen’ini anlatıyor.  Mehmet 
Niyazi’nin cümleleriyle “Anaların, gelinlerin ve nice 
yetimlerin ıssız yerlerde döktükleri gözyaşları yağmur 
olup üzerine yağsaydı, bağrından ormanlar fışkırırdı.” 
Dediği şehid kanlarıyla sulatan vatan parçası yemen…

Yemen! Ah Yemen! Özellikle genç nesillerin mutla-
ka okumaları ve içselleştirmeleri gereken bir roman.  
Mehmed Niyazi’nin akıcı ve nüfuz ettirici kaleminden 
bir tarih fışkırması adeta. 

Mehmed Niyazi, tıpkı Çanakkale Mahşeri’nde olduğu 
gibi, bizzat alan çalışmaları ve tarih araştırmalarıyla 
gerçek bir Yemen romanı ortaya koyuyor. Romanın içe-
risine serpiştirilmiş belgelerle romanı daha da gerçekçi 
hale getiriyor. Osmanlı’nın o mübarek toprakları nasıl 
müdafaa ettiğini, çektikleri ızdırapları, yoksunlukları 
anlatıyor. 

Bilhassa bugün, ülkemizin etrafında cereyan eden 
uluslararası işgallere karşı nasıl müdahil olmamız ge-
rekiyorsa, yaklaşık yüz yıl önce emperyalist devletlere 
karşı verdiğimiz varlık-yokluk mücadelesinde  Osmanlı 
en ücra köşedeki vatan toprağını binlerce şehid vererek 
savundu. İşte bu savunmanın muhteşem anlatımını ro-
man üslubuyla bize anlatıyor Mehmed Niyazi. 

Mehmet Niyazi Yemen’in özetini kitabın girişindeki cüm-
lelerle veriyor. Başka söze ne hacet. Mutlaka okunması 
gereken bir eser: Yemen! Ah Yemen! Okunmalı ki, bu-
gün niçin Afrin’de, Filistin’de, İdlib’de, vs. olmamız ge-
rektiği anlaşılabilsin..

Mehmed Niyazi, Yemen’deki Türk Şehidliğine sesleniyor:

“Ey göz alabildiğine uzanan Büyük Türk Mezarlığı! Nice 
genç evlatları yuttun. Onların da hevesleri, arzuları var-
dı. Akşam güneşinin altında daldığın derin hülyalarında 
ne korkunç çığlıklar gizli! Etleri, kemikleriyle besleyerek 
bağrında büyüttükleri kayın ağaçlarının dallarında ge-
cenin sessizliği matemlerin en içlisini dokuyor. Gün ağa-
rırken kimbilir kaç bülbül feryadlarını dile getiriyor!...”

Meşhur Anadolu Türküsünden birkaç mısra: 

“Adı Yemen’dir, Gülü Çemendir

Giden gelmiyor, acep nedendir?”

Ötüken Yayınlarınca yayınlanan Yemen! Ah Yemen!’i 
okumanız temennisiyle…



MALATYA BÜYÜKŞEHİR MOTAŞ'TA
TOPLU SÖZLEŞME

Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 24 Temmuz 2018 tarihinde 
Malatya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım ve Toplu Ulaşım Hizmetleri 
Anonim Şirketi (MOTAŞ) ile konfederasyonumuza bağlı Hizmet-İş 
Sendikası arasında imzalanan toplu iş sözleşmesi imza törenine 
katıldı.

Toplu iş sözleşmesiyle ücretlerde yüzde 20 oranında artış sağlan-
dı. Toplu iş sözleşmesinin ikinci yılında yüzde 16, üçüncü yılında 
da yine yüzde 16 artış yapılacak. Sosyal haklara da aynı oranlarda 
artışın uygulanacağı sözleşme, MOTAŞ A.Ş’de çalışan üyelerimizin 
yüzünü güldürdü.

MOTAŞ A.Ş çalışanlarını memnun eden toplu iş sözleşmesi, 
Genel Başkanımız Mahmut Arslan, Malatya Büyükşehir Belediyesi 
Başkanı Hacı Uğur Polat, MOTAŞ AŞ. Genel Müdürü Enver Sedat 
Tamgacı, Hizmet-İş Sendikası Yönetim Kurulu üyeleri ve Hizmet-İş 
Sendikası Malatya Şube Başkanı tarafından imzalandı.

Genel Başkanımız Mahmut Arslan, konfederasyonumuza bağlı 
Hizmet-İş Sendikası ile MOTAŞ arasında ilk kez toplu iş sözleş-
mesi imzalandığını belirterek, imzalanan toplu iş sözleşmesinin 

Malatya’da imzalanabilecek en iyi sözleşme olduğunu belirtti. 

Toplu iş sözleşmelerinde kriterlerinin doğru konulması gerektiği-
ni ifade eden Arslan, bu kriterlerin başında, elde edilen hakların 
ve ödemelerin gününde alınmasının gerektiğini söyledi. Arslan, 
“İmzaladığımız sözleşme işimizi, aşımızı güvence altına almalı, 
işyerinde iş barışını, kardeşliği ve verimliliği pekiştirmelidir. Bu üç 
konu gerçekleştirilirse iyi bir sözleşme olur. Bu sözleşmelerin teme-
lini de ücretler oluşturur. Bu toplu iş sözleşmesi her yönüyle başarı-
lı bir toplu sözleşmedir” diye konuştu.

Malatya Büyükşehir Belediyesi ve MOTAŞ’ın başarısını kendi ba-
şarıları olarak gördüklerin ifade eden Arslan, “Sendika olarak 
MOTAŞ’ın geleceğe taşınması konusunda üzerimize düşen sorum-
luluğu yerine getireceğiz” dedi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bir milyona ya-
kın taşeron işçinin kamu çalışanı olması için gösterdiği iradeyi asla 
unutmayacaklarının altını çizen Arslan, yeni dönemin herkes için 
bir kez daha hayırlı olması dileğinde bulundu.
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Yıldırım Belediyesi’nde toplu iş sözleşmesi Genel Başkanımız 
Mahmut Arslan ile Genel Başkan Vekilimiz Av. Hüseyin Öz’ün katı-
lımlarıyla imzalandı.

Toplu sözleşme ile üyemiz işçilerin mali ve sosyal hakları önemli 
ölçüde iyileştirildi. Yüzde 10,50 oranında yevmiye artışı ile birlikte 
kıdem zammı tutarları yevmiye tutarlarına dahil edilerek, aynı oran 
tüm sosyal haklara da yansıtıldı.

Yıldırım Belediye Başkanı İsmail Hakkı Edebali’nin ev sahipliğinde, 
Planlama ve Kentsel Tasarım Merkezi’nde yapılan toplu iş sözleş-
mesi imza törenine, HAK-İŞ Genel Başkanı ve HİZMET-İŞ Sendikamız 
Genel Başkanı Mahmut Arslan, Genel Başkan Vekilimiz Av. Hüseyin 
Öz, Bursa Şube Başkanımız Mehmet Keskin, Yerelsen Genel Sekreteri 
Mümtaz Uzun, belediye birim amirleri ve üyemiz işçiler katıldı.

ARSLAN, İNSANLARIN EN HAYIRLISI, İNSANA HİZMET 
EDENDİR

Toplu iş sözleşmesi töreninde konuşan Genel Başkanımız Mahmut 
Arslan, üyemiz işçilerin belediye çalışanları olarak çok hayırlı bir iş 

yaptığını belirterek, “Kamu çalışanı ol-
mak çok önemli bir ayrıcalıktır. Belediye 
çalışanı olmak da çok daha büyü bir 
ayrıcalıktır. Çünkü bizim kültürümüzde 
insanların en hayırlısı, insana hizmet 
edendir” dedi.

İmzalanan sözleşmede imkânların sonu-
na kadar kullanıldığını kaydeden Arslan, 
sözleşmeye katkı veren herkese teşekkür 
ederek, sözleşmesinin hayırlı olması te-
mennisinde bulundu.

Taşeron emekçilere kadro verilmesinden 
dolayı Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip 

Erdoğan’a teşekkür eden Arslan, Belediyenin kadrosuna geçen iş-
çiler için de yakın zamanda mali ve sosyal haklarının iyileştirilmesi 
için toplu sözleşme masasına oturacaklarını söyledi.

EDEBALİ: HİZMETLER EMEK VE İRADEYLE ORTAYA ÇIKAR 

Yıldırım Belediye Başkanı İsmail Hakkı Edebali de yerel yönetim-
lerde hedeflere ulaşmak için etkin bir yönetim planı ve bunu uy-
gulayacak kadroların olması gerektiğini vurguladı. Edebali, “Bu 
da tüm çalışanların çabasıyla mümkün olur. Geride kalan süre 
sonunda yapılan tüm çalışmalarda mesai arkadaşlarımızın emeği 
var. Belediyemiz bizim ikinci ailemiz. Belki de zaman zaman kendi 
ailemizden dahi fazla bir arada olduğumuz yer. İmza törenimizde 
hayırlı bir amaç için bir araya geldik. Belediyemiz ve çalışanlarımız 
arasında toplu iş sözleşmesine imza attık. Bizler hep birlikte şehri-
mize hizmet eden kadrolarız. Belediyecilik, topluma en yakın hiz-
met birimidir. Dolayısıyla kendimizi en çok sorumlu hissettiğimiz 
kesim insanımızdır. Hizmetler emek ve iradeyle ortaya çıkar” diye 
konuştu.

YILDIRIM BELEDİYESİ’NDE
TOPLU SÖZLEŞME İMZALANDI
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KÜTAHYA BELEDİYESİ
İLE TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ İMZALANDI

Sendikamız HİZMET-İŞ ile Kütahya Belediyesi arasında bir süredir 
devam eden toplu iş sözleşmesi görüşmeleri 20 Haziran 2018 tari-
hinde sonuçlanarak imza altına alındı.

Kütahya Belediyesi Sosyal Tesislerinde gerçekleştirilen imza tö-
renine Kütahya Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu, Mali İşlerden 
Sorumlu Genel Başkan Yardımcımız Celal Yıldız, Eğitim ve Sosyal 
İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcımız Mehmet Keskin, 
Kütahya İl Başkanımız Nazif Demir, İl Sekreteri Sabahattin Ödemiş, 
İl Mali Sekreteri M. Fatih Gencer, Belediye Başkan Yardımcıları 
Galip Gültekin, Murat Arık, Fatih Gölgeli, Ali İhsan Ertaş, Kütahya 
Belediyesi Birim Müdürleri, işyeri temsilcilerimiz, komitelerimizin 
başkan ve yardımcıları ile üyelerimiz katıldı.

Toplu iş sözleşmesi imza töreninin açılış konuşmasını yapan 
Kütahya İl Başkanımız Nazif Demir, Kütahya Belediyesi’nde 3. dö-
nem 2 yıllık toplu iş sözleşmesinin masada biten bir sözleşme ol-
masından ve verilen zam oranlarından duyulan memnuniyeti dile 
getirerek teşekkür etti.

YILDIZ: İMZALANAN TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ HAYIRLI OLSUN

Mali İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcımız Celal Yıldız yaptığı 
konuşmasında, hem işveren hem de sendika olarak bir birliktelik 
ortaya koyulduğunu dile getirerek, “Dileğimiz, burada imzalamakta 
olduğumuz toplu iş sözleşmesinin, bundan sonra da imzalayacağı-
mız sözleşmelere örnek teşkil etmesidir. Çünkü Türkiye şartları dik-
kate alındığında başarılı olarak nitelendireceğimiz bir sözleşmeyi 
imzalamış bulunuyoruz. Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu'na te-
şekkür ediyor ve imzalanan toplu iş sözleşmesinin hayırlı olmasını 
diliyorum” dedi.

KESKİN: ÜYELERİMİZİN ONAYLARINI ALARAK KARŞILIKLI 
DİYALOG İLE BU AŞAMAYA GELMEMİZ OLDUKÇA ÖNEMLİDİR

Eğitim ve Sosyal İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcımız 
Mehmet Keskin de yaptığı konuşmada, “Öncelikle, bu toplu iş söz-
leşmemizin kırgınlıklara zemin oluşturmadan masada, barış içinde 
sonuçlanmasından duyduğum memnuniyeti ifade etmek istiyo-
rum. Kütahya Belediye Başkanımız Kamil Saraçoğlu ile Kütahya İl 
Başkanımız Nazif Demir ve işyeri sendika temsilcilerimize sözleş-
meye katkılarından dolayı teşekkür ediyorum. Bildiğiniz gibi, Toplu 

İş Sözleşmesi imza aşaması bir sonuçtur. Bu toplu sözleşmemiz sü-
recine baktığımızda, geldiğimiz bu noktada, sendikamızın “İmzamız 
işçinin kararıdır” ilkesinin bir kez daha yolumuzu aydınlattığını gö-
rüyoruz.  Siz değerli üyelerimizin onaylarını alarak işverenle karşılıklı 
diyalog ve iyi niyet içerisinde bu aşamaya gelmemiz oldukça önem-
lidir. Bu toplu iş sözleşmemizin bir anlamı da; uzlaşma kültürünün 
sadece sözden ibaret olmadığını, bizzat her iki tarafın birbirlerinden 
emin şekilde karşılıklı adımlar atarak aynı noktada buluşulduğunu 
göstermesidir” dedi.

BAŞKAN SARAÇOĞLU: HAK-İŞ/HİZMET-İŞ SAĞDUYUYLA 
ÜLKEMİZİN, MİLLETİMİZİN HEP YANINDA YER ALMIŞTIR

Kütahya Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu ise yaptığı konuşmada, 
sendikacılığın geçmiş yıllarda hep hak almaktan ziyade, firmaları 
ya da kurumları nasıl göçertebiliriz, nasıl zor durumda bırakabiliriz 
anlayışı içerisinde olduğunu belirterek, “Son yıllarda ise kurumları 
nasıl ayağa kaldırabiliriz, nasıl beraber paydaş olabiliriz anlayışının 
hakim olduğu bir dönemdeyiz. Türkiye ne zaman sıkıntıya girse, ne 
zaman zorlu süreçlerden geçse HAK-İŞ/HİZMET-İŞ Sendikası sağdu-
yuyla ülkemizin, milletimizin yanında yer almıştır. Biz Sendika yöne-
ticilerimiz ile uzlaşı içerisindeyiz. Göreve geldiğimiz tarihten itibaren 
çalışan arkadaşlarımızın haklarına riayet ederek, maaşlarını zama-
nında ödedik. Allah birlik ve beraberliğimizi daim etsin. Bu vesileyle 
HAK-İŞ/HİZMET-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan başta olmak üze-
re, Genel Başkan Yardımcılarımıza, Sendika Temsilcimize ve yöne-
tim kurulu üyelerine teşekkür ediyor, sözleşmemizin Belediyemize, 
milletimize, sizlere hayırlar getirmesini Rabbimden temenni ediyo-
rum” şeklinde konuştu.

Kütahya Belediyesi ile 2 yıllık olarak imzalanan toplu iş sözleşmesi 
gereği 45 kadrolu, 23 geçici (mevsimlik) işçi olarak çalışanlara birin-
ci yıl (15.06.2018-14.06.2019 tarihler arası) bürüt %15,86 oranında, 
ikinci yıl (15.06.2019-14.06.2020 arasında) da ÜFE+TÜFE ortalaması 
(bir önceki yılın aynı ayına göre yıllık enflasyon) %1 oranında zam 
yapıldı.
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KarelerTarihimizden



Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 14 Ağustos 2018 tarihinde  
Konfederasyonumuza bağlı Hizmet-iş  Sendikası ile Şanlıurfa 
Büyükşehir Belediyesi şirketi olan BELTUR A.Ş. arasında imzalanan 
2. Dönem toplu iş sözleşmesi imza törenine katıldı.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesinde gerçekleşen imza törenine 
Genel Başkanımız Mahmut Arslan’ın yanı sıra, Şanlıurfa Büyükşehir 
Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, BELTUR A.Ş. Genel Müdürü Levent 
Kama, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Abdulkadir Açar, 
Genel sekreter Yardımcısı Seyfettin Gencer, BELTUR A.Ş. Genel 
Müdür Yardımcısı Hüseyin Zülküf Öncel, Hizmet-İş Şanlıurfa Şube 
yönetimi, işyeri sendika temsilcileri, üyeler ve basın mensupları ka-
tıldı.

ARSLAN: ŞANLIURFA’DA DEĞİŞİM DEVAM EDİYOR

İmza töreninde konuşan Genel Başkanımız Mahmut Arslan, BELTUR 
A.Ş ile sendikamız HİZMET-İŞ arasında imzalanan toplu iş sözleşme-
si töreni münasebetiyle Şanlıurfa’da olmaktan büyük memnuniyet 
duyduğunu belirterek, “Şanlıurfa’daki değişimi ve gelişimi her se-
ferinde bir kez daha görüyoruz. Şanlıurfa, tarih ve medeniyet şeh-
ri olan, kadim kültürümüzün merkezlerinden birisi. Belediyemizin 
çalışmalarından dolayı teşekkür ediyoruz. Bizlerde çalışanlar olarak 
bu kadim şehre emeğimizi ve alın terimizi akıtacağız. İş barışı, kar-

deşlik ve dayanışma içinde çalışmalarımızı sürdüreceğiz” dedi.

Arslan, BELTUR A.Ş. ile imzaladığımız toplu iş sözleşmesinin tarih 
olarak bir mesaj verdiğini ifade ederek, “Son günlerde yaşadığımız 
ülkemize karşı gerçekleştirilen uluslararası ekonomik saldırının, 
savaşın yaşandığı bir dönemde HAK-İŞ/HİZMET-İŞ olarak bizim 
Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ile imzaladığımız bu sözleşme bü-
yük bir mesajdır. Türkiye güçlü bir ülkedir kendi ayakları üstünde 
durmayı başarabilen bir ülkedir. İşler yolunda devam ediyor, sistem 
işlemektir, bu sistem içinde sorumluluklarımızın farkında olarak ça-
lışmalarımız devam edecek. Dışarıdan saldırıların ekonomik savaş 
başlatanların hevesleri kursaklarında kalacaktır. Biz millet olarak 
dayanışma içerisinde bütün bu olup bitenleri sağduyuyla takip edip 
gereğini yapacağız. Bu başta ABD olmak üzere bütün emperyalist, 
saldırgan güçlere karşı bir mesajdır” şeklinde konuştu.

BAŞKAN ÇİFTÇİ: TOPLU İŞ SÖZLEŞMEMİZ HAYIRLI OLSUN

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi de yaptığı ko-
nuşmada, imzalanan toplu iş sözleşmesinin 2. Dönem olduğunu 
belirterek, “Çalışanlarımızla bir bütün olduk. Belediye olarak çalı-
şanlarımızın sosyal ve ekonomik haklarını önemsiyoruz. Ülkemizin 
imkanları ölçüsünde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu sözleşme ile 
de çalışanlarımıza günün koşullarına göre iyi bir zam uygulanmış 
oldu. İmza altına aldığımız toplu iş sözleşmesi hayırlı uğurlu olsun” 
dedi.

TOPLU İŞ  SÖZLEŞMESİ 3 YIL SÜRELİ OLARAK İMZALANDI

3 yıl süreli olarak imzalanan toplu iş sözleşmesi ile üyelerimizin ta-
ban yevmiyeleri 75 TL’ye çıkarıldı. Ayrıca üyelerimizin ücretlerine 6 
aylık dilimler halinde 1. Yıl için yüzde 6+6, 2. Yıl için yüzde 6+5,5, 3. Yıl 
için yüzde 6+5,5 oranlarında artış sağlandı. Sosyal yardımlarda da 
önemli oranlarda artışlar sağlandı.

ARSLAN, ÜYELERE FİNCAN TAKIMI DAĞITTI 

Genel Başkanımız Mahmut Arslan, Şanlıurfa temasları kapsamında 
Hizmet-İş Sendikası şubelerini ziyaret ederek, üyelere  fincan takımı 
hediye etti.

ARSLAN, ŞANLIURFA’DA BELTUR A.Ş.
TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ TÖRENİNE KATILDI 
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Van Büyükşehir Belediyesi ile Sendikamız arasında yürütülen toplu 
iş sözleşmesi görüşmelerinde sağlanan mutabakat, imza töreni ile 
taçlandırıldı.

Van Büyükşehir Belediyesi, VASKİ Genel Müdürlüğü, büyükşehir be-
lediyesi iştiraki BELVAN ve VASKİ’nin şirketi VANSU ile Sendikamız 
arasında imzalanan 11. dönem toplu iş sözleşmesi, 2 bin 850 üye-
mizin yüzünü güldürdü.

Toplu iş sözleşmesi törenine Van Valisi ve Van Büyükşehir Belediyesi 
Başkan Vekili Murat Zorluoğlu, Genel Başkan Vekilimiz Av. Hüseyin 
Öz, Van Şube Başkanımız Abdullah Efeoğlu, Van Büyükşehir 
Belediyesi Genel Sekreteri Mustafa Yalçın, Genel Sekreter Vekili 
Ülker Cem Kaplan, Genel Sekreter Yardımcıları Salih Allahverdi ve 
Fazıl Tamer, VASKİ Genel Müdürü Ali Tekataş, Genel Müdür Suat 
Kaya, Daire başkanları, hukuk müşavirleri, büyükşehir belediyesi ve 
iştiraklerinde çalışan üyelerimiz ile basın mensupları katıldı.

Toplu iş sözleşmesi, Van Valisi ve Van Büyükşehir Belediyesi Başkan 
Vekili Murat Zorluoğlu ile Genel Başkan Vekilimiz Av. Hüseyin Öz ta-
rafından imzalandı.

GENEL BAŞKAN VEKİLİMİZ ÖZ: VAN’DA YENİ BİR DÖNEMİ İNŞA 
EDİYORUZ

Toplu iş sözleşmesi töreninde konuşan Genel Başkan Vekilimiz Av. 
Hüseyin Öz, sendikamızın Van’da 1990 yılından bu yana örgütlü 
olduğunu hatırlatarak, “Van, ilk örgütlendiğimiz şehirlerden biri ol-
muştur. Van’da emekçi kardeşlerimizle birlikte büyük mücadeleler 
verdik. Asla vazgeçmedik, umudumuzu kaybetmedik. Bugüne taşı-
nan başarı öyküsünü birlikte gerçekleştirdik. Biz 28 yıldır Van’dayız. 
Van Belediyemizle ilk toplu iş sözleşmemizi 1990 yılında imzaladık. 
Bugün 11. dönem toplu iş sözleşmesini imzalıyor olmanın mutlulu-
ğu içerisindeyiz. Yıllar önce yaptığımız gibi, yine ilklere birlikte imza 
atıyoruz. Büyükşehir’de, VASKİ’de, BELVAN ve VANSU’da yeni bir dö-
nemi inşa ediyoruz. Sendika tarihini burada bir kez daha yazıyoruz” 
ifadelerini kullandı.

VAN HİZMET-İŞ İÇİN ÖNEMLİ BİR ŞEHİRDİR

Van’ın sendikamız için önemli bir merkez olduğunu belirten Öz, 
“Hizmet-İş sendikası olarak 28 yıldır Van’dayız. Buradan hiç kop-
madık, kopmayacağız. 23 Ekim 2011 tarihinde deprem gecesinde 
Van’daydık. 15 Temmuz nöbetlerinde buradaydık. Bu şehrin ve böl-
genin huzura kavuşması için elimizi taşın altına koyduk. Bölgeyi ka-
rış karış dolaştık. Şehirdekini, köydekini, terör mağdurlarını tek tek 
dinledik. Çalıştık” dedi.

ÖZ’DEN CUMHURBAŞKANIMIZ ERDOĞAN’A TEŞEKKÜR

Genel Başkan Vekilimiz Öz, taşeron sorununun çözümünden dolayı 
Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkür etti.

Öz, şöyle konuştu: “Taşeron meselesinin artık sürdürülemeyeceğini 
ve dolayısıyla ortadan kaldırılması gerektiğini her platformda dile 
getiren ve bu konuda yapmış olduğumuz çalışmalara destek veren, 
uluslararası güçlerin, Avrupa Birliği’nin, Dünya Bankası’nın, IMF’nin, 
Dünya Ticaret Örgütü’nün dayatmalarına rağmen, kamuda ve yerel 
yönetimlerde çalışan bütün taşeron emekçilerin kadroya geçmesi 
yönündeki her türlü çabayı destekleyen Cumhurbaşkanımız Sayın 
Recep Tayyip Erdoğan’a huzurlarınızda bir kez daha teşekkür edi-
yorum.”

Öz, birlikteliğe ve sözleşmeye katkılarından dolayı Van Valisi ve Van 
Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Murat Zorluoğlu, Van Şube 
Başkanımız Abdullah Efeoğlu ve büyükşehir belediyesinin yöneti-
cilerine de teşekkür etti.

Belediye emekçilerinin 2011 yılında zorla sendikamızdan koparıldı-
ğını, ancak birlikteliğin tekrar sağlandığını vurgulayan Öz, “Bugün 
yine bir aradayız.  Biriz ve beraberiz” dedi.

Konuşmasında Peygamber Efendimiz’in “Nefsim elinde olan Allah’a 
andolsun ki, gerçek müminlerin misali bal arılarının misali gibidir. 
Onlar, sadece temiz ve helal olanı yerler, sadece temiz ve helal olanı 

VAN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TOPLU İŞ 
SÖZLEŞMESİ TÖRENLE TAÇLANDIRILDI
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üretirler. (Onlar helal ve temiz olanı elde etmek, helal ve temiz olanı 
üretmek için) her yere konarlar. Fakat (tabiattan) hiçbir şeyi kırmaz-
lar ve hiçbir şeyi bozmazlar” şeklindeki Hadis-i Şerifini alıntılayan 
Öz, üyelerimizin de tıpkı arılar gibi, kazançlarını helal ve temiz olan-
dan elde etmek için çalışacaklarına, alın teri akıtacaklarına, kendile-
rine tevdi edilen emanetlere sahip çıkacaklarına, şehri imar edecek-
lerine ve bozmayacaklarına yürekten inandığını ifade etti.

VALİ ZORLUOĞLU: SÖZLEŞMEYİ, İŞÇİLERİN YÜZÜNÜ 
GÜLDÜRECEK RAKAMLARLA BAĞLAMAYI HEDEFLEDİK

Van Valisi ve Van Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Murat 
Zorluoğlu da büyükşehir belediyesi ile sendikamız arasında yürü-
tülmekte olan toplu iş sözleşmesi görüşmelerini yakından takip 
ettiğini belirterek, “Toplu iş sözleşmelerimizde belediyemizin im-
kânlarını da göz önünde bulundurarak, işçi kardeşlerimizi memnun 
edecek, onların da yüzünü güldürecek rakamlarla bu işi bağlama-
yı hedefledik. Sonuçta hem işçilerimizi memnun edecek hem de 
belediyemiz ve şirketlerimizin yatırımlarını zorlamayacak noktada 
anlaştık” dedi.

Toplu iş sözleşmesi müzakerelerinde Cumhurbaşkanımız 
Erdoğan’ın ve hükümetin çizdiği çerçeve içerisinde hareket ettik-
lerini kaydeden Zorluoğlu, “Her zaman işçiden yana olan Sayın 
Cumhurbaşkanımıza ve hükümetimize şükranlarımı sunuyorum. 
İşçilerimizin de gayretle bu şehre hizmet edeceklerine yürekten 
inanıyorum. Toplu iş sözleşmemizin tüm işçi kardeşlerimize hayırlı 
olmasını temenni ediyorum” şeklinde konuştu.

EFEOĞLU: BU SÖZLEŞMELER, EN GÜZEL SÖZLEŞMELERDİR 

Van Şube Başkanımız Abdullah Efeoğlu ise Van Büyükşehir 
Belediyesi, VASKİ Genel Müdürlüğü, büyükşehir belediyesi iştiraki 
BELVAN ve VASKİ’nin şirketi VANSU ile imzalanan toplu iş sözleş-
melerini, şimdiye kadar imzaladıkları en güzel sözleşmeler olarak 
nitelendirdi.

Efeoğlu, toplu iş sözleşmeleri hakkında da bilgi verdi. Efeoğlu, 
“Toplu iş sözleşmesi ile büyükşehir ve VASKİ’de çalışan üyelerimi-
zin taban ücretlerinde yüzde 38, BELVAN ile VANSU’da çalışan üye-

lerimizin taban ücretlerinde ise yüzde 60 oranında artış sağlandı. 
Bunun yanı sıra sosyal yardımlarda önemli oranlarda artılar sağla-
dık. Toplu iş sözleşmelerimizden 2 bin 850 üyemiz yararlanacaktır” 
dedi.

Efeoğlu, sözleşmeye katkılarından dolayı Van Valisi ve Van 
Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Zorluoğlu’na, Genel Başkan 
vekilimiz Av. Hüseyin Öz’e, büyükşehir belediyesi genel sekreterine, 
genel sekreter yardımcılarına, genel müdür ve daire başkanlarına 
teşekkür etti.

Toplu iş sözleşmeleri hakkında da bilgi veren Efeoğlu, “Toplu iş söz-
leşmesi ile büyükşehir ve VASKİ, BELVAN ve VANSU’da çalışan üyele-
rimizin ücretlerine enflasyon oranları esas alınarak artışlar sağlan-
dı. Toplu iş sözleşmelerimizden 2 bin 850 üyemiz yararlanacaktır” 
dedi. Efeoğlu, sözleşmeye katkılarından dolayı Van Valisi ve Van 
Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Zorluoğlu’na, Genel Başkan 
vekilimiz Av. Hüseyin Öz’e, büyükşehir belediyesi genel sekreterine, 
genel sekreter yardımcılarına, genel müdür ve daire başkanlarına 
teşekkür etti.

Konuşmaların ardından toplu iş sözleşmesi imzalandı, plaket takdi-
mi yapıldı. Toplu iş sözleşmelerinden yararlanan üyelerimiz, sözleş-
meyi davul-zurna eşliğinde halay çekerek kutladı.
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Tokat  Belediyesi’nde 
Toplu Sözleşme 
İmzalandı
Sendikamız ile Tokat Belediyesi arasında 129 üyemizi ilgilen-
diren toplu iş sözleşmesi, Tokat Belediye Başkanı Av. Eyüp 
Eroğlu, Tokat Şube Başkanımız Resul Demir ve Yerel Sen 
Genel Sekreteri Yahya Bilgin arasında imzalandı.

Tokat Şube Başkanımız Resul Demir, sözleşmeyi başarılı bir 
sözleşme olarak değerlendirdi. Yeni kadro alan arkadaşları-
mızın sendikalı olması noktasında belediyede hızlı davran-
dıklarını ve bütün arkadaşların Sendikamız üyesi olduğunu 
belirten Demir, Tokat Belediyesi ile sendikamız arasındaki 
olumlu kurumsal ilişkinin devamını diledi. Demir, üyelerimi-
zin haklarının zamanında ödenmesinden dolayı da başkan 
Eroğlu’na teşekkür etti.

Başkan Eroğlu da yaptığı açıklamada “Her zaman işçi kardeş-
lerimizin yanında olmaya gayret ettik. Her doğrultuda alan 
değil, veren taraf olmaya çalıştık. İşçilerimizin emeklerinin 
karşılığını en iyi şekilde almaları için elimizden gelen gayreti 
gösteriyoruz. Tokat Belediyesi olarak güzel bir şekilde işve-
renle işçi hep birlikte güzel işler başarıyoruz. Toplu sözleşme-
mizi artık imza aşamasına getirdik. 55 Günlük sürede proto-
kolümüzü tamamlayarak son aşamaya getirdik” dedi.

2 yıl süreli olarak imzalanan toplu iş sözleşmesi ile ücret ve 
sosyal haklarda altı aylık dilimler halinde artışlar sağlandı. 
İlk altı ay için ücretlerde %5, sosyal haklarda %10; ikinci altı 
ay için ücretlerde %5, sosyal haklarda %10 artış sağlandı. 
Üçüncü altı ay için ücretler ve sosyal haklarda aynı oranlarda 
%5 artı enflasyon farkı, dördüncü altı için ücretler ve sosyal 
haklarda aynı oranlarda %5 artı enflasyon farkı uygulanacak.

Sivas Belediyesi’nde 
Toplu Sözleşme

Sendikamız ile Sivas Belediyesi arasında toplu iş sözleşme imza-
landı.

Toplu iş sözleşmesi imza törenine Sivas Şube Başkanımız Nihat 
Şimşek, Sivas Belediye Başkanı Sami Aydın, belediye başkan yar-
dımcıları ve bazı birim müdürleri ile işyeri sendika temsilcilerimiz 
katıldı.

İmza öncesinde konuşan Sivas Şube Başkanımız Nihat Şimşek, 
“Yaptığımız görüşmeler neticesinde iki yıllık sözleşme üzerinde 
anlaşmaya vardık. İlk yıl yüzde 6+6, ikinci yıl da yüzde 7+7 olarak 
belirledik. Bu zamlar bütün sosyal haklar ve yevmiyelere gelmiştir. 
Yıl bazında ilk sene için ortalama 400 lira civarında bir artış olacak. 
İkinci sene için biraz daha fazla olacak” dedi.

Belediye Başkanı Sami Aydın ise “Biz ilk göreve geldiğimiz zaman 
başarılı olabilmemiz için çalışanlarımızın mutlu olması gerektiği-
ni söyledik. Bu yüzden maaşlarının zamanında ödenmesi, özlük 
haklarının karşılanması ve belediyenin artık kurumsal bir yapıya 
kavuşması gerektiğini ifade ettik. Rabbime şükürler olsun ki çok 
kısa zamanda bunu başardık. O günden bugüne kadar belediye-
mizin kurumsal çizgisi artarak devam ediyor” ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından toplu iş sözleşmesi imzalandı. Sendika 
Başkanı Şimşek, Başkan Aydın’a günün anısına seramik ibrik he-
diye etti. 
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Esenler Belediyesi Sincan Belediyesi

Yozgat/Kadışehri Belediyesi

Esenler Belediyesi ile Sendikamız arasında yürütülen top-
lu iş sözleşmesi Genel Başkan Yardımcımız Celal Yıldız, 
Esenler Belediye Başkanı M. Tevfik Göksu ve İstanbul 1 No.lu 
Şube Başkanımız Mustafa Canpolat arasında imzalandı. 
Sözleşmeye göre Esenler Belediyesinde çalışan üyemiz iş-
çilerin ücret ve sosyal haklarına % 14 oranında zam yapıldı. 
Sözleşmenin ikinci yılında ise ücretler ve sosyal haklara enf-
lasyon oranında zam yapılması karara bağlandı. Toplu iş 
sözleşmesini değerlendiren Genel Başkan Yardımcımız Celal 
Yıldız, sözleşmenin hem ücretler hem de sosyal haklar açısın-
dan kazanımlarla dolu olduğunu söyledi. Esenler Belediye 
Başkanı M. Tevfik Göksu ile İstanbul 1 No.lu Şube Başkanımız 
Mustafa Canpolat da sözleşmenin hayırlı olması temennisin-
de bulundular.

Sendikamız ile Yozgat Belediye Şirketi olan ‘YBK İnşaat 
Temizlik ve TİC. LTD. ŞTİ.’ ile toplu iş sözleşmesi Yozgat Şube 
Başkanımız Ferman Zararsız ve Yozgat Belediye Başkanı Dr. 
Kazım Arslan tarafından imzalandı.

Törende konuşan Yozgat Şube Başkanımız Ferman Zararsız, 
“Üyelerimizin yılda aldıkları 5 yevmiye ikramiye tutarı, yılda 
52 yevmiyeye yükseltilmiştir. Yapılan yeni toplu iş sözleşmesi 
ile birlikte üyelerimizin aylık ücretlerine 300-400 TL oranında 
zam yapılmıştır. Belediye Başkanımız Arslan, göreve geldiği 
günden bu güne kadar işçilerimizin maaşlarını alın teri kuru-
madan gününde ödemiştir. YBK İnşaat Temizlik ve TİC. LTD. 
ŞTİ.’inde çalışan üyelerimizin imzalanan toplu iş sözleşmesi 
ile mutlu sona ulaşmışlardır. Önemli olan işçinin alın teri ku-
rumadan ücretini gününde ödemektir” diye konuştu.

Sendikamız ile Sincan Belediyesi şirketi olan, Sincan 
Belediyesi İnşaat Temizlik İşleri Organizasyon Hizmetleri 
LTD. ŞTİ. (SİNKENT) arasında 6 Ağustos 2018 tarihinde Genel 
Başkan Vekilimiz Av. Hüseyin Öz’ün katılımlarıyla toplu iş 
sözleşmesi imzalandı.

İmza törenine SİNKENT Genel Müdürü Osman Özüpek, 
SİNKENT Genel Müdür Yardımcısı Ali Osman Fıçıcı ve Ankara 
1 No’lu Şube Başkanımız Raşit Şahin de katıldı. Genel 
Başkan Vekilimiz Öz ve Başkan Murat Ercan imzalanan top-
lu iş sözleşmesinin hayırlı olması temennisinde bulundular. 
Toplu iş sözleşmesi, 1440 çalışan için 3 yıl süreli olarak im-
zalandı.

Sendikamız ile Yozgat’a bağlı Kadışehri Belediyesi şirketi 
olan KADI KENT İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ. ile 2 yıl 
süreli toplu iş sözleşmesi Yozgat Şube Başkanımız Ferman 
Zararsız ve Kadışehri Belediye Başkanı Davut Karadavut ta-
rafından başkanlık binasında imzalandı.

Kadışehri Belediye Başkanı Davut Karadavut ta yaptığı ko-
nuşmada, “Belediyemizin imkanları doğrultusunda çalı-
şanlarımıza elimizden gelenin en iyisini  vermeye çalıştık. 
İşçilerimizin her ne olursa olsun emeklerinin karşılığını alın-
terleri kurumadan ödedik, ödemeye devam edeceğiz” dedi. 
Toplu iş sözleşmesi gereği asgari ücretle çalışan üyelerimiz, 
sosyal haklar hariç ilk altı ay en düşük 2.050 – 2.300 TL arası 
ücret alacaklar.

Yozgat Belediyesi
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Ardahan/Göle Belediyesi Sivas/Şarkışla Belediyesi

Sivas/Hafik Belediyesi

Sendikamız HİZMET-İŞ ve Ardahan’a bağlı Göle Belediyesi 
arasındaki toplu iş sözleşmesi görüşmeleri olumlu sonuç-
lanarak imza altına alındı.

Toplu iş sözleşmesi Genel Merkez Teşkilatlanma Uzmanımız 
Zeki Özen ve Göle Belediye Başkanı Akın İsmailoğlu tarafın-
dan imzalandı.

2 yıllık imzalanan toplu iş sözleşmesi hükümleri gereği üye-
lerimizin taban aylıklarına birinci ve ikinci yıl yüzde artış 
sağlanırken, sosyal haklarında değişik oranlarda artış sağ-
landı.

Sendikamız ile Sivas’a bağlı Zara Belediyesi arasında toplu 
iş sözleşme Sivas Şube Başkanımız Nihat Şimşek ile Zara 
Belediye Başkanı Sayit Ahmet Pala tarafından imzalandı. 2 
yıl süreli toplu iş sözleşmesi ile üyelerimizin günlük yevmi-
yeleri ve sosyal yardımlarına birinci yıl % 12, ikinci yılı % 12 
oranlarında zam yapıldı.

Sendikamız Gürçayır Belediyesi arasında yürütülen toplu iş 
sözleşme görüşmeleri anlaşma ile sonuçlanarak, Sivas Şube 
Başkanımız Nihat Şimşek ile Gürçayır Belediye Başkanı 
Osman Özkan tarafından imza altına alındı. 2 yıl süreli toplu 
iş sözleşmesi ile üyelerimizin günlük yevmiyeleri ve sosyal 
yardımlarına birinci yıl % 12, ikinci yılı % 12 oranlarında zam 
yapıldı.

Sendikamız ile Sivas’a bağlı Şarkışla Belediyesi arasında yü-
rütülen toplu iş sözleşme görüşmeleri anlaşma ile sonuç-
lanarak, Sivas Şube Başkanımız Nihat Şimşek ile Şarkışla 
Belediye Başkanı A. Turgay Oğuz tarafından imza altına 
alındı.

3 yıl süreli toplu iş sözleşmesi ile üyelerimizin günlük yevmi-
yeleri ve sosyal yardımlarına birinci yıl %13, ikinci yıl %13, 
üçüncü yılı da %13 oranlarında zam yapılması bağıtlandı. 
Toplu iş sözleşmesinden sonra üyelerimiz adına 58 adet 
Çam ağacı dikildi.

Sendikamız ile Hafik Belediyesi arasında yürütülen top-
lu iş sözleşme görüşmeleri sonuçlandırılarak Sivas Şube 
Başkanımız Nihat Şimşek ile Hafik Belediye Başkanı Mithat 
İlhan tarafından imza altına alındı. 2 yıl süreli toplu iş sözleş-
mesi ile üyelerimizin günlük yevmiyeleri ve sosyal yardımla-
rına Birinci Yıl % 12, İkinci yılı % 13 oranlarında zam yapıldı.

Sivas/Zara Belediyesi

Sivas/Gürçayır Belediyesi
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Sivas/Suşehri Belediyesi Sivas/Altınyayla Belediyesi

Sivas/Cemel Belediyesi

Sendikamız ile Suşehri Belediyesi arasında yürütülen top-
lu iş sözleşme görüşmeleri anlaşma ile sonuçlanarak Sivas 
Şube Başkanımız Nihat Şimşek ile Suşehri Belediye Başkanı 
Fazlı Yüksel tarafından imza altına alındı. 2 yıl süreli toplu 
iş sözleşmesi ile üyelerimizin günlük yevmiyeleri ve sosyal 
yardımlarına birinci yıl % 13, ikinci yılı % 13 oranlarında zam 
yapıldı.

Sendikamız ile yeni örgütlemiş olduğumuz Sivas/Sızır 
Belediyesi arasında yürütülen toplu iş sözleşme görüşmele-
ri anlaşma ile sonuçlanarak, Sivas Şube Başkanımız Nihat 
Şimşek ile Sızır Belediye Başkanı Nevzat Göksu tarafından 
imza altına alındı. 2 yıl süreli toplu iş sözleşmesi ile üyeleri-
mizin günlük yevmiyeleri ve sosyal yardımlarına birinci yıl % 
10, ikinci yılı % 15 oranlarında artış sağlandı.

Sendikamız ile Altınyayla Belediyesi arasında yürütülen top-
lu iş sözleşme görüşmeleri anlaşma ile sonuçlanarak imza 
altına alındı. 2 yıl süreli toplu iş sözleşmesi ile üyelerimizin 
günlük yevmiyeleri ve sosyal yardımlarına birinci yıl % 12, 
ikinci yılı % 12 oranlarında zam yapıldı.

Sendikamız ile Cemel Belediyesi arasında yürütülen toplu iş 
sözleşme görüşmeleri anlaşma ile sonuçlanarak imza altına 
alındı. 2 yıl süreli toplu iş sözleşmesi ile üyelerimizin günlük 
yevmiyeleri ve sosyal yardımlarına birinci yıl % 12, ikinci yılı 
% 12 oranlarında artış yapıldı.

Sivas/Sızır Belediyesi

Sendikamız ile Yozgat Belediyesi Personel Limited Şirketi 
arasında 503 üyemizi kapsayan toplu iş sözleşmesi Genel 
Başkan Yardımcımız Mehmet Keskin’in katılımlarıyla im-
zalandı. Toplu iş sözleşmesi imza törenine Genel Başkan 
Yardımcımız Mehmet Keskin, Yozgat Belediye Başkanı Dr. 
Kazım Arslan, Yozgat Şube Başkanımız Ferman Zararsız, be-
lediye başkan yardımcıları Ahmet Akgün, Talip Karslıoğlu, 
Şahin Kılınçaslan, Serdar Açıkgöz, Personel Limited Şirketi 
Müdürü Ali Uğur Kılıçaslan, işyeri sendika temsilcilerimiz, 
komitelerimizin başkanları ve üyelerimiz ve basın mensup-
ları katıldı.

Yozgat Belediyesi Personel Limited Şirketi
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Arnavutköy Belediyesi Yozgat/Şefaatli Belediyesi

Eyüp Belediyesi

Sendikamız ile Arnavutköy Belediyesi arasında toplu iş 
sözleşmesi Genel Başkan Yardımcımız Mehmet Keskin, 
Arnavutköy Belediye Başkanı Ahmet Haşim Baltacı ve 
İstanbul 1 No’lu Şube Başkanımız Mustafa Canpolat tarafın-
dan imzalandı. 

2 yıl süreli olarak imzalanan toplu iş sözleşmesi ile 120 TL’ye 
yükseltilen üyemiz işçilerin yevmiyeleri ikinci yıl 132 TL’ye 
yükseltilecek. Genel Başkan Yardımcımız Mehmet Keskin, 
imzalanan toplu iş sözleşmesinin hayırlı olmasını diledi.

Sendikamız ile Güngören Belediyesi arasında toplu iş söz-
leşmesi İstanbul 1 No’lu Şube Başkanımız Mustafa Canpolat 
ile Güngören Belediye Başkanı Ş. Yücel Karaman tarafından 
imzalandı.  Toplu iş sözleşmesi ile üyemiz işçilerin yevmiye-
lerinde ilk yıl için yüzde 14 oranında artış yapıldı. İkinci yıl 
için de yine yüzde oranında artış yapılması karara bağlandı.

Kağıthane Belediyesi’nde toplu iş sözleşmesi müzakerele-
rinde mutabakata varılarak imzalar atıldı. İstanbul 1 Nolu 
Şube Başkanımız Mustafa Canpolat ile Kağıthane Belediye 
Başkanı Fazlı Kılıç tarafından imzalanan toplu iş sözleşmesi 
ile üyelerimizin ücretlerinde yüzde 14 oranında, sosyal pa-
ketlerde ise 590 TL’ye varan oranlarda artış sağlandı. Toplu 
iş sözleşmesi törenine HAK-İŞ İl Başkanı ve İstanbul 5 No’lu 
Şube Başkanımız Mustafa Şişman, İşyeri Sendika Baş temsil-
cimiz Aytekin Yılmaz da yer aldı.

Şefaatli Belediye ile Sendikamız arasında 3 yıl süreli toplu 
iş sözleşmesi imzalandı. 1. yıl birinci altı ayda üyelerimizin 
taban yevmiyelerine %5 zam şeklinde, ikinci altı ay ile 2. ve 
3. yıllar içinde ise devlet memurlarının ücretlerine gelen zam 
oranı olarak uygulanacak.

Sözleşme ile sosyal haklara da %10 ila %15 zam yapıl-
dı. Toplu iş sözleşmesi Yozgat Şube Başkanımız Ferman 
Zararsız ile Şefaatli Belediye Başkanı Zeki Bozkurt tarafın-
dan imzalandı.

Sendikamız ile Eyüp Belediyesi arasında toplu iş sözleşmesi 
İstanbul 1 No’lu Şube Başkanımız Mustafa Canpolat ile Eyüp 
Belediye Başkanı Remzi Aydın tarafından imzalandı.

Toplu iş sözleşmesi ile üyemiz işçilerin yevmiyelerinde yüz-
de 11 oranında artış yapıldı.

Güngören Belediyesi

Kağıthane Belediyesi

124 Hizmet-İş 154 2019/I

TOPLU İŞ SÖZLEŞMELERİ



Bağcılar Belediyesi

Beyoğlu Belediyesi Erzincan/Demirkent Belediyesi

Bağcılar Belediyesi ile HİZMET-İŞ Sendikamız arasında 
yürütülen toplu iş sözleşmesi görüşmeleri sonuçlandı-
rılarak, İstanbul 4 No.lu Şube Başkanımız Reşat Kaya ile 
Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı tarafından im-
zalandı. Sözleşme imza törenine Bağcılar Belediye Başkan 
Yardımcısı Ali Aydın, İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürü 
Gülümser Hatipoğlu ve işyeri sendika temsilcilerimiz katıldı.

İmzalanan toplu iş sözleşmesi ile ücretlerde ve sosyal 
Haklarda %14 oranında artış yapıldı.

Beyoğlu Belediyesi ile HİZMET-İŞ Sendikamız arasında toplu 
iş sözleşmesi imzalandı. Beyoğlu Belediyesi başkanlık bina-
sında gerçekleşen imza törenine Beyoğlu Belediye Başkanı 
Ahmet Misbah Demircan, İstanbul 4 No.lu Şube Başkanımız 
Reşat Kaya, Şube Mali Sekreterimiz Feti Albayrak ve üyeleri-
miz katıldı. Toplu iş sözleşmesi ile üyelerimizin Ücretlerinde 
%20, sosyal haklarında %16 artış sağlandı.

Sendikamız ile Erzincan'a bağlı Demirkent Belediyesi ara-

sında yürütülen toplu iş sözleşmesi görüşmesi sonuçlana-

rak, Erzincan Şube Başkanımız Harun Mutlu ile Demirkent 

Belediye Başkanı Hakan Ördek tarafından imzalandı. 2 yıllık 

imzalanan toplu iş sözleşmesi gereği ücretlerde 1. yıl %14,  

2. yıl %14 artış sağlandı.

Sendikamız ile Erzincan'a bağlı Çukurkuyu Belediyesi ara-
sında yürütülen toplu iş sözleşmesi görüşmesi sonuçlana-
rak, Erzincan Şube Başkanımız Harun Mutlu ile Çukurkuyu 
Belediye Başkanı Adnan Delikanlıoğlu tarafından imzalandı. 
1 yıllık imzalanan toplu iş sözleşmesi gereği ücretlerde % 25 
artış sağlandı.

Erzincan/Çukurkuyu Belediyesi

Kayseri’ye bağlı Kozaklı Belediyesi ile Sendikamız arasında 
yürütülen toplu iş sözleşme görüşmeleri anlaşma ile sonuç-
lanarak imza altına alındı. Kozaklı Belediyesinde gerçek-
leştirilen törene Belediye Başkanı Celalettin Güven, Kayseri 
Şube Başkanımız Serhat Çelik, Şube Sekreteri Feyyaz Ünal 
ve belediye yetkilileri katıldı. Çelik, “İmzaladığımız bu toplu iş 
sözleşme 2018 ila 2020 yılları arasında 2 yıllı kapsamaktadır. 
Üyelerimizin her yıl ücretlerine ve sosyal haklarına yüzde 15 
oranında zam uygulanacaktır. ” dedi. 

Kayseri/Kozaklı Belediyesi
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Kayseri/Yahyalı Belediyesi Trabzon B.Ş.B. Trabitaş A.Ş.

Bitlis/Aydınlar Belediyesi

Yahyalı Belediyesi ile Sendikamız arasında toplu iş sözleş-
mesi imzalandı. Kayseri Şube Başkanımız Serhat Çelik, yapı-
lan sözleşmenin 3 yıl süre ile imzalandığını belirterek “Toplu 
iş sözleşmemizde taban uygulamasına gidilmiştir. Ücretlere 
1. yıl yüzde 25, ikinci ve üçüncü yıl yüzde 15’er oranında 
zam yapılacaktır. Sosyal haklarda artışlar ise birinci, ikinci 
ve üçüncü yıllar yüzde 20’şer oranında olacaktır. Belediye 
Başkanımıza, üyelerimize göstermiş olduğu duyarlılık ve 
hassasiyetten dolayı teşekkürlerimi sunuyorum.” dedi.

Sendikamız ile Van’ın Gevaş Belediyesi arasında toplu iş söz-
leşmesi imzalandı. Toplu iş sözleşmesi Van Şube Başkanımız 
Abdullah Efeoğlu, Gevaş Belediye Başkanı Sinan Hakan ta-
rafından imzalandı. 3 yıl geçerli olarak imzalanan toplu iş 
sözleşmesi gereği, üyelerimizin ücretleri her yıl için yüzde 
14 zamlı olacak ve tüm sosyal haklara da yüzde 20 oranında 
zam yapıldı.

Sendikamız HİZMET-İŞ ve Ardahan’a bağlı Hanak Belediyesi 
arasındaki toplu iş sözleşmesi görüşmeleri olumlu sonuçla-
narak imza altına alındı. Toplu iş sözleşmesi Genel Merkez 
Teşkilatlanma Uzmanımız Zeki Özen ve Hanak Belediye 
Başkanı Ayhan Büyükkaya tarafından imzalandı. 2018-2020 
yıllarını kapsayan toplu iş sözleşmesi hükümleri gereği üye-
lerimizin taban aylıklarına 1’nci yıl 15 TL, sosyal haklarında 
ise %5 oranında artış sağlanırken 2. yıl ise %15 artış sağlandı.

Sendikamız ile Trabzon Büyükşehir Belediyesi iştiraki 
TRABİTAŞ A.Ş arasında imzalanan ilk toplu iş sözleşmesi iş-
çileri sevindirdi. Sendikamıza üye olmadan daha önce asgari 
ücretle sendikasız ve sosyal haklardan yoksun olarak çalışan 
156 Trabitaş A.Ş. işçisi, Sendikamıza üye olarak hem ücret ar-
tışına hem de sosyal haklarına kavuştular. Trabitaş A.Ş ile 1,5 
yıl süreli olarak imzalanan toplu iş sözleşmesi gereği, Trabitaş 
A.Ş işçilerinin maaşlarına altı aylık dilimler halinde yüzde 7’şer 
oranında zam yapıldı. Sözleşme ile ikramiye, bayram,  öğre-
nim, aile ve çocuk yardımı ile yemek, yakacak ve sorumluluk 
zammı gibi sosyal yardımlara da kavuştular.

Sendikamız ile Bitlis’in Aydınlar Belediyesi arasındaki top-
lu iş sözleşmesi Van Şube Başkanımız Abdullah Efeoğlu, 
Aydınlar Belediye Başkanı Mehmet Arif Tusun tarafından 
imzalandı. 2 yıl geçerli olacak toplu iş sözleşmesi gereği, 
üyelerimizin yevmiyelerine 1’inci ve 2’inci yıllarda 6 TL artış 
yapılırken, zam oranları devlet memurlarına endeksli olarak 
olacak.

Van/Gevaş Belediyesi

Ardahan/Hanak Belediyesi
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Diyarbakır/Kayapınar Bld. ORDU B.Ş.B. OSKİ

Erzincan/Kavakyolu Belediyesi

Sendikamız HİZMET-İŞ ve Ardahan’a bağlı Göle Belediyesi 
arasındaki toplu iş sözleşmesi görüşmeleri olumlu sonuç-
lanarak imza altına alındı.

Toplu iş sözleşmesi Genel Merkez Teşkilatlanma Uzmanımız 
Zeki Özen ve Göle Belediye Başkanı Akın İsmailoğlu tarafın-
dan imzalandı.

2 yıllık imzalanan toplu iş sözleşmesi hükümleri gereği üye-
lerimizin taban aylıklarına birinci ve ikinci yıl yüzde artış 
sağlanırken, sosyal haklarında değişik oranlarda artış sağ-
landı.

Sendikamız ile Erzincan’a bağlı Refahiye Belediyesi arasın-
daki toplu iş sözleşmesi Erzincan Şube Başkanımız Harun 
Mutlu ile Refahiye Belediye Başkanı Cevdet Çınar tarafından 
imzalandı. 2 yıllık imzalanan toplu iş sözleşmesi gereği üc-
retlerde ilk yıl %24,  ikinci yıl %12 artış sağlandı.

Sendikamız ile Erzincan’a bağlı Ulalar Belediyesi arasında 
ek protokol sözleşmesi, Erzincan Şube Başkanımız Harun 
Mutlu ile Ulalar Belediye Başkanı İsmail Can tarafından im-
zalandı. İmzalanan Ek Protokol ile ücretlerde %39 artış sağ-
landı.

Genel Başkan Yardımcımız Mehmet Keskin, Sendikamız ile 
Ordu Su ve Kanalizasyon İdaresi (OSKİ) arasında imzalanan 
toplu iş sözleşmesi imza törenine katıldı.

Sendikamız HİZMET-İŞ ile Ordu Su ve Kanalizasyon İdaresi 
Genel Müdürlüğü (OSKİ) arasında yürütülen toplu iş sözleş-
mesi görüşmeleri olumlu sonuçlanarak 2 süreli olarak imza 
altına alındı. Toplu iş sözleşmesi Genel Başkan Yardımcımız 
Mehmet Keskin ve OSKİ Genel Müdürü Fatih Yürük tarafın-
dan imzalandı. Törene Ordu Şube Başkanımız Nevzat Acu 
ve şube yönetim kurulu üyelerimiz de katıldı.

Sendikamız ile Erzincan’a bağlı Kavakyolu Belediyesi ara-
sında yürütülen toplu iş sözleşmesi görüşmeleri sonuçlana-
rak, Erzincan Şube Başkanımız Harun Mutlu ile Kavakyolu 
Belediye Başkanı Fikret Keskin tarafından imzalandı. 2 yıl 
süreli olarak imzalanan toplu iş sözleşmesiyle ücretlerde ilk 
yıl için %25, ikinci yılı için ise %20 artış yapılması bağıtlandı.

Erzincan/Refahiye Belediyesi

Erzincan/Ulalar Belediyesi
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Van/Gürpınar Belediyesi Düzce/Beyköy Belediyesi

Edirne/Yenikarpuzlu Belediyesi

Sendikamız ile Van/Gürpınar Belediyesi arasında devam 
eden toplu iş sözleşmesi görüşmeleri olumlu sonuçlanarak 
imza altına alındı.

Toplu iş sözleşmesi Van Şube Başkanımız Abdullah Efeoğlu 
ve Gürpınar Belediye Başkan Vekili Osman Doğramacı tara-
fından imzalandı.

3 yıl süreli olarak imzalanan toplu iş sözleşmesi gereği üye-
lerimizin ücretlerinde ve sosyal haklarında artışlar sağlandı.

Sendikamız ile Pozantı Belediyesi arasında yürütülen top-
lu iş sözleşme görüşmeleri olumlu sonuçlanarak Adana 
Şube Başkanımız Abdurrahman Yücel ve Pozantı Belediye 
Başkanı Mustafa Çay tarafından imzalandı. 2 yıl süreli olarak 
imzalanan toplu iş sözleşmesi hükümleri gereği üyelerimi-
zin ücretlerinde 1. yıl için yüzde 20 zam uygulanacak.

Sendikamız ile Düzce’ye bağlı Çilimli İlçe Belediyesi’ne ait 
Çilimtaş İnşaat Hafriyat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nde 
çalışan işçiler için toplu iş sözleşmesi Sakarya Şube 
Başkanımız Mehmet Mesut Gökdemir ve Çilimli Belediye 
Başkanı Muhsin Yavuz tarafından imzalandı. 16 aylık olarak 
imzalanan toplu iş sözleşmesi gereği üyelerimizin aylık ka-
zançlarına ilk 8 ay 600,00 TL, sonraki 8 aya da ilave 300,00 TL 
olmak üzere sözleşme süresince aylık 900,00 TL maaş artışı 
sağlanmış oldu.

Sendikamız ile Beyköy Belediyesi arasında bir süredir de-
vam eden toplu iş sözleşmesi görüşmeleri olumlu sonuçla-
narak, Sakarya Şube Başkanımız Mehmet Mesut Gökdemir 
ve Beyköy Belediye Başkanı Osman Kılıç tarafından imza 
altına alındı. Gökdemir imza töreninde yaptığı konuşma-
da, HİZMET-İŞ olarak işçiye ve emeğe her zaman sahip 
çıktıklarını belirterek, “İşçilerin çalışma şartlarını daha da 
iyileştirmek için gayret gösteriyoruz. İmzaladığımız toplu 
iş sözleşmemizin tüm işçilerimize hayırlı olmasını temenni 
ediyorum” dedi. 

Sendikamız ile Edirne’ye bağlı İpsala/Yenikarpuzlu 
Belediyesi arasında Toplu iş sözleşmesi Edirne İl Başkanımız 
Emre Promet ve Yenikarpuzlu Belediye Başkanı Ufuk Atalay 
tarafından imzalandı. İmza törenine Edirne İl Sekreterimiz 
Cengiz Önder de katıldı. 2 yıllık sözleşme ile üyelerimizin 
sosyal haklarında ve ikramiyelerinde önemli artış sağlandı.

Adana/Pozantı Belediyesi

Düzce/Çilimli Belediyesi
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Celal YILDIZ Genel Başkan Yardımcısı

Sendikal hareket, kaynaklar ve imkânların yol verdiği bir 
hareket midir? Ya da şöyle sorup cevaplayayım: Kaynak-
lar ve imkanlar sendikal harekette ne kadar etkilidir? Bu 
sorunun/soruların cevabı: Eğer kaynaklar ve imkanlar 
ehil ve yetkin ellerin kullanımında ise, sendikal hareketin 

maddi temelleri sağlam ve etkin durumdadır. Aksi halde; kaynak-
lar ve imkanların ehil ellerde olmadığı, kul hakkı bilincinin hakim 
olmadığı, emek ve alınteri kavramlarının sadece sözden ibaret 
olduğu bir sendikal yapıyla karşı karşıya kalırız. Oysa ki; emek ve 
alınteri bizatihi insan olmanın, insan kalmanın temel eylemleridir. 
Emek ve alınteri insanın ve hayatın cevheridir. Bu da ancak erdem-
li insanlarla erdemli sendikal yapılarda kendini ortaya çıkarır. Bir 
önceki yazımızda “Zirveye bir adım kala” başlığıyla teşkilatın “Sen-
dikal hareketin hareket kabiliyeti ve arazide yol alabilme yeteneği, 
dinamik yapısı”dan söz etmiştim. İşte bu kabiliyet ve arazide yol 
alabilme yeteneği sendikamızı Türkiye’nin en büyük sendikası yap-
mıştır. 

Sendikaların kurumsal tarihlerine baktığımızda; öncelikli gönüllü, 
özverili, emek mücadelesine inanmış kadroların şartlar ve imkan-
lar ne olursa olsun, ne kadar kısıtlı ve yetersiz olursa olsun ilerleyi-
şini görürüz. Burada önemli olan; inanmışlık ve samimiyettir. Tarih-
te birçok zoru başaranlar, engelleri aşanlar hep inanan ve inandığı 
yolda samimi olanlar olmuştur. 

Her toplumsal hareket başlarken samimi başlar. Tıpkı bir ırmağın 
kaynağından saf, arı ve berrak doğduğu gibi. Daha sonra yatağın-
da ilerlerken, onu bulandıracak kolları içine alıncaya kadar berrak 
akışı devam eder. Eğer yatağı bozulmamışsa bulanmadan denize 
doğru akışı devam eder. Toplumsal hareketler de özellikle sendikal 
hareket te kaynağından doğan ırmak gibi, yatağını temiz tuttuğu 
oranda bünyesini güçlü kılar ve sahip olduğu imkanları kirletme-
den yoluna devam eder.  

Sendikal hareket, emanete ehil olmayı gerektiren bir mücadele bi-
çimidir. Bu mücadelede ehliyetinizi sonuna kadar kaybetmemek 
zorundasınız. Nasıl ki; ehliyetsiz trafiğe çıkamıyorsanız, çıksanız 
bile tedirgin oluyorsanız; size haklarını emanet edenleri de ehliye-
tinizle temsil etmek ve doğru yoldan saptırmamak zorundasınız. 
Aksi halde yüklendiğiniz görevi suiistimal etmiş, haklarını temsil 
ettiğinizi iddia ettiklerinizin vebalini almış olursunuz. 

Bu hassas ölçüleriyle sendikal hareket onurlu bir uğraştır. Çünkü 
emaneti taşıma ehliyeti herkese ve her kuruma nasip olmayacak 
bir durumdur. 

Türkiye’nin en büyük işçi sendikası olarak, büyüklüğümüzün bize 
yüklediği görevlerin ve sorumluluğun farkındayız. Özellikle de kay-
nak ve imkânlarımızı doğru hedeflere ve doğru işlere yönlendir-
mek en önemli görevimizdir. Bu bilinçle, bize tevdi edilen emaneti 
aslına uygun olarak taşımaya ve temsil etmeye gayret ediyoruz. 

Sendikal kadrolar, mücadelenin her aşamasında doğal olarak öze-
leştiri ve samimiyet testini yapmak ve başarıyla geçmek zorunda-
dırlar. Kendi şahsi sahip olduklarımızdan daha duyarlı bir biçimde 
emanete sahip çıkmak ve taşımak zorundayız. Bu bilinçle hareket 
edildiği takdirde, güvene dayalı, tabanıyla yabancılaşmanın yaşan-
madığı ve yaşanamayacağı bir yapı oluşmuş olur. 

Güven tesis edebilme, özellikle kaynakları ve imkanları doğru kul-
lanmakla orantılıdır. Kaynakların nereden geldiği kadar nereye 
harcandığı da her zaman düşünülmesi gereken bir husustur.

KAYNAKLAR,
İMKANLAR VE
SENDİKAL HAREKET

 Güven tesis edebilme, özellikle 

kaynakları ve imkanları doğru kullanmakla 

orantılıdır. Kaynakların nereden geldiği 

kadar nereye harcandığı da her zaman 

düşünülmesi gereken bir husustur. 
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1- 24 Aralık 2017 tarihli Resmi Gazete ’de yayımlanan 696 
sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile 375 sayılı Kanun 
hükmünde Kararnameye Geçici 24. ve Geçici 23. Maddeler 
eklenmiştir.

 375 sayılı Kanun hükmünde Kararnameye eklenen Geçici 24. 
ve Geçici 23. Maddeleri ile 4734 Sayılı Kanun ve diğer mevzu-
at hükümleri uyarınca personel çalıştırılmasına dayalı hizmet 
alım sözleşmeleri kapsamında çalışan işçilerimizin, belirlenen 
şartları sağlamaları halinde kamu kurum ve kuruluşlarında 
veya mahalli idarelerin iktisadi teşekküllerinde istihdam edile-
ceği hüküm altına alınmıştır.

 2- 4734 Sayılı Kanun ve diğer mevzuat hükümleri uyarınca 
personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alım sözleşmeleri 
kapsamında çalışan işçilerimizin işçi kadrolarına geçişlerinde 
aranan şartlardan biri, işçilerin alt işveren yükleniciler nezdinde 
04.12.2017 tarihi itibariyle çalışma ilişkilerinin devam etmesidir.

Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alım sözleşmeleri kap-
samında çalışan işçilerimizin 04.12.2017 tarihi itibariyle yükle-
niciler nezdindeki çalışmalarının tespitinde, Sosyal Güvenlik 
Kurumuna sunulan sigortalı işe giriş- çıkış bildirgelerinin, 
aylık prim ve hizmet belgelerinin esas alınacağı belirtilmiştir.

Ayrıca, personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alım sözleşmele-
ri kapsamında bulunmakla birlikte 4.12.2017 tarihinde “doğum 
(doğum öncesi ve sonrası ücretli veya ücretsiz kanuni izinler dâ-
hil) veya sağlık kurulu raporuyla belgelendirilen sağlık sorunla-
rı nedenleriyle iş sözleşmeleri askıda olanlar veya anılan tarih 
itibarıyla askerde bulunanlarında” başvuru hakkından yararla-
nacağı, işbu durumda bulunan işçilerin başvuru ve geçiş süre-
lerinin, askerlik veya askı süresinin sona erdiği tarihten itibaren 
başlayacağı hüküm altına alınmıştır.

3- Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı “personel ça-
lıştırılmasına dayalı hizmet alım sözleşmeleri kapsamında 
bulunmakla beraber yedek (joker) işçilerin 4.12.2017 tarihi 
itibariyle çalışmalarının tespiti” hususunda 07.03.2018 tarih 
41515602-100- E.16638 sayılı görüşünü yayımlamıştır.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 07.03.2018 tarih 
41515602-100- E.16638 sayılı görüşünde “…4.12.2017 tarihi 
itibariyle çalıştırılma şartı, alt işveren ile işçi arasında devam 
eden bir iş sözleşmesinin varlığını ve işçinin söz konusu hizmet 
alımı nedeniyle yürütülen işler için Sosyal Güvenlik Kurumuna 
tescil edilen işyerlerinden sigortalı olarak bildirimini ifade et-
mektedir.

 Dolayısıyla iş sözleşmesi devam eden ve 2017/ Aralık ayı ay-
lık prim ve hizmet belgesinde yer alan işçilerden; tek hekim / 
heyet raporu ile istirahat izni kullanan, ücretli / ücretsiz izin-
de bulunan veya 12.05.2010 tarihli ve 27579 sayılı Resmi Ga-
zetede yayımlanan Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği’nde 
belirtilen diğer eksik gün bildirimi hallerinden biri nedeniyle 
fiilen 4.12.2017 tarihi itibariyle çalışılmamış olan işçilerin, 
4857 Sayılı İş Kanunu bakımından iş sözleşmeleri sona ermiş 
sayılmayacağından geçiş düzenlemesinden yararlandırılma-
sı gerektiğini” belirtmiştir.

Kamu kurum ve kuruluşları ve/veya mahalli idareler, yedek (jo-
ker) işçilerin, 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile 375 
sayılı Kanun hükmünde Kararnameye Geçici 24. ve Geçici 23. 
Maddeleri kapsamında sürekli işçi kadrolarında istihdam edil-
melerine yönelik başvurularını, “04.12.2017 tarihi itibariyle ça-
lışmalarının bulunmadığını”  belirtmek suretiyle reddetmiştir.

Şöyle ki; Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alım sözleşme-
leri kapsamında çalışan, 2017/ Aralık ayı aylık prim ve hizmet 
belgesinde yer alan işçilerden; tek hekim / heyet raporu ile isti-
rahat izni kullanan, ücretli / ücretsiz izinde bulunan veya Sosyal 
Sigorta İşlemleri Yönetmeliği’nde belirtilen diğer eksik gün bil-
dirimi hallerinden biri nedeniyle fiilen 4.12.2017 tarihi itibariyle 

YARGIYA BAŞVURAN JOKER İŞÇİLERE MAHKEMEDEN 
OLUMLU KARAR
Av. Kürşat KAYA
Hizmet-İş Sendikası Hukuk Müşaviri
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çalışmayan ve işbu tarihten önce fasılalı çalışmaları bulunan 
yedek (joker) işçilerin, başvurularının kamu kurumları ve/veya 
mahalli idarelerce reddedilmesi, 696 sayılı Kanun Hükmünde 
Kararname ile 375 sayılı Kanun hükmünde Kararnameye Ge-
çici 24. ve Geçici 23. Maddelerine, Geçici 23., 24. maddelerinin 
uygulanmasına dair Usul ve Esaslara ve 12.05.2010 tarihli ve 
27579 sayılı Resmi Gazete yayımlanan Sosyal Sigorta İşlemleri 
Yönetmeliğine açıkça aykırılık teşkil etmektedir.

Sendikamız Hukuk Müşavirliğince, ilgili düzenlemeler kapsa-
mında sendikamız üyesi, 2017/ Aralık ayı aylık prim ve hizmet 
belgesinde yer alan işçilerden; tek hekim / heyet raporu ile is-
tirahat izni kullanan, ücretli / ücretsiz izinde bulunan veya Sos-
yal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği’nde belirtilen diğer eksik gün 
bildirimi hallerinden biri nedeniyle fiilen 4.12.2017 tarihi itiba-
riyle çalışmayan, işbu tarihten önce fasılalı çalışmaları bulunan 
yedek (joker) işçilerin başvurularının, kamu kurumları ve/veya 
mahalli idareler tarafından reddedilmesine ilişkin uygulama-
lardan dönülmesi gerektiği, kanuna aykırı uygulamaya devam 
edilmesi durumunda işçilerin telafisi güç hak kayıplarına uğra-
yacağı belirtilmek suretiyle ilgili kamu kurum ve /veya mahalli 
idarelere başvuruda bulunulmuştur. Ancak, kamu kurumları ve 
/veya mahalli idareler, yedek (joker) işçilere yönelik uygulama-
sına devam etmiştir.

İşbu nedenle, sendikamız üyesi, 2017/ Aralık ayı aylık prim ve 
hizmet belgesinde yer alan işçilerden; tek hekim / heyet raporu 
ile istirahat izni kullanan, ücretli / ücretsiz izinde bulunan veya 
Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği’nde belirtilen diğer eksik 
gün bildirimi hallerinden biri nedeniyle fiilen 4.12.2017 tarihi 
itibariyle çalışmayan, işbu tarihten önce fasılalı çalışmaları bu-
lunan yedek (joker) işçilerin,  kamu kurumları ve/veya mahalli 
idarelerce “04.12.2017 tarihinde çalışmalarının bulunmadığın-
dan bahisle başvurularının reddedilmesine” ilişkin, Sendikamız 

Hukuk Müşavirliği tarafından ilgili İdari Mahkemelerde yürüt-
menin durdurulması talep edilmek suretiyle, ret kararlarının 
iptaline yönelik hukuki süreç başlatılmıştır.

4-  Adana 2. İdare Mahkemesi 2018/ 495 E. ve 2018/ 963 K. 
sayılı kararı ile “… bahsi geçen ihale kapsamında çalıştırılan 
personelden olduğu, her ne kadar 04.12.2017 tarihi itibariy-
le çalışması görülmemekte ise de, 2017 yılından geriye doğru 
muhtelif tarihlerde çalışmalarının olduğu, dolayısıyla dava-
cının anılan ihale kapsamında istihdam edilen personelden 
olduğu, 04.12.2017 tarihinde fiilen çalışmasa da bunun izin 
gibi nedenlerle çalışmayan işçilerin yerine bakım (joker) ele-
manı olarak çalışmasından kaynaklandığı, başka bir ifadeyle 
04.12.2017 tarihinde bir işçinin izinli olması durumunda bu 
tarihte çalışıyor olduğu yolunda SGK kaydı bulunacak olan 
davacının bu tarihte kaydının bulunmamasının anılan iş ye-
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rinde çalıştığı gerçeğini değiştirmeyeceği, 
nitekim dava dosyasında yer alan bilgi bel-
gelerde de davacının belirli aralıklarla çalış-
tığı, 696 sayılı KHK kapsamında sürekli işçi 
kadrolarına atanma talebinin belirtilen ge-
rekçeyle reddine dair dava konusu işlemde, 
anılan KHK nın amacı da dikkate alındığın-
da mevzuata ve hukuka uygunluk bulunma-
dığı sonucuna varılmıştır.” Şeklinde karar 
vermiştir.

Adana 2. İdare Mahkemesi 2018/ 495 E. ve 
2018/ 963 K. sayılı kararı,  personel çalıştı-
rılmasına dayalı hizmet alım sözleşmeleri 
kapsamında olmakla beraber 2017/ Aralık 
ayı aylık prim ve hizmet belgesinde yer alan 
işçilerden; tek hekim / heyet raporu ile isti-
rahat izni kullanan, ücretli / ücretsiz izinde 
bulunan veya Sosyal Sigorta İşlemleri Yönet-
meliği’nde belirtilen diğer eksik gün bildirimi 
hallerinden biri nedeniyle fiilen 4.12.2017 ta-
rihi itibariyle çalışmayan, işbu tarihten önce 
fasılalı çalışmaları bulunan ve yargı sürecini 
başlatan yedek (joker) işçilerimiz için emsal 
teşkil etmesi hasebiyle büyük bir önem arz 
etmektedir.

Mahkeme kararına karşı davalı kamu kurumu 
tarafından istinaf başvurusunda bulunul-

muştur. Yargılama süreci Sendikamız tarafın-
dan takip edilmektedir.

Ancak, şu hususu belirtmek isteriz ki, kamu 
kurum ve kuruluşları ve/veya mahalli idare-
lerce başvuruları reddedilen, ret kararlarına 
müteakip hatalı yönlendirmeler neticesinde 
2577 Sayılı İdari Yargılama Usulü Kanundaki 
dava açma süresini kaçıran yedek (joker) işçi-
lerimiz, idari mahkemelerin iptal kararların-
dan yararlanamayacak, sürekli işçi statüsün-
de istihdam edilemeyecektir. 

Bu nedenle, yargı yoluna başvuran yedek 
(joker) işçilerin başvurularının reddine dair 
iptal kararları ve haklarının gasp edildiğine 
yönelik tespitler dikkate alınarak yargı yolu-
na başvuramayan yedek (joker) işçilerimizin 
kamu kurum ve kuruluşları ve/veya mahalli 
idarelerin sürekli işçi kadrolarında istihdam 
edilmelerine yönelik düzenleme yapılması 
gerekmektedir.

5- Kamu kurum ve kuruluşları ve/veya mahal-
li idarelerce sürekli işçi statüsünde istihdam 
edilmeyen yedek (joker) işçiler ile kadro uy-
gulaması dışında kalan tüm işçilerimiz adına, 
düzenleme yapılmasına yönelik Sendikamız 
ve Konfederasyonumuz HAK- İŞ’ in mücade-
lesi devam etmektedir.
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Klasik
Sultan Alparslan'ın 

Malazgirt Konuşması
Tarihî kaynaklarda Selçuklu Sultanı 

Alparslan, Malazgirt savaşından önce 
“bu benim kefenim olsun” diyerek be-
yaz bir elbise giyer ve Cuma namazını 
kıldıktan sonra askerlerine şu muhte-
şem konuşmayı yapar: 

“Askerlerim! Kâfirlerin sayısı hesap 
edilemeyecek kadar çoktur. Onların 
yanında mancınıklar ve pek çok savaş 
aletleri vardır. Başarılı olabilmemiz 
için kendileri ile uzaktan değil, içle-
rine kadar girerek savaşmamız, man-
cınıkları kurmalarına, savaş aletlerini 
kullanmalarına fırsat vermememiz ge-
rekir. Sayımız az olsa da, ben, minber-
lerde hem bize hem de Müslümanlara 
dua edilen bu vakitte düşmana saldır-
mak istiyorum. Bu vakit, bütün min-
berlerde İslâm orduları için dua edilen 
bir vakittir. Halk da bu dualara ‘amin’ 
diyecektir. Belki de Allah onlardan bi-
rinin duasını kabul eder. Ya Azîz ve 
Celîl olan Allah’ın yardımıyla amacım 
olan zafere ulaşır ya da şehit olarak 
cennete giderim. İçinizden beni takip 
etmek isteyenler arkamdan gelsin. 
Yaşamayı seven ve geri dönmek iste-
yenler ise kendilerine karşı herhangi 

bir kınanma olmaksızın geri dönebilir-
ler. Burada artık Allah’tan başka emir 
veren ve yasaklar koyan bir sultan ya 
da emirlere icabet eden asker yoktur. 
Ben de sizlerden biriyim ve bugün si-
zinle birlikte savaşacağım… Benim ar-
dımdan gelerek canlarını Allah’a hibe 
edenler için cennet ve ganimet, bıra-
kıp gidenler için ise cehennem ve se-
falet vardır.”

Sultan’ın bu etkileyici sözleri üzeri-
ne heyecanlanan ve birazdan düşmana 
hücum edecek olan Selçuklu askerleri 
şu karşılığı verdiler:

“Ey Sultan! Biz senin yanındayız. 
Senden sonra bize hayat yoktur. Sen 
ne yaparsan biz de aynısını yapar, sana 
yardım ederiz. Nefsin için neyi uygun 
görürsen, biz de kendimiz için onu uy-
gun görürüz. Sen dilediğin gibi hare-
ket et!”

Alpaslan’ın bu konuşmasından son-
ra ordu savaşa girer ve 26 Ağustos 
1071’de zafer Selçukluların olur. 

(Prof. Osman Turan, Selçuklular Tarihi, 
Alparslan ve Zamanı)



Kırk Yılın Sevdası
Sevdanın zamanı olur mu? vakti, saati, ayı, yılı olmaz ki! Gerçekten 
sevdaysa onunla dolar vaktin zaten. Bir sevdayla başlarsan yapa-
cağın işe o sevdanın peşinde geçer ömrün. Uzun yolculuklara çık-
maya adım atmaya karar verirsin aynı sevdayla. Toprağa bir tohum 
dikersin büyüsün diye yine sevdayla beklersin onu. Bir fidanla bir 
orman olur. Orman olmak için emek çekmek gerekir. Mücadele ge-
rekir, sabır gerekir. Diktiğin tohumun başına gelebilecek her şeye 
göğüs germek gerekir. Tohumun fidan olmasını beklerken bir yan-
dan da elinden geleni yapmak lazımdır. 

Hani suya bir taş atarız; halka halka yuvarlak olur taş atınca, işte o 
halkalar attığımız taşın bize kazandırdıklarıdır. 

24 Ocak 1979 yılında bir taş atılmış sendikamız için. O günden bu-
güne küçük halkalar büyüyüp denize kavuşmuş hamdolsun. Kurul-
duğu günden bugüne halkaları büyütmek için yapılan mücadeleler, 
darbeler, engellemeler, kaybedilenler, denizi bulandırmak için elin-
den geleni yapanlara rağmen; inanarak yılmadan bugünlere gelip 
suyu bulandırmadan okyanus olmanın güzelliği çok anlamlı bence.

40 yıllık sendikal birikim, 40 yıllık emek, 40 yıla tanık olmuş bir tarih. 
40 rakamı çok kutsaldır İslamda önemlidir. Hz. Hatice' nin sevdası-
dır, sabrıdır. Sabrının ve inanmasının karşılığını Efendimiz Hz. Mu-
hammed (s.a.v.) ile almasıdır 40.

Ne mutlu bizlere ki Genel Başkanımız da Adıyaman' da kaynağına 
attığı taşın halkasına inanmış, sabretmiş, mücadele etmiş ve iyi ki 
bizleri de bu halkaya dahil etmiş. Yoluna çıkan engellere yılmadan, 
tahriklere algı operasyonlarına aldırmadan güvene dayalı İNSAN VE 
EMEK birlikteliğini bugünlere bir sevdayla getirdiği için hepimiz ken-
disine teşekkür borçluyuz.

Bakmayı bilmek çok önemli Genel Başkanımız kurulduğu  günler-
den itibaren Sendikamız için büyük resme baktı. Aile olmayı öğren-

dik, kol kırılsa yen içinde kalır demeyi öğrendik. İnanırsak mücadele 
edersek aşamayacağımız engel olmadığını öğrendik. Ait olmayı ai-
diyet duygusunu öğrendik. 

Bizler bizi bu 40 yıla ulaştırana hamd ederek sahip çıkmalıyız bu 
sevdaya. Elbette hepimizin kusurları olmuştur. Eksikleri, yanlışları. 
Hatalardan ders almaktır 40 yıla ulaşmak. Sarılacak yorganlar lazım 
değil ki bize, SARINACAK yürekler lazım...

İşte o zaman bir 40 yıl daha sevdalı oluruz. Bu sevdayı HAK için his-
sederek yaşatırsak 40 yıllar yetmez bize. Kapıları kapatmadan, ışık-
ları söndürmeden gayretli, çalışkan ve hoşgörülü olmalıyız. Vefalı 
olmalıyız. Kim bilir 40 yılın içinde ne vefalar yaşandı ne vefalar bitti. 
İstanbul' da bir semt adı olmamalı vefa.

Memleketimin toprak kokan yolları gibi sendikamızın şubeleri var 
yurdumda o şubeler 40 yılın çiçekleri. 40 yılın halkaları, 40 yılın sev-
daları. " Çiçeklerle hoş geçin balı incitme gönül" diyen Yunus Emre 
gibi bu büyük ailede herşeye rağmen sahibi hürmetine severek ça-
lışmaktan geri kalmadan yolumuza devam etmeliyiz. Sendikamız 
bizim gökyüzümüz. Güzel hayaller kuralım sendikamız ile ilgili yü-
rekten inanalım. Fedakarlık yapalım, mücadele edelim.

Selam olsun 40 yıla tanık olanlara, emek verenlere bizi bugünlere 
getirenlere. 40 yıla katkısı olanlar sağolsun, ebediyete intikal eden-
ler nur içinde yatsın. 40 yıllık sevdayı 40 yılın hatIrıyla hediye edenler 
varolsun. Hakk için emek verenlere RABBİM yardım etsin. Hatırımız 
sayılsın yolumuz açık olsun.

Havva Sarıca
Hizmet-İş Sendikası Denizli Şube Sekreteri

İki Belgesel Arasındaki "Medeniyet" 
Farkı: "Doğadaki İnsan" ve "İnsan 
Doğaya Karşı"
Her iki program da belgesel türü yapımlardan... Ve yine her ikisi de 
TRT Belgesel'de yer alan programlardan...

Oğlum her ikisini de fırsat buldukça izler. Zaman kalır ve denk gelir-
sek, biz de "Doğadaki İnsan"a bakarız zaman zaman...

Arada önemli bir fark var: Biri yerli, diğeri yabancı yapım...
Ama onun dışında arada çok büyük bir fark daha var ki; o da BAKIŞ 
AÇISI... 
Birisi doğayı karşısına almış, "İnsan Doğaya Karşı" diyerek onunla 
savaşıyor. Diğeri ise, bizzat doğanın içinde ve "Doğadaki İnsan" ol-
manın tadına varıyor, keyfini çıkarıyor.

Bu bakış açılarının farklı olmasının sebebi ise, içinden geldikleri 
MEDENİYET FARKI...

Biri, dağdaki aç kurtları bile düşünüp, onlar adına vakıf kuran Os-
manlı Medeniyetinin izini taşıyor. Ki, Osmanlı Medeniyeti, "Uhud 
bizi sever, biz Uhud'u..." diyen ve bir dağı bile sevgisinden mahrum 
bırakmayan Hz.Peygamberi kendine örnek almış; "Kıyametin kopa-
cağını bilseniz dahi elinizdeki ağacı dikin" diyerek ve ırmaktan ab-
dest alırken dâhi suyu israfı yasaklayarak "çevreci/ doğayı ve doğal 
kaynakları koruyan" ilkeleri şiar edinmiştir. Bu medeniyetin içinden 
gelen bir insan da, öyle yada böyle kodlarında yer alan bu hassasi-
yetle doğaya yaklaşır ve doğanın içinde olmayı, karşısında olmaya 
tercih eder.

Diğeri ise, kendisinden olmayan ve kendisine karşı olduğunu dü-
şündüğü her şeyi yok etmek üzere varlığını bina etmiş bir sistem-
den (medeniyet bile değil) geliyor. Hâliyle, içinde bulunduğu doğayı 
bile (içinde olduğunu gözardı edip, bindiği dalı keserek) karşısına 
alıp savaşıyor. "Programın adına takılmayın, aslında öyle değil..." 
diye itiraz edebilirsiniz belki. Lakin bireysel bilinçaltı olduğu gibi, 
toplumsal bilinçaltı da vardır. Kimbilir, belki de açıkça söyleneme-
yenler, dolaylı yoldan dile dökülüyordur...

Sultan Yılmaz Karadağ
Radyo Programcısı
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Temsilci ve 
Komitelerimizden
Sendikamızın Şube Yöneticileri, Temsilciler 
ve Komitelere yönelik Bölgesel Eğitim Semi-
nerlerinde “Seminer Değerlendirmesi” for-
munda, “Sizce bir sendikanın görev ve hedefi 
ne olmalıdır, nasıl bir sendika düşünüyorsu-
nuz? Kendinizi sendikanızla nasıl bir aidiyet 
bağı içinde görüyorsunuz?” sorusuna verilen 
cevaplardan:….

“Görev ve hedef: Önce insan, önce emek

Nasıl bir sendika: İşçinin yasıl hakkını so-
nuna kadar gözeten sendika

Aidiyet: Güçlü bir sendika ve güçlü bir 
temsilci. Sendika gücü ile orantılı.”

“Önce insan mantalitesi olmak üzere siyasi, 
ırki ve mezhepsel bir ayrılık gözetmeksizin 
delege ve temsilci noktasında seçimler ya-
pıp, işçinin ve işçinin doğası gereği ülkesi, 
bölgesi, milli ve manevi değerlerimizi ön 
planda tutan, aktif eğitim konusunda sürdü-
rülebilir olmaktır.

Fikri anlamda ve işçi öz değerlerine sahip 
çıkılması konusunda benimle aynı fikirde 
oldukları için bir aidiyet duygusu hissediyo-
rum.”

“Daima ileri ufukların geniş olması, ileriyi 
düşünmeleri. “

“Ülkenin birlik beraberliğini muhafaza. İşçi 

haklarının, alın terinin kurumadan ödenme-

si. Hakkı hak bilip işçi hakkına sahip çıkma, 

adaletli olma, adaleti sağlama. Hak deyince 

akan sular duruyor. Adına uygun kurum ayırt 

etmeden işçi kardeşlerimizin haklarının alın-

ması ve korunması.”

“Çalışanların hak ve özgürlüklerini daha 
iyi şartlara getirmeye çalışmasını istiyo-
rum. Kendi evimiz ve işimiz olarak görü-
yor diğer işçi arkadaşları iyi bir şekilde 
temsil etmeye borçlu olarak görüyorum. “

 “İşveren ve işçi arasında köprü oluşturması. 

Her daim işçinin hakkını savunan ve onlara 

güven veren bir sendika düşünüyorum. “

“Mazlumun mağdurun yanında olmalı. 
Bütün işi emekçi kardeşlerimizin hakla-
rını son noktasına kadar savunmalı. So-
nuna kadar güvendiğim ve inandığım bir 
sendika üyesi olduğuma inanıyorum.”

“Hepimiz biriz, bir aileyiz.”

“Çalışanların haklarını kanunlar çerçevin-
de savunmak güzel ve onur verici bir duy-
gu. Adil ve haklı bir mücadele içinde olup 
sonucunda başarı sağlamak beni mutlu 
kılıyor. Hem de çok. HAK-İŞ’te olduğum 
için mutlu ve gururluyum.”

Adam Gibi Adam
Geceyi gündüze katar yorulmaz,
Emeğinden asla hesap sorulmaz,
Muhalefet olana küsmez kırılmaz,
Adam gibi adam Mahmut Arslan.
 
Çalışır, işini namusu bilir,
Aldığı makamın hakkını verir,
Onurludur her daim başı dik yürür,
Adam gibi adam Mahmut Arslan.
 
Memlekete kattığı eserleri çok,
Sorun bakın üyelerine sevmeyeni yok,
Öksüzler, yetimler, garibanlar tok,
Adam gibi adam Mahmut Arslan.
 
Herkese verir ayrı değeri,
Taşeronların gönlünde ayrıdır yeri,
Yıllar sonra bile konuşulacak eseri,
Adam gibi adam Mahmut Arslan.
 
Kimine abidir kimine gardaş,
Fakire yetime oluyor yoldaş,
Düğünde cenazede başı çeker baş,
Adam gibi adam Mahmut Arslan.
 
Alçak gönüllüdür kibri bilmez,
Yalana, dolana, oyuna gelmez,
Bir yetim ağlasa o asla gülmez,
Adam gibi adam Mahmut Arslan.
 
Meziyetleri saymakla bitmez,
Yazmaya kalksam sayfalar yetmez,
Ak sevdası gönlünden gitmez,
Adam gibi adam Mahmut Arslan.
 

Sebahat Çiçek
Hizmet-İş Sendikası
Ankara 7 No.lu Şube Üyesi

Mustafa YİĞİT Hizmet-İş Sendikası İstanbul 7 No'lu Şube Kültür-Sanat Komite Başkanı
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VEFAT
Kurucu Genel Başkanımız Hüseyin Tanrıverdi’nin annesi,

İstanbul 5 No.lu Şb. Başkanımız Mustafa Şişman’ın kayınbabası 
ve dayısı,

Genel Merkez Personelimiz İhsan Kara’nın eniştesi,

Malatya Şubemizden üyemiz Bayram Çolaklı,

İskenderun Şube Mali Sekreterimiz Ergün Uzgaş’ın Babası,

İstanbul 5 No’lu Şube Başkanımız Mustafa Şişman’ın 
kayınpederi, 

İstanbul 5 No’lu Şube Başkanımız Mustafa Şişman’ın dayısı,

İzmir İl Başkanımız Bürhanettin Barbak’ın babası,

Eski Hukuk Müşavirimiz, Danıştay Üyesi Muharrem Özkaya’nın 
annesi,

Trabzon Şube Başkanımız İsmail Hakkı Kaplan’ın babası,

Genel merkez personelimiz Recep Sarıkamış’ın amcası,

Genel merkez personelimiz Şefika Can’ın halası,

Elazığ Şube Kadın Komite Başkanı Lale Adlı,

Konya Eski Şube Yöneticilerimizden Faik Kara

Genel Merkez Personelimiz İbrahim Ok'un annesi,

Genel Merkez Eski Personelimiz Ahmet Özyurt'un babası,

Genel merkez Personelimiz Ramazan Biçer'in amcası,

Vefat etmişlerdir. Merhum ve merhumelere Cenab-ı Allah’tan 
rahmet, yakınlarına, sevenlerine ve camiamıza sabır ve baş 
sağlığı dileriz.

GEÇMİŞ OLSUN
Genel Sekreter Yardımcısı Metin Karagöz'e geçirmiş olduğu 
ameliyat nedeniyle geçmiş olsun der, şifalar dileriz.

TEBRİK
Genel Merkez Personelimiz Abdurrahman Sefa Ulu,

Genel merkez personelimiz Ayşe Orhan,

İstanbul 6 No.lu Şube personelimiz Caner Sezer,

Genel merkez personelimiz Gönül Bostan’ın oğlu,

Kurucu ve Onursal Genel Başkanımız Hüseyin Tanrıverdi'nin oğlu

evlenmiştir, tebrik eder mutluluklar dileriz.

HİZMET-İŞ SENDİKASI GENEL YÖNETİM KURULU

Orhan KARARTI Hizmet-İş Sendikası Kırıkkale Şubesi Kültür-Sanat Komite Başkanı
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Tebessüm
BANKACI VE İŞLEM HACMİ
İki tane bankacı parkta yürüyormuş. Birisi yaşlı bir kurt, diğeri 
ise yeni bankacı...

 Yaşlı bankacı ekonominin sırlarını öğretmek için genç olana 
nasihat veriyormuş. “Bak evlat ekonomide önüne hangi 
fırsat çıkarsa çıksın bunu değerlendirmen gerekir. Mesela 
önümüzde bir hayvan dışkısı var. Sana bir milyar versem onu 
yer misin?” der. 

Genç bankacı, “Gerçekten mi efendim? Tamam, neden 
olmasın?” der ve dediğini de yapar. Sonra tekrar yürümeye 
devam ederler. Karşılarına bir tane daha çıkar. Yaşlı bankacı, 
“Bak şimdi evlat, misal bana da bir milyar versen ben de 
bunu yerim.” der. 

Genç bankacı, “Tamam o zaman efendim, yediğiniz takdirde 
ben de size bir milyar vereceğim.”  der. Gerçekten de yaşlı da 
dediğini yapar ve genç olan bir milyarı kendine uzatır. Daha 
sonra yürümeye devam ederler. 

Genç bankacı, “Sizden bir milyar aldım ben yedim. Verdiğiniz 
parayı alıp siz de yediniz. İkimiz de kârlı çıkmadık, biz bu b.ku 
niye yedik?” der. Yaşlı bankacı, “Öyle deme evlat, iki milyarlık 
işlem hacmi oluşturduk.” der.

KÜVETİN TIPASINI ÇEKMEK
Bir akıl hastanesini ziyareti sırasında, adamın biri sorar:

- Bir insanın akıl hastanesine yatıp yatmayacağını nasıl 
belirliyorsunuz?

Doktor: - Bir küveti su ile dolduruyoruz. Sonra hastaya üç sey 
veriyoruz. Bir kaşık, bir fincan ve bir kova. Sonra da kişiye 
küveti nasıl boşaltmayı tercih ettiğini soruyoruz. 

Adam: - Anladım. Normal bir insan kovayı tercih eder. Çünkü 
kova kaşık ve fincandan büyük.

- Hayır, der doktor. Normal bir insan küvetin tıpasını çeker.

AKIL HASTANESİNDEN KAÇAN DELİLER
1960'lı yıllarda bir şehrimizin akıl hastanesinden, ihmal sonucu 
deliler kaçar. Şehrin tamamına dağılırlar!  Toplam 580 deli 
kaçmıştır. Resmi makamlar panikler. Başhekime: “Doktor bey ne 
yapalım? Bunları nasıl toplayacağız? Bize bir çare bul?” derler. 
Hastanenin başhekimi, akil bir hekimdir. Der ki; “Bene bir düdük 
verin ve arkama da birkaç kişi yapışarak gelin” 

Başhekim önce, birkaç kişi de arkasında trencilik oynayarak şehrin 
bütün sokak ve caddelerini çocuk oyun sesleri çıkararak “cuf cuf” 
diye dolaşırlar.  Biraz sonra kuyruk giderek çoğalır. Derken kaçan 
bütün deliler kuyruğa takılır. Başhekim yönünü hastaneye çevirir 
ve bütün deliler hastaneden içeri girer. Böylece problem çözülür. 

Fakat, akşam yoklaması yapılınca tuhaf bir durum ortaya çıkar. 
Hasteneden kaçan 580 deli yerine, trencilik oynayarak gelenlerin 
sayısı 652’dir.

BEN ÇOK İYİYİM
Bir kamyonun çarpmasıyla yaralanmış olan çiftçi Mehmet 
amca kazadan sorumlu tuttuğu taşıma şirketine dava açıyor.

Mahkeme salonunda şirketin avukatı ile Mehmet Amca karşı 
karşıyalar ve Avukat soruyor;

- "Ama siz kazadan sonra gelen polis memuruna 'ben çok 
iyiyim' demediniz mi?”

- "Anlatayım ağam; Ben bizim eşeği gasabada satışa 
götürmek üzere gamyonetime bindirmiştim ki…"

- "Bırakın ayrıntıları Memet bey, siz sadece soruma yanıt 
verin: Siz, kazadan hemen sonra gelen Polis memuruna 'Ben 
çok iyiyim' dediniz mi, demediniz mi?

- "İşte anlatıyom ya Avukat bey; eşeği gamyonete yüklemiş, 
yola çıkmıştım ki…"

Avukat tekrar adamın sözünü kesti ve hakime dönerek:

- "Sayın hakim, size olayın tam olarak nasıl gerçekleştiğini 
davacının kendi ifadesi ile almaya çalışıyorum ama, soruma 
yanıt vermiyor. Bu bey, kazadan hemen sonra olay yerine 
ulaşan polis memuruna ifadesinde 'çok iyi' olduğunu 
söylemiş. Kayıtlara geçmiş. Şimdi, aradan kaç hafta sonra 
müvekkilime dava açıyor. Ben bu davada, bu şahsın 
mahkemeyi yanıltmaya çalıştığına inanıyorum. Lütfen, 
sadece soruya yanıt vermesini söyler misiniz?" 

Yargıç çiftçinin hikayesiyle ilgilenir gibiydi;

- "Eşek hakkında söyleyeceklerini merak ettim aslında. 
Bırakalım da anlatsın…."

Memet amca Yargıça teşekkür ederek devam etti;

- "İşte dediğim gibi, sayın Hakimim, tam eşeğimi 
gamyonetime bindirmiş şehre doğru gidiyodum ki, 
bu şirkete ait gucuman bi kamyon, “DUR” tabelasına 
aldırmadan üzerime sürdü ve bize çarptı. Ben yolun bi 
yanına fırladım, Garagaçan bi yana… Nasıl kötüyüm, nasıl 
kötü, anlatamam… Gıpırdanamıyom sancıdan… Öte yanda 
garagaçan bir anırıyo, bir anırıyokine, ortalık inliyo. Derkene 
bi pulis memuru geliveedi, garagaçanın sesini duymasile 
önce ona dooru getti, eğildi, bahtı, tabancasına davrandı, 
alnının göbeenden garagaçanımı vurmasın mı! Soonacııma, 
yolun garşı tarafına geçti, bana dooru geldi, dedikine.

- "Eşeğin hali berbattı, vurmak zorunda galdım, 'Sen 
nassın?"..."



Mehmet KESKİN Genel Başkan Yardımcısı

Sendikamız HİZMET-İŞ’in 40. Yılında, arka planına baktı-
ğımızda; başarılarında, yükselişinde ve Türkiye’nin en 
büyük sendikası olmasında en önemli unsurun her ka-
demedeki kadrolarına verdiği eğitim olduğunu görürüz. 

Sendikaların kurumsal tarihlerine baktığımızda; öncelikli 
gönüllü, özverili, emek mücadelesine inanmış kadroların şartlar ve 
imkanlar ne olursa olsun, ne kadar kısıtlı ve yetersiz olursa olsun 
ilerleyişini görürüz. Burada önemli olan; inanmışlık ve samimiyet-
tir. Tarihte birçok zoru başaranlar, engelleri aşanlar hep inanan ve 
inandığı yolda samimi olanlar olmuştur. 

Eğitim, bir sendikanın kendisini oluşturan ve geleceğe taşıyan kad-
rolarına verdiği değeri ortaya koyar. Eğitime ayrılan bütçe, zaman 
ve kadrolar, sendikaların geleceğinin sağlıklı bir şekilde inşa edi-
leceğinin göstergesidir. İnsanın organizmasındaki kan dolaşımı ne 
ise Sendikaların bünyesindeki eğitim de odur. Yâni, sendikaların 
hayatiyeti, canlılığı ve var olabilmesi ancak eğitimle mümkündür. 

Bir düşünürün söylediği gibi “eğitim hayata hazırlık değil, hayatın 
ta kendisidir”. Bu özdeyiş, nitelikli sendikacılığın sürekli eğitimle 
mümkün olacağına vurgu yapmaktadır. 

Sendikamız HİZMET-İŞ; eğitime verdiği önemi, her platformu adeta 
bir eğitim programı niteliğine büründürerek sürdürmektedir. Şube 
Genel Kurullarımızdan Toplu İş Sözleşmelerimize, Uluslararası 
etkinliklerimizden projelerimize ve sosyal çalışmalarımıza kadar 
yaptığımız bütün faaliyetlerimizin tamamında mensuplarımızın 
nitelikli sendikacılar olarak yetişmesi amaçlanmaktadır. 

Eğitim ve Sosyal İşlerden sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı bün-
yesinde sürdürmüş olduğumuz Eğitim Programlarımızı da bu fel-
sefe ile devam ettiriyoruz. Sayısal çoğunluğunuz ne olursa olsun, 

nitelik olarak bir farkınız varsa mesafe alabilir ve farkındalık mey-
dana getirebilirsiniz. HİZMET-İŞ’in diğer sendikal anlayışlardan far-
kı da işte buradadır. 

Türkiye’nin en büyük işçi sendikası olarak, büyümenin verdiği güç 
ve dinamizmin üzerimize yüklediği görevlerden birisi de eğitime 
daha çok zaman, daha fazla bütçe ve daha fazla kadrolar ayırmak, 
böylece mensuplarımızın niteliğini daha da yükseltmektir.  Bu 
amaçla, eğitim faaliyetlerimizi ara vermeden sürdürüyoruz. 

Sendikamızın dört yıllık faaliyet dönemini kapsayan zaman ke-
sitinde, ülkemizin en ücra köşesine kadar yayılan teşkilatımızın 
omurgasını teşkil eden Şube Yöneticileri, Temsilciler ve Komite-
lerimizi daha donanımlı kılmak, Sendikamızın duruşu, ilkeleri ve 
gelecek perspektifini paylaşmak ve daha ileri hedeflere hazırlamak 
için Eğitim Çalışmalarımızı sürdürüyoruz. 

Yaşadığımız yüzyıl, bilgiye doğrudan ulaşımın kolaylaştığı bir yüz-
yıldır. Ancak, bilgi çeşitliliği beraberinde bilgi kirliliğini de getirmek-
tedir. Bilginin hızlı yayılması ve doğru bilgiye ulaşmada ve dona-
nımda kurumsal eğitimlerin önemi büyüktür. 

Bilhassa da örgütlenme temelli kurumsal yapıların yani başta sen-
dikaların her türlü bilgi kirliliğine karşı mensuplarını eğitmeleri ve 
donanımlarını güçlendirmeleri şarttır. Mensup oldukları sendikay-
la doğrudan gönül bağı kurmanın ana yolu; kurumsal eğitimlerdir. 
Sendikamız HİZMET-İŞ’in bu anlamda bizzat planlayıp organize ve 
realize ettiği eğitimler, her türlü bilgi kirliliğine karşı bir zırh olarak 
doğru bilgiyle donanmayı esas almaktadır. 

Nitelikli sendikacılık nitelikle eğitimle; nitelikli eğitim de nitelikli 
sendikacılıkla olur. Birbirinin olmazsa olmazı şeklinde oluşan bu 
döngüyü sağlıklı olarak gerçekleştiren sendikalar, kurumsal yapı-
larını geleceğe taşıyabilirler. 

Sendikamız HİZMET-İŞ’in eğitime verdiği önem, zaman, kadro ve 
bütçesi, nitelikli sendikacılığın göstergesidir. 

HİZMET-İŞ olarak, bu anlayışla eğitim programlarımızı sürdürüyoruz.

SÜREKLİ EĞİTİM
VE NİTELİKLİ 
SENDİKACILIK

 Nitelikli sendikacılık nitelikle eğitimle; 
nitelikli eğitim de nitelikli sendikacılıkla olur. 
Birbirinin olmazsa olmazı şeklinde oluşan 
bu döngüyü sağlıklı olarak gerçekleştiren 
sendikalar, kurumsal yapılarını geleceğe 
taşıyabilirler. 
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MAHMUT ARSLAN
GENEL BAŞKAN

HALİL ÖZDEMİR
Genel Başkan Yardımcısı

(Teşkilatlanma)

CELAL YILDIZ
Genel Başkan Yardımcısı

(Mali İşler)

MEHMET KESKİN
Genel Başkan Yardımcısı

(Eğitim ve Sosyal İşler)

ALİ RIZA YILMAZ
Genel Sekreter

HÜSEYİN ÖZ
Genel Başkan Yardımcısı

(Genel Başkan Vekili)

ŞUBE BAŞKANLIKLARI 

ADANA
Şb. Bşk.: Abdurrahman YÜCEL
Çınarlı Mah. İnönü Cad. Günep Kuruköprü İş 
Mrk. No:42 Kat:6 Daire 602 SEYHAN / ADANA
Tel-Fax: 0 322 457 65 80

ADIYAMAN
Şb. Bşk.: Hasan KILINÇ
Hoca Ömer Mahallesi Selçuklu İşhanı: Kat:3 
No:2 ADIYAMAN
Tel-Fax: 0 416 216 41 44

AKSARAY
Şb. Bşk.: Nedim DENİZ
Minarecik Mahallesi Turizm Caddesi Eras 
İşhanı Kat: 3 No:324 AKSARAY
Tel-Fax: 0 382 213 69 09  

AMASYA
Şb. Bşk.: İSMAİL PAZAR
Dere Kocacık Mah. Ferhat Sinan Sağıroğlu Sk. 
Temizişler Apt.No:7 A/1 AMASYA
Tel-Fax: 0 358 212 79 22

ANKARA 1 NO’LU
Şb. Bşk.: Raşit ŞAHİN 
Tandoğan Mah. Zeki Uğur Cad. No:9/2
Sincan / ANKARA
Tel: 0 312 271 11 61
Fax: 0 312 276 73 02

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

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

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

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

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

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

BALIKESİR
Şb. Bşk.: Savaş DAL
Eski Kuyumcular Mah. Çavuş Sk. 
Sandıkçı Apt. No: 18/9
Karesi / BALIKESİR
Tel-Fax: 0 266 243 11 33

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

ÇORUM
Şb. Bşk.: Mustafa KÖROĞLU
Gazi Cad. 4.Sokak Turgut Özal İş Merkezi Kat:2 
No:72 ÇORUM
Tel-Fax: 0 364 225 58 08

DENİZLİ
Şb. Bşk.: Sezai SÖYLEMEZ
Topraklık Mahallesi Kayalık Caddesi 64. Sokak 
No: 23 Kat: 2 Daire 3 Pamukkale / DENİZLİ
Tel-Fax: 0 258 263 97 28  

ELAZIĞ
Şb. Bşk.: Kazım CAVLI
Nailbey Mah. Vali Fahribey Cad. Emir İş 
Merkezi No: 43/2 ELAZIĞ
Tel-Fax: 0 424 238 22 19

ERZİNCAN
Şb. Bşk.: Harun MUTLU
Atatürk Mahallesi 357. Sokak MER Plaza
Kat: 3 No: 308 ERZİNCAN
Tel-Fax: 0 446 214 10 05
  
ERZURUM
Şb. Bşk.:  Erol AKSAKAL
Kazım Karabekir Paşa Mahallesi Orhan Şerif 
Soy Caddesi Özlem İş Merkezi A Blok 
Yakutiye / ERZURUM
Tel-Fax: 0442 234 07 95

GAZİANTEP
Şb. Bşk.: Halil İbrahim TANRIÖVER
İncilipınar Mah. Gazimuhtarpaşa Bulvarı 
Tekerekoğlu İş Mrk. Kat:2 No:54
Şehitkamil/GAZİANTEP
Tel: 0 342 231 99 44
Fax: 0 342 230 31 30  

İSKENDERUN
Şb. Bşk.: Mehmet YETİM
Şavaş Mah. Şehit Pamir Cad. No:40 4 Nolu Bld. 
İşhanı Kat:4 Daire No:18 İskenderun / HATAY
Tel-Fax: 0 326 617 51 41

İSTANBUL 1 NO’LU
Şb. Bşk.: Mustafa CANPOLAT
Kaptanpaşa Mah.Darülaceze Cad. Famas İş Mrk.
B Blok No:47 Kat:3 Okmeydanı - Şişli / İSTANBUL 
Tel: 0 212 220 54 17
Fax: 0 212 220 38 59

İSTANBUL 2 NO’LU İETT
Şb. Bşk.: Ahmet GÜNÇE
Kaptanpaşa Mah.Darülaceze Cad. Famas İş Mrk.
B Blok No:47 Kat:3 Okmeydanı - Şişli / İSTANBUL 
Tel: 0 212 220 54 17
Fax: 0 212 220 38 59
   
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   



İSTANBUL 4 NO’LU
Şb. Bşk.: Reşat KAYA
Molla Gürani Mahallesi Millet Caddesi Sadi 
Çeşmesi Sokak No:26/2 Kat:4 Daire No:8 
Aksaray – Fatih / İSTANBUL
Tel: 0 212 534 68 84
Fax: 0 212 534 68 76

İSTANBUL 5 NO’LU
Şb. Bşk.: Mustafa ŞİŞMAN
Rasimpaşa Mah. Rıhtım Cad. İzettin Sok. 
No:24/4 Kadıköy / İSTANBUL
Tel: 0 216 346 12 16
Fax: 0 216 346 17 67
 
İSTANBUL 6 NO’LU
Şb. Bşk.: Serdar Cafer ÖZKUL
Zeyrek Mahallesi Haydar Bey Caddesi
No:3/1 Fatih / İSTANBUL
Tel: 0 212 534 86 24
Fax: 0 212 534 86 17

İSTANBUL 7 NO’LU
Şb. Bşk.: Hüseyin TOPÇU 
İskender Paşa Mah. Dolap Cad. Önder Apt.
No: 28/7 Fatih / İSTANBUL
Tel: 0 212 525 01 78
Fax: 0 212 525 01 79  

İSTANBUL 8 NO’LU
Şb. Bşk.: Taner DURAN
Zeyrek Mahallesi Haydar Bey Caddesi
No:3/1 Fatih / İSTANBUL
Tel: 0 212 534 86 24 - 534 86 54
Fax: 0 212 534 86 17 

KAHRAMANMARAŞ
Şb. Bşk.: Ömer ÇINAR 
Şazi Bey Mah. 64002 SK. No:21 Dilsude Sit.
C Blok Kat:4 Onikişubat / KAHRAMANMARAŞ
Tel-Fax: 0 344 214 82 89

KARAMAN
Şb. Bşk.: Mehmet BAYRAKÇI
Fenari Mah. Molla Fenari Cad. Belediye İşhanı 
No:134 KARAMAN
Tel-Fax: 0 338 214 54 53

KAYSERİ
Şb. Bşk.: Serhat ÇELİK 
Gevher Nesibe Mah. Gür Sok. Ofisim Kayseri 
Plaza A Blok Kat: 3 No: 12 Kocasinan/KAYSERİ
Tel-Fax: 0 352 336 10 01     

KIRIKKALE
Şb. Bşk.: Celal YÜNLÜ
Ovacık Mahallesi Zafer Caddesi 594 Sk. 
Cumhuriyet Apt. No: 5/C KIRIKKALE
Tel-Fax: 0 318 224 21 75

KOCAELİ
Şb. Bşk.:  İdris ERSOY
Çukurbağ Mahallesi İnönü Caddesi  Kozan 
Apartmanı No:133 Kat-3-4-5 KOCAELİ
Tel: 0 262 331 95 83
Fax: 0 262 331 95 84

KONYA
Şb. Bşk.: Vacit SIR
Nişantaşı Mahallesi Kemerli İş Merkezi B/Blok 
No: 707-7 Selçuklu / KONYA
Tel: 0 332 233 61 60
Fax: 0 332 233 13 05  

MALATYA
Şb. Bşk.: Bünyamin GELERİ 
Halfettin Mahallesi Kahtalı Sokak (Adliye Yanı)  
Miraç İş Merkezi Kat: 4 No: 53-54 MALATYA
Tel-Fax: 0 422 322 61 07

MANİSA
Şb. Bşk.: Turan KARAFİL
1.Anafartalar Caddesi Vakıf İşhanı Kat:4 
No:406 MANİSA
Tel-Fax: 0 236 231 72 16

MUŞ
Şb. Bşk.: Yaşar KALIR
İk-Taş Yapı Kooperatifi  Kültür Mahallesi 167 
Sokak  No: 14/A Kat: 1 No: 4 MUŞ
Tel-Fax: 0 436 212 45 00

ORDU
Şb. Bşk.: Nevzat ACU
Şarkiye Mah. Fevzi Çakmak Cad. Ahmet Nasuh 
Beyoğlu İş Merkezi No:23/4 ORDU
Tel-Fax: 0 452 600 09 10

OSMANİYE
Şb. Bşk.:  Kadir ÇENET
Alibeyli Mah. Zafer Camii Sok. Dinçerler Apt. 
No:19 Kat:1 Daire:1 OSMANİYE
Tel-Fax: 0 328 812 75 07  

RİZE
Şb. Bşk.:  Mehmet ALACA
Eminettin Mah. Menderes Bulvarı Yavuz Plaza 
Kat:2 No: 105 RİZE
Tel-Fax: 0 464 217 02 97

SAKARYA
Şb. Bşk.: Mehmet Mesut GÖKDEMİR
Papuççular Mah. Adnan Menderes Cad. Pilavlar 
Apt. No:20/A Kat:1 D:1 Adapazarı / SAKARYA
Tel: 0 264 273 24 59
Fax: 0 264 274 48 54

SAMSUN
Şb. Bşk.: Ziya UZUN
Ulugazi Mah İstiklal Cad. M.Kefeli Apt. No:28 A 
Blok Kat:3 D:5 İlkadım / SAMSUN
Tel: 0 362 435 01 38

SİVAS
Şb. Bşk.: Nihat ŞİMŞEK
Hikmet Işık Caddesi İmam Hatip Sokak No:1 
Sancaktar İş hanı Kat:3  SİVAS
Tel-Fax: 0 346 221 29 15 

ŞANLIURFA
Şb. Bşk.: Seydi EYYÜPOĞLU
Kanberiye Mah. Zafer İş Hanı Kat:2
No:15 ŞANLIURFA
Tel: 0 414 314 27 55  Fax: 0 414 312 93 96  

ŞANLIURFA 2 NO’LU
Şb. Bşk.: Bozan İZOL
Bamya Suyu Mahallesi Atatürk Bulvarı 148. 
Sokak Abamor Apartmanı No: 2 Kat: 1
Tel: 0 414 313 68 86
Fax: 0 414 315 61 94  

TARSUS
Şb. Bşk.: Hüseyin GÜN
Şehit Mustafa Mah. 3502. Sk. No:5 Tarsus/MERSİN
Tel-Fax: 0 324 614 33 38

TOKAT
Şb. Bşk.: Resul DEMİR
Ali Paşa Mah. Yeni Hükümet Yanı
Altun Apt. No:13 Kat:1 TOKAT
Tel: 0 356 212 63 60
Fax: 0 356 212 63 61

TRABZON
Şb. Bşk.:  İsmail Hakkı KAPLAN
Çarşı Mahallesi Kahramanmaraş Caddesi 
Maraş Apt.No:51/9 K:3 Ortahisar / TRABZON
Tel-Fax: 0 462 326 07 15

UŞAK
Şb. Bşk.: Recep SORKUN
Fevzi Çakmak Mah. Gazi Bulvarı Demirtaş 4 
Apt. No: 38 K:3 D:5 UŞAK
Tel-Fax: 0 276 227 34 30

VAN
Şb. Bşk.:  Abdullah EFEOĞLU
Şerefiye Mah. Mareşal Fevzi Çakmak Cad. 
Hacıosman Sk. Safa İş Mrk. Kat:6 No:20 
İpekyolu / VAN  
Tel-Fax: 0 432 216 64 72

YOZGAT
Şb. Bşk.: Ferman ZARARSIZ
Şeyhosman Mah. Kayseri Cad. Aşiyan Konağı 
No: 14 Merkez / YOZGAT
Tel-Fax: 0 354 217 23 20

İL BAŞKANLIKLARI

AFYONKARAHİSAR
İl Başkanı: İbrahim GÜRBÜZ
Marulcu Mah. Kadınana Cad. Gürel İş Mrk.
No: 62 Kat: 2 Daire 3  AFYONKARAHİSAR

AĞRI
İl Başkanı: Hakan YİĞİT
Barış İş Merkezi Leylek Pınar Mah. 1704 Sok. 
No:8 Kat:2 Daire:18 AĞRI

AYDIN
İl Başkanı: Koray GÜNEŞ
Kurtuluş Mah. Adnan Menderes Bul.
Ay Ap. No:56 Kat:4 AYDIN
Tel-Fax: 0 256 214 36 54

BATMAN
İl Başkanı: Bünyamin SÖĞÜT
Gap Mah. Turgut Özal Bulvarı Bozogolden 
Plaza No: 264 Daire No: 204 BATMAN
Tel-Fax: 0 488 502 20 72
      
BİNGÖL
İl Başkanı: Abdülmecit AKDEMİR
Yenişehir Mah. Selhatin Kaya Cad. Çevlik İş 
Merkezi Kat: 2 No: 3 Merkez/BİNGÖL  

BOLU
İl Başkanı: Hacer ÇINAR
Semerkant Mah. İmaret Sk. İnci Plaza D: 6 BOLU

ÇANAKKALE
İl Başkanı: Vedat YILMAZ 
İsmet Paşa Mah. Hacıoğlu Sk. Esenler Apt. 
No:80 Kat: 3 Daire No:2 ÇANAKKALE  

DİYARBAKIR
İl Başkanı: Ercan KAHRAMAN
Mevlana Halit Mah. Şanlıurfa Yolu Mega C. Yanı 
Akbaş Sit. A Blok Kat:3 No: 9 Bağlar / DİYARBAKIR

EDİRNE
İl Başkanı: Emre PROMET
Baba Demirtaş Mah. Hükümet Cad. No:26/1 
EDİRNE

ESKİŞEHİR
İl Başkanı: Ayşegül DURUR
Kurtuluş Mah. Yeniay Sk. No:30/9 ESKİŞEHİR
Tel. 0 222 232 23 33

HATAY
İl Başkanı Ercan SALCAN
Odabaşı Mah. 75. Bulv. Zeytunlu Apt. K: 6 
Antakya / HATAY

ISPARTA
İl Başkanı: Ali AKGÜL
Hızır bey Mah. Hastane Cad. 112 Cad.
Egemen Pasajı  No : 76 Kat : 2 ISPARTA
Tel: 0 246 222 21 52

İZMİR
İl Başkanı: Burhanettin BARBAK
Fevzipaşa Bulvarı Doğruel İşhanı No:136 K:6 
No:603 ÇANKAYA/İZMİR
Tel-Fax: 0 232 441 69 71  

KARS
İl Başkanı: Fikret KEPENEKÇİ
Orta Kapı Mah. Kazım paşa Cad. No: 181
Kat: 3 Daire: 2 KARS 

KASTAMONU
İl Başkanı: Mustafa ÇAĞLI
Hepkebirler Mah. İnönü Cad. Akveri Ap. No:2/2 
Kat:5 Daire No:13 KASTAMONU  

KIRŞEHİR
İl Başkanı: Hızır GÜRLER
Medrese Mah. M. Kemal Hotamaroğlu Sokak 
Eroğlu Berk İş merkezi No: 3/8 KIRŞEHİR

KÜTAHYA
İl Başkanı: Nazif DEMİR
Ali Paşa Mah. Atatürk Bul. B Blok No: 6
Daire: 2 Merkez / KÜTAHYA

MARDİN
İl Başkanı: Eşref CİHAN
13 Mart Mah. Dalgıçlar Petrol Arkası Kalender 
Apartmanı Kat:1 No:3 Yenişehir / MARDİN

NİĞDE
İl Başkanı: Gökhan DEMİRCİOĞLU
Yukarı Kayabaşı Mah. Cicibaba Sok. Yavuz
Çayır İş Merkezi Daire: 24 Merkez/NİĞDE
Tel: 0388 232 88 66

SİİRT
İl Başkanı: Emin SEVİL 
Bahçelievler Mahallesi 1405. Sok. Arslan Apt. 
NO:5 Kat:2 Daire:7 SİİRT 

TEKİRDAĞ
İl Başkanı: Aykut AKTEMUR
Ertuğrul Mah. Hüseyin Pehlivan Cad. Ülkü Apt. 
No: 10 D: 2 Süleymanpaşa / TEKİRDAĞ            
  
ZONGULDAK
İl Başkanı: Güven KAYA
Terraki Mah. Cumhuriyet Cad. Kerem Sk. Tanlar 
Ap. Kat:2 ZONGULDAK 
 
BÖLGE BAŞKANLIKLARI

EGE BÖLGE BAŞKANLIĞI
Bölge Başkanı: Ahmet ÖZEN
Ali Paşa Mah. Devlet Hatun Cad. Ahyar Ap. 
Kat:2 D:5 Merkez / KÜTAHYA
Tel-Fax: 0 274 223 83 23

MARMARA BÖLGE BAŞKANLIĞI 
Zeyrek Mahallesi Haydar Bey Caddesi No:3/1 
Fatih / İSTANBUL
Tel: 0 212 534 86 24 – 0 212 534 86 54
Fax: 0 212 534 86 17



Kudüs için hep birlikte...

"Yürü kardeşim
Ayaklarına bir Kudüs gücü gelsin"

Nuri PAKDİL


