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Yeni bir sayıdan merhaba,
Yoğun gündem yoğun emekle birleşti; az zamanda, yazacak çok şey birikti. 13. 
Olağan Genel Kurulu’muz, Emek ve Adalet Yürüyüşü’müz ve HAK-İŞ’in 14. Olağan 
Genel Kurulu…
Genel Başkanımız Mahmut Arslan, önce HİZMET-İŞ, ardından HAK-İŞ Genel Baş-
kanlığına yeniden seçildi.
Üst düzey katılım ve şenlik havasında gerçekleştirilen her iki Genel Kurul’da, önü-
müzdeki yeni çalışma dönemi ve hatta Türk ve dünya sendikal hareketine yeni 
ufuklar açacak kararlar alındı. Yeni diyoruz, çünkü artık dünya emek hareketi HAK-
İŞ ve HİZMET-İŞ’in varlığından güç alıyor.
Genel Kurul Kararları gereği; yeni dönem, HAK-İŞ ve HİZMET-İŞ’in yeni alanlarda 
gerçekleştireceği projeler ile sendikasız iş ve mesleklerde örgütleneceği bir atılım 
süreci olacak.
Bu süreç, kadroyla sonuçlandırdığımız taşeron işçilikle mücadelenin model oluş-
turması gibi, yeni dönemde yeni alanlarda gerçekleştireceğimiz örgütlenmeler 
de yine dünyanın başka ülkelerinde başka sendikaların, başka emekçilerin ufkunu 
açacak, yol haritasını oluşturacak.
Esasında HAK-İŞ ve HİZMET-İŞ, ülkemizin de coğrafyamızın da dünyanın da emek 
örgütleridir. Çünkü HAK-İŞ ve HİZMET-İŞ, üyemiz emekçilerin ne kadar örgütüyse 
ülkemizdeki 14 milyon işçinin de örgütüdür. Ülkemiz işçilerinin ne kadar örgütü ise 
dünyanın bütün emekçilerinin de örgütüdür.
Dünyada yaşananlar coğrafyamızı, coğrafyamızda yaşananlar ülkemizi, ülkemizde 
yaşananlar işyerlerimizi, işyerlerimizde yaşananlar emekçileri ve dolayısıyla bizi 
etkiliyor.
Bu gerçeklikten hareketle; HAK-İŞ ve HİZMET-İŞ, üyesi bulundukları uluslararası 
emek hareketlerine ve dolayısıyla dünyanın bütün emekçilerine katkı vermeyi so-
rumluluğu olarak görmektedir.
Bir anlamda HAK-İŞ/HİZMET-İŞ tarihi, salt üyemiz emekçilere değil; başka sendi-
kalara üye işçilere, başka ülkelerdeki tanımadığımız emekçilere de sahip çıkmanın 
tarihidir.
Yoğun emekle birleşen gündemin bir diğeri, Emek ve Adalet Yürüyüşü’müzdü.
31 Mart yerel seçimleri sonrası yönetimi CHP ve HDP’ye geçen belediyelerde 
üyelerimize yönelik sendika değiştirme baskısı, sürgün ve iş akitlerinin haksız ve 
hukuksuz bir şekilde feshedilmesi üzerine 11-22 Haziran 2019 tarihleri arasında 
gerçekleştirdiğimiz Emek ve Adalet Yürüyüşü, kendine has niteliği açısından ilk 
olması ve sadece Türkiye değil, uluslararası sendikalar arasında da yankı bulması 
açısından dikkat çekiciydi.
Yürüyüşe 6 bini aşkın emekçi katıldı. Hem mazlum, hem cesurdular. Hem işyerleri 
ayrı, hem birliktiler. Hem tek başına hem kalabalıktılar. 12 günde 200 kilometre 
262 bin 467 adım attılar.
İnanıyorum ki Emek Tarihi, bu mücadelemizi onurla yazacaktır.
HİZMET-İŞ tarihi; HAK-İŞ kimliğini 41 yıldır hakkıyla temsil etmenin, değerlerine 
sahip çıkmanın, emeği kutsal bir insanlık değeri olarak benimseyip savunmanın 
erdemiyle doludur.
41 yıldır adalet için emek sarfettik, emek için adalet istiyoruz. Hiç kuşkusuz, ada-
letin en büyük göstergelerinden biri emeğe saygı duymaktır. Mücadelemizi, işten 
atılan üyelerimiz işlerine iade edilene, adalet yerine getirilene kadar sürdüreceğiz.
HİZMET-İŞ dergisi olarak bu sayımızı 31 Mart seçimleri sonrası mobingge maruz 
kalan, sürgün edilen, iş akitleri feshedilen emekçilere adıyoruz.
Bir sonraki sayıya kadar esen kalın.

SÖYLEMDEN EYLEME, EYLEMDEN 
ADALETE DOĞRU

EDİTÖRDENEDİTÖRDEN



Mahmut ARSLAN
HAK-İŞ Genel Başkanı ve
HİZMET-İŞ Genel Başkanı
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BAŞKAN’DAN

MÜCADELEMİZ 
“EMEK VE ADALET” İÇİN

Haklı mücadelemizde 
düne, güne, yarına dair…

HİZMET-İŞ, 31 Mart seçimleri sonrası yönetimi CHP ve HDP’ye geçen bazı 
belediyelerde işten çıkarılan, tehdit edilen, sürgüne gönderilen tüm emek-
çiler için bir ifade ve irade ortaya koydu. 6 bin emekçinin 12 günde katettiği 
200 kilometre, 262 bin 467 adımın her biri sendikal baskılara karşı bir tepki, 
işten atılmalara ve sürgünlere karşı mücadelenin adımları oldu.

Yürüyüşün sebebi; HAK-İŞ/HİZMET-İŞ üyesi emekçilerin, 31 Mart mahalli 
idareler seçimlerinde yönetimin CHP ve HDP’ye geçtiği bazı belediyelerde 
ciddi saldırılara maruz kalmasıydı. Yeni seçilen CHP ve HDP’li belediye baş-
kanları tarafından HAK-İŞ’e ve bilhassa HİZMET-İŞ’e karşı doğrudan cephe 
alındı.

Yönetimi CHP’ye geçen Bolu, Antalya Büyükşehir, Kocaeli/İzmit, Çanakka-
le/Bayramiç, İzmir/Menderes, Zonguldak/Ereğli, Samsun/Atakum, Denizli/
Serinhisar, Giresun/Tirebolu, Aydın/Germencik belediyeleri ile yönetimi 
HDP’ye geçen Kars, Mardin/Derik, Şırnak/Cizre, Silopi, Diyarbakır/Lice, Yeni-
şehir, Sur, Kocaköy, Kayapınar, Batman/İkiköprü, Muş/Varto ve Van/İpekyolu 
belediyelerinde çalışan 780 üyemiz tamamen siyasi gerekçelerle ve acıma-
sızca işten atıldı, 50 üyemiz sürgün edildi. 109 işyeri ve işletmeden 17 bin 
860 (dergimizin basıma girdiği 20 Ağustos 2019 itibariyle) üyemiz sendika-
mızdan istifa ettirilerek, hak ve hukuklarının korunamayacağı sendikaların 
insafına terkedildi.

Ve bu gayri ahlaki durum, şiddetini arttırarak acımasızca devam ettirilmek-
tedir.

Uzun yıllardır birlikte mücadele ettiğimiz, hak ve hukukuna HİZMET-İŞ ile 
kavuşan ve hatta ilk sendikalılık deneyimini ve bunun kazanımlarının verdi-
ği huzuru HİZMET-İŞ ile yaşayan emekçilerin iş akitleri haksız ve hukuksuz 

Sendikamız HİZMET-İŞ’in, 11-22 Haziran 2019 
tarihleri arasında 12 gün boyunca Bolu’dan An-
kara’ya gerçekleştirdiği EMEK VE ADALET YÜRÜ-

YÜŞÜ, hiç kuşkusuz, Sendikal hareketin son dönem 
önemli kilometre taşlarından birisi oldu.

Kararlılıkla, herhangi bir olumsuz söyleme ve şiddete 
başvurmaksızın emek için adalet çağrısını öngören yü-
rüyüşümüz, alın terinden başka hiçbir gücü olmayan 
emekçilerin güçlü sesine dönüştü. Toplu eylem hakkını 
kullanan, arkasına örgütlü gücü alan emekçiler bu yü-
rüyüşle birlikte kişisel ve kitlesel özgürlüklerini kazandı-
lar; korkunun üzerine yürüdüler.

Üyelerimiz, haksız ve hukuksuz olarak işten atmalara, 
sendikal baskılara karşı yürüdüler. Emeğe saygısızlığa, 
sendikal kayırmacılığa, politik ahlaksızlığa ve istihdam-
da partizanlığa karşı yürüdüler.

Emek ve Adalet Yürüyüşü, özünde bir “insan” yürü-
yüşüydü. Emeğimize, işimize, aşımıza, geleceğimize, 
onurumuza sahip çıkmanın yürüyüşüydü. Salt alın te-
rine değil; çocuklarımıza, gençlerimize, kadınlarımıza, 
engellilerimize ve yaşlılarımıza sahip çıkmanın yürüyü-
şüydü.
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 Emek ve 
Adalet Yürüyüşü 
ile Türkiye’nin 
hafızasına 
unutulmaz bir 
işçi yürüyüşü 
kaydedilmiştir. 
Emek tarihi, 
bu kutlu 
yürüyüşü onurla 
yazacaktır. Bu 
yürüyüş, dünün, 
günün, yarının 
yürüyüşüdür. 
HAK-İŞ/HİZMET-
İŞ olarak yarına 
taşınacak örnek 
bir mücadelenin 
çakıl taşlarını 
döşediğimize 
inanıyorum. 
Haklı taleplerimiz 
karşılanmadığı 
takdirde, yasal 
eylemlerimizin 
devam 
edeceğinin 
altını çizmek 
istiyorum.   

şekilde feshedilmektedir. Söz konusu partilere 
mensup belediye başkanları toplu iş sözleşme-
si süreçlerini işletmemekte, üyelerimizi kendi 
işaret ettikleri, emek ve emekçiden ziyade ide-
olojiyi öncelik gören sendikalara üye olmaya 
zorlamaktadır.

Bu adaletsizlik karşısında susacak mıydık? El-
bette hayır!

HİZMET-İŞ, kurulduğu 1979’dan bu yana hak-
sızlık karşısında hiçbir zaman susmamıştır, sus-
mayacaktır. Türk sendikal hareketin belleğinde 
büyük dayanışma örnekleri olarak yer alan ve 
kazanımla sonuçlandırdığımız Ankara Grevi 
(1998), Konya Grevi (1995), Bursa Grevi (1992) 
ve Çankırı Grevi (1991) bunun açık örnekleridir.

HİZMET-İŞ, temsil ettiği 320 bini aşkın emekçi-
nin yüklediği emaneti büyük bir ahlaki tutum 
içerisinde basiret ve cesaretle korumaktadır. 
Haklarını bize emanet edenlerin vebalini taşı-
yoruz. Bu onurlu temsil ve vebalden dolayıdır 
ki; zulüm kimden gelirse gelsin, zalim kim olur-
sa olsun, HAK-İŞ ve HİZMET-İŞ olarak zulmün ve 
zalimin karşısında, mazlumun yanında olmak 
durumundayız. Onun için bütün haksızlıklara 
karşı direniyor, yeni bir yol açıyoruz.

Bu kurumsal duyarlılıktan hareketle, Emek ve 
Adalet Yürüyüşü’müz 4 temel ilke ve amaç üze-
rine oturtulmuştur.

Birincisi, kendilerinden önceki dönemde işe 
alındığı için haksız yere işten çıkartılan emekçi-
lerin işe iadelerini sağlamak. 

İkincisi, yeni işten çıkarmaları önlemek. Yandaş-
lara iş bulmanın yolu, mevcut çalışanları işten 
çıkarmak olmamalıdır. 

Üçüncüsü, belediyelerin, emekçilere yönelik 
mobbing, tehdit ve sürgün gibi demokratik ol-
mayan tutumlarını önlemek ve sendikal baskı-
ları durdurmak. 

Dördüncüsü, demokratik bir eylemin nasıl ya-
pıldığını göstermektir.

Bu bağlamda, HİZMET-İŞ olarak CHP yönetimin-
den 3 talebimiz var:

Birinci talebimiz, işten çıkarılan işçilerin işlerine 
iade edilmesi, sürgün edilen işçilerin eski işyer-
lerine döndürülmesidir.

İkinci talebimiz, HİZMET-İŞ Sendikamızın 31 
Mart 2019 tarihinden itibaren yetkili ve toplu iş 
sözleşmesi masasında olduğu işyerlerinde, üye-
lerimize yapılan baskıların sonlandırılması ve 
emekçilerin sendika tercihlerine müdahil olun-
mayacağı hususunda bir tebliğ yayınlanmasıdır.

Üçüncü talebimiz, toplu iş sözleşmesi görüş-
meleri devam eden işyerlerinde görüşmelere 
katılmayan belediye yönetimlerinin uyarılması, 

toplu iş sözleşmelerinin müzakere yoluyla biti-
rilmesi için bir iradenin ortaya konulmasıdır.

Bu makul ve haklı taleplerimizin karşılık bulma-
ması, CHP’li ve HDP’li belediyelerin emeğe yak-
laşımının ne kadar samimi olup olmadığını en 
açık bir şekilde ortaya koymuştur.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun “Hiç-
bir işçinin işine son vermeyeceğiz. Ben bütün 
işçilere namus sözü ve garanti veriyorum. Eğer 
kazandığımız bir belediyede belediye başkanı 
haksız yere bir işçinin işine son verirse gelecek, 
beni bulacak. Ben onun önüne düşeceğim ve 
onun işini tekrar eski konumuna getireceğim” 
sözleri ile, bazı belediye başkanlarınca noterde 
imzalanan, “belediye bünyesinde çalışan işçi-
lerin işten çıkartılmayacağı ve keyfi olarak yer 
değiştirme yapılmayacağı”na dair taahhütlerin 
karşılık bulmasını istiyoruz.

Diğer taraftan Emek ve Adalet Yürüyüşü, oluş-
turduğu turnusol kâğıdı etkisiyle, emek hareketi 
içerisindeki sözde temsiliyeti de deşifre etmiştir.

Emek ve Adalet Yürüyüşü, hangi işkolunda çalı-
şıyor olursa olsun bütün emekçilerden, halktan, 
sivil toplum örgütlerinden ve uluslararası sendi-
kal hareketten destek görmüştür. 

Ancak, bir kısım işçi ve memur sendikaları kon-
federasyonlarının Bolu’dan Ankara’ya yürüyen 
binlerce emekçinin dağlarda yankılanan adım-
larının seslerini, adalet çağrılarını, işten atılan 
emekçilerin feryatlarını duymazdan gelmiştir. 
Emeği siyasallaştırarak örgütlenmeye çalışan 
sendikal anlayışın, toplumsal sorumluluk alan 
tüm emek hareketinin şiddetle karşı olması ge-
reken durum olması gerektiğini düşünüyoruz. 
Emek hareketi de, politik dünya da, emek için 
adalet ve ahlak ile buluşmak zorundadır.

Bu açıdan Emek ve Adalet Yürüyüşü samimiyet, 
irade, duruş ve kararlılığın göstergesi olmuştur.

12 günlük yürüyüşte sıcak havaya, yağmur ve 
dolu yağışına rağmen adımlarını kararlılıkla at-
maktan vazgeçmeyen emekçi kardeşlerimize ve 
yürüyüşümüze destek veren tüm emekçi dost-
larına teşekkür ediyorum.

Bu yürüyüşle Türkiye’nin hafızasına unutulmaz 
bir işçi yürüyüşü kaydedilmiştir. Emek tarihi, bu 
kutlu yürüyüşü onurla yazacaktır. 

HAK-İŞ/HİZMET-İŞ olarak yarına taşınacak ör-
nek bir mücadelenin yapı taşlarını döşediğimize 
inanıyorum. Bu yürüyüş, dünün, günün, yarının 
yürüyüşüdür.

Haklı taleplerimiz karşılanmadığı takdirde, yasal 
eylemlerimizin devam edeceğinin altını çizmek 
istiyorum. 
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  BOLU’DAN ANKARA’YA      200 KıLOMETRE 262 BıN 467 ADIM
"EMEK VE ADALET" İÇİN YÜRÜDÜK

Sendikamız üyesi emekçilere yönelik 
olarak CHP ve HDP’li belediyelerde uy-
gulanan sendika değiştirme baskısı ve 
işten atmaları protesto amacıyla tertip-
lediğimiz Emek ve Adalet Yürüyüşü’müz, 
Genel Başkanımız Mahmut Arslan’ın 
Bolu Belediyesi önünde yaptığı basın 
açıklamasının ardından başladı.

Yürüyüşe Bolu Belediyesi’nde işten çıkarılan üyelerimizin ve 
ailelerinin yanı sıra, Antalya Büyükşehir, İzmit Belediyesi, Ça-
nakkale/Bayramiç ve İzmir/Menderes belediyelerinde işten 
çıkarılan işçiler ile CHP’li diğer belediyelerde iş akdi feshedilen 
yüzlerce işçi katıldı.
Bolu Belediyesi’nde üyelerimize yapılan sendika değiştirme 
baskısı ve 97 üyemizin haksız ve hukuksuz olarak işten çıka-
rılmasını protesto amacıyla, Bolu Belediyesi önünde 1 aydan 
fazladır oturma eylemi gerçekleştiriliyordu.
Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 25 Mayıs’ta Bolu Belediyesi 
önünde yaptığı basın açıklamasında, “CHP’li Belediyelerde işten 
çıkarılan arkadaşlarımız bayram dönüşüne kadar tekrar işlerine 
gönderilmezse, bayram sonuna kadar herhangi bir adım atılmaz-
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  BOLU’DAN ANKARA’YA      200 KıLOMETRE 262 BıN 467 ADIM

sa Bolu Belediyesi önündeki eylem çadırımızdan başlayarak 
Bolu’dan Ankara’ya yürüyüş gerçekleştireceğiz. CHP Genel 
Merkezi’ne kadar üyelerimiz ve sendikalarımızla birlikte yürü-
yerek bu durumu protesto edeceğiz” ifadelerini kullanmıştı.
Arslan, İşçilerle Beraber Yürüdü
Arslan, 11 Haziran 2019 tarihinde Bolu Belediyesi önünde ger-
çekleştirdiği ikinci basın açıklamasıyla, Emek ve Adalet Yürü-
yüşü’nün startını verdi.
Arslan, burada yaptığı açıklama ile emekçilerin işten atılması 
ve sendika değiştirmeye zorlanmalarını kınayarak, adaletsiz-
liğe son verilmesini ve herkesi yürüyüşe katılmaya davet etti.
Yürüyüşe Yoğun Katılım
Bolu Belediyesi önünde başlatılan “Emek ve Adalet Yürüyüşü”, 
Genel Başkanımız Mahmut Arslan’ın önderliğinde Bolu Bele-
diyesi’nde işten çıkarılan işçiler başta olmak üzere Türkiye’nin 
çeşitli illerinde sendika değiştirme baskısı, tehdit ve çeşitli 
yöntemlerle işten çıkarılan emekçiler, Genel Başkan Vekilimiz 
Av. Hüseyin Öz, Genel Başkan Yardımcılarımız Celal Yıldız, Halil 
Özdemir ve Mehmet Keskin, Eylem Düzenleme Kurulu Başka-
nımız ve Genel Sekreter Yardımcımız Remzi Karataş, Öz Taşı-
ma-İş Genel Başkanı Mustafa Toruntay, Öz İplik-İş Sendikası Ge-
nel Başkanı Rafi Ay,  Öz Güven Sen Genel Başkanı Ömer Yılmaz, 
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Öz İnşaat-İş Genel Başkanı Zekeriya Koca, Öz Sağlık-İş Genel 
Başkanı Devlet Sert, Özçelik-İş Genel Başkanı Yunus Değirmen-
ci, Öz Gıda-İş Genel Başkan Yardımcısı Sultan Murat Karadağ, 
Öz İletişim-İş Genel Başkanı M. Nur Güllüoğlu, Bolu İl Başka-
nımız Hacer Çınar, Antalya Şube Başkanımız Muhammed Tal-
ha Kandil, Kocaeli Şube Başkanımız İdris Ersoy, Sakarya Şube 
Başkanımız Mehmet Mesut Gökdemir,  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,  Ankara 7 No’lu Şube Başkanımız 
Mustafa Genç, Kastamonu İl Başkanımız Mustafa Çağlı, Zongul-
dak İl Başkanımız Güven Kaya, Bolu Belediyesi işçileri, HAK-İŞ 
Konfederasyonumuza bağlı sendikaların bölge ve il başkanları, 
iş yeri sendika temsilcilerimiz ve üyelerimiz ve çok sayıda basın 
mensubu katıldı.
Sloganlar atıldı
Binlerce üyemizin katıldığı “Emek ve Adalet Yürüyüşü”nde işçi-
lerimizin ellerinde ‘İşimiz, Ekmeğimiz, Geleceğimiz İçin Yollar-
dayız’, ‘İşçiler Yalnız Değildir’ yazılı dövizler ile Türk bayrağı ile 
HAK-İŞ ve HİZMET-İŞ bayrakları yer aldı. “CHP şaşırma sabrımı-
zı taşırma” “CHP duy sesimizi bu gelen işçilerin ayak sesleri”, 
“Yağmur Çamur Bizi Durduramaz”, “HAK-İŞ nerede biz orada-
yız”, “Susma sustukça sıra sana gelecek”, “Vur vur inlesin CHP 
dinlesin”, “Direne Direne Kazanacağız” sloganları atıldı. 
Alkış ve ıslıklarla başlayan yürüyüşümüze yoldan geçen araçlar 

da korna çalarak, insanlar alkışlayarak destek verdi.
“İşimizi, Aşımızı, Ekmeğimizi ve Geleceğimizi İstiyoruz”
Arslan, yürüyüş öncesinde Bolu Belediyesi önünde yaptığı açık-
lamada, “Geliniz ey Kılıçdaroğlu, ey Bolu Belediye Başkanı, ey 
CHP’li yetkililer, bizi duyun. Bizi anlayın. Bizi fark edin. Bizim bir 
tek amacımız var. İşimizi, aşımızı, ekmeğimizi ve geleceğimizi 
istiyoruz. Bizim isteğimiz bu” diye konuştu.
Arslan, işten çıkartılan işçilerin tek amaçlarının Bolu’ya hizmet 
etmek olduğunu belirterek, “Burada işten çıkarılan işçiler, bu 
benim kardeşlerim, benim can yoldaşlarım. Mücadele arkadaş-
larımızın tek suçu var Bolu Belediyesi’ne hizmet etmek. Bolu 

“İşimizi, Aşımızı, Ekmeğimizi ve 
Geleceğimizi İstiyoruz”
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Belediyesi’nde çalışmak, alın terleriyle, emekleriyle, fedakar-
lıklarıyla Bolu’ya hizmet etmek. Yaptıkları bu. Bu garipler bu 
mağdurlar, bu ekmeğinden aşından başka hiçbir şeyin hesabını 
yapmayan bu insanlardan ne alacağınız var Allah aşkına” şek-
linde konuştu.
Arslan, CHP’li yönetimlerin kendilerini dikkate almadıkları, be-
lirterek “25 Mayıs günü söyledik. Dedik ki bayram sonuna kadar 
bekleyeceğiz. Geliniz bu insanları bayrama kadar işe geri alın. 
Almazsanız Bolu’dan “Ankara’ya CHP Merkezi’ne yürüyeceğiz” 
dedik. Bunu bütün medya kuruluşlarında ifade ettik, duymadı-
lar, dinlemediler, ciddiye almadılar, bizim yürüyüş yapacağımı-
za inanmadılar” dedi.
“Mersin’de Söylenenler Nerede Kaldı?”
Arslan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun 31 Mart Ye-
rel Seçimleri öncesi Mersin’de yapmış olduğu konuşmasında, 
“Belediye başkanlığı koltuğunuza oturduktan sonra bunlar AK 
partili dönemde girdi, bunlar MHP’li dönemlerde girdi ben bu 
işçilerle çalışmıyorum, bu işçilerin işine son verin diye asla ve 
asla söylemeyeceksiniz. Kimsenin aşıyla, işiyle uğraşmayaca-
ğız” demiştiniz. Ey Kılıçdaroğlu, Mersin’de söylediğiniz taahhüt-
ler nerede kaldı?” hatırlatmasında bulundu.
“Hesabını Soracağız”
CHP’nin yalan yanlış vaatlerle milleti kandırarak oy aldığını be-
lirten Arslan, milleti kandırarak, yalan yanlış taahhütlerle alınan 

oyların hesabının sorulacağını belirterek, “Ey CHP, aldığınız oy-
ların hesabı sorulmayacak mı sandınız? Bunun hesabını soraca-
ğız, onun için buradayız” dedi.
Arslan, HAK-İŞ olarak hiçbir zaman siyasal hareketin arkasında, 
önünde, yanında, karşısında pozisyon almadıklarını, siyaset ve 
sendika ilişkilerini demokratik süreçlerle takip ettiklerini hatır-
latarak, “Ancak bize karşı bir hınç, bize karşı bir düşmanlık, bize 
karşı bir hazımsızlık var. Daha mazbatayı almadan üyelerimize, 
sendikalarımıza, işyerlerimize saldırıyorlar. Ne bu hınç, ne bu 
düşmanlık? Bu karşı duruş nedir?” şeklinde konuştu.
“Her Zaman Doğrunun ve Adaletli Olanın Yanında Yer 
Aldık”
Arslan, HAK-İŞ olarak her zaman doğru ve adaletli olanın ya-
nında yer aldıklarını söyleyerek, “Ama başta CHP’li belediyeler 
olmak üzere, HDP’li bir kısım yandaşları, HAK-İŞ’e bağlı sendika-
lara düşmanca tavır alıyorlar. Üyelerimize saldırıyorlar. Sürgün 
ediliyorlar. İşyerleri değiştiriliyor, buna direnenler işten atılıyor. 
Buna sessiz mi kalacağız, bunu yapanları söylemeyecek miyiz? 
Bunu yapanlardan hesap sormayacak mıyız? Soracağız, elbette 
hesap soracağız. Onun için bu meydandayız, onun için Anka-
ra’ya yürüyeceğiz” diye konuştu.
İşten atılan işçilerin işe alınıncaya kadar HAK-İŞ ve HİZMET-İŞ 
başta olmak üzere tüm HAK-İŞ teşkilatının mücadelelerine de-
vam edeceklerini belirten Arslan, “Bir tek arkadaşımız işine 
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dönmeden bu mücadeleyi sonlandırmayacağız. Ben arkadaşla-
rımıza 25 Mayıs’ta geldiğimde taahhüt ettim. Buradaki çadıra 
geldiğimde dedim ki: ‘Arkadaşlar siz var olduğunuz sürece biz 
var olacağız, siz mücadeleyi devam ettirdiğiniz sürece biz var 
olacağız ve beraber olacağız’ şeklinde konuştum” dedi.
“Zalimlere Karşı Direneceğiz”
Arslan, dünyanın bütün mazlumlarının HAK-İŞ’ten alacaklı ol-
duğunu ve mazlumlarla birlikte, zalime, düşmana, emek hırsız-
larına karşı mücadele ettiklerini söyledi. Arslan, “Bu meydanda 
mazlumlarla beraber olmak için buradayız. Onun için zalimlere 
karşı direneceğiz” açıklamasında bulundu.
“Bütün Emekçilerin Selamı Var”
Arslan, Uluslararası Çalışma Örgütü ILO’nun 100. Kuruluş yıldö-
nümü etkinlikleri için Cenevre’de bulunduklarını hatırlatarak, 
“Uluslararası sendikal hareketle görüştüm. Bu eylemlerinizi, bu 
mücadelenizi, başlatacağımız yürüyüşü, Uluslararası Sendikal 
Hareket tamamıyla destekliyor ve bizim yanımızda yer aldılar 
ve sizlere de selamları var” dedi.
Uluslararası Sendikalar Konfederasyonu ITUC’un Genel Başkan 
Yardımcılığı görevini yürüttüklerini de sözlerine ekleyen Arslan, 
“Bu konfederasyon dünyanın 180 ülkesinde 360 konfederasyo-
nun üye olduğu, 207 milyon üyesi olan dünyanın en büyük sivil 
toplum ve sendikal kuruluşudur. O kuruluş ve o kuruluşun yö-
netimi bu eylemin, bu yürüyüşün arkasında ve size özellikle se-
lamlarını gönderdiler. Ayrıca HAK-İŞ aynı zamanda Uluslararası 
Kudüs ve Filistin’e Destek Sendikalar Birliği’nin de başkanıdır. 
Uluslararası Filistin dostları, Filistin hareketinin bütün kuruluş-
ları, onlarda bu eylemin ve bu yürüyüşün arkasındadır. Sizlere 
onların da selamlarını getirdim” diye konuştu.
“Bizi Ciddiye Almayanlara Bir Kez Daha Sesleniyorum”
31 Mart yerel seçimler sonrasında Bolu’da, İzmit’te, Çanakka-
le Bayramiç’te, İzmir Menderes’te ve daha pek çok yerde işini 
kaybeden işçilerin bir an önce işlerine geri alınması gerektiğini 
belirten Arslan, “HAK-İŞ ailesi de bu yürüyüşün bu mücadele-
nin arkasındadır. Bizi tanımayanlar, anlamayanlar, bizi ciddiye 

almayanlara buradan bir kez daha sesleniyorum. İşini kaybeden 
arkadaşlarımız işe döndürülmeli. Sayın Kılıçdaroğlu verdiğiniz 
sözün arkasında durmalısınız. Durmayanları durdurmalısınız ve 
bizi anlamalısınız. Bizim kimseyle kavgamız, kimseyle ideolojik 
mücadelemiz yok. Biz emeğin, alın terinin mücadelesini yapı-
yoruz” dedi.
“Biz Anlatmaya Devam Edeceğiz”
Arslan, işten atılan işçilerin bayramı buruk geçirdiklerini ve ev-
lerine ekmek götüremediklerini belirterek, “Gelin, bizi duyun. 
Bu mazlum, mağdur, ekmeğine, aşına sahip çıkan bu insanların 
sesini duyun. Onları anlayın. Bir ay evine ekmek götürememe-
nin acısını hissedin. Açlığın, yoksulluğun, sıkıntının ne anlama 
geldiğini bunları görüp anlayın. İstediğimiz bu. Bu insanların 
asgari ücretin biraz üzerinde aldıkları maaşlarından başka ser-
mayeleri yok. Başka kapıları yok. Bunun için bunları anlayın, 
bunları dinleyin. Bu arkadaşlarımızın acıları dinene, işyerlerine 
yeniden dönene kadar, biz onlarla beraber olacağız. Biz sonuna 
kadar sizlerle beraberiz” diye konuştu.
“CHP Genel Merkezi’ne Kadar Yürüyeceğiz”
Kendisini dinleyenlere seslenen Arslan, 200 km’lik Ankara Yürü-
yüşü’nü CHP Genel Merkezi önünde sonlandıracaklarını söyledi. 
Arslan, “Mesajımızı oradan bir kez daha vereceğiz. Duymazlarsa, 
duyacakları şekilde vereceğiz ve bizi anlamalarını istiyoruz. Za-
man geçmiş değil. Ne zaman bu arkadaşlarımız, işe döndü ça-
dırı kendi elimizle sökeceğiz diye taahhütte bulunduk. Ama bizi 
ciddiye almadılar. Bizi ciddiye almalarını tavsiye ediyorum. Bakın 
işte HAK-İŞ kadroları, HİZMET-İŞ kadroları, HAK-İŞ öncüleri bura-
da ve bu yürüyüşü başlatıyoruz. Rabbim yardımcımız olsun. Yo-
lumuz ve yolunuz açık olsun. Bu mücadelemiz kutlu ve mübarek 
olsun. Rabbim bizi mahcup etmesin. Zalimlerin, hainlerin, emek 
ve işçi düşmanlarının önünde bizi mahcup etmesin. Bizi bizimle 
beraber, zalimlere karşı, hainlere karşı, ikiyüzlü münafıklara karşı 
bizi muzaffer eylesin” dedi.
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Konuşmaların ardından Arslan ve beraberindeki heyet Bolu Be-
lediye Başkanlığı ile CHP il Başkanlığı önüne siyah çelenk koya-
rak, tarihi yürüyüşü başlattı.
Yürüyüş Büyük Bir Coşku ve Kararlılıkla Başladı
Arslan ve beraberindekiler, 200 km.’lik Bolu-Ankara yolunda 
yürüyüşe büyük bir coşku ve kararlılıkla başladı. Genel Başkanı-
mız Mahmut Arslan, elinde “İşimiz Ekmeğimiz Geleceğimiz İçin 
Yollardayız” yazılı pankartla yürüyor. Bolu’da 30 derece sıcak-
lıkta başlayan yürüyüşün ilk dört kilometresi geride kaldı. Dör-
düncü kilometrede yemek için mola verildi. Molanın ardından 
yürüyüş yeniden başladı.
Yağmur, Dolu ve Rüzgâra Rağmen Kararlılıkla Yürüdük
Genel Başkanımız Mahmut Arslan Başkanlığında yürüyen 
emekçilerimiz, yağmur, dolu ve rüzgâra rağmen kararlılıkla yü-
rüyüşünü sürdürdü.
Yürüyüşün sonunda Genel Başkanımız Mahmut Arslan Yönetim 
Kurulu Üyelerimizle birlikte Adalet Yürüyüşümüzün ilk gününü 
değerlendirdi.
Sendikamız HİZMET-İŞ’in, Bolu Belediyesi’ndeki ve Türkiye ge-
nelindeki işten çıkarmaları protesto etmek amacıyla düzenle-
diği Emek ve Adalet Yürüyüşü binlerce emekçinin katılımıyla 
gerçekleştirildi.
Genel Başkanımız Mahmut Arslan, zaman zaman sıcak ve nemli 
hava, zaman zaman da yağmur ve dolu altında devam eden yü-
rüyüşün kararlılıkla devam ettiğini belirterek, “Yaklaşık 15 kilo-
metre süren bir yürüyüş planlamıştık. Bolu Belediyesi önünde 
saat 12.00’de başlayan etkinliğimiz, CHP İl Başkanlığı ve Beledi-
ye Başkanlığı önüne siyah çelenk koymak suretiyle tamamlan-

mış oldu. Yakın illerden gelen yaklaşık bin civarındaki arkadaşı-
mızla birlikte Ankara yürüyüşümüze Bolu Belediyesi önünden 
başladık. 5 buçuk saattir yollardayız. Bazen yoğun sıcak, bazen 
yoğun yağmur ve dolu ile birlikte meşakkatli ama aynı zamanda 
onurlu, hepimiz için, geleceğimiz, işimiz ve aşımız için önem-
li olan yürüyüşümüzün birinci aşamasını tamamlamış olduk” 
dedi.
“Yürüyüşümüz Azim ve Kararlılıkla Devam Edecek”
İşten atılan işçiler başta olmak üzere güzergah boyunca atılan 
sloganların ve birliktelik mesajlarının anlamlı ve yürüyüş amacı-
na uygun olduğunu belirten Arslan, yürüyüşün 22 Haziran tari-
hine kadar azim ve kararlılıkla devam edeceğini söyledi.
Bolu Belediyesi önünde başlayan ve Ankara’da sona erecek 
olan yürüyüşün, gerçek amacına uygun olarak gerçekleştirildi-
ğini ve başkalarının yaptığı gibi şov yapmak için değil, gerçek-
ten Ankara’ya kadar yürüneceğine dikkati çeken Arslan, yürü-
yüşün Ankara CHP Genel Merkezi’nde sona ereceğini açıkladı.

BELEDİYE VE CHP İL BAŞKANLIĞINA SİYAH ÇELENK KONULDU
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“Yürüyüşümüze Katılmak İsteyen Binlerce İşçimiz Var”
Binlerce işçinin Emek ve Adalet Yürüyüşüne katılmak istediği-
ni belirten Arslan, “Birçok arkadaşımız yürüyüşe katılmak için 
talepte bulundular. Ama biz belirlediğimiz sayıda arkadaşımız-
la bu yürüyüşü gerçekleştireceğiz. Başta işten çıkarılanlar ve 
destek olanlarla birlikte her gün 250 kişilik grubumuz Ankara 
yürüyüşümüze devam edecek. Gerek Bolu halkının, gerekse yol 
güzergâhındaki vatandaşların, gerek sivil toplum örgütlerinin, 
sendikalarımızın genel başkanlarının ve işten atılan arkadaşla-
rımızın bize vermiş olduğu destek ve güven, bize inanarak bi-
zimle beraber yürümeleri ve birlikte olmaları her türlü takdirin 
üzerindedir” şeklinde konuştu.
“Yürüyüşümüze Katılmak İsteyen Binlerce İşçimiz Var”
Binlerce işçinin Emek ve Adalet Yürüyüşüne katılmak istediği-
ni belirten Arslan, “Birçok arkadaşımız yürüyüşe katılmak için 
talepte bulundular. Ama biz belirlediğimiz sayıda arkadaşımız-
la bu yürüyüşü gerçekleştireceğiz. Başta işten çıkarılanlar ve 
destek olanlarla birlikte her gün 250 kişilik grubumuz Ankara 
yürüyüşümüze devam edecek. Gerek Bolu halkının, gerekse yol 
güzergâhındaki vatandaşların, gerek sivil toplum örgütlerinin, 
sendikalarımızın genel başkanlarının ve işten atılan arkadaşla-
rımızın bize vermiş olduğu destek ve güven, bize inanarak bi-
zimle beraber yürümeleri ve birlikte olmaları her türlü takdirin 
üzerindedir” şeklinde konuştu.
“Hak ve Onur Mücadelesi İçin Yollara Düştük”
Hak ve emek mücadelesi için yollara düştüklerini kaydeden 

Arslan, “Yoğun bir yağmur ve dolu altında yürümek zorunda 
kaldık. Birçok arkadaşımız ıslandı, yoruldular. Biz bir hak mü-
cadelesi, bir onur mücadelesi için yollara düştük. Bu yolculuk 
meşakkatli bir yolculuk. Çabamız bu meşakkate değer. Bütün 
Türkiye’ye ve bütün dünyaya bu yürüyüş mesaj olarak yeter” 
dedi.
“Bedelini Ödemeye Hazırız”
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP ekibine seslenen 
Arslan, “Bizi duyun, sesimizi duyun, yürüyüşümüzü duyun ve 
bizi anlayın. Bizi gerçekten fark edin. Bu yürüyüşün tek bir ama-
cı var işçilerin işini, aşını, ekmeğini yeniden kazanmak. Müca-
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delemiz bu yönde devam edecektir. Arkadaşlarımız işlerine dö-
nene kadar, haklarını alana kadar mücadelemizi sürdüreceğiz. 
Bunun maliyeti, bedeli neyse ödemeye hazırız” diye konuştu.
“İşçilerimizin Haklarını Almak Boynumuzun Borcudur”
HAK-İŞ olarak, bütün mazlumların yanında yer almaya devam 
edeceklerini söyleyen Arslan, “Ülkemizin, bölgemizin ve küre-
mizin bütün mazlumlarına bizim borcumuz var. Üyelerimize de 
borcumuz var. Onlar da bizden alacaklıdır. Üyelerimizin hakları-
nı sonuna kadar almak ve mücadelesini yapmak boynumuzun 
borcudur” dedi.
“Bazı Çevreler Kulaklarını ve Vicdanlarını Kapadılar”
Tek amaçlarının işten atılan işçilerin gözyaşlarını dindirmek, 
acıyan yüreklerini soğutmak ve onlara işleri, aşlarını yeniden 
kazandırmak olduğunu ifade eden Arslan, “Biz samimiyiz, bunu 
yürekten ve isteyerek yapıyoruz. Amacımız arkadaşlarımızın 

tekrar işlerine dönmesidir. Bizi başka amaçlarla, bir kısım gerek-
çelerle suçlayanlar önce kendilerine baksınlar. Ne yazık ki her 
seferinde Türkiye’de kıyameti koparan sendikal çevreler, ufacık 
bir şey olduğu zaman uluslararası topluma ve örgütlere şikâ-
yette bulunanlar, 49 gündür devam eden eylemlere hem ku-
laklarını hem de vicdanlarını kapatmış durumdalar. Bu durum 
gerçekten bunların emek ve alınterine yabancı olduklarının en 
somut örneğidir” şeklinde konuştu.
Mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini önemle vurgulayan 
Arslan, yolculuğun başarı ile sonuçlandırılacağının altını çizdi. 
Arslan, yol boyunca kendilerine eşlik eden güvenlik mensupla-
rına ve basın mensuplarına da teşekkür ederek “Buradan şube-
lerimize ve yönetim kurulumuza ayrı ayrı teşekkür ediyorum. 
Zor bir organizasyon. Bu organizasyonu başarıyla sürdüren ge-
nel başkan yardımcılarımıza, sendikamız çalışanlarına da teşek-
kür ediyorum” dedi.

Genel Başkanımız Mahmut Arslan, Genel Yönetim Kurulu Üyelerimiz ve HAK-İş’e bağlı sendikaların yöneticileriyle birlikte, 
Emek ve Adalet Yürüyüşümüzün ilk gününü gazetecilere değerlendirdi.
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Bolu Belediyesi başta olmak üzere işten çı-
karmaları protesto etmek amacıyla düzenle-
diğimiz Bolu’dan Ankara’ya “Emek ve Adalet 
Yürüyüşü”müzün ikinci günü saat 09.00’da, 
Bolu’dan 16 Km. mesafedeki Çaydurt Mev-
kii’nden kaldığı yerden başladı. İlk günü aşırı 
yağmur, dolu ve rüzgârdan dolayı 16 km yol 
katedilen yürüyüşün ikinci günü 20 km yol ka-
tedildi.
İkinci günün yürüyüşüne İstanbul 1 No’lu Şubemizden 250 
emekçi katıldı.

Yürüyüş öncesi açıklamalarda bulunan Genel Başkan Yardım-
cımız Halil Özdemir, “Başta Bolu Belediyesi olmak üzere Tür-
kiye’nin birçok yerinden CHP ve HDP’ye geçen belediyelerce 
işinden çıkartılan işçilere destek için başlatılan eylemin 50’nci 
gününde olduklarını hatırlattı.
Özdemir, “Bolu Belediyesi’nde başlattığımız eylemimizin 50. 
Yürüyüşümüzün 2. Günü. Bolu’da ve tüm Türkiye’de işten çıka-
rılan işçi ve emekçi kardeşlerimizin haklı mücadelelerinde dün 
Bolu’dan binden fazla arkadaşımızla yürüyüşe başladık. Buraya 
kadar geldik. Buradan şimdi 250’ye yakın arkadaşımızla yürü-
yüşümüze kaldığımız yerden devam edeceğiz. Hedefimiz 20 
kilometre yürümek” dedi.
Yürüyüşün CHP Genel Merkezine kadar devam edeceğini ha-
tırlatan Özdemir, şunları kaydetti: “Ankara’da CHP Genel Mer-

İŞTEN ATILAN İŞÇİLER AİLELERİYLE BİRLİKTE YÜRÜDÜLER
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kezine olan yürüyüşümüz her gün 200-250 kişiyle hem işten 
çıkartılan arkadaşlarımız hem de diğer arkadaşlarımızdan gelen 
desteklerle birlikte devam edecek. Sonuçta bu işçi ve emekçi 
arkadaşlarımıza yapılan kıyımlar ile sendikalara baskılar bitme-
diği müddetçe her zaman işçilerinin emekçilerinin yanında dur-
duk. Durmaya da devam edeceğiz.”

Özdemir, ilk gün kendilerine eşlik eden vatandaşların yağmur-
da, çamurda ve doluda yürümeye devam ettiğine vurgu yaptı. 
“Maalesef CHP belediyeleri bütün Türkiye’yi, işçileri, emekçileri 
hayal kırıklığına uğrattılar. Bu yaptıkları yanlıştan bir an önce 
dönmelerini kendilerinden istiyoruz” dedi.
İkinci günün yürüyüşü Bolu’dan 34. Kilometre mesafedeki Yeni-
çağa  İlçesinde noktalandı.
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Bolu Belediyesi başta olmak üzere CHP ve 
HDP’li belediyelerde işten çıkarılan, işyerleri 
değiştirilen ve sendikal baskıya maruz kalan 
emekçilerin hakkı için başlattığımız “Emek ve 
Adalet Yürüyüşü”müz, 2 gün ve 34 kilometreyi 
geride bıraktı.
Yürüyüşün 3. Günü Bolu Yeniçağa’dan sabah saat 10.00’da 
başladı. 300 kişilik grup Yeniçağa’dan Gerede istikametine doğ-
ru sloganlar atarak yürüyüşe geçti. Yürüyüşümüze İstanbul 7 
No’lu Şube Başkanlığımız destek verdi.
Genel Başkan Yardımcımız Halil Özdemir, yürüyüş öncesi yap-
tığı açıklamada, “Bizim bir tek amacımız ve gayemiz var; işçi 
kardeşlerimizin işlerine tekrar iade edilmesi. Söz verip sonra da 
sözünde durmayarak işçi kardeşlerimizi sokağa bırakanlara ses-
leniyoruz, derhal bu inadınızdan geri dönün. 51 gündür eylem 
yapıyoruz. Kayalardan ses var, yürüdüğümüz ormanlardan ses 
var ama sizlerden söz yok. Sizin için işçiler bu kadar mı kıymet-
siz? Sizin için emekçilerin hiç mi değeri yok?” diye konuştu.
Genel Başkanın Mesajı Okundu
Özdemir, konuşmasının sonunda Genel Başkanımız Mahmut Ars-
lan’ın Mahmut Arslan’ın yürüyüşçülere gönderdiği mesajı işçilere 
okudu.
“İşe Dönünceye Kadar Mücadelemiz Sürecek”
Bolu Belediyesinden işten çıkartılan 2 çocuk babası üyemiz Mu-
rat Dinçmen de geçen sene İşkur’da çalışırken ihtiyaca binaen 3 
ay önce şirkete geçirildiğini dile getirerek, “Biz seçimden önce 

işe girdik, ihtiyaca binaen alındığımız için işe başlatıldık. Bolu 
Belediye Başkanı  ile seçimden önce üç defa görüşme şansımız 
oldu. Üçünde de bizlerin zor şartlarda çalıştığımızı, emeğimi-
zi ve hakkımızı alamadığımızı, maaşlarımızın düşük olduğunu 
söyledi. Bir de hiçbir işçiyi işten çıkarmayacağını söyledi” şek-
linde konuştu.
“Tanju Özcan, bize işten çıkartıldıktan sonra yaptığı toplantıda, 
‘Sendika sizi kullanıyor, kendinizi kullandırtmayın’ dedi” ifade-
lerini kullanan Dişmen, şunları kaydetti: “Biz de kendisine şu 
cevabı verdik; burada başkana sen bizi çıkartarak hata yaptın 
dedim. ‘Evet, hata yaptığımı kabul ediyorum’ ‘Çadırı kaldırırsa-
nız sizi alacağım’ dedi. Kendisi CHP il başkanlığından baskı ol-
duğunu, işçi alamadığını, il başkanlığının kendisini sıkıştırdığını 
beyan etti. İki tane çocuğum var. Birisi bipolar hastası, onun 
ilaçları çok pahalı. İlaçlarımı alamıyorum. Burada 2 tane çocu-
ğumu üniversitede okutuyorum. Evim kira. Çok mağdurum. Biz 
hakkımızı alana kadar yürüyeceğiz. Yürüyüşten sonra işe geri 
alınana kadar çadırı kaldırmayacağız. İşe dönünceye kadar mü-
cadelemiz sürecek.”
“Biz Süpürgemizle Küreğimizi İstiyoruz”
Bolu Belediyesinden işten çıkartılan Adil Alagöz de “Ben 5-6 ay İş-
kur üzerinden temizlik işçisi olarak çalıştım. İşimizi beğendiklerin-
den dolayı bizi şirkete aldılar. Biz 4 ay da bu şirkette çalıştık. Hiçbir 
gerekçe göstermeden Tanju Özcan Başkan bizim işimize son verdi. 
Ben iki tane çocuk okutuyorum. Evim kira. Şu anda da çalışanım 
yok.” dedi. Tanju Özcan’ın çadır eylemine devam ederken kendi-
lerini topladığını aktaran Alagöz, “Bize ‘Sizi bayramdan sonra geri 

BÜTÜN EMEKÇİLER İÇİN “ADALET”
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alacağım” dedi. ‘Çadırı kaldırın, çadırı kaldırdıktan sonra sizi üçer 
üçer, beşer beşer geri alacağım’ dedi. Biz de kendisine güvenme-
dik. Biz temizlik işçisiyiz. Biz masa başı iş istemiyoruz. Biz süpürge-
mizle küreğimizi istiyoruz. Biz kendisinden başka bir şey istemiyo-
ruz” şeklinde konuştu.
Yeniçağa Belediyesi’nden Yürüyüşçülere Destek
Bu arada, Yeniçağa Belediye Başkan Vekili Nusret Soysal ve Be-
lediye Meclis Üyeleri yürüyüş yapan ekibi ilçe girişinde karşıla-
yarak, yürüyüşlerine destek verdi.
Emek ve Adalet yürüyüşümüzün üçüncü gününe İstanbul 7 
No’lu Şube Başkanımız Hüseyin Topçu ve şubemize bağlı üye-
lerimiz de destek verdiler.
“Emek ve Adalet Yürüyüşü”müz üçüncü gününe Yeniçağa ilçesi 
girişinde başladı. Yürüyüşe katılan yüzlerce emekçimizle birlikte 
ilçeyi geçtikten sonra Gerede Gölü yakınlarında mola verildi.

Yürüyüşçülere Gerede’de Coşkulu Karşılama
Molanın ardından yeniden yürüyüşe başlayan emekçiler, AK 
Parti Gerede ilçe teşkilatı ve Gerede Belediyesi başkan yardım-
cıları tarafından ilçe girişinde karşılandı.
İlçe merkezinde kısa bir çay molası veren işçiler, planlandığı gibi 
20 kilometre yürüdükten sonra Gerede çıkışında yürüyüşü ta-
mamladı.

3 GÜNDE 54 KİLOMETRE KATEDİLDİ
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Genel Başkanımız Mahmut Arslan, Sendikamız 
HİZMET-İŞ tarafından 11 Haziran 2019 tarihin-
de Bolu’dan başlatılan ve kararlılıkla devam 
eden Emek ve Adalet Yürüyüşü’müze katılan 
emekçilere yazılı bir mesaj göndererek teşek-
kür etti.
Genel Başkanımız Arslan’ın mesajı, Genel Başkan Yardımcımız Halil Özdemir ta-

rafından, yürüyen işçilere okudu.

Arslan’ın mesajında şunlar kaydedildi:

“Değerli yol arkadaşlarım, Sevgili HAK-İŞ’liler, EMEK VE ADALET YÜRÜYÜŞÜ’mü-

zün üçüncü gününe başlarken hepinizi Rabbimin selamı ile selamlıyorum, gü-

nünüz aydın, yolunuz açık olsun, Allah yardımcınız olsun. Cenevre’deki göre-

vimden dolayı sizinle olamadığım için çok üzgünüm, ama kalbim sizinle atıyor. 

Haklı davamız için yollara düştük. Bu onurlu yürüyüşümüzün, işleri ellerinden 

alınan üyelerimizin tekrar işlerine dönmelerini sağlamak olduğunun bilinci ile 

mücadelemizi sürdüreceğiz. İşini kaybeden üyelerimiz, gerek sendikamızın bü-

tün kademelerinde çalışan yol arkadaşlarımız, gerek yürüyüşümüze destek için 

bizimle birlikte olan üyelerimiz gerekse de sendikamızın genel yönetim kurulu 

üyelerimize en içten duygularımla teşekkür eder başarılar dilerim. 

ZAFER YAKINDIR VE ZAFER İNANANLARINDIR.”

ARSLAN’DAN 
EMEK VE ADALET 

YÜRÜYÜŞÇÜLERİNE 
TEŞEKKÜR MESAJI
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, 12 Haziran 
2019 tarihinde AK Parti Grup Toplantı-
sında, 31 Mart yerel seçimlerinin ardın-
dan el değiştiren belediyelerde yaşanan 
işten çıkarmaları protesto etmek ve işten 
çıkarılan işçilerin yeniden işe alınması 
amacıyla binlerce işçiyle birlikte Bolu’dan 
Ankara’ya başlattığımız “Emek ve Adalet 
Yürüyüşümüzü” gündeme taşıdı.

Erdoğan, Genel Başkanımız Mahmut Arslan’ın 11 
Haziran 2019 tarihinde Bolu belediyesi önünde 
yaptığı açıklamayı ve başlatılan yürüyüşe ilişkin 
videoyu izleterek değerlendirmelerde bulundu.
“Ekmeklerinin Peşindeki İşçiler Yürüyüşe 
Başladılar”
Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kı-
lıçdaroğlu’nun 31 Mart seçimleri öncesinde yap-
tığı açıklamaları anımsatarak, “Seçimden önce 
kimsenin aşıyla işiyle uğraşmayacağız diyenler. 31 
Mart sonrası ilk iş 14 binin üzerinde işçiye baskıy-
la sendika değiştirttiler. Bununla da yetinmeyip 

Bolu’dan Antalya’ya Adana’dan İzmir’e kadar Türkiye’nin her yerinde işçi kıyımına başladılar. Şimdi ekmeklerinin peşindeki bu 
işçiler ülkemizin dört bir yanından Ankara’ya CHP Genel Merkezine doğru yürüyüşe başladılar” dedi.
“CHP İşçilerin Feryatlarına Kulaklarını Tıkıyor”
CHP’nin bir yandan işsizliği eleştirirken, bir yandan CHP’li Belediyelerdeki işçi kıyımına seyirci kaldığını ifade eden Erdoğan, “CHP 
Genel Başkanı bunların hiçbirini görmüyor duymuyor. Dile getirmiyor. Ankara’dan İstanbul’a güya Adalet için yürüyen CHP Genel 
Başkanı ekmeğinin peşindeki işçilerin feryatlarına kulaklarını tıkıyor. Ayrımcılığa ses çıkarmıyor. Bu tablo kendisinin özellikle de 
adalet konusundaki samimiyetinin en açık ispatıdır” dedi.

CUMHURBAŞKANI 
ERDOĞAN’DAN 

YÜRÜYÜŞÜMÜZE DESTEK
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CHP ve HDP’li belediyeler tarafından 
emekçilere yönelik baskı, tehdit, yıldır-
ma, işyeri değiştirme ve işten çıkarma-
lara karşı Bolu’dan başlatılan Emek ve 
Adalet Yürüyüşü’müz, dördüncü günün-
de yoğun güvenlik tedbirleri altında 65 
kilometreye ulaştı.
Dördüncü günün yürüyüşü Genel Başkan Yardımcımız Mehmet 
Keskin’in konuşmasının ardından, dün kaldığı yerden Gere-
de’den başladı.
Keskin: “Bu Yürüyüş Bütün Emekçiler İçin Önemlidir”
Genel Başkan Yardımcımız Mehmet Keskin, yürüyüş öncesi yap-
tığı konuşmada, yürüyüşe destek amacıyla İstanbul’dan katılan 
İstanbul 2 ve 3 No’lu İETT şube başkanlarımız ile üyelerimize te-
şekkür etti.
Yürüyüşün tek amacının, üyemiz emekçilere yönelik işten çı-
karmalar ve baskıları sonlandırılması olduğunu belirten Keskin, 
yürüyüşün sadece işten çıkarılan değil, bütün emekçiler için 
önemli olduğunu söyledi.
Genel Başkanımız Arslan’ın Mesajı
Keskin, konuşmasının sonunda Genel Başkanımız Mahmut Ars-

lan’ın mesajını okudu.
Arslan, mesajında katılımcılara teşekkür ederek, zaferin yakın 
olduğunu söyledi.
Yürüyüşçüler, Cuma Namazını Kazanlar Köyü’nde kıldı
Açıklamanın ardından başlayan yürüyüşe, Gerede’den 12 kilo-
metre sonra Kazanlar Köyü’nde mola verildi. Burada Cuma Na-
mazı kılındı.
Namaz ve yemek molasının ardından Ankara istikameti yönün-
de tekrar harekete geçildi.
Engelli Emekçiler de Yürüdü
Engelli emekçiler ile çocukların da katıldığı yürüyüşte, “HİZ-
MET-İŞ işçi omuz omuza”, “Demokrasi istiyoruz”, “Baskı ve zu-
lümle abad olunmaz” dövizleri dikkat çekti.
HAK-İŞ Onursal Başkanı ve Öz Orman-İş’ten 
Yürüyüşümüze Destek
Belediyelerde işten çıkarılan, iş yerleri değiştirilen emekçilerin 
hakkı için başlattığımız “Emek ve Adalet Yürüyüşü”müzün 4. 
gününde HAK-İŞ Onursal Başkanı ve Öz Orman-İş Genel Başka-
nı’ndan destek ziyareti geldi.
Salim Uslu: “Gururla Haklarını Alarak Geri Dönecekler 
Diye Umuyoruz”
Yürüyüş sırasında görüşlerini aktaran Salim Uslu, Kemal Kılıçda-
roğlu’nun partisinin grup toplantısında yaptığı “Sendikalar işçi-

EMEK VE ADALET YÜRÜYÜŞÜMÜZ, YOĞUN GÜVENLİK TEDBİRLERİ 
ALTINDA İLERLEDİ
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lerin haklarını sahip çıksınlar bana bırakmasınlar” sözünü hatır-
latan Uslu. “Biz de işçi haklarına sahip çıkmak için bugün burada 
yürüyoruz. 1991 yılında HALK EKMEK işçileri için yürümüştük 
1993 yılında da FİSKOBİRLİK işçileri için Ankara’ya yürümüştük 
ve haklarını alarak geri dönmüştük. Bugün de Bolu’daki işçiler 
için yürüyoruz. Umuyorum ve diliyorum ki İnşallah onurla, gu-
rurla haklarını alarak geri dönecekler diye umuyoruz” dedi.
Settar Arslan: “Tarih Tekerrürden İbarettir”
Tarihin tekerrürden ibaret olduğunu belirten Settar Aslan  “CHP 
zihniyeti geçmişte de böyleydi, bugün de böyle yarın da böyle 
devam eder.  CHP’nin olduğu yerde kan, gözyaşı ve yoksulluk 
var bu her zaman böyle oldu. Sizin bu mücadelenizi Öz Or-
man-İş Sendikası olarak kutluyor, tebrik ediyoruz mücadeleniz-
de sonuna kadar sizlerle beraber olacağız” diye konuştu.
Öz Gıda-İş Sendikası Sakarya Teşkilatından 
Yürüyüşümüze Destek
Dördüncü gününde ki “Emek ve Adalet Yürüyüşü”müze, Öz Gı-
da-İş Sakarya Teşkilatı da destek verdi.
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“Emek ve Adalet Yürüyüşü” 15 Haziran 2019 tarihinde beşin-
ci gününde sabah saat 09.00’da Aktaş Köyü Mevkii’nden 300 
kişilik grup Aktaş Köyü’nden Kızılcahamam istikametine doğru 
sloganlar atarak yürüyüşe geçti. Beşinci günün yürüyüşüne 
Ankara 2 ve 4 No’lu şubelerimiz ile İstanbul 5 No’lu Şubemiz 
destek verdi.
Genel Başkan Yardımcımız Celal Yıldız, yürüyüş öncesi yaptığı 
açıklamada, “Bizim bir tek amacımız ve gayemiz var; işçi kardeş-
lerimizin işlerine onurlu bir şekilde tekrar iade edilmesi. Planla-
dığımız şekilde bugün de 20 kilometre yürüyeceğiz. İstanbul’dan 
gelen arkadaşlarımıza desteklerinden ötürü teşekkür ediyoruz” 
diye konuştu.
Genel Başkanımız Mahmut Arslan, “Emek ve Adalet Yürüyüşü-
nün” beşinci gününe katıldı.
“Tarihi Bir Yürüyüş Gerçekleştiriyoruz”
Genel Başkanımız Mahmut Arslan, “Emek ve Adalet Yürüyüşü-

müzü tarihi bir yürüyüş olarak değerlendirdi. Arslan, “Bolu’dan 
Ankara’ya tarihi bir yürüyüş gerçekleştiriyoruz. Emek ve Adalet 
Yürüyüşümüzün 5. Gününde Ankara’ya 80 kilometre mesafeye 
ulaştık. Yaklaşık 110 kilometreyi tamamlamış durumdayız. İn-
şallah zamanında 22 Haziran sabahı Ankara’da CHP Genel Mer-
kezinin önünde yürüyüşümüzü bitireceğiz” dedi.
“Bu Bir Sağduyu Yürüyüşüdür”
Arslan, “Bu yürüyüş bir sağduyu yürüyüşüdür. Kırıp dökmeden, 
hakaret etmeden, kavga gürültü çıkarmadan, üslubuna, yürüyü-
şüne, konuşmasına, tavrına dikkat eden bir sağduyu yürüyüşü-
dür ve ilktir. 54 gün boyunca müzakere edelim, oturup konuşa-
lım, bu sorunu çözelim ve birlikte eylemi sonuçlandıralım dedik. 
Amacımız yürüyüşümüzün sonunda işimizi ve aşımızı geri kazan-
maktır” diye konuştu.
“Dünya Sendikal Hareketi Yürüyüşümüzü Destekliyor”
HAK-İŞ Konfederasyonu olarak ILO 100. Yılında gerçekleştirilen  

ARSLAN: “BU YÜRÜYÜŞ SAĞDUYU YÜRÜYÜŞÜDÜR”
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ILO 108. Konferansı kapsamında pek çok ülkenin sendikaları 
ve konfederasyonları ile ikili temaslarda bulunduğunu Emek 
ve Adalet Yürüyüşümüze selamlarını gönderdiklerini vurgula-
yan Arslan, “Dünya sendikal hareketinden özellikle Arnavutluk 
Bağımsız Sendikalar Konfederasyonu Başkanı Gezim Kalaja ve 
ekibi 85 bin üyesiyle birlikte HAK-İŞ ve HİZMET-İŞ Sendikasının 
yürüyüşüne destek desteklerini ifade ettiler” dedi.
“Sendikal Hareketin Tarihini Yeniden Yazıyoruz”
Pek çok ülkenin sendikası ve konfederasyonunun Emek ve 
Adalet Yürüyüşümüzü önemli, anlamlı ve HAK-İŞ’e yakışan bir 
yürüyüş olarak gördüğünü anlatan Arslan, “Biz sadece yürü-
müyoruz, sendikal hareketin tarihini yeniden yazıyoruz. Yürü-
yüşümüz sendikal hareket için önemli bir mesajdır. Hakkımız, 
hukukumuz, geleceğimiz ve işlerimiz için gerektiği zaman yü-
rüyeceğimizi de göstermiş olduk. Araçlar geçerken kornaya 
basarak bizimle beraber olduklarını gösteriyorlar. Bütün bu 
çabalarımız, hassasiyetimiz, ilkeli duruşumuz ve istikamet üze-
re yürüyüşümüz bize yakışan şekliyle kamuoyunda geniş yankı 
bulmuştur” şeklinde konuştu.
“Cumhurbaşkanımız Yürüyüşümüzü Dünyaya 
Göstermiştir”
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın AK Parti Grup Top-
lantısında, Bolu’dan Ankara’ya başlattığımız “Emek ve Adalet 
Yürüyüşümüzü” gündeme taşıdığını dile getiren Arslan, “Sayın 

Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın AK Parti Grup Top-
lantısında yürüyüşümüzü, mücadelemizi ve mücadelemizin ne 
amaçla yapıldığını, kimlerin ne sözleri verip de sözlerini yerine 
getirmediğini bütün dünyaya video konferans aracılığıyla gös-
termiştir. Yürüyüşümüz, kutlu davamıza sahip çıkışımız, haklı 
ve adaletli şekilde davranmamız bizi sorumlu davranmaya ve 
bu sorumluluğumuzun karşılığında da kamuoyunun desteğini 
almamızı sağlamıştır” dedi.
“Ey Kılıçdaroğlu, Bu İnsanların Feryadını Duy!”
Emekçilerin bizzat yürüyerek, alınteri akıtarak, ayaklarının şişe-
rek, güneşin ve yağmurun altında kararlı bir şekilde mücadeleyi 
sürdürdüklerini belirten Arslan, “Bu yüzden kamuoyu ve med-
ya bize inanıyor ve samimiyetimizi takdirle karşılıyorlar. CHP 
Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na ve ilgili Belediye Başkanla-
rına sesleniyoruz: Gelin, seçim öncesindeki vaadlerinizi tutun. 
‘Belediyede çalışan işçiler hangi siyasi görüşte olursa olsun, 
hangi zamanda işe girmiş olursa olsun işçilerimizin ekmeğiyle 
ve aşıyla oynamayacağız. Belediye Başkanlarını buradan uya-
rıyorum. İşçilerin ekmeğiyle oynamasınlar’ diyen Kılıçdaroğlu, 
bizim işimizle ve ekmeğimizle oynadılar. Bizim işçi olmaktan, 
emekçi olmaktan başka hiçbir kusurumuz yok. Ey Kılıçdaroğlu, 
bu insanların feryadını duy. Biz mücadelemizi alınteri, emeği-
miz, işimiz, aşımız ve geleceğimiz için yapıyoruz” sözlerine yer 
verdi.
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Genel Başkanımız Mahmut Arslan, Emek ve Adalet 
Yürüyüşü’nün 6. Gününde,  “Emekçi kardeşlerimiz tekrar 
işlerine alınıncaya kadar yürüyüşümüz devam edecek” dedi.
Emek ve Adalet Yürüyüşü altıncı günü, 17 Haziran 2019 tari-
hinde Bolu-Ankara karayolu 110. Kilometresi Çamkoru Mevki-
inden başladı.  Yürüyüşe Genel Başkanımız Mahmut Arslan ve 
Genel Başkan Vekilimiz Av. Hüseyin Öz’ün aileleri destek verdi.
Yürüyüş öncesinde basına açıklamalarda bulunan Genel Baş-
kanımız Mahmut Arslan, Emek ve Adalet Yürüşü’nün bir doğa 
yürüyüşü olmadığını, adalet, hak ve onur mücadelesinin sem-
bolik bir parçası olduğunu söyledi.
“Bu Yürüyüş Sembolik Bir Yürüyüştür”
31 Mart yerel seçimlerinden sonra CHP ve HDP’li Belediyelerde 
işçi kıyımlarının yaşandığını anlatan Arslan, “Sadece Bolu’daki 
arkadaşlarımız değil, başta İstanbul olmak üzere 23 Haziran’dan 
sonra gelişmelerin ne olacağını bilmiyoruz. İstanbul’da bir iki 
belediyede yaşadıklarımızı başka belediyelerde ve büyükşehir-
de de yaşayıp yaşamayacağımızı bilmiyoruz. Bu yürüyüş onun 
için üyelerimize yönelik baskıları önlemek, işten çıkarmalara 
karşı dirençlerini artırmak, mücadele güçlerini yükseltmek ve 
dayanışma içerisinde olmaları içerisinde olmaları için de sem-
bolik bir yürüyüştür” diye konuştu.

“Dünya Sendikal Hareketine Bir Çığır ve Ufuk 
Açıyoruz”
Emek ve Adalet Yürüyüşü’nün birçok kişi tarafından fark edile-
meyen anlam ve manasının olduğunu vurgulayan Arslan, “Bu 
anlama ve manaya uygun bir şekilde yürüyüşümüzü sürdüre-
ceğiz. Yürüyüşümüzün birkaç tane özelliği var. Birincisi sağdu-
yuyla yürüyoruz. Biz gittiğimiz, geçtiğimiz ilçe ve köylerde va-
tandaşı rahatsız edecek hiçbir tavır içerisinde olmadık. Onlarla 
kucaklaşıyoruz. Onların siyasi görüşlerine, fikirlerine, inanç-
larına, yaşam tarzlarına yönelik en ufak olumsuz bir tavrımız 
söz konusu değil. İkincisi geleceğimizi de güvence altına almak 
için haklı bir yürüyüşte olduğumuzu anlatıyoruz. Üçüncüsü 
güvenlik güçlerimizle herhangi bir sorunumuz olmuyor. Onlar 
bize yardımcı oluyor, biz de onlara yardımcı oluyoruz. Bu yö-
nüyle baktığımızda dünya sendikal hareketine bir çığır ve ufuk 
açıyoruz. Kavga etmeden, çatışmadan, birbirimizi üzmeden bir 
yürüyüş yapıyoruz. Bütün bunlar bize yakışan işler” şeklinde 
konuştu.
“Attığımız Her Adım Sendikal Güvence İçin Olumlu Bir 
Adım Olacaktır”
Bolu Belediyesinde işten çıkarılan işçiler için  başlatılan eyle-
min 55’inci gününde olduklarını söyleyen Arslan, “Bolu Bele-

ARSLAN: “EMEKÇİ KARDEŞLERİMİZ TEKRAR İŞLERİNE 
ALININCAYA KADAR MÜCADELEMİZ DEVAM EDECEK”
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diyesi’nin önündeki çadırımızda, onurla, haysiyetli duruşuyla 
işe dönmeyi bekleyen arkadaşlarımız var. Orada nöbet tutan 
arkadaşlarımız buradalar. İşçilerimizin sadece bir amaçları var. 
İşlerine, aşlarına ve geleceklerine sahip çıkmak. Onun için attı-
ğımız her adım, işten çıkartmaya karşı bir mücadele, işten çıkar-
maya karşı bir tavırken, sendikal güvence için olumlu bir adım 
olacaktır” ifadelerini kullandı.
Genel Başkanımız Mahmut Arslan konuşmasının sonunda tüm 
babaların Babalar Gününü kutladı. Genel Başkanımız Mahmu 
Arslan’ın oğlu Mücahit Arslan sürpriz yaparak bir buket çiçekle 
babasının Babalar Gününü kutladı.
Kızılcahamam istikametine doğru devam eden Emek ve Adalet 
Yürüyüşü’ne Genel Başkanımız Mahmut Arslan’ın eşi, çocukları 
ve torunları da katılarak destek veriyor.
Arslan: “Türkiye ve Dünya İçin Örnek Alınacak Bir 
Yürüyüş Gerçekleştiriyoruz”
CHP ve HDP’li belediyelerde yaşanan işten çıkarmalar, emek-
çilere yönelik tehdit, yıldırma, işyeri değiştirme işten çıkarma 
baskılarına karşı Bolu Belediyesi önünden başlatılan “Emek ve 
Adalet Yürüyüşünün” altıncı günü Ankara’nın Kızılcahamam il-
çesinin girişinde tamamlandı.
Genel Başkanımız Mahmut Arslan, yürüyüşün sonunda yaptığı 
açıklamada, “Bugün 20 kilometrelik yürüyüşümüzün sonuna 
geldik. Kızılcahamam’ın girişindeyiz. Bugünkü yürüyüşümüz 
her gün olduğu gibi heyecanla, ilk günkü azim ve kararlılıkla 
devam etti” dedi.
Azimle ve kararlılıkla çıktıkları yolda başarılı bir şekilde yürüme-
ye devam ettiklerini belirten Arslan, “Yürüyüşümüzün amacı 
birkaç temel eksene dayanmaktadır. Birincisi, Emek ve Adalet 
Yürüyüşümüzü demokrasimiz adına önemli bir yürüyüş ola-
rak görüyoruz. Kırıp dökmeden, kavga etmeden, çatışmadan, 
ideolojik saldırılarda bulunmadan, hakaret etmeden ama aynı 
zamanda taleplerini medeni bir şekilde ortaya koyan, eleştiri-
lerimizi ortaya koyarak sağduyulu bir yürüyüş yapıyoruz. Hem 
Türkiye sendikal hareketi için hem de dünya sendikal hareketi 
için son derece önemli, anlamlı ve örnek alınacak bir yürüyüş-
tür” ifadelerini kullandı.
“Bütün Halkımız Bizimle Beraber”
55 gündür Bolu Belediyesi önündeki eylemde ve 6 gündür 
gerçekleştirilen Emek ve Adalet Yürüyüşünde herhangi bir 
olumsuzluğun yaşanmadığını söyleyen Arslan, “Bütün halkı-
mız bizimle beraber. Yürüyüş boyunca yolculuk edenler, kam-
yon şoförleri, otobüs şoförleri hep bizimle selamlaştılar. Hangi 
köyden geçiyorsak bize el salladılar, selam gönderdiler. Köyün 
birisinden geçerken bir teyzemizin ağladığını gördüm. Bu ger-
çekten bizi gururlandıran ve onurlandıran bir şeydir. Biz sadece 
haklarımız, alınterimiz, işimiz, aşımız ve ekmeğimiz için yürü-
yoruz. Bunları elimizden alanlara karşı yürüyoruz. Amacımız 
ülkemizi, bölgemizi, şehrimizi, ilçemizi zora sokmak, kaos oluş-
turmak değil. Bizim amacımız alınterimizin, ekmeğimizin çalın-
masına itiraz etmek ve buna karşı mücadele etmektir” şeklinde 
konuştu.
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CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’na Çağrı
Sosyal diyaloğ ve masada kalarak müzakere etmenin gerekliliği-
ni vurgulayan Arslan, “CHP’li yetkililere buradan tekrar bir çağrı 
yapıyorum. Gelin görüşelim bu arkadaşlarımızı işe alın. Biz de 
eylemimizi burada sonuçlandıralım. Amacımız işimizi, aşımızı 
yeniden elimize almak, sendikal baskılara karşı direnmek ve 
sendikal haklarımızı sonuna kadar kullanmaktır. Bizim amacı-
mız siyasi bir mücadele değil, herhangi bir siyasi partiye karşı 
tavır almak değildir. Bizim amacımız ekmeğimizi, işimizi geri al-
maktır. Bu amaçla 6 gündür yürüyoruz. Yürüyüşümüzü Cumar-
tesi günü CHP Genel Merkezi önünde bir basın açıklamasıyla 
tamamlayacağız” ifadelerini kullandı.
CHP’ye ‘Söz Namustur’ hatırlatması
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun 31 Mart Yerel Se-
çimleri öncesinde yapmış olduğu konuşmada, “Söz namustur, 
sözümüzün arkasında duracağız. Eğer başına bir sıkıntı gelen 
olursa gelsin beni bulsun” sözlerini anımsatan Arslan, “Biz Sayın 
Kılıçdaroğlu’nu bulmak için Cumartesi günü CHP Genel Merkezi 
önünde olacağız. Umarım bu insanların acılarını ve feryatlarını 
dinlerler de bu arkadaşlarımız yeniden işlerine dönerler. Arka-
daşlarımız işini aşını geri kazanana kadar eylemlerimize ve yü-
rüyüşümüze devam edeceğiz” açıklamasında bulundu.
“14 Bin 500 Arkadaşımız İstifa Ettirildi”
CHP ve HDP’li Belediye Başkanları’nın seçilir seçilmez ilk işleri-
nin sendika üyelerine baskı yapmak olduğunu belirten Arslan, 
“Üyelerimize baskı, tehdit ve mobbing uyguladılar. Sürgüne yol-
ladılar. En sonunda da işten attılar. Şu ana kadar HAK-İŞ’e bağlı 

sendikalarımızdan HDP ve CHP’li Belediyelerde çalışan yaklaşık 
14 bin 500 arkadaşımız istifa ettirildi ve hala istifa ettirilmeye 
devam ediliyor. Açıkça bize karşı bir meydan okuma, bir savaş, 
bir mücadele var. Biz bütün bunlara rağmen sağduyulu, makul, 
ülkesini vatanını ve milletini seven insanlar olarak dikkatli dav-
ranıyoruz. Biz her şeye rağmen makul olmaya devam edeceğiz. 
Ülkemize zarar verecek hiçbir davranışın içinde olmayacağız. 
Haklı ve soylu mücadelemizi sonuna kadar kararlılıkla sürdüre-
ceğiz” sözlerine yer verdi.
Emek ve Adalet Yürüyüşü’müz 6. Gününde 
Kızılcahamam’a Ulaştı
Emek ve Adalet Yürüyüşünü  6. Günü Genel Başkanımız Mah-
mut Arslan’ın açıklamaları ile son buldu. 
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“YÜRÜYÜŞÜMÜZÜN 4 TEMEL İLKESİ”

“Emek ve Adalet Yürüyüşü”müz yedinci gününe Kızılcahamam 
Ülkücü Şehitler Anıtı’ndan başladı.
Yürüyüşe Genel Başkanımız Mahmut Arslan, Genel Başkan 
Vekilimiz Av. Hüseyin Öz, Genel Başkan Yardımcılarımız Celal 
Yıldız, Halil Özdemir, Mehmet Keskin, Ankara 1 No’lu Şube Baş-
kanımız Raşit Şahin, Ankara 7 No’lu Şube Başkanımız Mustafa 
Genç, İstanbul 6 No’lu Şube Başkanımız Serdar Cafer Özkul, 
Denizli Şube Başkanımız Sezai Söylemez, Marmara Bölge Uz-
manımız Adem Bıdı, Öz Güven-Sen Genel Başkanı Ömer Yılmaz 
ve Öz Gıda-İş Gebze Şube Teşkilatı katıldı.
Yürüyüş öncesinde basına açıklamalarda bulunan Genel Başka-
nımız Mahmut Arslan, “Yürüyüşümüzün yedinci Gününe ulaş-
tık, yoğun yağmur, dik yokuşlar, yüksek sıcak ve diğer engellere 
rağmen dün akşam bu güzel şehre, Kızılcahamam’a ulaştık. Kı-
zılcahamam’ın bizim yürüyüşümüze destek vererek yanımızda 
olması çok anlamlı. Kızılcahamam Belediye Başkan Yardımcı-
sı’na verdiği destekten dolayı tekrar teşekkür ediyorum. Yürü-
yüşümüzü 4 gün sonra tamamlayacağız. Cumartesi günü CHP 
Genel Merkezinde bir basın açıklamasıyla yürüyüşümüzü ta-
mamlayacağız” dedi.

“Biz Geleceğimiz İçin, Aşımız, İşimiz İçin Bu Yürüyüşü 
Yapıyoruz”
Bu yürüyüşü, geleceğimiz için, ekmeğimiz için, aşımız, işimiz 
için yaptığımız hatırlatan Arslan, “Bize destek olan herkese te-
şekkür ediyorum. Özellikle Bolu Belediyesi’nden 97 arkadaşı-
mız, Çanakkale Bayramiç Belediyesi’nden 57 arkadaşımız, An-
talya Büyükşehir Belediyesinden 50 ye yakın arkadaşımız, İzmit 
Belediyesi’nden 8 arkadaşımız, İzmir Menderes ve HDP’li Bele-
diyelerden onlarca arkadaşımız işini kaybetmiş durumda. Sen-
dikamızın üyesi 700 arkadaşımız 31 Mart seçimlerinden sonra-
ki siyasi baskılar tehditler yüzünden işlerini kaybetti” dedi.
“Yürüyüşümüzün 4 Temel İlkesi Var”
Yürüyüşümüzün temel ilkeleri olduğunu belirten Arslan, “Bi-
rincisi, haksız yere, sadece kendilerinden önceki dönemde 
işe alındığı için işten çıkartılan arkadaşlarımızın işe dönmesini 
sağlamak. İkincisi yeni işten çıkarmaları önlemek için bu yürü-
yüşü yapıyoruz. Çünkü bundan sonra bir kısım hırslarla göreve 
gelenler, kendi yandaşlarını işe yerleştirmek için ciddi bir çaba 
içerisinde. Bu mücadelemizin ikinci amacı da yeni arkadaşla-
rımızı bu şekilde kurban vermemektir. Üçüncüsü 31 Mart’ta 
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henüz mazbatalarını almadan CHP’li ve HDP’li belediyelerde, 
belediye başkanları ve yandaşları sendikalarımız üzerine bas-
kılar yaptı. Belediyelerin, tehditlerle bir kısım korkutmalarla, 
işten çıkarma, işyeri sürgünleri gibi demokratik olmayan tutum-
larını önlemeye çalışıyoruz. Şu ana kadar konfederasyonumuza 
bağlı sendikalarımızdan 14 bin 500 işçi üyemiz zorla koparılarak 
başka sendikalara üye yapılmıştır. Dolayısıyla yürüyüşümüzün 
üçüncü amacı sendikal baskıları durdurmaktır. Yürüyüşümüzün 
dördüncü amacı ise demokratik bir eylemin nasıl yapıldığını 
göstermektir. Bizim haklı mücadelemize yürüdüğümüz yerlerde 
halkın destek olduğunu gördük. ” diye konuştu.

“Mücadelemizi Sağduyulu Bir Şekilde Devam 
Ettiriyoruz”
Sendikal harekete yeni bir ufuk açtıklarını ifade eden Arslan, 
“Kavga etmeden, çatışmadan, polisle jopla, TOMA’larla karşı-
laşmadan, güvelik güçleriyle işçilerimizin omuz omuza yürüdü-
ğü farklı eylemi gerçekleştiriyoruz. Bunun adı da sağduyudur. 
Biz mücadelemizde sağduyuyu elimizden bırakmıyoruz. Bizi iş-
siz bırakanlara bile hitap ederken üslubumuza dikkat ediyoruz. 
Tek amacımız var o da işimizi geri almak” dedi.
Emek ve Adalet Yürüyüşü Genel Başkanımız Mahmut Arslan’ın 
açıklamasının ardından başladı.
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Kızılcahamam Halkı Yürüyüşümüzü Selamladı
Emek ve Adalet yürüyüşçüleri Kızılcahamam içerisinden geçer-
ken Kızılcahamam halkı tarafından coşku ve sevinçle karşılan-
dı. Esnaf ve çocuklar el sallayarak, alkış tutarak yürüyüşümüze 
destek verdiler. Kızılcahamam Belediyesi yürüyüşçülere kah-
valtı ikramında bulundu. Kahvaltıdan sonra 8 kilometre yol kat 
eden yürüyüşçülerimiz AHİD Sincan Şubesi Seğmen Halay Ekibi 
tarafından karşılandı.
Öz: “İşten Çıkarılanların Yeniden İşlerine Dönmesini 
İstiyoruz” 
Ülkücü Şehitler Anıtı’ndan başlayan yürüyüşümüzün 7. günü, 
20 kilometrelik mesafenin kat edilmesinin ardından İncik Bo-
ğazı Mevkii’nde Kahramankazan’a 13 kilometre kala son buldu.
Genel Başkan Vekilimiz Av. Hüseyin Öz, yaptığı konuşmada, 
yürüyüşün yedinci gününde kararlı bir şekilde CHP’nin önüne 
yürümeye devam ettiklerini söyledi.
Yürüyüşün sonunda işten çıkarılanların yeniden işlerine dön-
mesini hedeflediklerini belirten Genel Başkan Vekilimiz, “CHP’li 
Belediye Başkanlıkları tarafından yapılan fesih işlemlerinin dur-
durmalarını istiyoruz” dedi.
Bolu Belediyesi önünde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu 
ve yönetim kurulu ile işçilerin sözleşmelerini fesih eden bele-
diye başkanlarına çağrı yaptıklarını aktaran Öz, bu çağrının kar-
şılık bulmaması nedeniyle Bolu Belediyesi önünden yürümeye 
başladıklarını aktardı.
Öz, “Bizi Doğru Anlayın”
Hüseyin Öz, yürüyüşlerine Türkiye’nin dört bir yanından destek 
mesajları aldıklarını vurgulayarak, “Muhataplarımıza karşı kü-
çük düşürücü hiçbir sözde bulunmadık. Muhataplarımızın bu 
yürüyüşte ortaya konulan mesajı, duruşu ve arkadaşlarımızın 
çığlığını doğru anlamasını istiyoruz” diye konuştu.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun seçimden önce hem 
belediye başkanlarına hem de çalışanlara bir çağrıda bulundu-
ğunu anımsatan Hüseyin Öz, şunları kaydetti: “Sayın Kılıçdaroğ-
lu, ‘Seçimden sonraki dönem içerisinde başı sıkışan, herhangi 
bir şekilde sıkıntı yaşayan çalışanların doğrudan bana gelme-
lerini istiyorum.’ demişti. Aynı zamanda belediye başkanlarına 
‘Siyasi parti, ırk, cinsiyet ve milliyet ayrımı gözetilmeksizin tüm 

çalışanlarla çalışma ilişkisinin devam ettirilmesini, çalışanların 
herhangi bir şekilde iş sözleşmelerinin fesih edilmemesini ve 
çalışanların işleriyle oynanmamasını istiyoruz.’ demişti. Bu çağ-
rının karşılık bulmasını istiyoruz. Sayın Kılıçdaroğlu’na tekrar bir 
çağrı yapıyoruz. Verdiğiniz bu sözün gereğinin bugün yapılma-
sını bekliyoruz, istiyoruz ve arzu ediyoruz” dedi.
Öz’den ITUC, ETUC, EPSU ve PSI’a Çağrı
Konuşmasında Uluslararası sendikalara çağrıda bulunan Öz, 
“Ülkemizin içerisinde siyasi değişimler nedeniyle çalışan arka-
daşlarımızın herhangi bir kusuru olmadan iş sözleşmelerinin 
fes edilmesine karşı uluslararası sendikalar birliği, ITUC, ETUC, 
EPSU ve PSI’in dahil olmasını ve özellikle bu haksızlıklara karşı 
ilgili işverenlerin uyarılmasını istiyoruz. Uluslararası sendikalar-
dan makul, haklı ve yerinde desteklerini bekliyoruz” şeklinde 
konuştu.
Çalışanlara hiçbir kusur isnat edilmediğini söyleyen Öz, “Özel-
likle sözleşmeleri fes edilen Bolu Belediyesi çalışanları, Çanak-
kale Bayramiç Belediyesi çalışanları, İzmir Menderes Belediyesi 
çalışanları, HDP’li Mardin Belediyesi çalışanları başta olmak 
üzere 750’ye yakın arkadaşımızın herhangi birisine belediye 
başkanları tarafından en ufak bir kusur isnat edilmiyor. Sebep-
siz yere iş sözleşmeleri fes ediliyor. İnsanları mağdur etmenin 
hiçbir karşılığı olamaz. Yerel seçimlerden sonra iş başına gelen 
belediye başkanlarının esas görevi o bölgenin kaynaklarını en 
iyi şekilde kullanarak hizmet etmektir. Biz belediye başkanlarını 
ve işverenleri aklıselim bir şekilde hareket etmeye ve çalışan-
ların ekmeğiyle oynamamaya davet ediyoruz. Cumartesi günü 
CHP Genel Merkezi önünde bu talebimizi bir kez daha ifade 
edeceğiz. Umuyoruz ki Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP yetkilileri bu 
çağrımıza kulak verirler” dedi.
Özçelik-İş Sendikası’ndan “Emek ve Adalet 
Yürüyüşü’müze Destek
Bir haftasını geride bıraktığımız “Emek ve Adalet Yürüyüşü”mü-
ze Özçelik-İş Sendikası teşkilatından destek geldi. Yürüyüşümü-
ze katılan Özçelik-İş Sendikası Şube Başkanları, beraberlerinde 
ki Özçelik-İş’li emekçiler ve üyelerimiz hep beraber “HAK-İŞ ne-
rede biz oradayız” ve “Ekmeğimize dokunan eller kırılsın” şek-
linde sloganlar atarak birlik ve beraberlik mesajları verdi.
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DİYALOG ÇABASI VE TEPKİLER KARŞILIKSIZ KALDI

“Emek ve Adalet Yürüyüşümüz”ün sekizinci 18 Haziran 2019 
tarihinde Kahramankazan’a Bağlı İncik Köyü Mevkii’nden Genel 
Başkan Yardımcımız Halil Özdemir’in basın açıklamasının ardın-
dan başladı.
Yürüyüşe Genel Başkan Yardımcılarımız Celal Yıldız, Halil Öz-
demir, Mehmet Keskin, Kurucu ve Onursal Genel Başkanımız 
Hüseyin Tanrıverdi, AK Parti Konya Milletvekili Halil Etyemez, 
AK Parti Mersin Milletvekili Ali Cumhur Taşkın, Yozgat Şube 
Başkanımız Ferman Zararsız, Kırıkkale Şube Başkanımız Celal 
Yünlü, Ankara 2 No’lu Şube Başkanımız Recep Dere, Ankara 4 
No’lu Şube Başkanımız Yusuf Güler, Öz Sağlık-İş Sendikası Genel 
Başkanı Devlet Sert ve 300’ü aşkın üyemiz katıldı. Yürüyüşe Öz 

Gıda-İş Ankara Şubesi de destek verdi.
Genel Başkan Yardımcımız Halil Özdemir, yürüyüş öncesi basına 
açıklamada bulunarak Emek ve Adalet Yürüyüşümüzün kararlı-
lıkla devam edeceğini söyledi.
Kurucu ve Onursal Genel Başkanımız Hüseyin Tanrıverdi, yü-
rüyüş öncesi yaptığı konuşmada, Bolu Belediye Başkanı Tanju 
Özcan’ın 31 Mart’tan önce çalışanları işten çıkartmayacağına 
dair taahhütlerde bulunduğunu anımsatarak, “Verilen sözlere 
rağmen Bolu Belediye Başkanı 97 çalışanı işten çıkarttı yapılan 
haksızlık ve zulümdür” dedi.
Hüseyin Tanrıverdi: “Diyalog Çabası ve Tepkiler 
Karşılıksız Kaldı”
Tüm uyarı, diyalog çabaları ve tepkilerin karşılıksız kaldığını be-
lirten Tanrıverdi, “Bolu’dan başlattığımız yürüyüşümüz 22 Hazi-
ran Cumartesi günü CHP Genel Merkezi önünde son bulacak. 
Biz inanıyoruz ki Kemal Kılıçdaroğlu, sözünde durur ve sesimi-
ze kulak verir. Bu gerçekleştiği zaman adalet tecelli etmiş olur, 
işte o zaman hak teslim edilmiş olur. Eğer hak teslim edilmez, 
adalet gerçekleşmezse şimdiden ilan ediyoruz, CHP haksızlık 
partisidir, ekmeğe saygısız bir partidir, ekmeğe düşman bir par-
tidir. CHP, ‘Emek en yüce değerdir’ diye her fırsatta bağırıyor 
ama emeğin en yüce değer olmadığını icraatlarıyla gösterdiler. 
Umarım bundan sonrası için akıllarını başlarına alırlar. Eğer bu 
haklı direnişimize karşılık verilmeyecek olursa emekçi kardeşle-
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rimiz, tüm çalışanlarımız, CHP’ye Türkiye’yi dar getirir. 
CHP’li belediyeler bundan sonraki dönemde işçi çıkarmaya de-
vam ederler ve baskı ve zulümle sendika değişimine zorlarlarsa 
Sendikamız HİZMET-İŞ 1979’dan bu yana haksızlık karşısında 
susmamıştır, susmayacaktır. 1998 Ankara Grevi, Konya Grevi, 
Çankırı Grevi bunun açık örneğidir” diye konuştu.
Tanrıverdi’nin konuşmasının ardından yürüyüşümüz Kahra-
mankazan’a doğru yürüyüşe başladı.
Muhammed Mursi İçin Gıyabi Cenaze Namazı Kılındı
Emek ve Adalet Yürüyüşümüz’ün 8. Gününde, pazartesi günü 
vefat eden Mısır’ın seçilmiş Cumhurbaşkanı Mursi için yürü-

yüşçüler tarafından öğle namazını müteakip gıyabi cenaze na-
mazı kılındı.
Muhammed Mursi, 2012 yılında Mısır’a demokratik yollarla 
göreve gelen ilk Cumhurbaşkanı olmuştu. Mursi, 3 Temmuz 
2013’te dönemin Savunma Bakanı ve Genel Kurmay Başkanı 
Abdülfettah Es-Sisi tarafından yapılan askeri darbenin ardın-
dan cezaevine konulmuştu.
Duruşmalara cam kafes içerisinde katılan 67 yaşındaki Mursi, 
“casusluk” suçlamasıyla yargılandığı mahkeme salonunda pa-
zartesi günü vefat etti.
Öğle yemeğinin ve gıyabi cenaze namazının ardından yürüyü-
şümüz kaldığı yerden devam etti.
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İŞTEN ÇIKARMALAR VE SENDİKAL BASKILARA 
KADIN İŞÇİLERDEN TEPKİ YAĞDI

Dokuzuncu gün yürüyüş saat 09.00’da, Kahramankazan’ın giri-
şinden başladı. Yürüyüşe Bursa Şube Başkanlığımız, HAK-İŞ Ka-
dın Komitesi ve 250’yi aşkın emekçi katıldı. Yürüyüşe Öz Gıda-İş 
İstanbul 1 Nolu Şubesi, Öz Sağlık-İş Sendikası ve Öz Ağaç-İş Sen-
dikası da destek verdi.
Yürüyüş öncesi açıklamalarda bulunan Genel Başkan Yardım-
cımız Halil Özdemir, “Başta Bolu Belediyesi olmak üzere Tür-
kiye’nin birçok yerinden CHP ve HDP’ye geçen belediyelerce 
işinden çıkartılan işçilere destek için başlatılan eylemin 56’nci 
gününde olduklarını hatırlattı.
Özdemir, “Bolu Beledi-
yesi’nde başlattığımız 
eylemimizin 56. yürüyü-
şümüzün 9. Günü’nde-
yiz. Bolu’da ve tüm Tür-
kiye’de işten çıkarılan işçi 
ve emekçi kardeşlerimizin 
haklı mücadelelerinde dün 
Bolu’dan binden fazla ar-
kadaşımızla yürüyüşe baş-
ladık. Buraya kadar geldik. 
Buradan şimdi HAK-İŞ Ka-
dın Komitesi ve 350’ye ya-
kın arkadaşımızla yürüyü-
şümüze kaldığımız yerden 
devam edeceğiz” dedi.
Yürüyüşün CHP Genel 
Merkezine kadar devam 
edeceğini hatırlatan Öz-
demir, şunları kaydetti: 
“Ankara’da CHP Genel 
Merkezine olan yürüyüşü-
müz her gün 250-300 kişiyle hem işten çıkartılan arkadaşlarımız 
hem de diğer arkadaşlarımızdan gelen desteklerle birlikte de-
vam edecek. İşçi ve emekçi arkadaşlarımıza yapılan kıyımlar ile 
sendikalara baskılar bitmediği müddetçe her zaman işçilerinin 
emekçilerinin yanında durduk. Durmaya da devam edeceğiz. 
Hiçbir arkadaşımız siyasi görüşünden dolayı işinden olmasın, 
hiçbir arkadaşımızın sendikal baskıya uğramaması için bu yürü-
yüşü yapıyoruz ” diye konuştu.
“Hiçbir İşçi Mağdur Olmasın Diye Yollardayız”
HAK-İŞ Kadın Komitesi Başkanı Fatma Zengin Göktürk, "Seçim 
öncesi verilen sözleri hatırlatmak için CHP'ye yürüyoruz. Bun-
dan sonra da hiçbir belediye işçisi mağdur olmasın diye yollar-
dayız" dedi.
Yürüyüşe Kahramankazan’da Mola Verildi
Açıklamanın ardından başlayan yürüyüşe, Kahramankazan’ın 
girişinden başlandı. 5 kilometre sonra ilçe içerisinde mola veril-

di. Yürüyüşçülere Kahramankazan Belediyesi tarafından kahval-
tı ikramında bulunuldu. Kahramankazan Belediye Başkan Yar-
dımcısı Yusuf Erçelik, kahvaltıdan sonra yaptığı açılamada Emek 
ve Adalet Yürüyüşümüze sonuna kadar destek olduklarını ak-
tardı.  Öz Gıda-İş Sendikası İstanbul 1 Nolu Şubesi de ikramlarda 
bulunarak destek oldular.
Kahramankazan’ın girişinde başlayan yürüyüşümüzün doku-
zuncu günü, Kahramankazan’a bağlı Karadere Mevkii’nde 175 
kilometre yol kat edilerek tamamlandı.
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Yerel seçimlerin ardından AK Parti’den CHP ve HDP’ye geçen 
belediyelerde işçi çıkarma, sürgün etme ve sendika değiştir-
me baskısına tepki olarak Bolu Belediyesi önünden başlatılan 
“Emek ve Adalet Yürüyüşü” 20 Haziran 2019 tarihinde 10. Gü-
nünde Kahramankazan’ın Karadere Mevkii’nden başladı.
Yürüyüşe Genel Başkanımız Mahmut Arslan’ ın yanı sıra, Genel 
Başkan Yardımcılarımız Halil Özdemir, Celal Yıldız, Genel Sek-
reterimiz Ali Rıza Yılmaz Kayseri Şube Başkanımız Serhat Çelik, 
Kıbrıs Türk Kamu Görevliler Sendikası (KAMU-SEN) Genel Baş-
kanı Metin Atan, sanatçı Ahmet Yenilmez, Öz Gıda- İş Sendi-
kası Ankara 1 No'lu Şube Başkanı Hasan Çiloğlu ve çok sayıda 
emekçi katıldı.
“Bizi Herkes Duydu Bir Tek Onlar Duymadı”
Emek ve Adalet Yürüyüşü’nün 10. gününde olduklarını belirten 
Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 59 gündür Bolu Belediye-
si’nden işten atılan işçilerin seslerini duyurmaya çalıştıklarını 
belirterek, “24 Mayıs tarihinde Bolu’ya gittiğimiz zaman ken-
dilerine dedik ki “Bizi duyun, bizi anlayın. Biz ciddiyiz, kararlı-
yız. 24 Mayıs’tan 11 Haziran’a kadar geçen süre içerisinde bize 
işimizi, aşımızı geri verin. Aksi halde Bolu’dan Ankara’ya yürü-
yeceğiz” dedik. Anlatamadık. Bizi duyun dedik, herkes duydu 
onlar duymadı veya duymazdan geldiler” şeklinde konuştu.

Yürüyüşün 9. Gününde ilk defa yürüyüşle ilgili CHP sözcüsü ta-
rafından basına bir açıklama yapıldığını belirten Arslan, “Niha-
yet Ankara’ya yaklaştık. Bir açıklama. Bu açıklamanın yapılması-
nı önemli buluyorum. Nihayet duymuş olmaları önemli. Geç de 
olsa, uzun bir süre geçmişte olsa, 59 gün sonra yürüyüşümü-
zün 10. Gününe girerken sesimizin CHP tarafından duyulması 
önemli bir gelişme. Bu eylemin, bu yürüyüşün bir tek amacı 
var o da arkadaşlarımızın işe geri dönmesi. Her zaman bunu 
söyledik. Bunun dışında bizi bir kısım hedefler için yollara düş-
müş gibi tanımlamaya çalışmak büyük haksızlıktır, bu insanlara 
büyük haksızlıktır” dedi.
Bir kısım çevreler tarafından yürüyüşün farklı noktalara çekil-
meye çalışıldığının da altını çizen Arslan, “Sanki diyorlar bu yü-
rüyüş bir yerlerden talimat alarak yapılmış ve İstanbul belediye 
seçimlerini manipüle etmeye yönelik gibi bir his doğuruyor 
içimizde diyorlar. Sizin hislerinizde bir sorun var. Siz farklı şey-
ler hissediyorsunuz. Bizim hissettiğimiz ise bu yürüyüşün sami-
miyeti, içtenliği. Bütün bunları soylu ve onurlu yürüyüşümüzü 
başka taraflara doğru göndererek, yürüyüşümüzü küçümse-
mek olarak görüyoruz” şeklinde konuştu.
“HAK-İŞ’i Yok Saydılar”
Bolu Belediyesi’nde yetkili sendika olduklarını belirten Arslan, 
eğer ortada ekonomik bir sorun varsa bunun kendileri ile de 
paylaşılması gerektiğini sözlerine ekledi. Arslan, “Ekonomik 
sorununuz varsa çağırırsınız sendikayı, bu sorunumuz var der-
siniz. Yapmadılar. Sendikayı, HAK-İŞ’i yok saydılar, işçiyi yok say-
dılar” dedi.
Her zaman sosyal diyalogdan yana adımlar attıklarını ve yü-
rüyüşün başladığı günden bugüne kadar geçen süre içerisin-
de her zaman CHP’ye çağrıda bulunduklarını belirten Arslan, 
amaçlarının bağcıyı dövmek değil, üzüm yemek olduğunu be-
lirtti. Arslan, “Gelin anlaşalım. İşten atılan arkadaşlarımız işle-
rine dönsünler. Sendikal baskıları kaldırın, bütün bu süreçlerin 
içerisindeki bize yönelik toplu sözleşmelerimizi sabote eden, 
sözleşme görüşmelerini tıkayan, sözleşmeleri imzalamayan be-
lediye başkanlarınıza talimat verin, sözleşmeleri imzalayalım, 
sendikal baskıları durdurun. Gelin el sıkışalım. Bizim kimseyle 
husumetimiz olamaz. Bizim hiçbir siyasi partiye karşı düşmanca 
tavrımız olamaz” diye konuştu.
“Sessiz mi Kalacaktık?”
Arslan, işçilerin yaşadıkları karşısında sessiz kalamayacaklarını 
belirterek, “Biz sendikacıyız. Biz işçiyiz, emekçiyiz. Bizim ekme-
ğimiz aşımız elimizden alınıyorsa, susacak mıyız? Bunlara tes-
lim mi olacağız, baskılara boyun mu eğeceğiz? Yeter ki sizlerle 
beraber bu dayanışmayı sürdürelim. Geç kaldılar ama yine de 
geç kalmalarına rağmen, atılan bu adımı önemsiyoruz. Ancak 
yürüyüşümüzün amacı dışına götürmeye çalışmalarını da asla 
kabul etmiyoruz. Tam tersi bu yürüyüşümüzü dönüştürüp, do-

ARSLAN: 
YÜRÜYÜŞÜMÜZ SOYLU MÜCADELEMİZİN BİR PARÇASIDIR

34   |

HABERLER



laştırıp CHP’nin lehine bir tutum olarak kullanmaya çalışıyorlar, 
bunu da asla kabul etmiyoruz ve bunu yaptırmayacağız” şeklin-
de açıklamalarda bulundu.
“Bizi Mecbur Ettiniz”
Emekten, haktan, özgürlükten, adaletten bahseden bir siya-
si partinin yaptıkları karşısında işçinin CHP’ye olan güveninin 
kaybolduğunu belirten Arslan, “Halkımıza, sendikalarımıza düş-
manca bir tutum sergilemeleri CHP’ye olan güveni ve emekçi-
nin CHP’ye olan sempatisini ortadan kaldırmıştır. 
Bunun sorumlusu biz değiliz. İşten atılan arkadaşlarımız işe 
alınsın, sendikal baskılar bitsin, toplu sözleşmelerimizi sonuç-
landırmak konusunda irade ortaya koysunlar, gelsinler burada 
el sıkışalım ve geri dönelim. Bizim amacımız illa da bu eylemi 
yapmak değil. Bizi mecbur ettiniz” diye konuştu.
“Bu Yürüyüş Aslında Tarihi Bir Meydan Okumadır”
59 gündür devam eden eylemin Türkiye’nin her kesiminden 
büyük destek gördüğünü belirten Arslan, “Türkiye’de herkesin 
desteğini, duasını almış bu hareket maalesef adı sendika olan 
bir kısım çevreler tarafından duyulmadı, görülmedi, hissedil-
medi. Onlar sadece birilerine taşeronluk yapmakla uğraşıyor-
lar. İşçi hareketi bunun hesabını onlardan soracak. 
Bolu Belediyesi’ndeki yetkili sendika olarak 59 gündür yollar-
dayız, gelip yolunuz açık olsun demediler, tam tersine üyele-
rimizin baskı görmesine, üyelerimizin işten çıkarılmasına alkış 
tuttular. Bunlar sendikacı falan değil, bunlar taşeron. Bu taşe-
ronlara karşı da bu yürüyüş aslında tarihi bir meydan okuma-
dır” dedi.
“Gelin Demiştiniz, Biz de Geldik”
Bundan sonra da aynı istikamette ve aynı hedefe doğru sağ-
duyu ile yürüyeceklerini sözlerine ekleyen Arslan, Cumartesi 
günü CHP Genel Merkezi önünde yürüyüşü sonlandıracaklarını 
belirti. Arslan, “Bu yürüyüşümüzün sonucunda nihai hedefimiz 
belli. CHP Genel Merkezi önünde binlerce arkadaşımızla Sayın 
Kılıçdaroğlu’nun çağrısını yerine getirmiş olacağız. Sayın Kılıç-
daroğlu’nun sözü üzerine biz kendisini ziyarete gidiyoruz. Kılıç-
daroğlu demişti ki: “Seçim öncesinde bizim belediyelerimizin 
hiçbirisinde herhangi bir siyasi parti mensubu işten çıkarılma-
yacak, ben teminat veriyorum” demişti. Namus sözü demişti. 
Namus sözü. Eğer bunun aksi olursa gelin beni bulun demişti. 

Biz de diyoruz ki “Sayın Kılıçdaroğlu gelin demiştiniz, biz de gel-
dik” Sorunumuzu da çözün” diye konuştu.
Sanatçı Ahmet Yenilmez: “Buna Sebep Olanları Aklı 
Selime Davet Ediyorum”
Emekçilere yürüyüşlerinde destek vermek için bulunan Sanat-
çı Ahmet Yenilmez’de konuşmasında “Dünyada parayla veya 
altınla, aklınıza gelebilecek her dünya adına bir değerle asla 
karşılığı ödenemeyecek bir şey var ise oda da işçinin bir damla 
alın teridir. Bu insanlar yürüyorsa, kendi alın terini içindir, alın 
terinin nasıl döküldüğünü bildiği içindir ya da alın teri döküp 
hakkını arayan insanlara destek vermek içindir. Bu ülke alın 
terini tartışmamalıydı, bu ülke bugün 100. Yılda Mersin Kıbrıs 
arasında benim ata toprağım, ata denizimin altında gazımı iş-
gal etmeye Fransız savaş gemilerini tartışmalıydı ve biz bugün 
onun için yürümeliydik. Buna sebep olanları aklı selime davet 
ediyorum. Bu insanların samimiyetini kimsenin test etmeye 
hakkı yoktur” dedi.
Metin Atan: “Yürüyüşümüze KKTC'den, Destek Olmaya 
Geldik”
KKTC KAMU-SEN Genel Başkanı Metin Atan konuşmasında “Bu 
onurlu hak uğruna yapmış olduğunuz yürüyüşe Kıbrıs’tan des-
tek olmaya geldik. Bu yürüyüşünüz, gazanız mübarek olsun, 
hayırlara vesile olsun. Onurlu yürüyüşünüzün hayırlara vesile 
olmasını diliyorum, tüm desteğimizle sizlerin yanınızdayız” şek-
linde konuştu.
Emek ve Adalet Yürüyüşü, basın açıklamasının ardından yüzler-
ce emekçinin katılımıyla başladı.
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İşten çıkarma ve sendikal baskılara karşı Bolu Belediyesi önün-
den Genel Başkanımız Mahmut Arslan tarafından başlatılan 
“Emek ve Adalet Yürüyüşü”nün onuncu günü, Genel Başkanı-
mız Mahmut Arslan ve Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın ile 
yüzlerce HAK-İŞ ve Memur-Sen üyesinin katılımıyla gerçekleş-
tirildi.
Genel Başkanımız Mahmut Arslan alanı dolduran yüzlerce 
emekçiye seslenerek, “Bolu’dan Ankara’ya yürüyüşümüzün 10. 
Günü’nde bizlerle beraber oldunuz, bizi karşıladınız, bize umut, 
güç ve heyecan verdiniz. Allah sizlerden razı olsun, hoş geldiniz, 
şeref verdiniz” dedi.
Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 31 Mart’tan sonra henüz 

mazbatalarını almadan zulme, haksızlığa uğrayan, sürgün 
edilen, sendikalarından zorla koparılan, sendikalardan istifa 
etmediği için başka işyerlerine gönderilen ve direndikleri için 
işyerlerinden atılan, işini kaybeden emekçiler için gerçekleştir-
dikleri Emek ve Adalet Yürüyüşü’nün onuncu gününde olduk-
larını söyledi.
Cumartesi günü CHP Genel Merkezi önünde tamamlanması 
planlanan Emek ve Adalet Yürüyüşü boyunca hassasiyetle ha-
reket ettiklerini belirten Arslan, “HAK-İŞ olarak, HİZMET-İŞ Sen-
dikamız olarak, işten çıkarılan emekçiler olarak birçok konuda 
hassasiyetli davrandık. Sağduyuyu hakim kıldık. Yürüyüşümüz 
boyunca halkımıza, işyerlerine, güvenlik kuvvetlerine, başkala-

“EMEK VE ADALET YÜRÜYÜsÜMÜZ”DE 
ısÇı-MEMUR OMUZ OMUZA

36   |



rına, bizim gibi düşünmeyenlere, bize zulmedenlere dahi asla 
hakaret etmedik, aşağılamadık.  Dimdik durarak hakkımızı, hu-
kukumuzu korumak adına söylememiz gerekenleri söyledik. O 
yüzden bu yürüyüşün bir adı da sağduyu yürüyüşüdür. İkinci 
olarak sendikal baskılar, sendikalarımıza yönelik tehditler ve 
korkutmalar bitene kadar, toplu sözleşmelerimiz sonuçlanın-
caya ve işten atılan arkadaşlarımız işlerine dönünceye kadar 
mücadelemiz devam edecektir” diye konuştu.
“Direne Direne Kazanacağız”
Memur-Sen Konfederasyonu yöneticilerine ve üyelerine yü-
rüyüşe verdikleri katkı ve destekleri için teşekkür eden Arslan, 
“Yürüyüşümüz soylu mücadelemizin önemli bir parçasıdır. Ne 
ilk ne de son olacaktır. Kararlı, onurlu, sağduyulu yürüyüşümü-
ze destek veren bütün halkımıza, sivil toplum örgütlerine, siyasi 
partilere, vatandaşlarımıza, bizimle beraber olan sendikaları-
mıza çok teşekkür ediyoruz. Bu yolda bizi yalnız bırakmayan, 
ilk andan itibaren bizimle beraber hareket eden ve her plat-
formda bizimle beraber olan Memur-Sen Genel Başkanımız Ali 
Yalçın’a ve tüm üyelerine hoş geldiniz diyorum. Bu birlikteliği, 
burada ete kemiğe büründüren sizler, değerli memurlarımıza, 

işçilerimize ve dostlarımıza bir kez daha teşekkür ediyorum. Yo-
lumuz ve yolunuz aydınlık olsun, mücadelemiz mübarek olsun 
diyorum.” şeklinde konuştu.
“Onurlu Bir Yürüyüş İçin Yollardayız”
Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın konuşmasında, “HAK-İŞ 
belediyelerde 31 Mart’tan sonra işten çıkarmalara direnmek, 
emekçilerin sesini-soluğunu duyurmak, onları kamuoyuyla bu-
luşturmak amacıyla Bolu’dan yola çıktı. HAK-İŞ, işine son verilen 
emekçi arkadaşlarımız için Türkiye’nin birçok yerinden sesini 
yükseltti. Adalet ve Emek Yürüyüşü için, onurlu bir yürüyüş için 
yollarda can akıtıyor. Memur-Sen olarak belediyelerdeki baskılar, 
yıldırmalar, istifalar, zorbalıklar, sürgünler için günlerdir sesimizi 
yükseltiyor, sesimizi duyurmaya çalışıyoruz. İşçi-memur omuz 
omuza verip ve yürüyüşün onuncu gününde HAK-İŞ’i burada 
karşıladık. Bu yürüyüş onurlu bir yürüyüştür. Bu zorbalıklara son 
verme yürüyüşüdür” diye konuştu.
Yürüyüşe Milletvekilleri de Destek Verdi
Emek ve Adalet Yürüyüşümüze AK Parti Bolu Milletvekilleri 
Arzu Aydın ile Fehmi Küpçü de katılarak destek verdiler.

“EMEK VE ADALET YÜRÜYÜsÜMÜZ”DE 
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“Emek ve Adalet Yürüyüşü”müz, 21 Haziran 2019 tarihinde An-
kara içindeki ilerleyişini sürdürdü.
Sabah saatlerinde Eryaman kavşağından başlayan yürüyüşün, 
TCDD 2. Bölge Müdürlüğü önünde tamamlanması planlandı.
Yürüyüşe Genel Başkan Yardımcılarımız Halil Özdemir, Celal Yıl-
dız, Mehmet Keskin, Van Şube Başkanımız Abdullah Efeoğlu, 
Muş Şube Başkanımız Yaşar Kalır, Konya Şube Başkanımız Vacit 
Sır, Edirne İl Başkanımız Emre Promet, Öz Ağaç-İş Genel Baş-
kanı Av. Tuncay Dolu, Genel Merkez Teşkilatlanma Uzmanımız 

Zeki Özen ve yüzlerce üyemiz katıldı. Medya-İş Sendikası ile Öz 
Gıda-İş Sendikası Genel Merkez Kadın Komitesi de yürüyüşe 
destek verdi.
Yürüyüş öncesi basına açıklama yapan Genel Başkan Yardımcı-
mız Halil Özdemir, Emek ve Adalet Yürüyüşü”müzün kararlılıkla 
devam edeceğini belirterek şunları kaydetti: “Yürüyüşümüz, 
CHP Genel Merkezi önünde 22 Haziran’da tamamlanacak. Bi-
zim tek bir amacımız var, Türkiye genelindeki CHP’li belediye-
lerdeki işçi kıyımına son verilmesi. Bu arkadaşlarımız şehirleri 

CHP VE HDP MAĞDURU İŞÇİLER ANKARA YOLUNDA
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temizleyen, yolunu yapan, suyunu getiren emekçilerimiz. Bu 
arkadaşlar belediye başkanlarından makam, mevki istemiyor; 
sadece işlerini ve ekmeklerini istiyorlar. Biz HAK-İŞ ve HİZ-
MET-İŞ olarak bunun mücadelesini veriyoruz.”
Türkiye’deki tüm emekçilerin yanında olduklarını belirten Öz-
demir, “Hiçbir arkadaşımız başını öne eğmesin arkalarında dağ 
gibi HAK-İŞ var. Hiçbir zaman emekçi arkadaşlarımızı yalnız bı-
rakmadık. Bolu’daki arkadaşlarımızla Ramazan Ayı’nda eylem 

yaptık, yağmurda, çamurda yürüdük ama hiçbir arkadaşımızın 
boynunu öne eğdirmedik. Türkiye’de nerede bir işçi varsa HAK-
İŞ/HİZMET-İŞ olarak her zaman yanlarında olduk. Yürüyüşümü-
ze destek için gelen herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum” dedi.
Yürüyüşümüzün 11. Günü, Anadolu Bulvarı girişinde, OSTİM 
Kavşağı’nda Genel Başkan Yardımcımız Mehmet Keskin’in katı-
lımcılara teşekkür konuşmasının ardından tamamlandı.
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Yerel seçimlerin ardından AK Parti’den CHP ve HDP’ye geçen 
belediyelerde işçi çıkarma, sürgün etme ve sendika değiştir-
me baskısına tepki olarak Bolu Belediyesi önünden başlatılan 
“Emek ve Adalet Yürüyüşü” 12. Gününde TCDD 2. Bölge Mü-
dürlüğü / GİMAT Kavşağı’nda toplandı.
Buradan CHP Genel Merkezi istikametine doğru hareket eden 
binlerce HAK-İŞ’li emekçi, saat: 15.00’te CHP Genel Merkezi 
önünde toplanacak.
Yürüyüş öncesi basına açıklama yapan Genel Başkanımız 
Mahmut Arslan, Emek ve Adalet Yürüyüşü”müzün kararlılıkla 
devam ederek 12. Gününe ulaştığını belirterek şunları kaydet-
ti: “31 Mart’tan sonra henüz mazbatalarını almadan zulme, 
haksızlığa uğrayan, sürgün edilen, sendikalarından zorla ko-
parılan, sendikalardan istifa etmediği için başka işyerlerine 
sürgün edilen ve direndikleri için işyerlerinden atılan, işini 
kaybeden emekçiler için gerçekleştirdiğimiz Emek ve Adalet 
Yürüyüşü’müz on ikinci gününe azim, kararlılık ve hassasiyetle 
ulaşmıştır.
“Emek ve Adalet Yürüyüşü”müz, basın açıklamasının ardından 
yüzlerce emekçinin katılımıyla CHP Genel Merkezi istikameti-
ne doğru ilerlemeye başladı.

Bolu İşçileri CHP’nin Kapısına Dayandı
31 Mart seçimleri sonrasında Bolu Belediyesi başta olmak 
üzere CHP’ye geçen belediyelerde yaşanan işten çıkarmalar 
ve sendikal baskıları protesto etmek amacıyla Bolu Belediye-
si önünden başlatılan “Emek ve Adalet Yürüyüşü” CHP Genel 
Merkezi önünde tamamlandı.
Genel Başkanımız Mahmut Arslan’ın başkanlığında Sendika-
mız tarafından gerçekleştirilen ve 12 gün süren yürüyüşün son 
etabına, Bolu Belediyesi’nde işten çıkarılan 97 işçi ve aileleri 
ile CHP’li diğer belediyelerde işten çıkarılan işçiler, Genel Baş-
kanımız Mahmut Arslan, Genel Başkan Vekilimiz Av. Hüseyin 
Öz, Genel Başkan Yardımcılarımız Halil Özdemir, Celal Yıldız, 
Mehmet Keskin, Genel Sekreterimiz Ali Rıza Yılmaz, HAK-İŞ 
Genel Başkan Yardımcıları Settar Aslan, Mustafa Toruntay, 
HAK-İŞ Genel Sekreteri Dr. Osman Yıldız, HAK-İŞ’e bağlı sendi-
kaların başkan ve yöneticileri ile binlerce HAK-İŞ’li emekçi ka-
tıldı. Yaklaşık üç kilometre süren yürüyüş, CHP Genel Merkezi 
önünde tamamlandı.
Eylem boyunca “HAK-İŞ Nerede Biz Oradayız”, “Vur Vur İnle-
sin CHP dinlesin”, “Baskılar Bizi Yıldıramaz”, “Dik Dur Eğilme, 

“EMEK VE ADALET” TALEBİMİZİ              CHP ÖNÜNDE HAYKIRDIK
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İşçi Seninle”, “Ekmeğime Uzanan 
Eller Kırılsın”, “Gel Dedin Geldik, 
Neredesin?”, “HAK-İŞ Burada, CHP 
Nerede?”, “Başkan Nerede, Biz Ora-
dayız”, “Baskılar Bizi Yıldıramaz”, 
“İşçiler Seninle Gurur Duyuyor”, 
“Yaşasın Onurlu Mücadelemiz”, 
“İşçi Sendika Omuz Omuza” slogan-
ları atıldı.
“Selam Olsun Hakları ve Emeği 
İçin Yollara Düşenlere”
Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 
CHP Genel Merkezi önünde binler-
ce HAK-İŞ’liye, “Selam Olsun hakları 
için, emeği için, ekmeği için yollara 
düşenlere. Zalimlere, emek düş-
manlarına karşı yürüyenlere selam 
olsun. Selam olsun bu yağmurda 
ıslananlara, 196 kilometre boyunca 
bizimle birlikte yürüyen HAK-İŞ’li-
lere, selam olsun yiğit emekçilere, 
HAK-İŞ’lilere selam olsun. Hepini-
zi sevgi ve saygıyla selamlıyorum” 
diye seslendi.
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“Zulmün ve Zalimin Karşısındayız”
31 Mart 2019 seçimlerinden hemen sonra ağırlıklı olarak CHP’li Belediye Başkanlarının daha mazbatalarını almadan, 
Belediye Başkanlığı koltuğuna oturmadan, HAK-İŞ’e bağlı sendikalara yönelik bir operasyon başlattığını dile getiren 
Arslan, “Sözde kendilerine sendika diyen bir kısım taşeron örgütlerle işbirliği yaptılar ve işyerlerimize saldırdılar. Üye-
lerimize baskı yaptılar, tehdit ettiler, sürgün ettiler. Bu yapılanlara karşı susacak mıydık? Elbette susmayacaktık, zulüm 
kimden gelirse gelsin, zalim kim olursa olsun, HAK-İŞ olarak zulmün ve zalimin karşısında, mazlumun yanında olmak 
zorunda.
Onun için bütün bunlara karşı direniyoruz. HAK-İŞ’e bağlı sendikalarımızdan baskı, tehdit, zorlama ve sürgünlerle 
istifa ettirilen üye sayımız 14 bin 900 oldu. Bu arkadaşlarımız sendikalarımızdan zorla koparılırken, bizden ayrılırken 
gözyaşları dökenlerin gözyaşları kalacak mı? Hesabını sormayacak mıyız?” şeklinde konuştu.
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“Duvardan Ses Var, CHP’den Ses Yok”
Bolu’daki direnişin 61. Gününe ulaşıldığını anımsatan Arslan, 
“61 gündür Bolu’daki eylem çadırımızda eylemimiz devam edi-
yor. Yürüyüşümüzün 12. Günü’ne ulaştık. Sesimizi Bolu dağı 
duydu, Azap deresi duydu, Kargasekmez duydu, Kızılcahamam 
duydu, Kahramankazan duydu, Gerede duydu, Yeniçağ duydu, 
sadece CHP duymadı. Duvardan ses var, CHP’den ses yok. Se-
simizi duyurmak istedik. HAK-İŞ ve sendikalarımız bir işçi örgü-
tüdür. Hiçbir siyasal parti ile herhangi bir hesabımız olamaz. Biz 
siyasal partilerin rakibi değiliz, iktidarın alternatifi değiliz, biz 
sendikacıyız. Haklarımız için varız, emeğimiz, ekmeğimiz, gele-
ceğimiz için varız. Bizim varlık nedenimiz bu. CHP’li yetkilileri 
uyardık dedik ki bizim işimizi elimizden almayın. Bizim işimizi 
geri verin. Arkadaşlarımız işlerine dönsünler, sendikal baskıları 

durdurun, toplu sözleşmelerimizi yapalım. Sürgünleri durdu-
run, gelin masada protokol imzalayalım, işimize geri dönelim 
dedik” ifadelerini kullandı.
Genel Başkanımız Mahmut Arslan, CHP Genel Başkanı Kemal 
Kılıçdaroğlu’nun ve Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’ın Be-
lediye Başkanı seçildiği takdirde işçileri işten çıkarmayacağına 
dair televizyon programındaki görüntülerini kalabalığa izlete-
rek, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve Bolu Belediye 
Başkanı Tanju Özcan’ın işçilere verdiği sözü yerine getirmesini 
istedi.
“Kılıçdaroğlu Çağırdı, Biz de Geldik”
Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’ın hiçbir işçiyi atmayacağına 
dair noterden verdiği taahhütnameyi hatırlatan Arslan, “Sayın 
Özcan’a sözünü hatırlattık. Arkadaşlarımız size inanmamış siz 
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de noterden taahhütname vermişsiniz. Yapmayın, verdiğiniz 
sözü unutmayın. Dün dündür, bugün bugündür demeyin sö-
zünüzü yerine getirin. Arkadaşlarımızı işe alın demiştik. Sayın 
Kılıçdaroğlu’nun verdiği sözü yerine getirmesini istiyoruz. Eğer 
bir sorun yaşarsanız, bir sıkıntınız olursa bana gelin beni bulun 
dedi. Namus sözü verdi. Sayın Kılıçdaroğlu çağırdı biz de geldik 
ve buradayız. Sayın Kılıçdaroğlu’na buradan tekrar sesleniyo-
rum. Biz geldik, işimizi, aşımızı, ekmeğimizi istiyoruz. Lütfen 
sözünüzün arkasında durun, sözünüzü yerine getirin, masada 
imzalayalım ve işimize dönelim. Bizim beklentimiz ve arzumuz 
bu” dedi.
“Yürüyüşümüz Sendikal Hareket İçin Yeni Bir Çığır 
Açtı” 
12 günlük Emek ve Adalet Yürüyüşü’nün Türkiye sendikal hare-
keti için yeni bir çığır, yeni bir ufuk açtığını dile getiren Arslan, 
“Adım adım 200 kilometre yol yürüdük. Yağmurda, çamurda, 
doluda, rampada, inişte hasılı 200 kilometrelik yolu onurlu bir 
şekilde yürüdük. Ayaklarımız şişti, parmaklarımız su topladı 
ama asla vazgeçmedik, geri adım atmadık, geriye çekilmedik. 
12 günlük onurlu ve kararlı yürüyüşümüzün sonunda burada-
yız” diye konuştu.
“Yürüyüşümüz Boyunca Kimseyi Rahatsız Etmedik”
Emek ve Adalet Yürüyüşü boyunca hiç kimseye hakaret etme-
diklerini, hiç kimseyi rencide etmediklerini, sadece hak ve hu-
kuku, geleceği konuştuklarını belirten Arslan, “Yollarda bizi kar-

şılayan vatandaşlarımızı rahatsız etmedik, siyasi görüşlerinden 
dolayı onları asla rencide etmedik. Hiçbir şekilde CHP’nin ya da 
başka bir siyasi partinin tüzel kişiliğine karşı bir tavrımız olamaz. 
Biz sadece Sayın Kılıçdaroğlu’nun ve Belediye Başkanlarının sö-
zünü yerine getirmesini istedik” şeklinde konuştu.
“Bütün Açıklamalarımızda Masada Anlaşmayı 
Önerdik”
Emek ve Adalet Yürüyüşü boyunca yaptıkları bütün açıkla-
malarda masada anlaşma önerisinde bulunduklarını anlatan 
Arslan, “Gelin oturalım, konuşalım sorunlarımızı birlikte çöze-
lim. Arkadaşlarımız iş başı yapsınlar. Baskılara son verin, toplu 
sözleşmeleri yapalım, sürgünleri durdurun, el sıkışalım dedik. 
Gelmediler, o yüzden biz buraya geldik. Bizim geliş amacımız, 
davamız bu. Bunun için buradayız. Ancak bizim çağrılarımız, 
mesajlarımız, haykırışlarımız, feryatlarımız, alınterimiz, gözya-
şımız anlaşılmıyor, anlamıyorlar. Türkiye anladı, dünya anladı, 
herkes anladı, bunlar anlamadılar” açıklamasında bulundu.
Arslan’dan Emekçilere Mücadele Çağrısı
Genel Başkanımız Mahmut Arslan alandaki coşkulu kalaba-
lığa, “Ekmeğimiz için, geleceğimiz için, hayatımız için, HAK-İŞ 
ve sendikamız için mücadeleye var mıyız? Sürgünlere karşı di-
renmeye, baskılara karşı direnmeye, işten çıkışlara, gerekirse 
yürümeye, gerekirse mücadeleyi sonuna kadar yapmaya var 
mıyız?” şeklinde seslendi. Alanı dolduran binlerce emekçi de 
Arslan’ın bu çağrısına “Varız” şeklinde karşılık verdi.
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Öznur Özveren

Adil Alagöz

Hatice Çelik

   MAĞDUR İŞÇİLERİN ADALET ÇIĞLIĞI:                                EKMEĞİMİZİ İSTİYORUZ
“Sendikamız arkamızda durdu”
Ayın 22'sinde her zamanki gibi kalkıp işe gittik. Öğlene kadar çalıştık. Çavuşlarımız, süpürge ve kürekleri-
nizle "Valilik önüne gelin' dedi. Gittik. İşten çıkarıldığımızı söylediler. Bir arkadaşımız canına kıymaya kalktı, 
bir diğeri bayıldı. Sonra Allah razı olsun sendikamız arkamızda durdu.

“Geceleri rahat uyuyabiliyor mu?”
Bolu Belediyesi'nde süpürge işinde çalışıyordum. Bolu’ya toplam 3.5 yıllık emeğim var. Beni çağırıp işten 
çıkartıldığımı söylediler. Oysa başkan seçimden önce bizlerle çalışacağını işçileri ekmeğinden etmeyeceği-
ni söylemişti. Seçildikten sonra yaptığı ilk iş bizi çıkarmak oldu. Çok merak ediyorum acaba geceleri rahat 
uyuyabiliyor mu?

Nasıl Geçineceğiz? 
Bir anda bizi işten çıkardılar. 49 gündür Ne gece ne sabah, hiç uykum yok, psikolojim bozuldu. 3 çocuğum 
var. Üçü de okuyor. En büyük oğlum Kocaeli'de üniversite öğrencisi. Eşimin tek maaşı okul masraflarına 
yetmediği için çalışıyordum. İki kişi dahi evi zor geçindiriyorduk. Şimdi hepten zor durumda kaldık. Biz 
nasıl geçineceğiz? 

“Biz Süpürgemizle, Küreğimizi İstiyoruz”
Evim kira. Evde tek çalışan benim. 4 çocuğum var. 6 boğaz bana bakıyor. Tanju Bey bizi seçimden önce top-
layıp 'Hiç kimsenin işiyle aşıyla oynamam' dedi. Bizi kandırdı, koltuğa oturur oturmaz suçumuz olmadığı 
halde işten çıkardılar. Ben bu yaştan sonra ne yapayım. 'Ben sizi geri işe alacağım yavaş yavaş' dedi ama 
daha geri alınan olmadı. Kılıçdaroğlu işçilerin maaşını yükselteceğim, işten çıkmalarına izin vermeyeceğim 
dedi. Ama olanlara sessiz kaldı. Kira günüm geldi, faturalar var. Tazminat da verilmedi. Tek isteğim evime 
helal ekmek götürmek, ekmeğimi geri alana kadar da mücadele edeceğim. Biz süpürgemizle, küreğimizi 
istiyoruz.”

Bolu'da 2013'ten beri temizlikçi olarak çalışıyordum. İşten atıldığımdan beri yemeden içmeden kesildim. 
45 günde 9 kilo verdim. Uykusuzluk huzursuzluk hepsi var. Ailem benim için korkuyor, "doktora gidelim" 
diyor. Eşim inşaat işçisi. İş bulursa çalışıyor. Kızım Ankara'da üniversitece okuyor. Son dönem yaşadıklarımız 
çocuğumuzu da etkiledi. Dün sınavı vardı, kötü geçti anne diyor.

Emine  Bilen

Fatma Konaş
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Nuray Bozan

İsmail Özmen

   MAĞDUR İŞÇİLERİN ADALET ÇIĞLIĞI:                                EKMEĞİMİZİ İSTİYORUZ

Bolu temizlik işçisiyim. İşten attılar. Eşimle ve çocuklarımla sorun yaşıyorum. Eşim kalıp ustası. İnşaat olursa 
gidiyor. Evimiz çok huzursuz.

“Haciz Gelirse Hakkımı Helal Etmem”
6 yıldır Bolu'da temizlik işlerinde çalışıyordum bir anda kapıya koydular. Eşim hamallık yapıyor. O da iş, 
gelirse... 22 ve 24 yaşında iki oğlum var. Çocuklar 8 aydır iş arıyor. Başkan seçim öncesinde evime geldi, 
kahvemi içti, çocuklarıma iş sözü verdi. Bırak onlara işi annelerini dahi işten attı. 3 vıl önce ev almıştım. 
Kredi borcum var. Bankalar aramaya başladı telefonu açamıyorum. Başkana sesleniyorum: Eğer evime 
haciz gelirse ona hakkım helal değildir.

“Hasta Demediler Çıkardılar”
4 sene Bolu Belediyesinde emeğim var. Ayşe ablamız var, çocuğu engelli, onu bile işten çıkardılar, kanser 
hastası olan bir arkadaşım da aynı şekilde işinden oldu, çok büyük mağduriyetler yaşanıyor. Ramazan da, 
bayram da bizim için buruk geçti. Belediye-İş e baskıyla üye oldum, ama işten çıkartılınca yanımızda dur-
madı. Yine bize sahip çıkan HAK-İŞ HİZMET-İŞ oldu. 

“Sendika değiştirin dediler, biz değiştirmedik”
Yaklaşık 7 yıldır İşkur bünyesinde çalıştıktan sonra belediye kadrosuna alındım. Tanju beyin gelmesiyle 
işten çıkarılmam bir oldu. Evliyim 4 çocuğum var. Eşim çalışmıyor. Evin tüm geliri benim işten çıkarılmamla 
kesilmiş oldu. 49 gündür belediye önünde ekmeğim, aşım için mücadele ediyorum. Geri dönene kadar da 
devam edeceğim. Bütçe yok dediler, 'Biz belediye elemanları olarak gereken desteği verelim, gerekirse 
maaş almayalım bir süre' dedik ama onu da kabul etmediler. Sendika değiştirin dediler, biz değiştirmedik, 
bazı arkadaşlar değişti ama onlardan da çıkarılanlar oldu. Büyük çocuğumun düğünü için kredi çektim, onu 
ödüyordum, bankalar kapımıza dayandı.

Evli ve iki çocuk babasıyım. Evin geçimini bir tek ben sağlıyordum. Çöp arabası küllemiyordum. Çalışırken 
çağırdılar ve işten çıkarıldığımı söylediler. Belediye başkanına sorduğumuzda 'Belediye bütçesi çok kötü, 
belediye batmış' dedi. Biz de 'Bolu Belediyesi 97 işçinin aldığı maaşla kendini kurtaracaksa biz 1-2 ay maaş 
almayalım.'

Gülten Akyıldız 
Mete

Fatma Duran

 Durkadın Çakıroğlu
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1 Nisan’dan 
beri emekçiler 
sendikal baskıya 
uğruyor, 
sürgün ediliyor, 
iş akitleri haksız 
ve hukuksuz 
bir şekilde 
feshediliyor. 

EMEK VE ADALET YÜRÜYÜŞÜNE GİDEN YOL

Türkiye, 31 Mart Yerel Seçimlerini geride bıraktı, fakat bazı be-
lediyelerde seçimden icraata geçilemedi. Halkın yüksek bek-
lentisi, hayal kırıklığına dönüştü.
Şimdi CHP’li ve HDP’li belediyelerin işçilere yaptığı baskılar ve 
tehditler konuşulmaktadır.
1 Nisan’dan beri emekçiler sendikal baskıya uğruyor, sürgün 
ediliyor, iş akitleri haksız ve hukuksuz bir şekilde feshediliyor. 
Yönetimi CHP’ye geçen Bolu, Antalya Büyükşehir, Kocaeli/İzmit, 
Çanakkale/Bayramiç, İzmir/Menderes, Zonguldak/Ereğli, Sam-
sun/Atakum belediyeleri ile, yönetimi HDP’ye geçen Kars, Mar-
din/Derik, Şırnak/Cizre, Diyarbakır/Lice, Yenişehir ve Sur, Bat-
man/İkiköprü ve Muş/Varto belediyelerinde çalışan üyelerimiz 
tamamen siyasi gerekçelerle ve acımasızca işten atıldı,  sürgün 
edildi, sendikamızdan istifa ettirildi.
Toplamda 891 üyemiz işten çıkarıldı,
50 üyemiz sürgün edildi,
16 bin 537 üyemiz sendikamızdan istifa ettirildi.
Bu bir mobbingdir, kıyımdır, zulümdür, adaletsizliktir. İşyeri 
barışını ve işçilerin demokratik örgütlenme hakkını dinamitle-
mektir.
Belediye başkanlarının bu keyfi uygulamaları kamuoyunu da 
rahatsız etmektedir.
Belediye başkanlarının işçilerin baskı, tehdit ve yıldırma politi-
kalarıyla anayasal hakları olan sendikal örgütlüklerini ihlal et-
mesini, işiyle, ekmeğiyle oynamasını kınıyoruz.
İşçiler korkutularak, cezalandırılarak, istifaya ve kendilerinin 
işaret ettiği sendikalara üye olmaya zorlanarak HİZMET-İŞ tas-
fiye edilmeye çalışılmaktadır. İşçiler hak ve hukuklarının koru-

namayacağı sendikalara üye olmaya ve onların insafına terke-
dilmektedir.
Daha açık bir ifadeyle; baskılar, işten atmalar, üyelerinin hak ve 
menfaatlerini korumaktan yoksun sendikaların çanak tutması 
sonucu gerçekleşmektedir. 
Bu, son derece vahim ve utanılacak bir durumdur.
HİZMET-İŞ sendikamızın, işkolumuzdaki diğer sendikaların ör-
gütlü olduğu belediyelerde işçinin sendikal tercihini değiştir-
meye yönelik hiçbir girişimi olmamıştır, olmayacaktır.
HİZMET-İŞ, emekçilerin sendikal tercihine saygı duymaktadır.
İşkolumuzda faaliyet gösteren diğer sendikaların da HİZMET-İŞ 
sendikamızın örgütlülüğüne ve üyelerimizin tercihine saygı 
duymasını istiyoruz.
Bolu Belediyesi’nde 97 üyemizin işten atılması üzerine, 24 Ni-
san’da belediye önünde çadır kurarak, oturma eylemi başlattık. 
Eylemimiz kararlılıkla devam etmektedir.
HİZMET-İŞ Sendikamız, 41 yıllık tarihinde hiçbir siyasi partiyle 
organik bağ içinde olmamış, kurumsal ilişkilerini tüm siyasi par-
tilerle eşit mesafede sürdürmüştür. 
HİZMET-İŞ bir işçi örgütüdür. Hiçbir siyasal parti ile herhangi 
bir hesabı yoktur, siyasal partilerin rakibi ve iktidarın alternatifi 
değildir.
Sendikamız çalışanların hakları; emekleri, ekmekleri ve gelece-
ği için vardır.
İşten çıkarılanlar işlerine iade edilinceye, sürgün edilenler eski 
işlerine döndürülünceye, sendikal baskılar sona erinceye ve ça-
lışanların hakları teslim edilinceye kadar mücadelemiz devam 
edecektir.
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“İŞÇİLERE İŞYERİ DEĞİŞTİRME BASKISI”NI BOLU BELEDİYESİ ÖNÜNDE PROTESTO ETTİK
Bolu Belediyesi’nde 31 Mart seçimleri fırsat bilinerek üyelerimi-
zin baskı ve tehditle sendika ve işyeri değiştirmeye zorlanması, 
Bolu Belediyesi önünde toplanan üyelerimiz tarafından protesto 
edildi.
Protesto eyleminde bir basın açıklaması yapılarak, baskı ve teh-
ditle sendika değişimine girişen sendikalar uyarıldı.
Bolu Belediyesi önünde 18 Nisan 2019 tarihinde gerçekleştiri-
len protesto eylemine Genel Başkan Yardımcılarımız Celal Yıl-
dız, Bolu İl Başkanımız Hacer Çınar, Ankara 2 No’lu Şube Başka-
nımız Recep Dere, Ankara 4 No’lu Şube Başkanımız Yusuf Güler, 
HAK-İŞ Konfederasyonumuza bağlı sendikaların İl Başkanları ve 
yöneticileri, kendilerine sendika ve işyeri değiştirme baskısı ya-
pılan üyelerimiz ve çok sayıda basın mensubu katıldı.
Protesto eyleminde basın açıklaması yapıldı. Açıklama Mali İş-
lerden sorumlu Genel Başkan Yardımcımız Celal Yıldız tarafın-
dan okundu.
Baskıların belediye çalışanları bakımından artık tahammül edi-
lemeyecek boyuta geldiğini belirten Yıldız, “Seçimlerin hemen 
akabinde Belediye-İş Sendikası tarafından tehditle sendika de-
ğiştirmeye zorlanan üyelerimizin bu kez de talimatla, işyerleri 
değiştiriliyor. Yıllardır “büro personeli” ve “zabıta” olarak çalı-
şan emekçiler park ve bahçelerde görevlendirildi” dedi.
Seçimden Sonra İşçi Kıyımı Başladı
Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’ın seçim öncesinde “İşçiler 
işten çıkarılmayacak ve keyfi olarak yerleri değiştirilmeyecek” 
sözünü hatırlatan Yıldız, “Özcan, 22 Mart 2019 tarihinde noter 
huzurunda sözler verdi. Mazbatayı alınca verdiği sözü unutup 
işçi kıyımına başladı. Yüksek lisans eğitimi yapan, lisans mezunu 
olan, yıllardır halkla ilişkiler personeli olarak çalışan emekçileri 

park ve bahçelerde görevlendirdi. Bu bir mobbingdir, kıyım-
dır, zulümdür, adaletsizliktir. Bu, işyeri barışını dinamitlemek-
tir. Mobbinge maruz kalan işçiler, başarılarından dolayı birkaç 
kez ödüllendirilmiş personellerdir. Liyakatiyle çalışan emekçi-
leri keyfi uygulamayla mağdur etmeye kimsenin hakkı yoktur. 
Emekçilere yönelik baskı Bolu kamuoyunu da rahatsız etmek-
tedir” diye konuştu.
Baskı ve Zulümle Abad Olunmaz
Tanju Özcan’a emekçileri hayal kırıklığına uğratmaması ge-
rektiğini hatırlatan Yıldız, “Mensubu bulunduğunuz partinin 6 
Ok’undan biri halkçılıktır. Lütfen, halkçı olun. Emeğin ve emek-
çinin yanında olun. Onlara köle muamelesi yapmayın. Size gü-
venen emekçileri keyfi uygulamalarla hayal kırıklığına uğratma-
yın. Size oy verenleri mahcup ve pişman etmeyin.  Emekçinin 
alın teri ve akıl teri kutsaldır. Alın teri dökene zulmetmeyin. 
Baskı ve zulümle abad olunmaz” diye konuştu..
Yıldız, Üyelerimizi Baskıyla Sendika Değiştirmeye 
Çalışanları Uyardı
Emekçileri, kendi iradi karar ve tercihleriyle gönül verdikleri 
sendikamızdan koparmanın mümkün olmayacağını hatırlatan 
Yıldız, “Belediye emekçilerinin duyarlılıklarını gözetmeden, ellerini 
sıkmadan HİZMET-İŞ’ten koparmaya yönelik girişimler sonuç 
vermeyecektir. Sendikal değerlerle uyuşmayan akıl ve ahlak dışı 
baskılar, emekçi kardeşlerimiz nezdinde karşılık bulmayacaktır. 
Üyelerimizi yalan, tezyif ve iftiralarla etkilemeye, baskıyla sendika 
değiştirmeye çalışanları uyarıyoruz. Sendikamız üyesi emekçiler 
kimsesiz değildir. Aksi durumda, HİZMET-İŞ Sendikamız, üyelerinin 
tercihini zorlamaya çalışanlara karşı sessiz kalmayacak, her türlü 
yasal girişim ve eylemi yerine getirmekten çekinmeyecektir” 
şeklinde konuştu.
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BOLU BELEDİYESİ’NDE EMEKÇİ ZULMÜNE KARŞI OTURMA EYLEMİ

Bolu Belediyesi’nde çalışan üyelerimizin 
baskıyla sendika değiştirmeye zorlanma-
sı ve 97 işçinin işten atılmasını protesto 
ederek oturma eylemi başlattık.
Bolu Belediyesi önünde 24 Nisan 2019 
tarihinde gerçekleştirilen protesto ey-
lemine Genel Başkan Yardımcımız Halil 
Özdemir, Genel Sekreter Yardımcımız 
Remzi  Karataş, Bolu İl Başkanımız Hacer 
Çınar, Ankara 2 No’lu Şube Başkanımız 
Recep Dere, HAK-İŞ’e bağlı sendikaların 
İl Başkanları ve yöneticileri, işten atılan 
işçiler ile işyeri değiştirilen işçiler katıldı.
Protesto eyleminde basın açıklaması ya-
pılarak, Bolu Belediye Başkanı Tanju Öz-
can uyarıldı.
Basın açıklaması Genel Başkan Yardımcı-
mız Halil Özdemir tarafından okundu.
100’e Yakın Üyemiz Gerekçesiz 
İşten Çıkarıldı
31 Mart seçimleri sonrası CHP’ye geçen 
Bolu Belediyesi’nde, üyemiz emekçilere 
yönelik baskıların artarak devam ettiği-
ni belirten Özdemir, “Daha mazbatanın 
verilmediği günlerde başlayan baskılar, 
artık tahammül boyutunu aşmış bulun-
maktadır. 1 Nisan’da dolaylı baskılar-
la başlayan emek düşmanlığı, yıllardır 
“büro personeli” ve “zabıta” olarak ça-

lışan emekçilerin park ve bahçelerde 
görevlendirilmesiyle devam etmiş, biri 
engelli 100 kişiye yakın arkadaşımızın iş 
akitlerinin feshedilmesiyle sürdürülmek-
tedir.  Dün 250’yi aşkın çocuk, 23 Nisan 
Çocuk Bayramı’nı buruk yaşadı. Çünkü 
anne ve babaları işten atıldılar. Diğer bir 
arkadaşımız işini kaybetmenin acısıyla, 2 
çocuğunu ve eşini geride bırakarak canı-
na kıymaya kalktı. Daha kaç emekçi işten 
atılacak, kaç kişi daha canına kıymaya 
kalkacak, bilmiyoruz”  dedi.
Özdemir, Bolu Belediye Başkan 
Özcan’dan Taahhüdünü Yerine 
Getirmesini İstedi
Tanju Özcan’ın emekçilere verdiği sözü 
hatırlatan Özdemir, “Sayın Özcan, se-
çim öncesi, “Belediyede çalışan işçileri 
işten çıkarmayacağınızı ve keyfi olarak 
yer değiştirme yapmayacağınızı” noter 
huzurunda taahhüt ettiniz. Taahhüt bel-
gesi burada, siz neredesiniz? Kur’an-ı Ke-
rim’e el basarak göreve başladınız. Şimdi 
herkes, sizin emriniz altında çalışanlara 
yaptığınız zulümden bahsediyor. Sayın 
Özcan! Özrünüz kabahatinizden daha 
büyük: Belediye bütçesini gerekçe göste-
rerek, işçilere zulmetmek akıl karı değil. 
Burada sizden önce belediye başkanları 

da vardı. Hem hizmet üretiliyor hem de 
ücretler tıkır tıkır ödeniyordu. Kimin büt-
çesini kimden kaçırıyorsunuz? İnsanları 
işten atarak, ekmeğiyle oynayarak tasar-
ruf edilmez” diye konuştu.
Belediyede İşçi ve Memurlar 
Geleceğinden Kaygılı
Belediye başkanlarının şehremini ol-
duğunu hatırlatan Özdemir, “Bolu’nun 
emanet edildiği şahsın, şehri 3 haftadır 
zulümle idare ediyor olmasını anlamakta 
zorluk çekiyoruz. Sadece işçi statüsün-
de çalışanlar değil, belediyede çalışan 
memurlar da tedirgin. Kimse yarınından 
emin değil. Belediyenin bütün çalışan-
ları, yarın ne tür bir zulümle karşılaşabi-
lecekleri endişesi içerisindeler. Bundan 
sonra ücretlerini alıp alamayacaklarının 
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tedirginliği içindeler. Bugün bu zulme dur demezsek, yarın bu-
rası kaotik bir şehre dönüşecek. Sizi şehrimini olarak görmek 
istiyoruz” dedi.
Emekçilere Yönelik Baskı ve Zulme Bir An Önce Son 
Verilsin
HİZMET-İŞ olarak, milletin verdiği oylarla seçilen Belediye Baş-
kanlarına saygı duyduğumuzu belirten Özdemir, “Belediye Baş-
kanlarının da bizim saygı duyacağımız şekilde davranmalarını 
istiyoruz. Bizim tek çabamız, çalışanların hakkını ve hukukunu 
korumaktır.  Bu yüzden emekçilere yönelik baskı ve zulme bir 
an önce son verilmesini istiyoruz. Sayın başkan, gelin, iş barı-
şını bozan davranışlardan vazgeçin! Emekçilerin kutsal alınte-
riyle oynamayın! Bu eylemimiz, Sayın Belediye Başkanı Tanju 
Özcan’a son uyarımızdır. Eğer ki, kendisi sözünde durmasa da 
biz duracağız” şeklinde konuştu.
Emek ve Ekmek Kavgası İçin Oturma Eylemi Başlattık
Sendika olarak her zaman işçilerin yanında olduğumuzu hatır-
latan Özdemir, “HİZMET-İŞ olarak, emek ve ekmek kavgası için 
burada bir oturma eylemi başlattık. Üyelerimizin yanında yeri-
mizi aldık ve arkadaşlarımıza haklı eylemlerinde destek olmak 
için buradayız. Emekçi kardeşlerimizin hakkını yedirmemek için 
sonuna kadar mücadele edeceğiz. Dimdik duracağız. Beledi-
ye başkanları gelip geçicidir. Belediyelerin asıl sahibi işçilerdir, 
emekçilerdir. Her kim olursa olsun, kimsenin kimseyi ekmek 
teknesinden uzaklaştırmasına müsaade etmeyeceğiz” dedi.
Eylemimizi Zulüm Son Bulana Kadar Sürdüreceğiz
Üyemiz işçilerin sendikamızdan istifa ettirilerek bir kısmının 
DİSK’e bağlı Genel-İş Sendikası’na, bir kısmının da Türk-İş’e bağlı 
Belediye-İş sendikasına zorla üye yapıldığını görüyor ve uyarı-
yoruz. Ne üyemiz işçileri ne de sendikamızı tasfiye ettirmeyece-
ğiz. Hiçbir üyemiz endişe etmesin! HİZMET-İŞ Sendikası’nın en 
yetkili kişileri olarak biz buradayız. Her türlü yasal girişim ve ey-
lemi yerine getirmekten çekinmeyeceğiz. 3 haftadır zulme karşı 
bizlerle birlikte olan, yarın ve sonrasında da bizimle birlikte yü-
rüyecek olan bütün arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz.  Üyele-
rimizin hakları HİZMET-İŞ güvencesi altındadır. Burada başlattı-
ğımız eylemimizi üyelerimiz işine dönene değin, bu zulüm son 
bulana kadar sürdüreceğimizi deklare ediyoruz” diye konuştu.
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Bolu Belediyesi’nde çalışan üyelerimizin baskıyla sendika değiştirmeye zorlanması ve 97 işçinin işten atılmasını protesto amacıyla 
başlattığımız oturma eylemimize, HAK-İŞ’e bağlı Öz İplik-İş, Medya-İş, Öz Orman-İş, Öz Ağaç- İş, Oleyis, Öz Petrol- İş, Öz Sağlık- İş, 
Öz Taşıma-İş Sendikalarından destek ziyaretleri geldi. 
Ziyaretlerde, CHP’li ve HDP’li belediyelerde 31 Mart mahalli idareler seçimleri sonrası yaşanan sendika değiştirme baskılarına, iş 
yeri değiştirmelere ve işçi kıyımlarına karşı HAK-İŞ üst kimliği altında birlikte mücadele verileceğinin altı çizildi. 

BOLU BELEDİYESİ ÖNÜNDEKİ OTURMA EYLEMİMİZE 
HAK-İŞ’E BAĞLI SENDİKALARDAN DESTEK
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MEMUR-SEN GENEL BAŞKANI ALİ YALÇIN’DAN 
BOLU DİRENİŞİMİZE DESTEK

BOLU DİRENİŞİMİZDE İŞÇİLERLE SU VE SİMİTLE İFTAR

Bolu Belediyesi önünde altıncı gününde olan direnişimize, ME-
MUR-SEN Genel Başkanı Ali Yalçın ve MEMUR-SEN teşkilatı 
tarafından destek ziyareti gerçekleştirildi. Ali Yalçın ve berabe-
rindeki heyet Eylem Düzenleme Kurulu Başkanımız ve Genel 
Sekreter Yardımcımız Remzi Karataş tarafından karşılandı. Yal-
çın, eylemdeki üyemiz işçilere karanfil vererek, “Eyleminizde 
sonuna kadar yanınızdayız” dedi.
Yalçın, “İşten çıkarmaların kabul edilebilir bir tarafı yok. Emek-
çinin ekmeğine zarar verilmemeli. Başkanın nöbeti devralırken 
Kur’an-ı Kerim öpüp topluma düzgün mesajlar vermeye çalı-
şırken, bu yaptığı yanlış işlerin hiçbir kitapta yeri yok. HAK-İŞ 
ve HİZMET-İŞ olarak yürüttüğünüz bu direnişinizi sonuna kadar 
destekliyoruz. MEMUR-SEN olarak yanınızdayız. Direnişinizi 
son derece saygın bir davranış olarak görüyoruz. Direnişiniz 
kutlu olsun. Güç birliğinizi bozmayın. İnsanlar ekmeğiyle, onu-
ruyla alın teriyle kıymetlidir, sizleri yürekten kutluyorum” diye 
konuştu.

Ramazan Ayı’nın ilk gününde, 13 gün önce Bolu Belediyesi 
önünde 97 işçinin işten atılmasını protesto amacıyla başlattığı-
mız direniş çadırında su ve simitle iftar açtık.
Oturma eylemine başladığımız 24 Nisan tarihinden bu yana 
kararlılıkla sürdürdüğümüz direnişimiz Ramazan Ayı’nda da 
devam etti. İftara Genel Başkan Yardımcılarımız Halil Özdemir 
ve Celal Yıldız, AK Parti Bolu Milletvekili Arzu Aydın, Ankara 1 
No’lu Şube Başkanımız Raşit Şahin, Ankara 4 No’lu Şube Baş-
kanımız Yusuf Güler, Şubelerimizin yönetim kurulu üyeleri ve 
işyeri temsilcileri, HAK-İŞ’e başlı Öz Güven-Sen Genel Başkan 
Yardımcıları Mehmet Ali Sipahi ve Ümit Yalçın oturma eylemi-
mize ziyarette bulunarak işten çıkarılan emekçilerle birlikte if-
tar yaptı. Ziyaretçiler, Eylem Düzenleme Kurulu Başkanımız ve 
Genel Sekreter Yardımcımız Remzi Karataş ve Bolu İl Başkanı-
mız Hacer Çınar tarafından karşılandı.
Bolu Belediyesi’nde Temizlik İşleri Müdürlüğünde çalışırken 
işten çıkarılan işçilerle iftar yapan Genel Başkan Yardımcımız 
Halil Özdemir, burada yaptığı konuşmada Ramazan-ı Şerif’in ilk 
gününde böyle anlamlı bir iftar sofrasında bulunmanın öne-
mini belirterek, “Mücadelemiz devam ediyor. Ramazan ayına 
denk geldi. Biz Ramazan’da da bu arkadaşlarımızın işe iadesi 
yapılana kadar eylemlerimize devam edeceğiz” diye konuştu.
Özdemir, sembolik olarak toplandıklarını ifade ederek, “Simit 
ve suyla iftarımızı açtık. Buradan belediye başkanı Tanju Öz-

can’a mesaj gönderiyoruz. Bu insanları, bundan sonrada ha-
yatlarını perişan etmemeleri için. Ramazan ayı mübarek bir ay. 
Ramazan Ayı merhamet, vicdan ayı. Ondan sonra bayram geli-
yor. Onun için biz biran önce bu arkadaşların işe iade edilmesi-
ni istiyoruz. İşçiler üzerindeki bu baskının biran önce bitmesini 
istiyoruz” şeklinde konuştu.
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ARSLAN: 

“BOLU’DAKİ MÜCADELEMİZİN PEŞİNİ BIRAKMAYACAĞIZ”

Sendikamızın örgütlü olduğu Bolu Belediyesinde Belediye Baş-
kanı Tanju Özcan’ın göreve gelmesiyle belediyede çalışan üye-
lerimizin baskıyla sendika değiştirmeye zorlanması ve 97 işçi-
nin işten atılmasını protesto etmek amacıyla başlatılan oturma 
eylemi devam ediyor.
Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 25 Mayıs 2019 tarihinde 
Bolu Belediyesi önünde haksız yere işten çıkarılan ve sendika 
değiştirme baskısı yapılan işçilerle ilgili bir basın açıklaması 
yaptı.
Yoğun bir katılımla gerçekleştirilen basın açıklamasına Genel 
Başkanımız Mahmut Arslan’ın yanı sıra, Genel Başkan Vekilimiz 
Av. Hüseyin Öz, Genel Başkan Yardımcılarımız Celal Yıldız, Ha-
lil Özdemir ve Mehmet Keskin, Öz Güven Sen Genel Başkanı 
Ömer Yılmaz, Öz İnşaat-İş Genel Başkanı Zekeriya Koca, Bolu İl 
Başkanımız Hacer Çınar, Kocaeli İl Başkanımız İdris Ersoy, Zon-
guldak İl Başkanımız Güven Kaya, Ankara 1 No’lu Şube Başkanı-
mız 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 Başka-
nımız İbrahim Tuncer,  Ankara 7 No’lu Şube Başkanımız Mus-
tafa Genç, Kastamonu İl Başkanımız Çağlı, Öz Orman-İş Bolu 
Şube İsmet Yılmaz, Bolu Belediyesi işçileri ve çok sayıda basın 
mensubu katıldı.
“Vaatlerinizin Arkasında Durun”
Bolu’da işten çıkarılan arkadaşlarımız için başlattığımız eylemin 

32. güne ulaştığını dile getiren Arslan, “Herhangi bir taşkınlık 
yapmadan, herhangi bir sorun çıkarmadan sadece işten çıka-
rılan işçilerimize karşı bir tepki olarak buradaki eylemlerimiz 
devam ediyor. Belediye Başkanıyla çok defa görüşüldü. Ken-
disinden talebimiz seçim öncesindeki vaatlerinin arkasında 
durması, noter taahhütlerinin arkasında durması, emekçilerin, 
işçilerin ekmeğiyle aşıyla oynamadan Bolu’ya hizmet etmesi-
dir” dedi.
“Bolu Halkının Kararına Saygılıyız”
HAK-İŞ ve HİZMET-İŞ olarak Bolu halkının verdiği karara saygı-
lı olduklarını belirten Arslan, “Biz burada halkın iradesini asla 
tartışmıyoruz. Bolu halkının iradesiyle Belediye Başkanı seçilen 
Tanju Özcan’ın tavrına, üslubuna ve yöntemine itiraz ediyoruz. 
Bu itirazımızı bundan sonra da sürdürmeye devam edeceğiz” 
diye konuştu.
“Sayın Kılıçdaroğlu Söylediklerinizin Arkasında 
Mısınız?”
CHP Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nun 5 Mart’ta CHP 
Büyükşehir Belediye Başkan Adaylarının, tanıtımı ve projelerini 
açıklarken verdiği sözleri hatırlatan Arslan,  “AK Partili belediye 
döneminde işe girdi diye hiçbir işçinin işiyle aşıyla uğraşmaya-
caksınız. Hangi partinin mensubu olursa olsun onlarla birlikte 
çalışacaksınız’ diye Belediye Başkanlarına talimat vermişti. Sa-
yın Kılıçdaroğlu’na soruyorum. O söylediklerinizin arkasında 
mısınız? Yoksa bütün bunlar bir seçim propagandası mıydı?  
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Eğer sözünüzün arkasındaysanız, Bolu Belediyesinde sırf AK 
Parti döneminde işe girdiği için işinden olan 97 arkadaşımızın 
işten çıkarılmasına niye sessiz kalıyorsunuz? Niye bu arkadaşla-
rımız 32 gündür aşsız, işsiz ve evlerine ekmek götüremeyecek 
kadar mağdur edildi? Niçin bunları görmüyorsunuz? Niçin ce-
vap vermiyorsunuz? Biz Sayın Kılıçdaroğlu’nun bu söyledikleri-
nin arkasında durmasını ve verdiği sözlerin gereğini yapmasını 
istiyoruz” ifadelerine yer verdi.
Konuşmasında 31 Mart yerel seçimlerinde HDP’nin seçimi 
kazandığı bazı belediyelerde işçilerin işten çıkarıldığını da dile 
getiren Arslan, “HDP sözcüsü Temelli. Sen sadece emeğinden 
ve alınterinden başka sermayesi olmayan, emeği için, aşı için 
mücadele eden işçilerle mi yan yana duruyorsun, yoksa terö-
ristlerle mi yan yana duruyorsun?” sorularını yöneltti.
“CHP Genel Merkezi’ne Yürüyeceğiz”
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Ankara’dan İstan-
bul’a adalet yürüyüşü yaptığını hatırlatan Arslan, “Bu yürüyüş 
günlerce devam etmişti. Biz de Bolu Belediyesi’nde adalet, 
arkadaşlarımızın haklarının verilmesi ve bu haklarıyla beraber 
tekrar işlerine dönmelerini sağlamak adına gerekirse bu süreci 
Bolu’dan Ankara’ya kadar yürüyerek CHP Genel Merkezi önün-
de tamamlamak üzere planlıyoruz” dedi.
“İşçiler Mağdur Edilmek İsteniyor”
Yerel seçimlerden sonra HAK-İŞ’e bağlı sendikalardan baskı ve 
tehditle istifa ettirilen üye sayısının 12 bin 500 olduğunu belir-
ten Arslan, “Bu işçilerin hiçbir suçları yok. Sadece HAK-İŞ’li ve 
HİZMET-İŞ’li oldukları için baskı görüyorlar ve istifa ettiriliyorlar. 
Henüz toplu sözleşmelerimizin müzakereleri devam ederken 
bunlar yapılıyor. İşçiler toplu sözleşmesiz bırakılarak mağdur 
edilmek isteniyor. Bunu yapanlar ağırlıklı olarak CHP ve HDP’li 
Belediyeler. Başta İstanbul, Küçükçekmece, Esenyurt, Antalya 
Büyükşehir Belediye şirketleri, Kırşehir, Bilecik, Bolu, Manisa, 
Akhisar, İzmir Belediyeleri ve daha pek çok işyerlerinde üyeleri-
mize karşı yoğun bir baskı ve yıldırma politikası devam etmek-
tedir” şeklinde konuştu.
“Bu Mücadelenin Peşini Bırakmayacağız”
Bolu Belediye Başkanı’nın bu insanlarla değil, Bolu halkına daha 
fazla hizmet etme noktasında mücadele etmesi gerektiğini dile 
getiren Arslan, “Özcan’ın yaptığı açıklamalarla göreve geldiği 

günden itibaren bir kısım sansasyonel açıklamalarla Bolu halkı-
nı da rencide ettiğini düşünüyorum. Milletin gözü önünde Kur-
an’ı Kerim üzerine yemin eden bir Belediye Başkanı’nın verdiği 
sözün arkasında durmasını istiyoruz. Biz bu mücadeleyi sonu-
na kadar sürdüreceğiz. Buradaki arkadaşlarımız işlerine tekrar 
dönene kadar HAK-İŞ/HİZMET-İŞ olarak bu mücadelenin peşini 
bırakmayacağız. Amacımız işimize ve aşımıza sahip çıkmak ve 
yeniden işimize dönmektir. Belediye başkanımız bizi anlarsa, 
bizim kararlılığımızı görüp geri adım atarsa, bu arkadaşlarımız 
işe döndüğü gün buradaki çadırı biz törenle kaldırırız” şeklinde 
konuştu.
Arslan’dan Bolu Direnişindeki İşçilere Destek
Genel Başkanımız Mahmut Arslan 32 gündür Bolu Belediyesi 
önünde oturma eylemi yapan işçilere şöyle seslendi; “Müca-
delesini 32 gündür devam ettiren aziz kardeşlerim. Hiç endi-
şe etmeyin. Asla mahzun olmayın, asla umutsuz olmayın, asla 
geri çekilmeyin. Biz sizinle beraber 700 bin HAK-İŞ mensubuyla 
sonuna kadar beraber olacağız. Ekmeğimize, aşımıza, geleceği-
mize ve hep beraber işimize yapılan bütün bu saldırılara karşı 
dimdik ayakta duracağız. Asla teslim olmayacağız. Asla baskıla-
ra boyun eğmeyeceğiz” diye konuştu.
Arslan, Direniş Anı Defterini İmzaladı
Arslan, basın açıklamasının ardından direniş çadırına geçerek, 
burada 32 gündür oturma eylemi yapan üyemiz emekçileri din-
ledi. Emekçileri kararlılıklarından dolayı kutlayan Arslan, daha 
sonra Direniş Çadırı Anı Defterini imzaladı.
Arslan, anı defterine şunları yazdı: “Evinize ekmek götürmek, 
insanca yaşamak, namerde muhtaç olmamak için çıktığınız 
mücadeleniz, emek düşmanları tarafından maalesef akame-
te uğratılmıştır. Bu yapılan zulmü, adaletsizliği, hukuksuzluğu 
asla kabul etmiyoruz. Bu adaletsizliğin son bulması için sonuna 
kadar mücadele edeceğimizi bilmenizi isterim. Asla vazgeç-
meyeceğiz. Bu hukuksuzluklara asla teslim olmayın. Yıldırma 
taktiklerine itibar etmeyin. Sizin yanınızda Türkiye’nin en bü-
yük sendikası HİZMET-İŞ var, 700 bin HAK-İŞ mensubu var. Asla 
mahzun ve umutsuz olmayın. Yolunuz, yolumuz; mücadeleniz 
mücadelemizdir. Yolunuz açık, mücadeleniz kutlu olsun. Rama-
zanınız mübarek olsun. Dualarınızla, çabalarınızla, mücadele-
nizle zafere ulaşacağız. Zafer inananlarındır, zafer yakındır.”
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KÜTAHYA’DA SENDİKAL BASKILARA KARŞI BASIN AÇIKLAMASI YAPILDI

Kütahya Belediyesi’nde çalışan üyeleri-
mizin sendika değiştirmeye zorlanması 
basın açıklamasıyla protesto edildi.
Genel Başkan Yardımcımız Halil Özdemir, 
Kütahya’da toplu iş sözleşmenin neden 
yapılamadığına 31 Ocak 2019 tarihinde 
Ege Bölge Başkanlığımızda yaptığı basın 

açıklamasıyla açıklık getirdi.
Basın açıklamasına Ege Bölge Başkanı-
mız Ahmet Özen, Kütahya İl Başkanımız 
Nazif Demir, HAK-İŞ Bilecik İl Başkanı Ah-
met Topçu, Kütahya Belediyesi’nde çalı-
şan temsilcilerimiz, üyelerimiz ve basın 
mensupları katıldı.

Genel Başkan Yardımcımız Halil Özdemir, 
yaptığı basın açıklamasında “Kütahya 
Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu sen-
dikamızdan kişisel taleplerde bulundu, 
sendikamızın Ege Bölge Başkanımız Ah-
met Özen’in görevden alınmasını istedi. 
‘Eğer Ahmet Özen görevden alınmazsa 
sözleşmeyi imzalamam’ sözünü bizzat 
şahsıma bildirdi. Ege Bölge Başkanımız 
Özen, sözleşmenin önünü tıkamamak 
için fedakârlık yaparak kendi rızasıyla gö-
revinden istifa etti” diye konuştu.
“Sendika Değişikliğinin Kimseye 
Faydası Olmaz” 
Sendika değiştirmenin kimseye fayda 
sağlamayacağının altını çizen Özdemir, 
“Şu anda Kütahya Belediyesi’nde yetkili 
olan HİZMET-İŞ’tir. Yetki sendikamızda 
olduğu için sendika değişikliğinin kimse-
ye faydası olmayacaktır” dedi.

Küçükçekmece Belediyesi’nde çalışan iş-
çilere yönelik işyeri değiştirme baskıları, 
Belediye önünde protesto edildi.
Protesto eyleminde bir basın açıklaması 
yapılarak, baskı ve tehditle işyeri değiş-
tirmeye maruz bırakılan üyelerimizin yal-
nız olmadığı, protestoların sonuç alınana 
kadar devam edeceği açıklandı.
Küçükçekmece Belediyesi önünde 19 
Nisan 2019 tarihinde gerçekleştirilen 
protesto eylemine Genel Sekreter Yar-
dımcımız ve Öz İnşaat-İş Genel Başkanı 
Zekeriya Koca, Genel Sekreter Yardım-
cımız Remzi  Karataş, HAK-İŞ İstanbul İl 
Başkanı ve İstanbul  5 No’lu Şube Başka-
nımız Mustafa Şişman, İstanbul 1 No’lu 
Şube Başkanımız Mustafa Canpolat, 
HAK-İŞ’e bağlı sendikaların İl Başkanları, 
üyelerimiz ve çok sayıda basın mensubu 
katıldı.
Basın açıklaması, Genel Sekreter Yardım-
cımız ve Öz İnşaat-İş Genel Başkanı Zeke-
riya Koca tarafından okundu.
Koca, yaptığı basın açıklamasında, “31 
Mart yerel seçimleri sonucu CHP’ye 

geçen Küçükçekmece Belediyesi’nde 
işçilere yönelik sendika değiştirme bas-
kısı, acımasız bir şekilde artarak devam 
etmektedir. Baskılar, belediye çalışanları 
bakımından artık tahammül edileme-
yecek boyuta ulaşmış bulunmaktadır. 
Üyelerimiz baskı, yıldırma ve tehditle 
Sendikamız HİZMET-İŞ’ten istifaya ve 
kendilerinin işaret ettiği sendikalara üye 
olmaya zorlanmakta, Sendikamız HİZ-
MET-İŞ tasfiye edilmeye çalışılmaktadır. 
Bu durum karşısında temizlik, su, toplu 
ulaşım gibi temel yerel kamu hizmetle-
rini topluma sunmak için çalışan üyeleri-
mizi mağdur etmektedir” dedi.

Genel Sekreter Yardımcımız Koca, “31 
Mart 2019 yerel seçimlerinde özellikle 
belli bir siyasi partinin seçimi kazandığı 
bazı belediyelerde, üyelerimizin Beledi-
ye Başkanları ve adı geçen partilerin İl 
ve İlçe örgütlerince istifaya zorlanarak 
sendikamızın tasfiye edilmeye çalışılma-
sını, işyeri barışı ve işçilerin demokratik 
örgütlenme hakkına yönelmiş bir saldırı 
olarak görüyoruz. Küçükçekmece Bele-
diye Başkanının henüz sendikamızla ve 
sendikal faaliyetlerimizle tanışmadan 
göstermiş olduğu bu tutumuna anlam 
vermek mümkün değildir” diye konuştu.

KÜÇÜKÇEKMECE BELEDİYESİ’NDE İŞYERİ DEĞİŞTİRME BASKISInı PROTESTO
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BAYRAMİÇ 
BELEDİYESİ’NDE 
57 ÜYEMİZİN 
İŞLERİNE 
SON VERİLMESİ 
PROTESTO EDİLDİ

31 Mart yerel seçimleri sonrası CHP’nin kazandığı Çanakkale’ye 
bağlı Bayramiç Belediyesi’nde 57 üyemizin işten atılması, Ge-
nel Başkan Yardımcımız Halil Özdemir’in katılımlarıyla protesto 
edildi.
29 Mayıs 2019 tarihinde Bayramiç Belediyesi önünde gerçek-
leştirilen protesto eylemine Genel Başkan Yardımcımız Halil Öz-
demir’in yanı sıra, Ak Parti Çanakkale İl Başkanı Gültekin Yıldız, 
Memur-Sen Çanakkale İl Başkanı Suat Özen, Çanakkale İl Baş-
kanımız Vedat Yılmaz, Balıkesir Şube Başkanımız Savaş Dal, Te-
kirdağ İl Başkanımız Aykut Aktemur, Edirne İl başkanımız Emre 
Promet, HAK-İŞ’e bağlı Sendikaların Çanakale İl Başkanları, Bay-
ramiç Belediyesi’nde işten atılan üyelerimiz ve aileleri ile çok 
sayıda basın mensubu katıldı.
Protesto eyleminde basın açıklaması yapılarak, üyelerimizin iş-
ten atılması kınandı, işe iadeleri talep edildi.
Basın açıklaması Teşkilatlanmadan Sorumlu Genel Başkan Yar-
dımcımız Halil Özdemir tarafından yapıldı.
Özdemir, basın açıklamasında şunları kaydetti: “31 Mart yerel 
seçimlerinden sonra Türkiye’de, CHP’li ve HDP’li belediyelerde, 
işçilere karşı bir kıyım başlatıldı. Adeta her iş bırakıldı çalışan 
emekçilerle mücadele edildi. HAK-İŞ Konfederasyonumuza ve 
HİZMET-İŞ Sendikamıza karşı bir zulüm başlatıldı. CHP’li bele-
diyelerde her iş bir kenara bırakılarak, halkın temizliğini yapan, 
çöplerini toplayan, şehirlerin yollarını, kanalizasyonunu yapan, 
24 saat şehre hizmet eden arkadaşlarımızın işleriyle, emekle-
riyle oynadılar. 31 Mart’tan sonra geldiklerinde hemen ilk iş 
olarak üyelerimizi, baskıyla, tehditle istifa etmeye zorladılar. 
İstifa etmeyen emekçilerin de zorla yerlerini değiştirdiler. Özel-
likle asgari ücretle çalışan emekçiler istifa etsinler diye 200 kilo-
metre uzağa sürüldüler. Bu insafsızlıktır.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu seçimlerden önce, hangi 
partili olursa olsun hiçbir işçi işten çıkarılmayacak demişti. 
Onların güvencesi benim demişti. İşçi kardeşlerimizde Kılıç-
daroğlu’na inandı, ancak herkesin hayalleri yıkıldı. Belediye 
başkanları seçimlerden önce, işçilere siz işlerinize yoğunlaşın 
siz sadece işinizi düşünün, kesinlikle işten çıkarılmayacaksınız, 
dediler ancak seçimden sonra ilk işleri işçi kıyımına başlamak 
oldu. Ramazan demediler, Bayram demediler; işçileri sokağa bı-
raktılar. Bayramiç’te 50’den fazla arkadaşımızın iş sözleşmeleri 
fesh edildi. 

“Bayramiç Halkı Bu Haksızlığı Kabul Etmeyecektir”
Bayramiç Belediye Başkanı Mert Uygun şunu iyi bilsin. Yunan-
lar İzmir’i işgal ettiğinde ilk tepki veren halk Bayramiç halkıydı. 
Bayramiç başkaldırdı, işgali kabullenmedi. Bu haksızlığı da kabul 
etmeyecektir. Yine Bayramiç doğumlu İstiklal Şairimiz Mehmet 
Akif Ersoy’un dizeleriyle ‘Cehennemde olsa gelen, göğsümüz-
de söndürürüz, Bu yol ki Hak yoludur dönmek bilmez yürü-
rüz’ diyoruz. HAK-İŞ ve HİZMET-İŞ olarak inşallah davamızdan 
vazgeçmeyeceğiz. İşçi arkadaşlarımızın haklarını yedirtmeye-
ceğiz. İşten atılanların geri alınması için hukuk mücadelesine 
başladık. Gerekli bakanlıklardan müfettişleri istedik. Hiç kimse 
unutmasın, hiçbir arkadaşımızı yalnız bırakmayacağız. İşçilerin 
başlarını öne eğdirmeyeceğiz. Belediye Başkanını tekrar uyarı-
yoruz; işçilerin ekmeğiyle oynama. Bu emekçilerin yerine kendi 
yandaşlarınızı almak yerine liyakata önem verin. Belediyecilik 
işçileri işçi atmakla olmaz. Unutmayın Bayramiç halkına hizmet 
için söz verdiniz. Hizmetten önce işçilerin ekmeğiyle oynamak 
nasıl bir zihniyettir? Gün gelir devran döner işçiye hesap verir-
siniz. Bu insanlar sizlere güvenmek istiyor. Sözlerinizi tutmanızı 
bekliyorlar. İşten atmayacağız deyip seçimi kazanınca işten at-
mak dürüstlük değildir. Mertlik hiç değildir. Martın sonu bahar, 
sloganı atıp sonra emekçilerin hayatını kara kışa çevirdiniz. Siz-
leri uyarıyoruz, emekçilerin üzerinden ellerinizi çekin.”
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KDZ. Ereğli Belediyesi’nde çalışan işçilere yönelik işyeri değiştirme baskıları, belediye önünde protesto edildi.
Ereğli Belediyesi önünde 19 Nisan 2019 tarihinde gerçekleştirilen protesto eylemine, Zonguldak İl Başkanımız Güven Kaya, 
HAK-İŞ’e bağlı sendikaların İl Başkanları, sendika ve işyeri değiştirme baskısı yapılan üyelerimiz ve basın mensupları katıldı.
Basın açıklaması, Zonguldak İl Başkanımız Güven Kaya tarafından okundu.

EREĞLİ BELEDİYESİ’NDE İŞÇİLERE İŞYERİ DEĞİŞTİRME BASKISI 
PROTESTO EDİLDİ

BOZÜYÜK BELEDİYESİ’NDE İŞYERİ 
DEĞİŞTİRME BASKISI PROTESTO 
EDİLDİ
Bozüyük Belediyesi’nde çalışan işçilere yönelik işyeri de-
ğiştirme baskıları, belediye önünde protesto edildi.
Bozüyük Belediyesi önünde 19 Nisan 2019 tarihinde 
gerçekleştirilen protesto eylemine, Ege Bölge Başkanı-
mız Ahmet Özen, Eskişehir İl Başkanımız Ayşegül Durur, 
HAK-İŞ’e bağlı sendikaların İl Başkanları, sendika ve işyeri 
değiştirme baskısı yapılan üyelerimiz ve basın mensup-
ları katıldı.

31 Mart seçimlerinde yönetimi HDP’ye geçen Cizre, Silo-
pi ve İdil belediyelerinde üyelerimize yönelik işten çıkar-
malar, işyeri değiştirme ve sendikal baskılar basın açıkla-
masıyla protesto edildi.
Genel Merkez Teşkilatlanma Uzmanımız Zeki Özen’in 
okuduğu basın bildirisinde Cizre, Silopi ve İdil belediyele-
rinde işten çıkarılmalar ve sendikal baskılar kınandı.

CİZRE, SİLOPİ VE İDİL 
BELEDİYELERİ’NDE İŞTEN 
ÇIKARMALAR VE BASKILAR PROTESTO 
EDİLDİ
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Halil ÖZDEMİR Genel Başkan Yardımcısı

31 Mart yerel seçimleri huzur ortamı içerisinde, mil-

letimizin demokrasiye olan inancıyla yüksek katılımla 

gerçekleştirildi. Seçim sonuçlarının vatana, millete ha-

yırlı olmasını temenni ediyoruz.

Seçim sonuçlarını sendikal açıdan ele alacak olursak, 

yönetimi CHP ve HDP’ye geçen bazı belediyelerde, 

daha seçimlerin hemen ertesinde, yani 1 Nisan saba-

hı bir kısım sendikalar seçimle mazbata arasındaki za-

manı fırsat bilerek üyelerimizi ayartma ve üzerlerinde 

baskı oluşturmaya başladılar. Henüz mazbatasını dahi 

almamış belediye başkanlarının ismi kullanılarak ya-

pılan baskılar daha sonra, bizzat belediye başkanları 

tarafından yapılan mobbinge dönüştü; üyelerimizin iş-

yerleri değiştirildi, sürgün edildiler, haksız ve hukuksuz 

bir şekilde işten çıkarıldılar. Ve bu süreç hala acımasız-

ca devam ettirilmektedir.

Seçimleri takip eden dört ay içerisinde 800’e yakın 

üyemiz işten atıldı, 50 üyemiz sürgün edildi, 15 bini 

aşkın üyemiz sendikamızdan istifa ettirildi.

Seçim meydanlarındaki emek ve emekçiden yana 

söylemlerin, seçimden sonra emek düşmanlığına ev-

rilmesi belediyelerde iş huzurunu bozdu, çalışanlar 

yarınından kaygı duyar hale geldi.

Yönetimi CHP’ye geçen Bolu Belediyesi ile Antalya 

Büyükşehir Belediyesi başta olmak üzere, yönetimi 

HDP’ye geçen Kars ve pek çok belediyede ilk icraat, 

sendikal baskılar ve işten çıkarılmalar oldu.

CHP ve HDP’li belediyelerin bu emek düşmanlığı 

utançla hatırlanacaktır. Çünkü bu durum sadece işyer-

lerinde huzuru bozmakla kalmamakta, toplum vicda-

nını da rahatsız etmektedir.

Emekçilerin rızaları dışında sendikalara üye olmaya 

zorlanmaları kabul edilemez bir durumdur. Hele hele 

hiçbir sebep gösterilmeden işten çıkarılmaları asla ka-

bul edilemez.

Sendikamız mobbinge maruz kalan, işten atılan bütün 

üyelerinin yanındadır, haklarını savunmaktadır. 

Bu amaçla; Bolu’dan Ankara’ya Emek ve Adalet Yürü-

yüşü gerçekleştirmiş, işten atılan üyelerimizin işe ia-

desi için davalar açılmıştır.

İşçinin emeği kutsal, iradesi de hürdür. 

Bu bağlamda; asıl görevleri emekçilerin haklarını gö-

zetmek olmasına karşın, bu yönde hiçbir çaba göster-

meyen, kaos ve sorundan beslenen sendikaları kını-

yoruz.

Maalesef bazı sendikalar, yaşanın dramın sebebidir. 

Belediyelerde işten çıkarmaların, sürgünlerin arkasın-

da onlar vardır. İşkolumuzda faaliyet yürüten Beledi-

ye-İŞ ve Genel-İş sendikalarını kınıyor, sendikal ahlaka 

davet ediyoruz.

Sendikamız, emekçilerin sendikal tercihlerine saygı 

duymaktadır. Aynı özveriyi diğer sendikaların HİZ-

MET-İŞ’e göstermesi ve üyelerimizin görüşlerine saygı 

duymasını bekliyoruz.

Üyelerimizin hak ve hukukunu korumak için her türlü 

hukuki girişim ve eylemi yerine getiriyoruz.

Mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğiz.

İŞÇİNİN EMEĞİ KUTSAL, 
İRADESİ HÜRDÜR
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HİZMET-İŞ'TEN 
“ÖRGÜTLENMEDE İYİ UYGULAMA ÖRNEKLERİ VE TAŞERON 

SİSTEMİNE KARŞI ÇÖZÜMLER” 
ULUSLARARASI PANELİ

13. Olağan Genel Kurulumuz kapsamında “Örgütlenmede İyi 
Uygulama Örnekleri ve Taşeron Sistemine Karşı Çözümler” ko-
nulu uluslararası panel gerçekleştirildi.
Panele Genel Başkanımız Mahmut Arslan, Aile, Çalışma ve Sos-
yal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, BBP Genel Başkanı 
Mustafa Destici, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı 
Ahmet Erdem, Genel Başkan Vekilimiz Av. Hüseyin Öz, Genel 
Başkan Yardımcılarımız Celal Yıldız, Halil Özdemir ve Mehmet 
Keskin, HAK-İŞ Genel Sekreteri Dr. Osman Yıldız, Çalışma Genel 
Müdürü Nurcan Önder, Şube, İl ve Bölge Başkanlarımız, Konfe-
derasyonumuza bağlı sendikalarımızın başkan ve yöneticileri, 
sivil toplum örgütlerinin temsilcileri ve delegelerin yanı sıra 
Arnavutluk, Azerbaycan, Bahreyn, Beyaz Rusya, Bosna-Hersek, 
Botswana, Burkina Faso, Cezayir, Cibuti, Eritre, Fas, Fildişi Sa-
hili, Filistin, Gambiya, Gana, Irak, İran, Kamerun, Kenya, Ken-
ya, Kosova, Kuveyt, Makedonya, Malavi, Moldova, Moritanya, 
Nijerya, Pakistan, Rusya,  Rusya, Ruanda, Senegal, Sırbistan /

Sancak, Somali, Sudan, Tanzanya, Togo, Tunus, Uganda, Ürdün, 
Zambiya ve Hırvatistan başta olmak üzere 42 ülkeden sendikacı 
konuk katıldı.
Genel Kurulun açılış konuşmasını yapan Genel Başkanımız Mah-
mut Arslan, Sendikamızın 41 yıl boyunca gerçekleştirdiği sendi-
kal ve sosyal çalışmalardan büyük bir onur ve gurur duyduğunu 
ifade etti.
Arslan: “Tecrübelerimizi Kardeş Ülkelerdeki 
Sendikalarla Paylaşıyoruz”
Sendikamızın tarihçesi hakkında bilgi veren Arslan, “HİZMET-İŞ 
Sendikası 41 yıl önce, bugün aramızda bulunan Kurucu ve Onur-
sal Başkanımız Hüseyin Tanrıverdi başkanlığında kurulan, HAK-
İŞ üyesi olan bir sendikamızdır. 52 Şube Başkanı, 22 İl Başkanı, 
2 Bölge Başkanı ile Türkiye’nin 81 ilinde örgütlü, 6 bin işyerin-
de toplu sözleşme yapmaya ehliyetli, önemli bir sivil toplum 
örgütü ve sendikamızdır. Tüm bunların yanında PSI’ın en etkin 
üyelerinden birisidir. EPSU’nun hem icra kurulu üyesi hem de 
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saygın bir üyesi olarak görevimizi sürdürmekteyiz. Dünyanın 
değişik coğrafyalarında 52 ülkeden yaklaşık 60’ın üzerindeki 
sendika ile ikili işbirliği anlaşmalarıyla, uluslararası tecrübele-
rimizi kardeş ülkelerdeki kardeş işçilerle paylaşmak ve onlarla 
birlikte dünya sendikal hareketini güçlendirmek için uluslarara-
sı alanda ciddi bir çalışma gerçekleştirmekteyiz” dedi.
“Bağımsız ve Özgür Filistin İçin Birlik Kurduk”
HAK-İŞ Genel Başkanlığı ve HİZMET-İŞ Genel Başkanlığı görevi-
nin yanı sıra, Uluslararası Kudüs ve Filistin’e Destek Sendikalar 
Birliği Genel Başkanlığı görevini de yürüttüğünü belirten Ars-
lan, “Bölgemizin en uzun süre devam eden krizlerinin başında 
olan Filistin krizine ve siyonist İsrail devletinin Filistin’in top-
raklarını işgaliyle başlayan, 70 yıldan fazla acılarını paylaşmak, 
Kudüs’ün özgür ve bağımsız Filistin devletinin ebedi başkenti 
olması konusundaki mücadelemizden yola çıkarak, 2016 yılın-
da Uluslararası Kudüs ve Filistin’e Destek Sendikalar Birliği’ni 
kurduk. Birliğimizin genel merkezi İstanbul’dadır. Buradaki so-

rumluluğumuz Filistinli kardeşlerimize yapılan, kendi toprakla-
rından zorla sürgün edilen Filistinli kardeşlerimizin topraklarına 
geri dönmesi ve o topraklarda bağımsız, özgür ve başkenti Ku-
düs olan bir Filistin devletinin kurulması mücadelesine destek 
vermektir” şeklinde konuştu.
“Dünya Sendikal Hareketinin Sorumluluğunu 
Üzerimize Aldık”
Aralık 2018 tarihinde Kopenhag’ta gerçekleştirilen 4. ITUC 
Dünya Kongresinde HAK-İŞ Konfederasyonu’na ITUC Genel 
Başkanlığı görevi verildiğini belirten Arslan, “Uluslararası Sen-
dikalar Konfederasyonu ITUC’un 4. Kongresinde HAK-İŞ Genel 
Başkanı olarak, ITUC’un Başkan Yardımcılığı görevine seçilerek 
önemli bir sorumluluğu üzerimize almış durumdayız. ITUC baş-
kan yardımcılığı görevimiz, aynı zamanda dünya sendikal ha-
reketinin de bu anlamdaki sorumluluğunu üzerimize aldığımızı 
göstermektedir. Dünyanın 160 ülkesinde 360 konfederasyonun 
üye olduğu, 207 milyon üyesi olan, dünyanın en büyük işçi ör-
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gütü ITUC’un böyle bir sorumluluk vermesinden dolayı başta 
ITUC’un Genel Sekreteri Sharon Burrow ve ITUC Kongresine 
teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.
“Türkiye’deki Sendikal Gelişim Dünyanın Dikkatini 
Çekiyor” 
Türkiye’de son yıllarda yaşanan ekonomik, sosyal, siyasi, kültü-
rel anlamdaki değişim ve gelişimin bütün dünyanın dikkatini 
çektiğini vurgulayan Arslan, “Türkiye’deki bu olumlu 
gelişmeler dünya sendikal hareketinin de dikka-
tini çekmekte ve Türkiye tecrübelerinden pek 
çok konuda yararlanma taleplerini bize ilet-
mektedirler. O nedenle HAK-İŞ olarak ulus-
lararası alanda da Türkiye’nin başarılarını, 
Türkiye’nin gerçekleştirdiği önemli reform-
ları paylaşmak, varsa eksikliklerimizi ortaya 
koymak ve dünyaya bir rol model ülke olma 
konusundaki çabalarımızı sürdürmekteyiz” 
dedi.
“Asgari Ücretin Toplu Sözleşme Yapar Gibi 
Belirlenmesi Gerektiğine İnanıyoruz”
2019 yılı Ocak ayı itibariyle yeni asgari ücret belirlenirken enf-
lasyonun üzerinde bir asgari ücret artırımı sağlanarak dar gelir-
lilere yönelik önemli bir adım atıldığını ve çalışanların hayatını 
kolaylaştırmaya yönelik bir asgari ücretin belirlendiğini vurgu-
layan Arslan, “Asgari ücret çalışanların yarısından fazlasını etki-
lemektedir. Biz Asgari Ücret Tespit Komisyonunun yapısının de-
ğiştirilerek, geniş bir mutabakat ile bir toplu iş sözleşmesi yapar 
gibi asgari ücretin belirlenmesi gerektiğine inanıyoruz” dedi. 
“IMF Anlaşmaları Çalışanların Yoksullaşmasına Yol 
Açmıştır”
IMF’in geçmişte Türkiye ve emekçiler açısından olumsuz po-

litikalarına değinen Arslan şöyle devam etti: “Türkiye’de 17 
defa IMF anlaşmaları yapıldı. Maalesef bu anlaşmaların 17’si 
de Türkiye’de siyasi krizlere, ekonomik krizlere, işçilerin ve me-
murların daha fazla yoksullaşmasına, adaletsizliklerin daha faz-
la artmasına, gelir dağılımının daha fazla bozulmasına neden 
olmuştur. Bir ülkeye IMF girmişse, o ülkede sosyal barış tehdit 
altındadır. Onlar sadece verdikleri kredileri nasıl geri alırız poli-

tikalarıyla ülkeleri kaosa sürüklemektedirler. Cumhur-
başkanımızın ve hükümetimizin IMF konusundaki 

kararlılıklarını son derece önemli buluyorum. 
Her fırsatta HAK-İŞ olarak IMF ile herhangi 
bir şekilde anlaşmaya girmeye, anlaşma 
yolunun açılmasına karşıyız. Çünkü biz 
yıllarca sendikal hareketin içerisinde ‘IMF 
Türkiye’den defol’ diye uzun mücadeleler, 
uzun eylemler yaptık. Onun için bir kısım 

insanların Türkiye’nin yeniden IMF ile anlaş-
maya teşvik etmelerinin ardında emek hare-

ketinin, işçi hareketinin, toplumun geniş kitlele-
rinin yoksulluğa, geniş kitlelerinin dar ve sıkıntılı bir 

süreci itilmesi demektir. Bu konudaki kararlılığından dolayı 
hükümetimize ve Sayın Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyor ve 
bu istikamette devam etmelerini istiyoruz.”
“Taşeron İşçilerin Kadroya Alınması, Çalışma 
Hayatımızın En Büyük Reformudur”
Taşeron işçilerin kadroya alınmasıyla Türk çalışma hayatının en 
büyük reformunun gerçekleştirildiğini ifade eden Arslan, “Bize 
göre, Türkiye Cumhuriyeti devletinin çalışma hayatıyla ilgili en 
büyük reform 2017 yılının sonunda gerçekleşmiştir. Kamuda 
çalışan ve kamu hizmeti yapan taşeron şirketlerdeki yaklaşık 
1 milyona yakın arkadaşımız kamunun işçisi olmuştur. Yerel 

“Taşeron İşçilerin 

Kadroya Alınması, 

Çalışma Hayatımızın 

En Büyük Reformudur”
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yönetimlerde belediyelerin ve özel idare şirketlerinin çalışanı, 
bakanlıklarda ise kadrolu kamu işçisi oldular. Bu, çalışma haya-
tımızda gerçekleştirdiğimiz en büyük reformdur” dedi.
“Pozitif Baktığımız İçin Başarıyoruz”
HAK-İŞ ve HİZMET-İŞ’in geleneksel olarak meselelere pozitif 
baktığını kaydeden Arslan, “Çünkü biz ülkemize inanıyoruz, ül-
kemizin çalışanlarına güveniyoruz. Ülkemizin potansiyeline gü-
veniyoruz. Ülkemizin dinamik bir ülke olarak bölgesinde güçlü 
ve etkin bir ülke olarak geleceği şekillendireceğine inanıyoruz. 
O yüzden biz meselelere pozitif bakmaya çalışıyoruz. Pozitif 
baktığımız için de başarıyoruz. Pozitif baktığımız için yeni yeni 

başarıları ve yeni hedefleri elde ediyoruz. İşte bu yeni hedef-
lerimizden bir tanesi de bu panelin de içinde yer alan yeni bir 
örgütlenme hamlesidir. Bütün dünyadaki sendikal hareketin ör-
gütlenme konusundaki özgün modellerine Türkiye olarak katkı 
vermeye çalışıyoruz” şeklinde konuştu.
“Sorumluluklarımızla Hareket Ediyoruz”
HAK-İŞ ve HİZMET-İŞ’in sadece bu ülkenin değil, bölgemiz ve 
küremiz için önemli bir sivil toplum örgütleri olduğunu ifade 
eden Arslan, “Bu sorumluluklarımızla hareket ediyoruz. De-
mokrasimiz için, özgürlüklerimiz için aynı zamanda geleceğimiz 
için birleşin derken bu genel kurulumuzun da temasını ‘Birleşin’ 

teması üzerine kurduk. Yeryüzünün bü-
tün mazlumlarına hakta, adalette, öz-
gürlükte, demokraside birleşin diyoruz. 
Ülkemizin bütün işçilerine, emekçileri-
ne HAK-İŞ’e bağlı sendikalarda birleşin 
diyoruz. Kadınlar, gençler, engelliler, iş-
sizler ve toplumun bütün kesimlerinin 
adalette, özgürlükte, demokraside bir-
leşin diyoruz. Konut kapıcılarını, evde 
çalışan ev işçilerini, toplum yararına ça-
lışan İŞKUR işçilerini, bizimle birlikte bu 
mücadeleye işin başından beri devam 
eden bütün işçilerimizi sendikamız bir-
leşmeye davet ediyoruz. Bu birleşme-
nin gerçekleştiği ve Türkiye’de bölgenin 
en büyük sendikalarından birisi olma 
hayalimizle birlikte bu genel kurulumu-
zun da başarılı olmasını diliyoruz.”
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Bakan Selçuk: “Sosyal Diyaloğu Daha da Güçlendirerek 
Çalışmaya Devam Edeceğiz”
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 
Genel Kurulumuz kapsamında düzenlenen, sendikal örgütlen-
menin dünyada ve ülkedeki mevcut durumunun, taşeron sis-
temine karşı çözüm önerilerinin ele alınacağı panelin verimli 
olacağına inandığını söyledi.
Türkiye’deki sivil toplumun köklerinin ahilik geleneğine dayan-
dığını belirten Selçuk, sendikacılık kültürünün, sivil dayanışma-
nın ve yardımlaşmanın en güzel örneği olduğunu ifade etti.
Selçuk, AK Parti hükumetleri döneminde ülkede önemli me-
safeler kat edildiğini vurgulayarak, çalışma hayatı başta olmak 
üzere “yapılamaz” denilen birçok reformun hayata geçirildiğini 
söyledi.
İlerleyen süreçte güç birliğini artırarak, sosyal diyaloğu daha 
da güçlendirerek çalışmaya, üretmeye devam edeceklerini be-
lirten Selçuk, 13. Genel Kurulunuzun hayırlara vesile olmasını 
diledi. 

Destici: “Taşeron Sorununun Çözümüne Öncülük Ettiniz”
BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, “HİZMET-İŞ Sendikası’nın 
13. Genel kurulunun hayırlara vesile olmasını diliyorum. 13. 
Olağan Genel Kurulun ana teması çok değerli bir tema. “Birle-
şin” temasıyla ifade edilen Birlik olma çağrısı emeğin etrafında 
toplanan emekçiler için çok değerli ve çok anlamlı. Bugün ve 
yarın buradan yapılacak olan bu çağrının mutlaka karşılık bula-
cağına yürekten inanıyorum” dedi.
Destici, “Türkiye’de taşeron konusu büyük oranda çözüldü. 
HAK-İŞ’in buna ne kadar öncülük ettiğinin şahidiyiz” dedi.Açılış 
konuşmalarının ardından, HAK-İŞ Genel Sekreteri Dr. Osman 
Yıldız’ın moderatörlüğünü yaptığı “Örgütlenmede İyi Uygulama 
Örnekleri ve Taşeron Sistemine Karşı Çözümler” konulu panel 
gerçekleştirildi.
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Panelde, Genel Başkanvekilimiz Av. Hüseyin Öz, ITUC Afrika 
Temsilcisi Joseph Toe, ILO Temsilcisi Tuba Burcu Şenel, YÖK De-
netleme Kurulu Üyesi Prof. Dr. İbrahim Aydınlı, Kırıkkale Üniver-
sitesi Öğretim Üyesi Dr. Cavit Demiral panelist olarak yer aldı.
Panelde konuşan HAK-İŞ Genel Sekreteri Dr. Osman Yıldız, pa-
nelde ele alınan örgütlenmede iyi uygulama örnekleri konu-
sunda değerlendirmelerde bulunarak, örgütlenme konusunun 
dünya çalışma hayatındaki önemini anlattı.
Yıldız ayrıca, taşeron sistemine karşı çözümler konusunda Tür-
kiye’deki ve dünyadaki örnekler konusunda bilgilendirmelerde 
bulundu.
Yıldız, “HİZMET-İŞ Sendikamız örgütlenme konusunda önemli 
bir başarı yakaladı” dedi.
Genel Başkan Vekilimiz Av. Hüseyin Öz, panelde yaptığı konuş-
mada şunları kaydetti: “HİZMET-İŞ Sendikamız bir anda 50 bin 
üyeden 320 bin üyeye çıkmadı. Ülkemizin 90 yıllardan itibaren 
içinde bulunduğu ekonomik koşuları göz önünde bulundu-
rursanız, Türkiye’de aslında çok büyük özelleştirme hamleleri 

oldu. Bunda IMF’nin, Dünya Bankası’nın ve hakim güçlerin et-
kisi oldu. IMF özelleştirmeyi genişletip, kamuyu küçülteceksin 
dayatması yaptı. 80’den bugüne Türkiye’de kadrolu işçi sayısı 1 
milyondan 180 bine kadar düştü. Türkiye’de kamu kurumların-
da boşalan yeri taşeronların işçileri doldurdu. 1 milyon kadro-
ludan 1 milyon taşerona dönüştü.” 
Konfederasyonumuz ve Sendikamızın 2000’li yılların içinde ta-
şeron işçileri örgütlemek için değişik illerde pilot uygulamalar 
yaptığını kaydeden Genel Başkan Vekilimiz Öz, “HİZMET-İŞ ola-
rak kamuda örgütlenme çalışması yaptık. Aydın’da 1800 arka-
daşımız çok hızlı bir şekilde örgütlenerek sendikamıza üye oldu. 
Ancak bu arkadaşlarımızın sendikalı olmasının önünde yasal 
engeller vardı. 
2013 yılına geldiğimizde taşeronda çalışan milyonlarca işçi vardı. 
Bu işçiler haklarını iyileştirebilmek için kendi içlerinde örgütlen-
meye çalıştı. Ancak başarıya ulaşamadı. 2013 yılında biz bu ça-
lışmaların tam ortasında “Taşeron Gerçeği” adı altında çalışma 
gerçekleştirdik. Bu çalışmanın neticesinde bazı sonuçlara ulaştık. 
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Araştırmaya 5250 arkadaşımız katıldı, çalışmaya katılan işçi ar-
kadaşlarımızın büyük çoğunluğu 30-38 yaş arasındaydı. Yapılan 
anket çalışmasında işçi arkadaşlarımız, taşeron işçiliğini ucuz iş 
gücü olarak tanımladı. İşçilerin büyük bölümü hiçbir sendikaya 
üye olmadığını ve üye olmak istemediğini belirtirken, büyük ço-
ğunluğu da işten çıkartılma korkusuyla hiçbir sendikaya üye ol-
mamıştı” diye konuştu.
Yine söz konusu anketten çıkan sonuca göre, işçilerin büyük ço-
ğunluğunun kıdem tazminatından mahrum olduğunun ortaya 
çıktığını belirten Öz, “İşçi arkadaşlarımız çalışanların temel hak-
larına sahip olmadığını ifade etti. Tam böyle bir ortamda elin-
den tutulması ve örgütlenmesi gereken bir topluluk gördük. Bu 
topluluğa öncülük edecekse HAK-İŞ öncülük edecek dedik ve 
yola çıktık. 2014 yılında HİZMET-İŞ Sendikamızın kuruluş yıldö-
nümünde Ankara’da, “Sendika Seni Korur”, “Hakkın Bize Ema-
net” temasıyla 81 ilden gelen yaklaşık 7 bin arkadaşımızla bir 
araya geldik ve örgütlenmenin ateşini yaktık.  Buraya katılan 
arkadaşlar hiçbir sendikaya üye değildi. Bu çalışanların tamamı 
kamunun işini yapan arkadaşlardı” dedi.
Öz, “2014 yılı haziran ayında yaklaşık 80 bin civarında arkada-
şımız 5 ay içinde sendikalarımıza üye oldu.  Dönemin çalışma 

bakanı Faruk Çelik öncülüğünde yapılan çalış-
malar neticesinde TBMM’ye 6557 sayılı kanun 
teklifi geldi. 2-2,5 aylık çalışmadan sonra 6557 
sayılı kanun yasalaştı ve taşeron işçisi arkadaş-
larımızın pek çok konuda sorunları çözüldü. Kı-
dem tazminatları sorunları çözüldü, izin hakları 
sorunları çözüldü, ücretleri kamu kurumlarının 
garantisi altına alındı. Ardından, taşeronda çalı-
şan arkadaşlarımız bu düzenlemeyle çok büyük 
bir hızla sendikalara üye olmaya başladı” diye 
konuştu.
Sendikamızın 2014 yılında Ankara’da 7 bin taşe-
ron emekçisiyle yaptığı toplantının neticesinde, 
taşeron işçilerin büyük kısmının sendikamızın 
şemsiyesi altında toplanmaya başladığını kay-

deden Öz, şöyle konuştu: “Bu çalışmalar halen devam ediyor. 
Hiçbir mücadele bir an içinde başarılabilecek durumda değildir. 
İnsanların bu konuda istekli olması gerekir. İstekli olan insan-
lara da öncülük eden liderlerin olması gerekir. Genel Başkanı-
mızın liderliğiyle biz taşeronda belirli mesafeler kat ettik. 2015 
yılında kırılma noktası yaşadık. O dönemin belediye başkanları, 
belediyelerin alt işlerinde çalışan işçilerin belediyelerde kadro-
ya geçirilmesine karşı çıktılar. Biz o günlerden bu günlere gel-
dik. Bütün süreci adım adım dokuyarak geldik. Arkadaşlarımızın 
ve işçilerin büyük emeği var. Bu mücadeleyle 2017 yılına geldik. 
2017 Aralık ayına gelene kadar bütün 1 Mayıslar’da 10 binlerce 
işçi kadro diye haykırdı. Cumhurbaşkanımız da bu kadro talep-
lerine kayıtsız kalmadı ve bu arkadaşlarımız 2018 yılında kadro-
larına kavuştu.”
YÖK Denetleme Kurulu Üyesi Prof. Dr. İbrahim Aydınlı, taşe-
ron sorununun bitmeyen bir sorun olarak kendini gösterdiği-
ni belirterek, şunları kaydetti: “Ak Parti hükümetleri sorunun 
çözülmesi anlamında gayretler sarf etti. 2014 yılında taşeron 
işçilerin haklarının korunması adına iş kanununda değişiklikler 
yapıldı, ancak örgütlenme olmadığı için sorun çözülemedi. İş-
çinin ferdi hakları ne kadar iyileştirilirse iyileştirilsin kanunda 
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bunun talep edilebilmesi, muhatabının bunu anlamasına ve ta-
lep edenin gücüne bağlıdır. Burada hakların talep edilmesinde 
sendikaların üstlendiği rol ve elde edilen sonuç çok kıymetli” 
diye konuştu.

Kadroya geçen işçiler neredeyse memurlar kadar haklara sahip 
oldu diyen Aydınlı, şunları söyledi: “Örgütlenme özgürlüğü ve 
güçlü sendikacılığın kurgulanması işçinin özgür iradesine bırakıl-
malı. Bir işçi kendi iradesiyle hangi sendikaya üye olmak istiyorsa 
o sendikanın durumu hukuken korunması lazım. Sendikanın de-
ğil işçinin hakkını en makul yerde en güçlü yerde olanla kurmalı 
ve bu amaca göre kanunu yorumlamalı ya da kanunda gerekirse 
değişiklik yapılmalı.”
ILO (Uluslararası Çalışma Örgütü) Temsilcisi Tuba Burcu Şenel, 
HİZMET-İŞ Sendikamızın Türkiye’de ve dünyada örnek gösteri-
lecek uygulamalara imza attığını söyledi.

Dünyada ve Türkiye’de sendikalı olma oranlarında düşüş oldu-
ğunu ve bunun nedenini araştırmak için anket yapma kararı 
aldıklarını kaydeden Şenel, şunları söyledi: “Türkiye’de sen-
dikal çalışmalar alanında 2000 kişilik bir anket yaptık. Ankete 
katılanlara genel olarak sendikalar ve örgütlenme hakkındaki 
düşüncelerini sorduk. Sendikaların başarısını sorduğumuzda, 
sendikal başarının düşük olduğu görüşü çıktı. Katılımcıların, 
sendikalardan daha çok beklenti içinde olduğu ortaya çıktı. Üye 
olduğunuz sendika çalıştığınız yerde etkin midir sorusuna etkin 
cevabı aldık. Neden sendikalı oldunuz sorusuna, iş yerinde sen-
dikalı olanların sayesinde sendikalı oldum. Kendini sendikanın 
parçası olarak görüyor musun, diye sorduğumuzda ise sendika-

lı çalışanlar kendisini sendikanın parçası olarak gördükleri so-
nucu çıktı. Sendikalı olmayanların ise sendikaya inanmadığı için 
sendikalı olmadığını anladık.”
Kırıkkale Üniversitesi Öğretim Görevlisi Cavit Demiral, İş hu-
kukunun daha geniş alana yayıldığını belirtti.  Demiral, “2010’lu 
yıllara geldiğimiz zaman teknolojik gelişmeler, artan refah konu-
sunda ilerlemeler oldu ama artan refahın topluma nasıl yayıla-
cağı konusunda sorunlar ortaya çıktı. Üretim artsın, verimlilik, 
performans artsın, ancak çok çalışma, aile yapısıyla ilgili sorunlar 
ortaya çıkarttı.  İş hukuku sadece iş hukuku, işçinin hukuku değil, 
iş hukuku bozulduğu zaman hem sosyal hayatı hem iş hayatını 
ilgilendiriyor” dedi.

Demiral, “Taşeron sistemi iş hukukun fıtratına aykırılık teşkil et-
mektedir. ‘90’lardan sonra esnekleşmeler meydana geldi, bu 
durum başka sorunlara yol açtı. İş, üretim ve kazancın artma-
sı evlenme oranlarını düşürdü, hatta boşanmalar arttı. Çalış-
ma hayatıyla sosyal hayatın uyumlu olması gereklidir. Taşeron 
zorunlu durumlarda yapılmalı. İşverenler asli işçi yerine ödünç 
işçi uygulamasını kullanma eğilimine yönelmemeli. Asli istihdam 
yerine ödünç işçilerle işi yürütmek doğru bir uygulama değildir. 
Bu Almanya’da yapıldı ancak yine işverenler taşeron uygulama-
larını asli isçilerle yaptı. İş hukukunun fıtratına uygun olmayan 
uygulamalardan geri dönüldü. Bu uygulamalar çalışma hayatını 
temelden bozarak, beklenmeyen yan etkiler doğurdu. Biz farklı 
zamanlarda taşeron işçiliğin sürekli istihdam unsuru olarak kul-
lanılmasının, insan onuruna aykırı olduğunu ifade ettik ve siyasi 
iktidar da bu konuda ikna oldu” diye konuştu.
ITUC Afrika sorumlusu Joseph Toe, “Sendika çalışmaları çoklu, 
bağımsız ve demokratik çalışmalardır. Sendikalı olma konusun-
da halen çok çaba sarf edilmesi gerekiyor. 
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Bugün de geçmişte olduğu gibi etkin 
olduğunu göstermemiz gerekiyor. Af-
rika’da çalışanların yüzde 40’ı kayıtdışı 
sektörde, çaresizliğin içinde ve hiçbir 
hakka da sahip değildirler. Herkes kendi-
ne çalıştığı için ve sendikalı olmadığı için 
haklarını alamıyorlar. Ayrıca Afrika’da 
gezgin çalışanlar olduğu için belirli dü-
zenli bir işveren yok, bu sebeple sendi-
kal büyümeden bahsetmek güçleşiyor. 
Çalışanların sendikaya üye olma hevesi 
azalıyor, çünkü sendikaların toplum için-
deki etkinliği azaldığı için üyelikler azalı-
yor. Afrika’nın aktif nüfusu 600 milyon, 
ancak sendikalı insan ayısı 20 milyon, bu 
durum bizi düşünmeye itti. Çalışanların 
yeniden sendikalaşması için çalışma ya-
pılmalı. 
Çalışanların gücünü artırmak için ulusal 
kampanyalar yürüttük. Yürütmeye de-
vam edeceğiz. Özellikle kadınları örgüt-
lememiz gerekiyor, çünkü kadınlar ör-
gütlenmede daha etkin. Afrika’da kölelik 
halen devam ediyor. Bizim bu konuda da 
çalışma yapmamız gerekiyor” diye ko-
nuştu.
Panelistlerin sunumlarının ardından, ge-
nel kurulumuza katılan yabancı konuk 
sendikacılar konuştular.

Momodou Masaneh Ceesay - (Gam-
biya Sendikalar Kongresi -GAMBUT 
Başkanı):

Türkiye’ye ve Genel Başkanımız Mahmut 
Arslan’a ülkesi Gambiya’dan selamlar 
getirdiğini söyleyen Gambiya Sendikalar 
Kongresi (GAMBUT) Başkanı Momodou 
Masaneh Ceesay, “Gambiya’da ve dün-
yada kayıt dışı işçiler gerçekten önemli 
bir kesimi oluşturuyor. 
Ülkenin ekonomik kalkınmasının ardında 
yatan itici güçler, bizim ülkemizde eski 
diktatörlük altında organize değildiler. 
Gambiya’da şu anda bir sendika düzen-
lemesi üzerinde çalışıyoruz. Tüm en-
düstriyel ilişkileri, tüm sektör ilişkilerini 
düzenleyecek bir sendika kanunu üzerin-
de çalışıyoruz. Bu sendika kanunu ev iş-
çilerini kapsamıyordu. Ancak yaptığımız 
çalışmalar ile hükümeti ikna edebildik 

ve yeniden düşünmelerini sağlayarak 
yeni kanun tasarısı içine ev işçilerini de 
ekledik. Bu tasarı ile onlar da toplu pa-
zarlık ve toplu iş sözleşmesi hakkını elde 
edebilecekler. Tüm iş kollarında işçilere 
bir platform verilmiş olacak ve Gambi-
ya’nın tüm çalışanları ITUC kapsamında 
onların sağladığı destekler ve yardımlar 
kapsamında örgütlenebilecekler. HAK-
İŞ ve HİZMET-İŞ Genel Başkanı Mahmut 
Arslan’ın taşeron işçilere kadro verilmesi 
mücadelesini biz de kendimize rol model 
olarak alıyoruz. Bir gün bizde ülkemizde 
böyle büyük çaplı bir devrim gerçekleş-
tirme hayalini kuruyoruz. Arslan, her za-
man dünya sendikal hareketinde, ‘Taşe-
ron işçilere Kadro’ verdiren lider olarak 
hatırlanacaktır” dedi. 
Omer Faruk Osman Nur – (Somali 
İşçi Sendikaları Federasyonu –
FESTU- Genel Sekreteri):
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HAK-İŞ Konfederasyonumuz ve Sendika-
mız ile yıllardır çok iyi ilişkiler kurdukları-
nı belirten, Somali İşçi Sendikaları Fede-
rasyonu (FETSU) Genel Sekreteri Omer 
Faruk Osman Nur, “Bizim ülkemizde 
yaşanan sendikal gelişmeler konusunda 
çok önemli bir role sahipsiniz. Sadece 
benim ülkemde değil uluslararası düzey-
de işçi hareketi konusunda çok önemli 
bir yere sahipsiniz. Genel Başkan Mah-
mut Arslan’ın ITUC Başkan Yardımcılığı 
çok önemli. HAK-İŞ’in işçi hareketi ko-
nusundaki tavrını ve emeklerini çok iyi 
biliyoruz.  
Genel Başkan Arslan, Cenevre’de Somali 
Çalışma Bakanı’mızla sosyal diyalog ve 
kültürel katılımcılık konusunu görüştü. 
Bir bakana bunu bizim adımıza açıkla-
mak, birde başka bir ülkeden gelip de 
açıklamak çok ilham vericiydi. Bu bizi ce-
saretlendirdi. Somali Çalışma Bakanı’na 
sosyal diyalog budur katılım budur, bu 
düşmanca tavrınızı değiştirin dediğinizde 
bizim için çok büyük değerliydi bu hare-
ket. Bu hareketinizden dolayı siz Genel 
Başkana minnetlerimi sunuyorum.  
Öncelikle taşeron konusunda akla gelen 
ilk şey standart istihdam ve standart dışı 
istihdamdır. Standart dışı istihdam So-
mali’de çok fazladır. Kayıtlı ekonomi mi-
nimum düzeydedir. Kayıt dışılık çok fazla, 
tüm ekonomik sektörlerde kayıtsız işçilik 
söz konusu. Kayıtlı yerlerde de taşeron 
sistemi var. Taşeron sisteminin işçiler 
üzerinde çok önemli olumsuz etkileri var, 
taşeron işçiliği aslında bir virüstür. Taşe-
ron işçiliği dünyanın neresinde olursa ol-
sun bir istismardır.”
Abdullahi Muhammed Balange - 
(Nijerya Birleşik Kamu İşletmeleri, 
Memur, Tekniker, Ve Dinlenme 
Hizmetleri Çalışanları Sendikası –
AUPCTRE- Genel Sekreteri):

Konfederasyonumuz HAK-İŞ’e ve Sendi-

kamıza Nijerya’da verdiğimiz destekler 
için teşekkür ederek konuşmasına başla-
yan Abdullahi Muhammed Balange, “Biz 
kamu sektörün de çalışanların sendika-
sıyız. Bize bağlı tam 56 sendika bulun-
makta. Hem kayıtlı hem de kayıt dışı sek-
törlerden olmak üzere. Üyelerimiz tüm 
sektörlerden ve biz Nijerya’da ki tüm iş-
çilerin örgütlenmesi adına çalışmaktayız. 
HİZMET-İŞ Genel Başkanı Arslan’ın bah-
settiği alanlarda bizde zorluk çekiyoruz. 
Bizde sizin verdiğiniz asgari ücret artışı 
için mücadele veriyoruz. Nijerya’da bi-
zim asgari ücret şuan 100 doların biraz 
altında seyretmekte. Bu asgari ücreti 
artırmak için sürekli mücadele ediyoruz.
Bence mücadelenin önündeki en büyük 
engel yolsuzluktur. Nijerya’da ki sendi-
kalar yeni liberal rejimler ve piyasa da ki 
kar amacı güden şirketlerden olumsuz 
etkilenmektedir. Eğitim, sağlık, su ve di-
ğer kamu hizmetleri özel sektörün eline 
bırakılıyor. Ancak biz PSI ile çalışmaya 
devam ederek bunu engellemeye gayret 
ediyoruz. Güvenilir sivil toplum örgütle-
riyle çalışıyoruz.  Böylece kamu sektö-
rünün özelleştirmesine karşı mücadele 
veriyoruz. Bu nedenle HAK-İŞ Konfede-
rasyonu’nu ve HİZMET-İŞ Sendikası’nın 
tecrübelerine ihtiyaç duyuyoruz. Bizde 
kendi tecrübelerimizi sizlerle paylaşaca-
ğız. Böylece hem Türkiye hem de tüm 
dünya emekçileri adına işçilerin haklarını 
daha da geliştirebileceğimizi düşünüyo-
rum” diye konuştu
Ntone Dıbotı Maximilen - 
(Kamerun İşçi Sendikaları 
Konfederasyonu – CCTU):

13. Genel Kurulumuza katılmaktan bü-
yük mutluluk duyduğunu belirten Kame-
run İşçi Sendikaları Konfederasyonu’n-
dan Ntone Dıbotı Maximilen, “Afrika’da 
sendikalizm ilk olarak tek taraflı olarak 

ortaya çıktı. Tek çatı altında konfederas-
yonlar vardı. Sonra demokratikleşmeyle 
birlikte sendika liderleri talepte buluna-
rak, sendikal hareketin demokratikleş-
mesini talep ettiler. Gana, Güney Afrika 
gibi ülkeler bu hareketi takip etmedi. 
Günümüzde Afrika’da elliye yakın kon-
federasyon olduğunu söyleyebilirim. 
Bu kadar da çok başlılık sıkıntı doğurdu. 
ITUC Nyame’de kongre çağrısında bulun-
du ve kongre esnasında tüm ülkeler ha-
zır bulundu ve sonrasında sendikaların 
serbest bırakılmasının aslında bir zafiyet 
olduğu konusunda hem fikir olundu. 
Sonra sendikaların birleşik platform ile 
birlikte çalışanlarının haklarını savun-
maya doğru yönelmesini istediler. Bu 
bize çok yardımcı oldu. Bu durum iyiye 
gidişi sağladı, bizim ülkelerimizde kayıt 
dışı ekonomik durum, geçici çalıştırma 
koşulları da iş kanunu kapsamında be-
lirlenmektedir. Fakat kayıt dışı ekonomi-
ye baktığımızda başlı başına iş gücünün 
yüzde 70’ini oluşturuyor. Günümüzdeki 
sıkıntımız bunun düzenlenmeye çalışıl-
ması, bunu kayıt altına almaya çalışıl-
ması. Herhangi bir emeklilik öngörüsü, 
sağlık hizmetlerinden faydalanma im-
kanı yok. Biz bu sektörü geliştirmek için 
çalışıyoruz. İş sözleşmeleri için bir süre 
kısıtlaması var. Yirmi dört aylık ve bir kez 
yenilenebilir bir iş sözleşmesi. Bu aşama-
dan itibaren iş sözleşmesi süresiz kadro-
lu bir pozisyona dönüşmektedir. Neden 
bunu kabul ettiğimize gelecek olursak az 
önce de ifade ettiğimiz gibi, işverenler 
işe alımlara karşı çıkıyorlardı. Çünkü kad-
rolu işe alım koşullarında gelecek olan 
mali yükleri istemiyorlardı. Bu durumda 
yeni düzenlemeyle birlikte geçici olarak 
işe alınan kişi sözleşmesi yenilenecek 
olursa kadrolu hale geliyordu. Çin belir-
li bir dönemde çok büyük sıkıntı yaşadı 
ve Çin şunu söyledi ILO kapsamında bizi 
serbest bırakın biz sendikalar ve Afrikalı 
sendikalar aracılığıyla ilerleyeceğiz dedi-
ler, biz Afrikalı sendikalar olarak ağırlığı-
mızı koyduk. Artık o ondan itibaren Çin 
tüm uluslararası örgütlerde her seviyede 
kabul edilen ülke haline geldi. Türkiye 
de artık dünyaya açılıyor ve birçok örgüt 
aracılığıyla bunu yapıyor. HİZMET-İŞ bizi 
buraya davet etti, bu yönde devam et-
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memiz gerekiyor. Çünkü biz kıtalarımızda 
sizlerin sözcüsü olarak çalışmaya devam 
edeceğiz” dedi. 
Aziz Shab – ( Fas Yerel Yönetimler 
Çalışanları Sendikası –FNFCL- ):

Konfederasyonumuz HAK-İŞ ve HİZ-
MET-İŞ Genel Başkanımız Mahmut Ars-
lan’a teşekkür ederek sözlerine başlayan 
Fas Yerel Yönetimler Çalışanları Sendika-
sı’ndan (FNFCL)  Aziz Shab, “Genel Baş-
kan Mahmut Arslan ve Sayın Aile Çalışma 
ve Sosyal Hizmetler Bakanı’nın konuşma-
ları bizleri etkiledi. Biz ülke olarak sizin 
arkanızdayız hain darbe girişiminde biz 
de sizden yana tarafta yer aldık. Benzer 
şeyleri bizde yaşadık. Sizlerin özgürlüğe, 
demokrasiye ve adalete olan desteğinizi 
yakından bilmekteyiz. Fas ve Türkiye’nin 
tarihsel ilişkisi çok uzun yıllara dayan-
maktadır. Bunun tarihi tanıkları da mev-
cuttur. Türk halkı bizim savaşlarımızda 
bize lojistik destek verdi, Osmanlı Türk-
leri bizlere çok destek verdi. Fas halkının 
Haçlılarla olan mücadelesinde de bize 
çok destek verdiniz. 2011 yılı anayasası 
geçerli kılındıktan sonra Fas halkının bü-
yük mücadelesi neticesinde bu anayasa 
gerçekleşti bu anayasa ile siyasi ve sendi-
kal özgürlükler elde edildi. Ulusal İş kon-
federasyonu olarak biz sosyal taleplerde 
bulunuyoruz. Bunu dile getirmeliyim ki 
sendikal harekete ve sendikalara tıpkı 
Türkiye örnekleri gibi bardağın dolu ta-
rafından bakmaya çalışıyoruz. Üyelik ve 
düzenlemeler yapmadan bu çalışmalar 
mümkün değildir. Sendikal düzenleme-
ler hükümetler tarafından alınan siyasi 
kararlardır. Biz hükümetleri bu kararları 
almak için zorlamalıyız. Demokrasinin 
sulandırılmasıyla sendikal hareket çok 
fazla bir şey elde edemedi. 
Taşeron işçi diye şirketlere bir çözüm 
yolu göstererek bundan yararlanarak, 
sosyal sigorta ve vergileri ödemekten 
kaçınmaktadırlar. Bu toplantı vesilesiyle 

bir çağrıda bulunmak istiyorum, dünya 
düzeyinde bir kampanya başlatarak ba-
şarılı işçiliğe evet diyelim. HAK-İŞ’in tec-
rübeleri sayesinde bu kampanyayı dünya 
genelinde de yayarak genişletmeliyiz. 
Çünkü biz özgürlük istiyoruz. Mazlumla-
rın yanında olmalıyız ve onların yanında 
taraftar olmalıyız. Elimizi size uzatıyoruz 
umarım işbirliğimiz bundan sonra da de-
vam edecektir” dedi. 
Avni Ajdini - ( Kosova Bağımsız 
Belediye Hizmetleri Çalışanları 
Sendikası Başkanı):

13. Olağan Genel Kurulumuzun hayırlar 
getirmesini dileyen Kosova Bağımsız Bele-
diye Hizmetleri Çalışanları Sendikası Baş-
kanı Avni Ajdini, “İşçiler birçok zorluklarla 
karşı karşıyalar, bu sebeple bugün burada 
kendi adımıza HİZMET-İŞ Sendikası'nın 
alacağı tüm kararlara destek verdiğimizi 
belirtmek istiyorum. Sendikacılık ortamın-
da diğer önceki konuşmacıların da söyle-
diği gibi sorunlar ortaktır. Çünkü her yerde 
gelişmekte olan gayri resmi bir ekonomi 
vardır, buna karşı bizim toplu sözleşmele-
ri gerçekleştirmemiz gerekiyor. Ne yazık ki 
özel sektörde çok ciddi ihlallerle karşı karşı-
yayız. İşçiler on iki saat çalışmaktadır ve sa-
dece sekiz saatin karşılığını alabilmektedir-
ler. Türk sendikalarını hükümetle uzlaşma 
yaptıkları için tebrik ediyorum. Sendikalar 
ekonominin gelişmesi adına çalışırlar, as-
lında kanunlarımız gayet güzel, ne yazık ki 
bunların uygulaması yoktur” diye konuştu. 
Sanja Sprem (Hırvatistan Eğitim 
Sendikası -SHU- ):

Hırvatistan'ın en büyük Sendikası Başka-
nı olarak Genel Kurulumuzu kutlayan ve 
Türkiye’ye geldiği mutluluk duyduğunu 
belirten Hırvatistan Eğitim Sendikası’n-
dan (SHU) Sanja Sprem, “Bu toplantının 
bir parçası olmaktan onur duyuyorum. 
Burada bizim işbirliğimizin güçlendi-
rilmesi adına bir platformdayız. Bu tür 
platformları bu tür buluşmaları iyi uygu-
lamaların, iyi çalışmaların paylaşılması 
için kullanmalıyız” dedi. 
Ahmed Hassan Omar (Somali 
Sendikalar Kongresi –SOCOTU-
Genel Sekreteri):

‘HİZMET-İŞ Genel Kurulu’ndan sizlere 
seslenmekten gurur duyuyor ve HAK-İŞ 
ve HİZMET-İŞ’e çok teşekkür ediyorum’ 
diyerek sözlerine başlayan Somali Sendi-
kalar Kongresi (SCOTU) Genel Sekreteri 
Ahmed Hassan Omar, “Türkiye ve Somali 
ilişkileri hakkında bazı şeyler söylemek 
isterim. Somali’ye başka bir gözle bak-
ma istiyorum. Somali çatışma sonrası bir 
durumda. Ekonominin çok fazla sektörü 
gelişmekte ve Batı’nın görüşüyle bunu 
ölçmek istemem. Somali bizim ülkemiz 
Somali’yi seviyoruz ve her zaman da se-
veceğiz. Biz bir zamanlar Afrika’nın en 
önemli ekonomisiydik ve inanıyorum bu 
rolümüzü tekrar kazanacağız. Türkiye ve 
dostlarımız ile bunu başaracağız. Ulusla-
rarası topluma göstereceğiz ki Somali de 
potansiyel var. Türkiye Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip Erdoğan, 2011 de Başba-
kan iken Somali’yi ziyaret etti ve ulusla-
rarası topluma bu potansiyeli gösterdi. 
Biz bu işbirliğinden faydalanıyoruz. 
Biz örgütlenmek için çok çalışıyoruz. Yak-
laşık otuz yıldır savaş içerisinde olan bir 
toplum düşünün. Bir nesil kaybı oldu, 
benim neslim sendikalar nasıl çalışıyor 
hiç göremedi. Bu nesil nüfusun en kala-
balık kesimi ve her sektörde çalışıyorlar. 
Fakat sendikaları anlamıyorlar. 1991’den 
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2019’a kadar çok az çaba harcandı onla-
ra sendikacılığın ne demek olduğunu an-
latmak için, fakat biz tüm ortaklarımızın 
desteğini alarak sendikacılığı anlataca-
ğız. SCOTU Afrika sendikalar birliğinin en 
yeni üyesi. Türkiye bizim her yıl geldiği-
miz bir ülke, adeta ikinci evimiz oldu. ILO 
konferansından sonra en büyük etkinlik-
ler genellikle Türkiye’de olur. Sözlerime 
son verirken şunu söylemeliyim ki tüm 
ülkeler küresel sorumluluğu göstermek 
için bu tür etkinlikler düzenlemeli.
Elımane Dıouf (Senegal Bağımsız 
Su Çalışanları Sendikası –SATSDE- 
Genel Sekreteri):

13. Genel Kurulumuzda Sendikamızın 
tüm çalışanlarına destek vermeye gel-
diğini belirten, Senegal Bağımsız Su 
Çalışanları Sendikası (SATSDE) Genel 
Sekreteri Elimane Dıouf, “Burada yerel 
yönetimlerde çok güçlü kurumlarınız 
var. Senegal’de su ve elektrik hizmetle-
ri yerel yönetime bağlı kurumlar değil. 
Senegal’de sadece idari konulara bakılı-
yor. Senegal’deki su kurumları buradaki 
gibi kamu kuruluşları değil. 2012 yılında 
HİZMET-İŞ ile beraber bir çalışma yürüt-
tük. Bu çalışma sonrasında ortaklığımız 
pekişti ve iş birliği sözleşmesi imzaladık. 
HAK-İŞ ve HİZMET-İŞ ile yürütülen çalış-
malar neticesinde su kurumları sendi-
kası ile yapılan ikinci anlaşma sayesinde 
tecrübe paylaşımı yapıldı. Kapasite güç-
lendirilmesi konusunda çok fazla örnek 
görebildik. 2012’den bu yana yürütülen 
örnek ortaklık tecrübe paylaşımımda 
daha da ilerleyeceğini düşünmekteyim. 
Şuan Senegal’de çalışmaya yasalarıyla 
ilgili bir düzenleme hazırlanması konu-
sunda çalışmalar yürütülüyor. Bir ta-
raftan süresiz çalışma sözleşmeleri, bir 
taraftan da geçici statüsüyle çalışan iş-
çiler var. Yani sizin burada bahsettiğiniz 

konunun aynısı bizde de şu an tartışma 
konusu. Taşeronların kadrolaşmaları ko-
nusunda bir çalışma yürütülmesi konu-
sunda biz de mücadele yürütüyoruz ve 
bu vesileyle Türkiye’deki sendikaların ve 
onun ötesindeki siyasilerin uluslararası 
alandaki görüşlerini de selamlamak is-
tiyorum. Çünkü bizim görüşlerimize çok 
yakın. Örneğin Filistin meselesi diğer ta-
raftan Venezuela ile ilgili olarak Batılılar-
dan farklı bir görüş söylediğinizi iletmek 
isterim. 
Yavuz Selim Okulu Senegal’de çok önem-
li bir kurum haline geldi. Sendikamız ile 
HAK-İŞ arasındaki işbirliğinin daha da 
güçlenmesini temenni ediyorum. 13. 
Kongrenizin sonuçlarının başarıyla ya-
yınlanmasını temenni ediyorum. Genel 
Kurul’dan yeni dinamikler ortaya çıka-
racağına inancım tam. HİZMET-İŞ’in 
ülkemizdeki konumunun daha da güç-
lenmesini temenni ediyorum. Yaşasın 
HİZMET-İŞ, Yaşasın HAK-İŞ, Yaşasın Sen-
dikamız” şeklinde konuştu.  
Muhammed Abdullah – (Kuveyt 
Belediye Çalışanları Sendikası 
–KTUF-):
HAK-İŞ Konfederasyomuzun Türkiye'deki 
en özel ve en güzel Konfederasyon oldu-
ğunu söyleyen, Kuveyt Belediye Çalışan-
ları Sendikası’ndan (KTUF) Muhammed 
Abdullah,  “HİZMET-İŞ Sendikası, kırk yıl 
boyunca büyük başarılar elde etmesinin 
yanı sıra sendikal özgürlüklerini savunul-
masında yerine getirmiştir. 

Benim Teşekkürüm HAK-İŞ Konfede-
rasyonu’nu yüksek yerlere getirdiği için 
değerli Mahmut Arslan’a. Siz cesaretiniz 
ve sendikal duruşunuzla bunu sağlıyor-
sunuz. Değerli meslektaşlarım ve sendi-
kacılar bu genel kurul dünyanın içinde 
bulunduğu siyasi, sosyal ve ekonomik 
durumda düzenlenmektedir. Dünyadaki 
işçiler halihazırda işsizlikle karşı karşıya 

kalıyorlar. Savaşlara tanık oluyorlar ve 
bundan ötürü hepimiz beraber çalışarak 
bunları ortadan kaldırmaya çalışıyoruz. 
İşçi kardeşimizin haklarını koruyalım ge-
nel kurulunuza başarılar dilerken büyük 
başkan Recep Tayyip Erdoğan önderli-
ğinde büyük bir gelecek diliyorum” dedi. 
Arjola Alıka (Arnavutluk Kamu 
İdareleri Çalışanları Sendikası 
-BSPSH- Başkanı):

13. Genel Kurulumuzda bulunmaktan 
hem zevk duyduğunu hem de dersler 
çıkardığını belirten Arnavutluk Kamu 
İdareleri Çalışanları Sendikası (BSPSH) 
Başkanı Arjola Alika, “HAK-İŞ ve HİZ-
MET-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan’ı 
Arnavutluk Kamu Çalışanları Sendikası 
ve Balkan Bölgesi'nin genelinde kurmuş 
olduğu köprülerden dolayı tebrik etmek 
istiyorum.  Sadece Balkanlarda değil tüm 
dünyada yapmış olduğu çalışmalardan 
dolayı kendisini tebrik ediyorum. Ben 
kendi sendikamın çalışanları adına da 
kendisine teşekkür ediyorum. Aynı za-
manda kendisinin Kopenhag'da vermiş 
olduğu desteklerden dolayı çok teşekkür 
ediyorum.  Bize vermiş olduğu destekten 
ötürü de kendilerine teşekkür etmek isti-
yorum” şeklinde konuştu. 
Mahmut Hamza – ( İran Su Ve 
Elektrik İşçileri Sendikası –WETU-):

İran olarak komşularını özelliklede Türki-
ye’yi çok sevdiklerini belirten, İran Su ve 
Elektrik İşçileri Sendikası’ndan (WETU) 
Mahmut Hamza, “Bildiğiniz gibi küre-
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selleşmeden ve özelleştirmeden sonra 
işçiler için çok büyük sorunlar ortaya 
çıktı. Asgari ücret, zorla çalıştırma, çocuk 
işçiliği… temel değerlerin zarar görme-
sinin esas nedeni küreselleşme. Bugün 
taşeron işçiliği konusundaki sorunlar an-
latıldı.  Bunların hepsi de küreselleşme-
nin ve özelleştirmenin sonuçlarıdır. Özel-
leştirmenin sonucu, çalışanlara getirilen 
zorluklara biz İran’da da karşı karşıyayız.  
Çalışanların yüzde sekseni taşeron işçi ve 
bu emekçiler için çok kötü bir durum. 
Bildiğiniz gibi her gün özellikle Asya'daki 
işçiler çok büyük sorunlarla karşı karşıya 
kalıyor. Emperyalizmin sonucu bir gün 
Türkiye'de darbe, bir gün İran'da yaptı-
rımlar, bir gün Suriye'de çatışmalar. Af-
ganistan, Filistin ve neredeyse Venezue-
la'da bile iç savaş çıkarmaya çalışıyorlar. 
Bunlar emperyalizmin dünyanın dört bir 
yanında işçilerin başına açtığı sorunlar. 
Kardeşlerim dayanışmamız çok önemli 
çünkü bu noktada maalesef çalışanlar 
çok zarar görüyor. HAK-İŞ ve HİZMET-İŞ’e 

bizi bize bu fırsatı verdikleri için hepimizi 
burada bir araya getirdiği için ve önemli 
konuları görüşme fırsatı verdiği için min-
netlerimi sunuyorum.  
Özellikle Türkiye'deki çalışanları tebrik 
etmek istiyorum. Mahmut Arslan'ın gü-
zel politikaları ve meslektaşlarının, arka-
daşlarının güzel politikaları güzel faydalar 
sağladı. Türkiye'deki sözleşmeli işçiler için 
Türkiye'deki taşeron işçiler için çok za-
manlarını verdiler. Sonuçta beraber daya-
nışma çok önemli. Çünkü emperyalistle-
rin politikası her gün bir sorun çıkarmak, 
örneğin bir gün bir darbe sahneliyorlar, 
bir gün her şeye zarar veriyorlar, bir ta-
raftan yaptırımlarla zarar veriyorlar. Daya-
nışma çok önemli ve herkesin bu konuda 
HAK-İŞ gibi davranmasını diliyorum” dedi.  
Emanuel-C Mwinsa ( Zambiya 
Ulusal Kamu Hizmetleri Çalışanları 
Sendikası):
Zambiya heyeti olarak Sendikamızın 13. 
Olağan Genel Kurulu’na katılmaktan 
memnuniyet duyduklarını söyleyen Zam-

biya Ulusal Kamu Hizmetleri Çalışanla-
rı Sendikası’ndan Emanuel-C Mwinsa, 
“Zambiya’da biz işgücü piyasasının kayıt 
dışı sektörün kayıt altına alınması için 
çalışmalar yaptık. Yerel yönetim konu-
sunda da yine bazı ilerlemeler kaydettik.  
Bu bağlamda Zambiya hükümeti Adem’i 
merkeziyetçilik uygulamaları yapmıştır. 
Burada bazı hizmetler merkezi yönetim-
den yerel yönetimlere devredilmiştir. 
Bunların devredilmesini ardından sendi-
kal bazı değişiklikler meydana gelmiştir. 
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Zambiya halkı ve Zambiya’daki lider-
lerimizin selamlarını sizlere iletiyoruz. 
HAK-İŞ Konfederasyonu ve HİZMET-İŞ 
Sendikası Genel Başkanı’na tebriklerimi 
sunuyorum. Emekçiler adına yaptığı tüm 
çalışmalar ve fedakarlıklar için” diye ko-
nuştu.  
Alexander Nyyarko Opoku (Gana 
Sendikalar Kongresi –GHANATUC- 
Birinci Başkan Yardımcısı):

Gana halkının ve sendikasında çalışan 
her personelin Sendikamıza selamı ve 
sevgisi olduğunu söyleyen, Gana Sendi-
kalar Kongresi (GHANATUC) Birinci Baş-
kan Yardımcısı Alexander Nyyarko Opo-
ku, “Gana’dan Türkiye'ye gelmek üzere 
ayrılmadan önce genel sekreterim bana 
tek bir şey söyledi; Türk Halkı çok iyidir, 
bu üç günden gerçekten keyif alacaksın 
ve ben şimdiden burada bulunduğum iki 
günden çok keyif aldım. 

Ülke olarak bizim karşılaştığımız en büyük 
zorluk taşeron işçilerle ilgili. Bu gerçekle 
karşı karşıyayız çok önemli bir zorluklar çe-
kiyoruz.  Her yerde görüyoruz ki işçilerde 
bu konuda ne yapabileceğimizi öğrenme-
ye ve bilmeye çalışıyor. Bunun arkasın-
da bir kartel var ve burada para kazanan 
çevreler var. Bizim bununla mücadele et-
memize engel oluyorlar ama biz hala mü-
cadele etmeye devam ediyoruz. Biz her 

zaman Türkiye ile Dünya'nın geri kalanı 
arasındaki işbirliğinin iyi olmasını görmek 
isteriz” şeklinde konuştu. 
Mohamed Mudathir Abbas (Sudan 
İdare Ve Kamu Hizmetleri 
Çalışanları Sendikası –SWTUF-):

Sudan ve Türkiye arasındaki ilişkilerin çok 
eskiye dayanmakta olduğunu söyleyen 
Sudan İdare ve Kamu Hizmetleri Çalışan-
ları Sendikası’ndan (SWTUF) Muhamed 
Mudathir Abbas, “Bunun etkileri bugün 
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halen görülmektedir. Cumhurbaşkanı Er-
doğan’ın Sudan ziyareti sırasında Sudan 
Cumhurbaşkanı kendisine Sevakin adası-
nı hediye etti. Orada şu anda birçok Türk 
eserleri bulunmaktadır. TİKA oradaki ta-
rihi eserleri onarmaya çalışıyor. O bölge 
turistik bir yere dönüşecektir. Mahmut 
Arslan’a teşekkür ediyorum, neredeyse 
her ay bir Türk heyeti ülkemizi ziyaret 
ediyor. 
Biz Sudan’da örgütlenmiş ve birleşmiş du-
rumdayız. Sendikaların işçiler için üstlendi-
ği rol gerçekten ulusal bir görev.  Ülkemizin 
içinde bulunduğu ekonomik ve siyasi kötü 
durumlardan, Allah'ın yardımı ve daya-
nışma sonucu atlatabildik. Umarım bizim 
yaşadıklarımızı hiçbir dünya halkı yaşamaz. 
Umarız Türkiye her zaman mazlumların 
umut ışığı olarak baki kalır” dedi. 
Trpe Deanoski - (Yerel Yönetimler 
Ve Kamu İşletmeleri Çalışanları 
Sendikası –UPOZ-):

Geçen sene Sendikamız temsilcisiyle 
Moskova'da tanıştıklarını belirten, Yerel 
Yönetimler ve Kamu İşletmeleri Çalı-
şanları Sendikası (UPOZ) Trpe Deanoski, 
“HİZMET-İŞ’in çok sayıda yeni çalışanı 
örgütleyebildiğini öğrendim. Bunu nasıl 
başardınız dediğimde meslektaşım dedi 
ki evde kaldığınızdan daha çok çalışın, dı-
şarı çıkın. Bugün Sayın Başkan Mahmut 
Arslan şöyle söyledi; HİZMET-İŞ Sendika-
sı üç yüz yirmi bin üyeyi aştı. Bu sadece 
işçi hakları açısından değil, insan hakları 
açısından da HİZMET-İŞ’in yaptığı büyük 
bir devrimdir.  
Gülşen Qadimova (Azerbaycan 

Cumhuriyeti Komünal ve HİZMET-
İŞ Sendikası):

Sendikamızın 13. Genel Kurulu Türkiye 
sendikaları tarihinde yeni bir sayfa aça-
cağını belirten, Azerbaycan Cumhuriyeti 
Komünal ve HİZMET-İŞ Sendikası’ndan 
Gülşen Qadimova, “Bugün HİZMET-İŞ 
Sendikası’nın Türkiye'nin en büyük işçi 
Sendikası olmasından mutluluk ve gurur 
duyuyorum. Mahmut Bey’e ve Hüseyin 
Bey'e sizin şahsınızda bütün kardeşle-
rimize ailenize ve çocuklarınıza güzel 
hayatlar diliyorum. Bugün evime gelmiş 
gibiyim. Türk dünyası yaşatır bu dünyayı. 
Yaşasın HAK-İŞ, yaşasın HİZMET-İŞ, yaşa-
sın Türkiye, yaşasın Azerbaycan!” dedi. 
Mohamedou Rabani (Moritanya 
Yerel Yönetimler Çalışanları 
Sendikası -SLTCL-):

Sendikamızın 13. Genel Kurulunun tüm 
dünya sendikal faaliyetleri için yol göste-
rici ve örnek olması gerektiğini söyleyen 
Moritanya Yerel Yönetimler Çalışanları 
Sendikası’ndan (SLTCL) Mohamedou 
Rabani, “Moritanya'da birçok sendikal 
sorunla karşı karşıya bulunmaktayız. De-
ğerli Başkanımız da biliyor ki bizim sen-
dikal faaliyetlerimiz çok sınırlı. Hüküme-
timiz sendikaları tanımamakta. Sendikal 
durum ülkemizde hem ölü hem de zayıf 
durumda. Ancak her zaman bu durumun 

tersine dönmesi HİZMET-İŞ ve HAK-İŞ’in 
her zaman bizlere desteklerini vermişler-
dir.  Biz de onlardan daha fazlasını bekli-
yoruz. Türkiye'ye Allah'a emanet olsun, 
İslam dünyasında büyük bir rol üstlen-
mektedir. Bu rolünün devam ettirmesini 
istiyoruz.
Souleymane Diallo (Senegal Ulusal 
İşçi Federasyonu –CNTS-): 
CNTS Konfederasyonu adına Senegal ça-
lışanlarının, Sendikamızla kardeşçe, dost-
ça ve samimi kucaklamalarını paylaşmak 
istiyorum diyen Senegal Ulusal İşçi Fede-
rasyonu’ndan (CNTS) Souleymane Diallo, 
“Senegal'e göstermiş olduğunuz ilgiden 
dolayı çok teşekkür ederiz. CNTS olarak 

HİZMET-İŞ ve HAK-İŞ ile çok derin bir 
bağ hissetmekteyiz. HİZMET-İŞ’in sürekli 
olarak bu ilişkiyi devam ettirmek ve Türk 
çalışanların sendikal unsuru olan HAK-İŞ 
çatısı altında her yerde yürütmüş olduğu 
çalışmaları takdirle karşılamaktayız. HİZ-
MET-İŞ ve HAK-İŞ demokratik ve çalışma 
kurallarını, ILO’nun sözleşmelerini uygun 
şekilde faaliyet gösteren örgütlerdir. Biz 
de aynı yolda ilerlemeyi hedefliyoruz. 
Bizler Türkiye'nin mücadelelerinden çok 
fazla faydalandık. Hem taşeron işçileri-
nin durumlarıyla ilgili düzenlemeleri ger-
çekleştirmek için, hem de örgütlenmek 
için. Hükümetinize yönelik stratejilerin 
neler olduğunu da öğrenmek isteriz. 
Hükümetinizin kadro düzenlemelerini 
kabul etmesini sağlamak için nasıl bir 
yol izlediniz çok merak ediyoruz. Çünkü 
biz hükümetleri ikna etmekte sıkıntı çe-
kiyoruz. ITUC Afrika çatısı altında sizlerin 
tecrübelerinden de faydalanmak isteriz. 
İş dünyasındaki vizyonunuzu ve ulusla-
rarası dayanışmaya gösterdiğiniz önemi 
tebrik etmek isterim. Yaşasın HAK-İŞ ya-
şasın HİZMET-İŞ!” şeklinde konuştu. 
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Genel Başkanımız Mahmut Arslan, kaleme aldığı “Direnişin 22 
Günü” adlı kitabını 13. Olağan Genel Kurulumuzun yapıldığı sa-
londa açılan stantta imzaladı.
Arslan, Ankara Büyük Şehir Belediyesi’nde 1998 tarihinde yapı-
lan 22 günlük grevi konu alan “Direnişin 22 Günü” adlı kitabını 
okur severler için imzaladı.

Kitabın sendikal tarih açısından önemli olduğunu belirten Ars-
lan, “Sendikamız ile Ankara Büyükşehir Belediyesi arasında 
yürütülen toplu iş sözleşmelerinin olumlu sonuçlanmaması ve 
Melih Gökçek’in uzlaşmaz tavırları neticesinde sendika olarak 
işçi kardeşlerimizle birlikte grev kararı aldık. Bu kitabı kendi 
yaşadıklarımdan yola çıkarak kaleme aldım, kitap 22 günlük 
Ankara grevini anlatıyor. Direnişin 22 Günü, sendikacılık adına 
önemli bir kitaptır, herkesin okumasını tavsiye ederim” dedi.

Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 22 Şubat 2019 tarihinde 
Ankara’da Sendikamızın 13. Olağan Genel Kurulu ve “Örgüt-
lenmede İyi Uygulama Örnekleri ve Taşeron Sistemine Karşı 
Çözümler” konulu uluslararası panel için aramızda bulunan 41 
ülkeden sendikacı konuk ile yemekli toplantıda bir araya geldi.

Toplantıya Genel Başkanımız Mahmut Arslan’ın yanı sıra, Genel 
Başkan Vekilimiz Av. Hüseyin Öz, Genel Sekreterimiz Ali Rıza Yıl-
maz ve konuk sendikacılar katıldı.

        ARSLAN, YURT DIŞINDAN GELEN KONUK SENDİKACILARLA BİR ARAYA GELDİ

ARSLAN, “DİRENİŞİN 22 GÜNÜ” KİTABINI İMZALADI 
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-24 Şubat 2019 tarihlerinde Ankara/Kızılcaha-
mam’da gerçekleştirilen Genel Kurulumuza Genel 
Başkanımız Mahmut Arslan, HAK-İŞ Genel Başkan 

Yardımcıları Mehmet Şahin, Settar Aslan, Mustafa Toruntay, Ali 
Cengiz Gül, HAK-İŞ Genel Sekreteri Dr. Osman Yıldız, HAK-İŞ’e 
bağlı sendikaların başkan ve yöneticileri, Genel Başkan Vekili-
miz Av. Hüseyin Öz, Genel Başkan Yardımcılarımız Celal Yıldız, 
Halil Özdemir ve Mehmet Keskin, Kurucu ve Onursal Genel 

Başkanımız Hüseyin Tanrıverdi, MHP Genel Başkan Yardımcısı 
ve Ankara Milletvekili Yaşar Yıldırım, Saadet Partisi Genel Başkan 
Yardımcısı Mesut Doğan, İYİ Parti Konya Milletvekili Fahrettin Yo-
kuş, AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet 
Özhaseki, Danıştay üyesi Muharrem Özkaya, sivil toplum örgütü 
temsilcileri, 42 ülkeden teşrif eden yabancı konuk sendikacılar, 
delegeler ve basın mensupları katıldı.
Genel Başkan Vekilimiz Av. Hüseyin Öz’ün konuşmasıyla açılışı 

13. OLAĞAN GENEL KURULUMUZ 

GERÇEKLEŞTİRİLDİ
ERDEMLİ BİR SENDİKAL İNŞAnın emekçileri olarak “BİRLEŞİN”
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yapılan Genel Kurulumuzu sevk ve idare etmek üzere, Kurucu 
ve Onursal Genel Başkanımız Hüseyin Tanrıverdi başkanlığında 
Divan heyeti oluşturuldu.
Ardından, Tanrıverdi Divan Başkanı olarak kısa bir konuşma 
yaptı.
HİZMET-İŞ Sendikamızın sadece sendika olarak, sivil toplum 
örgütü olarak değerlendirilmemesi gerektiğini vurgulayan Tan-
rıverdi, “”HİZMET-İŞ Sendikasını ilkeli olmanın, şeffaflığın ve dü-
rüstlüğün adresi olarak görüyoruz” ifadelerini kullandı.
Tanrıverdi, “HİZMET-İŞ Sendikası, önce insan önce emek diyen 

anlayışın hayat bulduğu sendikadır. HİZMET-İŞ, Türkiye’nin en 
büyük işçi sendikası olmuştur. Sadece HAK-İŞ’in değil, aynı za-
manda kendi iş kolunun da en büyük sendikası olmuştur. HİZ-
MET-İŞ Sendikası HAK-İŞ ile birlikte büyümüş ve güçlenmiştir” 
dedi.
Arslan: Genel Kurulumuz Zirveden İleriye 
Yürüyüşümüzün Dönüm Noktası Olacaktır
Genel Kurulda konuşan Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 
sendikal mücadeleyi medeniyet emekçileriyle bugünlere taşı-
manın verdiği onur ve sorumlulukla, tarihi bir ana tanıklık et-
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tiklerini belirterek, “Genel Kurulumuz, sendikamızın zirveden 
ileriye yürüyüşümüzün dönüm noktası olacaktır. Genel kurulu-
muzu erdemli bir sendikal inşanın emekçileri olarak “BİRLEŞİN” 
temasıyla gerçekleştiriyoruz. Bu genel kurulumuzda alacağımız 
heyecan ve enerjiyle birlik ve bütünlük ruhu içerisinde Türkiye 
zirvesinden yeni ufuklara doğru yürüyeceğiz” dedi.
“Dünya Sendikal Hareketinin Bize Yüklediği Görev 
Bilinciyle Hareket Ediyoruz”
Sendikamızın dünya sendikal hareketinin kendisine yüklediği 
görev bilinciyle hareket ettiğini vurgulayan Arslan, “Küresel 
emek hareketiyle bütünleşen sendikamız, 2007 yılından bu 
yana Uluslararası Kamu Hizmetleri Federasyonu (PSI) ve Avru-
pa Kamu Hizmetleri Sendikaları Federasyonu (EPSU)’nun etkin 
ve saygın bir üyesidir. Ortadoğu, Orta Asya, Kafkaslar, Balkanlar, 
Güneydoğu Avrupa ve Afrika’da faaliyet gösteren 36 ülkeden 
50 sendika ile uluslararası emek dayanışmamızı sürdürüyoruz. 
HAK-İŞ Genel Başkanı olarak, 163 ülkeden 331 emek örgütü-
nün bağlı olduğu, 207 milyon işçiyi temsil eden “Uluslararası 
Sendikalar Konfederasyonu (ITUC)’un Genel Başkan Yardımcılı-
ğı görevine getirildim” sözlerine yer verdi.
Arslan, “Sendikamız insan ve emek mücadelesini coğrafyalarla 
sınırlamadan yerli idrak ve küresel misyonla sürdürmektedir. 
Bu misyonla dünya emek hareketinin saygın ve etkin bir üye-
siyiz. Bu misyonla geleceğimizi şekillendiriyoruz” diye konuştu.
“Bütün Türkiye’yi İlmek İlmek İşlemek Zorundayız”
Türkiye zirvesine ulaştık, ama koşumuz bitmedi diyen Arslan, 
“Bugün, Cenab-ı Hakk’a ne kadar şükretsem azdır. 12. Genel 
Kurulumuzdan hemen sonra teşkilatımız adeta bir vücudun 
atardamarları gibi tüm ülke sathına yayılarak hummalı bir ör-
gütlenme mücadelesine girdik ve bu mücadeleye girişmemiz-
den 2 yıl sonra 40. yılımızın eşiğinde ülkemizin en büyük işçi 
sendikası olarak Türkiye zirvesine yükseldik. Bütün Türkiye’yi 

ilmek ilmek işlemek zorundayız. Bu başarı tüm teşkilatımızın 
toplu vuran yürekleridir. Zirveye ulaşmak kadar, zirvede kalmak 
da zorlu ve meşakkatli bir uğraştır. Büyük sendika olmak, büyük 
sorumluluk yüklenmek demektir” dedi.
“HİZMET-İŞ, 167 Sendika İçerisinde Birinci Olmuştur”
Sendikamızın 41. yılına ülkemizin emek tarihinde iki büyük ba-
şarıya imza atarak girdiğini belirten Arslan, “41 yıl önce Ana-
dolu’da içinde büyük bir çınarı taşıyan çekirdek, 2017 Temmuz 
ayında Türkiye’nin 167 sendikası içerisinde en büyük işçi sen-
dikası olmuştur.  Sendikamız emek hareketinin yeni umudu ve 
güveni haline gelmiştir. Temsil ettiğimiz 320 bin emekçinin bize 
yüklediği emaneti liyakat, cesaret ve basiretle taşıyacağımızdan 
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kimsenin şüphesi olmasın. Çünkü sendi-
kal hareket, emanete ehil ve layık olma-
yı gerektiren bir mücadele biçimidir. Bu 
mücadelede sonuna kadar ehliyetinizi 
kaybetmemek ve size haklarını emanet 
edenleri ehliyetinizle temsil etmenin 
vebalini taşımak zorundasınız. Sendikal 
hareket onurlu bir uğraştır. Emaneti taşı-
ma ehliyeti herkese nasip olmayacak bir 
lütuftur. Bugünlere gelmemizin temelin-
de Anadolu emekçilerinin gözyaşları, du-
aları, gayretleri ve umutları vardır” diye 
konuştu. 
“Taşeron İşçilere Sonuna Kadar 
Sahip Çıktık”
Arslan, “80 yıldır devam eden ve mo-
dern köleliğe dönüşen taşeron işçiliğin 
ortadan kaldırılması konusunda büyük 
bir azim ve kararlılık gösterdik. 2014 yı-
lında “Seni Sendika Korur”, “Hakkın Bize 

Emanet” temasıyla, Türkiye’nin dört bir 
yanından aynı heyecan ve enerjileriyle 
Ankara’da toplanan binlerce taşeron iş-
çisiyle birlikte başlattığımız örgütlenme 
kampanyası kısa sürede Türkiye sathına 
yayıldı ve ses getirdi. Mücadelemize yıl-
madan, kararlılıkla devam ettik. Çünkü 
HAK-İŞ ve HİZMET-İŞ’in tarihi, mücadele-
ler tarihidir. Hiçbir emek örgütünün ce-
saret edip örgütleyemediği, haklarını sa-
vunamadığı, yok saydığı taşeron işçilere 
sonuna kadar sahip çıktık, varlık davamız 
bildik ve verdiğimiz destansı mücadele 
ile 1 milyona yakın işçiyi kadrolarına ka-
vuşturduk. Bu başarı, ısrarlı ve istikrarlı 
mücadelenin sonucudur. Birlikte başla-
dık, birlikte başardık. 
Bu mücadelemiz Sayın Cumhurbaşkanı-
mız Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatları 
ile bugünlere gelmiştir. 5 Aralık 2017 
tarihi itibariyle kamuda taşeron sistemi 

tarihe karışmıştır. Taşeron sisteminin 
kaldırılması konusunda öncelikle Sayın 
Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdo-
ğan’a, dönemin Başbakanı Sayın Binali 
Yıldırım’a, dönemin Çalışma Bakanı Sayın 
Jülide Sarıeroğlu’na ve hükümetimize 
teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.
Kadroya Geçen İşçiler İçin 
Enflasyon Zammı Talebi
Arslan, 696 sayılı KHK ile kadroya yeni 
geçen ve KİT’lerde kadro kapsamı dışın-
da kalan işçiler için yüzde 20,30 oranında 
enflasyon zammı talebini dile getirerek, 
“Kamuda çalışan memurlara, emeklilere 
enflasyonun altında ücret verilmedi. 
Kadroya yeni geçen işçilerimiz için yüz-
de 20,30 oranındaki enflasyon farkının 
uygulanmasını talep ediyoruz” şeklinde 
konuştu. 
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1 MAYIS

“Yeryüzündeki Tüm Mazlum ve 
Mağdurların Dertlerine Çare Olmak 
İçin Çırpınıyoruz”
Küresel dünyanın büyük fotoğrafına ba-
kıldığında iç açıcı tabloların olmadığını 
dile getiren Arslan, “Ortadoğu’da yaşa-
nanlar yüzyılımızın en büyük vahşet ve 
trajedilerinden birisidir. Bizim suskun 
kalmamız, umudunu bize bağlamış maz-
lumların yıkılması, hayat damarlarının 
kesilmesi demektir. Genel Kurulumuza 
teşrif edip aramızda bulunan 41 ülke-
den 90’a yakın sendikacı arkadaşımızla 
aynı şeyleri hissediyoruz, aynı duyguları 
paylaşıyoruz. HAK-İŞ ve HİZMET-İŞ olarak 
yeryüzündeki tüm mazlum ve mağdurla-
rın gözyaşlarını silmek, dertlerine çare, 
yarınlarına umut olmak için çırpınıyoruz” 
dedi.
“Filistin’e Sahip Çıkmak Tarihsel 
Sorumluluğumuzdur”
Bağımsız Filistin Devleti kurulana kadar 
mücadeleye devam edeceklerini belir-
ten Arslan, “2018 yılında Kudüs’ün tarihi 
statüsünü değiştirmeye yönelik girişim-

leri ve özellikle ABD’nin Büyükelçiliğini 
Kudüs’e taşıma kararını asla kabul et-
miyoruz. Uluslararası Kudüs ve Filistin’e 
Destek Sendikalar Birliği Başkanı olarak 
bu katliamları ve Kudüs’ün statüsünün 
değiştirilmesi girişimlerini bir kez daha 
şiddet ve nefretle kınadığımı ifade edi-
yorum. Başkenti Kudüs olan bağımsız, 
özgür Filistin Devleti kurulana kadar bu 
mücadelemizi sürdüreceğiz” dedi.
“15 Temmuz’da Benzeri 
Görülmemiş Bir İhanet Yaşadık”
15 Temmuz hain darbe girişimine de-
ğinen Arslan, “15 Temmuz 2016 gecesi 
ülkemizin tarihinde yaşadığı en hain, en 
melun girişime sahne olduğu sayfaları 
yaşadık. Emperyalist güçler tarafından 
tezgâhlanan lanetli geceyi tüm mille-
timiz yaşadı. Küresel güçlerin maşası 
hain FETÖ çetesinin asla düşünemediği, 
hesaba katmadığı bir dinamik vardı. Bu 
da Sayın Cumhurbaşkanımızın iradesi 
ve milletimizin bekasına sahip çıkma ka-
rarlılığı. 15 Temmuz İşgal Girişimini asla 
unutmayacağız, unutturmayacağız. Her 

şeyi ince ince hesap eden hainler mil-
letimizin vatanını koruyacağını akıl ede-
medi. Bizim için vatanımızı korumanın 
ölçüsü vakarımızı korumaktır. Vakarımızı 
da o gece Türkiye’nin bütün meydan ve 
caddelerine sahip çıkarak gösterdik. Bu 
uğurda şehit ve gaziler verdik. 
15 Temmuz gecesi şehit verdiğimiz arka-
daşımız Celalettin İbiş başta olmak üzere 
bütün şehitlerimize Cenab-ı Hak’tan rah-
met, gazilerimize acil şifalar diliyorum” 
şeklinde konuştu.
“Yeni Örgütlenme Alanlarında 
Çalışmalarımızı Sürdürüyoruz”
Ülkemizde 13,4 milyon sigortalı çalışa-
nın bulunduğunu anlatan Arslan, “Çalı-
şanların sadece yüzde 13,8’i sendikalı-
dır. Geriye kalan yüzde 86 oranında işçi 
sendikasız ve örgütsüzdür. Örgütlenme 
konusunda yeni örgütlenme alanlarında 
çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bugüne 
kadar örgütlenmemiş olan evlerde çalı-
şan kadınlarımız, kamu yararına iş gören-
ler, bankalarda, okullarda, profesyonel 
temizlik şirketi çalışanları, büyük yerleşim 
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yerleri, site ve toplu konutlardaki konut 
görevlilerini sendikalı yapmak için çaba 
gösteriyoruz.  Büyük oranda kayıtdışı ça-
lışan ev işçilerinin de kayıt altına alınması 
için mücadele etmemiz gerekiyor. Ayrıca 
yabancı ülkelerden gelen hizmet işçileri-
nin sosyal güvenceleri olmadan ağır işler 
yaptıklarını biliyoruz. Onların haklarının 
da bize emanet olduğunu unutmamalıyız. 
Onun için; Bugün, her zamankinden daha 
fazla ‘BİRLEŞİN’ deme günüdür” diye ko-
nuştu.
AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye 
Başkan Adayı Mehmet Özhaseki, Sendi-
kamızın 41. yılını kutlayarak, “Allah sizleri 
var etsin, bu sendikal mücadelenizde ya-
nınızda olsun. Hep haktan yana, doğru-
dan yana bu mücadelede sonuna kadar 
gayretinizi, emeğinizi ve alınterinizi daim 
etsin” dedi.
Daha sonra Memur-Sen Genel Başkan 
Yardımcısı ve Bem-Bir Sen Genel Başkanı 

Levent Uslu, MHP Genel Başkan Yardım-
cısı Yaşar Yıldırım, Saadet Partisi Ankara 
Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Me-
sut Doğan ve İYİ Parti Konya Milletvekili 
Fahrettin Yokuş birer selamlama konuş-
ması yaptılar.
Genel Kurulda Togo’dan ITUC Afrika So-
rumlusu Joseph Toe, Kenya’dan COTU 
Genel Başkanı ve ITUC Başkan Yardımcısı 
Francis Atvoli ile Arnavutluk Kamu Çalı-
şanları Sendikası Genel Başkanı Gezim 
Kalaja da konuşma yaptılar.
Joseph Toe (TOGO - ITUC Afrika 
Sorumlusu): 
“Taşeron İşçiliği Her Yerde 
Önlemeliyiz”
ITUC Afrika Sorumlusu Joseph Toe, Afri-
ka’da taşeron işçiliğiyle ilgili mücadeleyi 
anlattı. Toe, şunları kaydetti: “HAK-İŞ ve 
HİZMET-İŞ sendikal çalışmalarda tek bir 
alanla sınırlı kalmadı. Türkiye'deki çalı-
şanların çalışma koşullarına iyileştirecek 

somut adımları da attılar. Bir milyon ta-
şeron işçisinin kadro almasının göz ka-
maştırıcı bir başarı olduğunun altını çiz-
meliyim. Bu, bütün sendikal hareketler 
açısından çok büyük bir gurur çok büyük 
bir mutluluk kaynağıdır. HAK-İŞ Konfede-
rasyonu ve HİZMET-İŞ Sendikası Genel 
Başkanına yaptığı bu çalışmalardan do-
layı ITUC Afrika Sorumlusu olarak teşek-
kürlerimi iletmek istiyorum. 
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İşçilerin haklarını korumaya devam edebilmek için dünya çapın-
da güçlü, üye sayısı bakımından büyük, etkin ve çalışkan sendi-
kalara ihtiyacımız var. Bunun sadece Türkiye'de değil dünya ça-
pında da böyle olmasını istemekteyiz. Eğer biz sendikalar güçlü 
olmazsak işverenler, çalışan işçilerin sırtlarının geçinmeye de-
vam edeceklerdir, sömürmeye devam edeceklerdir. Kendi üye-
lerimizi sendikanın rolünün ne kadar önemli olduğu konusunda 
ikna etmemiz gerekiyor. Harekete geçmek gerekiyor, temsilci 
kapasitesini geliştirmemiz gerekiyor, konfor alanlarımızdan çık-
mamız gerekiyor.
ILO’nun 181 no’lu sözleşmesi özel iş ajanslarından bahseder. 
Özel iş ajansları bir ülkede açıldığında ve oraya yerleşmeye 
başladıklarında ilgili kanun ve mevzuatlara uymama gibi bir yü-
kümlülüğü yoktur. Sahada, hafif demokrasiyle yönetilen ülkelerin, 
siyasilerin yolsuzluklara bulaşmasıyla birlikte, kayıtdışı ekonomi-
nin arttığını görüyorsunuz. Kayıt dışı ekonomiyle birlikte özel işe 
alım şirketlerinin arttığını görüyoruz. Dolayısıyla ne oluyor, birisi 
işe girmek isteğinde bu özel işe alım merkezlerine başvuruyor, 
bunlar da taşeron haline geliyor. Taşeronlar da tekel haline gel-
mek istiyor. Eskiden bu iş tek çatı altında yapıldığı halde şu anda 
işe alınan kişi ilgili taşeron üzerinden işe alınıyor ve o taşeron 
firma da aslında işverenle iletişim halinde. Toplu iş sözleşmesi 
doğrudan işçi-işveren buluşması olmadığından mümkün olmu-
yor. Toplu iş sözleşmesi olmadığında doğrudan işçilerin kapa-
sitesini azaltmış oluyorsunuz. Müzakere yeteneklerini ortadan 
kaldırmış oluyorsunuz. 
Afrika’daki taşeronlukla ilgili sıkıntı budur. Sendikal sözleşmele-
rin şöyle olması gerekir: ILO’nun 181 no’lu sözleşmesinin tüm 
dünya tarafından kabul edilmesi gerekmektedir. Özel işe alım 
şirketlerinin çalışma şartlarını belirlemek gerekir. Böylece sen-
dikalar üzerindeki baskılarını azaltabiliriz. 
Francis Atvoli (Kenya - COTU Genel Bşk. Ve ITUC 
Başkan Yrd.): 
“Mahmut Arslan’ın Konuşması, Bize Fidel Castro'nun 
Konuşmalarını Hatırlattı”

Kenya’dan COTU Genel Başkanı ve ITUC Başkan Yardımcısı Fran-
cis Atvoli, yaptığı konuşmada şunları kaydetti: “Meslektaşım Sayın 
Mahmut Arslan ITUC Başkan Yardımcılığına seçildi. Kendisini kut-
luyoruz. Burada HİZMET-İŞ’in 41. yılını sizlerle birlikte kutlamaktan 
büyük mutluluk duyuyorum. Kenya'daki Sendikalar Merkez Birliği 

64 yıldır görevini sürdürüyor. Bu sene Eylül itibariyle ben de tam 52 
yıldır emek hareketinin bir parçası olarak çalışmalarımı sürdürmüş 
olacağım. 
Sayın Mahmut Arslan’ın konuşmasını dinlemek bana çok büyük 
memnuniyet ve heyecan verdi. O’nun konuşması aslında emek 
hareketinin tam altında yatan tam köklerinde yatan şeyleri 
ateşliyor, aslında sendikalar bir baskı grubudur, önemli grup-
lardır. Başkanın konuşması Afrika'ya özgürlüğü getiren cinsten 
heyecanlı bir konuşmadır. Emek hareketine özgürlüğü ve ba-
ğımsızlığı getiren bir konuşmaya ve bütün dünyanın dört bir 
yanında işçilerin sendikalar içerisinde toplamasına sebep olan 
cinsten bir konuşmaydı. 
Bugün bu sabah Sayın Başkanı’nın konuşması bana Fidel Cast-
ro'nun konuşmalarını hatırlattı. Dünyanın dört bir yanında iş-
çileri bir araya getiren konuşmaları anımsattı ve işverenlerden 
taleplerini alabilmek için işçilerin örgütlenmesinin önemini 
anımsattı. Bununla birlikte başkanımızın konuşması çok heye-
can vericiydi ve bana militan hevesli geçmişimizi hatırlattı. İşçi-
ler işverenlerden bir şey talep ederler, kesinlikle yalvarmazlar, 
bu konudaki görüşlerinden dolayı başkanınızı tebrik ediyorum. 
Burada olup genel kurula şahitlik etmek, Türkiye'ye destek ver-
mek bizim için çok önemliydi. 13. Genel Kurulunuz hayırlı uğur-
lu olsun.”
Gezim Kalaja (Arnavutluk - BSPSH Genel Başkanı):
“Arslan’a Arnavutluk Sendikalarına Katkılarından 
Dolayı Teşekkür Ediyorum”

Arnavutluk Bağımsız Sendikalar Konfederasyonu Genel Başka-
nı Gezim Kalaja, konuşmasında şunları kaydetti: Konfederasyo-
numuz 1999 yılında, Arnavutluk'un totaliter komünist rejimini 
devirme amacıyla büyük bir gösteri yaparak çok kahramanca 
savaşmıştır. HİZMET-İŞ’in 41. yılını kutluyorum. Mahmut Bey ko-
nuşmasını yaparken, bu salonda bulunan herkesin yaşadığı heye-
canın aynısını ben de yaşadım. HİZMET-İŞ Sendikası'nın işçilerin 
haklarını savunmak için yapmış olduğu her şey, vermiş olduğu 
tüm mücadelelerinin karşılığıydı bu sevgi gösterileri. Mahmut 
Bey’e iletmek isterim ki, bu sizin yeniden seçileceğinizin göster-
gesidir. Bu salonda bulunan herkes Arnavutluk ve Türk halklarının 
kardeşliğini gayet iyi biliyor. Bu, yüzyıllar öncesinde oluşmuş bir 
kardeşliktir; ortak gayemiz var, tarihsel dostluk ve Kardeşliğimiz 
yüzyıllar boyunca devam edecektir. 
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13. Olağan Genel Kurulumuzun üçüncü günü yapılan seçim 
sonucunda, Genel Başkanımız Mahmut Arslan yeniden Genel 
Başkanlığa seçildi. Genel Başkanımız Mahmut Arslan başkanlı-
ğındaki Genel Yönetim Kurulu’muz güven tazeledi.
Genel Yönetim Kurulu’muz şu şekilde oluştu:
Genel Başkan          Mahmut ARSLAN
Genel Başkan Yardımcısı    Hüseyin ÖZ
Genel Başkan Yardımcısı    Celal YILDIZ
Genel Başkan Yardımcısı   Halil ÖZDEMİR
Genel Başkan Yardımcısı    Mehmet KESKİN
Genel Denetim Kurulu üyeliklerine İdris ERSOY, Ayşe USTA ve 
Ferman ZARARSIZ seçildiler.
Genel Disiplin Kurulu üyeliklerine ise Hüseyin TOPÇU, Yaşar KA-
LIR ve Nevin ER seçildiler.

Seçim sonuçlarının açıklanmasından sonra bir teşekkür konuş-
ması yapan Genel Başkanımız Mahmut Arslan, delegelere ve 
bütün HİZMET-İŞ Ailesine teşekkür etti.
“Yeni Başarılarla Yeni Hedeflere Yürüyeceğiz”
“HİZMET-İŞ Sendikamızın 13. Olağan Genel Kuruluyla beraber 
bütün dünyada örnek bir sendika olduğunu tekrar görmüş ol-
duk” diyen Arslan, “HİZMET-İŞ Sendikamız sadece ülkemiz için 
değil, dünya sendikal hareketi için de önemli bir sorumluluğu 
yerine getirmektedir. Genel Kurul kararlarımız ve tüzük değişik-
likleriyle birlikte yeni hedefler belirledik. Sorunlarının çözülme-
sini bekleyen yüzbinlerce emekçi bizi bekliyor. Bu sorumlulukla 
hareket edeceğiz, yeni başarılarla yeni hedeflere doğru yürü-
yeceğiz. Genel Kurul sonucumuzun HAK-İŞ’e, HİZMET-İŞ’e, ça-
lışma hayatına, bütün emekçilere ve ülkemize hayırlı olmasını 
diliyorum” dedi.

GENEL YÖNETİM KURULUMUZ GÜVEN TAZELEDİ

GENEL DENETLEME KURULU GENEL DİSİPLİN KURULU
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Sendikamızın Kadın, Engelliler, Gençlik ve Kültür-Sanat Komiteleri, 13. Olağan Genel Kurulumuzda açtıkların tanıtım ve bilgilendir-
me stantlarında, kendi alanlarında sosyal duyarlılık ve farkındalık örneği olacak önemli metinlerle imza kampanyası düzenlediler.
Genel Merkez Kadın Komitemiz “Kadın çalışanlar için çocuk bakımevi istiyoruz”, Gençlik Komitemiz “Gençlerin madde bağımlılığından 
kurtarılması”, Engelliler Komitemiz “Engellilerin istihdamı ve sosyal hayata entegrasyonu”, Kültür-Sanat Komitemiz “Herkes için insana 
yakışır iş, Türkiye’deki çalışma koşullarının iyileştirilmesi” temalı imza kampanyası düzenledi.
Komitelerimizin imza kampanyaları ilgi gördü.

KOMİTELERİMİZDEN İMZA KAMPANYASI
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Genel Başkanımız Mahmut Arslan, kamu kurum ve kuruluşla-
rında eskiden beri çalışan ve 696 sayılı KHK ile kamu kurum 
ve kuruluşlarının sürekli işçi kadrolarına geçişleri yapılan işçiler 
ile mahalli idarelerin sürekli işçi kadrosunda çalışmakta olan 
işçilere ilave tediye ödemesi yapıldığını anımsatarak, kapsam 
dışında bırakılan mahalli idarelerin şirketlerinde çalışan işçilere 
de ilave tediye ödenmesini istedi.
Arslan, “İşçiler arasında ayrımcılığa, işyerlerinde çalışma barı-
şının ve huzurun bozulmasına neden olan bu düzenlemeden 
vazgeçilmeli, mahalli idarelerin şirketlerinde çalışan işçilere de 
ilave tediye ödenmesi konusunda gerekli yasal düzenlemeler 
acilen yapılmalıdır” dedi.
Genel Başkanımız Mahmut Arslan, yaptığı yazılı açıklamada 
şunları kaydetti:
“696 sayılı KHK ile kamu kurumlarında/mahalli idarelerde alt 
işveren şirketler yanında çalışmakta olan işçilerin, kamu ku-
rumlarının işçi kadrosuna ve mahalli idarelerin şirketlerine ge-
çirilmesi yönünde düzenleme yapılmıştır.
Kamu kurum ve kuruluşlarında eskiden beri kadrolu çalışan-
lar, 696 sayılı KHK ile kamu kurum ve kuruluşlarının sürekli 
işçi kadrolarına geçişi yapılanlar ile mahalli idarelerin sürekli 
işçi kadrolarında çalışmakta olan işçilere ilave tediye ödemesi 
yapılmasına karşın, mahalli idarelere ait şirketlerde aynı işyer-
lerinde, aynı işleri yapan işçilere ilave tediye ödemesi yapılma-

ması, Anayasanın 10. maddesinde düzenlenen “Kanun önünde 
eşitlik” ilkesine ve sosyal devlet ilkesine aykırıdır.
Yargıtay’ın içtihatları esas alınarak, yerel yönetimlerin şirketle-
rinin çalışanlarına ilave tediye ödemesi yapılmaması, hakkani-
yete de aykırılık teşkil etmektedir.
HAK-İŞ olarak, işçiler arasında ayrımcılığa, işyerlerinde çalışma 
barışının ve huzurun bozulmasına neden olan bu düzenleme-
den vazgeçilmesini, mahalli idarelerin şirketlerinde çalışan işçi-
lere de ilave tediye ödenmesi konusunda gerekli yasal düzen-
lemenin acilen yapılmasını talep ediyoruz.
HAK-İŞ tarafından, ilave tediye ile ilgili sorunlar ve taleplerimiz, 
696 sayılı KHK’nın yayınlandığı 24 Aralık 2017 tarihinden son-
ra, dönemin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanına ve yetkililere 
iletilmiştir.
Yaptığımız görüşmeler ve çözüm önerilerimiz neticesinde, dö-
nemin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı tarafından, mahalli 
idarelerin şirketlerinde çalışan işçilere de ilave tediye ödenme-
si yönünde düzenleme yapılacağı bildirilmiştir.
Ancak, 696 sayılı KHK’nın üzerinden bir yıldan fazla süre geç-
mesine rağmen, sorunun çözümü için bir adım atılmamıştır.
HAK-İŞ olarak, mahalli idarelerin şirketlerinde çalışan işçilere 
ilave tediye ödenmesi konusunda, en kısa sürede ihtiyaca uy-
gun şekilde yasal düzenlemenin yapılması yönündeki talebimi-
zi tekrar dile getiriyoruz.”

MAHALLİ İDARELERİN ŞİRKETLERİNDE ÇALIŞAN 
İŞÇİLERE DE İLAVE TEDİYE İSTİYORUZ
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MAYIS'TA
ŞANLIURFA’DAydıK
TRAFİK KAZASI 
1 MAYIS’I 
YASA BOĞDU

M
AY

IS

HAK-İŞ ve Memur-Sen mensubu kadını-erkeği, yaşlısı-genci, 
engellisi on binlerce emekçi, 1 Mayıs Uluslararası Birlik, Mücadele 
ve Dayanışma Gününü kutlamak üzere sabahın erken saatlerinden 
itibaren Çanakkale 18 Mart Caddesinde toplandı.
Emekçiler, 1 Mayıs kutlamalarının Şanlıurfa’da gerçekleştirilmesinin 
sevincini davul-zurna, halaylar, oyun havaları, türküler ve şarkılarla 
paylaştılar.
HAK-İŞ ve Memur-Sen’in ortaklaşa gerçekleştirdiği 1 Mayıs 
mitingimize, Genel Başkanımız Mahmut Arslan ile Memur-Sen 
Genel Başkanı Ali Yalçın, Genel Başkan Vekilimiz Av. Hüseyin Öz, 
Genel Başkan Yardımcılarımız Halil Özdemir ve Celal Yıldız’ın yanı 
sıra, Kurucu ve Onursal Genel Başkanımız Hüseyin Tanrıverdi, 
HAK-İŞ Genel Başkan Yardımcıları Mehmet Şahin, Mustafa 
Toruntay, A. Cengiz Gül, HAK-İŞ Genel Sekreteri Dr. Osman Yıldız, 
HAK-İŞ Onursal Başkanı Salim Uslu, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye 
Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, siyasi partilerin ve sivil toplum 

kuruluşlarının temsilcileri ve HAK-İŞ Konfederasyonumuza bağlı, 
Öz Büro-İş, Özçelik-İş, Öz Finans-İş, Öz Güven-Sen, Öz Gıda- İş, Öz 
Sağlık-İş, Öz İplik-İş, Öz Orman-İş, Öz Taşıma-İş, Oleyis, Öz Ağaç-
İş, Enerji-İş, Liman-İş, KKTC Kamu-Sen, Medya-İş, Öz Toprak-İş, Öz 
Petrol-İş, Öz İletişim-İş, Öz Maden-İş, Öz İnşaat-İş Sendikalarımızın 
başkan ve yöneticileri ile on binlerce üyesi ve Memur-Sen’e bağlı 
sendikaların başkan ve yöneticileri ile üyeleri ve halkımız katıldı.
HAK-İŞ ve HİZMET-İŞ olarak 1 Mayıs’ta, “İstihdam, Üretim, Yatırım, 
Örgütlenme /İşsizlik Mutlak Değil, İstihdam İmkansız Değil/
Ücretlerdeki Ağır Vergi Yüküne Hayır/ İşsizlik, Kayıt Dışı, Enflasyona 
Karşı Adil Sürdürebilir Sosyal Model İstiyoruz/Örgütlü İşçi, 
Güvenceli İstihdam/KİT’ler Dahil Taşeronların İstisnasız Tamamına 
Kadro İstiyoruz Kıdem Tazminatında Hak Kaybı Değil, Kazanım 
İstiyoruz/696 Sayılı KHK ile Kadroya Geçen İşçilerin ve Mevsimlik 
İşçilerin Sorunlarının Çözümünü İstiyoruz” taleplerimizi içeren ve 
“Şehitlerimizi Rahmetle, Gazilerimizi Minnetle Anıyoruz/Kudüs 
Düşmez, Mücadele Bitmez” yazılı büyük afişler miting alanını 
süsledi. Alanda “Yaşasın 1 Mayıs, Yaşasın HAK-İŞ” sloganlar atıldı.
Program, şehitlerimiz için 1 dakikalık saygı duruşu ve ardından 
İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı.
Vatan uğrunda kahramanca can veren tüm şehitlerimiz ve iş 
kazalarında hayatını kaybedenler için okunan Kur’an-ı Kerim 
tilaveti işçiler tarafından huşu içinde dinlendi.
1 Mayıs Mitingi Hazırlık ve Tertip Komitesi adına 1 Mayıs mitingi 

HAK-İŞ ve HİZMET-İŞ olarak, 
1 Mayıs Uluslararası Birlik, Mücadele ve 
Dayanışma Gününde Şanlıurfa, 
İstanbul ve Bolu başta olmak üzere
 tüm Türkiye’de alanlardaydık.
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açılış konuşmasını HAK-İŞ Şanlıurfa İl Başkanı Selim Gülsatar ve 
Memur-Sen Şanlıurfa İl Başkanı İbrahim Coşkun yaptı.
HAK-İŞ Şanlıurfa İl Başkanı Selim Gülsatar, “Bugün emeğin ve alın 
terinin Şanlıurfa’da yükseldiği bir günde hep birlikte buradayız. 
HAK-İŞ hiçbir istismarın olmadığı gerçek işçi bayramı için 
Şanlıurfa’dadır. HAK-İŞ ve Memur-Sen işçi ve memurun emeği için, 
örnek bir 1 Mayıs için Şanlıurfa’dadır” dedi.
Memur-Sen Konfederasyonu Şanlıurfa il Temsilcisi İbrahim Coşkun, 
“Bizler emeğin olduğu her yerdeyiz. Biz ki hayatı elleriyle kurtaran, 
tertemiz rızık ve alın teriyle hayatı inşa eden emek yüklü kocaman 
yürekleriz. Peygamberler diyarından insanlık onurunun yiğit, 
kıymetli temsilcilerine selam olsun” diye konuştu.
1 Mayıs Bildirisi Okundu
1 Mayıs bildirisi, HAK-İŞ Konfederasyonu’ndan Mert Tezer ve Eda 
Güner, Memur-Sen Konfederasyonu’ndan ise Gülşen Demir ve 
Mustafa Ayebe tarafından okundu.
Arslan, Acı Haberi Kürsüden Duyurdu
HAK-İŞ’in Memur-Sen’in 1 Mayıs mitingine katılmak üzere 
Kahramanmaraş’tan Şanlıurfa’ya gelen Öz Büro-İş Sendikası 
üyelerini taşıyan otobüsün kaza yapması mitinge gölge düşürdü. 
Kaza haberi alınana kadar büyük bir coşku içinde halaylarla, 
şarkılar türkülerle alanı dolduran binlerce emekçi kaza haberini ve 
kayıpları duymasının ardından yasa boğuldu.
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Genel Başkanımız Mahmut Arslan, miting alanını dolduran binlerce 
işçi ve emekçiyi, Şanlıurfalıları ve tüm katılımcıları selamlayarak 
başladığı konuşmasında, üyelerimizin yaşadığı kaza haberini büyük 
bir üzüntüyle paylaştı.
Genel Başkanımız Mahmut Arslan, şunları kaydetti: “Türkiye’nin 
pek çok bölgesinden dünden itibaren yollara düşen, bu meydanı 
doldurmak, bu meydanda HAK-İŞ ve Memur-Sen’İN mesajlarını 
bütün dünyaya ulaştırmak için toplanmış aziz yol arkadaşlarım; 
hepiniz hoş geldiniz, şeref verdiniz.
“1 Mayıs’ı Üzüntü İle Karşıladık”
“Bugün sorunlarımızı yüksek sesle konuşacaktık, taleplerimizi 
yüksek sesle hem sizinle hem Türkiye’ye hem de dünyaya 
ulaştıracaktık. İtirazlarımızı, varsa önümüze konulan güzellikleri 
de paylaşmak için burada konuşacaktık. Bunun için hazırlanmış, 
hassasiyet göstermiştik. Ancak bu meydanda bizimle beraber olup, 
bizim sorunlarımızı buradan bir kez daha haykırmak için yola çıkan 
arkadaşlarımızın içinde bulunduğu bir otobüsümüz kaza yaptı. Ne 
yazık ki kazada kaybettiğimiz ve yaralı olan arkadaşlarımız var. Bu 1 
Mayıs Birlik, Mücadele ve Dayanışma Günü’nü Şanlıurfa’da böyle 
bir üzüntü ile karşılamak durumunda kaldık.”
“Onlar Bu Mücadelenin Şehitleri ve Gazileri Oldular”
“Bunun daha fazlasını rabbim bize göstermesin. Her zaman söylediğim 
gibi yola çıkan arkadaşlarımıza memleketlerine dönene kadar her 
konuda hassasiyet göstermelerini, dikkatli olmalarını, bu konuda 
gereken hususiyetin üzerinde durmalarını rica ettik, ama bazen 
başınıza gelenleri önleyemiyorsunuz. Kaza sonucu kaybettiğimiz 
kardeşlerimize yüce Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar 
diliyorum. Onlar 1 Mayıs’a HAK-İŞ ve Memur-Sen’in rengini koymak, 

HAK-İŞ ve Memur-Sen davasını meydanlardan haykırmak, kendi 
sorunlarıyla bu meydanları doldurmak için yola çıkan kardeşlerimizdi. 
Onlar inandıkları dava için, inandıkları HAK-İŞ için yollara düşmüş yiğit 
insanlardı. Onlar bu mücadelenin şehitleri ve gazileri oldular.”

“Şehit ve Gazilerimize Saygımızdan Dolayı Toplantıyı 
Erken Kapatıyoruz” 
1 Mayıs Birlik, Mücadele ve Dayanışma Günü’nün sadece Şanlıurfa’daki 
1 Mayıs meydanından değil, başta Bolu olmak üzere Türkiye’nin 
belli bölgelerinde kitlesel olarak, 81 ilde ise basın açıklamalarıyla 
sorunların ifade edildiği ve yüksek sesle konuşulan, itirazların ve 
tekliflerin ortaya konulduğu bir gün olarak idrak edildiğini vurgulayan 
Arslan, “Şanlıurfa’daki bu organizasyonumuzu kısa tutmak, hem 
şehitlerimize, hem gazilerimize hem de bütün işçi hareketine olan 
saygımız gereği bu toplantıyı burada kapatıyoruz” diye konuştu.
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“Emeğin Savunucusuyuz”
Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, HAK-İŞ ile birlikte, emeğin 
soylu direnişini haykırmak, kaos üreten küresel kapitalizme karşı 
ses yükseltmek ve ‘adil bir dünya mümkündür’ sözünü deklare 
etmek için Şanlıurfa’da olduklarını belirterek, “Egemenlerin 
köhnemiş teorilerine karşı, ‘üretimin öznesi emek, insanın ihyası 
ve inşasıdır’ sözünü yükseltmek için buradayız” dedi.
Yalçın, “İnsanlık özgürlükle kucaklaşana kadar susmayacağız. 
Dünya barış ve huzura kavuşana kadar durmayacağız. Çünkü biz 
insanlığız. Çünkü biz, insanı insan yapan emeğin savunucularıyız. 
Yılmayacağız, usanmayacağız, ötekisi olmayan ‘adil bir dünya’ 
kurulana kadar çalışacağız” ifadelerini kullandı.
Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, 
emekçilerin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Gününü kutladı.
Beyazgül, “HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan Bey 1986 yıllarında 
sendika için ilk defa Urfa’ya geldiklerinde bizler çok gençtik. O gün 
ekilen bir fidanın bugün bir ağaca, bir çınara dönüştüğünü görmek 
ve Türkiye’nin tamamını içine alan bir konfederasyon olması beni 
çok mutlu etti” dedi.
İşçi haklarındaki ilerlemenin, refah ve vergi ile orantılı olduğunu 
vurgulayan Beyazgül, “Masanın bir tarafında biz, diğer tarafında 
işçiler otururken elbette ki alınan payın dağıtılması söz konusudur. 
Bu nedenle ülkenin refahının ve gelirinin arttırılması hepimiz için 
bir görevdir. Çalışanların haklarını korumak nasıl bir kutsal görevse, 
henüz çalışmayan, fakülteyi ve liseleri bitiren gençlerimizin 
istihdamı da bizler için çok önemlidir” şeklinde konuştu.
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1 MAYIS’TA TAKSİM ANITINA ÇELENK BIRAKTIK
1 Mayıs etkinlikleri kapsamında HAK-İŞ İstanbul İl Temsilcisi ile 
İstanbul Şube Başkanlarımız ve HAK-İŞ Konfederasyonumuza bağlı 
sendikaların Başkan, Yönetici ve Üyelerinden oluşan temsili heyet, 
İstanbul Kazancı Yokuşu’nda 1 Mayıs 1977’de hayatını kaybedenler 
anısına karanfiller bıraktı.
Heyet daha sonrası Taksim Meydanı’na giderek anıta HAK-İŞ 1 Mayıs 
çelengi koydu. HAK-İŞ İstanbul İl Başkanı ve İstanbul 5 No’lu Şube 
Başkanımız Mustafa Şişman yaptığı konuşmada, “Bizler Türkiye’nin 
işçileri, kamu çalışanları, emeklileri, işsizleri, yoksulları, kadınları, 
erkekleri, gençleri, engellileri, meslek sahipleri ve sivil toplum 
kuruluşları olarak tüm dünya emekçileri ile 1 Mayıs alanlarındayız. 
HAK-İŞ olarak 1 Mayıs alanlarında taşeron işçilerine  kadro istiyoruz. 
Geçici ve mevsimlik işçilerin sorunları acilen çözülsün istiyoruz” diye 
konuştu. Konuşmaların ardından Cumhuriyet Anıtı önünde HAK-İŞ 1 
Mayıs Bildirisi okundu.
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Genel Başkanımız Mahmut Arslan ve Memur-Sen Genel Baş-
kanı Ali Yalçın 1 Mayıs miting alanında yaptıkları kısa konuşma-
nın ardından miting alanından ayrılarak, kaza yapan Öz Büro-İş 
Sendikası üyesi emekçilerin bulunduğu hastanelere giderek, 
yaralıları ziyaret etti.
Genel Başkanımız Mahmut Arslan ile Memur-Sen Genel Başka-
nı Ali Yalçın ve beraberindekiler, yaralı üyelerimizin tedavi gör-
düğü, Mehmet Akif İnan Hastanesi, Eyübiye Devlet Hastanesi, 
Harran Üniversite Araştırma Hastanesi ve Balıklıgöl Devlet Has-
tanesine giderek, yetkililerden bilgi aldı. Arslan, tedavi gören 
üyelerimizi ziyaret ederek, geçmiş olsun dileğinde bulundu.
Kriz Komitesi Toplandı
Genel Başkanımız Mahmut Arslan başkanlığında, HAK-İŞ'e bağlı 
sendikaların başkan ve yöneticilerinden oluşan HAK-İŞ Kriz Ko-
mitesi toplandı. Kriz komitesi toplantısının ardından Genel Baş-

kanımız Mahmut Arslan, HAK-İŞ Şanlıurfa İl Başkanlığında bir 
basın toplantısı düzenleyerek, kaza, sonrasında yaşananlar ve 
daha sonrasında yapılacaklar konusunda basına bilgi verdi.
“Kaybettiklerimiz Bizim Şehitlerimiz, Yaralananlar 
Gazilerimiz”
Genel Başkanımız Mahmut Arslan, Konfederasyonumuz HAK-
İŞ’in 1 Mayıs kutlamalarına katılmak üzere Kahramanmaraş’ın 
Elbistan ilçesinden, Şanlıurfa’ya gelen Öz Büro-İş Sendikası 
üyelerini taşıyan aracın kaza yapması sonucu 5 emekçinin vefat 
ettiğini, 13 emekçinin de yaralandığını belirterek, “Kaybettikle-
rimiz bizim şehitlerimiz, yaralananlar bizim gazilerimiz” dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Şanlıurfa’da işçileri 
taşıyan midibüsün devrildiği kazayla ilgili kendilerini aradığını 
belirten Arslan, “Devletimizin bu konuyla ilgili yapılabilecek ne 
varsa elinden geleni yapacağını ifade etti. Sayın Cumhurbaşka-

ACIMIZ BÜYÜK! 
TRAFİK KAZASI 1 MAYIS’I YASA BOĞDU
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nımızın bu konudaki hassasiyetine teşek-
kür ediyoruz.” dedi.
HAK-İŞ ve Memur-Sen’in 1 Mayıs progra-
mına katılmak için Kahramanmaraş’tan 
Şanlıurfa’ya gelirken trafik kazası geçiren 
işçilerle ilgili bilgi veren Arslan, kaza ya-
pan midibüste 17 kişinin bulunduğunu 
belirtti.
Yolda seyreden bir otomobilin lastiğinin 
patlaması sonucu midibüse çarptığını, 
çarpmanın etkisiyle midibüsün de kont-
rolden çıkarak devrildiğini aktaran Arslan, 
kazada 4 kişinin olay yerinde, 1 kişinin de 
hastanede yaşamını yitirdiğini anımsattı.
Kazada yaralanan 13 kişinin tedavilerinin 
çeşitli hastanelerde devam ettiğini bildi-
ren Arslan, yaralılardan 3’ünün durumu-
nun ağır olduğunu kaydetti.
Arslan, kazada Gazel Kısaca, Şükran En-
temiz, Onur Yay ve Melike Uysal Ente-
miz’in hayatını kaybettiğini açıkladı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 
başsağlığı ve geçmiş olsun dileklerini 

iletmek için kendilerini aradığını aktaran 
Arslan, şunları kaydetti: “Sayın Cumhur-
başkanımız olayın hemen ardından biz-
leri aradı. Daha sonra ikinci defa arayıp, 

daha ayrıntılı bilgi istedi. Bütün HAK-İŞ 
ve Memur-Sen camiasına başsağlığı ve 
geçmiş olsun dileklerini iletti. Devletimi-
zin bu konuyla ilgili yapılabilecek ne var-
sa elinden geleni yapacağını ifade etti. 
Sayın Cumhurbaşkanımızın bu konudaki 
hassasiyetine teşekkür ediyoruz.”
“Kaybettiklerimiz bizim şehitlerimiz, 
yaralananlar bizim gazilerimiz” diyen 
Arslan, Şanlıurfa’daki yöneticilerine, ya-
ralılara müdahale eden sağlık çalışanları-
na, kendilerini arayarak geçmiş olsun ve 
başsağlığı dileyen herkese şükranlarını 
sundu.
Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın da 
kazanın kendilerini çok üzdüğünü ifade 
ederek, kazada hayatını kaybedenlere 
başsağlığı, yaralılara da acil şifalar diledi.

|  97

HABERLER



1 Mayıs Kutlamalarımız için Kahramanmaraş’tan Şanlıurfa’ya 
gelirken trafik kazası sonucu vefat eden emekçileri dualarla 
uğurladık. Trafik kazası sonucu vefat eden Öz Büro İş Sendikası 
üyesi ve yakınları Gazel Kısaca, Melike Uysal Entemiz, Şükran 
Entemiz ve Onur Yay için Elbistan Devlet Hastanesi önünde bir 
tören düzenlendi ve helallik alındı.
Elbistan Devlet Hastanesi önünde düzenlenen helallik töreni-
ne, Genel Başkanımız Mahmut Arslan, Genel Başkan Vekilimiz 
Av. Hüseyin Öz, Öz Büro İş Sendikası Genel Başkanı Baki Gül-
baba, Danıştay üyesi, Öz Büro İş Sendikası Kurucu ve Onursal 
Genel Başkanı Muharrem Özkaya, Elbistan Devlet Hastanesi 
Başhekimi Op. Dr. Akif Türk, HAK-İŞ’e bağlı sendikaların başkan 
ve yöneticileri, Memur-Sen Konfederasyonuna bağlı sendika-
ların yöneticileri, üyelerimiz ve 1 Mayıs’ta hayatını kaybeden 
emekçilerin aileleri ile mesai arkadaşları katıldı.
“Bizim İnancımıza Göre Onlar Şehitlerimizdir”
1 Mayıs’ta hayatını kaybeden emekçiler için düzenlenen helal-
lik töreninde konuşan Genel Başkanımız Mahmut Arslan, “Bi-
zim inancımıza göre onlar şehitlerimizdir. Şehitlerimize Yüce 
Allah’tan rahmet diliyorum. Yaralılarımız bizim gazilerimizdir. 
Çünkü ulvi bir amaç uğruna, hak uğruna, adalet uğruna, gelece-
ğimiz adına yola çıkmış, hiçbir yönlendirme olmadan, gönüllü 

olarak bu kervana katılmış kardeşlerimizi elimizde olmayan bir 
kazayla kaybetmiş olmanın hüznünü yaşıyoruz. Kardeşlerimizin 
hepsine Konfederasyonumuz HAK-İŞ adına rahmet diliyoruz. 
Onlar bizim şehitlerimiz, bizim evlatlarımız, bizim yakınlarımız, 
bizim kardeşlerimiz. Yaralılar bizim çocuklarımız. Yaralı kardeş-
lerimizin bir an evvel sağlığına kavuşması için bütün gücümüz-
le ve imkanlarımızla seferberiz. Kazayla ilgili oluşturulan Kriz 
komitemiz Şanlıurfa’da bütün imkanları zorlayarak çalışmaları 
yapıyor” dedi.

1 MAYIS’TA HAYATINI KAYBEDEN EMEKÇİLER İÇİN 
HASTANE ÖNÜNDE DÜZENLENEN HELALLİK TÖRENİNE KATILDIK
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“Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 2 Defa Aradı”
Kazanın duyulduğu ilk andan itibaren Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan’ın süreci yakından takip ettiğini belirten Arslan, 
“Sayın Cumhurbaşkanımız 2 defa aradı. Hassasiyetinden dolayı 
ona çok teşekkür ediyorum. Şanlıurfa’da bütün devlet organla-
rı, Valimiz, Belediye Başkanlarımız, Emniyet Müdürümüz, sivil 
toplum örgütleri, Memur-Sen ve HAK-İŞ Konfederasyonumu-
zun bütün mensupları dün hep beraber bu acıyı dindirmek için 
elimizden geleni yapmaya çalıştık. Devletimizin en büyüğü Sa-
yın Cumhurbaşkanımız özellikle selamlarını iletmemi istedi. Ba-
şımız sağ olsun. Devletimiz olarak da yapılması gereken ne ise 
yapacaklarını ifade ettiler. Valimiz, Bakanlarımız bizzat arayarak 
taziye dileğinde bulundular” şeklinde konuştu.
Elbistan Devlet Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Akif Türk, “Dün 
elim bir kazada çalışma arkadaşlarımızı kaybettik. Acımız çok 
büyük. Acımızı hafifletecek hiçbir kelime, cümle kuramıyorum. 
Sözün bittiği yerdeyiz. Vakit dua ve birlik olma vakti diyorum. 
Ebediyete uğurladığımız çalışma arkadaşlarımıza bol bol dua 
edelim. Çalıştığım süre boyunca hakkım varsa helal ediyorum. 
Kazada yaşamını yitirenlere Cenabı Allah’tan rahmet, yaralıları-
mıza acil şifalar diliyorum” diye konuştu.
“Yaralılarımızı Ziyaret Ettik”
Kahramanmaraş Valisi Vahdettin Özkan, AK Parti Genel Başkan 
Yardımcısı ve Kahramanmaraş Milletvekili Mahir Ünal, AK Par-
ti Kahramanmaraş Milletvekili Habibe Öçal, Elbistan Belediye 
Başkanı Mehmet Gürbüz ve Elbistan Devlet Hastanesi Başheki-
mi Op. Dr. Akif Türk Genel Başkanımız Mahmut Arslan ve Me-
mur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın’a başsağlığı dileğinde bulun-
du. Genel Başkanımız Mahmut Arslan, beraberindeki heyetle 
birlikte Elbistan Devlet Hastanesinde tedavi gören üyelerimizi 
ziyaret ederek, geçmiş olsun dileğini iletti.

Genel Başkanımız Mahmut Arslan, AK Parti Genel  Başkan 
Yardımcısı, Kahramanmaraş Milletvekili Mahir Ünal ve Me-
mur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, yaralıları hastanede ziya-
ret ettiler.
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1 Mayıs’ta hayatını kaybeden emekçilerin cenazeleri Elbistan 
Devlet Hastanesi önündeki helallik töreninin ardından, Elbistan 
Hocazade Camiine getirildi. Cenaze törenine Genel Başkanımız 
Mahmut Arslan, Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın,  Genel 
Başkan Vekilimiz Av. Hüseyin Öz’ün yanı sıra, Kahramanma-
raş Valisi Vahdettin Özkan, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı 
ve Kahramanmaraş Milletvekili Mahir Ünal, AK Parti Kahra-
manmaraş Milletvekili Habibe Öçal, Elbistan Belediye Başkanı 
Mehmet Gürbüz ve Elbistan Devlet Hastanesi Başhekimi Op. 
Dr. Akif Türk, Öz Büro İş Sendikası Genel Başkanı Baki Gülbaba, 
Danıştay üyesi, Öz Büro İş Sendikası Kurucu ve Onursal Genel 
Başkanı Muharrem Özkaya, HAK-İŞ’e bağlı sendikaların başkan 
ve yöneticileri, Memur-Sen Konfederasyonuna bağlı sendika-
ların yöneticileri, üyelerimiz ve 1 Mayıs’ta hayatını kaybeden 

emekçilerin aileleri, mesai arkadaşları ve vatandaşlar katıldı. 
Cenazeler dualar eşliğinde toprağa verildi.
1 Mayıs şehitlerimizin cenazelerinin defnedilmesinin ardından 
Genel Başkanımız Mahmut Arslan, Elbistan Hocazade Camisi 
önünde HAK-İŞ teşkilatımızla bir araya geldi.
“Acı Haberi Alınca 1 Mayıs Kutlamalarını Yarıda Kestik”
Burada bir konuşma yapan Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 
“Türkiye’nin en görkemli 1 Mayıs etkinlikleri için en güzel şe-
kilde hazırlanmıştık. Gerçekten büyük bir katılım vardı. Bu acı 
haberi alınca 1 Mayıs etkinliklerimizi yarıda kesmek zorunda 
kaldık. Çok ağır bir tablo. Kazada 5 tane kardeşimizi kaybettik, 
3 tane kardeşimizin de durumu çok ağır. Yaralı kardeşlerimize 
Allah’tan acil şifalar diliyoruz. Rabbim başka acılar yaşatmasın” 
dedi.

1 MAYIS’TA HAYATINI KAYBEDEN EMEKÇİLERİ DUALARLA UĞURLADIK
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Arslan, kazayla ilgili göstermiş oldukları hassasiyetten dolayı 
bütün HAK-İŞ teşkilatına teşekkür etti.
“HAK-İŞ’in 1 Mayıs Mücadelesi Kutlu Bir Mücadeledir”
HAK-İŞ’in 1 Mayıs mücadelesinin kutlu bir mücadele olduğu-
nu vurgulayan Arslan, “Hak için, adalet için, daha iyi bir dünya 
için, daha iyi bir yaşam için, üyelerimizin hak ve hukuklarını ko-
rumak, onların sorunlarını en yüksek sesle duyurmak ve bunu 
yaparken de ilkelerimizin ve değerlerimizin dışına taşmadan, o 
değerler etrafında bu mücadeleyi yapmamızın adıdır 1 Mayıs. 
Bizim sorunlarımızı konuşacağımız, taleplerimizi yüksek sesle 
ulaştıracağımız bütün dünyanın, bütün Türkiye’nin dikkatini 
çekebilmek için başka bir şansımız yoktur” sözlerine yer verdi.
“Onlar Bizim Kardeşimiz, Onlar Bizim Canımız”
Öz Büro-İş Sendikası Genel Başkanı Baki Gülbaba, “Hepimizin 
başı sağ olsun diyorum. Takdir-i ilahi tecelli etti ve 5 tane canı-
mızı toprağa vermek zorunda kaldık. Bundan sonraki süreçte 
elimizden geleni yapacağız. Onlar bizim kardeşimiz, onlar bizim 
canımız, yüreğimizdir. Yaşanan elim kazada vefat eden üyele-
rimize Yüce Allah’tan rahmet, yaralı kardeşlerimize acil şifalar 
diliyoruz” dedi.
Arslan, Taziye Çadırlarını Ziyaret Etti
Genel Başkanımız Mahmut Arslan, Genel Başkan Vekilimiz Av. 
Hüseyin Öz, Öz Büro-İş Sendikası Genel Başkanı Baki Gülbaba, 
HAK-İŞ’e bağlı sendikaların başkan ve yöneticileri ile 1 Mayıs 
şehitlerimiz Gazel Kısaca, Havva Ağca, Şükran Entemiz, Melike 
Uysal Entemiz, Onur Yay’ın evleri önünde kurulan taziye çadır-
larını ayrı ayrı ziyaret ederek baş sağlığı dileğinde bulundu.
Hakları için HAK-İŞ davası için yola çıkan ve elim kazada haya-
tını kaybeden üyelerimize bir kez daha yüce Allah’tan rahmet 
yakınlarına ve HAK-İŞ teşkilatına ve işçi hareketine baş sağlığı, 
yaralı üyelerimize da acil şifalar diliyoruz.
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Genel Başkan Vekilimiz Av. Hüseyin Öz, 1 Ma-
yıs kutlamalarımız için Kahramanmaraş’tan 
Şanlıurfa’ya giderken trafik kazası geçiren ve 
tedavileri devam eden HAK-İŞ Konfederasyo-
numuza bağlı Öz Büro-İş üyelerini hastanede 
ziyaret etti.
Genel Başkan Vekilimiz Öz, 1 Mayıs kutlamalarına giderken 
trafik kazası sonucu yaralanan ve tedavileri Mehmet Akif İnan 
Devlet Hastanesi’nde devam etmekte olan Öz Büro-İş üyelerini 
ziyaret ederek, geçmiş olsun dileğinde bulundu.
Yaralı emekçilerle tek tek ilgilenen Öz, yaralıların sağlık durum-
ları hakkında hastane yetkililerinden de bilgi aldı.
Genel Başkan Vekilimiz Av. Hüseyin Öz’e ziyaretinde Şanlıurfa 
Şube Başkanımız Seydi Eyyüpoğlu, Şanlıurfa 2 No’lu Şube Baş-
kanımız Bozan İzol ve şubelerimizin yönetim kurulu üyeleri eş-
lik etti.

Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tarafından, 1 
Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla verilen yeme-
ğe katıldık.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 1 Mayıs Emek ve 
Dayanışma Günü dolayısıyla çeşitli meslek dallarına men-
sup işçilerle, 1 Mayıs 2019 tarihinde yemekte bir araya 
geldi. Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde düzenlenen yemeğe, 
Ankara 4 No’lu Şube Başkanımız Yusuf Güler, üyelerimiz ve 
HAK-İŞ’e bağlı sendikalara üye işçiler katıldı.
Yemek öncesinde işçilere hitap eden Cumhurbaşkanı Er-
doğan, tüm işçilerin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nü 
tebrik etti. Konfederasyonumuz HAK-İŞ’in Şanlıurfa’daki 1 
Mayıs kutlamalarına katılmak üzere Elbistan’dan yola çıkan 
ve trafik kazasında şehit olan işçilere Allah’tan rahmet, ya-
ralılara acil şifalar dileyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, hayatı-
nı kaybeden işçiler için Fatiha okudu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’deki ve dünyadaki tüm 
işçilerin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nü tebrik ede-
rek, tüm çalışanlara başarılar ve aileleriyle mutluluklar di-
ledi.

ÖZ, TEDAVİ GÖREN 
EMEKÇİLERİ 
ZİYARET ETTİ

CUMHURBAŞKANLIĞI’NIN 1 MAYIS YEMEĞİ’NE KATILDIK
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Bolu Belediyesi’nde çalışan üyelerimizin baskıyla sendika de-
ğiştirmeye zorlanması ve 97 işçinin işten atılmasını protesto 
amacıyla başlattığımız oturma eylemimiz 1 Mayıs Uluslararası 
Birlik, Mücadele ve Dayanışma Gününde devam ediyor.
Bolu Belediyesi Önünde 1 Mayıs Basın Bildirisi Denetleme Ku-
rulu Başkanımız İdris Ersoy Tarafından okundu.
Sendikamız HİZMET-İŞ üyesi yüzlerce işçi 1 Mayıs kutlamaları-
nın yapıldığı meydana geldi. Kutlamalara kadını-erkeği, yaşlı-
sı-genci, üç yüzden fazla emekçi yoğun ilgi gösterdi.
Mitinge, Bolu ve çevre illerden katılan onlarca HİZMET-İŞ’li 
emekçi, HAK-İŞ/HİZMET-İŞ ve Türkiye sevdalısı vatandaşlar, HİZ-
MET-İŞ Genel Denetleme Kurulu Başkanımız ve Kocaeli Şube 
Başkanımız İdris Ersoy, Genel Sekreter Yardımcımız Remzi Ka-
rataş, Bolu İl Başkanımız Hacer Çınar, Sakarya Şube Başkanımız 
Mehmet Mesut Gökdemir, Kastamonu İl Başkanımız Mustafa 
Çağlı, Zonguldak İl Başkanımız Güven Kaya, Eskişehir İl Baş-
kanımız Ayşegül Durur, Ankara 4 Nolu Şube Başkanımız Yusuf 
Güler, Ankara Ankara 7 Nolu Şube Başkanımız Mustafa Genç, 
Teşkilatlanma Uzmanımız Ahmet Beğendi, ve Şubelerimizin 
yönetim kurulu üyeleri,   HAK-İŞ’e bağlı sendikaların yüzlerce 
üyesi katıldı.
Kaza Geçiren Emekçiler Anıldı
Program, Şanlıurfa’ya 1 Mayıs kutlamaları için giden işçi kar-
deşlerimizi taşıyan otobüs kazasında yaşamını yitiren işçilerimi-
zin ruhlarına Fatiha okunmasıyla başladı.
Alanda toplanan kalabalığa seslenen Genel Denetleme Kurulu 
Başkanımız İdris Ersoy, Boluluları ve tüm katılımcıları selamladı.
Ersoy, alanı dolduran emekçileri selamlayarak başladığı ko-
nuşmasında şunları aktardı;  “HAK-İŞ Konfederasyonu ve HİZ-
MET-İŞ Sendikası olarak, Türkiye’nin işçileri, memurları, kamu 

çalışanları, emeklileri, yoksulları, kadınları, erkekleri, gençleri, 
engellileri, meslek sahipleri, işsizleri ve sivil toplum kuruluş-
ları olarak, tüm dünya emekçileriyle birlikte bugün 1 Mayıs’ta 
alanlardayız. HAK-İŞ ve HİZMET-İŞ olarak, 1 Mayıs’ı Şanlıurfa’da 
kitlesel olmak üzere 81 ilde ve tüm Türkiye’de hep birlikte, coş-
kuyla, heyecanla kutluyoruz. Bizler, haklarımız için, özgürlükle-
rimiz için, demokrasi için, insanca hayat ve adil bir dünya için 
alanlardayız”  diye konuştu.
Sosyal devlet, sosyal barış, sosyal adalet, eşitlik ve sendikal 
haklar için meydanları doldurduklarını belirten Ersoy, “Sendi-
kasızlaştırmaya, güvencesizleştirmeye, kuralsızlaştırmaya, işten 
atılmalara, yeni özelleştirmelere, kayıt dışı ve düşük ücretlerle 
çalıştırmaya, insan onuruna yakışmayan her türlü işe ve her 
türlü davranışa HAYIR diyoruz” dedi.
1 Mayıs Bildirisi’nin okunmasının ardından Bolu Belediyesi’nin 
önüne siyah çelenk bırakıldı.

BOLU BELEDİYESİ ÖNÜNDE 1 MAYIS BASIN BİLDİRİSİNİ OKUDUK
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  HİZMET-İŞ             YAŞINDA

Sendikamızın 41. Yıldönümü 24 Ocak 2019 tarihinde An-
kara’da, Genişletilmiş Başkanlar Kurulumuzla birlikte kut-
landı.

Emek Konukevinde gerçekleştirilen 41. Kuruluş Yıldönümü ve 
Genişletilmiş Başkanlar Kurulu programımıza HAK-İŞ Genel 
Başkanı ve HİZMET-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, Kurucu 
ve Onursal Genel Başkanımız Hüseyin Tanrıverdi, Genel Baş-
kan Vekilimiz Av. Hüseyin Öz, Genel Başkan Yardımcılarımız 
Celal Yıldız, Halil Özdemir ve Mehmet Keskin, Genel Sekrete-
rimiz Ali Rıza Yılmaz, HAK-İŞ Genel Sekreteri Dr. Osman Yıldız, 
Öz Güven-Sen Genel Başkanı Ömer Yılmaz, Öz İnşaat-İş Genel 
Başkanı Zekeriya Koca, Öz Maden-İş Sendikası Genel Başkanı 
Fahrettin Kütükçü, Öz Toprak-İş Sendikası Genel Başkanı Metin 
Özben, Liman-İş Başkanı Önder Avcı, Öz Büro-İş Sendikası Ge-
nel Başkan Yardımcısı Remzi Karataş, genel denetleme kurulu-
muz, genel disiplin kurulumuz, şube, il ve bölge başkanlarımız, 
genel başkan danışmanlarımız, şube yöneticilerimiz, sendika-
mız uzmanları ile basın mensupları katıldı.
“41. Yılımıza Onurla, Haysiyetle ve Gururla Girdik”
Başkanlar Kurulumuzda konuşan Genel Başkanımız Mahmut 

Arslan, “Sendikamızın kurulduğu günden bugüne sürdürdüğü 
mücadele ve gayret, yaptığı faaliyetlerle 41. yılımıza onurla, 
haysiyetimizle, gururla giriyoruz. 41 yıllık mücadelenin ilk gü-
nünde bizimle beraber olmuş bugün halen bizimle olan Kurucu 
ve Onursal Genel Başkanımız Hüseyin Tanrıverdi’ye ve onunla 
birlikte diğer kurucularımıza sizler adına bir kez daha teşekkür 
ediyorum. 41 yıllık mücadelenin sendikamızın her döneminde 
üyelerimizi, milletimizi değerlerimizi rencide etmeden, millet 
iradesinin, demokrasinin özgürlüğümüzün geleceğimizin te-
minatı olarak kendimizi ifade ederek yol yürüdük, acılar çektik 
12 Eylül darbesini gördük, 28 Şubatları yaşadık, 15 Temmuz’u 
yaşadık. Daha birçok zorlukları yaşadık, ayaklarımıza taş değdi, 
çelme takıldı, zulüm gördük, hakir görüldük, düşmanlaştık ama 
asla yolumuzdan inançlarımızdan değerlerimizden vazgeçme-
den yolumuza devam ettik” şeklinde konuştu.
“HİZMET-İŞ Büyük Bir Davanın Adıdır”
Arslan, “HİZMET-İŞ büyük bir davanın adıdır. Büyük bir samimi-
yetle kurulmuştur. Hiçbir maddi çıkar olmadan, çıkar gözetme-
den bu yolda kurulmuştur. Bu davaya ne kadar sahip çıkar ve ne 
kadar ileriye taşırsak alacağımız dualar artacaktır” dedi.

Hİzmet-İş Büyük Bİr Davanın Adıdır

41
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  HİZMET-İŞ             YAŞINDA

“Mesele Üye Sayısını Artırmak Değil, Misyonu Temsil 
Etmektir”
Sendikamızın 40. yıl kutlamalarında hedefler koyduklarını belir-
ten Arslan, “Mesele üye sayısını artırmak değil, bunu yaparken 
bir HAK-İŞ HİZMET-İŞ neferi olarak, HAK-İŞ misyonunu temsil 
ederek, HAK-İŞ misyonuna sadakatle bağlı, HAK-İŞ’in isminden, 
temsil ettiği değerlerden asla vazgeçmeden bu istikamette yü-
rüyerek mücadeleyi taçlandırmak istiyoruz” dedi.
HİZMET-İŞ’in kendisinden istenen her şeyi yaptığını vurgulayan 
Arslan, “HAK-İŞ markasını, HAK-İŞ değerini, misyonunu temsil 
etmek budur. Sadece kendi sendikasını, sadece kendisini dü-
şünen, kendi imkanlarını düşünen HAK-İŞ’li olamaz, HAK-İŞ ve 
bağlı sendikaların aynı hassasiyetle düşünüp aynı istikamette 

birlikte mücadeleyi hedeflemesi gerekir. Biz 
bunu başardığımız ölçüde gücümüzü artıra-
cağız ve bunu başardığımız ölçüde HAK-İŞ’i 
güçlendireceğiz, geleceğimizi teminat altına 
alacağız” diye konuştu.
“Taşeron İşçilerin Sorunlarını 
Yüreğimizde Hissederek Bir Yol 
Haritası Oluşturduk”
Taşeron mücadelesinde HAK-İŞ’in ortaya 
koyduğu mücadeleyi ve başarıyı asla küçüm-
sememek gerektiğini dile getiren Arslan, 
“Taşeron olarak çalışan işçi kardeşlerimizin 
yaşadığı sorunları yüreğimizde hissederek 
bir yol haritası oluşturduk. 2014 yılında baş-
lattığımız büyük bir kampanya ile mücade-
lemizi güçlü bir şekilde meydanlara yaydık. 
Ulusal ve uluslararası arenada katıldığımız 
bütün toplantılarda taşeron konusunu gün-
deme getirdik, ÖSP sistemine kesin olarak 
karşı çıktık. Bu istikamette, bu samimiyetle 
yürüdüğümüz mücadelemiz 2017 yılının 
Aralık ayında taçlandı. Meclisten çıkan ka-
nunla beraber kamudaki taşeron işçilerin 

kadroya alınmasıyla önemli bir reforma imza atıldı. 1 milyona 
yakın işçi kamuda istihdam edildi” dedi.
“Enflasyon Oranında Zam En Doğal Hakkımız”
Taşerondan kadroya geçen işçilere 2020 yılına kadar altışar 
aylık dönemler halinde yüzde 4’lük zamlar yapılacağını hatırla-
tan Arslan, “Geçen yıl gerçekleşen yüksek enflasyon, yaşanan 
ekonomik darboğaz, dövizdeki yükseliş, hayat pahalılığı ve işsiz-
lik gibi olumsuzluklar bizi yeni arayışlara itmiştir. Kadroya yeni 
geçen işçiler için de enflasyon farkının uygulanmasını istiyoruz. 
Hükümetimizden talebimiz taşerondan kadroya geçen arkadaş-
larımızın, KİT’lerde çalışan kadro alamamış arkadaşlarımızın üc-
ret zamlarının enflasyon oranında artırılması. Bu bizim en doğal 
hakkımız” dedi.

“41. Yılımıza Onurla, 
Haysiyetle ve Gururla 
Girdik”
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“Kocaseyit İlkokulu’nu Açıyoruz”
Sendikamızın katkılarıyla yaptırılacak olan Seyit Onbaşı İlko-
kulu’nun temelinin atılmasını yapılan en önemli işlerden bi-
risi olarak nitelendiren Arslan,  “Balıkesir’in Havran ilçesinde 
Balıkesir Valiliği ile birlikte temelini attığımız Koca Seyit İlko-
kulu’nun inşallah bu yıl açılışı olacak. ‘HİZMET-İŞ Sendikası ve 
Seyit Onbaşı ne alaka dediler.’ Biz onun hatıralarıyla büyüdük. 
Gönlümüzde, içimizde onunla ilgili çok özel anılar ve hatıralar 
var. Temel olarak sadece Seyit Onbaşı ile değil, bütün önemli 
şahsiyetlerimize sahip çıkmaya ve onlarla beraber yürümeye 
devam edeceğiz” diye konuştu.
“Yeni Hedeflerimiz Var”
HİZMET-İŞ’in yeni hedeflerinin olduğunu vurgulayan Arslan, 
“Bu hedeflere ulaşmak adına asla geriye bakmadan ileriye doğ-
ru yürüyeceğiz. Örgütlenme yoksa sendikacılık yok demektir. 
Biz yeni hedeflere yeni istikametlere yürüyeceğiz. Zorluklar ne 
olursa olsun engeller ne olursa olsun ileriye doğru yürüyeceğiz. 
Teşkilatımızın bulunduğu her yerde büyümek ve sorumluluk al-
mamız için mücadele etmemiz gerekiyor” dedi.

HAK-İŞ’in 2011 yılında aldığı tarihi kararın HİZMET-İŞ Sendika-
mızın yol haritasını oluşturduğunu belirten Arslan, “Ülkemizin, 
bölgemizin ve küremizin bütün mazlumları bizden alacaklıdır. 
Derisinin rengi, yaşadığı coğrafya ne olursa olsun mazlumlarla 
ve mağdurlarla beraber olacağız. Şartlar ne olursa olsun ulusla-
rarası toplumda var olmaya ve güçlü olmaya devam edeceğiz” 
ifadelerini kullandı.
Hüseyin Tanrıverdi: “HİZMET-İŞ, Türkiye’nin İtibarını 
Arttıran Bir Sendika Olmuştur”
Kurucu ve Onursal Başkanımız Hüseyin Tanrıverdi, Sendikamız 
HİZMET-İŞ’in 24 Ocak 1979 yılında kurulduğunu anımsatarak, 
Sendikamızın kurulduğu yılı hem HİZMET-İŞ adına, hem de Tür-
kiye adına önemli olayların yaşandığı bir tarih olarak değerlen-
dirdi.
Sendikamız HİZMET-İŞ’i kurarken bir dayanışma içerisinde ol-
mak adına yola çıktıklarını vurgulayan Tanrıverdi, “HİZMET-İŞ’i 
kurarken hedefe kilitlenerek, belli ilkeleri ortaya koyarak, 
günü kurtarmak adına değil, çalışanları kurtarmak adına, in-
sanlığı kucaklamak adına yola çıktık. Önümüze çıkan bütün 
engelleri aşarak bugünlere geldik. Düşe kalka ama dosdoğru 
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bir şekilde yolumuza devam ettik” 
dedi.
Sendikamızın üye sayısını arttırarak 
yoluna devam edeceğini belirten Tan-
rıverdi, “HİZMET-İŞ Türkiye’nin en bü-
yük işçi sendikası olmuştur. Bu ancak 
takım ruhuyla gerçekleştirilebilirdi. 
Aynı ruhta buluşulduğu için böylesi gü-
zel sonuçlar elde edilmiştir. HİZMET-İŞ, 
Türkiye’nin ve dünyanın itibarını arttı-
ran bir sendika olmuştur” şeklinde ko-
nuştu.
Genel Başkan Vekilimiz Av. Hüseyin Öz 
de toplu iş sözleşmesi, örgütlenme sü-
reçleri ve hukuki prosedürler hakkında 
bilgilendirdi.
Genel Başkan Yardımcılarımız Celal 
Yıldız, Halil Özdemir ve Mehmet Kes-
kin sorumluluk alanları ile ilgili bilgi 
verdiler, başkanlar kurulu üyelerimizin 
sorularını yanıtladılar.

41. YILDÖNÜMÜ PASTASI KESİLDİ
Sendikamızın 41. Yıl dönümü anısına pasta kesildi. Pastayı Genel Başkanımız Mahmut Arslan ve yönetim 
kurulu üyelerimiz birlikte kestiler.
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HAK-İŞ’İN 14. OLAĞAN 
GENEL KURULU CUMHURBAŞKANI 
ERDOĞAN’IN KATILIMLARIYLA  
GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Genel Kurul’un 10 Temmuz 2019 tarihinde ATO Congre-
sium’da gerçekleştirilen ilk günü programına Cumhur-
başkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Genel Başkanımız 

Mahmut Arslan başta olmak üzere Aile, Çalışma ve Sosyal Hiz-
metler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Sanayi ve Teknoloji Bakanı 
Mustafa Varank, Ankara Valisi Vasip Şahin, AK Parti Genel Baş-
kan Yardımcıları Jülide Sarıeroğlu, Fatma Betül Sayan Kaya ve 

Leyla Şahin Usta, Sadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamol-
laoğlu, Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, MHP 
Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım, bakan yardımcıları, TİSK 
Başkanı Öz Burak Akkol, Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, 
TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, TİSK Genel Sekreteri 
Akansel Koç, TOBB Yönetim Kurulu üyesi Faik Yavuz, KAMU-İŞ 
Genel Sekreteri Erhan Polat, İŞKUR Genel Müdürü Cafer Uzun-

HAK-İŞ’in 14. Olağan Genel Kurulu Gerçekleştirildi
“Emek, Demokrasi, Özgürlük, Adalet İçin İleri” 
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kaya, HAK-İŞ Yönetim Kurulu üyeleri ve HAK-İŞ Genel Sekreteri, 
HAK-İŞ’e bağlı  sendikaların genel başkan ve yönetim kurulu 
üyeleri, Genel Başkan Vekilimiz Av. Hüzeyin Öz, Genel Başkan 
Yardımcılarımız Halil Özdemir, Celal Yıldız ve Mehmet Keskin,  
HAK-İŞ delegeleri, HAK-İŞ Kurucuları ve eski Genel Başkanları, 
Danıştay üyesi, Öz Büro-İş Sendikası Kurucu ve Onursal Genel 
Başkanı Muharrem Özkaya, Belediye Başkanları, işveren tem-
silcileri, Genel Müdürler, akademisyenler, gazeteciler ve HAK-İŞ 
teşkilatı katıldı.
Genel Kurul’a ayrıca Uluslararası İşçi Sendikaları Konfederasyo-
nu (ITUC) Genel Başkanı Ayuba Philibus Wabba, ETUC Genel 

Sekreter Yardımcısı Patrick Itschert, OATUU Genel Sekreteri 
Arezki Mezhoud, Angola, Arnavutluk, Avusturya, Azerbaycan, 
Belçika, Brezilya, Benin, Bosna-Hersek, Botsvana, Bulgaristan, 
Burkina Faso, Cibuti, Çad, Endonezya, Eritre, Fas, Fildişi, Filistin, 
Fransa, Gabon, Gambiya, Gana, Gine, Gürcistan, İran, İngiltere, 
İtalya, Kamerun, Kazakistan, Kenya,  Kongo, Kosova, Lübnan, 
Madagaskar, Makedonya, Malavi, Mali, Moritanya, Morityus, 
Nijerya, Pakistan, Romanya, Ruanda, Senegal, Somali, Sudan, 
Tanzanya, Togo, Tunus, Uganda, Ürdün ve Zambiya’dan gelen 
sendika temsilcileri de katıldı.
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Genel Kurul’a şölen havasında 
girildi
Genel Kurul’un gerçekleştirildiği ATO 
Congresium, sabahın erken saatlerinden 
itibaren yoğun hareketliliğe sahne oldu. 
Delegeler, HAK-İŞ üyeleri, sabahın erken 
saatlerinden itibaren salonu doldurmaya 
başladı.
Devlet Halk Dansları Topluluğu’nun Tür-
kiye’nin renklerini yansıtan gösterisi il-
giyle izlendi.
Genel Kurul’un açılışını HAK-İŞ Genel 
Başkan Yardımcısı Mustafa Toruntay yap-
tı. Toruntay, HAK-İŞ’in, Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip Erdoğan’ın teşrifleriyle adı-
na ve büyüklüğüne yakışır bir genel kurul 
gerçekleştirileceğini vurguladı.
Divan Heyeti Oluşturuldu
14. Olağan Genel Kurul’un toplanması 
için yasal çoğunluğun sağlanmış oldu-
ğunu belirten Toruntay, Genel Kurul’u 
sevk ve idare etmek üzere divan heyeti 
seçimi için verilen önergeyi okuyarak oy-
lamaya sundu. Oylama sonucunda Divan 
Başkanlığına Ankara Yıldırım Beyazıt Üni-
versitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Aydınlı 
seçildi. Divan Başkan Yardımcılıklarına 
ise Genel Başkanvekilimiz Hüseyin Öz, 
HAK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Meh-
met Şahin, HAK-İŞ Bolu İl Başkanı Hacer 
Çınar, Öz Büro-İş Aydın İl Başkanı Nefise 
Şahin seçildiler.
Divan Heyetinin oluşturulması, gündem 
gereği saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın 
okunmasının ardından HAK-İŞ’in 4 yıllık 
faaliyetlerini anlatan tanıtım filmi izlendi.

Arslan: “HAK-İŞ 700 Bin Erdemli 
Mensubuyla Bir Ulu Çınara 
Dönüştü”
Genel Kurul’a hitaben bir konuşma ger-
çekleştiren Genel Başkanımız Mahmut 
Arslan, yurtdışı ve yurtiçinden teşrifleriy-
le Genel Kurul’u onurlandıran tüm katı-
lımcılar ile 44 yıl önce HAK-İŞ’in temelle-
rini atan kuruculara teşekkür etti. Arslan, 
merhum Genel Başkanımız Necati Çelik’i 
de rahmetle andı.
15 Temmuz hain darbe ve işgal girişimi 
ile teröre karşı mücadelede şehit olan 
güvenlik güçlerimize ve sivil vatandaşla-
rımıza Allah’tan rahmet dileyen Arslan, 
hayatlarının baharında, ekmeğini kazan-
mak için alın teri dökerken iş kazalarında 
kaybettiğimiz tüm emekçiler ile 1 Ma-
yıs 2019’da Şanlıurfa’daki kutlamalara 
giderken yaşanan elim kazada hayatını 
kaybeden emekçi kardeşlerimizi de rah-
metle anarak, tedavileri devam edenlere 
şifa diledi.
Genel Başkanımız Arslan, Konfederasyo-
numuzun 14. Olağan Genel Kurulunun 
icra edildiği günü, HAK-İŞ’in gücünü tah-
kim ettiği tarihi bir gün olarak değerlen-
dirdi.
Yüreğinde emekçilerin vicdanını taşıyan-
ların 44 yıl önce toprağa attığı tohumun, 
bugün 700 bin erdemli mensubuyla 
HAK-İŞ isimli bir ulu çınara dönüştüğünü 
ifade eden Arslan, Genel Kurulu, topra-
ğa tohum saçanların açtığı yolda, uzun, 
anlamlı, meşakkatli fakat bir o kadar da 
onurlu emek mücadelesinin 44. adımın-
da icra ediyor olmanın önemine vurgu 

yaptı.
Arslan, Emekçileri ‘Ülkemizin Geleceği-
nin Mimarları’ Olarak Nitelendirdi
Ülkemizin tarihi coğrafyası ve uluslara-
rası arenada, yeniden tüm mazlumların 
umudu, barış ve merhamet adası olarak 
duruş sergilediği bir dönemde, mede-
niyet işçilerinin alınteri ve emeklerinin 
oldukça önemli olduğunu ifade eden 
Arslan, “Tarih yeniden canlanıyor, coğ-
rafyalar yeniden çiziliyor. Tarihin bu kı-
rılma ânında alınteri ve emek dökenler, 
ülkemizin geleceğinin mimarları olacak-
tır” dedi.
“Dünya Emekçilerinin Başarısı 
Küresel Emeğin Güç Birliği İle 
Mümkündür”
Emekçilerin medeniyet tasavvurunun 
sınırlarımızın ötesine uzanarak küresel 
emek hareketiyle bütünleşmesi sonucu 
HAK-İŞ’in Uluslararası Sendikalar Konfe-
derasyonu (ITUC) ve Avrupa Sendikalar 
Konfederasyonu (ETUC)’un etkin ve say-
gın bir üyesi olduğunu belirten Arslan, 
dünya emekçilerinin başarısının küresel 
emeğin güç birliği ile mümkün olacağını 
söyledi.
“İnsan ve Alınterini Temel Alan 
Yeni Bir Sosyal Sözleşme İstiyoruz” 
Küresel emeğin güç birliği için HAK-İŞ’in 
uluslararası emek hareketiyle aynı hede-
fe yönelerek ortak birikim ve tecrübeyi 
zenginleştirmeye çalıştığına işaret eden 
Arslan, Konfederasyonumuzun evrensel 
taleplerini şöyle yineledi: “Kimsenin ge-
ride kalmadığı bir dünya, herkes için re-
fah, herkes için düzgün ve iyi bir iş, daha 
adil gelir dağılımı, içerisinde, insan olan, 
emek olan, alın teri olan yeni bir sosyal 
sözleşme istiyoruz.”
“HAK-İŞ, Yerli, Milli ve Küresel Bir 
Emek Hareketidir”
Arslan, HAK-İŞ’in yerli, milli ve aynı za-
manda küresel bir emek hareketi olarak 
emekçilerin gücü ve umudu olmaya de-
vam ettiğini söyledi.
Arslan, “Ruhu inşa edilmemiş bir sendi-
kal anlayış, dünyayı inşa edemez. HAK-
İŞ’in emek mücadelesi; medeniyet inşa-
sına yüzyılımıza özgü bir alınteri katkısı, 
fedakârlığı ve sorumluluğudur” dedi.
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Uluslararası 3 Büyük Örgütte Görev Vurgusu
Arslan, HAK-İŞ’in uluslararası sendikal harekete katkılarını ha-
tırlatarak, şunları kaydetti: “HAK-İŞ Konfederasyonu olarak; 163 
ülkeden 331 emek örgütünün bağlı olduğu, 207 milyon işçiyi 
temsil eden Uluslararası Sendikalar Konfederasyonu (ITUC)’un 
Genel Başkan Yardımcılığını yürütmekteyiz. HAK-İŞ, aynı za-
manda 39 ülkeden 89 örgütünün üye olduğu 45 milyon işçi-
nin üyesi olduğu ETUC Avrupa Sendikalar Konfederasyonu’nun 
yürütme Kurulu’na seçilmiştir. Ayrıca, 40’dan fazla ülkeden 
120’den fazla Konfederasyon ve meslek örgütünün üyesi ol-
duğu Uluslararası Kudüs ve Filistin’e Destek Sendikalar Birliği 
Başkanlığını da onurla yürütmekteyiz.”
Örgütlenen Türkiye, Özgürleşen Türkiye
HAK-İŞ’in, 20’den fazla Sendikası, 81 İl Başkanlığı ve komitele-
riyle tüm ülke sathında örgütlenmiş, ülkemizin en büyük işçi 
konfederasyonlarından birisi olduğunu vurgulayan Arslan, 
“Örgütlenen Türkiye’nin Özgürleşen Türkiye olacağı bilinciyle 
sürekli doğru çizgide örgütlendik ve örgütlenmeye devam ede-
ceğiz” diye konuştu.
“Yaşanabilir Bir Dünya İçin Emek Veriyoruz”
Alınterini emekçinin sendikal harekete bir emaneti olarak gör-
düklerini ifade eden Arslan, sözlerini şöyle sürdürdü: “Bize ina-
nan, güvenen, bizi emin bilen emekçilerin, her bir alınteri dam-
lası o derece kutsaldır ki, bunu sadece insan olma erdem ve 
onurunu taşıyanlar idrak edebilir. HAK-İŞ sorumluluğu budur.”
-Arslan’dan tüm emekçilere HAK-İŞ’te birleşin çağrısı
Arslan, tüm işkollarında çalışan emekçileri HAK-İŞ’e bağlı sen-
dikalara üye olmaya davet etti. Arslan, “Kendilerine ulaşama-
dığımız, örgütleyemediğimiz bir işyeri ve emekçi varsa, onların 
bizden davacı olacağına inanıyoruz” dedi.
“Filistin, Bütün İnsanlığın Davasıdır”
Uluslararası Kudüs ve Filistin’e Destek Sendikalar Birliği Başkanı 
olarak, Kudüs’ün statüsünün değiştirilmesi ve ABD’nin büyükelçi-
liğini Kudüs’e taşıma kararını asla kabul etmediklerinin altını çizdi.

“15 Temmuz’u Unutmadık, Unutmayacağız”
15 Temmuz hain darbe ve işgal girişimine değinen Arslan, HAK-
İŞ’in, 15 Temmuz 2016 gecesi 4 şehit verdiğini hatırlattı. Arslan, 
“Biz HAK-İŞ mensupları olarak; o meş’um gecede vatanımıza 
sahip çıkarak vakarımıza sahip çıktık. Vakarımız kaderimizdir 
diyerek, hainlere karşı halislerle birlikte mücadele ettik. Bedel 
ödedik. Darbe girişimi sonrası demokrasi nöbetlerinde, adalet 
nöbetlerinde yer aldık. 15 Temmuz Türkiye’yi işgal ve hain dar-
be girişimini unutmadık, unutmayacağız, unutturmayacağız” 
şeklinde konuştu.
15 Temmuz şehitlerimiz Celalettin İbiş, Ahmet Özsoy, Ali Karslı 
ve Hakan Gülşen’i rahmetle yadeden Arslan, “Onlar bizim onu-
rumuzdur. Geleceğimiz için canlarını feda ettiler” dedi.
“Sendikasız İşçilere Ulaşmayı Hedefliyoruz”
Arslan, “Bizim sendikasız emekçilere ulaşmak gibi bir sorum-
luluğumuz var. Bu sorumluluğumuzun gereği olarak, yeni ör-
gütlenme alanları, yeni hedefler, yeni stratejiler belirleyerek 
sendikasız işçilere ulaşmayı hedefliyoruz” dedi.
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“HAK-İŞ, Taşerona Çözümün En 
Önemli Aktörüdür”
1 milyona yakın taşeron işçisinin kadroya 
alınarak, çalışma hayatımızın en büyük 
reformunun gerçekleştirildiğini vurgu-
layan Arslan, “Bu tarihi reformun en 
önemli aktörü HAK-İŞ’tir. Bu reformun 
mimarı başta Cumhurbaşkanımız Sayın 
Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, dö-
nemin Başbakanına, Bakanlarına, bürok-
ratlarına ve emeği geçen herkese bir kez 
daha teşekkür ediyoruz. HAK-İŞ olarak 
bu sorunun çözülmesi için büyük bir mü-
cadele verdik ve çok şükür başarıya ulaş-
tık. Bu başarı hepimizin başarısıdır. Bize 
inanan, güvenen, bizimle yol yürüyen 
yüzbinlerce emekçinin başarısıdır” diye 
konuştu.

“Kadro Kapsamı Dışında 
Kalan Taşeron Emekçileri İçin 
Mücadelemizi Sürdürüyoruz”
“KİT’lerde çalışan taşeron işçileri başta 
olmak üzere, kadro kapsamı dışında ka-
lan bütün taşeron emekçilerin kadroya 
geçebilmeleri için de mücadeleyi kararlı-
lıkla sürdürdüklerini belirten Arslan, şöyle 
devam etti: “HAK-İŞ olarak 696 sayılı KHK 
ile kadroya geçen işçilerin sorunlarının çö-
zümü için mücadeleye devam ediyoruz.  
Kadroya yeni geçen ve KİT’lerde kadro 
kapsamı dışında kalan işçilerin ücret artış-
ları yüzde 4 artı 4’te kaldı. Bu arkadaşları-
mızın ücretleri enflasyon karşısında eridi.  
Bu arkadaşlarımız için enflasyon zammı 
talebimizi her platformda dile getirdik. 
Getirmeye de devam ediyoruz.”

“Enflasyon Farkının Ödenmesi için 
400 Bine Yakın İmza Topladık”
Taşerondan kadroya geçen emekçiler 
için HAK-İŞ’in enflasyon farkı talebinde 
bulunduğunu hatırlatan Arslan, bu ta-
lebe ilişkin 400 bine yakın imza toplan-
dığını ve bunun Aile, Çalışma ve Sosyal 
Hizmetler Bakanına teslim edileceğini 
söyledi.
Arslan, “Kadroya yeni geçen ve KİT’lerde 
kadro kapsamı dışında kalan işçilerin ücret 
artışları yüzde 4 artı 4’te kaldı. Bu bizim 
kabul etmediğimiz bir durumdur. Emekli-
ler, işçi emeklileri, Bağ-Kur emeklileri, bü-
tün emeklilere ve tüm kamu çalışanlarına 
uyguladığı sistemle enflasyon artı ücret 
zamları devam etmiştir. Sayın Bakanımıza 
da arz ettik. Bu farkı istiyoruz” dedi.
HAK-İŞ olarak, 2019 yılı Kamu Kesimi 
Toplu İş Sözleşmesi teklifini de geçtiğimiz 
hafta Bakanlığa sunduğumuzu belirten 
Arslan, “Bu bağlamda, kadroya geçen 
işçiler ile kapsam dışında bırakılan taşe-
ron işçilerin de çerçeve protokole dahil 
edilmesini ve artışlardan yararlanmasını 
istiyoruz” dedi.
“Geçici İşçilerin Çalışma Süreleri 9 
Ay 29 Güne Çıkarılmalı”
Arslan, Kamu Kesimi Toplu İş Sözleşmesi 
teklifi ve görüşmelerinde, 696 sayılı KHK 
ile çalışma süreleri 9 ay 29 güne kadar 
çıkartılan mevsimlik ve geçici işçilerin, 
çalışma sürelerinin 9 ay 29 gün üzerin-
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den devamlı hale getirilmesini de talep 
ettiklerini aktardı.
“Parlamenter Sisteme Geri 
Dönmek Olmaz”
Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin 
1 yılını doldurduğunu ve sistemin eksik 
yanlarının tamamlanması gerektiğini be-
lirten Arslan, “Bu sistemden geri dönüş 
tartışmalarının Türkiye için haksızlık ol-
duğunu düşünüyorum. Bunun eksikleri, 
varsa sorunlarını çözmek başka bir şey, 
yeniden parlamenter sisteme geri dön-
mek başka bir şeydir” dedi.
“Emeklilikte Yaşa Takılanlar İçin 
Çözüm Üretilmelidir”
Son günlerde Türkiye ekonomisi üzerine 
bazı oyunlar oynandığına dikkat çeken 
Arslan, “Bu oyunları Türkiye’yi yeniden 
IMF kapılarına götürme çabası olarak 
görüyoruz. IMF’nin yeniden Türkiye’ye 
gelmesini asla kabul etmiyoruz. Sayın 
Cumhurbaşkanımızın ve Hükümetimizin 
IMF ile çalışmama konusundaki kararlılı-
ğını buradan bir kez daha tebrik ediyor 
ve destekliyoruz. IMF politikalarının or-
taya çıkardığı Emeklilikte Yaşa Takılanlar 
konusu bugün çalışma hayatının önemli 
sorun alanlarından birini oluşturmakta-
dır. HAK-İŞ olarak, prim ödeme gün sa-
yısını doldurmuş, ancak yaş nedeniyle 

emekli olamayanlardan, özellikle işten 
çıkarılan, çalışma gücünü kaybetmiş ya 
da sektörde iş bulamayanlar için çözüm 
üretilmesi gerektiğine inanıyoruz” ifade-
lerini kullandı.
“AB Müzakere Sürecini 
Önemsiyoruz”
HAK-İŞ olarak, AB sürecini son derece 
önemsediğimiz belirten Arslan, AB mü-
zakere sürecinde yaşanan tıkanmanın bir 
an önce aşılmasını, sürecin, amacına uy-
gun olarak sorunları çözen bir anlayışla 
sürdürülmesini talep etti.
“Bütün Çalışanların Kıdem 
Tazminatına Kavuşacağı Güçlü Bir 
Model İstiyoruz”
Arslan, kıdem tazminatı tartışmalarına 
değinerek, “Kıdem tazminatının kaldırıl-
ması, yok edilmesi, düşürülmesi gibi bir 
yaklaşımı asla kabul edemeyiz. Kıdem 
tazminatında kazanılmış haklardan geri-
ye gidişe neden olmayacak ve istisnasız 
bütün çalışanların kıdem tazminatına ka-
vuşacağı güçlü bir model istiyoruz” dedi.
“HAK-İŞ Asgari Ücret Masasında 
Olmak Zorundadır”
Asgari ücret ve tespit komisyonu hakkın-
da açıklamada bulunan Arslan, şunları 
kaydetti: “Asgari Ücret Tespit Komisyo-
nu’nun yapısı, demokratik katılım ve 

temsile uygun hale getirilmelidir. Asgari 
ücret, işçinin ailesiyle birlikte geçimini 
sağlayacak şekilde belirlenmelidir. Bütün 
ücretlilerin, ocak ayında almış olduğu 
maaş yüzde 15’lik vergi dilimine tabii 
iken, önce yüzde 20’ye, sonra yüzde 27 
ve yüzde 36’ya kadar çıkmaktadır. Bu 
oranların indirilmesini talep ediyoruz. 
Türkiye’de asgari ücret belirlenirken, 
çalışanların yüzde 50’sinden fazlasını 
ilgilendiriyor. Masada hükümet var, işçi-
leri temsil eden DİSK var, işçi kesiminde 
masa eksik, sandalye eksik. Türkiye’nin 
en büyük toplu sözleşmesinde HAK-İŞ 
yok. Bunu demokrasi diye bize kimse 
anlatamaz. Biz masada olacağız, HAK-İŞ 
asgari ücret masasında olacak, olmak 
zorunda. En büyük toplu iş sözleşmesi 
yapılıyor ve HAK-İŞ o masada yok. Benim 
anlamadığım TC’nin tarihinde en büyük 
reformcu AK Parti hükümetinin asgari 
ücret komisyonunun arkasında olmasını 
anlamıyoruz. Meydan birilerine kalınca, 
asgari ücrette kendilerini karar sahibi gö-
renler, Türkiye’de nelerin konuşulduğu-
nu, tartışıldığını gördük. 
HAK-İŞ’in ve DİSK’in orada olması son de-
rece doğaldır. Sadece HAK-İŞ’in olmasını 
istemiyoruz. Üyelerimiz oranında temsil 
edilelim. Asgari ücret kişinin kendisi de-
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ğil, ailesinin de geçimini sağlayacağı bir ücret olarak kabul edilir 
ve bu doğrultuda hareket edilmesini istiyoruz.”
“İşten Çıkarmalar ve Baskılara Karşı Mücadelemiz 
Devam Edecek”
Genel Başkanımız Arslan, 31 Mart yerel seçimlerinin ardından 
yönetimleri el değiştiren CHP ve HDP’li bazı belediye Başkan-
lıklarında üyelerimize yönelik işten çıkarmalar, sürgünler ve 
sendikalarımızdan istifalara ilişkin mücadelemizin kararlılıkla 
devam ettirileceğini vurguladı.
“600’e Yakın Üyemiz İşten Çıkarıldı, 17 Bin 500 Üyemiz 
İstifa Ettirildi”
600’e yakın üyemizin işten çıkarıldığı ve 17 bin 500 üyemizin 
sendikalarımızdan istifa ettirildiği bilgisini paylaşan Arslan, “İş-
ten çıkarılmalara, sürgünlere, sendika değiştirme baskılarına 
karşı bir mücadele başlattık. Toplam 6 bin HAK-İŞ üyesi ile Bo-
lu’dan Ankara’ya “Emek ve Adalet” yürüyüşü gerçekleştirdik. 
Bu yürüyüşümüzle Türkiye sendikal hareketi için yeni bir çığır, 
yeni bir ufuk açtık” dedi.
Emek ve Adale Yürüyüşü’nde 200 kilometre yol katedildiğini 
belirten Arslan, “Yağmurda, çamurda, doluda, yokuşta, iniş-

te 200 kilometrelik onurlu bir yürüyüş gerçekleştirdik. Asla 
vazgeçmedik, geri adım atmadık. Sonuç alıncaya kadar, işten 
atılanlar işlerine dönünceye, sendikal baskılar son buluncaya 
kadar mücadelemiz devam edecektir” dedi.
“Arkadaşlarımız İşlerine Dönsünler, Toplu Sözleşmeler 
İmzalansın”
“Zulme susarsam vebal altında kalırım. Bunlara teslim olmaya-
cağız, sonuna kadar mücadele edeceğiz” diyen Arslan, “Şunu 
bilin onların hakkı sizi yalnız bırakmayacak. Hesap günü gelecek 
ve hesap vereceksiniz. 
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Bizim hiçbir siyasi parti ile kavgamız olamaz. Hiçbir partinin 
önünde, sağında, solunda olmadık. Biz özgür bir örgütüz, kon-
federasyonuz. Kimsenin arka bahçesi değiliz. Ama bizi ısrarla, 
inatla bir yere kategorize edenlere de susamayız ve onlara da 
gereken cevabı vermemiz gerekiyor. Bolu’da sadece ekmekleri 
için işlerinden atılan arkadaşlarımız için konuşuyoruz. Sesimizi 
duyurmak istedik, duymadılar, anlayın dedik, anlamadılar. Bize 
yürüyüşten başka imkan bırakmadılar. Bolu’dan Ankara’ya 200 
km yürüdük. Sayın Kılıçdaroğlu ve CHP yetkililerine mektup yaz-
dık, randevu talep ettik. Bizi anlayın, bizi duyun, bizi farkedin, 
bizim feryadımıza sakın ha kulaklarınızı tıkamayın. Biz adalet, 
özgürlük, ekmeğimizi ve geleceğimizi istiyoruz, başka bir tale-
bimiz yok. Bu taleplerimizin yeniden gözden geçirilmesini isti-
yoruz. Seçim öncesi vaatlerinizi unutmayın. Seçim bitti seçim 

öncesi konuşmaları bir kenara koyduk. Yeni bir dönem var, ge-
lin masada oturalım, müzakere edelim, arkadaşlarımız işlerine 
dönsünler, toplu sözleşmeler imzalansın. Kol kola bu masadan 
birlikte kalkalım. Bizim derdimiz işçiler, emekçiler ve onların 
hakları. Kılıçdaroğluna buradan bir kez daha seslenmiş olalım.”
Divan Başkanı Prof Dr. İbrahim Aydınlı, HAK-İŞ’in emek müca-
delesinde ortaya koyduğu çaba ve gayretin ülkemiz için kıymetli 
olduğunu söyledi.
Taşeron emekçilerine kadro verilmesiyle birlikte ortaya yeni bir 
durumun çıktığını belirten Aydınlı, “Sendikal özgürlüğün önünü 
açmamız gerekiyor. Bu bütün konfederasyonlar için de aynıdır. 
Türkiye’de özellikle uluslararası platformlardaki sendikal özgür-
lük sıkıntısı ile karşılaşmamalıyız” dedi.
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HAK-İŞ’in 14. Olağan Genel Kurulu’na teşrif eden Cumhurbaş-
kanı Recep Tayyip Erdoğan, Genel Kurul’a hitap etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Bu yıl 43. Kuruluş Yıl-
dönümünü geride bırakan HAK-İŞ Konfederasyonumuza ilk 
günden bu yana sürdürdüğü emek, demokrasi, özgürlük, ada-
let mücadelesi için teşekkür ediyorum. Kuruluşundan bugüne 
kadar HAK-İŞ’in çalışmalarında emeği geçen ve katkısı olan 
herkese teşekkür ediyorum. Bugün gerçekleştirilmekte olan 
14. Olağan Genel Kurul toplantısının HAK-İŞ camiası, çalışma 
dünyamız ve milletimiz için hayırlara vesile olmasını Allah’tan 
diliyorum” dedi.
“HAK-İŞ Her Zaman Milli ve Yerli Çalışmalarını 
Sürdürmüştür”
İnancımızda ve kültürümüzde çalışmanın, alınteri ile üretme-
nin, hakkını aramanın ve almanın çok değerli görüldüğünü ve 
övgüyle karşılandığını belirten Erdoğan, “Kurulduğu günden bu 
yana HAK-İŞ, işçinin hakkını aramakla kalmamış, aynı zamanda 
bağrından çıktığı toplumun tüm meseleleri ile yakından ilgilen-
miştir. Aynı alanda faaliyet gösteren kendi milletinin değerleri-
ne, çıkarlarına duyarsız olan, kimilerinin tersine HAK-İŞ hep milli 

ve yerli çalışmalarını sürdürmüştür. 1980 darbesine 28 Şubat 
müdahalesine ve 15 Temmuz’a kadar bu ülkenin zor zamanla-
rında hakkın ve adaletin yanında duran HAK-İŞ, Konfederasyo-
nu’na şahsım ve milletim adına şükranlarımı sunuyorum” dedi.
“Her Mücadelesinde Yanında Olduğum, Her 
Mücadelemde Yanımda Bulduğum HAK-İŞ”
Erdoğan, “Her mücadelesinde yanında olduğum, her mücade-
lemizde yanımızda bulduğum HAK-İŞ’in gelecekte de aynı ilkeli 
ve kararlı tavrını sürdüreceğine yürekten inanıyorum. Türkiye’yi 
birlikte bugünlere kadar getirdik, inşallah yine birlikte geleceğe 
taşıyacağız” diye konuştu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Geçici Orman İşçilerine 
Uzatma Müjdesi
Erdoğan, geçici orman işçilerinin çalışma sürelerinde 4 ay uzat-
ma müjdesi verdi. Erdoğan, “Her alanda ihtiyaç duyulan adım-
ları atmak durumundayız. Ormancılık faaliyetleri ve orman 
yangınları ile mücadeleden dolayı işçi ihtiyacının had safhada 
olması gerekçesiyle bütün geçici işçiler için 4 ay süre uzatımı 
talebi yenilendi. 4 aylık uzatma sürecini böylece gerçekleştirmiş 
oluyoruz. Hayırlı olsun” dedi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN 
HAK-İŞ GENEL KURULUNA HİTAP ETTİ
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“HAK-İŞ’in İşten Çıkarılanlar İçin 
Verdiği Mücadeleyi Destekliyorum”
Erdoğan, “31 Mart yerel seçimlerinin 
ardından HAK-İŞ’in CHP ve HDP’li Bele-
diyelerden istifa ettirilen 17 bine yakın 
işçi için verdiği mücadeleyi desteklediği-
mi özellikle belirtmek istiyorum. Seçim-
lerden önce hak, hukuk, adalet laflarını 
ağızından eksik etmeyenlere karşı, düş-
tükleri durumu üzüntüyle karşılıyoruz. 
İşçinin hak arama mücadelesine karşılık 
aleni bir saldırıdır. Siyasi düşüncesinden 
dolayı işçileri işten atandan, ailesinin na-
fakasından mahrum etmek, partizanlığın 
en sefil ve aşağılık halidir. Bolu Belediye-
sinde CHP Genel Başkanı’nın hiç kimse 
dışarıya atılmayacak dediği halde HAK-İŞ 
mensubu işçi kardeşlerimin seçimden 
hemen sonra kapıya konmasını kınıyo-
rum ve akşam başka sabah başka yalan 
söyleyenleri de tüm milletime şikayet 
ediyorum. Unutmayın ki, olan Allah’tır 
CHP değil. Bir kapı kapanır, binlerce kapı 
açılır. Hukuk yoluyla haklarımızı sonuna 
kadar savunacağız. İnşallah HAK-İŞ Kon-
federasyonu da bu işin arkasındadır ve 
bizler de onların yanındayız. HAK-İŞ de 
bu ideolojik sapkınlıklara, zulümlere kar-
şı mücadele ederek bugünlere gelmiştir. 

Mücadelenizi yalan yanlış ifadelerle, tatlı 
sözlerle kandıranların gerçek yüzlerini 
ortaya dökeceğiz. Siz kendi mecranızda, 
kendi yöntemlerinizle, biz de kendi yet-
kilerimizle bu mücadeleyi sonuna kadar 
sürdüreceğiz” açıklamasında bulundu.

Erdoğan, “HAK-İŞ’in 14. Genel kurulunun 
ülkemize ve milletimize hayırlara vesile 
olmasını diliyorum. Buradan tüm çalı-
şanlara sevgi ve saygılarımı sunuyorum” 
dedi.
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ARSLAN, CUMHURBAŞKANIMIZ ERDOĞAN’I 
SELAMLAMA KONUŞMASI YAPTI

Genel Başkanımız Mahmut Arslan, Cumhurbaşkanımız Recep 
Tayyip Erdoğan’ı selamlama konuşması yaptı.
Arslan, konuşmasında, Cumhurbaşkanımız Erdoğan’a işçilik yıl-
larını hatırlattı.
Cumhurbaşkanımız Erdoğan’ın hala HAK-İŞ’in örgütlü oldu-
ğu İstanbul Büyükşehir Belediyesi İETT Genel Müdürlüğü’nde 
geçici işçi olarak işe başladığını hatırlatan Arslan, “Bizim gibi 
belediye işçisi olarak işe başlamış olmanız, daha sonra geçici 
işçilik sürenizden sonra 1975’te kadro almanız, uzun süre sonra 
büyükşehir belediye başkanı olarak İETT’yi de yönetmiş olma-
nız ve bütün bunları bizimle birlikte yapmış olmanızdan dola-
yı, HAK-İŞ ailesi olarak gururumuz ve onurumuz olarak bunları 
anlatmak istedim. Sizinle bizimle beraber yürüdüğünüz için 
bizimle aynı işyerlerinde ve aynı kurumlarda çalıştığınız için te-
şekkür ediyoruz” dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Taşeron Teşekkürü
Genel Başkanımız Arslan, taşeron işçiliğin ortadan kaldırılması 
ve 1 milyona yakın emekçinin kamuda daimi işçi olarak istih-
dam edilmesine dair irade ve talimatlarından dolayı Cumhur-
başkanımız Erdoğan’a tüm emekçiler adına teşekkür etti.
Arslan, “Uluslararası sermaye çevreleri ve küresel güçlerin 

ülkeyi küçültün, devleti küçültün, kamuyu özelleştirin baskıla-
rına rağmen, 1 milyona yakın taşeron emekçisine kadro vere-
rek uluslararası kuruluşlara meydan okudunuz. Bütün taşeron 
emekçileri adına sizlere teşekkür ediyorum” dedi.
Arslan, Geçici İşçilerin Vizelerinin Verilmesi Talebinde Bulundu
Uzun yıllardır 5 ay 29 günden fazla çalışma imkanı bulamayan 
geçici ve mevsimlik işçilerimize 9 ay 29 gün çalışma imkanının 
tanınmasından dolayı da teşekkürlerini ileten Arslan, çalışma 
süreleri KHK’de 9 ay 29 olarak belirlenen geçici mevsimlik iş-
çilerin çalışma sürelerinin vizeye bağlı olduğu için halen vize-
lerinin verilmemiş olduğunu belirterek, vizelerin 9 ay 29 gün 
olarak verilmesi talebinde bulundu.
Arslan, Çay-Kur işletmelerinde çalışan emekçilerin için de an-
laşmaya varılan protokol çerçevesinde hareket edileceğine 
inandığını söyledi.
“Filistin Davasına Desteğimiz Devam Edecek”
HAK-İŞ’in, 45 farklı ülkeden yaklaşık 120 işçi konfederasyon 
ve meslek örgütlerinin oluşturduğu “Uluslararası Kudüs ve Fi-
listin’e Destek Sendikalar Birliği”nin Başkanlığını yürüttüğünü 
kaydeden Arslan, “Cumhurbaşkanımız olarak, Filistin davası ve 
Kudüs’ün statüsü konusunda liderlik yapmanız hepimiz için bü-
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yük bir gururdur. Uluslararası alanda Filistin ve Kudüs’e yönelik 
gösterdiğiniz kararlılık, duruşunuz ve bu konudaki desteğinizi 
biz de daha ileriye yükseltmek adına dünyadaki bütün emek 
örgütleri ile Filistin ve Kudüs konusunu daha canlı tutacağız. 
Özgür, bağımsız ve başkenti Kudüs olan bir Filistin devletinin 
kurulması konusunda mücadelemizi sürdüreceğiz” ifadelerini 
kullandı.
1 Mayıs’ın geçmişte kaos ve gerginlikle kutlandığını hatırlatan 
Arslan, Cumhurbaşkanımız Erdoğan’ın 1 Mayıs’ı tatil etmesiyle 
birlikte gerginlik ve olağandışılığın sona erdiğini belirtti.
“HAK-İŞ’in Tarihi, Vesayete ve Darbelere Karşı 
Mücadelelerle Doludur”
HAK-İŞ’in Türkiye’nin en büyük işçi örgütlerinden birisi olarak 
43 yılını tamamladığını ve bu 43 yıl içerisinde her zaman de-
mokrasiden ve halktan yana tavır aldığını belirten Arslan, şöyle 
konuştu: “44 yıllık tarihimiz onurla, gururla ve her zaman ifade 

edebileceğimiz demokrasiden yana, milli iradeden yana, özgür-
lüklerden yana, ama aynı zamanda darbelere karşı, olağanüs-
tü dönemlere karşı, vesayete karşı bir mücadele yılı olmuştur. 
Bu mücadele yıllarında gerek 12 Eylül 2010 tarihindeki refe-
randumda ‘Darbelerin karanlığından, demokrasinin aydınlığı-
na evet’ diyerek taraf olduk. 16 Nisan 2017 referandumunda 
cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine tam destek verdik ve 
evet dedik. 2007 yılında cumhurbaşkanının halk tarafından se-
çilmesine evet dedik. 12 Eylül darbesine hayır dedik. 28 Şubat 
darbesine hayır dedik. Demokratik süreçleri engelleyen bütün 
vesayet odaklarına karşı çıktık ve HAK-İŞ’i bugünlere getirdik. 
Bundan sonra da HAK-İŞ aynı istikamette, davasından, değerle-
rinden, ilkelerinden vazgeçmeden büyük Türkiye idealine sahip 
çıkarak, ülkemizin potansiyeline, ülkemizin gücüne, ülkemizin 
bölgesindeki etkinliğine inanarak, aynı yolda devam edecektir.
“Sosyal Diyaloğu Önemsiyoruz”
Çalışma hayatının sorunları olduğunu ve bunları sosyal diya-
log mekanizmalarıyla çözmeye çalıştıklarını ifade eden Arslan, 
“Sorunlarımızın müzakere yoluyla, sosyal diyalogla çözülmesi 
konusundaki kararlılığımızın sizin tarafınızdan kabul görmesi 
bizim için büyük bir kolaylık sağlıyor” dedi.
Arslan, HAK-İŞ olarak, seçimden sonar ortaya konulan yeni açı-
lımları desteklediğimizi belirtti.
Cumhurbaşkanımız Erdoğan’a HAK-İŞ’in 14. Olağan Genel Ku-
ruluna teşriflerinden dolayı teşekkür eden Arslan, ETUC ve 
ITUC’un başkanları ile 53 ülkeden katılan 120 konuk sendika-
cıya teşekkür etti.
Protokol konuşmalarının ardından Genel Başkanımız Mahmut 
Arslan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a hediye takdi-
minde bulundu.
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Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 
HAK-İŞ 14. Olağan Genel Kuruluna katılarak bir konuşma yaptı.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 
konu çalışma hayatı olduğunda önemli bir payın sendikalarda 
olduğunu belirterek, “HAK-İŞ, üye sendikalarıyla Kadın, Genç-
lik, Engelliler, İş Sağlığı ve Güvenliği Komiteleriyle bu çabanın 
tam ortasında yer alıyor. Ulusal ve uluslararası düzeyde yürüt-
tüğü projelerle, örnek sendikacılık anlayışıyla sosyal adaletin 
sağlanmasında rol model oldu” dedi.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 
bakanlığın yaptığı çalışmaları anlatarak, “Demokratik hakkın en 
büyük hak olduğuna inanarak, aldığımız sorumluluğu yerine 
getiriyoruz. Ama maalesef bugün bazı belediyelerin el değiştir-
mesiyle birlikte işçinin emeğini değersizleştiren, çalışma hakkı-
nı elinden alan bir tutumla karşı karşıya kaldık” diye konuştu.
“Her Zaman Yanınızda”
Seçim meydanlarında söz verdikleri ve noterden taahhütname 
verdikleri halde sözlerinde durmayan Belediye Başkanlarının 
olduğunu belirten Selçuk, “Hiç kimsenin siyasi görüşünden, 
sendikasından dolayı bu milleti ayrıştırmaya, mobbing uygula-
maya, işten çıkarmaya hakkı yok. Buradan özellikle belirtme-
liyim ki Anayasamız, Kanunlarımız, Bakanlığımın bu konudaki 
denetim ve yaptırım mekanizmaları her zaman yanınızda! Bu 
konuda gereken adımları attık, gerekirse atmaya da devam 
edeceğiz. Sizler de sendikalarınızı değiştirme konusunda yapı-
lan baskılara karşı boyun eğmeyin, yılmayın, korkmayın!” ifade-
lerini kullandı.
“Vesayet Rejimlerine Karşı Milletin Sesiydiniz”
HAK-İŞ’in sadece güçlü bir sendikal yapılanmanın tezahürü de-
ğil aynı zamanda demokrasinin gücü, insan hak ve özgürlükle-
rin de savunucusu olduğunu vurgulayan Selçuk, “12 Eylül başta 

olmak üzere darbe girişimlerine, anti demokratik uygulamala-
ra, vesayet rejimlerine karşı milletin sesiydiniz. Üçüncü yılını 
idrak edeceğimiz 15 Temmuz’un gerçek kahramanları sizlersi-
niz. Milli iradenin, özgürlüklerin karşısında hiçbir gücün karşı 
duramayacağını gösterdiniz. Her birinizi yürekten kutluyorum” 
şeklinde konuştu.
Selçuk, “HAK-İŞ Konfederasyonunun 14. Olağan Genel Kuru-
lunun hayırlı olmasını temenni ediyorum. Seçilecek olan yeni 
yönetim kurulunu şimdiden tebrik ediyorum” dedi.

BAKAN SELÇUK: “HAK-İŞ ROL MODEL OLDU”
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ETUC Genel Sekreter Yardımcısı 
Patrick Itschert: “HAK-İŞ Olarak 
Başardığınız Çok Güzel İşler Var”

ETUC Genel Sekreter Yardımcısı Patrick 
Itschert, HAK-İŞ 14. Olağan Genel Kuru-
lunda yaptığı konuşmaya Nijerya’da bu-
lunan işçi konfederasyonlarının selamla-
rını ileterek başladı. Itschert, HAK-İŞ’in 
Türkiye’de ve uluslararası platformlarda 
çok başarılı işlere imza attığını belirterek, 
“Başardığınız çok güzel işler var. Çalışan-
ların haklarını koruyorsunuz. Çok önemli 
bir örgütün içerisindeyiz ve sizlerle ortak 
noktalarımız var. ETUC olarak demokrasi, 
barış, adil büyüme, eşitlik ve en önemlisi 
hakların mücadelesi konusunda dünya-
nın her bir yerinde mücadeleye devam 
ediyoruz” şeklinde konuştu.
“Yaşasın HAK-İŞ”
Itschert, çalışma hayatı içerisinde yer 
alan işçinin önemine dikkat çekerek “Her 
ekonomide refahı inşa eden işçilerdir. 
Ama haklarımız azalmaya devam ediyor. 
Dolayısıyla bu büyük olağan genel kurul 
bizler için büyük bir fırsat. Tekrar söylü-

yorum Yaşasın HAK-İŞ. Yaşasın işçi daya-
nışması” dedi.
ITUC Genel Sekreter Danışmanı 
Jaap Wienen: “İşçiler Kendilerini 
Savunan Sendikaları Özgürce 
Seçmeliler”

ITUC Genel Sekreter Danışmanı Jaap 
Wienen, “Buradan tüm HAK-İŞ üyelerine 
teşekkür ediyorum. Çok nazik bir şekilde 
14. Olağan Genel Kurulunuza bizleri da-
vet ettiniz. Maalesef Genel Sekreterimiz 
çalışmalarından dolayı genel kurulunuza 
katılamadı. Sizlere 163 ülke, 331 konfe-
derasyondan 207 milyondan fazla işçinin 
selamlarını iletiyorum” diye konuştu.
Tüm dünyada çalışma hayatında birçok 
sıkıntı olduğunu belirten Wienen, “Dün-
yalar arası diyalog ve anlayış gittikçe 
geriliyor gibi görünüyor. Akdeniz sahil-
leri savaşlara, diktatörlüğe, mültecilerin 
dünyaya yayılmasına tanıklık etti. Avrupa 
Birliği modeli, sosyal değerleri saldırı al-
tında kaldı. Eksen ulusalcı sağ partilerin 
yükselişini gördük. Tek adam rejimi ile 
Macaristan’da neler olacağını dört göz-
le bekleyeceğiz. Bununla birlikte rejimle 

birlikte konuşma özgürlüğünün, düşün-
ce özgürlüğünün engellendiğini gördük” 
dedi.
Sayın Mahmut Arslan’ HAK-İŞ’e geçtiği 
dört senedeki başarılarından dolayı kut-
lamak istiyorum. Bununla birlikte ETUC’a 
aktif katılımlarınız için de teşekkür et-
mek istiyorum. Başarılı bir genel kurul 
diliyorum” dedi.
ITUC Genel Başkanı Ayuba Philibus 
Wabba: “Mahmut Arslan ITUC 
Başkan Yardımcılığına seçildi, 
kendisini tekrar tebrik etmek 
istiyorum”

Uluslararası İşçi Sendikaları Konfederas-
yonu (ITUC) Genel Başkanı Ayuba Phili-
bus Wabba, “Yakın zamanda uluslararası 
sendikalar konfederasyonu kendi genel 
kurulunu gerçekleştirdi ve Mahmut Ars-
lan ITUC Başkan Yardımcılığına seçildi, 
kendisini tekrar tebrik etmek istiyorum. 
Dünyanın dört bir yanından işçiler daya-
nışma göstermek için ITUC kapsamında 
örgütlenmiş durumda. Biz dünyanın dört 
bir yanından işçileri ve sendikaları temsil 
ediyoruz. İşçilerin haklarını savunuyo-
ruz” diye konuştu.

ETUC VE ITUC TEMSİLCİLERİ 
HAK-İŞ GENEL KURULUNDA KONUŞTU
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MHP Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım, Büyük Birlik Par-
tisi Genel Başkanı Mustafa Destici, Sadet Partisi Genel Başkanı 
Temel Karamollaoğlu, TİSK Başkanı Öz Burak Akkol, Memur-Sen 
Genel Başkanı Ali Yalçın genel kurulumuza katılarak bir konuş-
ma gerçekleştirdiler.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım: “Zulme 
Uğrayan Emekçilerin Sonuna Kadar Yanındayız” 
MHP Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım, CHP’li ve HDP’li 
belediyelerde yaşanan işten çıkarmalar ve sendika değiştirme 
baskılarını kınadı.
Yıldırım, “MHP olarak HAK-İŞ ve zulme uğrayan emekçilerin so-
nuna kadar yanındayız” dedi.
Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici: 
“Demokrasinin Gelişmesinde HAK-İŞ’in Katkısı Büyük”

Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, “Türk de-
mokrasisinin gelişmesinde HAK-İŞ’in katkısı ve emeği çoktur. 
Bir siyasetçi olarak sizlere şükranlarımı sunuyorum” dedi.

Çalışma hayatında yaşanan problemlerden bahseden Destici, 
taşerondan kadroya geçen işçilerin yaşadığı sorunları anlattı. 
Destici, “Taşerona yüzde 4 artı yüzde 4 verilmesini bir haksızlık 
olarak görüyoruz” dedi.
Destici, CHP ve HDP’li belediyelerde işten atılan işçilere ilişkin 
de değerlendirmelerde bulundu. Destici, “İşçileri sokağa atan-
lara karşı hep birlikte mücadele edeceğiz. Hangi belediye bunu 
yaparsa yapsın, bu mücadeleyi benim belediyem de yapsa bu 
mücadeleyi sonuna kadar vereceğiz” dedi.
Sadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu: 
“Çalışanın Ücreti Alnının Teri Kurumadan Verilmelidir”

Sadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Genel Kuru-
lumuzun hayırlara vesile olması dileğinde bulundu. Karamol-
laoğlu, “Biz her zaman adaletin tesisinden yana olduk. Adalet 
mülkün temelidir” dedi. İşlerde liyakatin önemine, şeffaflığa 
ve yolsuzlukla mücadeleye dikkat çeken Karamollaoğlu, “Bir-
birimizle olan münasebetlerimizde güzel ahlakı benimsemeye 
çalıştık. Bizler bunu önemsiyoruz ve bilinmesinde fayda görü-
yoruz” dedi.
Siyasette farklı fikirlerin olabileceğini, demokrasinin farklı fikir-
lerin ortaya çıktığı meydanlar olduğunu ifade eden Karamolla-
oğlu, “HAK-İŞ’in kurulması milli Görüşle başladı ve bugün do-
ruğa çıktı” dedi.
“HAK-İŞ’in Asgari Ücret Görüşmelerinde 
Bulunmamasını Hayretle Karşılıyorum”
HAK-İŞ’in asgari ücret görüşmelerinde bulunmamasını hayretle 
karşıladığını ifade eden Karamollaoğlu, “HAK-İŞ’in işçi sendika-
larının toplu görüşmelerde yer almamasını hayretle karşılıyo-
rum. Konu çalışanları ilgilendirirken onların temsilcilerinin ora-
da bulunmasına imkan vermeyeceksiniz, buna hafızam almıyor. 
Çalışanın, işçinin ücreti alnının teri kurumadan verilmelidir” ifa-
delerini kullandı.

SİYASİ PARTİ VE STK TEMSİLCİLERİ 
HAK-İŞ GENEL KURULUNDA KONUŞTU
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TİSK Başkanı Öz Burak Akkol: “HAK-İŞ ile Birlikte 
Büyük Değişiklikler Yapacağımıza Olan İnancım 
Tamdır”
TİSK Başkanı Öz Burak Akkol, “HAK-İŞ’in 43 yıllık tarihinde her 
daim çalışanların yanında olduğunu biliyoruz. Bu özellikleri ne-
ticesinde son 4-5 yıl içerisinde üye sayısını artırdı. Konfederas-
yonumuza teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.
Akkol, dünyada yaşanan değişim ve dönüşümden, genç nü-
fusun öneminden bahsettiği konuşmasında, “Yeni dünyada 
sendikacılık da değişiyor. Burada işveren sendikası olarak işçi 
kardeşlerimizin refah seviyesini artırmak, nitelikli işgücüne kat-
kıda bulunmak, yeni projeleri hayata geçirmek. Bundan önce 
de olduğu gibi sosyal diyaloga açık olacağız ve çalışma hayatına 
katkılarımız artacak. Uzun yıllardır yapmadığımız bundan son-
raki sosyal diyalog toplantılarımıza devam edeceğiz. Ülkemizin 
refahı için yapılacak her türlü çalışmada var olduğumuzu belirt-
mek istiyorum. HAK-İŞ ile birlikte büyük değişiklikler yapacağı-
mıza olan inancım tamdır” dedi.
Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın: “Siyasi Partiler 
Emek Mücadelesi İle Kavga Etmesinler”
Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, “İşçi arkadaşlarım, işçi 

kardeşlerim HAK-İŞ’in 14. Olağan Genel Kurulunun hayırlara 
vesile olmasını temenni ediyorum. HAK-İŞ Türkiye’de kamu gö-
revlilerinin örgütlenmesi noktasında çok ciddi payı olan, sendi-
kalaşmanın artması noktasında bu hamurda suyu olan bu teşki-
latın genel başkanını, kurucu başkanlarını, liderlerini, teşkilata 
emek vermiş, gönül vermiş bütün lider kadrolarını bu vesile ile 
saygı ile selamlıyorum” şeklinde konuştu.
Belediyelerde yaşanan sendika değiştirme baskıları ve işten 
çıkarmalar konusunda değinen Yalçın, “El değiştiren belediye-
lerde ortaya çıkan dayatmalar, işten çıkarmalar, sendikal baskı-
lar karşısında asla teslim olmayacağımızı buradan bir kez daha 
ifade etmek istiyorum” dedi. Emek ve Adalet Yürüşüyünde işçi 
ve memurların omuz omuza yürüdüğüne dikkat çeken Yalçın, 
“Temel talebimiz, işten çıkarılan işçilerin işlerine iade edilmesi, 
sendikal baskıların bitmesi, sürgünlerden vazgeçilmesi” dedi. 
Yalçın, “Yetki aldığınız yerlerde emekçi ile hesaplaşmak, işine 
son vermek neyin nesidir. Emekçiyi kucaklayın diyorum. Onun 
için işçi memur bu konuda fark etmek, emekçiyiz, emekçiler 
olarak bu konuda çağrımızı yineleyeceğiz. Siyasi partilerin çe-
kişme alanı kendi alanlarıdır, emek mücadelesi ile kavga etme-
sinler” sözlerine yer verdi.
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GENEL KURULUN İLK GÜNÜ ŞÖLEN HAVASINDA TAMAMLANDI

Genel Kurul’un ilk günü, “Emek, Demokrasi, Özgürlük, Adalet 
İçin İleri” temasıyla şölen havasında tamamlandı.
Genel Başkanımız Mahmut Arslan HAK-İŞ 14. Olağan Genel 
Kurulu’nun ilk gününün sonunda bir teşekkür konuşması yaptı.
Arslan, HAK-İŞ 14. Genel Kurulundaki tutum ve kararlılığın HAK-
İŞ Başkanlar Kurulundaki iradeyle aynı şekilde tecelli etmiş ol-
masından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Gerçekten 
alkışlanacak bir kongre ve HAK-İŞ olduğunu ifade etmek isti-
yorum” dedi.

HAK-İŞ Yönetim Kurulu üyelerine ve 
sendika başkanlarına 4 yıllık faali-
yetlerinde göstermiş oldukları emek 
ve başarılarından dolayı Genel Baş-
kanımız Mahmut Arslan tarafından 
plaket takdim edildi.
Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 
yeni yönetim kurulları listesini açık-
ladı.
Ayrıca, HAK-İŞ 14. Olağan Genel Ku-
rulu gündeminde yer alan Öz-İş (Öz 
Savunma ve Güvenlik İşçileri Sendi-
kası) Sendikası’nın Konfederasyon 
üyeliğinden çıkarılması kararı oy bir-

liğiyle kabul edildi.
HAK-İŞ’in kuruluş değer ve ilkelerine aykırı hareket eden ve bu 
hareketlerini, Konfederasyon yöneticilerine ağır hakaretlere 
kadar götüren, alternatif Konfederasyon kurma girişimleri bel-
gelerle sabit olan bir yapının HAK-İŞ çatısı altında yeri olamaya-
cağından dolayı Öz-İş Sendikası HAK-İŞ Konfederasyonu’ndan 
ihraç edildi.
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ARSLAN, KONUK SENDİKACILAR ONURUNA RESEPSİYON VERDİ
HAK-İŞ’in 14. Olağan Genel Kurulu’na uluslararası sendikal ha-
reket yoğun katılım sağladı. Genel Kurul’a, 53 ülkeden 120 ko-
nuk sendikacı katıldı.
Genel Başkanımız Mahmut Arslan, HAK-İŞ’in 14. Olağan Genel 
Kurulu’nu izlemek için gelen konuk sendikacıların onuruna bir 
resepsiyon verdi.
resepsiyona üyesi bulunduğumuz ITUC ve ETUC başta olmak 
üzere, Uluslararası İşçi Sendikaları Konfederasyonu (ITUC) Ge-
nel Başkanı Ayuba Philibus Wabba, ETUC Genel Sekreter Yar-

dımcısı Patrick Itschert, OATUU Genel Sekreteri Arezki Mez-
houd, Angola, Arnavutluk, Avusturya, Azerbaycan, Belçika, 
Brezilya, Benin, Bosna-Hersek, Botsvana, Bulgaristan, Burkina 
Faso, Cibuti, Çad, Endonezya, Eritre, Fas, Fildişi, Filistin, Fran-
sa, Gabon, Gambiya, Gana, Gine, Gürcistan, İran, İngiltere, 
İtalya, Kamerun, Kazakistan, Kenya,  Kongo, Kosova, Lübnan, 
Madagaskar, Makedonya, Malavi, Mali, Moritanya, Morityus, 
Nijerya, Pakistan, Romanya, Ruanda, Senegal, Somali, Sudan, 
Tanzanya, Togo, Tunus, Uganda, Ürdün ve Zambiya’dan gelen 
sendika temsilcileri katıldı.
Resepsiyonda konuşan Genel Başkanımız Mahmut Arslan, ko-
nuk sendikacılara, Türkiye’ye gelerek HAK-İŞ Genel Kurulu'nu 
onurlandırdıkları ve verdikleri katkılardan dolayı için teşekkür 
etti.
HAK-İŞ’in uluslararası sendikal hareketin etkin ve saygın bir 
üyesi olduğunu belirten Arslan, “Bugün bir kez daha gördük ki, 
uluslararası sendikal dayanışmaya her zamankinden daha çok 
ihtiyacımız var. HAK-İŞ olarak, uluslararası sendikal dayanışma-
nın önemli bir örgütüyüz. Uluslararası sendikal harekete katkı 
veriyoruz. Bu dayanışmayı daha ileri taşımak istiyoruz. Dünya 
emekçilerinin başarısı, küresel emeğin güç birliği ile mümkün 
olacaktır” dedi.
Konuk sendikacılar da HAK-İŞ ile birlikte çalışmanın önemine 
vurgu yaparak, HAK-İŞ’in deneyimlerinden yararlandıklarını 
söylediler.
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HAK-İŞ GENEL BAŞKANLIĞINA MAHMUT ARSLAN 
YENİDEN SEÇİLDİ

HAK-İŞ Konfederasyonu 14. Olağan Genel Kurulu 10-11 Tem-
muz 2019 tarihleri arasında Ankara’da toplandı. Genel Kuru-
lun ikinci günü (BUGÜN) yapılan seçimler sonucunda Mahmut 
ARSLAN, HAK-İŞ Genel Başkanlığına yeniden seçildi.
Seçim sonucunda, HAK-İŞ Genel Başkanlığı’na Mahmut Ars-
lan, Genel Başkan Yardımcılıklarına Genel Başkan Vekilimiz Av. 
Hüseyin Öz, Mehmet Şahin, Osman Yıldız, Yunus Değirmenci, 
Denetleme Kurulu’na Abdulbaki Gülbaba, Rafi Ay, Vedat Böke, 
Disiplin Kurulu’na Ömer Yılmaz, Tuncay Dolu, Mehmet Ali Ka-
yabaşı seçildi. 
“HAK-İŞ Davasını Yücelteceğiz”
Genel Başkanımız Mahmut Arslan, seçimlerin ardından yaptığı 
konuşmada, delegelere teşekkür etti. 
Arslan, HAK-İŞ’in “Emek, Demokrasi, Özgürlük, Adalet İçin İleri” 
temasıyla gerçekleştirdiği 14. Olağan Genel Kurul’un HAK-İŞ’e 
yakışır bir şekilde tamamlandığını belirterek, HAK-İŞ davasını 
daha ileri taşıyacaklarını söyledi.

“Tarihi Bir Genel Kurul Gerçekleştirdik”
HAK-İŞ 14. Olağan Genel Kurulunu HAK-İŞ davasının daha da 
güçlendiği, daha da kökleştiği ve geleceğe daha güçlü bir şekil-
de yürüyeceği tarihi bir genel kurul olarak değerlendiren Ars-
lan, “HAK-İŞ bir davanın adıdır. HAK-İŞ bir mücadelenin adıdır. 
HAK-İŞ mazlumların zalimlere karşı duruşunun adıdır. HAK-İŞ 
yeni bir dünyayı inşaa etme ve bu inşayı gerçekleştiren işçile-
rinin adıdır. HAK-İŞ dünden bugüne ve geleceğe yürüyen kutlu 
bir yürüyüşün adıdır. Bu yürüyüşte nefer olmak Allah’ın bize 
bahşettiği en büyük lütuflardan birisidir” ifadelerini kullandı.
Genel Kurulumuza üst düzeyde katılım gösteren ITUC ve ETUC 
temsilcilerinin yanı sıra, 53 ülkeden 100’ün üzerinde yabancı 
konuk sendikacının katıldığını kaydeden Arslan, bu katılımın 
HAK-İŞ’in uluslararası sendikal alandaki saygınlık ve etkinliğinin 
önemli bir göstergesi olduğunu söyledi.
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“Tarihi Kararlara İmza Atılmıştır”
Genel kurulun sadece seçimle nitelendirilemeyeceğini vurgula-
yan Arslan, “Seçim, işin protokol ve prosedürünün sonucudur. 
Esas olan kongre ve sonrasında ortaya koyduğumuz farklılıktır. 
14. Olağan Genel Kurulumuzda HAK-İŞ’e yol gösteren tarihi ka-
rarlara imza atılmıştır. HAK-İŞ bugünü değil, geleceğin HAK-İŞ’i-
ni de inşa etme iddiasındadır. Bu bizim için büyük bir başarıdır” 
dedi.
“Yeni Tüzükle Yeni Bir Heyecan ve Anlayış 
Oluşturacağız”
HAK-İŞ tüzüğünün oy birliği ile değiştirildiğini anlatan Arslan, 
“HAK-İŞ’in yeni tüzüğüyle yeni bir heyecan, yeni bir anlayış, 
yeni bir motivasyonu oluşturacağız. Bu da gerçekleştirdiğimiz 
genel kurulun tarihi bir genel kurul olduğunu fazlasıyla göster-
mektedir” diye konuştu.

Arslan’dan Tüm Teşkilata Teşekkür
HAK-İŞ’in kısa zamanda büyük başarılar elde ettiğini kaydeden 
Arslan, ortaya konulan başarıdan ve genel kurulun HAK-İŞ’e ya-
kışır şekilde gerçekleştirilmesinden dolayı delegelere ve tüm 
HAK-İŞ teşkilatına teşekkür etti. 
HAK-İŞ Genel Kurulunda HAK-İŞ’in 2019-2023 yol haritasını 
oluşturan, çalışma hayatı ve Türkiye’nin temel sorunları ile kü-
resel bakış açısını içeren politika ve çözüm önerileri olarak beş 
kategoride 90 başlıkta çok önemli kararlar alındı.
Yeni çalışma döneminin geleceğin HAK-İŞ’ini inşa etme dönemi 
olacağına işaret eden Arslan, “HAK-İŞ’i hepimiz yücelteceğiz. 
Sadece yönetim kurulu olarak değil, sendikalarımızın başkan-
ları ve tüm HAK-İŞ teşkilatı olarak bu davayı yücelteceğiz. Daha 
büyük, daha güçlü, daha etkin, davasına ve değerlerine sahip 
çıkan bir HAK-İŞ’i inşa etmeye çalışacağız” şeklinde konuştu.
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HAK-İŞ VE BAĞLI SENDİKALARIN AÇTIĞI STANDLAR İLE FOTOĞRAF 
SERGİLERİ İLGİ GÖRDÜ
Genel Kurul’da HAK-İŞ ve bağlı sendikaların faaliyetlerinin sergilendiği stantlar açıldı. Genel Kurul’a katılanlar stantları incelediler, 
çalışmalar hakkında bilgi aldılar.
Genel Kurul’da ayrıca “15 Temmuz hain darbe ve işgal girişimine dair fotoğraflar ile Emek ve Adalet Yürüyüşü’müze ait 40 ayrı 
fotoğrafın yer aldığı sergi ziyaretçiler tarafından yoğun ilgi gördü.
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Su ve Teknoloji Derneği (SUTEK) tarafından düzenlenen 5. Su 
ve Çevre Konferansı ve Ödül Töreni, 4 Mart 2019 tarihinde İz-
mir Sabancı Kültür Sarayı’nda gerçekleştirildi.
Törene Genel Başkanımız Mahmut Arslan’ın yanı sıra, milletve-
killeri, Kurucu ve Onursal Başkanımız Hüseyin Tanrıverdi,  Ge-
nel Başkan Yardımcımız Halil Özdemir, HAK-İŞ İzmir İl Başkanı 
ve HİZMET-İŞ Sendikamız İzmir İl Başkanı Burhanettin Barbak, 
Manisa Şube Başkanımız Turan Karafil, SUTEK Bilim Kurulu Üye-
si ve Organizasyon Yetkilisi Siyaset Bilimci-Yazar Ozan Erdem, 
Su ve Teknoloji Derneği yöneticileri, belediye başkanları, aka-
demisyenler ve basın mensupları katıldı.
Törende Genel Başkanımız Mahmut Arslan’a, HAK-İŞ ve HİZ-
MET-İŞ’in  suyla ilgili çalışmalarından dolayı, “Çevre Duyarlılığı 
Özel Ödülü” verildi.

“Geleceğimiz Suyumuz Kadardır”
Arslan, ödül töreninde yaptığı konuşmada, ödüle layık görül-
mesinden dolayı SUTEK yönetim kuruluna teşekkür etti.
Dünyanın üçte ikisinin suyla kaplı olduğunu ve yüzde 97’sinin 
deniz suyu olduğunu belirten Arslan, “Kalan yüzde 2 buzullar-
da bulunmakta, insanlığın kullanımına ise yüzde 1’lik bölüm 
düşmektedir. Bu yüzde 1’lik bölümü çok dikkatli kullanmamız 
gerekiyor” dedi.
Uluslararası Sendikalar Konfederasyonu’nun (ITUC) Başkan Yar-
dımcısı olarak gerekse HAK-İŞ ve HİZMET-İŞ Sendikası olarak 
dünyadaki su uygulamalarını yakından takip ettiklerini kayde-
detti. 
5. Su ve Çevre Konferansı’nda Kurucu ve Onursal Başkanımız 
Hüseyin Tanrıverdi de ödüle layık görüldü.

ARSLAN’A,  TÜRKİYE’NİN EN SAYGIN ÖDÜLLERİNDEN BİRİ OLAN 
‘ÇEVRE DUYARLILIĞI ÖZEL ÖDÜLÜ’ VERİLDİ
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Olağanüstü Genişletilmiş Başkanlar Kurulumuz  3 Nisan 2019 
tarihinde Genel Başkanımız Mahmut Arslan başkanlığında, An-
kara’da toplandı.
Genel Başkanımız Mahmut Arslan başkanlığında toplanan Baş-
kanlar Kurulumuza, Kurucu ve Onursal Genel Başkanımız Hüse-
yin Tanrıverdi,  Genel Başkan Vekilimiz Av. Hüseyin Öz, 
Genel Başkan Yardımcılarımız Celal Yıldız, Meh-
met Keskin ve Halil Özdemir, Genel Sekreteri-
miz Ali Rıza Yılmaz, Genel Merkez Denetim 
ve Disiplin Kurulu üyelerimiz, Şube, İl ve 
Bölge Başkanlarımız ve Genel Merkez uz-
manlarımız ile basın mensupları katıldı.
Arslan: “Türkiye Seçimler 
Konusunda Dünyaya Örnek Bir 
Ülkedir”
Başkanlar Kurulu’nda 31 Mart yerel se-
çimlerinin milletimiz, ülkemiz ve bütün 
çalışanlar için hayırlar getirmesini dileyerek 
konuşmasına başlayan Genel Başkanımız Mah-
mut Arslan, “Seçimlere yüzde 83’ün üzerinde bir ka-
tılım oldu. Bu rekor katılımdır. Milletimiz sandığa giderek 
demokrasiye güvenini göstermiş, milli iradenin ne kadar kıymetli 
olduğunun altını çizmiştir. Yüksek katılım, milli iradenin sandıkta 
da doğru tecelli etmesini sağlayacak en temel unsur olduğu için 
bizim açımızdan bu yönüyle yararlı bir süreç yaşanmıştır. Türki-
ye’nin seçimler konusunda dünyaya örnek bir ülke olduğunun da 
altını çizmemiz gerekiyor” dedi.

Seçim sonuçlarının birkaç il haricinde çok kısa zamanda büyük 
ölçüde şekillenmesinin önemini belirten Arslan, “Bu durum se-
çim sistemimiz, seçim kurullarımız, seçim kurullarındaki siyasi 
partilerin temsili ve Türkiye’nin bu konudaki tecrübesini üst sı-

ralara taşımıştır. Bütün bunlar Türkiye demokrasisi açı-
sından bir başarıdır. Sandıktan çıkan sonuçlara 

hep birlikte saygı göstermemiz gerekiyor” 
diye konuştu.

“Kendi Gündemimizi Takip 
Edeceğiz”
Türkiye’nin kendi gündemine dön-
mesi gerektiğini belirten Arslan, 
“Ülkemizin güneyinde Suriye ve 
Irak’taki gelişmeler ve oralarda 
yaşanan istikrarsızlık Türkiye’nin 

güvenliğini doğrudan tehdit et-
mektedir. Türkiye beka sorunuyla 

karşı karşıyadır. 15 Temmuz Türki-
ye’nin gerçekten yakın bir tehditle 

karşı karşıya olduğunun en somut göster-
gesidir. Gözü dönmüş katillerin neler yapabi-

leceğini hep beraber gördük. Türkiye’nin bölgesinde 
güçlü, oyun kurucu bir devlet olmasından rahatsız olan çevre-
ler içerdeki taşeronlarını ve dışardaki kendi güçlerini seferber 
ederek, kendi kontrollerinde edilgen bir ülke olarak yönetmek 
adına Türkiye’ye yönelik hesaplar yapmaktadır. Biz bunlara dik-
kat etmeliyiz” dedi.

OLAĞANÜSTÜ GENİŞLETİLMİŞ BAŞKANLAR KURULUMUZ TOPLANDI

Büyük çabalarla 
örgütlediğimiz 

arkadaşlarımızın bir 
kararnamenin bir maddesine 
dayanılarak 2020'den itibaren 
sendikalarımızdan kopartılmak 

istenmesine karşıyız
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“Dışarda Olup Bitenleri Doğru Okumalıyız”
Türkiye’nin dışarda olup bitenleri doğru okuması gerektiğini 
belirten Arslan, “AB ile ilişkilerimizin normalleştirilmesi konu-
sunda yeni çabalara ihtiyacımız var. İhracatımızın yüzde elliden 
fazlasını gerçekleştirdiğimiz AB ile Türkiye kendi adına yapılma-
sı gerekenleri yaparak ilişkileri normalleştirmeye çalışmalı. Aynı 
zamanda ABD ile ilişkilerimizi diplomatik bir düzeyde normal-
leştirme konusunda çabalarımızı sürdürmeliyiz” dedi.
İşsizlikle mücadelenin artırılması gerektiğini ifade eden Arslan, 
“Hükümetin İŞKUR üzerinden yaptığı çalışmalar, teşvikler, yeni 
eleman alımında yapılan tüm çalışmaları olumlu buluyoruz. 
Bunlar işsizliği önleme konusunda uzun vadede köklü çözümler 
değil, Türkiye, yatırımları artırarak, güçlendirerek istihdamı ar-
tırmalıdır” şeklinde konuştu.

“Örgütlediğimiz Emekçilerin, 2020’den İtibaren 
Sendikalarımızdan Kopartılmak İstenmesine Karşıyız”
Taşeron düzenlemesiyle ilgili değerlendirmelerde bulunan Ars-
lan, sözlerine şöyle devam etti: “Taşeron düzenlemesiyle ilgili 
ilk yapılan değerlendirmelerde o dönemde sayın bakanla yaptı-
ğımız görüşmelerde de hem talebimiz hem de bakanlığın irade-
sinin çalışanların geçiş döneminde olduğu gibi kendi iş kolların-
da çalışmaya devam etmes i yönünde olduğunu biliyorum. Ama 
daha sonra,  büyük çabalarla örgütlediğimiz arkadaşlarımızın 
bir kararnamenin bir maddesine dayanılarak 2020’den itibaren 
sendikalarımızdan kopartılmak istenmesine de açıkça karşıyız. 
Kadro kapsamı dışında kalan taşeron emekçilerinin kadro ala-
bilmesi için taleplerimizi açıkça seslendiriyor ve çalışmalarımızı 
kararlılıkla sürdürüyoruz.
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Program İstiklal Marşı’nın okunması ve Kuran-ı Kerim tilaveti ile 
başladı. 
Programa, Genel Başkanımız Mahmut Arslan’ın yanı sıra,  AK 
Parti Keçiören Belediye Başkan Adayı Turgut Altınok, Genel Baş-
kan Vekilimiz Av. Hüseyin Öz, Kurucu ve Onursal Genel Başkanı-
mız Hüseyin Tanrıverdi, Ankara 2 No’lu Şube Başkanımız Recep 
Dere, Ankara 5 No’lu Şube Başkanımız Murat Demirtaş, Ankara 
6 No’lu Şube Başkanımız İbrahim Tuncer, Ankara 7 No’lu Şube 
Başkanımız Mustafa Genç, Keçiören Belediyesi başta olmak 
üzere Ankara 2 No’lu şubemize bağlı işyerlerinde çalışan üyele-
rimiz ve basın mensupları katıldı.
Programda konuşan Genel Başkanımız Mahmut Arslan, katı-
lanlara teşekkürlerini ileterek, “Turgut Altınok belediye baş-
kanlığından öte bizim kardeşimiz, arkadaşımız, dostumuzdur. 
Altınok’un belediye başkanlığı dönemindeki destekleriyle bü-
tün arkadaşlarımızı sendikalı yaptık. Arkadaşlarımızı toplu iş 
sözleşmesiyle tanıştırdık. Keçiören Belediyesi’nde Altınok dö-
neminde işe başlayıp bugün kadrolu işçi olarak bizimle bera-
ber olan arkadaşlarımız var. Onlar da biliyordur ki, Altınok’un 
döneminde karşılıklı dostluğa dayanan iyi ilişkiler kurduk. 1998 
yılında Ankara Büyükşehir Belediyesi’nde yaptığımız 22 günlük 
grevimizde Altınok’un emekçilere verdiği büyük desteği unut-
madık” dedi. 
Arslan, “Mustafa Ak ile Keçiören’e ve HAK-İŞ’e yakışan işbirliğini 
sürdürdük. Bu dönemde de belediyemiz ile toplu sözleşmele-
ri yaptık, ciddi samimi diyaloglar gerçekleştirdik. Turgut Altı-
nok’un yeniden AK Parti’den Keçiören Belediye Başkanlığı’na 
aday olarak ilan edilmesi bizim için yeniden heyecan başlattı. 
Kendisini uzun yıllardır tanıdığımız, birlikte çalıştığımız için, 
emeğe, emekçiye sendikamıza yakından baktığını bildiğimiz için 
biz de heyecanlandık. Aynı zamanda Kayseri Büyükşehir Bele-
diye başkanlığı döneminde yakın çalışma fırsatı bulduğumuz, 
belediyecilik alanında büyük bir tecrübe, bilgi ve birikime sahip 
olan Mehmet Özhaseki’nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan 
Adayı olması da büyük bir heyecan yaşatmıştır. Çünkü her iki 
başkan adayımız da geçmişteki emek yanlı çalışmalarıyla sen-

dikalarımız ve işçiler nezdinde değer kazanmışlardır. Adaylara 
31 Mart seçimlerinde başarılar diliyoruz” ifadelerini kullandı.
HAK-İŞ’in taşeron ve KİT’lerde çalışan işçiler için verdiği müca-
deleden bahseden Arslan, “Kadro alan ve alamayan arkadaşla-
rımız için enflasyon oranında zam yapılması için 2019 yılı Ocak 
ayı itibariyle, Cumhurbaşkanımıza, Maliye Bakanımıza, Aile, 
Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanımıza, AK Parti yetkililerine 
ve vekillerimize taleplerimizi ilettik. Beklentimiz, bu zam oran-
larının en yakın zamanda arkadaşlarımıza da uygulanmasıdır” 
dedi.
Altınok: “Milletimizin ve Devletimizin Hizmetkârıyız”
Keçiören Belediye Başkan adayı Turgut Altınok da yaptığı ko-
nuşmada kendisinin de emekçi olduğunu belirterek, “Milleti-
mizin ve devletimizin hizmetkârıyız. Devleti olmayan, bayrağı 
olmayan ülkelerin hiçbir şeyi yoktur. Onun için milletimize hiz-
metkâr olduk. Makamlar, saltanat makamı değildir. Makamlar, 
milletimize hizmet etme makamıdır. Bunların gereğini yerine 
getireceğiz. Kurumlarda çalışanlar endişe etmesin, bulunduk-
ları yerde kalacaklar, başka yerlere gitmeyecekler ve çalışmaya 
devam edecekler” dedi.
Altınok, “Yolumuz her zaman doğru oldu, bizim makamla işimiz 
yok, işimiz Rabbimizin rızası ve milletimizin duasıdır. Bu güzel 
toplantıyı düzenleyen HAK-İŞ ve HİZMET-İŞ’e teşekkür ediyo-
rum” dedi.

ARSLAN, KEÇİÖREN’DE İŞÇİLERLE BİR ARAYA GELDİ
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GENEL BAŞKANIMIZ ARSLAN’DAN ÖZHASEKİ’YE ZİYARET

Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 11 Şubat 2019 tarihinde be-
raberindeki heyetle birlikte AK Parti Ankara Büyükşehir Beledi-
ye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki’yi ziyaret etti.
Arslan’a, HAK-İŞ Genel Başkan Yardımcıları Mehmet Şahin, 
Mustafa Toruntay, Genel Başkan Yardımcımız Halil Özdemir, 
konfederasyonumuza bağlı sendikaların başkan ve yöneticileri 
eşlik etti.
Arslan, “Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanlığı dönemde ya-

kın olarak çalıştığımız ve belediyecilik alanında deneyimli olan 
Mehmet Özhaseki’yi destekliyor ve 31 Mart yerel seçimlerinde 
başarılar diliyoruz” dedi.
AK Parti Ankara Büyükşehir Belediyesi Adayı Mehmet Özhaseki 
de ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
HAK-İŞ Konfederasyonu’nun çalışma hayatında önemli bir yeri 
olduğunu belirten Özhaseki, taşeron işçilerin kadroya alınması 
konusunda HAK-İŞ’in önemli bir mücadele verdiğini söyledi.

ÖZ, BAKİ DEMİRBAŞ’A DESTEK 
PROGRAMINA KATILDI

Genel Başkan Vekilimiz Av. Hüseyin Öz, 1 Mart 2019 tarihinde 
Ankara 2 No.lu Şubemiz tarafından düzenlenen, AK Parti Çubuk 
Belediye Başkan adayı Av. Baki Demirbaş’a destek programına 
katıldı.
Programa, Genel Başkan Vekilimiz Av. Hüseyin Öz, Çubuk Be-
lediye Başkanı Tuncay Acehan, AK Parti Çubuk Belediye Baş-
kan Adayı Av. Baki Demirbaş, Ankara 2 No.lu Şube Başkanımız 
Recep Dere, AK Parti Çubuk İlçe Başkanı Erhan Kuşçu, MHP 
Çubuk İlçe Başkanı Ali Çankaya, başta olmak üzere Ankara 2 
No.lu şubemize bağlı işyerlerinde çalışan üyelerimiz ve basın 
mensupları katıldı.
Programda konuşan Genel Başkan Vekilimiz Av. Hüseyin Öz, 
katılanlara teşekkürlerini ileterek, “Çubuk  Belediyesi 1990’lı 

yıllardan itibaren sendikamızın yetkili olduğu, 25 senedir işçi 
arkadaşlarımızla birlikte olduğumuz bir ilçedir. Burada birçok 
belediye Başkanı arkadaşımızla beraber çalıştık, büyük sıkıntı-
larımız olmadı, küçük sıkıntılar yaşamış olsak da hep birbirimizi 
anladık. Bu nedenle geçmiş bütün belediye başkanlarımıza bu-
raya hizmet etmiş olmaları vesilesiyle, emekçi arkadaşlarımızın 
haklarını, hukuklarını göz etmiş olmaları nedeniyle huzurları-
nızda teşekkür ediyorum” dedi.
Baki Demirbaş: Cumhur İttifakının Adayı Olmak Çok 
Anlamlı
Düzenlenen programdan duyduğu memnuniyeti belirten De-
mirbaş, “Destekleriniz için sizlere sonsuz teşekkür ederim. 
Cumhur İttifakı’nın adayı olarak gösterilmek, 31 Mart seçimle-
rine bu ittifak ile gitmek anlamlı ve önemlidir. Aday olduğumuz 
günden itibaren çok sıkı çalışıyoruz. Seçimlerde Cumhur İttifa-
kının ses getireceği bir sonuç almak için çalışıyoruz” dedi.
Ankara 2 No.lu Şube Başkanımız Recep Dere de üyelerimize 
katılımlarından dolayı teşekkür ederek, Demirbaş’a seçim çalış-
malarında başarılar diledi.
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Program İstiklal Marşının okunması, Kuran-ı Kerim tilaveti ve 
dua ile başladı.
Programa, Genel Başkanımız Mahmut Arslan’ın yanı sıra, AK 
Parti Altındağ Belediye Başkan Adayı Asım Balcı, Ankara 2’Nolu 
Şube Başkanımız Recep Dere, Öz-Güven Sen Genel Başkanı 
Ömer Yılmaz ve çok sayıda üyemiz katıldı.
“Asım Balcı Ülkesini, Vatanını Seven Bir İsimdir”
Genel Başkanımız Mahmut Arslan, katılanlara teşekkürlerini ile-
terek, “Asım Balcı ülkesini ve milletini seven bir akademisyendir. 
Uluslararası alanda kendisini ispatlamış bir bilim insanıdır. En 
son Ankara Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreterliği gibi önem-
li görevleri başarıyla yürütmüştür. Asım Balcı, ülkesini, vatanını, 
milletini seven her zaman haklının ve hakkın yanında yer alan, 
bütün zorluklara rağmen hedeflerinden vazgeçmeyen birisidir” 
dedi.
Altındağ Belediyesi’nin geçmişte zor günlerden geçtiğini anım-
satan Arslan, “Altındağ Belediyesi’nin geçmişte çalışanlarımızın 
maaşlarını ödemekte zorlandığı günler oldu. Altındağ Belediye-
si’nin son yıllardaki gelişimini ve başarılarını destekliyoruz. Bu 
başarıların yeni bir hamle, yeni bir başlangıç ve yeni bir bayrak 
yarışı ile daha ileriye taşınacağından hiçbir kuşkumuz yoktur. 
Bunun için Asım Balcı Altındağ Belediyesi için ideal bir başkan-
dır. Asım Balcı’nın bilgi birikimine, dürüstlüğüne, hakkaniyetine 
ve inancına gönülden inanıyorum” şeklinde konuştu.
“HAK-İŞ Her Zaman Hakkın Ve Hukukun Yanında 
Olmuştur”
Altındağ Belediye Başkan adayı Asım Balcı da yaptığı konuşma-

da düzenlenen toplantının ayrı bir yeri olduğu dile getirerek, 
“HAK-İŞ ve HİZMET-İŞ Sendikamız tarafından düzenlenen bu 
toplantının ayrı bir yeri ve kıymeti var. Çünkü HAK-İŞ geçmişten 
beri hakkın, hukukun, adaletin ve milletin kıymetli bir temsilcisi, 
gür sesi oldu. Konuşulması en zor olan zamanlarda bile hakkın, 
adaletin dile getirilmesinin en zor olduğu zamanlarda HAK-İŞ 
her zaman hakkı ve adaleti savundu. HAK-İŞ ne zaman bir şey 
söylediyse biliniz ki hak, hukuk ve milletin sesi oradadır. Bundan 
dolayı HAK-İŞ Konfederasyonu Genel Başkanımız Mahmut Ars-
lan’a ve bütün sendika başkanlarımıza çok teşekkür ediyorum. 
Biz de her zaman HAK-İŞ’in haklı davasının yanında olacağız” 
dedi.

ARSLAN, AK PARTİ ALTINDAĞ BELEDİYE BAŞKAN ADAYI 
ASIM BALCI İLE BULUŞTU
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ARSLAN, 
İZMİR’DE 

HAK-İŞ 
TEMSİLCİLER 

TOPLANTISI’NA 
KATILDI

Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 4 Mart 2019 tarihinde HAK-
İŞ İzmir İl Temsilciler Toplantısı’na katıldı.
Programa Genel Başkanımız Mahmut Arslan’ın yanı sıra, Ak 
Parti İzmir Belediye Başkan Adayı Nihat Zeybekçi, Kurucu ve 
Onursal Genel Başkanımız Hüseyin Tanrıverdi, Genel Başkan 
Yardımcımız Halil Özdemir, HAK-İŞ İzmir İl Başkanı ve HİZMET-İŞ 
Sendikamız İzmir İl Başkanı Burhanettin Barbak ve yönetim 
kurulu üyeleri, Manisa Şube Başkanımız Turan Karafil, Denizli 
Şube Başkanımız Sezai Söylemez, Ak Parti Karabağlar Belediye 
Başkan Adayı Bilal Doğan, MHP Karabağlar İlçe Başkanı İbrahim 
Uğur, Ak Parti Eski İzmir Milletvekili Kerem Ali Sürekli, Ak Parti 
İzmir Kadın Kolları Başkanı Dilek Yıldız Büyükdağ, HAK-İŞ üyesi 
Özçelik-İş, Öz Büro-İş, Öz Sağlık-İş, Öz Taşıma-İş ve Oleyis Sen-
dikasının İzmir şube başkanları, Dr. Behçet Uz çocuk Hastanesi 
Başhekimi Doç. Dr. Tanju Çelik, Alsancak Devlet Hastanesi ve 
Karayolları İzmir 2. Bölge Müdürlüğü yetkilileri, İzmir İl Başkan-
lığımıza bağlı işyerlerinde çalışan işyeri sendika temsilcilerimiz 
ve üyelerimiz ile basın mensupları katıldı.
“Ülkemizin Bekasını Kendi Geleceğimiz Kadar 
Önemsiyoruz”
Genel Başkanımız Mahmut Arslan, “HAK-İŞ örgütlendiği her iş 
yerinde sorumluluk sahibi, hak ve hukuku gözeten, işçi-işveren 
ilişkilerini kavga ve çatışma yerine uzlaşma üzerine sürdüren, 
ülkemizin bütünlüğünü ve bekasını en az kendi geleceği kadar 
önemseyen, bir yönüyle yerli ve milli, bir yönüyle de evrensel 
bir sendika anlayışı temsil eden bir emek konfederasyonudur” 
dedi.
Ekonomi eski Bakanı Nihat Zeybekçi’nin İzmir Büyükşehir Be-
lediye Başkanlığı Adaylığından dolayı İzmir’in tarihi bir döne-
mi yaşadığını belirten Arslan, “Sayın Zeybekçi, emek ve HAK-İŞ 
dostudur. Kendisiyle Denizli Belediye Başkanlığı döneminde 
beraber çalıştık. Bakanlığı döneminde ve diğer görevlerinde ya-
kın çalıştığımız bir siyasetçi olmuştur. Denizli’de gerek toplu iş 
sözleşmelerimizde gerekse işçi-işveren-sendika ilişkilerimizde 
örnek bir belediyecilik, örnek bir sendikacılık gerçekleştirdik. 
Kendisi zor bir dönemde Denizli’ye başkan oldu, ancak bütün 

zorlukları belediye çalışanlarıyla, Denizli halkıyla, Sendikamız 
HİZMET-İŞ’le yakın çalışarak aştı ve önemli başarılara imza attı” 
dedi.
Ak Parti İzmir Belediye Başkan Adayı Nihat Zeybekçi de HAK-
İŞ’in önemli bir Konfederasyon olduğunu belirterek, “HAK-İŞ’in 
neleri göze alabildiğine tarih şahittir. Çünkü HAK-İŞ’in tarafı 
milletin tarafıdır, devletin tarafıdır, vatanın ve bayrağın tarafı-
dır” dedi. Zeybekçi, İzmir’in tarihi, kültürel ve ekonomik açıdan 
önemine değinerek, projeleri hakkında ayrıntılı değerlendir-
melerde bulundu.
HİZMET-İŞ Sendikası Kurucu ve Onursal Genel Başkanı Hüse-
yin Tanrıverdi ise “31 Mart’ı İzmirliler fırsat olarak görmeli ve 
değerlendirmelidir. İzmir artık makus tarihini yenmeli, dünya-
daki şehirlerle yarıştaki yerini almalıdır. Dünyada artık ülkeler 
yarışmıyor şehirler yarışıyor. Paris ile Ankara’yı veya İstanbul ile 
Londra’yı mukayese ediyorlar. Dünyada şehirlerin yarıştığı bir 
noktadayız. Bu noktada İzmir de dünyadaki yarışta yerini almak 
için 31 Mart’tı iyi kullanmalı” diye konuştu.
HAK-İŞ İzmir İl Başkanı Burhanettin Barbak da programda bir 
selamlama konuşması yaptı.
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ARSLAN, HAK-İŞ 
AYDIN İL BAŞKANLIĞI 
TEMSİLCİLER 
TOPLANTISINA KATILDI

Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 4 Mart 2019 tarihinde HAK-
İŞ Aydın İl Başkanlığı Temsilciler Toplantısına katıldı.
Aydın Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen toplantıya Genel Baş-
kanımız Mahmut Arslan’ın yanı sıra, Sanayi ve Teknoloji Bakanı 
Mustafa Varank, Ak Parti Aydın Milletvekilleri Metin Yavuz, Rıza 
Posacı ve Bekir Kuvvet Erim, Ak Parti Aydın Büyükşehir Belediye 
Başkan Adayı Mustafa Savaş, Genel Başkan Yardımcımız Halil 
Özdemir, Kurucu ve Onursal Genel Başkanımız Hüseyin Tanrı-
verdi, HAK-İŞ Aydın İl Başkanı ve HİZMET-İŞ Sendikamız Aydın 
İl Başkanı Koray Güneş, Öz Büro-İş Sendikası Aydın İl Başkanı 
Nefise Şahin, Denizli Şube Başkanımız Sezai Söylemez, İzmir İl 
Başkanımız Burhanettin Barbak, Ak Parti Aydın İl Başkanı Ömer 
Özmen, HAK-İŞ’e bağlı sendikaların Aydın şube başkanları, çok 
sayıda HAK-İŞ mensubu ve basın mensubu katıldı.
Arslan: “Taşeron Emekçilerine Kadro Verilmesi, 
Küresel Güçlere Meydan Okumadır”
Temsilciler Toplantısında konuşan Genel Başkanımız Mahmut 
Arslan, taşeron emekçilerine kadro verilmesini Türk çalışma 
hayatının en büyük reformu olarak değerlendirdi. Arslan, “Bu 

öyle büyük bir değişimdi ki IMF, Dünya Bankası, Dünya Ticaret 
Örgütü, Avrupa Birliği ve küresel sermayenin sahipleri tarafın-
dan bizim gibi ülkelere yapılan dayatmalara meydan okumaktı. 
Bu, dünyada gidişata bir meydan okumadır, küresel güçlere bir 
meydan okumadır” dedi.
Arslan, taşeron emekçilerine kadro verilmesinden dolayı Cum-
hurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkür etti.
Ülkenin geleceğini önemsediklerini ifade eden Arslan, bu ko-
nuda sorumlu davranmak zorunda olduklarını, siyasi görüş ve 
hayat tarzları ne olursa olsun milli ve yerli bir duruşun ortaya 
koyulması gerektiğini söyledi.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank da 31 Mart’ı sadece 
bir yerel seçim olarak değil, bir beka mücadelesi olarak gördük-
lerini söyledi.
Cumhur İttifakı Aydın Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mus-
tafa Savaş da Mayıs ayında işçilere davullu zurnalı sendika 
hakkını vereceğini belirterek “Belediye başkanı olduğumuzda, 
o koltuğa oturduğumuzda mevcut çalışan işçi kardeşlerimizi 
işten çıkaracağımız şeklinde bir algı oluşmuş. Biz hiç kimsenin 
ekmeğiyle oynamadık. Bundan sonra da oynamayacağız. Bu al-
gıyı yaratan, en temel hak olan sendika hakkını bile gasp eden, 
sendikaya üye olduğu için kapı dışarı eden bir belediye yöneti-
mi mevcuttur” diye konuştu.
HAK-İŞ ve HİZMET-İŞ Sendikamız Aydın İl Başkanı Koray Güneş 
de programda bir selamlama konuşması yaptı.

Taşeron Emekçilerine Kadro Verilmesi, 
Küresel Güçlere Meydan Okumadır
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Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 7 Mart 2019 tarihinde Ko-
caeli Şubemizin düzenlediği temsilciler toplantısına katıldı.
Toplantıya Genel Başkanımız Mahmut Arslan, AK Parti Kocae-
li Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Tahir Büyükakın, Kocaeli 
Şube Başkanımız İdris Ersoy, çok sayıda temsilci ve basın men-
supları katıldı.
Genel Başkanımız Mahmut Arslan, Kocaeli’nin çalışma hayatına 
başladığı il olduğunu belirterek, “Kocaeli benim için çok özel bir 
ildir. Burada yaşadığım tecrübe, hayatımı şekillendiren tecrübe 
olmuştur. Kocaeli ile hukukumuz bir sendikacı olmanın ötesin-
dedir” dedi.
AK Parti Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Tahir Bü-
yükakın ile Kocaeli’de birlikte çalıştıklarını vurgulayan Arslan, 
“Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Tahir Büyükakın ile 
uzun zaman birlikte çalıştık ve hiçbir sorun yaşamadık. Sorun-
ları birlikte çözdük. Tahir Bey’in, işine odaklanan, işini en iyi şe-
kilde yapmaya çalışan ve yaptıklarını göstermeyi sevmeyen bir 
yönü vardır” diye konuştu. Büyükakın’ın HAK-İŞ’in çalışmalarını 
yakından takip eden birisi olduğunu söyleyen Arslan, “Tahir 
Bey’e 31 Mart seçimlerinde başarılar diliyoruz” dedi.
“HAK-İŞ’i Zor Zamanlardaki Duruşundan Dolayı 
Kutluyorum”
AK Parti Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Tahir Büyü-
kakın, HAK-İŞ ile Kocaeli’de başarılı toplu iş sözleşmeleri yap-
tıklarını ve başarılı görüşmeler yürüttüklerini belirterek, “HAK-
İŞ’le beraber huzur içinde çalıştık. HAK-İŞ’in Türkiye açısından 
rolünü sadece burada yaptığımız toplu sözleşmelerle kısıtlı 
görmek doğru değildir.  Çünkü HAK-İŞ, Türkiye’nin demokrasi 
mücadelesi açısından çok ciddi emekler vermiş bir konfede-
rasyondur. Ülkenin zor zamanlarında, 28 Şubat sürecinde, 15 
Temmuz’da ve diğer olumsuzlukların yaşandığı dönemlerde 
Türkiye demokrasisinin önünün açılması gereken zamanlar-
da HAK-İŞ, demokrasinin önünün açılmasından yana ciddi bir 
duruş sergilemiştir. Genel Başkanımız Mahmut Arslan’ı Türki-
ye’nin önünün açılması, Türkiye’de hukukun ve demokrasinin 

gelişmesi için verdikleri ciddi katkılardan dolayı kutluyor, zor 
zamanlarda gösterdiği duruşlarından dolayı tebrik ediyorum” 
şeklinde konuştu.
Büyükakın, “İşçinin alınteri kurumadan işçinin hakkını teslim 
ediniz” Hadis-i Şerifini anımsatarak, bu anlayışı benimsedikle-
rini ve bugüne kadar belediyede ücret ödemelerinde herhangi 
bir sorun yaşanmadığını anlattı.
Büyükakın, seçim sürecine ilişkin değerlendirmelerde buluna-
rak, projeleri hakkında bilgi verdi.
Kocaeli Şube Başkanımız İdris Ersoy da temsilciler toplantısında 
bir selamlama konuşması yaptı.
Temsilciler toplantısının basına kapalı bölümünde Genel Baş-
kanımız Arslan, başta taşerondan kadroya yeni geçen işçilerin 
durumu, enflasyon zammı talebi ve KİT’lerde kapsam dışında 
kalan çalışanlar olmak üzere çalışma hayatına ve gündeme iliş-
kin bilgilendirmelerde bulundu.

ARSLAN, KOCAELİ’DE TEMSİLCİLER TOPLANTISINDA KONUŞTU
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ARSLAN, ORDU’DA HAK-İŞ TEMSİLCİLER TOPLANTISI’NA KATILDI

Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 10 Mart 2019 tarihinde 
HAK-İŞ Ordu İl Temsilciler Toplantısı’na katıldı.
Toplantıya Genel Başkanımız Mahmut Arslan’ın yanı sıra, Dışiş-
leri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, Eski Orman Bakanı Os-
man Pepe, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Engin Tekintaş, 
Sendikamızın Kurucu ve Onursal Başkanı Hüseyin Tanrıverdi, 
Sendikamızın Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Keskin, HAK-İŞ 
Ordu İl Başkanı ve HİZMET-İŞ Sendikamız Ordu İl Başkanı Nev-
zat Acu ve yönetim kurulu üyeleri, Ak Parti İl Başkanı, MHP İl 
Başkanı, Ak Parti İlçe Başkanları, AK Parti Altınordu Belediye 
Başkan Adayı Aşkın Tören, AK Parti Ünye Belediye Başkan Adayı 
Hüseyin Tavlı, AK Parti Aybastı Belediye Başkan Adayı Beytullah 
Geçtan, HAK-İŞ’e bağlı sendikaların Ordu İl ve Şube Başkanlıkla-
rı, işyeri sendika temsilcilerimiz, komitelerimizin başkanları ve 
pek çok üyemiz ile basın mensupları katıldı.
Temsilciler Toplantısında yaptığı konuşmada HAK-İŞ’in tarihi 
hakkında bilgi veren Genel Başkanımız Mahmut Arslan, “HAK-
İŞ’in emek davasına inanmış bir grup emekçinin çabalarıyla ku-
rulduğunu söyledi.
HAK-İŞ’in demokratik bir emek örgütü olduğunu belirten Ars-
lan, şunları kaydetti: “HAK-İŞ 12 Eylül darbesine karşı çıktı. HAK-
İŞ olarak her zaman demokrasiden yana tavır aldık. Her zaman 
darbelere karşı çıktık. 28 Şubat sürecinde de halktan yana, 

demokrasiden yana tavır aldık. 12 Eylül’de darbeye destek ve-
renler ödüllendirildi. Sendikacıyız diyenler 28 Şubat sürecinde 
darbeye destek veren beşli çete hükümeti devirmek için çalıştı. 
HAK-İŞ, 15 Temmuz’da demokrasiden, halktan yana tavır aldı. 
Şehit olan emekçi kardeşlerimiz oldu, 100’e yakın arkadaşımız 
gazi oldu. HAK-İŞ olarak 15 Temmuz darbesinde de en önde 
karşı çıktık, 700 bin üyemizle, 22 sendikamızla milletin yanında 
yer aldık. Ülkemizin bekası için her zaman olduğu gibi bugün de 
milletin yanında yer aldık.”
Temsilciler toplantısında konuşan Dışişleri Bakan Yardımcısı 
Yavuz Selim Kıran, “Kendimi tanıdığım andan itibaren, bu ül-
kenin demokratikleşme mücadelesinde bilinçlenmeye başladı-
ğım andan itibaren, ne zaman bir demokrasi kavgası varsa ne 
zaman sivilleşme kavgası varsa ne zaman emek ve alınterine 
karşı bir kavga varsa orda HAK-İŞ’i gördüm ve bundan onur ve 
gurur duydum. Genel Başkan bu mücadelenin yıllarca neferliği-
ni yapmış ve her kademede bedel ödemiş, gerektiğinde bedel 
ödetmekten çekinmeyen, gözü karalıkla demokrasi dışı kavga-
lara karşı durmuş başkan olarak kedisini burada ağırlamaktan 
onur duyuyoruz” dedi.
AK Parti Altınordu Belediye Başkan Adayı Aşkın Tören de “HAK-
İŞ emekçiye destek veren kutlu bir harekettir. HAK-İŞ emekçi-
lerin ve işçilerin takipçisi olmuştur. Buna ben de şahidim. Ben 
de bir emekçi kardeşiniz olarak bu hissiyatımla bu cümleleri 
kuruyorum. HAK-İŞ büyük emek çınarının dallarındandır. Ahi-
liğin büyük çınarının bugünkü dallarıdır. Ahlak felsefesini emek 
dünyasına egemen kılmak için çalışmaktadır” dedi.
Genel Başkan Yardımcımız Mehmet Keskin de yaptığı kısa ko-
nuşmada katılımcılara teşekkür ederek, seçim çalışmalarında 
başarılar diledi.
HAK-İŞ Ordu İl Başkanı Nevzat Acu ise “Türkiye’nin kalkınmasın-
da emekçilerin alınteri vardır. Emekçileri hiçbir zaman yalnız bı-
rakmayan ve taşeron mücadelesini başlatan Genel Başkanımız 
Mahmut Arslan’a yoğun programında bizleri yalnız bırakmadığı 
için teşekkür ediyorum” dedi.
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GENEL BAŞKANIMIZ 
ARSLAN,
GİRESUN’DA 
TEMSİLCİLERLE 
BULUŞTU
Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 10 Mart 2019 tarihinde 
HAK-İŞ Giresun İl Temsilciler Toplantısı’na katıldı.
HAK-İŞ Giresun İl Başkanı Mustafa Çakır saygı duruşu ve istiklal 
marşının okunmasının ardından bir açılış konuşması yaptı.
Toplantıya Genel Başkanımız Mahmut Arslan’ın yanı sıra, AK 
Parti Giresun Milletvekili Av. Kadir Aydın AK Parti Giresun Be-
lediye Başkan adayı Aytekin Şenlikoğlu, Sendikamızın Kurucu 
ve Onursal Başkanı Hüseyin Tanrıverdi, Sendikamızın Genel 
Başkan Yardımcısı Mehmet Keskin, HAK-İŞ Giresun İl Başkanı 
Mustafa Çakır ve yönetim kurulu üyeleri, HAK-İŞ Ordu İl Baş-
kanı ve HİZMET-İŞ Sendikamız Ordu İl Başkanı Nevzat Acu ve 
yönetim kurulu üyeleri, HAK-İŞ’e bağlı sendikaların Giresun İl 
ve Şube Başkanlıkları, işyeri sendika temsilcilerimiz, komiteleri-
mizin başkanları ve pek çok üyemiz ile basın mensupları katıldı.
Temsilciler Toplantısında yaptığı konuşmada HAK-İŞ’in Gire-
sun’da tarihi bir ilke imza attığını ifade eden Genel Başkanımız 
Mahmut Arslan, “HAK-İŞ’in kurulduğu günden bugüne, emeğin 
ve emekçinin yanında olan yerli ve milli bir sendika” olduğunu 
söyledi.
Genel Başkanımız Mahmut Arslan, “HAK-İŞ örgütlendiği her iş 
yerinde sorumluluk sahibi, hak ve hukuku gözeten, ülkemizin 
bütünlüğünü ve bekasını en az kendi geleceği kadar önemse-
yen, bir yönüyle yerli ve milli, bir yönüyle de evrensel bir sen-
dika anlayışı temsil eden bir emek konfederasyonudur” dedi.
“HAK-İŞ Eşittir Ülkemizin Geleceği”
Hakiş bir sivil toplum örgütüdür, bir emek örgütüdür diyen 
Arslan, “HAK-İŞ eşittir ülkemizin geleceği, HAK-İŞ’in büyümesi 
demek Türkiye’nin büyümesi demektir, HAK-İŞ’in güçlenmesi 
adaletin güçlenmesi demektir. Konfederasyonumuz olarak her 
zaman işçinin, emeğin, emekçinin yanında olmaya devam ede-
ceğiz. HAK-İŞ üyesi olan kardeşlerimiz, milletimize karşı, başını-
zı öne eğdirecek bir ihanetimiz olmamıştır, olmayacaktır. Sizin 
ve sizin emeğinizin sonuna kadar arkasındayız ve asla onu ye-
dirmeyeceğiz. Mücadelemizi hak doğrultusunda sürdürmeye 
devam edeceğiz” dedi.
“31 Mart Seçimleri Bir Referanduma Dönüştü”
31 Mart Yerel seçimleri yerel seçim olmaktan çok uzaklaşıyor. 
Seçimler bir referanduma doğru götürülüyor. Bu referandu-

mun iki ayağı var birisi Cumhur ittifakı diğeri millet ittifakı. Biz 
milletin geleceğinin güvencesi olmak zorundayız. Ülkemizin 
içinden geçtiği zor süreçte milletimiz olarak etrafımızdaki tehli-
keleri, içeriden ve dışarıdan bize yapılan operasyonları bertaraf 
etmek için karşı bir duruş sergilememiz gerekiyor. Bu duruş 15 
Temmuzla beraber başlayan yeni bir duruştur. Biz bu duruşu 
önemsiyoruz. İkincisi, HAK-İŞ’e güvenen, HAK-İŞ’e inanlarla bir-
likte yürümeye devam edeceğiz. HAK-İŞ’İN tutumu açık ve net-
tir. Demokrasi, özgürlükler, haklar, milli irade, ülkemizin bekası 
ve geleceğidir. Ak Parti Giresun Belediye Başkan adayı Aytekin 
Şenlikoğlu’na başarılar diliyorum. Allah yardımcısı olsun” şek-
linde konuştu.
HAK-İŞ’in emekçiler adına vermiş olduğu emek mücadelesi ay-
rıdır diyen AK Parti Giresun Belediye Başkan adayı Aytekin Şen-
likoğlu, “HAK-İŞ’in kritik dönemlerde neler yaptığını hepimiz 
iyi biliyoruz. Allah onlardan razı olsun. Biz de göreve geldikten 
sonra emeğin, emekçinin hakkınızı yedirmemek için elimizden 
geleni yapacağız” diyerek konuşmasını sonlandırdı.
HAK-İŞ’in 43 yılık mücadelesinde çok fazla operasyona maruz 
bırakıldığını ifade eden AK Parti Giresun milletvekili Kadir Aydın 
“HAK-İŞ’i bugünlere getiren genel başkanımız Mahmut Arslan’a 
ve konfederasyonun yöneticilerine teşekkür ediyorum. Toplan-
tınız hayırlara vesile olsun” dedi.
Genel Başkan Yardımcımız Mehmet Keskin de yaptığı kısa ko-
nuşmada katılımcılara teşekkür ederek, seçim çalışmalarında 
adaylara başarılar diledi.
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ARSLAN, 
MERSİN’DE 
TEMSİLCİLER 
TOPLANTISINA 
KATILDI

Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 13 
Mart 2019 tarihinde HAK-İŞ Mersin İl 
Temsilciler Toplantısı’na katıldı.
Toplantıya Genel Başkanımız Mahmut 
Arslan’ın yanı sıra, TBMM Plan ve Bütçe 
Komisyonu Başkanı Lütfü Elvan, Genel 
Başkan Yardımcımız Halil Özdemir, Mer-
sin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı 
Hamit Tuna, Akdeniz Belediye Başkan 
Adayı Mustafa Muhammed Gültak, 
HAK-İŞ Mersin İl Başkanı ve HİZMET-İŞ 
Tarsus Şube Başkanı Hüseyin Gün, HAK-
İŞ’e bağlı sendikaların Mersin İl ve Şube 
Başkanları, işyeri sendika temsilcilerimiz, 
komitelerimizin başkanları, üyelerimiz ve 
basın mensupları katıldı.
Arslan: “HAK-İŞ Mücadelesini 
43 Yıldır Aynı Hassasiyetle 
Sürdürmektedir”
Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 
“HAK-İŞ olarak sadece sendikal müca-
dele yapan değil, aynı zamanda ülkemizi 
ve insanımızı ilgilendiren her konuda söz 
söyleyen, çözüm önerisi sunan, varsa 
itirazlarını yapabilen bir sivil toplum ör-
gütüyüz. HAK-İŞ, 43 yıllık tarihinde hep 
bu hassasiyetle hareket etmiştir. HAK-İŞ, 
dün olduğu gibi bugün de aynı hassasi-
yetle ve aynı istikametteki mücadelesini 
sürdürmektedir” dedi.
Arslan’dan Tehlikelere Karşı Birlikte 
Hareket Etme Çağrısı
Arslan, Türkiye’nin aleyhine yönelik içeri 
ve dışarıdaki bütün oluşumlara karşı bir-
likte hareket etme çağrısı yaptı. Arslan, 
“HAK-İŞ olarak her zaman özgürlüğümü-
ze, demokrasimize ve milletimizin beka-
sına sahip çıktık. Bu yerel seçimleri de bu 
hassasiyetle sürdürmemiz gerekiyor. Kü-
çük hesapları bırakıp, milletin bekasına 

yönelik bir saldırı varsa bunun karşısında 
saf tutmalıyız” ifadelerini kullandı.
HAK-İŞ’in ülkemizin geleceğine, birliği-
ne, beraberliğine ve bekasına yönelik 
her türlü tezgâha, her türlü hesaba kar-
şı birlikte mücadele ettiğini vurgulayan 
Arslan, şunları söyledi: “Eğer bugün 
işyerlerine gidebiliyorsak, ekmeğimiz, 
işimiz varsa, yarına dair umutlarımız var-
sa birlik ve bütünlüğü sağlayabildiğimiz 
içindir. Sandığa giderken, vicdanınızla 
ve mantığınızla hareket ederek oyunuzu 
kullanın. Milletimizin sağduyusuna, basi-
retine, öngörüsüne güveniyoruz. Çünkü 
ne zaman ülkemiz sıkıntıya girse sandığa 
gidildiği zaman milletimiz gereken dersi 
vermiştir. 31 Mart seçimlerinin ülkemiz-
de yeni bir dönemin başlayacağı, Türki-
ye’nin birlik ve bütünlüğünün, bekasının 
daha da güçleneceği bir seçim olmasını 
temenni ediyorum” diyerek büyük şehir 
belediye başkan adaylarına başarılar di-
ledi.
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı 
Lütfi Elvan, “HAK-İŞ,  demokrasi konu-
sunda, milli iradenin bu ülkedeki tesisin-
de inanılmaz bir gayret sarf etmiştir. Hep 
zor günlerimizde milletimizle birlikte 
olmuştur. HAK-İŞ bundan sonra da mil-
letiyle hareket etmeye devam edecektir.  
Mahmut Arslan işçilerin sorunlarını bize 
her zaman ileterek o sorunların çözümü 
konusunda çaba sarf etmemizi istemiştir. 
İşçilerin davasını güçlü bir şekilde savun-
masından dolayı kendisine teşekkür edi-
yorum” dedi.
Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Ada-
yı Hamit Tuna da 15 yıldır milletin tevec-
cühü ile Toroslar Belediye Başkanlığını 
yaptığını hatırlatarak, “Üreterek ve ülke 

ekonomisine değer katarak çalışıyoruz. 
Sendika himayesinde teşkilatlı bir yapı-
nın sahada olması bizlere daha fazla de-
ğer katıyor. HAK-İŞ’in davetinde bulun-
maktan gurur duyuyorum” dedi.
Akdeniz Belediye Başkan Adayı Mustafa 
Muhammed Gültak, demokrasinin öne-
mine ve sandığın gücüne işaret ettiği bir 
selamlama konuşması yaptı.
HAK-İŞ Mersin İl Başkanı Hüseyin Gün, 
HAK-İŞ’in Mersin’de üye sayısını her ge-
çen gün daha da artırdığını belirterek, 
sendikal istikrara vurgu yaptı.
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Genel Başkanımız Mahmut Arslan 13 Mart 2019 tarihinde Ada-
na Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü’yü ziyaret etti.

Ziyarete Genel Başkan Yardımcımız Halil Özdemir, Karaman 
Şube Başkanımız Mehmet Bayrakçı ile Adana Şube Başkanımız 
Abdurrahman Yücel de eşlik etti.

ARSLAN, ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI SÖZLÜ’YÜ 

ZİYARET ETTİ

ARSLAN, YÜREĞİR BELEDİYE BAŞKAN ADAYI KOCAİSPİR’E 

BAŞARILAR DİLEDİ
Genel Başkanımız Mahmut Arslan 13 Mart 2019 tarihinde Ada-
na’ya bağlı Yüreğir Belediyesi Ak Parti Belediye Başkan Adayı 
Fatih Mehmet Kocaispir’in seçim bürosunu ziyaret etti. 
Arslan 31 Mart 2019’da yapılacak yerel seçim öncesi Kocais-

pir’e başarılar diledi.
Ziyarete Genel Başkan Yardımcımız Halil Özdemir ve Adana 
Şube Başkanımız Abdurrahman Yücel de eşlik etti.
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ARSLAN, 
ADANA’DA 
TEMSİLCİLER 
TOPLANTISINA 
KATILDI

Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 13 Mart 2019 tarihinde 
HAK-İŞ Adana İl Temsilciler toplantısına katıldı.
Toplantıya Genel Başkanımız Mahmut Arslan’ın yanı sıra, Ge-
nel Başkan Yardımcımız Halil Özdemir,  HAK-İŞ Adana İl Başkanı 
ve HİZMET-İŞ Sendikamız Adana Şube Başkanı Abdurrahman 
Yücel ve yönetim kurulu üyeleri, HAK-İŞ Karaman İl Başkanı ve 
HİZMET-İŞ Sendikamız Karaman Şube Başkanı Mehmet Bayrak-
çı, HAK-İŞ’e bağlı sendikaların Adana İl ve Şube Başkanlıkları, iş-
yeri sendika temsilcilerimiz, komitelerimizin başkanları katıldı.
Temsilciler Toplantısında konuşan Genel Başkanımız Mahmut 
Arslan, 12 yıldır taşeron mücadelesinin içerisinde olduğunu be-
lirterek, “HAK-İŞ demokratik bir emek örgütüdür. ÖSP sistemini 
çöpe attık ve taşeron işçilerin kadro almasında HAK-İŞ olarak 
çok çalıştık. Çalışmalarımızın sonucunda 1 milyona yakın çalışa-
nın kadro almasını sağladık. Ancak tüm bu başarıların yanında 
KİT’ler başta olmak üzere taşeron şirketlerde çalışıp kadro ala-

mayan arkadaşlarımız var. Bunların kadro almaları için de mü-
cadelemizi sürdürmeye devam ediyoruz” diye konuştu.
“Tavrımızı Ortaya Koyduk”
HAK-İŞ’in sendikacılık dışında bazı sorumlulukları da üstlendi-
ğini anlatan Arslan, “HAK-İŞ olarak her zaman görev üstlendik. 
Anayasa değişikliği referandumunda “Evet”ten yana tavır aldık. 
“Darbelerin karanlığından demokrasinin aydınlığına evet” slo-
ganıyla başlatılan kampanyaya destek verdik. Cumhurbaşkanlı-
ğı Hükümet Sistemini içeren 16 Nisan 2017 Anayasa değişikliği 
referandumunda “Evet”ten yana tavır aldık. 40 günde 50 top-
lantı yaparak kampanyaya destek verdik.” diye konuştu.
Temsilciler toplantısının basına kapalı bölümünde Genel Baş-
kanımız Arslan, başta taşerondan kadroya yeni geçen işçilerin 
durumu, enflasyon zammı talebi ve gündeme ilişkin bilgilendir-
melerde bulunarak temsilcilerin sorularını yanıtladı.

ARSLAN, YENİMAHALLE’DE 
İŞÇİLERLE BİR ARAYA GELDİ
Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 14 Mart 2019 tarihinde 2 
No’lu Şubemiz tarafından Yenimahalle’de düzenlenen prog-
ramda işçilerle bir araya geldi.
Programa, Genel Başkanımız Mahmut Arslan’ın yanı sıra, AK 
Parti Yenimahalle Belediye Başkan Adayı Veysel Tiryaki, konfe-
derasyonumuza bağlı sendikalarımızın başkan ve yöneticileri, 
2 No’lu Şube Başkanımız Recep Dere ve şube yöneticileri ile 
üyelerimiz katıldı.
Genel Başkanımız Mahmut Arslan, “Veysel Tiryaki ile 15 yıl bir-
likte çalışma imkanımız oldu. Çok zor dönemleri birlikte atlattık. 
Sayın Tiryaki, ne kadar zorluk olursa olsun mutlaka sorunlara 
çözüm bulmaya kararlı bir anlayışla hareket eden birisi oldu. Sa-
yın Veysel Tiryaki Altındağ Belediye Başkanı olarak görev yaptığı 
dönemde belediyenin çözülmez denilen sorunlarını çözmek için 
büyük bir mücadele ve çaba ortaya koymuştur” dedi.
Yenimahalle Belediye Başkan Adayı Veysel Tiryaki, “Altındağ 
Belediyesi’nde uyguladığımız yol ve yöntemlerle doğru bir 

yolda olduğumuz anlaşılmıştır. Altındağ Belediye Başkanlığım 
döneminde taşeron firmaları mümkün olduğu kadar yanımızda 
tutmadık. İşlerimizi daha çok belediyemizin kendi personeliyle 
yapma yoluna gittik. Altındağlı işçilerimiz ev köy sahibi olsun 
diye elimizden gelen gayreti gösterdik. Hiçbir işçi arkadaşımızın 
kalbini kırmadık. Adaletli olduk” dedi.
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ARSLAN, ESKİŞEHİR’DE HAK-İŞ TEMSİLCİLER TOPLANTISINA KATILDI
Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 28 Mart 2019 
tarihinde HAK-İŞ Eskişehir İl Temsilciler Toplantısı’na 
katıldı.
Toplantıya Genel Başkanımız Mahmut Arslan’ın yanı 
sıra, Kültür ve Turizm eski Bakanı ve AK Parti Eskişe-
hir Milletvekili Prof. Dr. Nabi Avcı, AK Parti Eskişehir 
Milletvekili Prof. Dr. Emine Nur Günay, Öz İplik-İş Ge-
nel Başkanı Rafi Ay, Eskişehir İl Başkanımız ve HAK-
İŞ İl Başkanı Ayşegül Durur, Ege Bölge Başkanımız 
Ahmet Özen, Öz Güven-Sen Genel Başkan Yardım-
cısı Mehmet Ali Sipahi, Mihalıççık Belediye Başkan 
Yardımcısı Engin Eren, Eğitim-Bir Sen İl Başkanı Mu-
ammer Karaman, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler 
İl Müdürü Alper Sezer, İl Sağlık Müdürlüğü Personel 
ve Destek Hizmetleri Başkanı Dr. Seydi Ahmet Güllü, 
SARAR Genel Müdürü Alaatin Çoban, HAK-İŞ’e bağ-
lı sendikaların Eskişehir İl ve Şube Başkanları, işyeri 
sendika temsilcilerimiz, komitelerimizin başkanları 
ve pek çok üyemiz ile basın mensupları katıldı.

Arslan: “HAK-İŞ Çözüm Odaklı Bir 
Emek Konfederasyonudur”
İl Temsilciler Toplantısında konuşan Ge-
nel Başkanımız Mahmut Arslan, “HAK-İŞ, 
işçi-işveren ilişkilerini sosyal diyalog me-
kanizmalarıyla yürüten çözüm üretmeye 
odaklı bir konfederasyondur. HAK-İŞ’in 
bir yönüyle yerli ve milli, bir yönüyle de 
evrensel bir emek örgütüdür” dedi.
“Demokrasiyi Güçlendirmek İçin 
Çalışıyoruz”
Demokrasiyi güçlendirmek için çalıştıkla-
rını belirten Arslan, “Türkiye’miz maale-
sef tarihi darbelerle dolu bir ülke. HAK-İŞ 
olarak 12 Eylül’den 15 Temmuz’a bütün 
darbelerde ve darbe girişimlerinde boş 
durmadık, demokrasiden yana tavır al-
dık. Çünkü HAK-İŞ, sadece sendikal bir 
örgüt değil, aynı zamanda etkin bir sivil 
toplum örgütüdür. Türkiye’nin sorunları-

na çözüm üreten bir konfederasyondur. 
Sorumluluklarımızın farkındayız. Dün ol-
duğu gibi bugün de yarın da demokrasi-
den, milli iradeden, milletimizin birliğin-
den yanayız. Ülkemizin geleceği için çaba 
sarf etmeye devam edeceğiz” şeklinde 
konuştu.
AK Parti Eskişehir Milletvekili Prof. Dr. 
Nabi Avcı, “HAK-İŞ tarihi Türkiye’de de-
mokrasi mücadelesinin de tarihidir. HAK-
İŞ hem emek örgütü hem de demokrasi 
mücadelesinin savunucusudur; darbeler 
ve darbe teşebbüslerinde hakkın ve hal-
kın yanında durdu. Sizlerin huzurunda 
HAK-İŞ’e teşekkür ediyorum” dedi.
AK Parti Eskişehir Milletvekili Emine Nur 
Günay, kısa bir selamlama konuşması ya-

parak, toplantının hayırlara vesile olması 
temennisinde bulundu.
Eskişehir İl Başkanımız ve HAK-İŞ İl Baş-
kanı Ayşegül Durur, temsilciler toplantı-
sına ilgilerinden dolayı katılımlara teşek-
kür etti.
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Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 18 
Mart 2019 tarihinde HAK-İŞ Kahraman-
maraş İl Temsilciler Toplantısına katıldı.
Toplantıya Genel Başkanımız Mahmut 
Arslan’ın yanı sıra, AK Parti Kahraman-
maraş Milletvekilleri Habibe Öçal, İmran 
Kılıç, Celalettin Güvenç, Kahramanmaraş 
Büyükşehir Belediye Başkanı Fatih Erkoç, 
Cumhur İttifakı Kahramanmaraş Büyük-
şehir Belediye Başkanı Adayı Hayrettin 
Güngör, Kurucu ve Onursal Başkanımız 
Hüseyin Tanrıverdi, Onikişubat Beledi-
ye Başkanı Hanefi Mahçiçek, HİZMET-İŞ 
Sendikası Onursal Başkanı Hüseyin Tan-
rıverdi, HAK-İŞ Kahramanmaraş İl Başka-
nı ve Kahramanmaraş Şube Başkanımız 
Ömer Çınar, HAK-İŞ’e bağlı sendikaların 
Kahramanmaraş İl ve Şube Başkanları, 
işyeri sendika temsilcileri, komite baş-
kanları, üyelerimiz ve basın mensupları 
katıldı.
Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 18 
Mart 2019 tarihinde HAK-İŞ Kahraman-
maraş İl Temsilciler Toplantısına katıldı.
Toplantıya Genel Başkanımız Mahmut 
Arslan’ın yanı sıra, AK Parti Kahraman-
maraş Milletvekilleri Habibe Öçal, İmran 
Kılıç, Celalettin Güvenç, Kahramanmaraş 
Büyükşehir Belediye Başkanı Fatih Erkoç, 
Cumhur İttifakı Kahramanmaraş Büyük-
şehir Belediye Başkanı Adayı Hayrettin 
Güngör, Kurucu ve Onursal Başkanımız 
Hüseyin Tanrıverdi, Onikişubat Beledi-
ye Başkanı Hanefi Mahçiçek, HİZMET-İŞ 
Sendikası Onursal Başkanı Hüseyin Tan-
rıverdi, HAK-İŞ Kahramanmaraş İl Başka-
nı ve Kahramanmaraş Şube Başkanımız 

Ömer Çınar, HAK-İŞ’e bağlı sendikaların 
Kahramanmaraş İl ve Şube Başkanları, iş-
yeri sendika temsilcileri, komite başkanla-
rı, üyelerimiz ve basın mensupları katıldı.
Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 18 
Mart Çanakkale Zaferi’nin yaşandığı tari-
hi bir günde Kahramanmaraş’ta olmak-
tan duyduğu gururu ifade ederek, “18 
Mart’ta Çanakkale’de yazılan destanın 
devamı 12 Şubat’ta Kahramanmaraş’ta 
atıldı. Bu sebeple bu özel günde burada 
olmak onur vericidir” dedi.
AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Ha-
bibe Öçal, HAK-İŞ’in kendisi için büyük 
bir önem taşıdığını belirterek, “HAK-İŞ’in 
her zaman işçinin ve emeğin yanında ol-
duğunu biliyoruz. HAK-İŞ yerli ve milli bir 
sendikadır. Tüm zor zamanlarda vatanın 
ve milletin yanında yer aldı. Bir sivil top-
lum kuruluşu olarak görevini yerine layı-
kıyla getirdi ve millete hizmet etti” diye 
konuştu.
Kahramanmaraş Milletvekili İmran Kılıç, 
“İşçi hakkı alınmaz, işçinin hakkı verilir. 
Yerli ve milli sendikaların kurulmasında 
emeği geçen herkese teşekkür ediyo-
rum” dedi.
HİZMET-İŞ Sendikası Onursal Genel Baş-
kanı Hüseyin Tanrıverdi, “HAK-İŞ sonuç 
alma becerisini gösteren bir kuruluştur” 
dedi.
HAK-İŞ Kahramanmaraş İl Başkanı ve 
Kahramanmaraş Şube Başkanımız Ömer 
Çınar da 18 Mart Çanakkale Zaferi’nin 
önemine değinen bir açılış konuşması 
yaptı.

ARSLAN, KAHRAMANMARAŞ’TA İŞÇİLERLE BULUŞTU
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Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 18 Mart 2019 tarihinde 
HAK-İŞ Adıyaman İl Temsilciler toplantısına katıldı.
Toplantıya Genel Başkanımız Mahmut Arslan’ın yanı sıra, Ku-
rucu ve Onursal Genel Başkanımız Hüseyin Tanrıverdi, AK Parti 
Adıyaman Belediye Başkan adayı Dr. Süleyman Kılınç, AK Par-
ti Adıyaman İl Başkanı Mehmet Dağtekin, HAK-İŞ Adıyaman İl 
Başkanı ve Adıyaman Şube Başkanımız Hasan Kılınç ve yönetim 
kurulu üyeleri, HAK-İŞ’e bağlı sendikaların Adıyaman İl ve Şube 
Başkanlıkları, işyeri sendika temsilcilerimiz, komitelerimizin 
başkanları katıldı.
Toplantıda konuşan Genel Başkanımız Mahmut Arslan, uzun 
yıllardır taşeron mücadelesinin içerisinde olduğunu belirterek, 
“HAK-İŞ demokratik bir emek örgütüdür. Taşeron işçilerin kad-
ro almasında HAK-İŞ olarak çok çalıştık. Çalışmalarımızın sonu-
cunda 1 milyona yakın çalışanın kadro almasını sağladık. Halen 
bazı eksiklikleri olsa da büyük bir başarı sağladık. Ancak tüm 
bu başarıların yanında kadro alamayan arkadaşlarımız var. Bun-
ların kadro almaları için de mücadelemizi sürdürmeye devam 
ediyoruz” diye konuştu.
Bu toplantıda Genel Başkanımız Mahmut Arslan, Kurucu ve 
Onursal Genel Başkanımız Hüseyin Tanrıverdi ve emekçilerle 
birlikte olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren AK Parti 
Adıyaman Belediye Başkan Adayı Süleyman  Kılınç, “Milletimiz, 
feraset sahibidir. Milletimiz bu seçimlerde de ferasetini göste-
recek, vatanımızın, milletimizin bekası için en doğru kararı ve-
recektir” dedi.
HAK-İŞ’in emek mücadelesinde gösterdiği çabayı hatırlatan AK 
Parti İl başkanı Mehmet Dağtekin, “Her yapılan toplantımızı 
HAK-İŞ’in ev sahipliğinde gerçekleşirdik. Sendikal hareket nok-
tasında sadece kendisiyle değil işi dava olarak görüp geniş yel-
pazeden bakan HAK-İŞ’i tebrik ediyor. Süleyman Kılınç’a seçim 

çalışmalarında başarılar diliyorum” dedi.
Tanrıverdi HİZMET-İŞ sendikasının temellerinin Adıyaman’da 
atıldığını belirterek. “HİZMET- İŞ şimdi 40 yılını geride bıraktı. 
Türkiye’nin en büyük sendikası oldu. Nicelik ve nitelik olarak 
büyüdü. Hem Türk sendikacılık hareketinde hem de dünya sen-
dikacılık hareketi içerisinde itibar kazandı.  HİZMET-İŞ emeğe 
saygı sendikacılık hareketi yapıyor ve dünya çapında da kabul 
gördü. Nicelik olarak büyüyen HİZMET-İŞ, HAK-İŞ içinde de 
büyüyerek HAK-İŞ Genel Başkanlığı’na Mahmut Arslan seçildi. 
HİZMET-İŞ samimiyetin ve emeğe saygının abidesi oldu.  Sen-
dikamızı STK olarak görmek gerekmektedir. STK olmak sadece 
üyelerinin değil tüm toplumun bütün hak ve menfaatlerini ko-
rumak, kimsesizlerin kimsesi olabilmektir. HİZMET-İŞ bütün ih-
tiyaç sahibi ülkelerin yanında oldu ve olmaya devam edecektir. 
Bunları sizin desteklerinizle yaptı ve yapmaya devam edecektir. 
Süleyman Kılınç’a seçim çalışmalarında başarılar diliyorum” 
dedi.
Adıyaman Şube Başkanımız Hasan Kılınç toplantıda bir açılış 
konuşması yaptı.

ARSLAN, ADIYAMAN’DA İŞÇİLERLE BİR ARAYA GELDİ
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Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 19 Mart 2019 tarihinde 
HAK-İŞ Malatya İl Temsilciler Toplantısına katıldı.
Toplantıya Genel Başkanımız Mahmut Arslan’ın yanı sıra, AK 
Parti Malatya Milletvekili Gümrük ve Ticaret Eski Bakanı Bülent 
Tüfenkci, AK Parti Milletvekili MKYK üyesi Öznur Çalık, AK Parti 
Milletvekili Eski Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet 
Çakır, AK Parti Milletvekili Hakan Kâhtalı, MHP Milletvekili Meh-
met Celal Fendoğlu, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı 
Uğur Polat, HAK-İŞ Malatya İl Başkanı ve Malatya Şube Başka-
nımız Bünyamin Geleri, Ak Parti Malatya İl Başkanı İhsan Koca, 
MHP İl Başkanı Bülent Avşar, Battalgazi Belediye Başkanı ve AK 
Parti Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Selahattin Gür-
kan, Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, AK Parti Battalga-
zi Belediye Başkan adayı Osman Güder, Turgut Özal Üniversitesi 
Rektörü Aysun Baykarabulut, İnönü Üniversitesi Rektörü Ahmet 
Kızılay,  Turgut Özal Hastanesi Başhekimi Ali Beytur, Malatya İl 
Sağlık Müdürü Recep Bentli, Motaş Genel Müdürü Enver Sedat 
Tamgacı, Yurtkur İl Müdürü Ebubekir Kayhan, Aile Sosyal Politi-
kalar İl Müdürü Rasim Bulut, Kurucu ve Onursal Genel Başkanı-
mız Hüseyin Tanrıverdi, HAK-İŞ’e bağlı sendikaların Malatya İl ve 
Şube Başkanları, işyeri sendika temsilcileri, komite başkanları, 
üyelerimiz ve basın mensupları katıldı.
Temsilciler toplantısında konuşan Genel Başkanımız Mahmut 
Arslan, kamuda taşeron işçiliğinin çözümünü tarihi bir başarı 
olarak değerlendirdi.
Arslan, “Haksızlığın, adaletsizliğin, her türlü istismarın yapıldığı 
taşeron sisteminin ortadan kalkması için büyük mücadele ver-

dik. Tarihi bir başarıyı hep birlikte gerçekleştirdik” dedi.
HAK-İŞ’in sendikacılık dışında sorumlulukları da üstlendiğini ifa-
de eden Arslan, ülkemizin ekonomik ve demokratik gelişimine 
de katkı verdiklerini söyledi.
Seçimlerin, demokrasinin en temel unsuru olduğunu belirten 
Arslan, emekçileri sandığa gidip oy kullanmaya çağırdı. Arslan, 
“Seçimler milli iradenin tecelli ettiği durumdur. Önümüzdeki sü-
reç zor ve meşakkatli bir süreçtir. Dünyadaki değişik bölgelerde 
mazlumların yaşadığı zorlukları yaşamamak için demokrasiden 
yana yer almalıyız. Milletin iradesi ve milletin seçtiklerinin yanın-
da olacağız” şeklinde konuştu.
AK Parti Malatya Milletvekili ve MKYK üyesi Öznur Çalık, “HAK-
İŞ her zaman haktan, hukuktan haklıdan, demokrasiden yana 
oldu. İşçilerin haklarını savunan sendikacılık yaptı. Bayrağının 
yanında, ezanın yanında yer aldı. Gösterdiği dik duruştan ötürü 
HAK-İŞ’e teşekkür ediyorum” diye konuştu.
Battalgazi Belediye Başkanı ve AK Parti Malatya Büyükşehir Be-
lediye Başkan adayı Selahattin Gürkan, emek ve demokraside 
yana tavrından dolayı Genel Başkanımız Arslan’a teşekkür etti. 
Gürkan, 31 Mart yerel seçimlerinin hayırlı olmasını temenni 
etti.
Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, “HAK-İŞ, 
ismi üzere hakkın temsilciğini yapmıştır. Haktan yana olmuş ve 
çizgisini bozmamıştır. Darbe girişimlerinde de hakkın ve mille-
tin yanında yer aldı. Bugün burada da bunu görüyoruz. Tüm 
Malatya olarak işçi kardeşlerimizin haklarını gözettik. Bundan 
sonra da böyle devam edecektir” dedi.
AK Parti Malatya Milletvekili Gümrük ve Ticaret Eski Bakanı 
Bülent Tüfenkci, “HAK-İŞ’in işçinin, emekçinin yanında 
olduğunu belirterek, “ HAK-İŞ hep haklıdan yana oldu. Çalıştığı 
iş yerini, fabrikayı, devlet kurumunu kendi kurumu bildi. 
Haktan ve adaletten yana oldu. Ne işçi ezilsin ne işveren ezilsin 
anlayışıyla sendikacılık yürüttü” dedi.
HAK-İŞ Malatya İl Başkanı Bünyamin Geleri toplantıda bir 
açılış konuşması yaparak; “HAK-İŞ Malatya İl Başkanlığı 9000 
üyesiyle 25 yıldır burada hizmet vermekte ve zirvedeki yerini 
korumaktadır. HAK-İŞ ülkemizin değerlerini gözeten yerli, 
milli ve uluslararası bir sendikal anlayışı temsil eden emek 
hareketidir. Toplantımız hayırlı uğurlu olsun” dedi.

ARSLAN, 
MALATYA’DA 
HAK-İŞ 
TEMSİLCİLER 
TOPLANTISINA 
KATILDI
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Genel Başkanımız Mahmut Arslan 19 
Mart 2019 tarihinde Malatya Battalgazi 
Belediyesi’nin düzenlediği toplu açılış tö-
renine katıldı.
Törende konuşan Genel Başkanımız Ars-
lan, Battalgazi Belediye Başkanı ve 31 
Mart yerel seçimlerinde Ak Parti Ma-
latya Büyükşehir Başkan Adayı Selehat-
tin Gürkan’ın başarılı hizmetlere imza 
attığını belirterek, “Selahattin Gürkan 
başkanı hepimiz tanıyoruz. Onun burada 
sayamadığı hizmetleri de biliyoruz. Bu 
şehrin yaşanabilir bir kent olma nokta-
sındaki ihtiyaçlarını son derece iyi analiz 
edip ve bunun önemli adımlarını atarak, 
bu başarı öyküsünü gerçekleştirdiği için 
sayın başkanı ve ekibini huzurlarınızda 
kutlamak istiyorum. Çalışanlar olarak 
kendisi ile tam bir uyum içerisinde, tam 
bir dayanışma içerisinde çalıştık. İnşallah 
bundan sonraki süreçte de sayın baş-
kanın yeni başarılara imza atacağı, yeni 
hizmetleri ortaya koyacağı güzel günleri 
Malatyalı hemşerilerimize kazandırmış 
olur” dedi.
Konuşmaların ardından açılış töreni ger-
çekleştirildi.

ARSLAN, BATTALGAZİ BELEDİYESİNİN TOPLU AÇILIŞ TÖRENİNE KATILDI
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Genel Başkanımız Mahmut 
Arslan, 20 Mart 2019 
tarihinde HAK-İŞ Samsun 
İl Temsilciler Toplantısı’na 
katıldı.

ARSLAN, 
SAMSUN’DA 
İŞÇİLERLE 
BULUŞTU

Toplantıya Genel Başkanımız Mahmut 
Arslan’ın yanı sıra, Genel Başkan Vekilimiz 
Av. Hüseyin Öz, HAK-İŞ Samsun İl Başkanı 
ve Samsun Şube Başkanımız Ziya Uzun, 
AK Parti Samsun Büyükşehir Belediye 
Başkanı adayı Bayındırlık ve İskân eski 
Bakanı Mustafa Demir, İlkadım Belediye 
Başkanı Erdoğan Tok, Samsun Gençlik ve 
Spor İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu, 
Memur-Sen il başkanı Hamdi Yıldız, HAK-
İŞ’e bağlı sendikaların Samsun il ve şube 
başkanlıkları, işyeri sendika temsilcileri-
miz, komitelerimizin başkanları ve pek 
çok üyemiz ile basın mensupları katıldı.
Temsilciler Toplantısında konuşan Genel 
Başkanımız Mahmut Arslan, kurtuluş 
mücadelesinin başlatıldığı Samsun’da 
bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile 
getirdi.
“Milli İradenin Tecellisi” 
Seçimlerin, demokrasinin en temel un-
suru olduğunu belirten Arslan, bütün 
emekçileri sandığa gidip oy kullanmaya 
çağırdı. Arslan, “Seçimler milli iradenin 

tecelli ettiği durumdur. Önümüzdeki sü-
reç zor ve meşakkatli bir süreçtir. Milletin 
iradesi ve milletin seçtiklerinin yanında 
olacağız. Seçim çalışmalarında belediye 
başkan adaylarına başarılar diliyorum” 
dedi.
AK Parti Büyükşehir Belediye Başkanı 
adayı Bayındırlık ve İskan eski Bakanı 
Mustafa Demir de, “HAK-İŞ Türk Sendika-
cılık hayatına yeni bir soluk, yeni bir tarif 
getirmiştir. Hak kavramını kendine ada-
mış, milletimizin zor zamanlarda yanında 
olmuştur. Bu uğurda şehitler vermiştir” 
diye konuştu.
İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok 
da, işçilerin haklarını bir gün bile aksat-
madığını söyledi. Tok, “2004-2009 bele-
diye başkanlığı dönemimde ilk defa HİZ-
MET-İŞ ile beraber sözleşmeyi imzalayan 
ve en yüksek rakamla sözleşme yapan bir 
belediye başkanıyım. En yüksek sosyal 
hakları biz veriyoruz. İşçilerin haklarını 
bir gün bile aksatmadık. Bu konuda ken-
dimizi ispatlamış bir belediyeyiz” dedi.
HAK-İŞ Samsun İl Başkanı ve Samsun 

Şube Başkanımız Ziya Uzun ise, “HAK-İŞ 
Samsun’da 8 bin üyesiyle yetkili en büyük 
Konfederasyon olduğunu kaydetti. Uzun, 
HAK-İŞ ve HİZMET-İŞ Sendikamızın yerli 
ve milli duruşuna dikkat çekti.
Temsilciler toplantısının basına kapalı 
bölümünde Genel Başkanımız Arslan, 
başta taşerondan kadroya yeni geçen iş-
çilerin durumu, enflasyon zammı talebi 
ve KİT’lerde kadro kapsamı dışında kalan 
çalışanlar olmak üzere çalışma hayatına 
ve gündeme ilişkin bilgilendirmelerde 
bulundu. Genel Başkan Vekilimiz Av. Hü-
seyin Öz, kıdem tazminatı, taşeronların 
yıllık izin alacakları hakkında bilgi vererek 
temsilcilerin sorularını yanıtladı.
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ARSLAN, 
ANTALYA’DA 
İŞÇİLERLE 
BULUŞTU

Toplantıya Genel Başkanımız Mahmut Arslan, HAK-İŞ Genel 
Başkan yardımcısı Mustafa Toruntay, Antalya Büyükşehir Be-
lediye Başkanı Menderes Türel, HAK-İŞ Antalya İl Başkanı Mu-
hammed Talha Kandil, HAK-İŞ’e bağlı sendikaların Antalya İl ve 
Şube Başkanlıkları, belediye başkan yardımcıları, belediye ça-
lışanları, işyeri sendika temsilcileri, komite başkanları ve basın 
mensupları katıldı.
Arslan, Nevruz Bayramı’nı Kutladı
Toplantıda konuşan Genel Başkanımız Mahmut Arslan, Nevruz 
Bayramı’nı kutladı.
Nevruz’un baharın müjdecisi olduğunu hatırlatan Arslan, “Kar-
deşliğin, dayanışmanın, dostluğun zirveye çıktığı Nevruz’un ba-
rış ve dayanışmaya vesile olmasını temenni etti.
Antalya’da imzaladığımız toplu iş sözleşmelerinin hiçbirinde sı-
kıntı yaşamadığımızı kaydeden Arslan, “Sorunlarımızı müzakere 
ederek çözdük. Arkadaşlarımız Türkiye’nin en önde gelen ücret-
lerine imza atıyorlar” dedi.
Antalya’da 7 bin 500’e yakın emekçinin HAK-İŞ’e bağlı sendika-
lara üye olduğunu belirten Arslan, “Antalya Büyükşehir Beledi-
yesi İnsan Kaynakları A.Ş. ile toplu iş sözleşmesi görüşmelerimi-
zi başlattıklarını söyledi.
Antalya Büyükşehir Belediyesi’nde enflasyon farkının da üzerin-
de bir artış sağlandığını kaydeden Arslan,  Bu fark Antalya için 
takdir edilecek bir durumdur” dedi.
“Antalya’yı İşçilerimizle Birlikte Geliştirdik”
Emekçilerin görünmez kahramanlar olduğunu hatırlatan An-
talya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, Antalya’yı 
işçilerin sayesinde geliştirdik ve her zaman işçiden yana olduk. 
Taşeron konusu hükümetimiz ve HAK-İŞ’in çabalarıyla bir çır-
pıda çözüldü. Hükümetimiz asgari ücreti artırarak işçinin refah 
seviyesini yükseltti” dedi.
Antalya Büyükşehir Belediyesi olarak işçi ücret artışlarının enf-
lasyon zammının altında kalmaması için taşın altına ellerini koy-
duklarını ifade eden Türel, “İşçilerimizin maaşlarında yüzde 47 
artış sağladık. Hayırlı olsun” diye konuştu.
HAK-İŞ Antalya İl Başkanı Muhammed Talha Kandil, toplantıda 
bir açılış konuşması yaptı.

Konuşmaların ardından toplu iş sözleşmesi ön protokolü, Ge-
nel Başkanımız Mahmut Arslan ile Antalya Büyükşehir Belediye 
Başkanı Menderes Türel tarafından imzalandı.

Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 
21 Mart 2019 tarihinde HAK-İŞ 
Antalya İl Başkanlığı Birlik ve 
Dayanışma Toplantısı’na katıldı.
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Genel Başkan Yardımcımız Celal Yıldız, 22 Mart 2019 tarihinde 
Ankara Mamak’ta Ankara 4 No.lu Şubemiz tarafından düzenle-
nen bilgilendirme toplantısına katıldı.
Toplantıya Genel Başkan Yardımcımız Celal Yıldız’ın yanı sıra 
Eski Başbakan Yardımcısı ve AK Parti Milletvekili Yalçın Akdo-
ğan, Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, AK Parti Mamak 
Belediye Başkan Adayı Murat Köse, Ankara 4 No.lu Şube Baş-
kanımız Yusuf Güler ve şube yönetim kurulu üyeleri, Genel 
merkez kadın Komitemiz Başkan Yardımcısı Arzu Kahveci, işyeri 
sendika temsilcilerimiz, üyelerimiz ve basın mensupları katıldı.
Bilgilendirme toplantısında konuşan Genel Başkan Yardımcımız 
Celal Yıldız, sendikamızın çalışmaları hakkında bilgi verdi.
HİZMET-İŞ Sendikamızın, 320 bini aşkın üyesiyle ülkemizin en 
büyük sendikası olduğunu hatırlatan Yıldız, Mamak Belediye-
si’nde çalışan üyelerimiz başta olmak üzere tüm üyelerimize 
sendikamıza teveccühlerinden dolayı teşekkür etti.
Sendikamızın emekçilerin hak ve hukukunu gözetmenin yanı 
sıra, demokrasiye de sahip çıkan bir emek örgütü olduğunu be-
lirten Yıldız, bütün antidemokratik süreçlerde demokrasiden ve 
milli iradeden yanı tavır aldık” dedi.
31 Mart yerel seçimlerinin önemine vurgu yapan Yıldız, adayla 
seçimlerde başarılar diledi.
Toplantıda Eski Başbakan Yardımcısı ve AK Parti Milletvekili 
Yalçın Akdoğan, Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül ve AK 
Parti Mamak Belediye Başkan Adayı Murat Köse de konuşma 
yaparak, emeğin, emekçinin ve demokrasinin önemine vurgu 
yaptılar.

YILDIZ, MAMAK’TA 
BİLGİLENDİRME TOPLANTISI’NA 
KATILDI
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Karabük İşçi Buluşması, 22 Mart 2019 ta-
rihinde Karabük Üniversitesi Hamit Çep-
ni Konferans Salonu’nda yoğun katılımla 
gerçekleştirildi.
İşçi Buluşmasına Genel Başkan Vekilimiz 
Av. Hüseyin Öz, HAK-İŞ Genel Sekreteri 
Dr. Osman Yıldız, Ak Parti Milletvekilleri 
Cumhur İnal ve Niyazi Güneş, Ak Parti Dış 
İlişkiler Başkan Yardımcısı Mehmet Cey-
lan, Ak Parti İl Başkanı İsmail Altınöz, Ak 
Parti Karabük Belediye Başkan Adayı Bur-
hanettin Uysal, Ankara 2 No.lu Şube Baş-
kanımız Recep Dere, Kastamonu İl Baş-
kanımız Mustafa Çağlı, HAK-İŞ Karabük 
İl Başkanı ve Özçelik-İş Sendikası Şube 
Başkanı Ulvi Ungören, Memur-Sen’e bağ-
lı sendikaların Karabük İl Başkanları, işye-
ri sendika temsilcilerimiz ve çok sayıda 
emekçi üyemiz katıldı.
Öz: “Taşeron Sorununu Çözümünde 
Aktif Rol Aldık”
Karabük İşçi Buluşmasında konuşan Ge-
nel Başkan Vekilimiz Av. Hüseyin Öz, ta-
şeron sorununu HAK-İŞ Konfederasyo-
numuz ve HİZMET-İŞ sendikamızın etkin 
ve kararlı çalışmaları neticesinde çözüme 
kavuştuğunu kaydetti.
Taşeron emekçilerinin kadro almasına 
rağmen, hala bazı problemlerinin devam 
ettiğine işaret eden Öz, bazı kurum yöne-
ticilerin kadro alan emekçileri hala taşe-
ron muamelesi yapmaya devam ettiğini 
söyledi.
Yıldız: “HAK-İŞ İstikrarlı 
Büyümesini Sürdürüyor”
HAK-İŞ Genel Sekreteri Dr. Osman Yıldız, 

HAK-İŞ’in üye emekçiler başat olmak 
üzere tüm emekçilerin sorunlarını çözü-
mü için yoğun çaba gösterdiğini kaydetti.
HAK-İŞ’in istikrarlı bir büyüme trendi için-
de olduğunu ve özellikle son sekiz yıldır 
ortaya konan hedefler neticesinde, 162 
bin olan üye sayısının 700 bine ulaştığını 
belirten Yıldız, HAK-İŞ’in bir milyon üyeye 
ve daha fazlasına ulaşacağına işaret etti.
Yıldız, HAK-İŞ’e üye tüm emekçilere te-
veccühlerinden dolayı teşekkür etti.
“Sendikacılığı Sağduyu, Yapıcılık 
ve Diyalog Üzerine İnşa Etmeye 
Çalışıyoruz”
HAK-İŞ’in ilkeli, kararlı, onurlu, güveni-
lir ve şeffaf bir konfederasyon olduğunu 
kaydeden Yıldız, sendikacılığı sağduyu, 
yapıcılık ve diyalog üzerine inşa etmeye 
çalıştıklarını söyledi.
Sendikacılığı çözüm üretmek olarak ta-
nımlayan Yıldız, şunları söyledi: “HAK-İŞ, 
Kardemir kapatılmaya çalışılırken bir mo-
del ortaya koyarak Kardemir’in ve dolayı-

sıyla Karabük’ün makus talihini aydınlığa 
çevirmiş bir konfederasyondur. HAK-İŞ 
özelleştirmeleri engelleyen ve fabrikaları 
üretime kazandıran bir konfederasyon-
dur.”
Ak Parti Dış İlişkiler Başkan Yardımcısı 
Mehmet Ceylan, ilkeli ve onurlu duru-
şundan dolayı HAK-İŞ Konfederasyonu-
muz ve bağlı sendikalara teşekkür etti.
Ak Parti Karabük Belediye Başkan Adayı 
Burhanettin Uysal, “Büyük işler birlik ve 
beraberlik içerisinde gerçekleştirilir. Ka-
rabük’ü emekçiler ve bütün Karabüklü-
lerle birlikte geleceğe taşıyacağız” dedi.
Ankara 2 No.lu Şube Başkanımız Recep 
Dere, toplantıya katılımlarından dolayı 
konuklar ve üyemiz emekçilere teşekkür 
etti.
HAK-İŞ Karabük İl Başkanı ve Özçelik-İş 
Sendikası Şube Başkanı Ulvi Ungören de 
kısa bir selamlama konuşma yaparak, 
toplantını verimli geçmesini temenni etti.

KARABÜK’TE İŞÇİ BULUŞMASI
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ARSLAN, 
SAKARYA’DA 
HAK-İŞ TEMSİLCİLER 
TOPLANTISI’NA 
KATILDI
Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 25 
Mart 2019 tarihinde HAK-İŞ Sakarya İl 
Temsilciler Toplantısı’na katıldı.
Toplantıya Genel Başkanımız Mahmut 
Arslan’ın yanı sıra, Sakarya Şube Başka-
nımız ve HAK-İŞ Sakarya İl Başkanı Meh-
met Mesut Gökdemir, İstanbul 5 Nolu 
Şube Başkanımız ve HAK-İŞ İstanbul İl 
Başkanı Mustafa Şişman, Öz Orman-İş 
Sakarya Şube Başkanı Adem Öz, Özçe-
lik-İş Sakarya Şube Başkanı Rıfat Kurt, AK 
Parti Sakarya Büyükşehir Belediye Baş-
kan adayı Ekrem Yüce, Erenler Belediye 
Başkan adayı Fevzi Kılıç, AK Parti Sakar-
ya İl Başkanı Yunus Tever, işyeri sendika 
temsilcilerimiz, komitelerimizin başkan-
ları ve pek çok üyemiz ile basın mensup-
ları katıldı.
Temsilciler Toplantısında yaptığı konuş-
mada HAK-İŞ’in Türkiye’nin en büyük 
konfederasyonlarından biri olduğunu 
vurgulayan Genel Başkanımız Arslan, 
şunları kaydetti: “Bu toprakları bin yıldan 
fazladır vatan yapan değerleri içine alan, 
medeniyetimizin, kültürümüzün, inanç-
larımızın içinde bulunduğu yerli ve milli 
bir sendikacılık yapıyoruz” dedi.
“HAK-İŞ Demokrasiye Sahip 
Çıkmıştır”
12 Eylül 2010 tarihinde yapılan anaya-
sa değişikliğinde HAK-İŞ’in damgasını 
vurduğunu belirten Arslan, “Darbelerin 
Karanlığından Demokrasinin Aydınlığı-
na Evet” diyerek anayasa değişikliğinin 
gerçekleşmesinde büyük emek verdik. 
Darbecilerin yargılanmasının yolunu aç-
tık. Bu tavrımızdan dolayı yargılandık, 
ama çok şükür beraat ettik. Her zaman 
demokrasiye sahip çıktık. HAK-İŞ olarak 

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine, 
siyasi krizlerin neden olduğu ekonomik 
krizlerin sona ermesi için destek verdik” 
şeklinde konuştu.
Türkiye’nin bir ateş çemberinin içinde 
olduğunu ifade eden Arslan, “Türkiye 
yeni kriz dönemlerine, istikrarsızlıklara 
itilmek isteniyor. Ülkemizin potansiye-
line inanıyoruz. Ortaya çıkarılan yeni 
senaryoları boşa çıkarmamız gerekiyor. 
Biz HAK-İŞ olarak milletimizin yanında ol-
maya devam edeceğiz. İstikrarın ve ülke-
mizin bekasının yanında olmaya devam 
edeceğiz. Bu ülkenin vatansever evlatları 
olarak bütün emekçi kardeşlerimiz san-
dığa gidip oylarını kullanmalı. Bağımsız 
ve güçlü bir Türkiye’nin bölgedeki varlı-
ğından rahatsız olanlara karşı bu ülkeye 
sahip çıkacağız. Birlik ve beraberliğimi-
zi korumamız gerekiyor. Önümüzdeki 
süreç zor bir süreçtir. Ekmeğimiz için, 
geleceğimiz için, işimiz için, aşımız için, 
Türkiye’nin istikrarına ihtiyacımız var. Biz 
milletin iradesi ve milletin seçtiklerinin 
yanında olacağız. Seçim çalışmalarında 
belediye başkan adaylarına başarılar di-
liyorum” şeklinde konuştu.
Arslan, Kahramanmaraş’ta 10 yıl önce 
helikopter kazası sonucu hayatını kay-

beden Büyük Birlik Partisi Kurucu Genel 
Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu’nu da şehade-
tinin 10. yılı vesilesiyle andı.
AK Parti Sakarya Büyükşehir Belediye 
Başkanı adayı Ekrem Yüce, “HAK-İŞ bu 
günlere gelebilmek için çok mücadele 
verdi. Hep hakkın yanında oldu. Biz de 
her zaman haktan yana oyduk, olmaya 
devam edeceğiz” dedi.
AK Parti Sakarya İl Başkanı Yunus Tever, 
HAK-İŞ Sakarya İl Temsilciler toplantısına 
katılmaktan duyduğu memnuniyeti dile 
getirdi.
Sakarya Şube Başkanımız ve HAK-İŞ Sa-
karya İl Başkanı Mehmet Mesut Gökde-
mir, Sakarya’daki örgütlenme çalışmaları 
hakkında bilgi verdi.
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GENEL BAŞKAN VEKİLİMİZ 
ÖZ, KEÇİÖREN’DE 
TEMSİLCİLER 
TOPLANTISINA KATILDI

Toplantıya Genel Başkan Vekilimiz Av. 
Hüseyin Öz’ün yanı sıra, Ankara Millet-
vekili Orhan Yeğin, AK Parti Keçiören 
Belediye Başkan adayı Turgut Altınok, AK 
Parti Keçiören İlçe Başkanı Zafer Çoktan, 
Ankara 2 No.lu Şube Başkanımız Recep 
Dere, Keçiören Belediyesi başta olmak 
üzere Ankara 2 No.lu şubemize bağlı iş-
yerlerinde çalışan üyelerimiz ve basın 
mensupları katıldı.
Toplantıda bir konuşma yapan Genel 
Başkan Vekilimiz Öz, ülkemize yönelik 
algı operasyonlarına dikkat çekti.
Öz, “31 Mart Yerel Seçimleri öncesi ve 
seçimin ardından, Irak’a, Suriye’ye de-
mokrasi götürenler, 15 Temmuz’da ül-
kemize kast eden bazı güçler, hem eko-
nomik hem de sosyal olarak ülkemizi 
zorlayacak planlar kuruyorlar” dedi.
Herkesi sandığa giderek oyunu kullan-
maya davet eden Öz, “Herkes sandığa 

giderek demokratik hakkını kullanmalı.  
Ülkemizin demokrasisine olan inancınızı 
koruyun ve öyle karar verin. Bu devle-
te sahip çıkmak zorundayız. Bu ülkenin 
geleceği için birbirimizle kenetlenerek 
emek vereceğiz. Kim kiminle neden dost 
bunları iyi anlamamız gerekiyor” diye ko-
nuştu.
AK Parti Keçiören Belediye Başkan adayı 
Turgut Altınok da “Seçim çalışmalarında 
kendisine destek veren herkese teşekkür 
etti.
31 Mart seçimlerinin ders verme de-
ğil, destek olma zamanı olduğunu ifade 
eden Altınok, “Bu seçimde devletimizin 
istikrarı için, birlik ve beraberliğimiz için, 
ülkemizin Suriye gibi olmaması için çok 
çalışmamız lazım. Hepimiz aynı gemide-
yiz Bu gemi batarsa herkes batar” diye 
konuştu.

Ankara 2 No.lu Şube Başkanımız Recep 
Dere de üyelerimize katılımlarından do-
layı teşekkür etti.
Toplantının son bölümlerinde Genel Baş-
kan Vekilimiz Av. Hüseyin Öz, üyemiz işçi-
lerin kıdem tazminatı, taşeronların yıllık 
izin alacakları, KİT’lerde kadro kapsamı 
dışında kalan çalışanların durumu hak-
kında bilgi vererek, soruları yanıtladı.

Genel Başkan Vekilimiz Av. Hüseyin Öz, 25 Mart 2019 tari-
hinde, Ankara 2 No.lu Şubemiz tarafından düzenlenen tem-
silciler toplantısına katıldı.
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Genel Başkan Vekilimiz Av. Hüseyin Öz, 25 Mart 2019 tarihinde Kahra-
mankazan’da bilgilendirme toplantısına katıldı.
Toplantıya Genel Başkan Vekilimiz Av. Hüseyin Öz’ün yanı sıra, Kahraman-
kazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk, Kahramankazan Belediye Başkan 
adayı Serhat Oğuz, Ankara 1 No.lu Şube Başkanımız Raşit Şahin ve bele-
diyede çalışan üyelerimiz katıldı.
Toplantıda konuşan Genel Başkan Vekilimiz Öz, HİZMET-İŞ sendikamızın 
Kahramankazan Belediyesi’nde 1995 yılından beri örgütlü olduğunu ha-
tırlatarak, “Kahramankazan’ı belediye başkanlarımız ile işçi kardeşlerimiz 
birlikte inşa ettiler. Başarılı çalışmalarından dolayı belediye başkanı ve 
üyelerimize teşekkür ediyorum” dedi.

ÖZ, KAHRAMANKAZAN’DA İŞÇİLERLE BULUŞTU

Öz: Taşerona Kadro Sürecinin 
Temeli 2014 Yılında Atıldı 
Genel Başkan Vekilimiz Öz, taşeron 
emekçilere kadro verilmesiyle sonuçla-
nan sürecin 2014 yılında HİZMET-İŞ sen-
dikamız tarafından Ankara’da başlatıldı-
ğını söyledi. 
Sendikamız tarafından 2014 yılı Ocak 
ayında Ankara’da, 6 bini aşkın taşeron 
emekçisiyle gerçekleştirilen toplantının 
taşeron işçilikle mücadelede bir sıçra-
ma noktası olduğunu ifade eden Öz, söz 
konusu toplantıda ‘Sendika Seni Korur’, 
‘Hakkın Bize Emanet’ sloganlarıyla star-
tını verdiğimiz, taşeron emekçileri sen-
dikamıza üye kaydetme kampanyamızın 
taşeron emekçilerine kadro sürecinin 
belirleyicisi olduğunu kaydetti.
“Taşeron Sorununu Politikanın 
Gündemine Yerleştirdik”
Öz, şunları söyledi: “‘Sendika Seni Ko-
rur’, ‘Hakkın Bize Emanet’ sloganlarıyla 
başlattığımız kampanyamız ile taşeron 
emekçisi arkadaşlarımızı sendikalarımızı 
HAK-İŞ üyesi sendikalarımıza üye olmaya 
davet ettik. Bu davet bir teveccühle so-
nuçlandı. Örgütlenme çalışmalarımızla, 
taşeron sorununu politikanın gündemi-
ne yerleştirdik. 11 Eylül 2014 tarihinde 
6552 sayılı kanun çıktı. Taşeronda ça-
lışan arkadaşlarımızın ücretleri, kıdem 
tazminatları, izinleri, sendika hakları bu 
düzenleme ile mevzuatımıza girmiş oldu. 
Bu düzenlemeden sonra, emekli olan, iş 
yerinden ayrılan arkadaşlarımız tazmi-
natlarını kamu kurumlarından almaya 
başladılar. Çalışanların ücretleri kamu 
kurumları ve belediyelerin garantisi altı-

na alındı. Sonra taşeron emekçileri daha 
yoğun bir şekilde sendikalarımıza üye 
olmaya başladılar ve toplu sözleşme sü-
reçlerini işletmeye başladık. Türkiye ge-
nelinde 400 bin belediye çalışanımız ile 
450 bin kamu çalışanı arkadaşımız halen 
sendikalara üye olmaya devam ediyor. 
430 bin kadar arkadaşımız HAK-İŞ Kon-
federasyonumuzun, 280 bin arkadaşımız 
HİZMET-İŞ Sendikamızın üyesidir.”
“Önümüzde Önemli Bir Süreç Var”
Türkiye’nin önemli bir süreçten geçtiğini 
ve 31 Mart seçimlerinin önem arz etti-
ğini belirten Öz, “Anadolu’nun kapıları-
nın açıldığı Malazgirt Zaferi’den bu yana 
Haçlılar bizleri Anadolu’dan atmak için 
uğraştı. Bu uğraşın örneklerinden biri de 
15 Temmuz hain darbe girişiyle yaşandı. 
Düşmanlarımız, Suriye’de, Irak’ta uygu-
ladıkları senaryoyu 15 Temmuz’da Türki-
ye’yi parçalamak için uyguladılar. Mille-
timiz bu girişime karşı koydu ve bertaraf 
etti. Kahramankazanlılar 15 Temmuz’da 
asil bir şekilde direniş göstermiş, Anka-
ra’nın kahraman evlatlarıdır. Ülkemize 
son bir haftadır içerdeki ve dışardaki 
güçler tarafından bazı algı operasyonla-
rı düzenliyor. Bunlara itibar etmeyin ve 
mutlaka sandığa gidin. Bu ülkenin tari-
hini gözden geçirerek oylarınızı kullanın” 
dedi.
“Kahramankazan’da Sendika-
Belediye İşbirliğinin En 
Güzel Örneklerinden Birini 
Gerçekleştirdik” 
Sendika-belediye işbirliğinin en güzel 
örneklerinden birini Kahramankazan’da 
gösterdiğimizi kaydeden Öz,  başkan 

Lokman Ertürk’e çalışanların haklarını 
gözettiği için teşekkür etti. Adaylara 31 
Mart seçimlerinde başarılar diledi.
Kahramankazan Belediye Başkanı Lok-
man Ertürk de belediye Başkanlığı döne-
minde hizmetle dolu dolu geçen bir sü-
reç yaşandığını belirterek, “Belediyemiz 
bünyesinde çalışan arkadaşlarımız Cum-
hurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın 
müjdesi ile kadrolu işçi oldular. Bizde be-
lediye olarak hiçbir çalışanımızı mağdur 
etmeden kadroya aldık. Diğer taraftan 
ilçemiz 15 Temmuz hain kanlı darbe gi-
rişiminde kahramanlık unvanı verilen tek 
ilçe oldu. Kahramankazan’a birçok yatı-
rımlar yapıldı ve bundan sonra da yapıl-
maya devam edilecektir” diye konuştu.
AK Parti Kahramankazan Belediye Başkan 
adayı Serhat Oğuz de toplantıda yaptığı 
konuşmada sendika kelimesinin kendisi 
için özel anlam ifade ettiğini belirterek 
şöyle konuştu: “2005 yılında Memur-Sen 
Konfederasyonu’nun Kahramankazan 
Şubesini kurdum. Bu sebeple sendika 
ne demek, alın teri ne demek, bunların 
hepsini çok iyi bilen bir kardeşinizim. Ca-
lışanların özlük haklarının iyileştirilmesi 
konusunda elimizden geleni yapacağız.”
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ARSLAN, ŞANLIURFA’DA İŞÇİ BULUŞMASINA KATILDI

Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 27 
Mart 2019 tarihinde HAK-İŞ Şanlıurfa İl 
Temsilciler Toplantısı’na katıldı. Toplan-
tıya Genel Başkanımız Mahmut Arslan’ın 
yanı sıra, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye 
Başkanı Nihat Çiftçi, Genel Başkan Yar-
dımcımız Halil Özdemir, Haliliye Belediye 
Başkanı Fevzi Demirkol, HAK-İŞ Şanlıurfa 
İl Başkanı Selim Gülsatar, Şanlıurfa Şube 
Başkanımız Seydi Eyyüpoğlu, Şanlıur-
fa 2 No.lu Şube Başkanımız Bozan İzol,  
AK Parti Şanlıurfa Büyükşehir Belediye 
Başkan adayı Zeynel Abidin Beyazgül, 
Memur-Sen İl Başkanı İbrahim Coşkun, 
AK Parti Şanlıurfa İl Başkan yardımcıla-
rı, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Daire 
Başkanları, BELTUR Genel Müdürü Le-
vent Kama, BELSAN A.Ş Genel Müdürü 
Levent Çelik, HAK-İŞ’e bağlı sendikala-
rın Şanlıurfa il ve şube başkanları, işyeri 
sendika temsilcilerimiz, komitelerimizin 
başkanları ve pek çok üyemiz ile basın 
mensupları katıldı.
Arslan: “Uluslararası Sendikal 
Hareketin Etkin Bir Örgütüyüz”
Toplantıda konuşan Genel Başkanımız 
Mahmut Arslan, “HAK-İŞ Türkiye’nin yanı 
sıra, uluslararası sendikal hareketin de 
önemli ve etkin bir örgütü olarak faaliyet 
yürütmektedir. HAK-İŞ bir yönüyle yerli 
ve milli, bir yönüyle de evrensel bir ha-
rekettir” dedi.

“Demokrasi Sendikal 
Mücadelemizin En Temel 
Unsurudur”
Başta üyelerimiz olmak üzere tüm seç-
menleri oyunu kullanmaya davet eden 
Arslan, seçim çalışmalarında adaylara 
başarılar diledi.
AK Parti Şanlıurfa Büyükşehir Belediye 
Başkanı adayı Zeynel Abidin Beyazgül, her 
zaman işçiler için adil olanı yapacağını ifa-
de ederek şunları kaydetti: “İşçi ve işve-
ren dengesini,  barışını sağlayarak güven 
ortamı sağladık, hak ve hukuku gözettik, 
bundan sonra da böyle olacaktır” dedi.
Haliliye Belediye Başkanı Fevzi Demirkol, 
temsilciler toplantısında bir selamlama 
konuşması yaptı.
HAK-İŞ Şanlıurfa İl Başkanımız Selim Gül-
satar, Şanlıurfa’da örgütlenme çalışmala-
rı hakkında bilgi verdi.
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ÖZ, 

MANİSA’DA 

DAYANIŞMA 

TOPLANTISINA 

KATILDI
Genel Başkan Vekilimiz Av. Hüseyin Öz, 
Sendikamız ile Manisa’ya bağlı Yunusem-
re Belediyesi’nin ortaklaşa düzenlediği 
dayanışma toplantısına katıldı.
Toplantıya Genel Başkan Vekilimizin Av. 
Hüseyin Öz, Ak Parti MKYK üyesi ve Ma-
nisa Milletvekili Murat Baybatur, Yunu-
semre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çer-
çi, Manisa Şube Başkanımız Turan Karafil, 
İzmir İl Başkanımız Burhanettin Barbak, 
Ak Parti Manisa İl Başkanı Berk Mersinli, 
üyelerimiz ve basın mensupları katıldı.
Öz: “Sendikamızın Çocukluk ve 
Gençlik Yılları Manisa’da Şekillendi”
Toplantıda konuşan Genel Başkan Vekili-
miz Av. Hüseyin Öz, Manisa’nın sendika-
mız için önemine vurgu yaptı.
Manisa’nın HİZMET İŞ sendikamız açısın-
dan çok özel bir öneme sahip olduğunu 
belirten Öz, “HİZMET-İŞ Sendikamız ilk 
çalışmalarını Manisa’da başlattı. İlk toplu 
iş sözleşmesini Manisa’da Mütevelli Be-
lediyesi’nde imzaladık. Dolayısıyla Sen-
dikamızın çocukluk ve gençlik yılları Ma-
nisa’da şekillendi. Dolayısıyla Manisa’da 
sizlerle birlikte olmak çok onur verici bir 
durumdur. Sendikamızın bugünlere gel-
mesinde emeği olan, Manisa şubemizde 
görev almış tüm yöneticilerimize ve üye-
lerimize teşekkür ediyorum” dedi.
Öz’den Demokrasi Vurgusu
HİZMET İŞ Sendikamızın 41 yıllık emek 
mücadelesinde, antidemokratik girişim 

ve gelişmelerden dolayı pek çok badire 
atlattığını, ancak demokrasiye ve eme-
ğe kararlılıkla sahip çıkmayı başardığını 
kaydeden Öz, şöyle konuştu: “HAK-İŞ ve 
HİZMET-İŞ olarak 1980 askeri darbesinde 
demokrasiden ve milli iradeden yana ta-
vır koyduk. Bundan dolayı Konfederasyo-
numuz ve sendikamız kapatıldı. 28 Şubat 
postmodern darbe sürecinde diğer ör-
gütler gibi çeteler içinde yer almadık, se-
çilmiş hükümeti devirmek için mücadele 
etmedik, aksine demokrasiden ve halkın 
iradesinden yana olduk. Yine aynı şekil-
de, 15 Temmuz’da ülkemizin geleceğini 
karartmak isteyenler, bu milleti bölmek, 
tıpkı Suriye, Irak, Yemen, Libya ve Mısır 
gibi yapmak isteyenlere karşı ülkemizin 
ve milletimizin yanında durduk. Cum-
hurbaşkanımızın sokaklara inin çağrısını 
beklemeden Kızılay’da, Genel Kurmay 
önünde, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde, 
İstanbul’da meydanlara indik.”
Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Meh-
met Çerçi de “Belediyemizin farklı ka-

demelerinde çalışan arkadaşlarımızla 
uzun zamandır bir araya gelememiştik. 
Sendikamız sağ olsun bizi bir araya getir-
di. Bundan dolayı HİZMET-İŞ’e ve sizlere 
teşekkür ederim. Biz her zaman emekçi-
nin yanındayız ve her zamanda olmaya 
gayret göstereceğiz. Umarım seçimler 
hepimiz için hayırlara vesile olur” diye 
konuştu.
Manisa Şube Başkanımız Turan Karafil 
de toplantıya kalımın yüksek olmasından 
dolayı duyduğu memnuniyeti dile getire-
rek, katılımcılara teşekkür etti.

               İMAMOĞLU’NU ZİYARET ETTİK, KAYGILARIMIZI İLETTİK
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       ARSLAN’DAN MANSUR YAVAŞ’A HAYIRLI OLSUN ZİYARETİ

Genel Başkanımız Mahmut Arslan,  31 Mart yerel se-
çimlerinde Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığına 
seçilen Mansur Yavaş’ı makamında ziyaret ederek ha-
yırlı olsun dileğinde bulundu.
Arslan’a ziyaretinde Genel Başkan Vekilimiz Av. Hüseyin 
Öz, HAK-İŞ Genel Başkan Yardımcıları Mehmet Şahin, 
Mustafa Toruntay, Öz Güvensen Genel Başkanı Ömer 
Yılmaz, Öz Sağlık-İş Sendikası Genel Başkan Yardımcısı 
Mustafa Özüpek eşlik etti.

               İMAMOĞLU’NU ZİYARET ETTİK, KAYGILARIMIZI İLETTİK

Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 29 
Nisan 2019 tarihinde İstanbul Büyük-
şehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğ-
lu’nu ziyaret etti.
Arslan, ziyarette belediyelerde sendi-
kalara yönelik yaşanan baskıları dile 
getirerek, kaygılarını iletti.
Ziyarette Genel Başkan Vekilimiz Av. 
Hüseyin Öz, HAK-İŞ Genel Başkan Yar-
dımcısı ve Öz Gıda-İş Genel Başkanı 
Mehmet Şahin, Öz Güven-Sen Genel 
Başkanı Ömer Yılmaz ve Oleyis Genel 
Başkanı Vedat Böke de yer aldılar.
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Şube, İl ve Bölge Başkanlıklarımızda ça-
lışan personellerimize yönelik Kurum İçi 
Eğitim seminerimiz gerçekleştirildi.
5-6 Nisan 2019 tarihleri arasında Anka-
ra’da gerçekleştirilen Eğitim Semineri-
mize Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 
Genel Başkan Vekilimiz Av. Hüseyin Öz, 
Genel Başkan Yardımcılarımız Mehmet 
Keskin, Halil Özdemir ve Celal Yıldız, Ge-
nel Sekreterimiz Ali Rıza Yılmaz, Şube, İl 
ve Bölge Başkanlıklarımızda çalışan per-
sonellerimiz katıldı.
Eğitim kapsamında “Asya Üye Takip 
Programı”, “Toplu İş Sözleşmesi Uygula-
maları”, “Çalışma Mevzuatı”, “Muhasebe 
Takip Programının kullanımı, “Yetki Tes-
pit işlemleri ve Atama İşlemleri”, “Toplu 
İş Sözleşmesi Uygulamaları”, “Çalışma 
Mevzuatı”, “Yazışmalar”, “Elektronik Bel-
ge Yönetim Sistemi”, “Sendika Bilgi Yöne-
tim Sistemi” başlıklı sunumlar yapıldı.
Eğitim seminerimiz Eğitim ve Sosyal İş-
lerden sorumlu Genel Başkan Yardım-
cımız Mehmet Keskin’in kişisel eğitimin 
ve personelin kendini geliştirmesinin 
önemine değindiği açılış konuşmasıyla 
başladı.

Arslan: “Sendikacılığı, 
İnandıklarımızı Hayata Geçirme 
Mücadelesinde Bir Araç 
Görüyoruz”

Eğitim Programımızda konuşan Genel 
Başkanımız Mahmut Arslan, “Sendikacı-
lığı inandıklarımızı hayata geçirme mü-
cadelesinde bir araç olarak görüyoruz. 

Bunu yaparken de emanete sahip çık-
maya, doğru şeyler yapmaya çalışıyoruz” 
dedi.
Personelin kişisel gelişimine önem ver-
mesi gerektiğini kaydeden Arslan, “Tüm 
personelimiz yeni kurslara katılsın, lisan-
süstü eğitim alsın, kitap okusun, kendini 
geliştirsin, kendi alanında uzmanlaşsın 
istiyoruz. Kendini geliştirmek isteyen 
personelimize her türlü fırsat var, biz de 
katkı yapıyoruz” diye konuştu.
Sendikal mücadelede kendimizi daha 
ileri taşımanın önemine değinen Arslan, 
“Sendikal mücadelede kendimize gü-
venerek, kendimizi değerli hissederek, 
yeteneklerimizi tam kapasite kullanarak 
daha ileriye taşımalı, geliştirmeliyiz, her 
alanda eğitimlerimizi artırmalıyız” dedi.
Arslan: “Yeteneklerimizi Ortaya 
Çıkarmalıyız”
Kişisel yeteneklerimizin ortaya çıkarılma-
sı ile verimin yükseleceğini ve bireylerin 

özelliklerinin ortaya çıkacağını hatırlatan 
Arslan, “Daha verimli olacağımız alanla-
rın güçlendirilmesi gerekir. Yeteneklerin 
ortaya çıkarılmasında başkan yardımcı-
larımıza da büyük görev düşüyor. Yeni 
örgütlendiğimiz yerlerde, kendine has 
özelliklerini gözeterek ona göre yeni yön-
temler geliştireceğiz. Yeni yöntemler ge-
liştirmek,  dünyanın neresinde olursanız 
olun bilgiye ulaşmak artık çok kolay, kay-
naklar sınırsız” dedi.
“Sosyal Medyayı Etkin 
Kullanmalıyız”
Sosyal medya araçlarının yerinde kulla-
nılmasının gerekliliğini hatırlatan Arslan, 
“Sosyal medya çok büyük, sınırsız bir 
mecra. Bu mecraların gücünün farkında 
olarak, amacına uygun, verimli, uygun 
bir dille kullanılmalıdır. Bu mecralardaki 
olumsuz içerikler takip edilmeli, uygun-
suz içeriklere karşı birlikte hareket ede-
rek gerekli duruş sergilenmeli” dedi.

KURUM İÇİ 

EĞİTİM 

SEMİNERİMİZ 

GERÇEKLEŞTİRİLDİ
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“İnanç Varsa İmkân da Vardır”
Sendikamıza sahip çıkmanın önemine değinerek bunun bir 
görev olduğunu belirten Arslan, “Sendikamıza sahip çıkmalı-
yız, inanç varsa imkanda vardır. Biz inandığımız için bugünlere 
geldik. Hayallerimiz olmalı. Geleceğe dair ideallerimiz olmalı. 
Umudumuzu kaybettiğimiz gün, bittiğimiz gündür. Hayal kur-
maya ve onları gerçekleştirmeye çalışacağız. Hayallerimizin, 
umutlarımızın gerçekleşeceğine inanıyorum. Sendikamızın 
bunları gerçekleştirecek potansiyeli var” diye konuştu.
Öz: “Temsil Ettiğimiz Emekçilerin Hak Ve Hukukunu En 
İyi Şekilde Savunmalıyız”
Seminerde konuşan Genel Başkan Vekilimiz Av. Hüseyin Öz, 
“Kurum İçi Eğitim Seminerimiz İl ve Bölge Başkanlıklarımızda 
çalışan personellerimiz için çok önemlidir. Kendimizi geliştir-
mek, bilgilerimize yeni bilgiler katmak, temsil ettiğimiz emek-
çilerin hak ve hukukunu daha iyi savunabilmek amacıyla, hak-
larımızı daha iyi bir şekilde öğrenmek, görev yaptığınız yerlere 
döndüğünüz zaman bize güvenen arkadaşlarımız için yeni şey-
ler yapmak, onlara yeni ufuklar açmak için buradayız” diye ko-
nuştu.
Genel Başkan Vekilimiz Öz, “Bu eğitim programına katılan, 
emek veren herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Allah, bu eği-
timlerden en güzel şekilde istifade etmeyi; aldığımız bilgilerle, 
edindiğimiz kanaatlerle teşkilatımıza, ülkemize, işçi kardeşleri-
mize en iyi şekilde hizmet etmeyi hepimize nasip etsin” dedi.
Özdemir, Teşkilatlanma Çalışmalarımız Hakkında Bilgi 
Verdi
Teşkilatlanmadan sorumlu Genel Başkan Yardımcımız Halil Öz-
demir, teşkilatımız ve teşkilatlanma çalışmalarımız hakkında 

değerlendirmelerde bulundu.
Personellerimizi Sendikamızın görünmeyen kahramanları ola-
rak değerlendiren Özdemir, özverili çalışmalarından dolayı teb-
rik etti.
Yıldız, Sendikamızın Mali İşleri Hakkında Bilgi Verdi
Genel Başkan Yardımcımız Celal Yıldız, Sendikamızın mali işleri 
hakkında bilgi verdi.
Şube personellerimizin iş çeşitliliğinin çok olduğuna dikkat çe-
ken Yıldız, “Şube personellerimiz örgütlenme çalışmalarından 
yazışmalara, şubemizin rutin işleri de olmak üzere pek çok ko-
nuyla ilgileniyorlar” dedi.
Genel Merkez Uzmanlarımız Sunum Yaptı
Genel Merkez Teşkilatlanma Uzmanlarımız Aytekin Koç “Teşki-
latlanma Biriminin Faaliyetleri”, Teşkilatlanma Uzmanımız Kadir 
Erkan Kuru “Teşkilatlanma Yetki Süreci ve Yetki Belgesi”, Teşki-
latlanma Uzman Yardımcımız Ömer Sapmaz “Temsilci Atamala-
rı”, Teşkilatlanma Uzman Yardımcımız Takyeddin Harun Hasbay 
“Üye Kimlik Kartları”, Mali Müşavirlerimiz Adeviye Yeşiloğlu, 
İsmail Gülenç, Ayşe Aksu ve Metin Demir “Muhasebe Takip 
Programının kullanımı ve Sendikamızın Gelir ve Gider İşlemleri” 
, EBYS ve KYS Sorumlumuz  Hamdi Şahin “EBYS ve KYS”, Üye-
lik İşlemleri Takip Birim Sorumlumuz Mahmut Kılıç “Sendika 
Otomasyon Sistemi ”, Toplu İş Sözleşmesi Daire Başkanımız Av. 
Muhammed Nurbaki Türkay ve Toplu İş Sözleşme Uzmanımız 
Yakup Türkalp “Toplu İş Sözleşme hükümleri” konularında su-
numlar yaptılar.

|  159

HABERLER



Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 20 Ocak 2019 tarihinde An-
talya Şubemizin temsilciler toplantısına katıldı.
Toplantıya Genel Başkanımız Mahmut Arslan’ın yanı sıra An-
talya Şube Başkanımız Muhammed Talha Kandil, Antalya Bü-
yükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Birol Ekici, komitelerimizin 
başkan ve yardımcıları ve işyeri sendika temsilcilerimiz katıldı.
Arslan, taşerondan kadroya geçen çalışanların kadrolaşma sü-
reci, yaşanan gelişmeler, ücretlerin enflasyon oranında artırıl-
ması talebimizle ilgili bilgi verdi.
“Ücret Zamları Enflasyon Oranında Gerçekleşmeli”
Genel Başkanımız Arslan, AK Parti hükümetlerinde kamuda 
çalışan memurlara, işçilere, emeklilere enflasyonun altında üc-
retler belirlenmediğine dikkat çekerek, “Taşerondan kadroya 
geçen işçiler için de enflasyon farkının uygulanmasını istiyoruz. 
Hükümetimizden talebimiz taşerondan kadroya geçen arka-
daşlarımızın, KİT’lerde çalışan kadro alamamış arkadaşlarımı-

zın ücret zamlarının enflasyon oranında artırılmasıdır. Bu bizim 
en doğal hakkımız. Biz bunu sonuna kadar ısrarla savunmaya 
devam edeceğiz. Bununla da yetinmiyoruz, taşerondan kadro 
alan arkadaşlarımızdan, KİT’lerde ve bakanlıklarda çalışan arka-
daşlarımızdan taleplerini yazılı olarak aldık ve bir imza kampan-
yasına dönüştürdük. Bunu da inşallah hükümetimize sunaca-
ğız. Bu düzenlemenin yapılmasını istiyoruz” şeklinde konuştu.
İşçilerin ücret zamlarında enflasyon oranında artışı önemse-
diklerini vurgulayan Arslan, “Bu çalışma ile hem çalışanların 
adaletli ve hakkaniyetli bir şekilde çalışmasını sağlayacağız 
hem ücretler arasındaki dengeyi kuracağız, hem de ülkemizin 
bu içinden geçtiği sıkıntılı süreci birlikte aşmış olacağız” diye 
konuştu.
Toplantıda konuşan Antalya Büyükşehir Belediyesi Genel Sek-
reteri Birol Ekici de işçilerin her zaman yanında olduklarını, söz-
de değil, özde yaklaştıklarını ifade etti.

ARSLAN, 
ANTALYA’DA 
TEMSİLCİLER 
TOPLANTISINA 
KATILDI

GENEL BAŞKAN 
VEKİLİMİZ 
ÖZ, İZMİR’DE 
TEMSİLCİLER 
TOPLANTISINA 
KATILDI

Genel Başkan Vekilimiz Av. Hüseyin Öz, İzmir Şubemizin temsilciler toplantısına katıldı.
Temsilciler toplantısı, Genel Başkan Vekilimiz Öz’ün yanı sıra İzmir Şube Başkanımız Gültekin Şimşek, İzmir Şube Yönetimi-
miz ve iş yeri temsilcilerimizin katılımlarıyla gerçekleştirildi. Öz, toplantıda sendikal gündeme ilişkin değerlendirmelerde 
bulundu.
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KESKİN, 
ZONGULDAK İL 
BAŞKANLIĞIMIZIN 
TEMSİLCİLER 
TOPLANTISINA 
KATILDI

Genel Başkan Yardımcımız Mehmet Keskin, Zon-
guldak İl Başkanlığımızın temsilciler toplantısına 
katıldı.
Keskin, 2 Şubat 2019 tarihinde, Zonguldak İl Baş-
kanlığımızın temsilciler toplantısına katılarak, Sen-
dikamız HİZMET-İŞ’in Türkiye’nin en büyük işçi 
sendikası olma özelliğini onurla devam ettirdiğini 
söyledi. Keskin ayrıca, sendikal hayatta yaşanan 
gelişmeler ve bunlara paralel olarak sendikamızın 
yürüttüğü çalışmalar hakkında bilgiler verdi.
Temsiller toplantımıza, AK Parti Zonguldak Belediye 
Başkan adayı Dr. Ömer Selim Alan ve AK Parti Mer-
kez İlçe Başkanı Mustafa Çağlayan ve işyeri sendika 
temsilcilerimiz katıldı.

ARSLAN, 
KARAMAN’DA 
TEMSİLCİLERLE 
BİR ARAYA 
GELDİ

Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 1 Mart 2019 tarihinde Karaman Şube Başkanımız Mehmet Bayrakçı, Konfederasyonumuza 
bağlı sendikaların şube başkanları ve iş yeri sendika temsilcilerimizle bir araya geldi.
Genel Başkanımız Arslan, toplantıda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
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Genel Başkan Yardımcımız Mehmet Keskin, 20 Aralık 
2018 tarihinde Yerel Yönetimler Kamu İşverenleri Sendi-
kası (YERELSEN)’in 5. Olağan Genel Kuruluna katıldı.

KESKİN, YERELSEN’İN GENEL KURULUNA KATILDI

ÖZDEMİR, İSTANBUL 1 NO’LU 
ŞUBEMİZİN TEMSİLCİLER 
TOPLATISINA KATILDI

Keskin: “En İyi Toplu İş Sözleşmesi Tarafların Ortak Akılla 
Sonuçlandırdığıdır”
YERELSEN’in ortaya koyduğu vizyon ve misyonla, kurulduğu 2005 yılın-
dan beri çalışma hayatında büyük bir boşluğu doldurduğunu dile getiren 
Keskin, “Çünkü YERELSEN, sadece bir işveren sendikası değil, işveren ve 
işçi sendikaları arasında önemli bir dengedir. YERELSEN, toplu iş sözleşmesi görüşmelerine kalite ve profesyonellik getirmiştir. Biz 
HİZMET-İŞ olarak, en iyi toplu sözleşmenin, tarafların ortak akılla sonuçlandırdığı toplu sözleşme olduğuna inanıyoruz. Diyalogla, 
anlayışla bitirilen toplu sözleşmelerin, uygulanmasında da sorun yaşanmamaktadır. Bu açıdan YERELSEN’in varlığını önemsiyoruz” 
dedi.
“Güvene Dayalı Kurumsal Bir İlişki Var”
“Sendikamız HİZMET-İŞ ile YERELSEN arasında güvene dayalı kurumsal bir ilişki var” diyen Keskin, “YERELSEN’le 5’i büyükşehir 
belediyesi olmak üzere, 8 il, 32 ilçe belediyesi, 3 belediye şirketi ve 4 de belediyeye bağlı kuruluşta ortak örgütlülüğe sahibiz. 
Birlikte, hem belediyelerimizin hem emekçilerin çıkarlarını ortaklaştırdığımız çok güzel toplu iş sözleşmeleri imzaladık. Her geçen 
gün daha iyi şartlarda, daha ileri sözleşmelere imza atıyoruz. HİZMET-İŞ Sendikası olarak, YERELSEN’le bugüne kadar doğru, ilkeli, 
tutarlı ve karşılıklı güvene dayalı bir şekilde sürdürdüğümüz kurumsal ilişkilerimizi bundan sonra da aynı anlayışla sürdüreceğiz” 
şeklinde konuştu.

Genel Başkan Yardımcımız Halil Özdemir, 16 Ocak 
2019 tarihinde İstanbul 1 No.lu Şubemizin temsilci-
ler toplantısına katıldı.
Temsilciler toplantısına Teşkilatlanmadan Sorumlu 
Genel Başkan Yardımcımız Halil Özdemir, İstanbul 
1 No’lu Şube Başkanımız Mustafa Canpolat, şube 
yönetim kurulu üyeleri, komitelerimizin başkan ve 
yardımcıları ile işyeri sendika temsilcilerimiz katıldı.
Özdemir, ülkemizin gündemi ve sendikal hayatta ya-
şanan gelişmeler hakkında temsilcilerimize bilgiler 
verdi.
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ÖZ, ERZURUM ŞUBEMİZİN DAYANIŞMA TOPLANTISI’NA KATILDI

Genel Başkan Vekilimiz Av. Hüseyin Öz, Erzurum Şubemizin 1 
Şubat 2019 tarihinde düzenlediği dayanışma toplantısına ka-
tıldı. Toplantıya Genel Başkan Vekilimiz Av. Hüseyin Öz'ün yanı 
sıra Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, 
Erzurum Şube Başkanımız Erol Aksakal, MHP Genel Başkan Yar-
dımcısı ve Erzurum Milletvekili Kamil Aydın, AK Parti Erzurum 
Milletvekili Selami Altınok, Ak Parti Erzurum İl Başkanı Mehmet 
Emin Öz, MHP İl Başkanı Naim Karataş, Aziziye Belediye Başkanı 
Muhammet Cevdet Orhan, AK Parti Yakutiye Belediye Başkan 
adayı Mahmut Uçar, AK Parti Palandöken Belediye Başkan adayı 
Muhammet Sunar, MHP Uzundere ve İspir ilçe belediye başkan 
adayları, çok sayıda üyemiz ve basın mensupları katıldı.
“Türkiye’nin En Büyük Sendikasıyız”
Toplantıda konuşan Genel Başkan Vekilimiz Av. Hüseyin Öz, 
“sendikamızın en büyük işçi sendikası olduğunu hatırlattı. Üye 
sayımızın Ocak 2019 istatistiklerine göre, 315 bin 199’a ulaştığı 
bilgisini paylaşan Öz, “Emekçi kardeşlerimizin takdirini kazan-

maya devam etmekten ve istikrarlı bir şekilde büyümemizi sür-
dürmekten büyük bir memnuniyet duyuyoruz” dedi. 
Öz, “300 bin üye bizleri tatmin etmiyor. En yüksek oranlara 
ulaşmış olabiliriz, ama halen Türkiye’deki işçi kesiminin büyük 
çoğunluğu sendikalı değil. Bu sebeple biz bu rakamı daha ileriye 
taşımalıyız. Sendikamız zirvede oluşunu, rakamsal ölçülerden 
ziyade, temsil etmiş olduğu misyondan almaktadır” ifadelerini 
kullandı.
“İlkeli, Kararlı, Sorumlu Ve Onurlu Sendikacılık”
Sendikamızın kurulduğu günden bu yana “ilkeli, kararlı, sorum-
lu ve onurlu sendikacılık” prensibiyle hareket ettiğini belirten 
Öz, “41 yıldır, bu amaçlarla çalışıyoruz. Bu toprakların bize 
yüklediği büyük sorumluluğu yerine getirmeye, emekçi kardeş-
lerimizin hakkını, hukukunu gözetmeye ve genişletmeye çalı-
şıyoruz. Ülkemizin ekonomisine katkı vermeyi, demokrasisini 
geliştirmeyi, milletimizin özgürlük alanını genişletmeyi misyon 
edindik” dedi. 
“Sözleşmelerimizi Enflasyonun Üzerinde Rakamlarla 
İmzaladık”
Sözleşmelere katkılarından dolayı belediye başkanlarına teşek-
kür eden Öz, “Yakutiye, Palandöken, Aziziye ve diğer belediye-
lerimizde toplu iş sözleşmelerimizi, yüzde 22-25 oranlarında, 
enflasyonun üzerinde rakamlarla imzaladık” dedi.
Toplantıda Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet 
Sekmen, Erzurum Şube Başkanımız Erol Aksakal, MHP Genel 
Başkan Yardımcısı ve Erzurum Milletvekili Kamil Aydın, Ak Parti 
Erzurum Milletvekili Selami Altınok, Ak Parti Erzurum İl başkanı 
Mehmet Emin Öz ve MHP İl Başkanı Naim Karataş da konuşma 
yaparak değerlendirmelerde bulundular.
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Genel Başkan Yardımcımız Celal Yıldız, 28 Şubat 
2019 tarihinde Samsun Şubemizin temsilciler top-
lantısına katıldı.
Temsilciler toplantısına Mali İşlerden Sorumlu Ge-
nel Başkan Yardımcımız Celal Yıldız, Samsun Şube 
Başkanımız Ziya Uzun, şube yönetim, denetim ve 
disiplin kurulu üyeleri ile işyer sendika temsilcile-
rimiz katıldı.

Genel Başkan Vekilimiz Av. Hüseyin Öz, 26 Nisan 2019 tarihinde Antalya Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları A.Ş’de çalışan 
üyelerimiz ile bir toplantı gerçekleştirerek toplu iş sözleşmesi hakkında bilgi verdi.
Antalya Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı’na bağlı şantiyede gerçekleştirilen toplantıya, üyelerimiz yoğun ilgi gös-
terdi.

Toplantıya Genel Başkan Vekilimiz Öz'ün yanı sıra, 
Antalya Şube Başkanımız Muhammed Talha Kandil 
ve şube yönetim kurulu üyelerimiz ile işyeri sendi-
ka temsilcilerimiz de katıldı.
Genel Başkan Vekilimiz Öz, şantiyede çalışan üyele-
rimizle tek tek ilgilenerek, sorunlarını dinledi.

YILDIZ, SAMSUN ŞUBEMİZİN TEMSİLCİLER TOPLANTISINA KATILDI

ÖZ, ANTALYA BÜYÜKŞEHİR İŞÇİLERİYLE BİR ARAYA GELDİ
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GENEL BAŞKAN VEKİLİMİZ ÖZ, ANKARA 2 NO’LU ŞUBEMİZİN 
TEMSİLCİLER TOPLANTISINA KATILDI

YILDIZ, TİCARET BAKANLIĞI’NDA ÇALIŞAN ÜYELERİMİZLE 
BİR ARAYA GELDİ

Genel Başkan Vekilimiz Av. Hüseyin Öz, 5 Ocak 
2019 tarihinde Ankara 2 No’lu şubemizin tem-
silciler toplantısına katıldı.
Temsilciler toplantısına Genel Başkan Vekilimiz 
Av. Hüseyin Öz, Ankara 2 No’lu Şube Başkanımız 
Recep Dere ve şube yönetim, denetim ve disip-
lin kurulu üyeleri, işyeri sendika temsilcilerimiz, 
konut görevlileri temsilcilerimiz, komitelerimi-
zin başkan ve yardımcıları ile üyelerimiz katıldı.
Toplantıda kadroya geçen ve kapsam dışı kalan 
işçilerin ücretlerinin enflasyon karşısında eri-
diğine dikkat çeken Öz, çalışanların enflasyon 
karşısında ezdirilmemesi için başlattığımız imza 
kampanyasının önemine değindi.
Ankara 2 No’lu Şube Başkanımız Recep Dere ise 
toplantıya katılımlarından dolayı Genel Başkan 
Vekilimiz Av. Hüseyin Öz’e teşekkür etti.

Genel Başkan Yardımcımız Celal Yıldız, 12 Ocak 2019 tarihinde Ankara 7 No’lu şubemizin örgütlü olduğu Ticaret Bakanlığı’nda 
çalışan üyelerimizle gerçekleştirilen bilgilendirme toplantısına katıldı.
Toplantıya Mali İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcımız Celal Yıldız, Ankara 7 No’lu Şube Başkanımız Mustafa Genç, Şube 
Sekreterimiz Mehmet Tarhan, Hukuk Müşavirimiz Kürşat Kaya, işyeri sendika temsilcilerimiz ve Ticaret Bakanlığı’nda çalışan üye-
lerimiz katıldı.
Toplantıda kadroya geçen ve kapsam dışı kalan işçilerin ücretlerinin enflasyon karşısında eridiğini hatırlatan Yıldız, çalışanların 
enflasyon karşısında ezdirilmemesi için başlattığımız imza kampanyasının önemine değindi.
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GENEL BAŞKAN VEKİLİMİZ ÖZ, 
“DAVA ŞARTI ARABULUCULUK SEMPOZYUMU”NA KATILDI

Genel Başkan Vekilimiz Av. Hüseyin Öz,  31 Ocak 2019 tarihinde 
Ankara Hakim Evi’nde düzenlenen, 1. Yılında Dava Şartı Arabu-
luculuk Sempozyumu’na katıldı.
Adalet Bakanı Abdülhamit Gül’ün katılımlarıyla gerçekleştirilen 
sempozyumda konuşan Genel Başkan Vekilimiz Öz, arabulucu-
luk düzenlemesi yapılırken, iyi bir hazırlık evresinden geçildiğini 
belirtti.
Arabuluculuk toplantılarına işçi kesimini temsilen katıldığımızı 
ifade eden Öz, arabuluculuğun dava şartlı arabuluculuktan zi-
yade, tarafların karşılıklı olarak uzlaşmasına dayalı olması ge-
rektiğini dile söyledi.
“Arabuluculuk Kanununda Bizi Kaygılandıran Hususlar 
Var”
“Arabuluculuk kanununda işçi tarafı olarak bizi kaygılandıran 
yerler de var” diyen Öz, “İş hukukunun temelinde doğaldır ki 
işçi ile işverenin güçler dengesi açısından karşılaştırıldığında za-
yıf olan taraf işçi tarafıdır. İşverenin elinde bütün argümanları 
var. İşçi işveren ilişkilerinde genellikle devletler, hükümetler iş-
çinin korunması noktasında özel tedbirler almış. Bu kapsamda 
işçinin korunmasına dönük olarak sendikaların süreç içerisinde 
devreye girdiğini ve sendikal özgürlüğün bu korunmanın bir par-
çası olarak sürekli korunduğunu ifade etmekte yarar var” dedi.
“İşçilerin Temsilcileri Olarak Bizlere Çok Büyük 
Görevler Düşüyor”
Bazı Avrupa ülkelerinde işçi işveren ilişkisinde işçilerin toplu 
sözleşme ile elde ettiği haklardan vazgeçebilmesi yönünde, 
üyesi olduğu sendikanın açık muvaffakiyetinin de arandığını 
belirten Genel Başkan Vekilimiz Öz, “Arabuluculuk müessesesi 
ile beraber şüphesiz, işçilerin örgütlü olduğu yapıların temsilci-
leri olarak bizlere de çok büyük görevler düşüyor” dedi.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yayınla-
nan işkolu istatistiklerine de dikkati çeken Öz, ”Üzülerek ifade 

etmek isterim ki, çalışan kesim içerisinde yüzdelik oranlarla 
düşündüğümüzde sendikalı işçi sayısı çok düşük. Bu oran 3 bü-
yük konfederasyon ve bağımsız sendikalarla birlikte yüzde 13,5 
civarında. İşçi kesiminin yüzde 87’sinin örgütlü olmadığını gö-
rüyoruz. Haklarına vakıf olup olmadığına da buradan bakarak 
karar verebilirsiniz” diye konuştu.
“Teknik Desteğe İhtiyaç Var”
Örgütlü olmayan işçilerin, bilhassa kurumsallaşmış firmalarda 
çalışmayan işçilerin bireysel hakları noktasında yeterince bilgi 
sahibi olmadığını vurgulayan Genel Başkan Vekilimiz, işçilerin 
arabuluculuk müessesesi içerisinde, kendi haklarını onlara an-
latabilecek bir teknik desteğe ihtiyaçları olduğunu söyledi. Bu 
desteğin hukukçu biriyle çözülebileceğini vurgulayan Öz, “Bu 
noktada sendika olarak, işçi arkadaşlarımıza, özellikle üyeleri-
mize başat haklarının tespiti ve ispatı noktasında teknik yardım 
isteyen hemen hemen herkese bu desteği veriyoruz. Ancak, 
birçok yerde işçi arkadaşlarımız sendikalarını bırakın, kendi iş 
yerinden çıkıp işverenle veya arabulucu ile yüzleşinceye kadar 
kendi haklarını alabilecek durumda değiller” diye konuştu.
“Kaygılar Boşa Çıkmadı”
Arabuluculuk müessesesinin hazırlık aşamasında işçi kanadının 
büyük tereddütleri olduğunu hatırlatan Öz, bu tereddütlerin 
bir kısmının hala devam ettiğini söyledi.
Öz, “Arabuluculuk konusunda toplu iş sözleşmesinin yapılması 
sırasında taraflar arasında pazarlık konusu olan haklar, arabu-
luculuk aşamasında ikinci kez pazarlık olacak mı? İşçi arkadaş-
larımız iş sözleşmesinin gerek devamı sırasında gerekse sona 
erdiği tarihten itibaren bu hakların bir kısmından vazgeçerek 
arabuluculuk evresinde kısmi olarak haklarına rıza gösterecek-
ler mi, diye kaygılarımız vardı. Bu kaygılar boşa çıkmadı” diye 
konuştu.
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“İşçi, İşverenin Teklifini Kabul Etmek Zorunda Kalıyor”
İşe iade davalarının çok uzun sürdüğünü vurgulayan Öz, bu 
yüzden işçinin işveren tarafından kendi önüne konulan alter-
natifi bir çözüm olarak kabul etmek zorunda kaldığını belirtti. 
Bu konunun temel olarak çözülmesi gerektiğini ifade eden Öz, 
“Sistemin işleyişini hızlandırabilirsek, seri, etkin yargı erkini 
ortaya koyabilirsek, o zaman arabuluculuk sağlıklı bir zemin-
de konuşup tartışılabilir, eğer bunu yapamazsak, arabuluculuk 
sisteminin başarısını sonuç olarak tutanaklardan ve uzlaşılan 
miktarlardan veya rakamlardan giderek ölçmeye çalışırsak ya-
nılırız” dedi.
“Kayıtdışılık Sorunuyla Yüzleşilmeli”
Arabuluculuk sisteminde ülke olarak kayıt dışılık sorunuyla 
yüzleşilmesi gerektiğinin altını çizen Öz, “Önemli bir sorun var. 
Özellikle 12,5 milyon çalışanın içinde çok vasıflı işçi arkadaşla-
rımız asgari ücretin çok çok fazla üstünde çalışıyor olmasına 
rağmen, çalışanların çok önemli bir kısmının SGK kayıtlarında 
ücretlerinin asgari ücret üzerinden gösterilmesini dikkate al-
dığımız zaman, bu sorunun ne kadar önemli olduğunu görü-
yoruz. Bunu da çözebilirsek, kayıt dışılığı kayıt altına alabilirsek 
arabuluculuk müessesesinin elini biraz daha rahatlatmış olu-
ruz” ifadelerini kullandı.
“Yargının Yükü Hafifler”
İşe iade davalarının ardından yeni bir adım atıldığını vurgulayan 
Öz, fesih tarihindeki ücret üzerinden tazminat hesaplanması-
nın yolunun açıldığını söyledi. Öz, “İşverenin böyle bir imkanı 
varken işçiye neden bir yargı içerisine girme, arabulucuya mü-
racaat gibi mecburiyeti getiriyor. İşçi arkadaşlarımızla ilişkinin 
yürütülemeyeceğini düşünüyorsa o zaman işçi de işe iade 
davasını açmak yerine işe iade tazminatı talep etme imkanını 
da işçi arkadaşımıza vermek gerekiyor. Bunu verirsek şüphesiz 
arabulucuyla elde etmeye çalıştığımız yargının yükünün hafif-
letilmesi çabalarını ciddi oranda desteklemiş oluruz” şeklinde 
konuştu.
“Ek Tedbirler Alınmalı”
İşçi tarafının kanun koyucunun koruması amacıyla hakları ba-
kımından iş ilişkisinin devamı veya sonlanması konusunda ge-
tirmiş olduğu azami haklar meselesine de değinen Öz, “Kanun 
koyucunun işçiyi korumak için getirmiş olduğu asgari ve azami 
haklarla ilgili 7036 sayılı kanunla tarafların anlaşma yapıp ya-
pamayacağını net olarak ifade etmediğimiz için, 6325 sayılı ka-
nundaki, tarafların serbestçe tasarruf edebilecekleri alan ola-
rak tarif edilen alanı biz fiilen genişlettik. Artık mutlak emredici 
olarak kabul ettiğimiz, ‘asgari ücretin altında işçi çalıştırılamaz’ 
dediğimiz noktada, bugün fiilen uygulamada arabulucu tuta-
naklarıyla işverenlerimiz asgari ücretin altındaki ücretleri 30 
günlük kıdem tazminatı altındaki kıdem tazminatı miktarlarını, 
hatta fazla mesai ve bunun gibi temel hakları aşağıya indire-
rek sözleşmeler yapabilmektedir. Arabuluculuk mevzuatımızda 
eğer, yeni düzenlemeler yaparak bu tür yasal hakların dolanıl-
masına ilişkin çalışmaları ortadan kaldırmazsak, yepyeni asgari 
ücret altında ücretlerle çalışan ve iş sözleşmesinin sona ermesi 
sırasında elde etmesi beklenen hakları ortadan kaldırılmış yep-

yeni bir çalışma şekliyle karşılaşmış olacağımızı düşünüyoruz.  
Şüphesiz kanun koyucunun ek tedbirler almasına ihtiyaç var” 
dedi.
“İşçinin Korunması Düzenlemeye Uymamaktadır”
Genel Başkan Vekilimiz, “Arabuluculuğun bu haliyle işçi ve işve-
renin eşit iki tarafmış gibi baş başa bırakıldığını, arabuluculuk 
müessesiyle menfaatlerini kendi aralarında dengelemelerinin 
beklenileceği şekliyle karşı karşıya getirildiğini düşünüyoruz.  
Oysa iş sözleşmesi kurulurken mevcut eşitsizliğin iş hukukunun 
asıl amacı olan emek karşılığı hak edilen ücretin tahsil edilme-
si aşamasında ortadan kalktığını kabul etmek mümkün değil. 
İşçinin korunması gereken en önemli aşama olan tahsil aşama-
sında işçinin korunması, ne mevcut ulusal ne de uluslararası 
düzenlemeye uymamaktadır” dedi.
“Arabuluculuk Tayini Listeden Yapılmalı”
Öz, işçiye sağlanan korumaların kaldırılarak işverenle işçinin tek 
başına bırakılmasını doğru bulmadıklarını söyledi. İş davaları-
nın söylenenin aksine, işveren tarafının mevzuat hükümlerini 
uygulamamasından ve işçinin haklarını teslim etmemesinden 
kaynaklandığını belirtti. Öz, “Dava sayısı azaltılmak isteniyorsa 
işverenin hukuk kurallarına uyması yönünden tedbirler alınma-
sı gerekmektedir. Zira işçiler tarafından açılan davaların önemli 
bir kısmı işçi lehine sonuçlanmaktadır. Birçok Avrupa ülkesinde 
olduğu gibi işe iade davalarında işçilere seçimlik hak tanınma-
lı, işe iade yerine diğer alacaklarıyla birlikte iş güvencesi taz-
minatı talep etme imkânına kavuşturulmalıdır. Arabuluculuk 
müessesinin kurumsallaşması noktasında önemli bir adımın 
atılmasına ihtiyaç var. Hukukçuluk sürecimiz içerisinde gördük 
ki, bilirkişilerin belli yerlerde özellikle tek davalarda ya da asgari 
davalarda korunarak atama yapılmış olması çok büyük sakınca-
ları ve mağduriyetleri de beraberinde getiriyor. Bugün benzeri 
durumla karşı karşıyayız. Arabuluculuğun da bir yara almadan 
sağlıklı bir şekilde devam ettirilmesi bakımından arabulucu ta-
yininin listeden yapılmasını zorunlu ve elzem bir durum olarak 
görüyorum. Bu noktada aksini yaptığımız taktirde artık her işçi 
ve işveren grubu kendi arabulucusunu bulacak, arabuluculuk 
özde sorun çözme mekanizması olmaktan çıkacak, tarafların 
orada kendini kişisel olarak ikna edeceği bir alana dönüşecek-
tir” ifadelerini kullandı.
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Genel Başkan Yardımcımız Mehmet Keskin, 7 Şubat 2019 tari-
hinde Çorum şubemizin temsilciler toplantısına katıldı.
Temsilciler toplantısına Eğitim ve Sosyal İşlerden Sorumlu Ge-
nel Başkan Yardımcımız Mehmet Keskin, AK Parti Çorum Bele-
diye Başkan Adayı Halil İbrahim Aşgın, Çorum Şube Başkanımız 
Mustafa Köroğlu ve şube yönetim, denetim ve disiplin kurulu 
üyeleri, işyeri sendika temsilcilerimiz, komitelerimizin başkan 
ve yardımcıları katıldı.
Toplantıda konuşan Genel Başkan Yardımcımız Keskin, taşero-
na kadroda gelinen nokta, geçiş sürecinde yaşanan sıkıntılar ve 

kadro düzenlemesinde kapsam dışında kalan işçilere yönelik 
çalışmalar hakkında bilgiler vererek, çalışanların enflasyon kar-
şısında ezdirilmemesi için Sendikamızın enflasyon oranındaki 
zam talebini yineledi.
Keskin, toplantıda temsilcilerimizin sorularını da cevaplandırdı.
Çorum Şube Başkanımız Mustafa Köroğlu ve AK Parti Çorum 
Belediye Başkan Adayı Halil İbrahim Aşgın da selamlama ko-
nuşması yaparak katılımcılara iştiraklerinden ötürü teşekkür 
etti.

KESKİN, ÇORUM ŞUBEMİZİN TEMSİLCİLER TOPLANTISINA KATILDI

GENEL BAŞKAN YARDIMCIMIZ YILDIZ, BOLU’DA BİLGİLENDİRME 
TOPLANTISINA KATILDI

Genel Başkan Yardımcımız Celal Yıldız, 19 Şubat 
2019 tarihinde Bolu Belediyesi bünyesinde çalışan 
geçici işçilerle yapılan bilgilendirme toplantısına 
katıldı.
Bolu İl Başkanlığımız tarafından düzenlenen bil-
gilendirme toplantısında konuşan Genel Başkan 
Yardımcımız Celal Yıldız, 5 ay 29 gün çalışan üye-
lerimizin toplu iş sözleşmesinden faydalanmaları 
ve mevcut çalışma şartları hakkında sendikamızın 
sürdürdüğü çalışmalar hakkında bilgiler verdi.
Bilgilendirme toplantısına Bolu İl Başkanımız Ha-
cer Çınar, İl Yönetim Kurulu üyelerimiz ve beledi-
ye bünyesinde geçici işçi olarak çalışan üyelerimiz 
katıldı.
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Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 3 Mart 2019 tarihinde Erbakan Vakfı tarafından düzenlenen “Vefatının 8. Senesinde Erbakan’ı 
Anma ve Anlama” programına katıldı.
Programa, konfederasyonumuza bağlı sendikalarımızın genel başkan ve yöneticileri, siyasiler ve çeşitli sivil toplum kuruluşlarının 
temsilcileri katıldı.

ARSLAN, 
ERBAKAN’I 
ANMA 
PROGRAMINA 
KATILDI

ARSLAN, ODTÜ ÖĞRENCİLERİNE HAK-İŞ’İ ANLATTI

Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 9 Mayıs 2019 tarihinde 
Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) İktisadi ve İdari Bilimler 
Fakültesi İktisat Bölümü öğrencileriyle bir araya geldi.
ODTÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi Yıldı-
rım Koç tarafından organize edilen bilgilendirme programda, 
Genel Başkanımız Mahmut Arslan, öğrencilere HAK-İŞ’in 44 
yıllık tarihi boyunca vermiş olduğu mücadeleyi anlatarak, ta-
şeron, işsizlik, sendikalaşma oranları, kıdem tazminatı, emek-
lilikte yaşa takılanlar, sosyal diyalog, 1 Mayıs Emek ve Daya-
nışma Günü Kutlamaları, örgütlenme çalışmaları ve sendikal 
faaliyetler hakkında bilgi verdi.
Sendikalar ve çalışma hayatının güncel konuları hakkında bilgi 
veren Arslan, konuşmasının ardından öğrencilerin sorularını 
yanıtladı.
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Genel Başkanımız Mahmut Arslan, Memur-Sen Konfederas-
yonu’nun 6. Olağan Genel Kurulu öncesinde düzenlenen “İşin 
Geleceği: Tehditler ve Fırsatlar” konulu uluslararası konferansa 
katılarak bir konuşma yaptı.
Memur-Sen’in yeni genel merkezinde 18 Nisan 2019 tarihinde 
düzenlenen konferansa Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdo-
ğan, Genel Başkanımız Mahmut Arslan, Memur-Sen 
Genel Başkanı Ali Yalçın, Aile, Çalışma ve Sosyal 
Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Dışiş-
leri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Eğitim 
Bakanı Ziya Selçuk, ILO Türkiye Direktörü 
Numan Özcan, Uluslararası İşverenler 
Örgütü Genel Başkanı Erol Kiresepi, Tür-
kiye’den ve dünyanın çeşitli ülkelerinden 
gelen sivil toplum kuruluşlarının temsil-
cileri katıldı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 
Memur-Sen Konfederasyonu’nun kurucusu 
Mehmet Akif İnan’ı rahmetle andı.
Türkiye’de artık yeni bir sendikal anlayışın hakim ol-
duğunu belirten Erdoğan, 31 Mart yerel seçimleri ve Tür-
kiye’nin mültecilere olan desteği başta olmak üzere gündeme 
ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
“Memur-Sen’in Genel Kurulunun Hayırlı Olmasını 
Diliyorum”

Genel Başkanımız Mahmut Arslan, “Memur-Sen 6. Olağan Ge-
nel Kurulu’nun hayırlara vesile olması diliyorum. Ayrıca bugün 
resmi olarak açılışının gerçekleştirileceği Memur-Sen yeni hiz-
met binasının hayırlı olmasını diliyorum” dedi.
Türkiye emek hareketinde işçilerin ve kamu görevlilerinin gü-
cünün her yıl daha da arttığını vurgulayan Arslan, “Dünya 

emek hareketinin ve ülkemizdeki emek hareketinin 
bulunduğu yerden daha ileriye yürüyebilmesi 

için azmimizi ve kararlılığımızı sürdüreceğiz. 
Türkiye emek hareketi bu konuda önemli 

bir süreç yaşamaktadır. Yapılan birçok ya-
sal düzenlemeyle Türkiye emek hareke-
tinde işçilerin ve kamu görevlerinin gücü 
her geçen gün artmaktadır” dedi.
“Türkiye Kendi Ayakları Üzerinde 

Güçlü Bir Şekilde Durmaktadır”
ILO’nun 100. kuruluş yıl dönümünde Me-

mur-Sen Konfederasyonu tarafından anlamlı 
bir program gerçekleştirildiğini ifade eden Ars-

lan, “Gerek emek hareketi gerekse çalışma hayatı-
nın geleceğiyle ilgili ILO’dan beklentilerimiz çok büyük. Tür-

kiye, ILO sözleşmelerinde önemli bir eşiği geçmiştir ama hala 
yapılması gerekenler ve imzalanması gereken sözleşmeler var. 
Biz Türkiye’nin gücüne ve potansiyeline inanıyoruz. Zor bir coğ-
rafyada bulunmamıza ve zor bir dönemden geçirmemize rağ-

ARSLAN, Memur-Sen’İN ULUSLARARASI KONFERANSINDA KONUŞTU: 

“Sendİkal Hareketİn Dayanışması Güçlendİrİlmelİ”

Türkiye 
Kendi Ayakları 

Üzerinde 
Güçlü Bir Şekilde 

Durmaktadır
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men, 3 milyon 600 bin Suriyeli kardeşimizi misafir etmemize 
rağmen, uluslararası güçlerin finansal saldırılarına rağmen Tür-
kiye kendi ayakları üzerinde güçlü bir şekilde durmaya devam 
etmekte, gücünün ve potansiyelinin farkında olarak mücadele-
sini azimle ve kararlılıkla sürdürmektedir. Türkiye’nin bir konfe-
derasyonu olarak umutlarımızı kaybetmeden, hayallerimizden 
vazgeçmeden azim ve kararlılıkla mücadelemizi sürdüreceğiz” 
diye konuştu.
Dünya emek hareketinin dayanışmasının günümüzde ne kadar 
önemli olduğunun altını çizen Arslan, “Uluslararası sendikal ha-
reketin dayanışmasını güçlendirmesini istiyoruz. Birinci hedefi-
miz de örgütlenme olmalı. Çünkü emek hareketinin sermayeye 
karşı gücünü tahkim etmenin yolu örgütlenmekten geçiyor. 

Örgütlülüğümüzü artırarak mücadele gücümüzü tahkim ede-
rek, bütün sorunlara karşı yılmadan mücadele ederek geleceği 
birlikte inşa edeceğimize inanıyoruz. Onun için yeni sistemde 
sendikal hareketin yeniden inşası konusunda attığımız adımları 
temellendiriyoruz ve bunun üzerine inşa edeceğiz” ifadelerini 
kullandı.
Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın’ın açılış konuşması ile baş-
layan Konferansta, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı 
Zehra Zümrüt Selçuk, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ulus-
lararası İşverenler Örgütü Genel Başkanı Erol Kiresepi, ILO Tür-
kiye Direktörü Numan Özcan ve küresel sendika liderleri birer 
konuşma yaptı.
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Genel Başkanımız Mahmut Arslan, Konya Sivil Toplum Kuruluş-
ları Platformu öncülüğünde, İçişleri Bakanlığı, Konya Büyükşe-
hir Belediyesi, Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve Selçuklu Be-
lediyesi işbirliğiyle “Sosyal Sorumluluk ve İş Ahlakı” temasıyla 
düzenlenen 16. Ufuk Turu programında konuştu.
Kayseri’de 26 Nisan 2019 tarihinde düzenlenen programda, 
Kayseri Ticaret Odası Başkanı Ömer Gülsoy oturum başkanlı-
ğında gerçekleştirilen “Sosyal Sorumluluk Bağlamında Ekonomi 
ve İş Hayatı” konulu panelde Genel Başkanımız Mahmut Arslan 
“Çalışanlar ve Sosyal Sorumluluk” konusunda bir sunum ger-
çekleştirdi.
Genel Başkanımız Mahmut Arslan’ın yanı sıra, KSO Başkanı 
Memiş Kütükcü “Üretim Sektörü ve Sosyal Sorumluluk”, TOBB 
Başkan Yardımcısı ve KTO Başkanı Selçuk Öztürk “Ticari Hayatta 
Sosyal Sorumluluk”, Kayseri OSB Başkanı Tahir Nursaçan “İşve-
renler ve Sosyal Sorumluluk” konularında sunum yaptılar.
Arslan: “Geleceğimizi Aramak Zorundayız”
Genel Başkanımız Mahmut Arslan, “İş adamlarımız çoğalıyor, 
işletmelerimiz çoğalıyor, istihdamımız artıyor. 2000’li yılların 
başındaki Türkiye’deki toplam kayıtlı istihdam sayısı 3 milyon 
civarındaydı bugün bu sayı 14 milyona yaklaştı. İşverenlerimiz 
çoğalıyor, yatırımlarımız artıyor, ihracatımız artıyor. Ama bütün 
bunlar küresel kapitalizmin bir parçası olarak var. Biz geleceği-
mizi aramak zorundayız, bunu da birlikte yapacağız. Bu konuda 
herkesin katkısına ihtiyacımız var.” dedi.
“Yeni Bir Dünya İnşası İçin Çabamız Var”
HAK-İŞ ve HİZMET-İŞ’in sorumlu bir sendikacılık anlayışı bulun-
duğunu belirten Arslan, “Geleneksel ve tarihsel olarak elde et-
tiğimiz birikimleri somut hale getirmemiz gerekiyor. HAK-İŞ ola-
rak bu konuda çalışmaya, sorumluluklarımızı yerine getirmeye 
hazırız. Bizim sendikacılık oyunu oynamak gibi bir derdimiz yok. 
Bizim yeni bir dünya inşasına ait derdimiz ve çabamız var. Yeni 
bir dünya inşası için hepimiz bir tuğla koymak zorundayız. Ben 
‘bunun dışındayım’ diyemezsiniz. Sivil toplum kuruluşlarının 

temsilcileri olarak her birimizin yapması gereken, sorumluluk-
lar ve yerine getirmesi gereken görevler var” diye konuştu.
“İşçi-İşveren İlişkilerini Hangi Zeminde 
Oluşturacağımızı Konuşmalıyız”
Arslan, “Kendi dünyamıza yönelik referanslarımızdan yola çı-
karak yeni bir dünyayı inşa etme konusunda en temel görev-
lerimizi yerine getirmemiz gerekiyor. Referanslarımızdan yola 
çıkarak işçi-işveren ilişkilerini hangi zeminde, hangi ilkeler et-
rafında oluşturacağız bunları konuşmamız gerekiyor. Bu konu-
daki prensipleri ortaya koyup sonra da bunları uygulamamız 
gerekiyor. Mevzuat olarak bu konuda herhangi bir engel yok. 
Bu konuda bir niyet ortaya koymamız ve bunu somut hale ge-
tirmemiz gerekiyor” ifadelerini kullandı.
“Hakkı Esas Alalım İstiyoruz”
İşçi-işveren ilişkilerini sosyal ortaklık üzerine inşa etmek iste-
diklerini vurgulayan Arslan, “Biz hakkı esas alalım istiyoruz. 
Bunu yaparken de referanslarımızla çatışmadan, küresel güç-
lerin önümüze dayattıklarından yola çıkarak değil, kendi refe-
ranslarımızdan yola çıkarak yapmak istiyoruz. Biz mefkuremize 
uygun bir çalışma hayatını nasıl dizayn edeceğiz, nasıl organize 
edeceğiz? Faiz ağacının dallarını tartışmak yerine bunun yerine 
neyi inşa edeceğiz? Bunun tartışmasını yapmamız gerekiyor” 
sözlerine yer verdi.

ARSLAN, 16. UFUK TURU PROGRAMINA KATILDI
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Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 5 Ocak 2019 tarihinde Meh-
met Akif İnan Vakfı tarafından düzenlenen Mehmet Akif İnan’ı 
Anma Programına katıldı.
Programda konuşan Genel Başkanımız Mahmut Arslan, “Eğitim 
Bir-Sen’in Kurucu Genel Başkanı şair, yazar, araştırmacı, öğret-
men, duygu ve düşünce adamı, yedi güzel adamdan birisi olan 
Mehmet Akif İnan’ı vefatının yıldönümünde rahmet ve minnet-
le anıyorum. Memur-Sen’in Mehmet Akif İnan’a karşı vefa el-
bisesini hakkıyla giydiğini ifade etmemiz gerekiyor. Vefatından 
günümüze kadar geçen 19 yılda gerek Memur-Sen’in gerek 
Eğitim Bir-Sen’in Akif İnan’ın mirasına sahip çıktığını görmek 
hepimizi mutlu ediyor. Bu mirasa bundan sonra da sahip çıka-
cağınızdan hiçbir kuşkumuz yoktur” dedi.
“Mehmet Akif İnan Önemli Bir Edebiyat ve Sanat 
İnsanıydı”
Mehmet Akif İnan’in önemli bir sendikal lider olmasının yanı 
sıra sanatla emeği buluşturan bir misyonu öne çıkarmasını çok 
önemli bulduğunu belirten Arslan, “Mehmet Akif İnan önemli 
bir edebiyat ve sanat insanıydı. Son asır içerisinde karşılaştığı-
mız bu tür sanat ve kültür adamlarının sendikal dünyada büyük 
bir mesafesi olduğunu biliyoruz. Akif İnan Hocamız bu mesafeyi 
kapatarak, emekle sanatı, bir arada yaşayabilmeyi ve bir arada 
tutabilmeyi bize gösterdi” dedi.
“Akif İnan Üniversitesi Kurulmalı”
Mehmet Akif İnan Vakfı’ndan arzusu olduğunu dile getiren Ars-
lan şöyle devam etti: “Mehmet Akif İnan Vakfı’ndan bir arzum 

var. Bir Mehmet Akif İnan Üniversitesi kurulmasının gerekli ol-
duğunu düşünüyorum. Bunu başarabilecek imkanımız var, gü-
cümüz ve potansiyelimiz var. Üniversite’nin yanı sıra Mehmet 
Akif İnan Vakfı’nın sanatla emeği buluşturacak bir dizi etkinlik 
yapması gerektiğini düşünüyoruz. Sinema, tiyatro, kısa filmden 
başka etkinliklere kadar bir dizi etkinlik yapılması bence tam 
da Mehmet Akif İnan’a yakışacak şeylerdir. Sanatla emeği bu-
luşturmak, sendikacılık hareketini bütünüyle gelecekte bütün 
dünyanın da referans kabul ettiği bir anlayışa taşımak bize dü-
şüyor. Bu toplum bu millet bunu başarabilir.”

ARSLAN, 
AKİF İNAN’I 
ANMA PROGRAMINA 
KATILDI
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15 Temmuz hain darbe girişiminin 3. yılında devletimi-
zin bu hain kalkışmayı yapanlarla hesaplaşması devam 
ediyor. Ancak, darbe gecesi bankamatik kuyruklarında 
bekleyenlerin, tankları, darbe girişiminde bulunan as-
kerleri alkışlayanların siyasi temsilcileri 3. yılında hala 
darbeyi unutturmak, sulandırmak için algıya manipü-
lasyona devam ediyorlar.
Devletin kendini korumak, kollamak için darbecile-
ri derdest edilmesi ve kalıntılarının temizlenmesi için 
bir takım tedbirler alması gerekiyordu. Bizde milletçe 
bunu bekliyorduk. Bu mücadele sadece devletin değil 
topyekün hepimizin vermesi gereken bir mücadeledir. 
Siyasi parti ayrımı yapılmaksızın herkesin bu mücadele 
içinde yer alması gerekmektedir. Ancak bazı çevrelerin 
darbeyi itibarsızlaştırmak, önemsizleştirmek için kul-
landığı yöntem bize FETÖ’nün hala ayağa kalkmak için 
fırsat kolladığını göstermektedir.
Türkiye’deki iktidar kendisi değilse yıkılsın dünya, yıkıl-
sın Türkiye mantığı ile hareket etti, etmeye de devam 
ediyor.
S-400
Türkiye güney sınırlarındaki savaş durumundan en 
yoğun şekilde etkilenmişti. Irak ve Suriye sınırımızın 
ötesindeki sıcak ortamda zaman zaman Hatay, Urfa, 
Gaziantep gibi sınır illerimize füze ve roketatarlar düş-
müştü.
Hava savunmamızı sağlamak amacıyla NATO güçlerin-
ce patroit savunma sistemi kurulmuş ancak siyasi ne-
denlerden dolayı daha sonra bu sistem kaldırılmıştı.
Türkiye Hükümeti, Suriye’deki vekalet savaşlarının ve 
bölgede hakim olmak isteyen unsurların zaman zaman 
hava sahamıza girmesinden sonra ABD’den patroit sa-

vunma sistemi talep etti. Ancak ABD, Türkiye’yi hedef 
alan terör örgütlerinin uzantılarına son sistem silahları 
ücretsiz verirken Patroit’leri bize “parasıyla bile” ver-
meyeceğini beyan etti.
Türkiye’de bildiğiniz gibi hava savunma sistemi konu-
sundaki açığını Rusya ile 2017 yılında S-400 anlaşması 
ile kapatmak istedi.
Uzun tartışmalara, zaman zaman komik hezeyanlara 
yol açan bu anlaşma imzasından sonra S-400’lerin ilk 
teslimatı gerçekleşti. Vatanımızı ve milletimizi hedef 
alan hain FETÖ darbesinin yönetildiği ana merkezlerin-
den olan Akıncı Üssüne S-400’lerin konması da yerinde 
bir mesaj olmuştur.
Ekonomik ambargo, siyasi baskı dönemleri Türkiye için 
geride kalmıştır.
Geçmiş dönemlerde özellikle terör olaylarında kendi 
sınırlarımız içinde kullandığımız, parasını ödediğimiz 
Tank, Panzer ve diğer mühimmatların bile kullanılama-
dığı zamanlar olmuştu. Ama Türkiye son dönemde yerli 
ve milli bir atakla kendi silahını, kendi tankını, helikop-
terini üretir seviyeye gelmiştir. Afrin ve Fırat Kalkanın-
daki askeri başarının arkasında kendi milli silahlarımızın 
ve ekipmanların payı büyüktür.
Türkiye’nin askeri gücüne güç katacak olan S-400’ler 
elbette birilerinin uykusunu kaçıracaktır. Ancak herkes 
bilmelidir ki, Türkiye’nin aldığı bu sistem bir savunma 
sistemidir. Saldırı sistemi değildir. Zaten hava sahamızı 
tehdit eden unsurlara karşı kullanılacaktır.
Burada tüm baskılara karşı, tehditlere karşı Türkiye’nin 
ve aziz milletimizin tehditlerden korunması yönünde 
kararlılık gösteren, tehditlere boyun eğmeyen Sayın 
Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyorum.

15 TEMMUZ ve S-400’LER

Hüseyin TANRIVERDİ Kurucu ve Onursal Genel Başkan
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ARSLAN, KONUT KAPICILARIYLA BİR ARAYA GELDİ

Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 29 Mayıs 2019 tarihinde 
Ankara Yapracık TOKİ bloklarında çalışan konut görevlileriyle 
sahurda bir araya geldi.
Sahur programına Genel Başkanımız Mahmut Arslan’ın yanı 
sıra, Ankara 2 No’lu Şube Başkanımız Recep Dere, üyemiz ko-
nut kapıcıları/site blok görevlileri ve aileleri katıldı.
Arslan: “Bütün Konut Kapıcıları Sendikalı Olsun 
İstiyoruz”
Genel Başkanımız Mahmut Arslan, sahur programında yaptığı 
konuşmada HİZMET-İŞ Sendikamızın konut kapıcılarını örgütle-
mek amacıyla Şubat ayında Türkiye genelinde kampanya baş-
lattığını hatırlattı.
Arslan, “HAK-İŞ ve HİZMET-İŞ Sendikası olarak, bütün mazlum 
ve mağdurların bizden alacaklı olduğuna inanıyoruz. Diğer bir 
deyişle; bütün mazlum ve mağdurlara borcumuz var. Konut 
kapıcıları toplumumuzun mağdur emekçilerindendir. Bütün 
konut kapıcılarını HİZMET-İŞ Sendikamızda örgütlemek, hak ve 
hukuklarını korumak ve onlara karşı sorumluluklarımızı yerine 
getirmek istiyoruz” dedi.
“HİZMET-İŞ Kapıcılar Konusunda Deneyimli ve Birikimli 
Bir Sendikadır”
Sendikamızın kapıcılar konusunda deneyimli ve birikimli bir 
sendika olduğunu belirten Arslan, “HİZMET-İŞ Sendikamız 
1983’ten itibaren konut kapıcılarını örgütlemeye başlamış, 
1986 yılında Ankara’da Türkiye’de ilk Kapıcılar ve Kaloriferciler 
Grevini gerçekleştirmiştir. Konut kapıcılarına yönelik AB destek-
li bir projeyi de başarıyla tamamlamıştır” dedi.

Arslan, bütün konut kapıcılarını HİZMET-İŞ Sendikamıza üye ol-
maya ve birlikte mücadele etmeye davet etti.
Üyelerimiz konut kapıcıları tarafından, Genel Başkanımız Mah-
mut Arslan’a konut görevlisi montu hediye edildi.
Arslan da üyelerimizin çocuklarına ve eşlerine hediye verdi.
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Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 28 
Şubat Postmodern Darbesinin 22. Yıl-
dönümü dolayısıyla bir basın toplantısı 
düzenlendi.
28 Şubat süreci davasının gerçek anlam-
da tamamlanmadığını belirten Arslan, 
“28 Şubat sürecine doğrudan ve dolaylı 
olarak gerek kurumsal, gerekse kişisel 
olarak destek verenler mutlaka yargı 
önüne çıkarılmalıdır” dedi.
Toplantıya Genel Başkanımız Mahmut 
Arslan, HAK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı 
Mustafa Toruntay, Genel Başkan Veki-
limiz Av. Hüseyin Öz, Genel Başkan Yar-
dımcımız Halil Özdemir, HAK-İŞ Genel 
Sekreteri Dr. Osman Yıldız, HAK-İŞ Genel 
Sekreter Yardımcısı Erdoğan Serdengeç-
ti, konfederasyonumuza bağlı sendikala-
rın başkan ve yöneticileri ile basın men-
supları katıldı.
“Darbelere Karşı Demokrasiden 
Yana Tavır Aldık”
Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 28 
Şubat 1997 tarihinin Türk demokrasisi 
açısından kara bir leke olduğunu belirte-
rek, “HAK-İŞ olarak kuruluşumuzdan iti-
baren darbelere, olağanüstü dönemlere, 
demokrasiye yönelik bütün müdahalele-
re karşı demokrasiden, milli iradeden, 
halktan, özgürlükten yana bir tavır aldık. 

Kuruluşumuzdan kısa bir süre sonra kar-
şılaştığımız 12 Eylül darbesi sonucunda 
bizimle beraber bazı konfederasyonlar, 
sendikalar kapatılmış, mal varlıklarımıza 
el konulmuş, sendikal faaliyetlerimiz ya-
saklanmıştı. HAK-İŞ olarak o tarihte de-
mokrasiden yana olduk, darbelere karşı 
tavır geliştirerek sürecin bir an önce 
sona erdirilmesi için çaba sarf ettik. Aynı 
şekilde 15 Temmuz hain darbe girişimi 
gecesi de HAK-İŞ ve HAK-İŞ’e bağlı sendi-
kalarımız her zaman olduğu gibi yine de-
mokrasiden, halktan, millet iradesinden 
yana tavır almış ve bunun bedellerini 
ödemiştir” dedi.

“HAK-İŞ Beşli Çete’ye Dahil Edilmek 
İstenmiştir”
28 Şubat’ta tarihimize kara bir leke ola-
rak geçen Beşli Çete hakkında açıkla-
malarda bulunan Arslan, “28 Şubat’ta 
kendi ifadeleriyle beşli çete, beşli inisi-
yatif, yıkım ekibi şeklinde tanımlanan bir 
oluşum gerçekleştirilmiştir. Bu oluşum 
TOBB, TİSK, TESK, TÜRK-İŞ ve DİSK’in 
içinde olduğu bir yapıdır. Bu yapıya 
konfederasyonumuz da dahil edilmek 
istenmiştir. Ancak HAK-İŞ olarak bu ve 
benzeri antidemokratik çeteler arasın-
da yer almayacağımızı, demokrasiden, 
milli iradeden, özgürlükten ve ülkemizin 

ARSLAN: 28 ŞUBAT SÜRECİNE DESTEK VERENLERDEN 
HESAP SORULMALI
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normalleşmesinden yana tavır alacağımızı ifade ettik” şeklinde 
konuştu.
“28 Şubat Sürecine Destek Veren Herkes Yargı Önüne 
Çıkarılmalı”
28 Şubat süreci davasının gerçek anlamda tamamlanmadığını 
belirten Arslan, “28 Şubat sürecine doğrudan ve dolaylı olarak 
gerek kurumsal, gerekse kişisel olarak destek verenler mutlaka 
yargı önüne çıkarılmalıdır. İş adamları, kamu bankalarını boşal-
tanlar, yargı kartelleri, yargı mensupları, haksız ve adaletsiz yere 
karar veren yargı mensupları, brifinglere katılan yargı mensup-
ları, işverenler, iş adamları, üniversite mensupları, medya men-
supları, siyasetçiler, kamu görevlileri, bunların hepsinin yargı 
önünde hesap vermesi gerekiyor” ifadelerini kullandı.
“Varlıklarını 28 Şubat’a Borçlu Olanlar Var”
Arslan, “10 Aralık 2018 tarihinde bir konfederasyonun genel 
başkanı şu açıklamayı yapmıştır: “Ben 28 Şubat süreci olmasay-
dı, bu konfederasyonun genel başkanı olamazdım.” Varlıklarını 
28 Şubat sürecine borçlu olanların demokrasiye, işçilere, emek 
hareketine verecek hiçbir şeyleri olamaz” şeklinde konuştu.
“Milletten Özür Dilemeliler”
28 Şubat sürecinde Beşli Çete içerisinde yer alan kuruluşların 
başında günümüzde başkalarının olduğunu vurgulayan Arslan 
şöyle devam etti: “Bizim hedefimiz, meselemiz kişiler değildir. 
TESK’in, TÜRK-İŞ’in, DİSK’in, TİSK’in o dönemdeki yöneticileri 
kurumları adına bu görevleri üstlendiler. Kimse bunun arkasına 
saklanmasın. O kişiler bugün yok. O kişiler bugün olmadığına 

göre bu kurumlarımız bundan sorumlu değil diyemezler. Bu ku-
rumlardan istediğimiz bir şey var. Yargı süreçleri işletilmese bile 
bu kurumların kurulları kongrelerinde karar alıp 28 Şubat ve 
12 Eylül sürecine destek verdikleri için milletten özür dilemeli-
ler. Bu özür milletimiz tarafından kabul edilir veya edilmez ama 
aldıkları kararların demokrasimize, insan haklarına, özgürlük-
lerimize, milli iradeye, demokrasimize ait kararlar olduğu için 
özür dilemeleri ve kongre kararı ile ilan etmeliler. Yeni bir 28 
Şubat sürecine fırsat vermemek için bunu öneriyoruz. Herke-
sin demokrasinin, özgürlüklerin, milli iradenin, halk iradesinin 
ne anlama geldiğinin altını çizmesini istiyoruz. Hükümetin, yar-
gıçların, savcıların ve 28 Şubat süreci mağdurlarının bu sürecin 
takipçisi olmasını istiyoruz. 28 Şubat sürecinde yargının brifing-
lerle kontrol altına aldığı yargılamaların, sakat, eksik ve haksız 
olduğuna inanıyoruz. O süreçte yargılanan ve hüküm giymiş, 
daha sonra yargılamalarında iade-i mahkeme hakkı verilmemiş 
bütün hükümlülere yeniden yargılama yolunun açılmasını isti-
yoruz.”
“Erbakan’ı Rahmetle Anıyoruz”
Genel Başkanımız Mahmut Arslan, “28 Şubat darbesine mu-
hatap olan dönemin Başbakanı Prof. Dr. Necmettin Erbakan’ın 
geçtiğimiz gün ölüm yıldönümüydü. Bütün bu darbe süreçleri-
ni yaşamış hayatı boyunca Milli Görüş hareketini siyasette ve 
başka alanlarda güçlü kılmaya çalışan Prof. Dr Necmettin Erba-
kan’ı rahmetle anıyor, Milli Görüş hareketine başsağlığı diliyo-
ruz” dedi.
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“HAK-İŞ İstanbul Şube Başkanları Toplan-
tısı, 21 Haziran 2019 tarihinde İstanbul 
Fatih Belediyesi Kültür Merkezi'nde ger-
çekleştirildi.” 
Toplantıya Genel Başkanımız Mahmut 
Arslan, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler 
Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Genel Baş-
kan Vekilimiz Av. Hüseyin Öz, HAK-İŞ İs-
tanbul İl Başkanı ve İstanbul 5 No’lu Şube 
Başkanımız Mustafa Şişman, İstanbul 1 
No’lu Şube Başkanımız Mustafa Canpo-
lat, İstanbul 2 No’lu İETT Şube Başkanı-
mız Ahmet Günçe, İstanbul 3 No’lu İETT 
Şube Başkanımız Mustafa İluk, İstanbul 
6 No’lu Şube Başkanımız Serdar Cafer 
Özkul, İstanbul 7 No’lu Şube Başkanımız 
Hüseyin Topçu, İstanbul 8 No’lu Şube 
Başkanımız Taner Duran ve HAK-İŞ kon-
federasyonumuza bağlı sendikaların baş-
kan ve yöneticileri katıldı.
HAK-İŞ İstanbul Şube Başkanları Toplan-
tısında konuşan Genel Başkanımız Mah-
mut Arslan, HAK-İŞ Konfederasyonu’nun 
22 sendikası ve 700 bine yakın üyesiyle 
Türkiye’nin en güçlü ve en büyük konfe-
derasyonlarından birisi olduğunu belir-

terek, HAK-İŞ’in Aile, Çalışma ve Sosyal 
Hizmetler Bakanlığı’nın da en önemli 
muhataplarından ve partnerlerinden bi-
risi olduğunu söyledi.
“22 Haziran’da CHP Genel 
Merkezi’nde Olacağız”
31 Mart’tan sonra CHP ve HDP’li bazı 
belediyelerde çalışan işçilerin işten çıka-
rılması, sürgün edilmesi ve sendikal bas-
kılara karşı “Emek ve Adalet Yürüyüşü” 
başlattıklarını belirten Arslan, 22 Haziran 

tarihinde CHP Genel Merkezi önünde iş-
ten atılan işçilerle birlikte bir eylem ger-
çekleştireceklerini ifade etti.
Yaşanan günlük ve anlık sorunların dı-
şında büyük fotoğrafa bakıldığı zaman 
güzel ve sendikaların önünü açan birçok 
düzenlemenin de hükümet tarafından 
gerçekleştirildiğini hatırlatan Arslan, 
“Sorunların kamuoyunda gündeme geti-
rilmesi ve çözümü konusunda HAK-İŞ’in 
her zaman bir adım önde olduğunu bil-
menizi istiyorum” dedi.

ARSLAN, HAK-İŞ İSTANBUL 
ŞUBE BAŞKANLARI 
TOPLANTISINA KATILDI
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“Çözümün Tarafı Olmaya Çalışıyoruz”
Arslan, HAK-İŞ olarak her zaman sosyal diyalogdan yana olduk-
larını ve sorunların çözümü noktasında etkin görevler üstlendi-
ğini hatırlatarak, “Sosyal diyalogla birlikte, sorunlarımızı masa-
da konuşmaya ve çözüm bulmaya çalışıyoruz. Bütün sorunların 
çözümü vardır. Esas olan bu çözümleri üretebilmek ve bu çö-
zümleri bulabilmektir. HAK-İŞ olarak her zaman sorunun parça-
sı olmak yerine çözümün tarafı olmaya çalışıyoruz. Bu çok kolay 
bir iş değil. Bilgi istiyor, güven istiyor bunlarla birlikte müzakere 
yöntemleri, diyalog ve iletişim tekniklerini etkin bir şekilde kul-
lanmak gerekiyor” diye konuştu.
“Her Zaman Sosyal Diyalogdan Yana Olduk”
Her zaman zor olanı tercih ettiklerini, müzakere ederek, ko-
nuşarak muhataplarını ikna etmeye çalıştıklarını dile getiren 
Arslan, “Sosyal diyalogun temelini bunlar oluşturuyor. Bugüne 
kadar çözülemeyecek birçok sorunu çözerek bugünlere kadar 
geldik. Başta taşeron meselesi olmak üzere, çözülemez gibi gö-
rünen pek çok sorunu bu müzakereci ve diyalogdan yana olan, 
sorunları çok iyi analiz eden, çözümleri çok iyi anlatan ve bu 
müzakere tekniklerini çok iyi şekilde kullanarak, güven hasıl 
ederek bu sorunların çözümün de önemli başarılara imza attık” 
şeklinde konuştu.
“Ülkemizin Yaşadığı Zorlukların Farkındayız”
Türkiye’nin yaşadığı ekonomik sorunlara değinen Arslan ko-
nuşmasında, “HAK-İŞ olarak ülkemizin yaşadığı zorlukları bili-
yoruz. Ekonomik sıkıntıların farkındayız. Türkiye’nin içeriden ve 
dışarıdan kuşatıldığının bilincindeyiz ve bize yönelik, ülkemize 
yönelik içeride ve dışarıda yapılmış pek çok oyunun ve komp-
loların farkındayız. Zor bir dönemden geçiyoruz. Bütün bunlar 
Türkiye’nin potansiyelinin, imkanlarının, gücünün, bizim talep-
lerimizi karşılayabilecek bir noktada olduğundan hiçbir kuşkum 

yok. Biz bunu başarabilecek bir noktadayız ve bunu başarmak 
zorundayız” ifadelerine yer verdi.
Taşerondan kadroya geçen işçiler konusuna değinen Arslan, “İş 
barışı bizler için çok önemli. İşyerlerindeki farklı ücretlerin ara-
sındaki uçurumların iş barışını doğrudan etkilediğini biliyoruz. 
Aynı masada çalışan, taşerondan kadroya geçtiği için ücretleri 
diğerlerinin yarısı kadar olan insanlara hiçbir şey anlatamazsı-
nız. Ne söylerseniz söyleyin onların vicdanında bunun karşılığı-
nı bulamıyorsunuz. Bu sorunları 2020’ye kalmadan çözecek bir 
çalışma yapmamız gerekiyor” dedi.
“Emek ve Adalet Yürüyüşü”Nü Yakından Takip Ediyor 
Ve Destekliyoruz”
Sendikalar olmadan gerçek bir demokrasiden söz etmenin 
mümkün olmadığını belirten Selçuk, “Demokratik hakkın en 
büyük hak olduğuna inanarak, aldığımız sorumluluğa yerine ge-
tiriyoruz. Bu doğrultuda, HİZMET-İŞ Sendikasının, Bolu Beledi-
yesindeki işten çıkarmaları protesto etmek amacıyla başlattığı, 
“Emek ve Adalet Yürüyüşü”nü yakından takip ediyor ve işçi kar-
deşlerimizi destekliyoruz. Maalesef; CHP’li Bolu Belediyesi söz 
vermesine, noterden taahhütte bulunmasına rağmen 28 Şubat 
zihniyetiyle işçileri sokağa atmıştır. Buradan bize CHP zihniye-
tinin ne olduğu dersi çıkmıştır. Sabah verdikleri sözler, akşamı 
bulmuyor; akşam söyledikleri yalanlar, yatsıya çıkmıyor. Bu yol 
doğru bir yol değildir. Hiç kimsenin siyasi görüşünden, sendi-
kasından dolayı bu milleti ayrıştırmaya, mobbing uygulamaya 
hakkı yoktur” ifadelerini kullandı.
Konuşmaların ardından Genel Başkanımız Mahmut Arslan, Aile, 
Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ile bir-
likte Fatih Belediye Başkanı Ergün Turan’ı makamında ziyaret 
etti.
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Stratejik Düzünce Enstitüsü Genel Merkezi’nde düzenlenen 
toplantıda konuşan Genel Başkanımız Mahmut Arslan, katı-
lımcılara HAK-İŞ Konfederasyonu ve yürüttüğü faaliyetler hak-
kında bilgiler verdi. Arslan, “HAK-İŞ 1976 yılında kuruldu ve şu 
anda 43 yaşında. Bugün kendisine bağlı 22 sendikası ve 700 
bin üyesi var. Hemen hemen her iş kolunda 1 sendikamız var. 
Bu sendikalarımızın büyük  bir bölümü toplu sözleşme yapma 
ehliyetine sahip ve sayısal olarak Türkiye’nin ikinci büyük işçi 
konfederasyonuyuz” dedi.
HAK-İŞ’in ilkeleri hakkında katılımcılara bilgiler veren Arslan, 
“Kurulduğumuz yıllarda Türkiye’de binden fazla işçi sendikası 
vardı. Peki o zaman HAK-İŞ’e neden ihtiyaç duyuldu? HAK-İŞ 
Sendikal harekete yeni bir açılım getirmek için kuruldu. O za-
manlar sendikalarda işvereni yenmek, işvereni teslim almak ve 
işçilerin karşısında işverenlere geri adım attırmak amaçlanıyor-
du. HAK-İŞ buna itiraz olarak ortaya çıkmıştır. Bizler o zaman-
larda işçi – işveren ilişkilerinin nasıl ve hangi zeminde sürdü-
rülmesi gerektiği konusunda farkımızı ortaya koyduk” şeklinde 
açıklamalarda bulundu.
“Tüm Dünyaya Türkiye Modeli Sendikal Yapıyı Sunmak 
İstiyoruz”
HAK-İŞ Konfederasyonu olarak çatışma değil uzlaşma üzerine 
kurulu bir sendikal yapıyı dünyaya armağan etmek istedikleri-
ni arzuladıklarını belirten Arslan, “Bu konuda işverenlerimizle 
de konuşuyor, tartıyor ve dünyaya Türkiye modeli bir sendikal 
yapıyı sunmak istiyoruz. Bu kolay bir iş değil ama bizim bunu 
başarmamız gerekiyor” diye konuştu.
“Bizleri Duymadılar, Görmediler, Yok Saydılar”
31 Mart yerel seçimlerinden sonra bazı CHP’li ve HDP’li bele-
diyelerde işçi çıkarma, işyerini değiştirme, ve sendikal baskıla-
rın yaşandığına dikkat çeken Arslan, “Bugüne kadar 14 bin 900 
işçi istifa ettirildi. CHP ve HDP’li belediyelerden işten çıkarılan 
yaklaşık 760 civarında arkadaşımız var. Bu arkadaşlarımızın işe 
döndürülmeleri için eylem düzenledik. Bugün Bolu Belediyesi 
önündeki eylemimizin 61. Gününe girdik. Bolu Belediye Baş-
kanımızla konuştuk ve “Ramazan Bayramı sonuna kadar bek-
leyeceğiz, bakın bu arkadaşlarımızı işe alın yoksa biz Ankara’ya 

yürüyeceğiz” dedik bizi dinlemediler, ciddiye almadılar. Bekle-
dik ne CHP Genel Başkanı’ndan ne de yetkililerden bu konuyla 
ilgili bir açıklama gelmedi. Duymadılar, görmediler ve bizi yok 
saydılar” şeklinde konuştu.
“Bugün CHP Genel Merkezi’nde Olacağız”
Gerçekleştirilen “Emek ve Adalet Yürüyüşü”nün bazı çevreler 
tarafından İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçimlerini 
manipüle için düzenlendiği iddialarına cevap veren Arslan, “Biz 
çalışanlarımızın mağduriyetlerini gidermek için bir mücadele 
başlattık ve bu tamamen bizim kararımızdır ve gerçekten bu 
konuda bize yönelik büyük bir haksızlık var. Bugün yürüyüşü-
müzün 12. Günü. Gimat’tan CHP Genel Merkezi’ne bin 200 ki-
şilik bir grubumuzla yürüyeceğiz ve CHP Genel Merkezi önün-
de 4 bin kişi civarında bir işçi topluluğu ile bir basın açıklaması 
yapacağız. Sayın Kılıçdaroğlu’nun “Gelin” demesi üzerine biz 
de geldik ve bu sorunu çözmek istiyoruz. Karavanımızın içinde 
masamız da kurulu hazır. Sayın Kılıçdaroğlu “Bu işi bitirelim, ar-
kadaşlarımız işlerine dönsünler, sendikal baskılar kalksın” derse 
biz hazırız” şeklinde açıklamalarda bulundu.

ARSLAN, STRATEJİK DÜŞÜNCE 

ENSTİTÜSÜ’NÜN KONUĞU OLDU

Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 22 Haziran 2019 tarihinde 
Stratejik Düşünce Enstitüsü (SDE) tarafından organize edilen 
Cumartesi Sohbetleri programında Çalışma Hayatında Güncel 
Meseleler konusunda değerlendirmelerde bulundu.
Toplantıya Genel Başkanımız Mahmut Arslan, SDE Başkanı Doç. 
Dr. Muhammet Savaş Kafkasyalı, ve çok sayıda gazeteci katıldı.
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Emek kelimesi ilk olarak Türk tarihinde Orhun yazıtların-
da “emgek” olarak karşımıza çıkmaktadır. “Emge” yani acı 
çekmek fiilinden türeyen ‘emek ‘  günümüzde sendika-
ların oluşturmaya çalıştığı ‘emek bilinci’ sayesinde kendi 
önemi insanlara tayin etmeye çalışmaktadır. Günümüzde 
sendikalar, ‘emek bilinci’ oluşturmaya çalışarak işçi sınıfı-
nın hak ettiği ücretlere, sosyal haklara ve toplum saygınlı-
ğına ulaştırma çabasındadır.
Sendikamız HİZMET-İŞ, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler 
Bakanlığı tarafından 31 Temmuz 2019 tarihinde Resmi 
Gazete’de yayımlanan verilere göre Türkiye’nin en büyük 
işçi sendikası olma konumunu devam ettiriyor. Peki HİZ-
MET-İŞ bunu nasıl başardı? İşte tüm cevap bu yukarıda 
bahsettiğimiz ‘emek bilinci’ne Sendika olarak verdiğimiz 
önemdedir.  
41 yıldır en önemli amacı, ‘Türk İşçi Sınıfı’nın verdiği eme-
ği ve mücadeleleri Türk halkının tüm kurumlarına gös-
termeye, anlatmaya ve destek olmaya davet eden HİZ-
MET-İŞ, bugün işçilerimizin en büyük savunucusu ve işçi 
sınıfının en büyük destekçisidir.  Bu emek mücadelesini 
verirken kırmadan, dökmeden, çatışama yolunu izleyen 
değil uzlaşma yolunu izleyen Sendikamız, bu yönüyle Türk 
ve Dünya sendikal tarihe geçmiş ve geçecektir.  
31 Mart 2019 mahalli idareler seçimini arkamızda bı-
raktık. Türkiye genelinde %84.67 gibi bir katılım oranıy-
la gerçekleştirilen seçimler sonrası Türkiye’de pek çok 
belediyede yönetim değişikliği oldu. Sonrasında özellikle 
CHP’li ve HDP’li belediyelerde sendikamıza karşı hemen 
operasyonlar başlatıldı. Türkiye genelinde şimdiye kadar, 
109 iş yerinden 17 bin 549 kişi Sendikamızdan zorla istifa 
ettirildi. Bunun yanında binlerce üyemiz işlerinden edilip, 
yüzlerce üyemiz sürgün edildi. Sendikamız HİZMET-İŞ bu 
yapılan düşmanlığa karşı hemen Türkiye’nin her yerinde 
mücadele gücünü ortaya koydu. Bolu’da, Antalya’da, İs-
tanbul Küçükçekmece’de, Çanakkale Bayramiç’te, Zon-
guldak Ereğli’de, Eskişehir Bozüyük’te,  Şırnak İdil’de, Van 
İpekyolu’nda ve daha pek çok belediyede yapılan ada-
letsizliklere ve zulümlere karşı geldik. Milletimizden oy 
isterken tek kusuru (ki sayılırsa tabii) bir önceki belediye 
başkanı zamanında çalışmak olan tüm emekçilere sözler 
verilerek Türkiye geneli ‘işçi dostu parti‘ algısı yapılarak 
seçimlerde avantaj elde ediliyor sonra bu millet seni be-

lediyenin başına getirince verilen sözler hatta ve hatta 
noter onaylı belgeler unutuluyor. Bu kabul edilemez! Bu 
adaletsizlik hukuksuzluk değil de nedir? Bunu adalet için 
yürüyüş yapan bir partinin yapması fazlaca ironik değil 
mi? Hukuksuzlukların ve adaletsizliklerin karşısında 41 yıl-
dır sapasağlam duran HİZMET-İŞ dün olduğu gibi bugün 
ve yarında bunların karşısında olacaktır.
Yıllardır emekçiler üzerinden siyasal çıkar sağlayan ancak 
sağlamıyormuş gibi söylemlerde bulunan ve Sendikamızı 
yanlı olmak ile suçlayan bir takım sözde işçi sendikalarının 
da bu dönemde maskeleri düşmüştür. Yapılan zulümlere 
ses değil, çıt çıkaramayan bu sözde işçi dostlarının gerçek 
yüzünü tüm işçi sınıfı görmüştür. Lafa gelince mangalda kül 
bırakmayan ancak icraate gelince emekçilerin yanında ola-
mayanları tarih yazacaktır. HİZMET-İŞ’in uzlaşmacı tavrını 
mücadeleden korkmak zannedenler, 31 mart sonrası ya-
pılan eylemlerimiz sonrası cevaplarını almışlardır değil mi? 
Bankamatik Memuru Yaftalaması
31 mart yerel seçimleri sonrası en popüler ifadelerden 
biri ‘Bankamatik Memuru’ oldu. Emekçilere karşı zulüm-
de bulunan tüm belediyelerde yetkililer işten çıkarılanla-
rın hep bankamatik memurları olduğunu iddia etti. Peki 
bu yaftalamanın doğruluk payı var mı?  
Bankamatik memurluğu kısaca, hiçbir iş yapmayan sade-
ce maaş olan memurluk şeklinde tanımlanabilir. Yani bir 
numaralı emek ve emekçi düşmanı. Son dönemlerde bu 
ifadenin popüler olmasının nedeni, bir takım siyasilerin 
‘bizler sizleri kandırdık’ diyemediklerindendir. 
Milletimizden ‘hiçbir işçi işinden olmayacak’ diye oy is-
teyenler gün gelip seçilip daha mazbatasını almadan işçi 
kıyımlarına başlamıştır. Kılıf gerekli olduğunda çıkarılan-
lar ‘bankamatik memurudur’ denilmiştir. Hiçbir kanıt ve 
olay göstermeden emekçilere bu yaftalamada bulunmak 
gerçekten utanç vericidir. Belediyelerin temizlik, kanali-
zasyon vb. işlerde çalışanlarına bunu yakıştıranları sami-
miyete davet ediyoruz. Ayıbınızı örtmek için emekçileri 
bankamatik memuru olarak nitelemek hiçbir siyasi görü-
şe yakışmamaktadır.
Son olarak, ne derseniz ne yaparsanız yapın, haklı müca-
delemizden asla vazgeçmeyeceğiz. Yaşasın HAK-İŞ, Yaşa-
sın HİZMET-İŞ !   

EMEK MÜCADELESİNE ADANMIŞ 
41 ONURLU YIL

Mehmet KESKİN Genel Başkan Yardımcısı
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Öz, “696 sayılı KHK ile 900 bin civarında taşeron emekçisi kad-
ro aldı. Bunu çalışma hayatımızın en büyük reformu olarak de-
ğerlendiriyoruz. Ancak, düzenleme 70 bin civarında emekçinin 
kapsam dışında bırakılmasıyla eksik kalmıştır. Kadro verilme-
mesinin haklı bir gerekçesi yoktur. Sorun bir an önce çözüme 
kavuşturularak eksiklik tamamlanmalı, hakkaniyet sağlanmalı-
dır” dedi.
“Kadro Bekleyen 70 Bin Civarında Taşeron Emekçisi 
Var”
Kadro bekleyen 70 bin civarında emekçinin bulunduğunu belir-
ten Öz, kapsam dışında bırakılan grupları şöyle sıraladı: “Kadro 
kapsamına alınmayanların başında KİT’lerde çalışan taşeron iş-
çileri gelmektedir. 4 Aralık 2017 tarihinden önce çalışmış olan-
lar, joker işçi olarak çalışanlar, kiralık araçların şoförleri, çağrı 

hizmetleri ve yemekhane hizmetlerinde çalışanlar, tüm şartları 
taşıdıkları halde, mahalli idarelerde ihalelerin yaklaşık maliyeti 
içinde personel giderleri yüzde 70’in altında olması hükmüne 
takılanlar ve yine mahalli idarelerde malzemeleri hizmet alımı 
içinde çalıştırılanlar, kamunun asıl işlerinde çalıştıkları halde 
başta hastanelerde HBYS olmak üzere bilgi işlemci, laborant, 
tekniker, kimyager ve radyolog olarak çalışan taşeron işçileri 
kapsam dışında bırakıldılar.”
“Ortaya Çıkan Eşitsizlik Giderilmeli”
Bazı kuruluşların yüzde yüz kamu kurumu olmasına rağmen, 
kuruma iş yapan taşeron firmada çalışan emekçilerin kadro 
kapsamı dışında bırakıldığına dikkat çeken Öz, “Bu çalışanların, 
taşeron işçisi olduğu açık olup kadro verilmemesinin haklı bir 
gerekçesi yoktur. 900 bin civarında taşeron emekçisine kadro 
verilirken 70 bin civarında işçinin hayalleri yıkılmıştır. Bu işçile-

GENEL BAŞKAN VEKİLİMİZ ÖZ:
“KADRO BEKLEYEN 70 BİN CİVARINDA TAŞERON EMEKÇİSİ VAR”

Genel Başkan Vekilimiz Av. Hüseyin Öz, 696 sayılı KHK kapsamı dışında bırakılarak 
kadro verilmeyen taşeron emekçilerine kadrolarının verilerek hakkaniyetin 

sağlanması gerektiğini söyledi.
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rin hepsi asıl işi yapıyorlar. Ortaya çıkan eşitsizlik giderilme-
lidir” dedi.
Öz, KİT’lerle İlgili Kararnamenin Gözden 
Geçirilmesini İstedi
KİT’lerde çalışan taşeron emekçilerinin kadro alabilmesi 
için bir kararname çıkarıldığını hatırlatan Öz, bu kararna-
mede KİT yöneticilerine emekçilerin kadroya alınması için 
yetki devri verildiğini ancak belirli bir tarih verilmemesin-
den dolayı, KİT’lerdeki taşeronların aradan 1 yıl geçmesine 
rağmen kadro bulamadığını belirtti.
Öz, kararnamenin yeniden gözden geçirilerek süre konul-
masını talep etti.
Kadroya Geçiş Başvurusu Reddedilen Joker İşçiye, 
Mahkemeden Olumlu Karar
Diğer taraftan, Sendikamız tarafın-
dan açılan bir davada Ankara Bölge 
İdare Mahkemesi’nin, sürekli işçi 
kadrosuna geçiş başvurusu redde-
dilen işçi lehine emsal teşkil ede-
cek bir karar verdiğini hatırlatan 
Öz, “4 Aralık 2017 tarihinde fiili 
çalışması olmadığından dolayı kad-
roya geçiş başvurusu reddedilen 
bir temizlik personeliyle ilgili açmış 
olduğumuz iptal davasını haklı bu-
lan Ankara Bölge İdare Mahkemesi 
3. İdari Dava Dairesi, “Yürütmeyi 
Durdurma” kararı verdi. Bu kararla 
birlikte, 696 sayılı KHK kapsamında 
sürekli işçi kadrolarında istihdam 
edilmeyen yedek (joker) işçiye de 
kadro yolu açılmış oldu” dedi.
Kadro kapsamı dışında bırakılan emekçilerin sorunları
KİT’ler ve KİT dışındaki kurum ve kuruluşlarda taşeron firma 
emrinde çalışan emekçilerin yaşadıkları sorunlara da deği-
nen Öz, “Kadro kapsamı dışında bırakılan emekçilerin üc-
ret ve özlük hakları, maalesef aynı işi yaptıkları kadrolularla 
eşit düzeyde değildir. ‘Eşit işe eşit ücret’ verilmeli, kadrolu 
işçilerle aynı haklara sahip olmaları gerekir. Ücret artışları 
enflasyonun altında olmayacak şekilde yapılmalıdır. Ayrıca, 
iş barışı açısından haftalık çalışma saatleri düşürülerek, yıp-
ranma payları da verilmelidir” dedi.
Tüm Taşeron Emekçilerine Ayrımsız Kadro 
Talebimizi Yineliyoruz
“Kamudaki tüm taşeron işçilerinin kadro hakkını elde etme-
si mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz” diyen Öz, “Biz 
bütün toplantılarda gerek HAK-İŞ Konfederasyonu ve HİZ-
MET-İŞ Sendikası olarak kadro kapsamı dışında kalan emek-
çilerin kapsam içine alınarak mağduriyetlerinin giderilmesi 
için büyük bir çaba gösteriyor ve bunu her platformda dile 

getiriyoruz. 900 bini aşkın taşeron emekçisinin kadro alma-
sında büyük rol oynadık. Kararlılıkla sürdürdüğümüz çalış-
malarımız neticesinde burada da yakın bir zamanda olumlu 
bir sonuca ulaşacağımıza inanıyoruz” ifadelerini kullandı.
Aynı İşi Yapan Emekçiler Arasında Ayrım, Adalet ve 
Eşitlik Duygusunu Zedeliyor
Genel Başkan Vekilimiz Öz, taşeron firmada çalışan ve kad-
ro verilenlerle aynı işi yapan emekçilerin kapsam dışında tu-
tulmasının adalet ve eşitlik duygusunu zedelediğini belirtti.
TYP’liler Unutulmamalı
Öz, mağduriyetin giderilmesi, hakkaniyet ve adaletin tecel-
lisi açısından, Toplum Yararına Projeler (TYP) kapsamında 
çalışan emekçilerin de sürekli işçi kadrosunda istihdam edil-
meleri gerektiği kaydetti.

Mağduriyetin giderilmesi, hakkani-
yet ve adaletin tecellisi açısından, 
Toplum Yararına Projeler (TYP) 
kapsamında çalışan emekçilerin 
de sürekli işçi kadrosunda istihdam 
edilmeleri gerektiğini kaydedin Öz, 
“Bu gruplara ilaveten bir de TYP 
çalışanları var. Bu kapsamda, Be-
lediyeler ve il özel idareleri, Milli 
Eğitim Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, 
İçişleri Bakanlığı, Tarım ve Orman 
Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakan-
lığı, Diyanet İşleri Başkanlığı ve Kay-
makamlıklarda on binlerce emekçi 
çalışmaktadır. TYP emekçileri asgari 
ücret karşılığında 3, 6 ve 9 aylığına 
geçici olarak çalıştırılmakta, arta 
kalan aylarda ücretsiz zorunlu izne 

çıkarılmaktadır. Örneğin Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı okul-
larda 10 ay çalıştırılıp 2 ay çalıştırılmamaktadır. İşçiler ça-
lışmadıkları aylarda geçimini sağlayamamakta; kiralarını ve 
faturalarını ödeyememektedirler. Bu sırada başka işte çalış-
salar bu kez de askıda olan iş sözleşmesi feshedilmektedir. 
Aslında okullar tatil edilse de iş bitmiyor, okulların boya, 
badana, tadilat işleri var, yani işçi ihtiyacı var. Bu işçilerin 
çalışma sürelerinin 12 aya çıkarılması ve arkadaşların toplu 
sözleşme sistemine dahil edilmesi gerekiyor.
“Kadro devlet için kârlı bir uygulamadır”
900 bin civarında taşeron emekçisine kadro verilmesiyle 
devletin kâra geçtiğini kaydeden Öz, 70 bin civarında emek-
çinin de kadroya alınmasıyla bu fayda daha da artacaktır. 
Çünkü devlet taşeron şirkete kâr payı ve KDV ödüyor. Kadro 
verilince bu ve benzeri ödemeler devletin kasasında kalı-
yor. Dolayısıyla kadro devlet için kârlı bir uygulamadır” diye 
konuştu.

“Kadro kapsamı dışında bırakılan 
emekçilerin ücret ve özlük hakları, 

maalesef aynı işi yaptıkları 
kadrolularla eşit düzeyde değildir. 

‘Eşit işe eşit ücret’ verilmeli, 
kadrolu işçilerle aynı haklara sahip 

olmaları gerekir. Ücret artışları 
enflasyonun altında olmayacak 
şekilde yapılmalıdır. Ayrıca, iş 

barışı açısından haftalık çalışma 
saatleri düşürülerek, yıpranma 

payları da verilmelidir”
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21 Mart 2019 tarihinde İstanbul Sinan Erdem Spor Salonunda 
10 binden fazla işçinin katılımıyla gerçekleştirilen HAK-İŞ İşçi 
Buluşmasına, Genel Başkanımız Mahmut Arslan, Gençlik ve 
Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, HAK-İŞ Genel 
Başkan Yardımcısı Mustafa Toruntay, HAK-İŞ Genel Sekreteri Dr. 
Osman Yıldız, HAK-İŞ Genel Sekreter Yardımcısı Erdoğan Ser-
dengeçti, Kurucu ve Onursal Genel Başkanımız Hüseyin Tanrı-
verdi, HAK-İŞ’e bağlı sendikalarımızın genel başkan ve yönetici-
leri ile binlerce HAK-İŞ üyesi katıldı. Program, saygı duruşu ve 
İstiklal Marşının okunması ile başladı.
Programa, TBMM Eski Başkanı ve AK Parti İstanbul Büyükşehir 
Belediyesi Başkan Adayı Binali Yıldırım telekonferans yöntemiy-
le katılarak önemli açıklamalarda bulundu.
“İBB İşçilerine Müjde”
Binali Yıldırım’ın, taşeron işçilerin kadroya alınmasına ilişkin 
değerlendirmelerde bulunduğu konuşmasında, İstanbul Bü-
yükşehir Belediyesi bünyesinde çalışan işçilere yönelik müjde 
içeren şu konuşmayı yaptı:
“Başbakanlığım döneminde 696 Sayılı KHK ile taşeron işçileri-
mizin kadroya alınmalarına imkan veren bir düzenleme yaptık. 
2 Nisan 2018 tarihi itibariyle tamamlandı. Bu süreç içerisinde, 
merkezi bütçe ile düzenlenen kamu kurum ve kuruluşlarında 
çalışan işçilerin 4D kadrolarına geçişi, belediye ve il özel idare-
lerinde çalışan taşeron emekçilerinin belediye iştiraklerindeki 
istihdamı, aynı şekilde 4C’deki kardeşlerimizin 4B statüsüne 
geçirilmeleri, mevsimlik ve geçici işçilerin 5 ay 29 güne kadar 
olan çalışma sürelerinin, 4 ay daha uzatılması çalışmaları öngö-

rüldüğü şekilde tamamlandı. Bütün bu çalışmalar, Sayın Cum-
hurbaşkanımızın, emekçi kardeşlerimize müjdeyi vermiş oldu-
ğu 5 Aralık 2017’de süratle başladı. 24 Aralık 2017’de çıkan KHK 
çerçevesinde yürütüldü. Nihayetinde öngörüldüğü gibi 2 Nisan 
2018’de tamamlandı. Bu reform, Cumhuriyet tarihimizde, ça-
lışma hayatı ile ilgili alınan en büyük reformdur. 1 milyona yakın 
emekçi kardeşimizin ve ailelerinin hayatına, geleceklerine etki 
eden çok hayırlı bir çalışmadır.”
“Bir Müjde Vermek İstiyorum”
İBB’nin 11 iştirakinde 33 bin 427 işçinin kadrolu olarak çalıştığı-
nı dile getiren Yıldırım, 2019 yılı için ücret artışlarının Ocak ve 
Temmuz’da yüzde dörder olacak şekilde düzenlendiğini anım-
satarak, şunları kaydetti:
“Sözleşmede ücret artışlarının enflasyonun altında kalması 
halinde, enflasyon farkı verileceğine dair herhangi bir hüküm 
bulunmuyor. Ancak bizler işçi kardeşlerimizin mağduriyeti-
ni ‘aman nasılsa yasal yükümlülüğümüz yok’ diyerek göz ardı 
edemeyiz. Bu mağduriyetin giderilmesi için İstanbul Büyük-
şehir Belediye Başkanlığımız bir çalışma başlattı. “Buna göre, 
2018 yılı asgari ücret tutarı ile 2019 yılı asgari ücret tutarı ara-
sındaki fark dikkate alınarak bir düzenlemeye gidildi. Böylece 
28 Şubat 2019 tarihinde KHK kapsamında çalışan personelin 
aldığı günlük brüt ücretlerine 1 Mart 2019 tarihinden geçerli 
olmak üzere 21,16 lira ilave yapıldı. Böylece KHK kapsamında 
çalışan kardeşlerimiz her ay ilave 635 lira zamlı ücret almış ola-
caklar. Buna göre, 31 Aralık 2018’de 2 bin 195 lira brüt ücretle 
çalışan arkadaşımızın 2019 yılı ücret artış ortalaması yüzde 48 
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olacak.  31 Aralık 2018’de asgari ücretin 1,5 katı kadar yani 3 
bin 44 lira brüt ücret alan arkadaşımızın 2019 yılı ücret artışın 
ortalaması yüzde 24 olacak. 31 Aralık 2018’de asgari ücretin 
iki katı olarak 4 bin 59 lira brüt ücretle çalışan arkadaşımızın 
2019 yılı ücret artış ortalaması yüzde 19 olacak. Hayırlı uğurlu 
olmasını diliyorum.” 
“HAK-İŞ’e Teşekkür”
TBMM Eski Başkanı ve AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye 
Başkan Adayı Binali Yıldırım, programa telekonferans sistemiyle 
katıldı. Yıldırım, İstanbul Büyükşehir Belediyesi bünyesinde ça-
lışan işçilere zam müjdesi verdi. Yıldırım, 21 Mart Nevruz Bay-
ramı dolayısıyla Konfederasyonumuz HAK-İŞ tarafından düzen-
lenen programdan dolayı Genel Başkanımız Mahmut Arslan’a 
teşekkürlerini iletti.
Binali Yıldırım konuşmasında “Buradan HAK-İŞ Genel Başkanı-
mız Mahmut Arslan’ı, değerli HAK-İŞ üyelerini sevgi ve saygıyla 
selamlıyorum. Bugün Nevruz bayramı. Nevruz, gönül coğrafya-
mızda, Ortadoğu’da, Kafkasya’da, geniş bir coğrafyada kutlanan 
bir bahar bayramıdır. Aynı zamanda Hz. Ali efendimizin doğum 
günü aynı zamanda baharın müjdecisidir. Hepinizin ve tüm va-
tandaşlarımızın Nevruz bayramını kutluyorum. Böyle güzel bir 
programı tertip ettiği için HAK-İŞ Konfederasyonuna teşekkür 
ediyorum” dedi.
“İşçilerin Haklarına Çok Büyük Önem Verdik”
31 Mart için yoğun bir seçim çalışması içerisinde olduklarını 
belirten Binali Yıldırım, bu nedenle programa katılamadığını 
belirterek, “Değerli kardeşlerim, değerli çalışanlar, peygamber 
efendimiz: “Çalışan insan güzeldir” diyor. Sizler emeğinizle üre-
tiyorsunuz ve hizmet ediyorsunuz. Bununla bahsettiğimiz hiz-
metlerin ve projelerin arkasında sizler varsınız, alın teriniz var, 
akıl teriniz var. Sizler olmasaydınız bu hizmetleri nasıl yapacak-
tık. Allah çalışan bütün kardeşlerime, sizlere güç kuvvet versin. 

Emeğiniz büyük. AK Parti iktidarı olarak işçilerin haklarına çok 
büyük önem verdik. Sendikalarımızı Türkiye adına bir güvence 
olarak görüyoruz” dedi.
“Bütün Belediyelere Örnek Olmasını Diliyoruz” 
Genel Başkanımız Mahmut Arslan, Binali Yıldırım tarafından 
açıklanan ve salonda büyük bir coşkuyla karşılan zam müjdesini 
“Sayın Başkanım, bugün üç bayramı birlikte yaşıyoruz. İstanbul 
Büyükşehir Belediyesi bünyesinde yapılan bu düzenlemenin 
bütün belediyelere örnek olmasını temenni ediyoruz” dedi.
“HAK-İŞ Kardeşliktir”
Arslan, salonu dolduran coşkulu kalabalığa “İstanbul, hoş gel-
diniz. HAK-İŞ İstanbul, hoş geldiniz, şerefler verdiniz. HAK-İŞ, 
davasına gönül veren, mücadele insanları hoş geldiniz, sizle-
re selam olsun, HAK-İŞ’e selam olsun, İstanbul’a selam olsun” 
sözleriyle hitap etti. HAK-İŞ’in bir davanın, bir mücadelenin, bir 
medeniyet tasavvurunun, mazlumların zalimlere karşı duru-
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şunun adı olduğunu ifade eden Arslan, 
“HAK-İŞ kardeşliktir. HAK-İŞ adına hepini-
zi saygıyla selamlıyorum” dedi.
“HAK-İŞ Nevruza Damgasını 
Vurmuştur”
21 Mart Nevruz Bayramı’nın herkese 
kutlu olması dileğinde bulunan Arslan, 
“HAK-İŞ, uzun yıllar ülkemizde kaos, 
gerginlik, sorun, kriz günü olarak kutla-
nan ve ne yazık ki Türkiye’nin enerjisini, 
potansiyelini uzun yıllar engelleyen bir 
yaklaşımı bugün sona erdirmiştir. Barı-
şın, kardeşliğin, birlikte yaşamayı hedef 
edinen ve toplumun bütün farklılıkları-
nı kucaklayan, birlikte Türkiye’yiz diyen 
HAK-İŞ Nevruza da damgasını ve mührü-
nü vurmuştur. Nevruzunuz kutlu olsun” 
diye konuştu.
“HAK-İŞ Evrensel Sendikacılığın 
Öncüsüdür”
HAK-İŞ’in 22 sendikasıyla birlikte 81 
ilde örgütlü olduğunu söyleyen Arslan, 
“HAK-İŞ sadece bir sendika değil, aynı 
zamanda milli ve yerli bir sendikal anla-
yışı temsil ediyor. HAK-İŞ, bu topraklarda 
1000 yıldır medeniyetimizi, inançlarımız, 
değerlerimizi yaşatan, bize ait olan bü-
tün değerleri kendi değerleri kabul eden, 
aynı zamanda evrensel sendikacılığın da 
öncülüğünü yapan bir konfederasyon-
dur” dedi.
“Demokrasiye Sahip Çıktık”
HAK-İŞ’in yıllardır darbelere ve cuntacı-
lara karşı dik duruşundan taviz verme-
diğini belirten Arslan, “HAK-İŞ olarak 
demokrasiye sahip çıktık, başımıza gel-
meyen kalmadı. Darbecilere karşı çıktı-
ğımız için baskı gördük, sadece biz değil 

milletin çocukları zulüm altında yaşadı. 
Kız çocuklarımız sadece başörtülü oldu-
ğu için üniversite kapılarında içeri alın-
madılar. Kamu görevlileri dindar olduğu 
için ihraç edildiler. Silahlı kuvvetlerdeki 
dindar subaylarımız istifa ettirildi. Eko-
nomik anlamda ülkeyi talan ettiler” dedi.
“HAK-İŞ Meydanlardaydı”
Konuşmasında 15 Temmuz işgal girişi-
mine de değinen Arslan, “Cumhurbaş-
kanımız henüz daha meydanlara inin 
demeden, HAK-İŞ meydanlardaydı. Bu 
meydanlar, hainlere, ihanet odaklarına, 
uluslararası kuruluşların Türkiye’deki ta-
şeronlarına karşı bir meydan okumaydı. 
HAK-İŞ üyesi dört arkadaşımız şehit oldu. 
Şehitlerimizden Allah razı olsun, Allah 
onlara rahmet eylesin. 100’den fazla 
arkadaşımız gazi oldu” hatırlatmasında 
bulundu.
“Mücadelemizi Sürdürüyoruz” 
Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 696 
sayılı KHK ile çalışma hayatında Türkiye 

Cumhuriyeti’nin en büyük reformunun 
gerçekleştirildiğini anımsatarak, taşeron 
işçilerin kadroya geçirilmesi sürecinde 
başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip 
Erdoğan olmak üzere emeği geçenlere 
teşekkür etti. Arslan, “Kadro alamayan 
arkadaşlarımız için mücadelemizi sürdü-
rüyoruz. Geçici işçilerimizin 12 ay çalış-
ması için mücadelemiz sürüyor. Taşeron 
sisteminin sona ermesiyle önemli bir 
başarıyı yakaladık. Bundan sonra yerel 
yönetimlerle belediyelerle, üniversite-
lerde, kamu kurumlarında, işçi temini 
için artık ihaleler yapılmayacak. Kamu 
hizmetleri artık bundan sonra çalışanlar 
eliyle yapılacak. Bundan sonra çocukla-
rımız ve geleceğimiz de inşallah kamu 
işçiliğiyle şekillenecek” dedi.
“HAK-İŞ’in Varlığı Ülkemizin 
Geleceği İçin Çok Önemli”
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muhar-
rem Kasapoğlu, “Nevruz’da İşçi Buluşma-
sı” etkinliğinde, onurlu ve dik duruşuyla 
milli iradenin yanında vesayetin karşısın-
da yer alan HAK-İŞ’in demokrasinin, milli 
iradenin kökleşmesinde emeği olan bir 
kuruluş olduğunu söyledi.
“HAK-İŞ Her Zaman Ülkenin ve 
İnsanların Selametini Düşündü”
HAK-İŞ’in varlığının ülkemizin geleceği 
için çok önemli olduğunu söyleyen Ka-
sapoğlu, “Değerlerinden taviz verme-
den, hakkın, adaletin, sevginin yolunda 
olan HAK-İŞ’e nice başarılar diliyorum. 
Emekçinin, tüyü bitmemiş yetimin hak-
kını savunmak kutlu bir vazife. Bizi biz 
yapan değerleri savunmakta en az o ka-
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dar kutlu bir vazife. Bu bilinçle hareket 
eden HAK-İŞ, hiçbir zaman elini taşın 
altına koymaktan çekinmemiştir. Her za-
man bu ülkenin, bu insanların selametini 
düşündü. Milli iradenin ve demokrasinin 
yanında yer aldı. En son 15 Temmuz’da, 
HAK-İŞ’in o onurlu duruşuna şahit olduk. 
Ülkemiz ne zaman zorluklarla karşılaşsa 
HAK-İŞ’in o kutlu duruşu hep hafızaları-
mızda” dedi.
1994 yılı öncesinde İstanbul’un sis, is, ça-
mur, çukur ve çöplerle mücadele ettiğini 
hatırlatan Kasapoğlu, “Sayın Cumhur-
başkanımız Erdoğan, 1994’te İstanbul’a 
bir güneş gibi doğdu. Onun hizmetleriyle 
İstanbul sorunlarını başarıyla çözdü. On-
ların muhtar bile olamaz tavrına, Cum-
hurbaşkanımız ‘bu şarkı burada bitmez’ 
diyerek haykırdı. Siz asil milletimizin asil 
oylarıyla halkın oylarıyla seçilen ilk Cum-
hurbaşkanı oldu. O kutlu yürüyüş bu 
günlere kadar geldi. 
Bu kutlu yürüyüşü hiçbir zaman durdu-
ramayacaklar. İşte önümüzde vesayet 
odaklarının ellerini ovuşturarak bekledi-
ği bur süreç var. 31 Mart süreci var. Bu 
süreçte bu kutlu yürüyüşü tökezletmek 
adına tüm cephelerini kurdular, pusuda 
bekliyorlar. Ancak inanıyorum ki siz, asil 
milletimiz o dik duruşuna devam ettiği 
sürece onlar hiçbir zaman emellerine 
nail olamayacaklar. Har zaman vakur du-
ruşuyla ülkemize hizmetlerde bulunan 

Binali Bey, Cumhur İttifakımızın İstanbul 
adayı. Bu kutlu yürüyüşte siz İstanbullu 
kardeşlerimizin Binali Beyin yanında ol-
duğuna inanıyorum” dedi.
“Yeni Bir Çığır Açmak İçin 
Buluşuyoruz”
HAK-İŞ Genel Sekreteri Dr. Osman Yıldız, 
HAK-İŞ olarak Nevruz gününde HAK-İŞ ai-
lesinin işçi buluşmasını gerçekleştirdiğini 
belirterek, “Bugün burada yeni bir çığır 
açmak için buluşuyoruz. HAK-İŞ, coşkulu 
1 Mayıs ve kadınlar günü kutlamalarının, 
ulusal ve uluslararası barış, kardeşlik ve 
dayanışma gibi gündemlere ilişkin alan-
ların da öncü ve lideridir. HAK-İŞ yapıcı, 
olumlu, vizyoner, kararlı, ilkeli sendikal 
mücadelenin adresidir, bayrak taşıyıcısı-
dır. HAK-İŞ deyince güven, cesaret akla 
gelir. HAK-İŞ Türkiye’nin ortak kimyasıdır, 
ortak rengi, ortak baharıdır” dedi.
“HAK-İŞ Türkiye’de ve Dünyada 
Lider Çıkaran Konfederasyondur”
HAK-İŞ’in sadece Türkiye’de değil dün-
yada da sendikal lider çıkaran bir Konfe-
derasyon olduğuna dikkat çeken Yıldız, 
“Genel Başkanımız Mahmut Arslan’ın 
ITUC Genel Başkan Yardımcılığına seçile-
rek, Türkiye ve dünyadaki sendikal lider-
liğinden dolayı kendisini kutluyor, gurur 
duyuyoruz. Genel Başkanımızın bu lider-
liği sayesinde artık kabuğunu yırtmış, 
büyüyen, emeği ve mazlumu kucaklayan 

bir HAK-İŞ var. 30 yıldır sizleri, dünyanın 
her köşesinde temsil etme onurunu elde 
etmiş bir kardeşiniz olarak, şunu bilme-
nizi isterim ki HAK-İŞ’te rüya görmek, 
HAK-İŞ için rüya görmek, Nevruz gibi her 
gün yenilenip sendikal mücadeleye ışık 
tutmaktır” şeklinde konuştu.
“Nevruz’da Bütün Dünya 
Yenilensin”
Yıldız, “Nevruz’u kutluyorum. Nevruz’da 
bütün dünya yenilensin, terörü boğsun 
istiyorum. Terörü lanetliyorum. Ülkemiz-
deki ve Yeni Zelenda’daki şehitlere Yüce 
Allah’tan rahmet diliyorum. Yeni bir çığır 
açtığı için Genel Başkanımıza teşekkür 
ediyor, siz cesur HAK-İŞ emekçilerini kut-
luyorum” dedi.
HAK-İŞ İstanbul İl Başkanı Mustafa Şiş-
man da bir selamlama konuşması ya-
parak, “HAK-İŞ Konfederasyonumuz, 
bugün de bir yeniliğin öncülüğünü çek-
mektedir” dedi. Şişman, yeni bir gün ve 
yeni bir başlangıç anlamına gelen Nevruz 
bayramını kutladı.
HAK-İŞ Nevruz İşçi Buluşmasında ko-
nuşmaların ardından Genel Başkanımız 
Mahmut Arslan, Gençlik ve Spor Bakanı 
Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu’na 
hediye takdiminde bulundu.
Salonu dolduran binlerce HAK-İŞ üyesi 
HAK-İŞ Marşı ve sanatçı Ramazan Zor’un 
şarkı ve türküleri ile eğlenceli dakikalar 
yaşadı.
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8.
ULUSLARARASI 
KADIN EMEĞİ 
BULUŞMASI

HAK-İŞ’li binlerce kadın Ankara’da HAK-İŞ’in Dünya Kadınlar Günü 
çerçevesinde 8. Uluslararası Kadın Emeği Buluşmasında bir araya geldi. 
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Genel Başkanımız Mahmut Arslan, HAK-İŞ’in sendikal mücade-
leyi kadınlarla geleceğe taşımak için çalıştığını belirterek, “Ge-
lin geleceğimizi hep birlikte şekillendirelim. HAK-İŞ olarak elde 
ettiğimiz kazanımlarımızı çalışma hayatına birlikte taşıyalım” 
dedi.
HAK-İŞ’in Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri çerçevesinde 8. 
Uluslararası Kadın Emeği Buluşması, “Fıtratta Farklılık Haklar-
da Eşitlik” temasıyla 6 Mart 2019 tarihinde Ankara’da binlerce 
HAK-İŞ üyesinin katılımıyla büyük bir coşku içerisinde gerçek-
leştirildi. Kadın üyelerimizin yoğun katılımıyla gerçekleştirilen 
toplantımıza bürokratlar, sivil toplum kuruluşları ve HAK-İŞ üye-
leri katıldı.
HAK-İŞ 8. Uluslararası Kadın Emeği Buluşmasına, Genel Baş-
kanımız Mahmut Arslan, Genel Başkan Vekilimiz Av. Hüseyin 
Öz, Genel Başkan Yardımcılarımız Celal Yıldız, Halil Özdemir ve 
Mehmet Keskin, Kurucu ve Onursal Genel Başkanımız Hüseyin 
Tanrıverdi, HAK-İŞ Genel Başkan Yardımcıları Mehmet Şahin ve 
Mustafa Toruntay, HAK-İŞ Genel Sekreteri Dr. Osman Yıldız, AK 
Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Öz-

haseki, AK Parti Kadın-Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Üyesi ve 
Trabzon Milletvekili Bahar Ayvazoğlu, Başbakan Eski Yardımcı-
ları Recep Akdağ, Yalçın Akdoğan, MHP Genel Başkan Yardımcı-
sı Yaşar Yıldırım, BBP Kadın Kolları Başkanı Meryem Ünsal, Aile, 
Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Çalışma Genel Müdürü 
Nurcan Önder, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Ça-
lışma Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Baş, MEYAD Başkanı 
İsmail Akgün, İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürü Sedat Yeni-
dünya, İş Sağlığı ve Güvenliği Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü 
Başkanlığı Genel Müdürü Erol Tekçe, ILO Çalışma Örgütü Kadın 
İstihdamı Program Yöneticisi Ebru Özberk Anlı, ILO Proje Asis-
tanı Emel Akalın, Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Başkanı 
Lokman Aylar, Tüm İşçi ve Emeklileri Dul ve Yetimleri Derneği 
Başkanı Satılmış Çalışkan ile HAK-İŞ’e bağlı sendikalarımızın ge-
nel başkanları, yönetim kurulu üyeleri, HAK-İŞ’e bağlı sendika-
ların kadın komite başkan ve üyeleri ile HAK-İŞ üyeleri katıldı.
Program, saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunması ile başla-
dı. İstiklal Marşının ardından HAK-İŞ Kadın Komitesinin 1 yıllık 
faaliyetlerini anlatan film gösterimi yapıldı. Film gösteriminin 
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ardından Genel Başkanımız Mahmut Arslan, binlerce kadın 
emekçiyi selamlayarak bir konuşma yaptı.
“Kadınlar Günü Etkinliklerimizi Her Yıl Yenileştiriyoruz”
Genel Başkanımız Mahmut Arslan, “HAK-İŞ olarak her yıl ye-
nileştirerek gerçekleştirdiğimiz 8 Mart Dünya Kadınlar Günü 
etkinliklerimizi bu yıl farklı bir formatta gerçekleştiriyoruz. Bu 
yıl 8’incisini gerçekleştirdiğimiz Uluslararası Kadın Emeği Bu-
luşması programı kapsamında iki ayrı etkinlik yapıyoruz. Bugün 
Ankara’da, 8 Mart’ta ise İstanbul’da kadın emeği buluşmasını 
gerçekleştireceğiz” dedi.
“Sendikal Mücadeleyi Kadınlarla Geleceğe Taşımak 
İçin Çalışıyoruz”
Arslan, “8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinliklerimiz çerçeve-
sinde kadın emekçilerimiz için yaptıklarımızı, geleceğe ait yeni 
hedeflerimizi ve çabalarımızı devam ettireceğiz. Kadın komite-
lerimize HAK-İŞ’in kadın konusunda verdiği mücadeleye daha 
fazla destek vermesini istiyorum. Kadınların sendikalarda daha 
etkin olması için, sendikal mücadeleyi kadınlarla geleceğe taşı-
mak için yeni düzenlemeler yapıyoruz” diye konuştu.
“Çalışan Kadınların Sorunlarını Çözmek İçin Birlikte 
Mücadele Edeceğiz”
Türkiye’nin kadın istihdamı konusunda bulunduğu yerin son 
sıralarda olduğunu vurgulayan Arslan, “Kadınların çalışma 
hayatında yer alabilmesi için gereken alt yapının bir an önce 
sağlanması gerekiyor. O nedenle biz bütün bu olumsuzluklara 
rağmen 2002’den bu yana yürütülen çalışmaları önemsiyor ve 

destekliyoruz. Çalışan kadınların, emekçi kadınların sorunlarını 
ötelemeden, ihmal etmeden çözmemiz gerekiyor. Bunun için 
birlikte mücadele edeceğiz. Bunun da ilk şartı örgütlenmeden 
ve sendikalaşmadan geçiyor. Daha sonra da yaptığımız toplu 
sözleşmelerle bunu güçlendirmemiz gerekiyor. Bütün bu sü-
reçler, HAK-İŞ’te tartışılıyor ve konuşuluyor” dedi.
“Sendikasız Kadınları Mücadeleye Dahil Etmemiz 
Gerekiyor”
HAK-İŞ’in kadın stratejisi belgesi hazırladığını ve geçen yıl bu ça-
lışmanın güncellendiğini anlatan Arslan, “Yapacak çok şey var. 
SGK’ya kayıtlı olan 5 milyon kadın emekçi var. Sendikasız, toplu 
sözleşmesiz, örgütsüz ve kötü şartlarda çalışan milyonlarca ka-
dın var. Bizim bunlara ulaşmamız, onlarla konuşmamız, onları 
sendikal mücadeleye dahil etmemiz gerekiyor. Sorumlulukları-
mız çok büyük. HAK-İŞ 160 bin kadın üyesi ve toplam 700 bin 
üyesiyle önemli bir konfederasyondur. Gelin geleceğimizi hep 
birlikte şekillendirelim. HAK-İŞ olarak elde ettiğimiz kazanım-
larımızı çalışma hayatına birlikte taşıyalım” sözlerine yer verdi.
“Dünya Kadınlar Gününü Kutluyorum”
AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet 
Özhaseki, hayatın zıtlıklar üzerine kurulu olduğunu belirterek, 
“Hayat bir mücadeledir. Bu mücadele iyi ve kötüler arasında 
Hz. Adem’den bu yana başlamış ve devam etmiştir. Kadınları-
mızın mücadelesinde bunu daha net olarak görebiliriz. Yüzyıl-
lar boyunca kadın, kas gücü olmadığı için hakkını alamamış ve 
mağdur duruma düşmüştür. Kadınları bir insan olarak, erkek-
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lerle eşit bir insan olarak gören ve düşünceyi başlatan Peygam-
ber Efendimiz Hz. Muhammed’dir” dedi.
“8 Mart’ı Sorunlarla Değil, Güzelliklerle Anmak 
İstiyoruz”
HAK-İŞ Kadın Komitesi Başkanı Fatma Zengin, 8 Mart Dünya 
Kadınlar Gününün dünyanın her yerinde kadının anıldığı ve 
sorunlarının çeşitli platformlarda tartışıldığı bir gün olduğunu 
belirterek, “Bizler 8 Mart’ta kadının sadece sorunlarını değil 
kadının varlığının getirdiği güzellikleri anmak istiyoruz. Bu nok-
tada HAK-İŞ olarak kadına dair konuları tartışıp irdelemek ve 
çözüm noktasında bir adım daha atmak istiyoruz” dedi.Demok-
ratik, ileri bir toplum için, kadınların güçlendirilmeleri, etkinlik 
alanlarının genişletilmesi, eğitim, istihdam, sağlık, siyaset, hu-
kuk gibi alanlarda eşit fırsat ve olanaklardan faydalanabiliyor 
olmalarının büyük bir önem taşıdığına dikkati çeken Zengin, 
“HAK-İŞ olarak bizler medeniyet inşasının işçileri olarak görev 
yapmaktayız. Kadın haklarının hayata geçirilmesinin önündeki 
zorlukların aile eğitimi, toplumsal ve kamu hizmeti çalışmaları, 

siyasi mekanizmalar aracılığı ile çözüleceğine inanıyoruz” diye 
konuştu.
Protokol konuşmalarının ardından HAK-İŞ Konfederasyonu ta-
rafından sendikacıların kadınlara bakış açısını anlatan “Sendi-
kacı Gözüyle Kadın” filminin gösterimi yapıldı.
Panel Gerçekleştirildi
Konuşmaların ardından, Hacı Bayram Veli Üniversitesi İktisa-
di ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Gonca Bayraktar 
Durgun’un moderatörlüğünde çeşitli konularda bir dizi panel 
gerçekleştirildi.
Panelistler İstanbul Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. 
Hatice Ayataç “Şehirleşme ve Kadın”, Özlem Albayrak, “Yeni 
Medya, Teknoloji ve Kadın”, Karabük Üniversitesi Öğretim 
Üyesi Dr. Neşe Yıldız, “Eğitimin Kadınların Kariyer ve Katılımı 
Üzerindeki Etkisi”, Eda Güner, “Sendikal Eğitimin Çalışan Kadın-
ların Gelişimine Etkisi: HAK-İŞ’li Kadınlar”, Yıldırım Beyazıt Üni-
versitesi Öğretim Üyesi Dr. Nergis Dama, “İş ve Aile Yaşamının 
Uyumlaştırılması” konulu sunumlar gerçekleştirdiler.
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Kadın üyelerimizin yoğun katılımıyla gerçekleştirilen toplantı-
mıza TBMM Eski Başkanı ve AK Parti İstanbul Büyükşehir Bele-
diye Başkan Adayı Binali Yıldırım ve kıymetli eşi Semiha Yıldırım 
katıldı.
HAK-İŞ 8. Uluslararası Kadın Emeği Buluşması için binlerce üye-
miz Haliç Kongre Merkezini doldurdu. Toplantıya, Genel Başka-
nımız Mahmut Arslan, TBMM Eski Başkanı ve AK Parti İstanbul 
Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım ve kıymetli 
eşi Semiha Yıldırım, HAK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Mustafa 
Toruntay, Genel Başkan Yardımcılarımız Celal Yıldız, Mehmet 
Keskin, Halil Özdemir, Kurucu ve Onursal Başkanımız Hüseyin 
Tanrıverdi, HAK-İŞ Genel Sekreter Yardımcısı Erdoğan Serden-
geçti, HAK-İŞ Kadın Komitesi Başkanı Fatma Zengin, çok sayıda 
Milletvekili ve bürokrat ile HAK-İŞ’e bağlı sendikala-
rın genel başkanları, yönetim kurulu üyeleri, ulusal 
ve uluslararası sendikal hareketten temsilciler, HAK-
İŞ’e bağlı sendikaların kadın komite başkan ve üye-
leri ile binlerce HAK-İŞ üyesi katıldı.
Salonu dolduran üyelerimiz HAK-İŞ Marşı ve Rama-
zan Zor’un şarkılarıyla eğlenceli dakikalar yaşadı.  
Müzik dinletisinin ardından Sendikacı Gözüyle Kadın 
ve HAK-İŞ Kadın Komitesinin bir yıllık faaliyetlerini 
anlatan film izlendi. Program, saygı duruşu ve İstik-
lal Marşının okunması ile başladı.

“İyi ki Varsınız, İyi Ki Bizimlesiniz”
Genel Başkanımız Mahmut Arslan, İstanbul’un değişik semtle-
rinden akşama kadar çalışan ve akşam programa katılarak 8. 
Kadın Emeği Buluşmasını renklendiren bütün emekçi kadınlara 
teşekkürlerini iletti. Arslan, “Sizlerle çıktığımız bu kutlu yolda 
Rabbim hepimizin yardımcısı olsun. Türkiye’de kadın olmak, 
çalışan kadın olmak, sendikalı kadın olmak, anne olmak, ger-
çekten çok zor. Bu zorlukların hepsini aşarak sendikalarımızda 
toplanan ve bizlere güç veren aziz kadınlarımız sizlere teşekkür 
ediyoruz, iyi ki varsınız, iyi ki bizimlesiniz” diye konuştu.
Taleplerimizi Dile Getirdik
Arslan, taşeron işçilerin kadroya geçirilmesi sürecinde Bina-
li Yıldırım’ın önemli bir katkı ve destek verdiğini anımsatarak, 
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Konfederasyonumuz HAK-İŞ’in Dünya Kadınlar Günü 
çerçevesinde 8. Uluslararası Kadın Emeği Buluşması, 
8 Mart 2019 tarihinde “Fıtratta Farklılık Haklarda Eşitlik” 
temasıyla İstanbul Haliç Kongre Merkezinde binlerce kadın 
emekçinin katılımıyla coşku içerisinde gerçekleştirildi.

İSTANBUL’DA BULUŞTU

EMEKÇİ KADINLAR

MART'TA

“Başbakanlık döneminde Türkiye tarihinin en büyük reformu-
na imza atan Sayın Cumhurbaşkanımıza, Sayın Binali Yıldırım’a 
ve Çalışma Bakanımıza bir kez daha teşekkür ediyorum” dedi. 
Yaklaşık 1 milyona yakın taşeron işçinin kadrosunu aldığını ka-
muda ve yerel yönetimlerde göreve başladıklarını hatırlatan 
Arslan, önemli bir başarı elde edildiğini ancak hala bazı ek-
siklerin bulunduğunu ifade etti. Arslan, “Özellikle taşeron şir-
ketlerden kadroya geçen arkadaşlarımızın geçiş dönemindeki 
ücretlerinin yeniden belirlenmesi konusundaki hükümetimize 
sunduğumuz taleplerimizi bir kez daha ifade etmek istiyorum. 
Kadro alamayan arkadaşlarımız var. Sayın Başbakanımızın bu-
güne kadar emek hareketine, emek dünyasına kattıklarından 
yola çıkarak bu konudaki taleplerimizi hükümetimize ulaştıra-

cağından hiç kuşkumuz yok. Kadro alamayan arkadaşlarımızın 
kadrolarının alınması konusunda yine başbakanlığı döneminde 
yeni bir kararname ile bu sorunun çözümü için önemli bir adım 
attılar. Onun gereğinin yapılması konusunda da hükümetimiz-
den yeni bir adım bekliyoruz” diye konuştu.
“Türkiye ve İstanbul’un Geleceği İçin Sandığa 
Gideceğiz”
Arslan, “Sayın Binali Yıldırım’ın bugüne kadar emek hareketi-
ne verdiği katkılarını biliyoruz. Başbakanlığı döneminde yeni 
bir kararname ile sorunun çözümü için önemli bir adım attılar. 
Yerel seçim anlayışına göre sorumluluklarımızı yerine getirme-
miz gerekiyor. HAK-İŞ olarak Türkiye ve İstanbul’un geleceği için 
sandığa giderek oylarımızı kullanacağız. Sayın Başbakanımız Bi-
nali Yıldırım’ın gerek bakanlık, gerek Başbakanlık gerekse Mec-
lis Başkanlığı döneminde tarihi kararlar aldığını biliyoruz. Toplu 
sözleşmelerde yaşanan tıkanıklıklarda bizlere destek oldular ve 
sorunlarımızı çözdüler” diye konuştu.
Konuşmasında Binali Yıldırım’a seslenen Arslan, “1 milyon iş-
çimizin kadro almasının en büyük mimarlarından birisi Binali 
Yıldırım’dır. Kendisine buradan bir kez daha teşekkür ediyorum. 
Sayın Yıldırım’a İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adaylığı 
sürecinde başarılar diliyoruz. İstanbul gibi dünya şehrine sizin 
gibi bir başkan yakışır. Sayın Binali Yıldırım’ın tecrübesi, birikimi 
ve performansını, herkes biliyor” dedi.
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“Yeni Bir Dünya İnşaasında Kadınlarla Birlikte 
Çalışmaya Varız”
Dünyanın neresinde olursa olsun kadına yönelik şiddeti kına-
dıklarını vurgulayan Arslan, “Filistin, Yemen, Irak, Suriye, Ara-
kan ve dünyanın başka bölgelerinde kadına yönelik her türlü 
şiddeti eleştiriyor ve kınıyoruz. Kadınlarla yeni bir dünya inşaa-
sında birlikte çalışmaya varız. Dolayısıyla kadın ve erkek olarak 
yeni bir dünya inşaa etmek, ülkemizi ve geleceğimizi yeniden 
inşa etmek için ‘Biz varız’ diyoruz. Yeni bir dünya için, kadın ve 
erkeklerin yeni bir dünya inşaası için bizler de varız” şeklinde 
konuştu. Salona “sizlerde var mısınız” diye soran Arslan’a sa-
londan büyük bir coşkuyla “varız” yanıtı verildi.
“Bu Etkinliklerin Saygı, Eşitlik ve Adaleti Geliştirmesini 
Diliyorum”
TBMM eski Başkanı ve AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye 
Başkan Adayı Binali Yıldırım, “Bütün kadınların Dünya Emekçi 
Kadınlar Gününü tebrik ediyorum. Kadınlarımız başta olmak 
üzere bütün insanlığın barış, huzur ve mutluluğuna vesile ol-
masını Rabbimden niyaz ediyorum. Düzenlenen bu etkinlikle-
rin sevgi, saygı, eşitlik, adalet gibi insani yanlarımızı daha da 
geliştirmesini diliyorum. Neşet Ertaş diyor ki “Kadınlar insandır, 
biz insanoğlu” kadınlarla ilgili konulara insan penceresinden 
bakmak istiyorum. Bende bir kız çocuğunun babası ve dede-
yim. Hiçbirini ayırmıyorum ve bütün erkeklerin de konuya bu 
şekilde bakmasını istiyorum. Haklar ve sorumluluklar konusun-
da hepimiz eşitiz” dedi.
“Belediyelere Kadın Elinin Değmesi İçin Elimden 
Geleni Yapacağım”
Yıldırım, “Belediyelere kadın elinin değmesi için elimden ge-
leni yapacağım. İstanbul Büyükşehir Belediyesinde, ilçelerde, 
arkadaşlarımızla birlikte kadınlarımızın daha fazla belediye yö-

netiminde söz sahibi olmaları için gayret göstereceğim. Meclis 
üyelerimizde kadınlarımıza yer verdik. 261 tane kadın meclis 
üye adayımız var. Bu az bir sayı değil. Böylece kadın erkek be-
raberce zorluklarda, iyi günde kötü günde birlikte omuz omuza 
mücadelelerin muasır medeniyetler seviyesine çıkma hedefi-
mizi birlikte gerçekleştireceğiz” diye konuştu.
“HAK-İŞ Konfederasyonu İle Çok Güzel Çalışmalar 
Yaptık”
Yıldırım, “Görevim boyunca HAK-İŞ Konfederasyonu’nun de-
ğerli Başkanı ile ve sendika başkanlarımızla çok güzel çalışmalar 
yaptık. Benim hayatımda iş barışının olmazsa olmaz 3 unsuru 
vardır. Alınteri ve akıl terinin ne kadar kutsal olduğunu, bir an 
önce bu hakkın verilmesi gerektiğine her zaman inandık. Bu 
anlayış içerisinde işçi işveren ilişkilerinde her zaman yapıcı dav-
randık” dedi.
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“Hakkınızın Kaybolmasına İzin Vermeyeceğiz”
Yıldırım, “En son olarak Sayın Başkan’ın da ifade ettiği gibi 1 
milyon çalışanımızın kadroya geçirilmesi konusunda büyük bir 
gayret gösterdik ve Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bu 
işi de başardık. Ancak anladığım kadarıyla hala belediyelerde 
bu işlerin bir kısmı tamamlanmamış. Bu konunun da yakından 
takipçisi olacağım, hiçbir şekilde hakkınızın kaybolmasına izin 
vermeyeceğiz. Gecikmesine izin vermeyeceğiz” ifadelerini kul-
landı.
“Türkiye’nin En Önemli Mihenk Taşının Kadın 
Olduğunu Biliyoruz”
HAK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Toruntay, “Bugünün 
kahramanı kıymetli emekçi kadınlar, Kadınlar Gününüz kutlu 
olsun. Sizlerle gurur duyuyoruz” dedi. Toruntay, “HAK-İŞ ola-
rak büyüyen ve güçlenen Türkiye’nin en önemli mihenk taşının 
kadın olduğunu biliyor, bu anlayışla yolumuzda yürüyoruz. Türk 
kadınının tarihsel süreç içinde gerek özgürlük mücadelesinde 
gerekse ekonomik, sosyal, siyasal ve kültürel yaşama çok büyük 
katkısı olmuştur. Bu anlamda ülkemizin her alanda başarılı ça-
lışmalar yapan kadınlarımızın sayısının artması, bizim için ayrı 
bir övünç kaynağıdır” şeklinde konuştu.
“Yüreklere Cemre Düşürdük” 
HAK-İŞ Kadın Komitesi Başkanı Fatma Zengin, 6 Mart gününün 

baharın müjdecisi cemrenin toprağa düştü gün olduğunu be-
lirterek, “HAK-İŞ olarak 6 Mart’ta kadına dair konuları ele alan 
bir panelle yüreklere cemre düşürdük. Yüreklerde ve toprakta 
başlayan baharın başta ülkemiz olmak üzere tüm dünyadaki 
kadınlara barış huzur iş aş ve mutluluk getirmesini temenni 
ediyorum” dedi.
Program, Genel Başkanımız Mahmut Arslan ve AK Parti İstan-
bul Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Binali Yıldırım’ın karşı-
lıklı hediye takdimlerinin ardından, konfederasyonumuza bağlı 
sendikalarımızın genel başkanları, Kadın Komitesi başkanları ve 
yöneticileri ile çekilen aile fotoğrafı ile son buldu.
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Kocaeli Şubemiz tarafından 7 Mart 2019 
tarihinde düzenlenen programa, Genel 
Başkanımız Mahmut Arslan’ın yanı sıra 
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Leyla 
Şahin Usta, AK Parti Kocaeli Milletvekili 
Radiye Sezer Katırcıoğlu, Cumhur İttifa-
kı Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan 
Adayı Tahir Büyükakın, Ak Parti Kocaeli 
İl Başkanı Abdullah Eryarsoy, Cumhur İt-
tifakı İzmit Belediye Başkan Adayı Azize 
Sibel Gönül, İzmit Belediye Başkanı Nev-
zat Doğan, AK Parti Kadın Kolları Başkanı 
Serpil Yılmaz, Genel Başkan Yardımcımız 

Celal Yıldız ve Kocaeli Şube Başkanımız 
İdris Ersoy katıldı.
Arslan: “Sendikalarda Kadın 
Temsilini Arttırmaya Çalışıyoruz”
Genel Başkanımız Mahmut Arslan, üye-
lerimizin yüzde 20’sini oluşturan 165 
bininin kadın olduğunu belirterek, sen-
dikalarda kadın temsilinin arttırılması ko-
nusunda çalışmalar yapıldığını kaydetti. 
Arslan, Sendikamızın 13. Olağan Genel 
Kurulunda bütün kademelerinde kadın 
temsilinin arttırılması konusunda önemli 
bir tüzük değişikliği yapıldığını anımsattı. 

Arslan, kadınları sade-
ce çalışan olarak, üye 
olarak görmediklerini 
ve sendikalarda etkin 
görevler üstlenmeleri 
için çaba gösterdikleri-
ni ifade etti.
HAK-İŞ’in kadınlar gü-
nünde “Fıtratta Fark-
lılık Haklarda Eşitlik” 
teması ile hareket et-
tiğini belirten Arslan, 

“Fıtrattaki farklılığı haklarda eşitlemeye 
çalışıyoruz. Kadın konusunu bir sorun 
olarak görmüyoruz. Kadın ve erkeklerin 
ortak sorunu olarak görüyoruz. Kadınla-
rın çalışma hayatında daha fazla kalma-
sını ama eş ve anne olarak görevlerini 
yerine getirmesini de istiyoruz” diye ko-
nuştu.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Leyla 
Şahin Usta, 8 Mart’ın aslında kutlama 
günü değil anma günü olduğunu belirtti. 
Cumhur İttifakı Kocaeli Büyükşehir Bele-
diye Başkan Adayı Tahir Büyükakın, ka-
dınların toplumdaki önemine değinerek, 
8 Mart Dünya Kadınlar Gününü kutladı.
Cumhur İttifakı İzmit Belediye Başkan 
Adayı Azize Sibel Gönül, kadınların akıl-
larına, gönüllerine bir şey koyduklarında 
başaramayacakları hiçbir şey olmadığını 
belirterek, şehir yönetiminde de kadın 
bakış açısının olmazsa olmaz olduğunu 
ifade etti.
Kocaeli Şubemizin Kadın Komite Başkanı 
Arzu Yıldırım, bir selamlama konuşması 
yaptı.

ARSLAN, 
KOCAELİ’DE 
KADIN ÜYELERİMİZLE 
BİR ARAYA 
GELDİ
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SURİYE 
ZİNDANLARINDAKİ 
KADINLARIN 
ÖZGÜRLÜĞÜ İÇİN  
İSTANBUL’DAN 
HAYKIRDIK 

Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 8 
Mart 2019 tarihinde İstanbul Sultanah-
met Meydanı’nda Vicdan Hareketi tara-
fından Suriye’deki mahpus kadın ve ço-
cukların özgürlüğü için  gerçekleştirilen 
basın açıklamasına katıldı.
Mitinge Genel Başkanımız Mahmut Ars-
lan’ın yanı sıra İHH İnsani Yardım Vak-
fı Başkanı Bülent Yıldırım, Memur-Sen 
Genel Başkan Yardımcısı Levent Uslu, 
İstanbul Şube Başkanlarımız, ÖZGÜRDER 
Başkanı Rıdvan Kaya, Srebrenitsa Anne-
leri Şehida Abdurrahmanoviç, Suriyeli 
mağdurlar katıldı.
Mitingde konuşan Genel Başkanımız 
Mahmut Arslan, “Bizden alacaklı olduğu-
na inandığımız bütün mazlumları saygı 
ile selamlıyorum. Vicdan Hareketinin bu 
soylu, onurlu ve haklı mücadelesinde 
birlikte olmaktan ve onlarla birlikte aynı 
istikamette yürümekten memnunum” 
dedi.

“Mazlumların Sesini Duyma 
Zamanı”
Dünyanın dört bir yanında zulme uğ-
rayan kadınların olduğunu ifade eden 
Arslan, “Biz sadece Suriye’de değil, dün 
Srebrenitsa’da, Irak’ta, bugün Suriye’de 
Arakan’da Filistin’de, Mısır’da dünyanın 
neresinde olursa olsun cezaevlerinde, 
tutukevlerinde, kendi evlerinde tecavü-
ze, zulme, haksızlığa uğramış, acaba se-
simizi duyan yok mu diyen Ebu Gureyb 
hapishanesinden haykıran Zeynep’in ‘Ya 
gelin kurtarın ya beni öldürün’ dediği 
sesleri duyma zamanıdır” dedi.
“Acılarını Yüreğimizde Hissetme 
Zamanı”
İHH Vicdan Hareketi Mitinginin 8 Mart 
Dünya Kadın Emekçileri Gününde yapıl-
masın anlamlı olduğunu sözlerine ekle-
yen Arslan, konuşmasını şöyle sürdürdü: 
“Bugün vicdan sahibi, mazlumlara borcu 
olan, derdi olan insanların derdi ile dert-
lenme, onların acılarını yüreğimizde his-

setme zamanıdır. Başkalarına değil, ken-
dimize soralım. Biz bugün ne yapıyoruz. 
O büyük sese kulak verelim. Eğer zulüm 
görüyorsanız bunu elinizle düzeltiniz, 
bunu yapamıyorsanız dilinizle düzeltiniz, 
buna da gücünüz yetmiyorsa, buğz ediniz 
mesajını acaba kendimizi nereye koyuyo-
ruz. Sadece buğz ederek mi sadece konu-
şarak mı yoksa bu zulümlere ve haksızlık-
lara dur deme gücünü elimize geçirerek 
mi yapacağız. Onun için biz HAK-İŞ olarak 
sağımıza ve solumuza bakmadan kimin 
ne olduğunu hiç düşünmeden zalimlere 
karşı dimdik ayakta, mazlumların yanın-
da olmaya ve onlarla birlikte yürümeye 
devam edeceğiz. Sizleri de HAK-İŞ adına 
vicdan hareketinin bir mensubu olarak 
saygıyla selamlıyorum. Gününüz müba-
rek olsun, cumanız mübarek olsun, Allah 
yardımcınız olsun, yolunuz açık olsun, Al-
lah’a emanet olun” dedi.
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Genel Merkez Kadın Komitemizin Baş-
kanlar Kurulu toplantısı, 5 Mart 2019 ta-
rihinde Ankara’da gerçekleştirildi.
Toplantıya Genel Başkanımız Mahmut 
Arslan, Genel Başkan Vekilimiz Av. Hüse-
yin Öz, Genel Başkan Yardımcımız Meh-
met Keskin, HAK-İŞ Kadın Komite Baş-
kanı Fatma Zengin Göktürk, HİZMET-İŞ 
Sendikamız Genel Merkez Kadın Komite 
Başkanı Elmas Aydın, Şube ve İl Kadın Ko-
mitelerimizin başkanları katıldı.
Arslan, Kadınların Sendikal 
Konularla İlgilenmesini İstedi
Toplantıda bir konuşma yapan Genel 
Başkanımız Mahmut Arslan, kadın komi-
te başkanlarının kadın sorunlarının yanı 

sıra, diğer sendikal konularla da ilgilen-
meleri gerektiğini söyledi.
HİZMET-İŞ Sendikamızın 68 bin kadın 
üyesi bulunduğunu ve bunların temsilin-
de kadın komitelerimize çok iş düştüğü-
nü ifade eden Arslan, “Kadınlar haksız-
lıklara, mobbinglere maruz kalıyorlar. Bu 
sorunlarla mücadele edecek olan kadın 
komite başkanlarımızdır. Kadın komite-
lerimiz sendikamızın şubeleri gibi çalış-
malıdır. Aile ve iş yaşamının koordinesi, 
kreş sorunlarının çözülmesi gibi pek çok 
konuda komitelerimize iş düşüyor” dedi.
“Örgütlenme Çalışmalarımızda 
Kadınların Desteğine İhtiyaç 
Duyuyoruz”

Sendikamızın 13. Olağan Genel Kuru-
lu’nda ev işçiliğinde çalışanlar, temizlik 
şirketlerinde çalışanlar, kamu yararına 
çalışanlar ve apartman kapıcılarının ör-
gütlenmesi yönünde karar aldıklarını 
hatırlatan Arslan, bu alanlarda yapılacak 
örgütlenme çalışmalarında kadınların 
desteğine ihtiyaç duyulduğunu söyledi.
“Kadınların Sendikamızda 
Temsiline Yönelik İlke Kararı Aldık”
Kadın üyelerle ilgili olarak, 13. Olağan 
Genel Kurul’da tüzük değişikliği yaptık-
larını belirten Arslan, “Tüzüğümüzde iki 
değişiklik yaparak, ilke kararı aldık. Kadın 
üyelerimizin sendikamızın tüm kademe-
lerinde, kadın sayısı nispetinde temsil 

KADIN 
KOMİTEMİZİN 
BAŞKANLAR 
KURULU 
GERÇEKLEŞTİRİLDİ
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edilmesi kararını aldık. Diğer taraftan, üye sayımız ne olursa de-
lege sayıları kadın üyelerimizle aynı oranda olacak. Bu iki husus, 
Türk sendikacılık hareketinde bu bir ilktir” diye konuştu.
Konuşmalardan sonra, Genel Merkez Kadın Komite Başkanımız 
Elmas Aydın tarafından Genel Başkanımız Arslan’a, kadın komi-
temize verdiği destekten dolayı plaket takdim edildi.
Genel Başkan Vekilimiz Öz: “Kadınlar Kendi Haklarını 
Bilmeli”
Genel Başkan Vekilimiz Av. Hüseyin Öz, kadının toplumdaki ye-
rinin değerlendirildiği ikinci bölümde yaptığı konuşmada, nite-
lik bakımdan gelişmenin önemine değinerek; “Önemli olan ne 
olduğunuz değil işinizi nasıl yaptığınızdır. Çalışma yaşamı içeri-
sindeki ister erkekler ister kadınlar olsun hepsinin eğitimli ol-
ması gerekmektedir. Eğer eğitim alıyorsanız, okuyorsanız, ken-
dinizi geliştiriyorsanız, hayat mutlaka size yeni kapılar açacaktır. 
Yeteneklerinizin iyi olduğu alanlarda kendinizi geliştirin, eksik 
olduğunuz alanlarınızı tamamlayın” dedi.
Öz, “13. Olağan Genel Kurulumuz’da aldığımız kararlar çok 
önemli. Genel Kurul’da teşvik edici olmak için ilke ve prensip 
kararları aldık. Bu kararlar sizler ve 70 bin kadın üyemiz için çok 
önemli. Ancak bu teşviklerin karşılık bulabilmesi için sizin içi-
nizden temsil noktasında yeterli düzeyde kendisini geliştirmiş, 
kendisini yetiştirmiş, komite başkanlarının çıkması gerekir. Bun-
ları yaparsanız bizim tüzükte yaptığımız değişiklikler anlamını 
bulacaktır. Çünkü komitelerimiz olarak kadın üyelerimizi siz 
temsil ediyorsunuz. Bunları yaparsanız bizim tüzükte yaptığımız 
değişiklikler anlamını bulacaktır” diye konuştu.
Kadınların kendi haklarını iyi bilmesi gerektiğini ifade eden Öz, 
“Kadınları toplum yaşamına taşımak için yapmamız gereken 
çok iş var. Komite başkanlarımız eğitimli olmalı, elimizde bu-

lunan potansiyelin ortaya çıkartılabilmesi için kadın haklarıyla 
ilgili kaynaklar okunarak, sendikaların varlığını sürdürebilme-
leri için teşkilatımızın bütün kademelerindeki arkadaşlarımızın 
yeterli seviyelerde donanıma sahip olmaları, eğitimli olmaları 
gereklidir” dedi.
Konuşmalardan sonra, Genel Merkez Kadın Komite Başkanı-
mız Elmas Aydın tarafından Genel Başkan Vekilimiz Av. Hüse-
yin Öz’e, kadın komitemize verdiği destek dolayı plaket takdim 
edildi.
HAK-İŞ Kadın Komitesi Başkanı Fatma Zengin, “Kadınlar olarak 
herkesten çok bizim örgütlü olmaya mücadele içinde var ol-
maya haklarımızı istemeye ihtiyacımız var. Anne, eş ve iş kadını 
olarak ev ve iş yaşam dengesini kurmak zorundayız. Daha çok 
kadınımıza ulaşmalı sendika çatısı altında birlikte mücadeleye 
davet etmeliyiz” dedi.
Genel Merkez Kadın Komite Başkanımız Elmas Aydın, yaptığı 
açılış konuşmasında komitenin faaliyetleri hakkında bilgi verdi.  
Kadın komitemizin başarılı çalışmalar yaptığını kaydeden Aydın, 
yeni çalışma döneminde yapılacak faaliyetler hakkında da bilgi 
verdi.
Genel Merkez Avukatlarımızdan Kiraz Bilge Akçomak Süren, 
Toplumsal Cinsiyet Aile ve Hukuk konulu bir sunum gerçekleş-
tirdi.
Toplantıda yaptığı konuşmada iletişimin önemine değinen Dav-
ranış Bilimci ve İletişim Uzmanı Ceren Cebeci, “Kadınlar ön yar-
gılarını yenmeli, kendi değerini, enerjilerini ortaya çıkarmalı ve 
ona göre hareket etmeli” dedi.
Görevi bırakan Karaman Şube Başkanlığı Kadın Komitesi Başka-
nı Hatice Ayhan’a bugüne kadar gösterdiği başarılı çalışmaları 
ve hizmetleri üzerine Genel Başkanımız, teşekkür plaketi verdi.
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Kadın Komitemiz 29 Mart 2019 tarihinde Hamamönü’nde Ge-
nel Merkezimiz Personeli kadınlara bir motivasyon kahvaltısı 
düzenledi.
Motivasyon kahvaltısına Kadın Komitesi Başkanımız Elmas Ay-
dın’ın yanı sıra Kadın Komitesi Başkan Yardımcılarımız ve Genel 
Merkez kadın personellerimiz katıldı.

Toplantıda konuşan Aydın, “Geleneksel olarak yapmayı plan-
ladığımız bu motivasyon kahvaltısına hepiniz hoş geldiniz. 
Genel Merkez kadın personelleri olarak iş hayatında yaşadık-
larımız zorlukları aşmak ve kadınların iş hayatında daha fazla 
katılması adına hepinizin desteklerini bekliyoruz. Daha iyi bir 
kadın geleceği inşaa etmek hepimizin görevi. Bunun için çok 
çalışacağız” diye konuştu.

KADIN 
KOMİTEMİZDEN 
MOTİVASYON 
KAHVALTISI

KADIN KOMİTEMİZ “ÜST DÜZEY 
KARAR ALMADA KADIN KATILIMI” 

PANELİNE KATILDI

KADIN KOMİTEMİZDEN 
KADEM’E ZİYARET

Genel Merkez Kadın Komitemiz 
İsveç Başkonsolosluğunda dü-
zenlenen ‘Üst Düzey Karar Alma-
da Kadın Katılımı’ isimli panele 
katılım sağladı.
Türkiye Ekonomik ve Sosyal 
Etüdler Vakfı’nın (TESEV) dü-
zenlediği panale, Kadın Komite 
Başkanımız Elmas Aydın ve Ulus-
lararası İlişkiler Daire Başkanımız 
Hamide Yüsra Erilli Kurumlu ka-
tıldı.

Kadın Komite Başkanımız Elmas Aydın ve Kadın Komite Yardım-
cılarımız, Kadın ve Demokrasi Derneği’ne (KADEM) bir ziyaret-
te bulundu.
Ziyarette konuşan Kadın Komite Başkanımız Aydın, “ HİZMET-İŞ 
Sendikası Kadın Komitesi olarak KADEM ile birlikte Kadın’ın iş 
hayatında ki rolünü genişletmek ve geliştirmek amacıyla birlik-
te çalışmalar yürütmek istiyoruz. Umarız düşündüğümüz gibi 
olur ve Yeni Türkiye’nin büyümesinde kadınlarımız daha etkin 
ve icraatçı bir yapıya bürünürler” dedi.
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Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından 
6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu gere-
ğince; İşkollarındaki işçi sayıları ve sendikaların üye sayıla-
rına ilişkin 2019 Temmuz ayı istatistikleri 31 Temmuz 2019 
tarihinde Resmi Gazete’de yayımlandı.
HİZMET-İŞ, emekçilerin güvenini kazanmaya ve istikrarlı bir 
şekilde zirvede kalmaya devam ediyor. 
Yayınlanan istatistiğe göre, Sendikamız HİZMET-İŞ 310 bin 711 üye sayısı ile ‘Türkiye’nin En Büyük İşçi Sendikası‘ olma konumunu 
devam ettirdi.
İşkolumuzdaki tüm emekçileri, HİZMET-İŞ’e üye olmaya davet ediyoruz
Sendikamıza teveccüh gösteren üyelerimize teşekkür ediyoruz. Erdemli, adil ve insan onuruna yakışır bir sendikacılık için Genel 
İşler İşkolunda çalışan bütün emekçi kardeşlerimizi HİZMET-İŞ’e üye olmaya davet ediyoruz. En büyük sendika olmanın verdiği 
büyük sorumluluğu yerine getirmeye kararlılık ve samimiyetle devam edeceğiz.

Antalya Büyükşehir Belediyesi iştiraki İnsan Kaynakları A.Ş.’de 
işverenin toplu iş sözleşmesi müzakerelerine yanaşmaması ve 
çalışanların haklarını günün ekonomik koşullarına göre iyileştir-
mek için herhangi bir adım atmaması üzerine sendikamız tara-
fından alınan grev kararı, uygulamaya konuldu.
Genel Başkan Vekilimiz ve HAK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Av. 
Hüseyin Öz, Genel Sekreter Yardımcımız Zahit Kılıç, Antalya 
Şube Başkanımız Muhammed Talha Kandil, Memur-Sen Antal-
ya İl Başkanı Mustafa Çoban ve çok sayıda İnsan Kaynakları A.Ş. 
çalışanı saat 08.00’de Antalya Büyükşehir Belediyesi önünde 
bir araya geldi.
Genel Başkan Vekilimiz ve HAK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Av. 
Hüseyin Öz, basına grevle ilgili açıklamalarda bulundu.
Antalya İnsan Kaynakları Anonim Şirketi ile Sendikamız arasında 

yürütülmekte olan toplu iş sözleşmesi müzakerelerine işvere-
nin siyasal tavrından dolayı başlanamaması ve üyemiz emekçi-
lerin haklarının iyileştirilmesi ve geliştirilmesine yönelik adımın 
atılmaması üzerine grev kararı alındığını kaydeden Öz, şunları 
söyledi: “Sendikamız, Antalya İnsan Kaynakları A.Ş’de Mart ayı 
itibariyle yetki tespitine müracaat etmiş, Nisan ayının başında 
da Aile, ve Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından 
yetki belgesi verilmiştir. Yetki belgesini almamızdan itibaren İn-
san Kaynakları Şirketine gerekli çağrılar yapılmış, kendileri ile 
temas kurularak anlaşma taslağımız kendilerine iletilmiştir. An-
cak aradan geçen 3,5 aylık süre içerisinde istediğimiz noktaya 
gelemedik. Bu yüzden, geçtiğimiz günlerde Antalya Büyükşehir 
Belediyesi kapısına astığımız grev kararını uygulamaya geçirmiş 
bulunuyoruz” dedi.

HİZMET-İŞ ZİRVEDE KALMAYA 
DEVAM EDİYOR

ANTALYA BÜYÜKŞEHİRDE GREV KARARI ALDIK
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Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 17 Ocak 2019 tarihinde 
Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) tarafından yürütülen “Türki-
ye’de Sosyal Diyaloğun Geleceğini Birlikte Şekillendirmek” Pro-
jesi kapanış toplantısına katıldı.
Toplantıya Genel Başkanımız Mahmut Arslan, Aile, Çalışma 
ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Genel Baş-
kan Vekilimiz Av. Hüseyin Öz, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler 
Bakan Yardımcısı Ahmet Erdem, ILO Türkiye Direktörü Numan 
Özcan, Merkezi Finans ve İhale Birimi Başkanı Mehmet Selim 
Uslu, AB Türkiye Delegasyonu Maslahatgüzarı Gabriel Munue-
ra Vılans, BM Mukim Koordinatörü Irena Vojackova Sollorano, 
HAK-İŞ Genel Sekreter Yardımcısı Erdoğan Serdengeçti, Aile, 
Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Çalışma Genel Müdürü 
Nurcan Önder, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, konfede-
rasyonumuza bağlı sendikaların başkan ve yöneticileri, HAK-İŞ 
uzmanları ile basın mensupları katıldı.
Genel Başkanımız Mahmut Arslan, kapanış toplantısı kapsa-
mında düzenlenen “Türkiye’de Sosyal Diyaloğun Geleceğini 
Birlikte Şekillendirmek” panelinde konuşmacı olarak yer aldı.
Panelde konuşan Arslan, 2018 yılı Aralık ayında gerçekleştirilen 
4. ITUC Kongresindeki temalara değinerek, “4. ITUC Kongresin-
de ‘İşçilerin Gücünü İnşaa’ ve ‘Kuralları değiştir’ olmak üzere 2 
tema vardı.  HAK-İŞ olarak perspektifimiz kısa ve uzun vadede 
bu alanda stratejilerimizi gerçekleştirmektir” dedi.
Dünyada ve bütün sektörlerde yeni bir yapılanmanın, yeni bir 

anlayışın ve yeni bir heyecanın oluştuğuna dikkati çeken Arslan, 
“Çalışma hayatının en zor iş kollarında, örgütlenmesi en zor iş-
yerlerinde bile inanılmaz bir sendikal örgütlülük heyecanı var. 
Hindistan’da kayıtdışı çalışan milyonlarca emekçi örgütleniyor. 
Kenya’dan tutun Nijerya’ya kadar dünyanın pek çok ülkesinde 
ev işçilerinden tutun uber işçilerine kadar pek çok alanda bu-
güne kadar hiç örgütlüğü düşünülmemiş kesimlerde bile ciddi 
bir örgütlenme yaklaşımı olduğunu görüyoruz” diye konuştu.
“Örgütlenmenin Önünde Ciddi Engeller Var”
HAK-İŞ’in bütün olumsuz koşullara rağmen kararlılıkla yola 
devam ettiğini anlatan Arslan, “Bütün olumsuzluklara, bütün 
zorluklara, mevzuattan kaynaklanan zorluklara, iş güvencesin-
den tutun da pek çok alanda ülkemizde örgütlenmenin önünde 
ciddi engeller var. Ancak bütün bu engeller bizi hedeflerimiz-
den, istikametimizden ve geleceğe ait öngörülerimizden asla 
vazgeçirmiyor. HAK-İŞ olarak hangi iş kolunda, hangi sektörde 
olursa olsun örgütlülüğün olmadığı alanlarda bile HAK-İŞ olarak 
stratejiler geliştiriyoruz. Ev işçilerinin, mevsimlik tarım işçileri-
nin, kayıtdışı çalıştırılan sektörlerdeki işçilerin örgütlenmesi ve 
dahası için HAK-İŞ olarak önümüzdeki zorlukları bahane etme-
den, karşımıza çıkan engelleri önemsemeden ve korkmadan bir 
yol açmaya çalışıyoruz. HAK-İŞ olarak eğer bir yol bulamazsak 
bir yol açmak zorundayız” ifadelerini kullandı.
Örgütlenme konusunda HAK-İŞ’in ciddi şekilde sahalarda ol-
duğunu vurgulayan Arslan, “HAK-İŞ olarak gelecekten hiç kuş-

ARSLAN,    PROJE KAPANIŞ TOPLANTISINDA KONUŞTU
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kumuz yok. Sahada olmanın getirdiği avantajları biliyoruz. Zor-
luklarımız var ama inanıyoruz ki bu zorluklar geçici zorluklardır. 
HAK-İŞ olarak gelecekten umutluyuz. Bütün engelleri aşarak, 
bütün engellerle mücadele ederek, işçi hareketini hem sayısal 
anlamda hem de etkinlik anlamında daha güçlü hale getirece-
ğiz. Bu konudaki duyarlılığımızı, hassasiyetimizi ve heyecanımı-
zı asla kaybetmeyeceğiz” şeklinde konuştu.
Toplu İş Sözleşmesi prosedüründen kaynaklanan birtakım so-
runların olduğunu belirten Arslan, “14 milyon 600 bin kayıtlı 
işçimiz var. Bunların kamu ve özel sektörde olmak üzere yak-
laşık 1 milyon 900 bini sendikalara üyedir. Bu işçilerin yaklaşık 
1 buçuk milyonu toplu iş sözleşmelerinden yararlanabiliyor. 
Mevcut sistem sadece örgütleneceksiniz ve örgütlendiğiniz 
yerlerde toplu sözleşme yapacaksınız diyor. HAK-İŞ olarak toplu 
sözleşme sistematiğini daha da değiştirebilir miyiz? bunun için 
çalışıyoruz” dedi.
İşçi, işveren ve memur sendikalarının bir arada olduğu, sendikal 
düzeyde toplu sözleşme konusunun konuşulup tartışılması ge-
rektiğini vurgulayan Arslan, “Toplu sözleşme pratiklerinin ülke 
genelindeki çalışanların ciddi bir kitlesini temsil ediyor. Bundan 
yola çıkarak bu değişim ve dönüşümün gerçekleştirilmesi gere-
kiyor. Ülkemizde 15 milyon çalışanın sadece 2 milyonu sendi-
kalıdır. 1 buçuk milyon işçinin toplu sözleşmeden yararlandığı 
bir model, bizim modelimiz olamaz. Bunu savunamayız ve bu-
nun arkasında duramayız. Bunu çözemezsek gelir dağılımındaki 
adaletsizlik ve dengesizlik daha da bozulacak, beraberinde yok-

sullaşma artacaktır. Bu konunun tartışılması gerekiyor. Sendikal 
menfaatlerimiz, sendikal çıkarlarımız, sendikal gücümüzün öte-
sinde bir perspektifle bu konuya bakmamız gerekiyor. Uluslara-
rası sendikal hareket bunu tartışıyor. Bu konuda güç birliğine 
ihtiyacımız var” açıklamasında bulundu.
Panelin ardından ILO tarafından 2 ayrı kategoride düzenlenen 
kısa film yarışması ödülleri sahiplerini buldu.
“Şirket Düzeyinde Sosyal Diyalog Konusunda En İyi Uygulama 
Yarışması” kategorisindeki İkincilik Ödülünü Çayeli Bakır İşlet-
meleri A.Ş. adına Murat Güneşli, Genel Başkanımız Mahmut 
Arslan’ın elinden aldı.
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Genel Başkanımız Mahmut Arslan, Uluslararası Çalışma Örgütünün (ILO) 108. Uluslararası Çalışma Konferansı kapsamında bulun-
duğu Cenevre’de Arap ülkeleri ILO’su  tarafından düzenlenen Filistin halkı ve işçileriyle dayanışma toplantısına katıldı.
Toplantıya Genel Başkanımız Mahmut Aslan’ın yanı sıra, Kurucu ve Onursal Genel Başkanımız ve HAK-İŞ Kudüs Komitesi Başkanı 
Hüseyin Tanrıverdi, ILO Direktörü Guy Ryder, Filistin Başbakanı Muhammed Iştiyye, HAK-İŞ Genel Sekreter Yardımcısı Erdoğan 
Serdengeçti ve uzmanlar katıldı.

Genel Başkanımız Mahmut Arslan, Uluslararası Çalışma Örgütü-
nün (ILO) 108. Uluslararası Çalışma Konferansı kapsamında bu-
lunduğu Cenevre’de Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 
tarafından Türkiye’nin BM Cenevre Ofisi Daimi Temsilcilik konu-
tunda düzenlenen resepsiyona katıldı. Arslan, resepsiyonda Aile, 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ile gö-
rüştü.
Resepsiyona Genel Başkanımız Mahmut Arslan’ın yanı sıra, Aile, 
Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Kurucu 
ve Onursal Genel Başkanımız ve HAK-İŞ Kudüs Komitesi Başka-
nı Hüseyin Tanrıverdi, HAK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Mehmet 
Şahin, HAK-İŞ Genel Sekreteri Dr. Osman Yıldız, Genel Sekreter 
Yardımcısı Erdoğan Serdengeçti, uzmanlarımız, Dünya Ticaret 
Örgütü Nezdindeki Daimi Temsilcisi Büyükelçi Sadık Arslan, Aile, 
Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Ahmet Erdem, ILO 
Türkiye Direktörü Numan Özcan başta olmak üzere, sivil toplum 
kuruluşlarının temsilcileri, ILO temsilcileri ve davetliler katıldı.

ARSLAN, CENEVRE’DE FİLİSTİN HALKI VE İŞÇİLERİYLE 
DAYANIŞMA TOPLANTISINA KATILDI

ARSLAN, ILO’DA BAKAN SELÇUK İLE BİR ARAYA GELDİ
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Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 13 Haziran 2019 tarihinde 
Türkiye’nin BM Cenevre Ofisi Nezdindeki Daimi Temsilciliğinde 
İslam ülkeleri işçi konfederasyon başkanları ve üyelerine veri-
len resepsiyona katıldı.
Uluslararası Çalışma Örgütünün (ILO) 108. Uluslararası Çalışma 
Konferansı’na katılmak için İsviçre’nin Cenevre kentine gelen 
Filistin, Cezayir, Fas, Somali, Arnavutluk, İran, Tanzanya, Malavi, 
Ürdün ve Senegal gibi İslam ülkelerindeki sendika başkanları ve 
üyeleri Daimi Temsilcilik konutunda bir araya geldi.
Türkiye’nin BM Cenevre Ofisi Nezdindeki Daimi Temsilcisi Bü-
yükelçi Sadık Arslan’ın himayesinde HAK-İŞ Konfederasyonu ile 
Uluslararası Kudüs ve Filistin’e Destek Sendikalar Birliği işbirli-
ğiyle düzenlenen resepsiyonda Türkiye’nin Filistin halkına olan 
desteği bir kez daha ifade edildi.
HAK-İŞ Konfederasyonu, HİZMET-İŞ Sendikası Genel Başkanı ve 
Uluslararası Kudüs ve Filistin’e Destek Sendikalar Birliği Başkanı 
Mahmut Arslan, Büyükelçi Sadık Arslan’a ev sahipliği ve misa-
firperverliği için teşekkürlerini iletti.
Türkiye’de kamuoyunun gündeminde olan Filistin davasına 
gösterdiği duyarlılığın kendileri için son derece önemli ve gurur 
verici olduğunu vurgulayan Arslan, “Buradan aldığımız güç ve 
heyecanla yeni etkinlikler ve yeni çalışmalar yapmaya devam 
edeceğiz” sözlerine yer verdi.
Büyükelçi Sadık Arslan, Türkiye’nin, başkenti Kudüs olan tam 
bağımsız bir Filistin devleti için çabalarını sürdürmeye devam 

edeceğini vurguladı. Hedefe ulaşılması için direnç ve dayanış-
ma gerektiğini dile getiren Sadık Arslan, Filistin davasına des-
teklerinden dolayı Genel Başkanımız Mahmut Arslan ile Kurucu 
ve Onursal Genel Başkanımız  ve HAK-İŞ Kudüs Komitesi Başka-
nı Hüseyin Tanrıverdi’ye teşekkür etti.
Resepsiyonda Genel Başkanımız Mahmut Arslan tarafından Bü-
yükelçi Sadık Arslan’a Filistin anahtarını temsil eden el işi bir 
kaneviçe hediye edildi.

ARSLAN, CENEVRE’DE İSLAM ÜLKESİ TEMSİLCİLERİYLE 
BİR ARAYA GELDİ
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Genel Başkanımız Mah-
mut Arslan, Brüksel’de 
Türkiye-AB 38’inci Karma 
İstişare Komitesi  toplantı-
sına katıldı.
Türkiye-AB 38’inci Karma 
İstişare Komitesi, Belçi-
ka’nın Başkenti Brüksel’de 
8 Nisan 2019 tarihinde 
toplandı.
Toplantıya, Genel Başka-
nımız Mahmut Arslan’ın 
yanı sıra, TOBB ve EURO-
CHAMBRES Başkan Vekili 

M. Rifat Hisarcıklıoğlu ve sivil toplum kuruluşlarının başkan ve 
yöneticileri katıldı.
Türkiye-AB 38’inci Karma İstişare Komitesi  toplantısı kapsa-

mında, “Türkiye-AB İlişkileri”, “KOBİ’ler-Ticaretin Geliştirilmesi 
ve Yatırım Ortamı Türkiye ve AB Arasında Fırsatlar”, “Sivil Top-
lum Kuruluşları ve Sosyal Ortaklar, Türkiye-AB Katılım Süreci”, 
“Türkiye-AB Gümrük Birliği’nin Modernizasyonu” konularında 
sunumlar ve müzakereler gerçekleştirildi.
Arslan, Türkiye-AB KİK Eş Başkanı Panagiotis Gkofas ve 
üyelerle bir araya geldi
Genel Başkanımız Mahmut Arslan, Belçika’nın Başkenti Brüksel 
şehrinde gerçekleştirilen Türkiye-AB 38’inci Karma İstişare Ko-
mitesi Toplantısı kapsamında çeşitli temaslarda bulundu.
Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 9 Nisan 2019 tarihinde Tür-
kiye-AB KİK Eş Başkanı Panagiotis Gkofas ve üyelerle bir araya 
geldi.
Arslan ayrıca, Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın ile birlikte 
TOBB Brüksel Temsilciliğini ziyaret ederek, TOBB ve EUROC-
HAMBRES Başkan Vekili M. Rifat Hisarcıklıoğlu ile bir araya gel-
di.

ARSLAN, BRÜKSEL’DE AB KİK TOPLANTISINA KATILDI
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Genel Başkan Vekilimiz Av. Hüseyin Öz, Avrupa Kamu Hizmetleri 
Sendikaları Federasyonu (EPSU)’nun İrlanda’nın başkenti Dub-
lin’de gerçekleştirilmekte olan 10. Kongresi’nde, Göçmenler ve 
Mülteciler Kararının tartışıldığı oturumda konuştu.
HİZMET-İŞ olarak, uluslararası sendikal hareket ile birlikte çalış-
mayı ve katkı vermeyi önemsediğimizi ifade eden Genel Başkan 
Vekilimiz Av. Hüseyin Öz, oturumun konusu olan Göçmenler ve 
Mülteciler konusunda da problemlerin çözümü için devamlı bir 
gayret içerisinde olduğumuzu kaydetti.
Öz: “Göçmen Ve Mülteci Sorunu Uluslararası Sendikal 
Hareketin Öncelikli Sorunlarındandır”
Genel Başkan Vekilimiz Öz, “HİZMET-İŞ Sendikası olarak, dünya-
nın bütün mazlumları ve mağdurlarının bizden alacaklı olduğu-
na inanıyoruz. Bu inançtan hareketle de yöremize, bölgemize, 
ülkemize ve küremize karşı borcumuz ve sorumluluklarımızın 
olduğuna inanıyoruz. Çünkü “insan”a dair her şey bizi ilgilendir-
mektedir. Göçmen ve mülteci sorunu, uluslararası bir insanlık 
sorunudur. Uluslararası bir sorun olduğu kadar, uluslararası sen-
dikal hareketin de öncelikli sorunlarındandır.
“Göçmen ve Mültecileri Korumalıyız”
Göçmenlerin yaşadığı sorunları, göçenlerin değil, insanlığın tra-
jedisi olarak nitelendiren Öz, uluslararası toplumun bu konuda 
yeterli rol üstlenemediğini kaydetti.
Arap Baharı’nın ivme kazandığı 2011 yılından bu yana yaşanan 
süreçte, Avrupa Birliği ve üye ülkelerin üzerlerine düşen insa-
ni sorumluluğu yeterince yerine getiremediğini ifade eden Öz, 
“AB sığınmacıları sınırlarının dışında tutmak için insanlık dışı 
denilebilecek önlemler almış, hatta bazı bölgelerde, mülteci 
kamplarında insanlar ölüme terk edilmiştir. Mültecilerin sınır-
ları geçmelerini engellemek için tel örgüler çekilmiş, Türkiye ile 
AB arasında geri kabul anlaşması imzalanmıştır. Bu uygulamalar 
açıkça insan hakları ihlalidir. AB ülkelerinde göçmenler, yaşa-
nan sorunların sorumlusu olarak görülmekte, günah keçisi ilan 
edilmektedir. Aşırı sağcı, neo- faşist partiler göçmenleri bahane 
ederek ırkçı söylemlerini yaymaktadır. Bu anlamda yerel düzey-
de, ulusal düzeyde ve Avrupa düzeyinde mülteciler ve sığınma-
cıları ırkçı söylemlerden korumak ve her alanda desteklemek 
amacıyla, eylem planına uygun bir şekilde göçmenler ve mülte-
cilerle ilgili kararı kongreye sunduk” dedi.
“Türkiye Sığınmacılara Sahip Çıktı”
AB’nin yaklaşımına karşın Türkiye’nin 3,8 milyon Suriye’li sığın-
macıyı misafir ettiğini belirten Öz, “Türkiye, devleti ile birlikte 
sivil toplum kuruluşları, iş çevreleri ve Türk halkı tarafından 
mültecilere toplamda 30 milyar doları aşkın yardım yapmıştır. 
Göçmen ve sığınmacıların topluma ve çalışma hayatına enteg-

rasyonları için birçok proje hayata geçirilmiştir. Geçici Koruma 
Statüsü ile temel eğitim, sağlık ve kamu hizmetlerine erişimleri 
sağlanmıştır” diye konuştu.
“HAK-İŞ olarak göçmenlerin entegrasyonu istihdam edilebilirlik-
lerinin artırılmasına katkı verdik”
Sendikaların bu konuda daha fazla sorumluluk alması gerekti-
ğini söyleyen Öz, “HAK-İŞ Konfederasyonu olarak göçmenlerin 
entegrasyonu, Türkçe öğretilmesi ve mesleki eğitim yoluyla 
istihdam edilebilirliklerinin artırılması konusunda bir projeyi 
hayata geçirdik. Proje sonunda bir Türkçe dil öğrenim modülü 
oluşturduk ve mesleki eğitim merkezimizi kurduk” dedi.
“Göçmenlerin Topluma Katılımı ve Ekonomiye 
Katkısını Artırmalıyız”
Göçmenlik hizmetleri ve göçmen işçilerin eğitiminde ciddi ek-
siklikler bulunduğuna dikkat çeken Öz, şunları söyledi:
“Kamu Hizmet sendikaları olarak yerel yönetimler ve işverenler-
le birlikte çalışarak; göçmenlerin ve mültecilerin yeterli seviyede 
kamu hizmetlerine erişimlerinin sağlanması, entegrasyonlarının 
sağlanması, işyerlerinde güvenlik ve güvencelerinin sağlanması, 
göçmenlerin ekonomiye katkılarının artırılması ve bunun toplu-
ma doğru bir şekilde anlatılması amacıyla daha fazla proje üret-
memiz, yerelde, ulusalda ve Avrupa düzeyindeki araçları etkin 
kullanmamız gerekmektedir.
Göçmenler konusunda sendikal hareketin tarihsel duruşuna, 
tutarlılığına, dürüstlüğüne ve samimiyetine inanıyoruz. Bunun 
içindir ki, birlikte hareket etmemiz gerektiğini düşünüyoruz. 
Türk sendikal hareketi olarak bu konuda her türlü işbirliğine ha-
zırız.”
Göçmenler ve Mülteciler Kararı, Kongre’de Kabul 
Edildi
Sendikamız tarafından hazırlanıp sunulan Göçmenler ve Mülte-
ciler Kararı metni, Kongre’de kabul edildi.
Genel Başkan Vekilimiz Öz, kararlar ve oylarla şekillenen kong-
reden çıkacak sonuçların, küresel emek dayanışmasının ve kali-
teli kamu hizmetlerinin yaygınlaşmasına katkı sunmasını diledi.

ÖZ, EPSU KONGRESİ’NDE 
“GÖÇMENLER VE MÜLTECİLER 
SORUNU”NU ANLATTI
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Avrupa Kamu Hizmetleri Sendikaları Federasyonu (EPSU)’nun 
aktif üyesi olan HİZMET-İŞ, EPSU Kongresi’nde bir başarı ger-
çekleştirdi. Genel Başkan Vekilimiz Av. Hüseyin Öz tarafından 
okunan Filistin’e Destek Kararı metni, Kongre’de 167 destek, 53 
ret ve 47 çekimser oyla kabul edildi. İngiltere, Norveç ve Azer-
baycan sendikaları karara destek konuşması yaptılar. Alman ve 
İsrail sendikaları ise kararın aleyhine konuşma gerçekleştirdiler.
EPSU’nun 10. Kongresi, 4-5 Haziran 2019 tarihlerinde İrlan-
da’nın başkenti Dublin’de gerçekleştirildi. Genel Kurul’a Genel 
Başkan Vekilimiz Av. Hüseyin Öz, Dış İlişkiler Daire Başkanımız H. 
Yusra Erilli Kurumlu ve Dış İlişkiler Uzman Yardımcımız Burhan 
Yıldız aktif katılım gösterdiler.
Genel Başkan Vekilimiz Av. Hüseyin Öz, Kongre’de bir konuşma 
yaparak, sendikamız tarafından hazırlanan Filistin’e Destek Ka-
rarı metnini açıkladı.
Öz, Filistin Sorununa Duyarlılıktan Dolayı Teşekkür Etti
Filistin sorununa gösterilen duyarlılık ve destekten dolayı sen-
dikamızın memnuniyetini ifade eden Öz, Genel Sekreter Jan 
Willem başta olmak üzere, kongre sürecinde emeği geçen tüm 
sekreteryaya ve kongre kararlar komitesine teşekkür etti.
Sendikamız tarafından hazırlanan Filistin’e Destek Kararı met-
ninin içerisine, Norveç Sendikası tarafından yapılan eklentilerle 
metin içeriğindeki “Avrupa elementi”nin güçlendirildiğini ve bu 
durumun EPSU kongresinde metnin kabul edilebilirliğini arttır-
dığını belirten Öz, Fagforbundet Sendikasına ve başkanı Mette 
Nord’a Filistin konusundaki duyarlılık ve desteklerinden dolayı 
ayrıca teşekkür etti.
Filistin’de, Gazze’de, Kudüs’te büyük bir insanlık dramı yaşandı-
ğını ve bu nedenle PSI kongresinde de Filistin ile ilgili 50 numa-
ralı kararın alındığını hatırlatan Öz, “HİZMET-İŞ Sendikası olarak, 
PSI kongresinde alınan kararın üzerine, Kasım 2017 yılından bu 
yana yaşanan gelişmeleri vurgulamayı ve dikkat çekmeyi hedef-
leyerek, yeni bir karar yazmaya karar verdik” dedi.
Öz, PSI kongresinin yapıldığı 2017 yılından bu yana Filistin’de bir 
iyileşme olmadığını, aksine şartların daha da kötüleştiğini söy-
ledi.

“ABD’nin Büyükelçiliği’ni Kudüs’e Taşıma Kararı Barış 
Ortamını Tehdit Etmektedir”
Öz, “ABD Başkanı Donald Trump’ın ABD büyükelçiliğini Tel 
Aviv’den Kudüs’e taşıma kararı var olan durumu daha kötüye ta-
şımıştır. Trump, “Kudüs’te diplomatik misyon kurmaktan kaçın-
ma” çağrısı yapan ve 128 ülkenin kabul ettiği Birleşmiş Milletler 
Genel Kurul Kararına rağmen, Tel Aviv’deki ABD Büyükelçiliği’ni 
Kudüs’ü İsrail’in resmi başkenti olarak tanımıştır. Bu karar var 
olan Kudüs’e taşımıştır. gerginlikleri körüklemekte ve barış orta-
mını tümüyle tehdit etmektedir” dedi.
Öz, ABD’nin, Trump’ın liderliğinde, ilgili BM kararlarını ihlal etti-
ğine ve çatışmanın çözümünde arabulucu rolünü kaybettiğine 
işaret etti.
Genel Başkan Vekilimiz Öz, Kongre’de Şunları Kaydetti:
“Filistin Halkının Temel Beklentisi Hayatta Kalmaktır”
Sivil Filistin halkı genci ve yaşlısıyla birlikte, insan onuruna yakışır 
bir yaşam sürmenin imkânsız olduğu mülteci kamplarında yaşa-
maya mahkûm edilmiştir. Filistin halkının temel beklentisi hayat-
ta kalmaktır. Çocuklarına iyi yaşam koşulları sağlama beklentileri 
kalmamış, sadece yaşam haklarını korumayı amaçlamaktadır.
“BM Dünya Gıda Programı’nın, Gazze ve Batı 
Şeria’ya Gıda Yardımlarında Kesintiye Gitme Kararı 
Talihsizliktir”
İnsanların çoğu aşırı yoksulluk içinde ve çocukları için daha iyi 
bir yaşam beklentisi olmadan yaşamaktadır. Bu durum tüm dün-
yaca bilinmesine karşın, Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Progra-
mı, Gazze ve Batı Şeria’ya yapılan gıda yardımlarında kesintiye 
gitme, şeklinde talihsiz bir karar aldığını açıklamıştır. Yoksulluk 
ve açlıkla mücadele eden Filistin halkı, BM’nin bu kararıyla bir-
likte, dünya tarafından da açlığa ve ölüme mahkûm edilmiştir. 
AİHS’de düzenlenen temel yaşam hakları ellerinden alınmış ve 
alınmaya da devam etmektedir.
“Filistin’de İnsan Hakları İhlal Edilmektedir”
BM Güvenlik Konseyi 2334 sayılı Kararıyla, işgal altındaki Filistin 
topraklarında 1967 yılından sonra, İsrail hükümeti tarafından 

Epsu’nun 
10. kongresİne 
katıldık
FİLİSTİN’E DESTEK 
KARARIMIZ 
EPSU KONGRESİNDE 
KABUL EDİLDİ
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kurulan tüm yerleşim yerlerinin yasadışı 
olduğuna ve devam eden yerleşim faali-
yetlerinin derhal durdurulması gerektiği-
ne hükmetmiştir. Ancak İsrail Hükümeti, 
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin 
ilgili kararına rağmen Doğu Kudüs de dâ-
hil olmak üzere, Filistin topraklarında yer-
leşke inşaatlarına hız kesmeden devam 
etmektedir. Yerleşkeler arasında kurulan 
kontrol noktalarında insan hakları ihlalle-
ri artarak devam etmektedir.
“AB İsrail’le İlişkilerini İnsan 
Haklarına Saygı Temelinde 
Yürütmelidir”
Avrupa, İsrail’in en büyük ticaret pazarı-
dır. AB-İsrail Ortaklık Anlaşması, ticaret 
ve diğer ilişkilerin insan haklarına saygı 
temelinde yapılması gerektiğini belirtir. 
Oysa AB ve Avrupa hükümetleri, yasa-
dışı yerleşkelerle yapılan ticareti kolay-
laştırmaktadır. İsrail hükümetini, işlemiş 
olduğu ağır insan hakları ve uluslararası 
hukuk ihlallerinden sorumlu tutmaktan 
imtina etmektedir.
“1967’de Başlayan İşgal Sona 
Erdirilmelidir”
İsrail’in güvenlik ihtiyaçlarını, Filistin’in 
devlet ve egemenlik haklarını karşıla-
manın ve sürdürülebilir barış ortamının 
temellerini atmanın tek yolu; 1967’de Fi-
listin’de başlayan işgali sona erdirmektir.

Bu nedenle, bu karar ile; EPSU’yu ve Üye 
sendikaları bağımsız ve demokratik bir 
Filistin devleti olmadan, bölgede kaliteli 
kamu hizmetleri sunma ve insana yakışır 
işlere sahip olmanın mümkün olmadığını 
beyan etmeye,
Kabul görmüş ve güvenli sınırlar içinde 
iki devletin barış ortamında yan yana var 
olma vizyonuna büyük engel teşkil eden, 
ABD’nin Tel Aviv elçiliğini Kudüs’e taşıma 
kararını protesto etmeye,
PSI ile birlikte, Gazze Şeridi ve işgal al-
tındaki Filistin topraklarındaki acil insani 
ihtiyaçların karşılanması için kaynakları 
seferber etmeye,
İsrail Devletinin, sivilleri ve kamu hizmeti 
çalışanlarını hedef alan, orantısız ve ay-
rım gözetmeyen saldırılarını kınamaya,
Avrupa hükümetlerini, İsrail Hükümeti 
uluslararası insan hakları hukukuna uy-
gun davranana kadar İsrail ile silah ticare-
tini askıya almaya çağırmaktayız.”
Filistin sorununun çözümünün HAK-İŞ ve 
HİZMET-İŞ Sendikamız için büyük önem 
taşıdığını belirten Genel Başkan Vekilimiz 
Öz, “Bu amaçla; 50 ülkeden 250 STK ve 
sendika tarafından “Uluslararası Kudüs 
ve Filistin’e Destek Sendikalar Birliği” ku-
rulmuştur. Konfederasyonumuz HAK-İŞ 
ve Sendikamız HİZMET-İŞ Genel Başka-
nı Mahmut Arslan bu birliğin kurucula-

rındandır ve aynı zamanda başkanlığını 
yürütmektedir. Filistin konusunu tüm 
insanlığın gündeminde tutmak ve çözüm 
yolları bulmak amacıyla ciddi bir şekilde 
çalışmaya devam edeceğiz” dedi.
Avrupa’nın bir sesi olarak EPSU’nun Filis-
tin konusuna ilgisiz olmamasının önemli 
olduğunu belirten Öz, “Kongre’de alı-
nacak kararlar, samimi duruşumuzu ye-
niden ifade edecek ve yaşanan insanlık 
dramının sona ermesine katkıda bulana-
cağımızı teyit edecektir” diye konuştu.
Filistin’e Destek Kararı, 167 Destek 
Oyuyla Kabul Edildi
Sendikamız tarafından hazırlanan Filis-
tin’e Destek Kararı, Kongre’de Kongre’de 
167 destek, 53 ret ve 47 çekimser oyla 
kabul edildi. İngiltere, Norveç ve Azer-
baycan sendikaları karara destek konuş-
ması yaptılar. Alman ve İsrail sendikaları 
ise kararın aleyhine konuşma gerçekleş-
tirdiler.
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Avrupa Kamu Hizmetleri Sendikaları Federasyonu (EPSU)’nun 
İrlanda’nın başkenti Dublin’de gerçekleştirilen 10. Kongresi’n-
de, Avrupa’da artan ırkçılık yabancı düşmanlığı ve islamafobi ile 
mücadeleyle ilgili bir konuşma gerçekleştirdik.
Uluslararası İlişkiler Dairemiz Başkanı H. Yüsra Erilli Kurumlu 
tarafından okunan karar metnimiz oy çokluğuyla kabul edildi. 
Erilli Kurumlu konuşmasında; “Yakın zamanda birçok Avrupa 
Birliği ülkesinde gerçekleşen seçimler ve yeni Avrupa Parla-
mento seçimleri, faşizmin, yabancı düşmanlığının ve Avrupa 
karşıtlığının, Müslüman ve İslam karşıtlığının hızlı bir şekilde 
büyüdüğünü göstermektedir.
2018 raporlarına göre Avrupa’da yaklaşık 5 Milyon Türk yaşa-
maktadır.  Konfederasyonumuz ve sendika olarak, Avrupa’da 
yaşayan Türklerden ve Müslüman topluluklardan, çalışma ha-
yatında ve sosyal hayatta yaşadıkları ayrımcılıklardan ötürü,  
kendilerine ve ibadet yerlerine sözlü ve fiziksel saldırılar ya-
pıldığından dolayı birçok şikâyet almaktayız. Kararda da ifade 
ettiğimiz üzere birçok rapor da bu şikâyetleri desteklemektedir.
Sendikalar olarak da bize burada düşen görev, örgütlü olduğu-
muz işyerlerinden başlayarak, yerelde ve ulusal düzeyde top-
lumun her seviyesinde bu tür ayrımcılıkları engellemek, sosyal 
adaleti sağlamak ve herkese eşit fırsatlar yaratmak adına ça-

lışmalara başlamak, var olan çalışmaları da hızlandırmak, AB 
ayrımcılıkla mücadele mevzuatının etkin bir şekilde uygulan-
masına katkı vermektir. Avrupa, aşırı sağ veya sol teröristlere 
teslim olmamalıdır.
Bu nedenle EPSU ve Üye sendikalar olarak bizler, demokrasi ve 
sosyal adaleti savunmak adına her ülkede insanların ırkçılığa, 
yabancı düşmanlığına, islamofobiye karşı tepki vermesini sağ-
lamalıyız.
İnsanların önüne daha ikna edici, daha sağlam, azınlığa değil 
herkese fayda sağlayan bir vizyon ortaya koymalıyız. Aksi tak-
dirde, Avrupa, üzerine kurulduğu temellerden ve değerlerden 
uzaklaşmaya devam edecektir” dedi.

Avrupa Kamu Hizmetleri Sendikaları Federasyonu (EPSU)’nun, 
İrlanda’nın başkenti Dublin’de gerçekleştirilen 10. Kongresi’n-
de, Kadın ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Kararıyla ilgili konuşma-
da söz aldık.
Hollanda FNV Sendikası‘nın konuyla ilgili öneri yaptığı konuş-
mada söz alan Uluslararası İlişkiler Dairemiz Başkanı H. Yüsra 
Erilli Kurumlu “Sendikamız ‘Fıtratta Farklılık, Haklarda Eşitli’ an-
layışıyla yola çıkarak, hem kadınların sendikal harekette daha 
fazla yer almasında, hem kadın istihdamının arttırılmasında, 
hem de kadına yönelik her türlü şiddete karşı mücadelede 
öncü bir rol oynamıştır. Bu kongrede kadın temsili konusunda 
eşitlikçi kriter koyup uygulamasından memnuniyet duyuyoruz. 
HİZMET-İŞ Sendikası olarak sendikal önceliklerimiz arasında yer 
verdiğimiz bu hususu memnuniyetle ve etkin bir şekilde uygu-
luyoruz.
Sendikamız HİZMET-İŞ, Ankara Kızılcahamam’da gerçekleştirdi-
ği 13. Olağan Genel Kongresinde aldığı kararlarla kadın hakları 
konusunda farkını ortaya koymuştur. Bu kararlar cinsiyet eşitliği 
vaatlerini harekete geçirmek için bir yol haritası sunmaktadır. 

Hem kadınlar hem erkekler olarak toplumsal cinsiyet eşitli-
ği konusunda ortak paydada buluşmalı ve bu ortak paydanın 
geliştirilmesi ve korunması adına birlikte çaba göstermeliyiz” 
şeklinde konuştu.

EPSU KONGRESİNDE AVRUPA’DA 
YÜKSELEN IRKÇILIĞA KARŞI 
GÖRÜŞLERİMİZİ BELİRTTİK

EPSU’NUN KONGRESİNDE KADIN VE TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ 
KARARIYLA İLGİLİ KONUŞTUK
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BM: İsrail’e Yükümlülüklerini Hatırlatıyoruz
Konfederasyonumuz HAK-İŞ ve Sendikamız HİZMET-İŞ Genel 
Başkanı ve Uluslararası Kudüs ve Filistin’e Destek Sendikalar 
Birliği Başkanı Mahmut ARSLAN’ın, 17 Mayıs 2019 tarihinde 
İsrail hapishanelerindeki masum Filistinli mahkumlara karşı 
uygulanan insanlık dışı muamelelere dikkat çekmek ve mahkû-
miyetlere son verilmesi için BM Genel Sekreteri António Guter-
res’e yazdığı mektuba, BM’den cevap geldi. 
Genel Başkanımız Arslan’a İsrail hapishanelerindeki Filistinli 
mahkumları gündeme getirmesi dolayısıyla teşekkür ile başla-
nan BM mektubunda, Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek 
Komiserliğinin tutuklular konusunda İsrail’e yükümlülüklerini 
hatırlattığı ve hatırlatmaya devam edeceği ifade edildi.
BM Genel Sekreteri António Guterres adına Birleşmiş Milletler 
İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Ofis sorumlusu Peggy Hicks 
imzasıyla gönderilen cevabi mektupta, HAK-İŞ Genel Başkanı 
Mahmut Arslan’ın Uluslararası Kudüs Ve Filistin’e Destek Sendi-
kalar Birliği Başkanlığı sıfatı kabul edildi. BM mektubunda şun-
lar kaydedildi:
“Sayın Mahmut Arslan,
17 Mayıs 2019 tarihinde İsrail hapishanelerindeki Filistinli 
mahkumlarla ilgili mektubunuz için teşekkür ederim.
Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği yıllardır 
tutuklulara yapılan muameleyi yakından takip etmektedir. İH-
YK’nın (Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği), 
İnsan Hakları Konseyi Kararları S-9/1 ve S-12/1’e uygun olarak, 
İnsan Hakları Konseyi’ne vermiş periyodik raporlar, devamlı 
olarak yapılan kötü muamele ve işkence iddiaları dâhil, Filis-
tinli tutuklulara gösterilen muamele ile alakalı endişesini konu 
almaktadır.
Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği bilhassa 

tutuklular hususunda uluslararası insan hakları ve uluslararası 
insan hukuku yükümlülüklerini yerine getirmesi için İsrail’e zo-
runluluklarını/yükümlülüklerini hatırlatmıştır ve hatırlatmaya 
da devam edecektir.”
HAK-İŞ Genel Başkanı ve Uluslararası Kudüs ve Filistin’e Destek 
Sendikalar Birliği Başkanı Mahmut Arslan, 17 Mayıs 2019 ta-
rihinde İsrail hapishanelerindeki masum Filistinli mahkumlara 
karşı uygulanan insanlık dışı muamelelere dikkat çekmek ve 
mahkûmiyetlere son verilmesi için BM Genel Sekreteri António 
Guterres’e bir mektup yazmıştı.
Arslan mektubunda, İsrail hapishanelerindeki masum Filistinli 
mahkûmlara karşı uygulanan insanlık dışı muamelelere dikkat 
çekmiş ve bu mahkûmiyetlere son verilmesi için BM’nin hareke-
te geçmesi talebini iletmişti. Arslan, “İsrail Devleti, hapishane-
lerinde tutuklu bulunan kadın ve çocuklar bir an evvel serbest 
bırakmalı ve mahkûmlara yapmış olduğu insanlık dışı muame-
lelere son vermelidir. HAK-İŞ Konfederasyonu ve başkanlığını 
yürüttüğüm Uluslararası Kudüs ve Filistin’e Destek Sendikalar 
Birliği olarak, bütün dünyayı İsrail’in bu zulmünü kınamaya ve 
beraber hareket etmeye ve mahkûmların serbest bırakılması 
için baskı yapmaya davet ediyoruz. BM Genel Sekreteri olarak, 
İsrail Hükümetinin Filistin’de yaptığı hukuksuz ve gayri insani 
saldırganlığı durdurmaya, masum Filistinli mahkûmları serbest 
bıraktırmaya ve baskılarını sonlandırmaya yönelik gücünüzü 
kullanma talebimizi sunarız” ifadelerine yer vermişti.

BM’DEN HAK-İŞ’İN MEKTUBUNA CEVAP
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GAZETECİLER 
AĞI 
TOPLANTISI’NA 
KATILDIK
Avrupa Kamu Hizmetleri Sendikaları Federasyonu (EPSU) Gaze-
teciler Ağı Toplantısı, 24-25 Ocak 2019 tarihlerinde İngiltere’nin 
başkenti Londra’da gerçekleştirildi.
Toplantıyı HİZMET-İŞ sendikamızı temsilen Basın Müşavirimiz 
Sami Sandal ile Uluslararası İlişkiler Uzman Yardımcımız Burhan 
Yıldız takip etti.
Toplantıda, İşçi Partisi Milletvekili Tony Lloyd, Kamu Hizmetle-
ri Sendikası (UNİSON) Uzmanı Alisson Roche ve İngiltere İşçi 
Sendikaları Konfederasyonu (TUC)’tan uzmanlar sunum yaptı-
lar. İngiltere’nin AB ile iyi bir anlaşma yapmadan ayrılmasının 
olumsuz sonuçlarına dikkat çekilen sunumlarda, Brexit kararı-
nın emekçi kesimi olumsuz etkileyeceği ifade edildi.

İngiltere ile AB arasında imzalanan Brexit anlaşmasında emekçi-
lerin haklarının garantiye alınmadığına, özellikle Kuzey İrlanda, 
İskoçya ve Galler’de çalışan emekçilerin hangi anlaşmalarla ko-
runacağının belirsizliğine vurgu yapılan toplantıda, AB ile yeni 
bir anlaşma yapılarak, AB standartlarının ve kazanılmış hakların 
garanti altına alınması talep edildi.
Toplantıda, “Avrupa ile bütünlük işçi haklarının korunması ve 
gelişmesi açısından çok önemli bir elementtir. Avrupa standart-
ları ve enstitüleri, kötü çalışma biçimlerine karşı mücadelede 
emek örgütlerine güç veren kurumlardır. Avrupa entegrasyonu 
ekonomik olarak yarar sağlamakta, yaşam kalitesini artırmakta 
ve çalışan kesime katkı sağlamaktadır” denildi.

Genel Başkan Yardımcımız Mehmet Keskin, Karadağ, Make-
donya ve Kosova’da sendikal temaslarda bulundu.
Ziyaretlerde Keskin’e Genel Denetleme Kurulu Üyesi ve Kocaeli 
Şube Başkanımız İdris Ersoy ile Eğitim ve Sosyal İşler Daire Baş-
kanımız Fatih Mehmet Bakırtaş eşlik etti.
Eğitim ve Sosyal İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcımız 
Mehmet Keskin, yurt dışı temaslarına ilk olarak Karadağ’da, Ka-
radağ Özgür Sendikalar Federasyonu Genel Sekreteri Srdja Ke-
kovic ve Karadağ İşçi Sendikaları Federasyonu Genel Sekreteri 
Dusko Zarubica’ya tanışma ziyaretleri gerçekleştirerek başladı.
2006 yılında Sırbistan’dan ayrılarak bağımsızlığını ilan eden 
Karadağ ile Türkiye arasında köklü bir tarihi geçmiş olduğunu 
belirten Keskin, Sendikamız HİZMET-İŞ ile Karadağ sendikala-

rı, federasyonları ve konfederasyonları arasında gerçekleştiril-
mesi düşünülen sendikal işbirliği alanları hakkında toplantılar 
gerçekleştirdi.
Mehmet Keskin, Karadağ temaslarını, Karadağ Yunus Emre 
Enstitüsü’nü ve Karadağ Türkiye Mezunlar Derneği Başkanı Er-
dan Seferovic’i ziyaret ederek sonlandırdı.
Keskin’den Uluslararası Vizyon Üniversitesi’ne Ziyaret
Genel Başkan Yardımcımız Keskin, Karadağ sonrası Makedon-
ya’ya geçerek Uluslararası Vizyon Üniversitesi’ni ziyaret etti.
HAK-İŞ Konfederasyonumuz ile ikili işbirliği anlaşması bulunan 
Uluslararası Vizyon Üniversitesi’nde Keskin, Mütevelli Heyeti 
Başkanı Mefail Recep ile birlikte üniversiteyi gezerek üniversi-
tede verilen eğitimlerle ilgili bilgiler aldı.
Mehmet Keskin Kosava’da Çalışma Hayatıyla İlgili 
Toplantılar Gerçekleştirdi
Genel Başkan Yardımcımız Keskin, Karadağ ve Makedonya’nın 
ardından sendikal temaslarda bulunmak için Kosova’ya geçti.
Keskin Kosova’da, Kosova Türk Öğretmenler Derneği ve Kosova 
Türk Sağlıkçılar Derneği ile Kosova’daki çalışma hayatına dair 
bilgi ve istişare toplantıları gerçekleştirdi.  

KESKİN, KARADAĞ, MAKEDONYA VE 
KOSOVA’DA TEMASLARDA BULUNDU
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Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 8 Şubat 2019 tarihinde 
ABD’li sendikacı ve akademisyenleri makamında ağırladı.
Konfederasyonumuza bağlı Öz İplik-İş Sendikası tarafından dü-
zenlenen “Sosyal Diyalog Yoluyla Tekstil Sektöründeki Kadınla-
rın Çalışma Koşullarının İyileştirilmesi Projesi” için Türkiye’ye 
gelen ABD’li heyet, HAK-İŞ Genel Merkezini ziyaret ederek Ge-
nel Başkanımız Mahmut Arslan ile görüştü.
Ziyarette, Illinois Üniversitesinden Doç. Dr. Emily Twarog ve 
Doç. Dr. Stephanie Fortado ile ABD Birleşik Ulaştırma Sendikası 
Mali Sekreteri Deborah Lane ve HAK-İŞ Uzmanları yer aldı.
Genel Başkanımız Mahmut Arslan, ABD’li heyetin Türkiye’yi ve 
HAK-İŞ’i ziyaretinden dolayı büyük bir memnuniyet duyduğunu 
belirterek, “Ziyaretler sayesinde gelecek için daha güçlü bir iş-
birliği ortaya koymuş oluyoruz. HAK-İŞ Konfederasyonu olarak 
amacımız ulusal ve uluslararası alanda işçi örgütleriyle olan iliş-
kilerimizi daha da güçlendirmek” dedi.
Arslan, HAK-İŞ Konfederasyonu plaketinin 1 Mayıs Birlik, Mü-

cadele ve Dayanışma Günü’nün simgesi olarak kabul edilen 
ABD’nin Chicago kentinde yer alan Hay Market Anıtına çakıl-
masının onur ve gurur verici olduğunu söyledi.
Kadınların sendikaların yönetim kadroları dahil her alanında 
yer almaları için büyük bir çaba gösterdiklerini anlatan Arslan, 
“Kadınlara kendilerini daha rahat ifade edebilecekleri bir yol 
açıyoruz. 
Bu yüzden toplumda kadın konusunda farkındalık oluşturmaya 
çalışıyoruz. Çünkü bu konular sendikacılığımızın en önemli he-
deflerinden bir tanesidir. HAK-İŞ olarak hep mücadeleye, hep 
ileriye doğru kararlı bir şekilde yürümeye devam ediyoruz ” 
şeklinde konuştu.
Illinois Üniversitesi Doç. Dr. Emily Twarog, Türkiye’nin cinsiyet 
eşitliği konusunda çok önemli bir noktada olduğunu belirterek, 
Öz İplik-İş Sendikası tarafından düzenlenen “Sosyal Diyalog Yo-
luyla Tekstil Sektöründeki Kadınların Çalışma Koşullarının İyileş-
tirilmesi Projesi” nin önemini vurguladı.

ARSLAN, ABD’Lİ 
SENDİKACI VE 

AKADEMİSYENLERİ 
AĞIRLADI

ARSLAN, BOSNA-HERSEK’Lİ SENDİKACILARI KABUL ETTİ

Genel Başkanımız Mahmut 
Arslan, Bosna-Hersek’li sen-
dikacıları makamında ağırla-
dı.
Genel Başkanımız Mahmut 
Arslan, 18 Şubat 2019 tari-
hinde, Bosna-Hersek Bağım-
sız Sendikalar Konfederasyo-
nu Başkanı Selvedin Satorovic 
ve Bosna Hersek İlk ve Ortao-
kul Bağımsız Eğitim Sendikası 
Başkanı Saudin Sivro ile Sen-
dikamız genel merkezinde bir 
araya geldi.
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Genel Başkan Vekilimiz Av. Hüseyin Öz, Türkiye Çalışma ve İş 
Kurumu (İŞKUR) aracılığıyla Toplum Yararına Program (TYP) 
kapsamında çalışan emekçilerin sorunlarının, yapılacak bir dü-
zenleme ile çözüme kavuşturulabileceğini söyledi.
Öz, TYP kapsamındaki emekçilerin çalışma sürelerinin 12 aya 
çıkarılmasını, e-devlet üzerinden sendikalara üyeliklerinin açıl-
masını ve toplu iş sözleşmesi kapsamına alınmalarını istedi.
HAK-İŞ/HİZMET-İŞ Sendikası Genel Başkan Vekili Av. Hüseyin 
Öz, TYP emekçilerinin yaşadığı sıkıntılar dolayısıyla, yazılı bir 
açıklamada bulundu.
Öz, yaptığı yazılı açıklamada şu ifadelere yer verdi:
“12 Mart 2013 tarih ve 28585 sayılı Resmi Gazete’de yayım-
lanarak yürürlüğe kanunla, Türkiye İş Kurumunca, istihdamın 
korunması, arttırılması, işsizlerin mesleki niteliklerinin gelişti-
rilmesi ve işsizlik oranının azaltılması amacıyla; işsiz olan ak-
tif işgücün, mesleki eğitim kursları, işbaşı eğitim programları, 
girişimcilik eğitim programları, toplum yararına programlar, iş 
ve meslek danışmanlığı faaliyetleri ve tasarlanacak olan diğer 
kurs, program, proje ve özel uygulamalar ile belli dönemler iti-
bariyle çalıştırılması öngörülmüştür.
Bu kapsamda, Belediyeler ve il özel idareleri, Milli Eğitim Ba-
kanlığı, Sağlık Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Tarım ve Orman Ba-
kanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Diyanet İşleri Başkanlığı ve 
Kaymakamlıklarda on binlerce emekçi çalışmaktadır.
“Aynı İşi Yapanların, Ücret ve Sosyal Hakları da Aynı 
Olmalı”
Ancak, TYP’li emekçiler kanunen işçi sayılmadıkları için iş kanu-
nundan doğan haklardan yararlanamamaktadır.
Toplum yararına program, emekçilere düzenli ve sürekli istih-
dam sağlamadığı gibi, emekçiler, sendikal üyelik ve toplu iş söz-
leşmesi, kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, yıllık izin vd. sosyal 
ve özlük haklara sahip olamamaktadır. Oysa kamuda çalışan 
tüm işçiler aynı ücret, aynı sosyal ve özlük haklara sahip olma-
lıdır.
“Asıl Ve Yardımcı İşler TYP Emekçilerine Yaptırılıyor”
Kamu kurum ve kuruluşları ile Belediyeler ve il özel idarele-
rinde süreklilik arz eden asıl ve/veya yardımcı işler, TYP kap-
samında çalıştırılan emekçiler tarafından yapılmaktadır. Daha 
doğru bir deyişle; kadrolu işçilerin yerine TYP emekçileri tercih 
edilmektedir.
“TYP’lilerin Çalışma Süreleri 12 Aya Çıkarılmalıdır ”
TYP emekçileri asgari ücret karşılığında 3, 6 ve 9 aylığına geçici 
istihdam olarak çalışmakta, arta kalan aylarda ücretsiz zorunlu 
izne çıkarılmaktadır.
Zorunlu izin süresi içinde işsizlik ödeneği verilmemekte, başka 
işlerde de çalışamamaktadırlar. Dolayısıyla çalışanlar ailelerini 
geçindirememekte, düzenli bir hayat kuramamaktadırlar. Bu, 

anayasanın eşitlik ilkesine ve adalete uygun bir durum değildir. 
Çözüm için tüm TYP emekçilerinin çalışma sürelerinin 12 aya 
tamamlanması gerekmektedir.
TYP emekçilerinin e-devlet üzerinden sendikalara üye olması-
nın önü açılmalı
6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi kanunu gereğince; 
işçilerin e- devlet üzerinden yaptığı sendika üyelik işlemleri, işçi 
sayılmadıkları için, TYP kapsamında çalışan emekçilere kapalı-
dır.
TYP işçilerinin e- devlet üzerinden sendikalara üye olmasının 
önü açılmalıdır. Bu anayasal bir haktır.
“TYP Çalışanlarının Toplu Sözleşme Talebi”
HAK-İŞ ve HİZMET-İŞ Sendikası olarak, TYP emekçilerinin hak-
larının takipçisiyiz. TYP’li tüm işçilerin mali ve sosyal haklarının 
temini için yoğun çalışmalar yürütüyoruz.
Geçtiğimiz aylarda Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı ile 
bir görüşme gerçekleştirdik ve bu görüşmede, kamu kurum 
ve kuruluşları ile belediyeler ve özel idarelerde çalışan TYP’li 
emekçilerin durumunu müzakere ettik. Diğer taraftan, TYP’li 
emekçilerin sendikal haklara sahip olması ve toplu iş sözleş-
mesine dahil edilmesi için sendika üyeliklerini organize etmeye 
başladık. 
“Çözüm Mümkün”
Kamuda çalışan emekçiler arasında farklı uygulamaların son-
landırılarak, iş barışının sağlanmasını, eşit işe eşit ücret verile-
rek mağduriyetin giderilmesini istiyoruz.
TYP’li emekçilerin yaşadığı sorunların gerçekleştirilecek bir dü-
zenleme ile çözüme kavuşturulması mümkündür.
Bu kapsamda yapılacak çalışmalara destek vermeye hazırız. 
TYP Türkiye Çalışanları Platformu’nun çalışmalarını yakından 
takip ediyor ve destekliyoruz.
HAK-İŞ ve HİZMET-İŞ olarak, TYP’li emekçilerin yanlarındayız, 
haklarına kavuşması için mücadelemizi azim ve kararlılık sür-
dürüyoruz.”

GENEL BAŞKAN VEKİLİMİZ ÖZ: 

TYP EMEKÇİLERİNİN ÇALIŞMA SÜRELERİ 12 AYA ÇIKARILMALI

214   |

HABERLER



HİZMET-İŞ Sendikamızın yemek, 
yol, çocuk ve diğer sosyal yar-
dım ödemelerinin uygulanması 
ile ilgili olarak, Kredi Yurtlar Ku-
rumu’na açtığı Yorum Davası işçiler 
lehinde sonuçlandı.

SOSYAL YARDIMLARLA 
İLGİLİ DAVA İŞÇİLER LEHİNE 
SONUÇLANDI

HİZMET-İŞ’TEN ON BİNLERCE KYK ÇALIŞANINI İLGİLENDİREN 
HUKUK BAŞARISI

İstinaf Mahkemesi, ihale sözleşmesinde çalışan işçilere ödene-
cek yemek bedelinin nakdi olarak belirtilmediği ve ayni olarak 
da verileceğinin kararlaştırılmadığı tespitiyle, toplu iş sözleş-
mesinden yararlanan işçilere ayni veya nakdi yemek yardımı 
ödenmesi gerektiğine karar verdi.
Karara istinaden,  2 Nisan 2018 tarihinden önceki ve sonraki 
dönem için yemek yardımı ödemesinin hiç yapılmadığı veya ek-
sik yapıldığı işyerlerine ödemelerin yapılması için yazı yazılacak.
KYK Çalışanlarından Hizmet-İş’e Teşekkür
İstinaf Mahkemesi’nin kararı, kendilerine yemek, yol, çocuk ve 

diğer sosyal yardım ödemesi 
yapılmayan Kredi Yurtlar Ku-
rumu’nda çalışan emekçile-
ri sevindirdi.
Kredi Yurtlar Kurumu ça-
lışanları, dava açılması ve 
davanın lehlerine sonuçlanma-
sından dolayı HİZMET-İŞ Sendikamı-
za teşekkür ettiler.
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Uşak Belediyesi iştiraki İnşaat Gıda Taşımacılık Turizm Temizlik 
İşleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (UTAŞ A.Ş.) ile Sendika-
mız HİZMET-İŞ arasında devam eden toplu iş sözleşmesi gö-
rüşmelerinde mutabakata varılarak, 24 Aralık 2018 tarihinde 
imzalar atıldı.
UTAŞ A.Ş çalışanlarını memnun eden 1. Dönem toplu iş sözleş-
mesi, Genel Başkanı Mahmut Arslan, Uşak Belediye Başkanı Av. 
Nurullah Cahan, UTAŞ A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Seyfullah 
Furtuna ve Uşak Şube Başkanımız Recep Sorkun tarafından im-
zalandı.
İmza törenine Genel Başkanımız Mahmut Arslan, Uşak Beledi-
ye Başkanı Av. Nurullah Cahan, UTAŞ A.Ş. Yönetim Kurulu Baş-
kanı Seyfullah Furtana, Uşak İl Sağlık Müdürü Dr. Sedat Kavas, 
Uşak Şube Başkanımız Recep Sorkun, Öz Orman-İş Sendikası 
Denizli Bölge Başkanı, Öz Güven-Sen Uşak İl Temsilcisi Neşe 
Karaca, Uşak Belediyesi Daire Müdürleri, üyelerimiz ve basın 
mensupları katıldı.
Arslan: Taşeron İşçilere Kadro, Uluslararası Güçlere 
Meydan Okumadır
Toplu iş sözleşmesi töreninde konuşan Genel Başkanımız Mah-
mut Arslan, taşeron işçileri kadro verilmesini, uluslararası güçlere 
karşı bir meydan okuma olarak nitelendirdi. IMF, Dünya Bankası 
ve Dünya Ticaret Örgütü gibi uluslararası sermayenin sözcüsü 
konumundaki kuruluşların Türkiye ve pek çok ülkeye, kamunun 
küçültülmesi yönünde baskı yaptığını ifade eden Arslan, “IMF’i 
2013 kovmamızdan önce, Türkiye’den başlıca isteğinin başında, 

kamunun küçültülmesi, kamuya kadrolu işçi alınmaması, işçi ve 
emeklilerin ücretlerinin düşürülmesi ve emeklilik yaşının yüksel-
tilmesi geliyordu. Sayın Cumhurbaşkanımız bu baskılara karşı bir 
meydan okuma yaptı. Bu meydan okumanın adı taşeron işçilere 
kadrodur. Bunun içindir ki,  kadro düzenlemesi çok büyük bir de-
ğişimdir, çok büyük bir reformdur. Çalışma hayatında gerçekleş-
tirilen en büyük reformdur” dedi.
UTAŞ A.Ş çalışanlarına taşeron işçilerin kadrolarıyla birlikte top-
lu iş sözleşmelerini de gerçekleştirmenin sözünü verdiklerini 
hatırlatan Arslan, bugün bunu başarmanın mutluluğunu ve gu-
rurunu hep birlikte yaşıyoruz. Taşeron düzenlemesi gerçekleş-
memiş olsaydı bile Uşak’taki arkadaşlarımızı örgütlemiştik, yine 
onlar adına bir toplu sözleşme düzenini yürütüyorduk, ama 
belediyenin kendi şirketinde belediye işçisi tanımını ne yazık ki 
gerçekleştirememiştik. Onun için taşeron düzenlemesi tarihi 
bir düzenlemedir” diye konuştu.
Uşak Belediye Başkanı Av. Nurullah Cahan’ın için iyi bir dost, 
iyi bir belediyeci ve iyi bir yol arkadaşı olduğunu ifade eden 
Arslan, “Kendisine HAK-İŞ adına, HİZMET-İŞ Sendikamız adına, 
emekçiler adına, Uşak halkı adına teşekkür ediyorum” dedi.
Başkan Cahan: Utaş, Uşak’a Mührünü Vurun Bir Şirket 
Oldu
Uşak Belediye Başkanı Av. Nurullah Cahan’da imza töreninde 
yaptığı konuşmada, Uşak’ın ilkler şehri olduğunu belirterek, 
“Uşak Belediyesi olarak işçi kardeşlerimizin emeği bizim için 
kutsaldır. Biz Türkiye ye örnek olacak projeler gerçekleştir-
dik. Bunda bütün emekçi kardeşlerimizin UTAŞ’ımızda çalışan 
tüm personelimizin hakkı var emeği var. 24 saat esaslı çalıştık. 
Emekçi kardeşlerimizin alınterinin karşılığını verdik. Belediye-
mizin şirketi UTAŞ, Uşak’a mührünü vurun bir şirket oldu. Bu-
gün burada sendikalı olmanız adına güzel bir sözleşme imzalı-
yoruz. Hayırlı olsun” dedi.
Ücretlerde Yüzde 18 Artış Sağlandı
İki yıl süreli olarak imzalanan toplu iş sözleşmesi hükümleri ge-
reği, üyelerimizin ücretlerinde ilk yıl için yüzde 18, ikinci yıl için 
yüzde 8 artış sağlanırken, sosyal haklarda da artışlar yapıldı.

ARSLAN, 
UŞAK 
BELEDİYESİ 
İŞTİRAKİ 
UTAŞ A.Ş. 
İMZA TÖRENİNE 
KATILDI
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Sendikamız HİZMET-İŞ ile Niğde Belediyesi Personel A.Ş. ara-
sında sürdürülen toplu iş sözleşmesi görüşmeleri olumlu so-
nuçlanarak Genel Başkanımız Mahmut Arslan’ın katılımlarıyla 
28 Aralık 2018 tarihinde imza altına alındı. Arslan, Niğde İl Baş-
kanlığımızın hizmet binasının açılışını da gerçekleştirdi. Toplu 
iş sözleşmesi imza törenine Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 
Niğde Belediye Başkanı Rifat Özkan, Genel Başkan Yardımcımız 
Halil Özdemir, Bor Belediye Başkanı Sıtkı Erat, Altunhisar Be-
lediye Başkanı Erdal Sarı, Alay Belediye Başkanı Tevfik Özbek, 
Niğde İl Başkanımız Gökhan Demircioğlu, HAK-İŞ Niğde İl Baş-
kanı Erkan Özgen, Niğde İl Genel Meclis Başkanı Bülent Küçük-
tuna, AK Parti İl Başkanı Mahmut Peşin, AK Parti Niğde Belediye 
Başkan Adayı Emrah Özdemir, Niğde Belediyesi Başkan Yardım-
cıları, Belediye birim müdürleri, dernek ve kamu kurumlarının 
temsilcileri, sendikamız üyeleri ve basın mensupları katıldı.
Arslan: Yıllar Yılı Taşeronda Çalışan Arkadaşlarımızın 
Hiç Bir Sosyal Hakkı Yoktu
İmza töreninde konuşan Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 
“Adaleti ve hakkı teslim etmek zorundayız. Toplu iş sözleşmesi-
nin hayırlı olmasını diliyorum. Yıllar yılı taşeronda çalışan arka-
daşlarımızın hiç bir sosyal hakkı yoktu. Özellikle belediye dışın-
dakilerin çok ağır şartları vardı. Sadece sigortaları yatıyordu. Bir 
bölümünün maaşları asgari ücretin altındaydı ve bu arkadaşla-
rımız yarın işe gelme denildiği zaman gelmiyorlardı. Biz bu arka-
daşların örgütlenmesi için yola çıktık ve bir kampanya yürüttük. 
Hangi iş kolunda, kim olursa olun taşeron işçileri örgütleyeceğiz 
diye yola çıktık. Bugün 1 milyona yakın taşeron işçinin kadro 
aldığı bir dönemi yaşıyoruz” dedi.
“HAK-İŞ Olarak Kadroyu Her Platformda Dile Getirdik”
HAK-İŞ’in taşeron işçilerin kadro almasının önderliğini ve lider-
liğini yaptığını vurgulayan Arslan, “Bıkmadan usanmadan her 
platformda gündeme getirdiğimiz bu meselenin çözümünün 
ülkemiz ve çalışanlarımız açısından ne kadar önemli olduğunu 

anlatarak bugünlere kadar geldik. Cumhurbaşkanımızla yaptı-
ğımız ikili görüşmelerde, HAK-İŞ olarak yaptığımız toplantıların 
birinci gündem maddesi taşeron işçilerin kadro alması mesele-
siydi. Taşeron işçilerin kadro almasından dolayı Sayın Cumhur-
başkanımıza, bakanlarımıza ve hükümetimize çok teşekkür edi-
yorum. Taşeron işçilere kadro verilmesi Türkiye Cumhuriyetinin 
tarihinin çalışma hayatındaki en büyük reformudur” şeklinde 
konuştu.
“Haksız ve Adaletsiz Uygulamalara Karşı Bir Meydan 
Okuma Gerçekleştirildi”
Taşeron işçilere kadro verilmesini IMF’in kamuyu küçültün 
dayatmalarına karşı bir meydan okuma olarak değerlendiren 
Arslan, “Küresel güçlerin ve onların örgütlerinin yıllarca bize 
dayattığı bir şey vardı. Dünya Bankası, IMF, Dünya Ticaret Ör-
gütü gibi bazı uluslararası kuruluşlar şunu söylüyordu. Kamu 
hizmetlerini özelleştirin KİT’leri özelleştirin, devleti küçültün ve 
bunları piyasaya devredin. Bu ülkede bu tür baskıları yaşadık. 
IMF’nin politikaları yüzünden bugün hala emeklilikte yaşa takı-
lanların sorunlarını çözemiyoruz. Çünkü IMF’nin bize dayattığı 
bu yanlış politikalar hepimizin geleceğini de karattı. O yüzden 
Sayın Cumhurbaşkanımız taşeron işçileri kadro vererek, küresel 
emperyalizme karşı küresel güçlerin ülkemize dayattığı yanlış, 
haksız ve adaletsiz uygulamalara karşı bir meydan okuma ger-
çekleştirmiştir” ifadelerini kullandı.
Niğde Belediye Başkanı Rifat Özkan ise, “Taşerondan kadroya 
geçen işçilerimizin durumlarını eski kadrolu işçilerin haklarıyla 
aynı hale getirdik. Hayırlı olmasını diliyorum” dedi.
HİZMET-İŞ Niğde İl Başkanı Gökhan Demircioğlu, kısa zamanda 
Niğde’de üye sayısını büyük oranda artırdıklarını belirterek, “Bu 
sözleşmede emeği geçen Genel Başkanımız Mahmut Arslan’a ve 
Niğde Belediye Başkanımız Rifat Özkan’a teşekkür ederiz’’ diye 
konuştu.

NİĞDE BELEDİYESİ PERSONEL A.Ş.’DE TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ SEVİNCİ
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Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Gazibel A.Ş ve Gazi 
Danışmanlık A.Ş. ile Sendikamız arasındaki toplu iş sözleşmesi 
8 Şubat 2019 törenle imzalandı.
Toplu iş sözleşmesi Genel Başkanımız Mahmut Arslan ile Ga-
ziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin tarafından 
imzalandı.
Yoğun katılım ile gerçekleştirilen toplu iş sözleşmesi törenine 
Genel Başkanımız Mahmut Arslan, Gaziantep Büyükşehir Bele-
diye Başkanı Fatma Şahin, Genel Başkan Vekilimiz Av. Hüseyin 
Öz, Büyükşehir Belediyesi başkan yardımcıları, Büyükşehir Be-
lediyesi Genel Sekreteri Serdar Tonay, Gaziantep Şube Başkanı-
mız Halil İbrahim Tanrıöver, Kahramanmaraş Şube Başkanımız 
Ömer Çınar, Şanlıurfa 2 Nolu Şube Başkanımız Bozan İzol, Öz 
Maden-İş Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Sert, Gazibel A.Ş ve 
Gazi Danışmanlık A.Ş’de çalışan üyelerimiz, basın mensupları 
ve çok sayıda konuk katıldı.
Arslan: Gaziantep’e Hizmet Etmek Hepimizin 
Sorumluluğudur
Toplu iş sözleşmesi töreninde konuşan Genel Başkanımız Mah-
mut Arslan, Gaziantep’in kadim medeniyetimizin önemli bir 
şehri olduğunu söyledi.
Gaziantep’in sıradan bir şehir olarak görülemeyeceğini belirten 
Arslan, “Gaziantep önemli bir ticaret ve sanayi kentidir. Bu şe-
hirde kardeşliğin, dostluğun, birlikte yaşamanın şartlarını gö-
rüyoruz. Bunun mimarı şehri yönetenlerdir. Başta büyükşehir 
belediye başkanımız Fatma Şahin olmak üzere, Şehitkamil ve 
Şahinbey belediyelerimizin başkanlarıdır. Belediye başkanları-

mızı kutluyorum. Gaziantep’e hizmet etmek hepimizin sorum-
luluğudur” dedi.
Arslan’dan Gazianteplilere Teşekkür
Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Şahin’e şehrin kaderini 
değiştirecek projelerinden dolayı teşekkür eden Arslan, “Ga-
ziantep’in yükü çok fazla. Çok sayıda Suriyeli kardeşlerimiz bu 
şehirde barınıyor. Orta ölçekli bir şehrin nüfusu kadar Suriyeli 
kardeşimiz var burada. Bu kardeşlerimizin ihtiyaçlarının karşı-
lanması gerekiyor. Bu şehir bunu da başarıyor. Gaziantep, Kilis 
ve Şanlıurfa gibi şehirlerimizin gösterdiği insani sorumluluğu 
dünyada hiçbir yer gösteremedi. Bu şehre milletimiz adına te-
şekkür ediyorum” diye konuştu.
Suriyeli kardeşlerimizin, sığındıkları topraklarda kendilerini 
güvende hissetmelerinin önemli olduğunu kaydeden Arslan, 
“Gaziantep’in Suriyeli sığınmacılara kucak açması, emaneti ko-
ruması çok önemlidir. Bu, belediyelerimizin ve Gazianteplilerin 
daha fazla fedakârlık yapması demektir. Büyükşehir belediye 
başkanımız nezdinde bütün Gazianteplileri kutluyorum” dedi.

ARSLAN, GAZİANTEP BÜYÜKŞEHİR’DE TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ 
TÖRENİNE KATILDI
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Van Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Mavikent A.Ş ile Sendikamız 
arasındaki toplu iş sözleşmesi törenle imzalandı.
Toplu iş sözleşmesi, Genel Başkanımız Mahmut Arslan ile Van 
Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bil-
mez tarafından imzalandı.
Yoğun katılım ile gerçekleştirilen toplu iş sözleşmesi törenine 
Genel Başkanımız Mahmut Arslan, AK Parti Genel Başkan Yar-
dımcısı Leyla Şahin Usta, Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Baş-
kan Vekili Mehmet Emin Bilmez, AK Parti Van Milletvekili İrfan 
Kartal, AK Parti Van Büyükşehir Belediye Başkan adayı Necdet 
Takva, Ak Parti Edremit Belediye Başkan Adayı Av. İsmail Say, 
HAK-İŞ Van İl Başkanı ve Sendikamız HİZMET-İŞ Van Şube Başka-
nı Abdullah Efeoğlu, HAK-İŞ’e bağlı sendikaların Van İl ve Şube 
Başkanları, işyeri sendika temsilcilerimiz, komitelerimizin baş-
kanları, Mavikent A.Ş.’de çalışan üyelerimiz, basın mensupları 
ve çok sayıda konuk katıldı.
Toplu iş sözleşmesi töreninde konuşan Genel Başkanımız Mah-
mut Arslan, Van’ın kadim medeniyetimizin önemli bir şehri ol-
duğunu söyledi.
Arslan, “Kimsenin gelmeye cesaret edemediği dönemlerde bu-
ralara gelerek, milletimizle, işçilerimizle beraber buralara geldik 
ve saf tuttuk. Terörün sona ermesi, kaosun ortadan kalkması 
için elimizi değil, gövdemizi taşın altına koyduk. Bu topraklarda 
büyük bir çaba içerisinde olduk. Kimsenin konuşmadığı zaman 
konuşan, hak ve adaletten yana tavır alan duruşumuz var. El-
bette bunun bedeli var bizler de bu bedelleri ödeyerek buraya 
geldik” dedi.
Kadim şehir Van’ın emin ellere emanet edilmesi gerektiğini be-
lirten Arslan, Necdet Takva ve diğer AK Parti belediye başkan 
adaylarına başarılar diledi.
AK Parti Van Büyükşehir Belediye Başkan adayı Necdet Takva 
da “Mahmut Arslan vatanını, milletini, samimiyetle, liyakatle 
seven, temsil ettiği hedef kitleyi birlik ve bütünlük içerisinde 
bugüne taşımış önemli bir liderdir. Ben de bir emekçiyim; her 

zaman işçinin, emekçinin, üretenlerin yanında olacağım. Şeh-
rimizi, sendikamızla, işçimizle, yöneticilerimizle barış ve huzur 
içerisinde yöneteceğimize inanıyorum” diye konuştu.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta da Genel 
Başkanımız Arslan’ın zor zamanlarda söz söyleyebilen cesur biri 
olduğunu belirtti.
Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin 
Bilmez de Mavikent AŞ’de yaklaşık 350 kişinin çalıştığını belirti. 
HAK-İŞ Van İl Başkanı ve Sendikamız HİZMET-İŞ Van Şube Başka-
nı Abdullah Efeoğlu ise “Taşeron emekçilerinin Cumhurbaşka-
nımız Recep Tayyip Erdoğan ve Genel Başkanımız Mahmut Ars-
lan sayesinde kadroya geçtiğini belirterek, taşeronların kadroya 
geçme sürecinde emeği geçen herkese teşekkür etti.
HAK-İŞ Van Temsilciler Toplantısı
Genel Başkanımız Arslan, toplu iş sözleşmesinin ardından Van 
Şube yönetim kurulu, denetim ve disiplin kurulu üyeleri, işyeri 
sendika temsilcilerimiz ve komitelerimizin başkanlarıyla bir ara-
ya geldi.

VAN BÜYÜKŞEHİR’DE TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ ARSLAN’IN 
KATILIMLARIYLA İMZALANDI
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Sendikamız ile Ankara Büyükşehir Be-
lediyesi iştiraki ANFA Genel Müdürlüğü 
arasında toplu iş sözleşmesi imzalandı.
28 Mart 2019 tarihinde yoğun bir ka-
tılımla gerçekleştirilen imza törenine 
Genel Başkan Vekilimiz Av. Hüseyin Öz, 
ANFA Genel Müdürü Erdal Türk, Kurucu 
ve Onursal Genel Başkanımız Hüseyin 
Tanrıverdi, HAK-İŞ Genel Sekreteri Os-
man Yıldız, Öz Taşıma-İş Genel Başkanı 
Mustafa Toruntay, Öz Güven-Sen Genel 
Başkanı Ömer Yılmaz, Ankara 5 Nolu 
Şube Başkanımız Murat Demirtaş, An-
kara 6 Nolu Şube Başkanımız İbrahim 
Tuncer, Ankara 7 Nolu Şube Başkanımız 
Mustafa Genç, ANFA Genel Müdürlü-
ğü’nde çalışan üyelerimiz ve aileleri ile 
çok sayıda davetli katıldı.
Öz: “Adaleti ve Eşit Ücreti Esas 
Aldık”
Törende konuşan Genel Başkan Vekilimiz 
Av. Hüseyin Öz, “Toplu İş Sözleşmesi gö-
rüşmelerinde karşılıklı anlayışla, özellikle 
ANFA Genel Müdürlüğü ile çalışanları-
mızın gönül huzuru içinde işlerini yapa-
bilmeleri için uzun bir süre çalıştık. Ça-
lışmalarımızın temelinde adaleti ve eşit 
ücreti esas aldık. Eski kadrolu yeni kadro-
lu ayrımına son verilmesi hususunda çok 
önemli bir adım attık” dedi.
“Önemli Bir Eşiği Geride 
Bırakıyoruz”
Sendika olarak 696 sayılı KHK ile kadroya 

geçen çalışanlar için büyük bir mücadele 
verdiğimizi kaydeden Öz, “Bütün çalış-
malarımızda Cumhurbaşkanımızdan bü-
yük destek gördük. Sizlerden aldığımız 
güç, azim ve kararlılıkla çalışmalarımıza 
devam ettik ve devam edeceğiz. Bugün 
önemli bir eşiği hep beraber geride bı-
rakıyoruz. Bizim açımızdan Türkiye gene-
linde kamudaki taşeron sistemini geride 
kaldı, artık Toplu İş Sözleşmesi dönemine 
adım attık” şeklinde konuştu.
Türk: “İşin Özü Eşit İşe Eşit 
Ücrettir”
ANFA Genel Müdürü Erdal Türk ise, AN-
FA’da bundan sonra çalışanlar arasında 
KHK’lı ve ANFA’lı şeklinde bir ayrımın ol-

mayacağını belirterek, “ Bugünden sonra 
bütün çalışanlarımız ANFA’nın çalışanı-
dır” dedi.
Tanrıverdi: “HİZMET-İŞ Büyük Bir 
Sivil Toplum Örgütüdür”
Kurucu ve Onursal Genel Başkanımız Hü-
seyin Tanrıverdi ise “Sendikamızla ANFA 
Genel Müdürlüğü arasında yapılan söz-
leşmemiz Sendikamız, ANFA Genel Mü-
dürlüğümüz ve üyelerimiz için hayırlı ol-
sun. HİZMET-İŞ Türkiye’de demokrasinin 
gelişmesi yerleşmesi ve kökleşmesi için 
gövdesini ortaya koymuştur. Sadece sen-
dika olarak değil aynı zamanda sivil top-
lum kuruluşu olarak görülmelidir” dedi.

ANFA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İLE TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ İMZALANDI
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Toplu iş sözleşmesi Kayseri Büyükşehir Belediyesi KASKİ Genel 
Müdürlüğü, büyükşehir iştiraki Kaymek Personel A.Ş, Kocasi-
nan Belediyesi iştiraki Kocasinan İmar A.Ş, Melikgazi Belediyesi 
iştiraki Melikgazi Tim A.Ş. ve Talas Belediyesi iştiraki Talas İmar 
A.Ş.’de çalışan 6 bin üyemizi kapsıyor.
Toplu iş sözleşmesi Genel Başkanımız Mahmut Arslan, Kayseri 
Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Kocasinan Beledi-
ye Başkanı Ahmet Çolakbayraktar, Talas Belediye Başka-
nı Dr. Mustafa Palancıoğlu ve Melikgazi Belediye 
Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç tarafından im-
zalandı.
Sözleşme Törenine Yüksek Katılım
12 Mart 2019 tarihinde Kadir Has Kongre 
Merkezi’nde yoğun katılımla gerçekleş-
tirilen toplu iş sözleşmesi imza törenine 
Genel Başkanımız Mahmut Arslan, Enerji 
ve Tabi Kaynaklar Eski Bakanı Taner Yıldız, 
AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Emrah 
Karayel, Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynak-
lar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı Mustafa 
Elitaş, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çe-
lik, Genel Başkan Yardımcımız Halil Özdemir, AK Parti Kayseri İl 
Başkanı Şaban Çopuroğlu, AK Parti Kayseri Büyükşehir Belediye 
Başkan adayı Memduh Büyükkılıç, HAK-İŞ Kayseri İl Başkanı ve 
Sendikamız HİZMET-İŞ Kayseri Şube Başkanı Serhat Çelik, HAK-
İŞ üyesi sendikaların Kayseri İl ve Şube Başkanları, toplu iş söz-
leşmesinden yararlanan 6 bin üyemiz, basın mensupları ve çok 
sayıda davetli katıldı.
Arslan: “Amacımız Birliğimizi, Bütünlüğümüzü Ve 
Bekamızı Korumaktır”
Törende konuşan Genel Başkanımız Mahmut Arslan, “Bu top-

rakları bin yıldan fazladır vatan yapan değerleri içine alan, me-
deniyetimizin, kültürümüzün, inançlarımızın içinde bulunduğu 
bir sendikacılık yapıyoruz” dedi.
HAK-İŞ ve HİZMET-İŞ’in işçi-işveren ilişkilerini sosyal ortaklık 
üzerine inşa ettiğini belirten Arslan, “Toplumun bütün kesimle-
rini kucaklayan, barışı isteyen, bütünleştiren bir sendikal anla-
yışı temsil ediyoruz. Bizim amacımız birliğimizi, bütünlüğümü-

zü ve bekamızı korumaktır” diye konuştu.
Arslan, Kayseri’de HAK-İŞ tarafından Türkiye’ye 

örnek bir sendikal anlayışın inşa edildiğini söy-
ledi. Arslan, “Kayseri’de, Şükrü Karatepe’nin 

Kayseri Belediye Başkanlığı’ndan bu yana 
ciddi bir sendikal gelenek oluştu. Bu sendi-
kal anlayışımız bütün Türkiye’ye örnek bir 
anlayıştır. Toplu sözleşmelerde zorluk ya-
şamadık, kardeşliği, barışı öğrendik. Bunu 

siyasi anlayışla sendikal anlayışın birlikte 
çalışmasıyla başardık” şeklinde konuştu.

Özhaseki’ye Taşeron Teşekkürü
Arslan, taşeron sisteminin sona erdirilmesinde 

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Eski Başkanı Mehmet Öz-
haseki’nin büyük payı olduğunu belirterek, kendisine teşekkür 
etti.
Arslan’dan Büyükkılıç’a Destek Talebi
Kayseri’de barışı, kardeşliği ve dayanışmayı başardıklarını ve 
bunu devam ettirmek istediklerini ifade eden Arslan, AK Parti 
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkan adayı Memduh Büyükkı-
lıç’a seçimlerde başarılar diledi,
Arslan, dört yıldır birlik ve huzur içerisinde çalıştığımız Mustafa 
Çelik’e de teşekkür etti.
AK Parti Kayseri Büyükşehir Belediye Başkan adayı ve Melikgazi 

KAYSERİ’DE 
6 BİN ÜYEMİZİ 
KAPSAYAN 
TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ 
İMZALANDI

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, KASKİ, Me-
likgazi, Kocasinan ve Talas belediyeleri ile 
HİZMET-İŞ arasında toplu iş sözleşmesi im-
zalandı.

Arslan: 
"Amacımız 
Birliğimizi, 

Bütünlüğümüzü ve 
Bekamızı 

Korumaktır"
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Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, “Bütün ilçelerimizle bir-
likte vatana, millete hep beraber hizmet ettik. Bundan sonra 
da Kayseri’yi daha iyi noktalara taşımak için hep beraber çalı-
şacağız. Kimseyi ötekileştirmeden hizmet edeceğiz. HAK-İŞ’in 
yanımızda olması hepimizi memnun etti. İnşallah daha iyi toplu 
iş sözleşmelerine hep beraber imza atacağız” diye konuştu.
Enerji ve Tabi Kaynaklar Eski Bakanı Taner Yıldız, “HAK-İŞ Ge-
nel Başkanı Mahmut Arslan’a işçilerin haklarını koruduğu, her 
zaman birlik ve beraberlikten yana olduğu için teşekkür ediyo-
rum. İstikrarı korumak hepimizin görevidir. Toplu iş sözleşmeniz 
hayırlı uğurlu olsun” dedi.
Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komis-
yonu Başkanı Mustafa Elitaş da “Genel Başkan Mahmut Ars-

lan’a taşeron işçilerin kadro alması için yaptığı çalışmalardan 
dolayı teşekkür ediyorum. Kayseri’nin marka bir şehir olmasın-
da işçi kardeşlerimizin ve HAK-İŞ’in büyük emeği var. Toplu iş 
sözleşmeniz hayırlı uğurlu olsun” dedi.
AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Emrah Karayel de toplu iş 
sözleşmesinin hayırlara vesile olması temennisinde bulundu.
HAK-İŞ Kayseri İl Başkanı ve Sendikamız HİZMET-İŞ Kayseri Şube 
Başkanı Serhat Çelik ise toplu iş sözleşmesiyle kazanılan hak-
ların yalnızca emekçileri değil, tüm Kayseri’yi ilgilendirdiğini 
söyledi.
Kayseri’nin her zaman birlik ve beraberliğin şehri olduğunu 
kaydeden Çelik, beraberliğin bozulmamasını temenni etti.
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Aksaray Belediyesi ile Sendikamız arasın-
da toplu iş sözleşmesi törenle imzalandı.
14 Mart 2019 tarihinde gerçekleştirilen 
toplu iş sözleşmesi törenine Genel Baş-
kanımız Mahmut Arslan, Aksaray Beledi-
ye Başkanı Haluk Şahin Yazgı, Genel Baş-
kan Yardımcımız Halil Özdemir, Ak Parti 
Aksaray Milletvekili İlknur İnceöz, Aksa-
ray Şube Başkanımız Nedim Deniz, HAK-
İŞ’e bağlı sendikaların Aksaray İl ve Şube 
Başkanları, işyeri sendika temsilcilerimiz, 
üyelerimiz ve basın mensupları katıldı.
Toplu iş sözleşmesi töreninde konuşan 
Genel Başkanımız Mahmut Arslan, HAK-
İŞ ve HİZMET-İŞ’in işçi-işveren ilişkilerini 
sosyal ortaklık üzerine inşa ettiğini be-
lirtti.
Emekçilerle birlikte toplumun bütün ke-
simlerini kapsayan bir sendikal anlayışı 
temsil ettiklerini belirten Arslan, “Biz barışı 
isteyen, bütünleştiren bir sendikal anlayışı 
temsil ediyoruz. Bizim amacımız birliğimi-
zi, bütünlüğümüzü ve bekamızı korumak-
tır” dedi.
HAK-İŞ ve HİZMET-İŞ’in kurumsal dost-
luklarını çıkar ilişkileri üzerine kurma-
dığını belirten Arslan, “Tüm belediye 
başkanları gönlümüzde her zaman yer 
alacaklar, bu bundan önce de böyle oldu 
bundan sonra da böyle olacak, dostluk-
larımızı çıkar ilişkileri üzerine kuramayız. 

Aksaray belediye Başkanı Haluk Şahin 
Yazgı’nın Aksaray’a emekçi kardeşleri-
mizle birlikte yaptığı hizmetleri, büyük 
başarıları asla unutmayacağız. Başkan 
Yazgı her seferinde şehrimizi daha ileri 
taşımıştır. Toplu iş sözleşmelerde işçilere 
her zaman cömert davrandı, kendisine 
emeklerinden ve cömertliğinden dolayı 
teşekkür ediyorum” dedi.
Arslan, yeni seçilecek belediye başkanla-
rına da başarılar diledi.
Arslan: “HAK-İŞ Ülkemizin 
Geleceğidir”
HAK-İŞ bir sivil toplum ve emek örgütü 
olduğu kadar, ülkemizin geleceğini de 
temsil ettiğini belirten Arslan, “HAK-
İŞ’in büyümesi Türkiye’nin büyümesi, 
HAK-İŞ’in güçlenmesi adaletin güçlen-
mesi demektir. HAK-İŞ’in üyelerimizin 
ve milletimizin başını öne eğdirecek bir 
yanlışı olmamıştır, olmayacaktır. Emekçi-

lerimizin ve alın terlerinin sonuna kadar 
arkasındayız. Mücadelemizi hak doğrul-
tusunda sürdürmeye devam edeceğiz” 
diye konuştu.
AK Parti Aksaray Milletvekili İlknur İn-
ceöz de “HAK-İŞ’i milli iradenin yanında, 
Türkiye’nin birlik ve bekasını önceleyen 
bir konfederasyon olarak tanımladı.
Sendikal mücadelede gösterdiği başa-
rıdan dolayı Genel Başkanımız Arslan’a 
teşekkür eden İnceöz, toplu iş sözleşme-
sinin hayırlı olmasını temenni etti.
Aksaray Belediye Başkanı Haluk Şahin 
Yazgı da emaneti teslim edene kadar 
görevimi yapmaya devam edeceğini be-
lirterek, toplu iş sözleşmesinin hayırlı ol-
masını diledi.
Aksaray Şube Başkanımız Nedim Deniz 
de imzalanan toplu iş sözleşmesiyle ilgili 
bilgi verdi.

ARSLAN, AKSARAY’DA TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ İMZALADI
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Balıkesir Büyükşehir Belediyesi iştiraki 
Baski ile HİZMET-İŞ arasında toplu iş söz-
leşmesi imzalandı.
Toplu iş sözleşmesi Genel Başkanımız 
Mahmut Arslan ile Balıkesir Büyükşehir 
Belediye Başkan Vekili Yusuf Hocaoğlu 
tarafından imzalandı.
Toplu iş sözleşmesi imza törenine Genel 
Başkanımız Mahmut Arslan, Balıkesir 
Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Yusuf 
Hocaoğlu, Genel Başkan Yardımcımız 
Halil Özdemir, Balıkesir Büyükşehir Bele-
diye Başkan adayı Yücel Yılmaz, Balıkesir 
Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter 
Yardımcısı Halil Yılmaz, Balıkesir Şube 
Başkanımız Savaş Dal, Baski Yöneticileri, 
üyelerimiz, basın mensupları ve davetli-
ler katıldı.

Törende konuşan Genel Başkanımız 
Mahmut Arslan, “Bugün Balıkesir Beledi-
yesi’nde örgütlenme ve toplu iş sözleş-
mesi yapma hayalimizi gerçekleştirmiş 
bulunuyoruz. Bu yüzden bugün, hem 
bizim için hem Balıkesir için hem de çalı-
şanlarımız için çok özel bir gündür. Toplu 
iş sözleşmemizin hayırlı olmasını, ülke-
mize, şehrimize ve sendikamıza hayırlar 
getirmesini temenni ediyorum” dedi.
Arslan: “Ücretlerimizi Ve 
İmkânlarımızı Arttırmak Haklı 
Talebimizdir”
Balıkesir’in Türkiye’yi hem sahil şeridinde 
hem de Marmara’nın iç kesiminde temsil 
eden geniş bir il olduğunu belirten Ars-
lan, “Burada yaşamanın ve çalışmanın 
ne kadar zor olduğunu biliyoruz. HAK-İŞ 

olarak ücretlerimizi daha fazla arttırmak, 
daha fazla imkan elde etmek en temel 
ve haklı talebimizdir. Biz de bunun için 
mücadele ediyoruz. Türkiye’ye yönelik 
mali finans operasyonunun ülkemize 
yaşattığı birtakım sorunlar var. Yüksek 
enflasyon, yüksek faiz, yüksek döviz ve 
buna bağlı olarak, hem iş hayatında hem 
de ekonomik hayatta birtakım sorunlar-
la karşı karşıyayız. Bütün bu zorlukların, 
işsizlik oranlarının yükselmeye başladığı 
bir dönemde Balıkesir Büyükşehir Bele-
diyesiyle güzel bir toplu iş sözleşmesini 
imzalamak büyük bir başarıdır” şeklinde 
konuştu.
Balıkesir Şube Başkanımız Savaş Dal ise, 
toplu iş sözleşmesinin içeriği hakkında 
bilgi verdi.

ARSLAN, BALIKESİR’DE TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ TÖRENİNE KATILDI
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Elazığ Belediyesi ile HİZMET-İŞ Sendika-
mız arasında toplu iş sözleşmesi imza-
landı.
Sözleşme Genel Başkanımız Mahmut 
Arslan ile Elazığ Belediye Başkanı Müca-
hit Yanılmaz tarafından imzalandı.
19 Mart 2019 tarihinde gerçekleştirilen 
toplu iş sözleşmesi imza törenine Genel 
Başkanımız Mahmut Arslan, Elazığ Bele-
diye Başkanı Mücahit Yanılmaz, Kurucu 
ve Onursal Genel Başkanımız Hüseyin 
Tanrıverdi, Elazığ Şube Başkanımız Kazım 
Cavlı, Malatya Şube Başkanımız Bünya-
min Geleri, Elazığ Belediyesi’nde çalışan 
üyelerimiz ve basın mensupları katıldı.
Arslan: “Elazığ’da 25 Yıldır Yetkili 
Sendikayız”
Genel Başkanımız Mahmut Arslan, tö-
rende yaptığı konuşmada HİZMET-İŞ 
Sendikamızın Elazığ’da 25 yıldır yetkili 
sendika olduğunu hatırlatarak, “Ela-
zığ’da İki dönem Hamza Yanılmaz, iki 
dönem Süleyman Selmanoğlu ve 5 yıldır 
da Mücahit Yanılmaz ile çalıştık. Beledi-
ye başkanlarımızın her biriyle iyi diyalog, 
karşılıklı anlayış içerisinde sorunlarımızı 
masa başında çözerek 25 yıldır burada 
yetkili sendika olmayı sürdürdük” diye 
konuştu.
İmzalanan toplu iş sözleşmesini en iyi 
sözleşmelerinden biri olarak değerlendi-
ren Arslan, şunları kaydetti: “Arkadaşları-

mızın bundan daha fazlasını hak ediyor-
lar. Biz emekçi kardeşlerimize enflasyon 
farkının verilmesini talep ediyoruz. Bazı 
belediyeler inisiyatif alarak yüzde 4+4’ün 
üzerinde yeni bir kısım düzenlemeler 
yaptılar.  Ama maalesef kamuda bunu 
gerçekleştiremedik.  Bütün çabamız yeni 
asgari ücretin üzerine yüzde 4+4 ve enf-
lasyon farkını alabilmek için çaba sarf 
ediyoruz. İmza kampanyası yürütüyoruz. 
Elazığ’da 2018’den itibaren şirket çalışa-
nı olan kardeşlerimize yüzde 15 oranın-
da zam yapılması bu açıdan olumlu yön-
de atılmış adımdır.”
Elazığ’ın kadim bir şehir olduğunu hatır-
latan Elazığ Belediye Başkanı Mücahit 

Yanılmaz, “Beş yıllık çalışma hayatı içinde 
birbirine karşı sevgi, saygı içinde bu şeh-
re hizmet ettik. Elazığ’ı yatırım yapılabilir 
bir şehir haline getirdik. Bunların hepsini 
emekçi arkadaşlarımızla birlikte başardık” 
dedi.
Kurucu ve Onursal Genel Başkanımız 
Hüseyin Tanrıverdi de konuşmasında 
HİZMET-İŞ Sendikamızın sadece üyele-
rinin değil, tüm toplumun hak ve men-
faatlerini koruyan bir sendika olduğunu 
kaydetti.
Toplantıda, HİZMET İŞ Elazığ Şube Başka-
nımız Kazım Cavlı da bir selamlama ko-
nuşması yaptı.

ELAZIĞ’DA TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ İMZALANDI

|  225

TOPLU İŞ SÖZLEŞMELERİ



Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 22 
Mart 2019 tarihinde Sendikamız ile Er-
zurum Büyükşehir Belediyesi arasında 
imzalanan toplu iş sözleşmesi imza töre-
nine katıldı.
Toplu iş sözleşmesi imza törenine Genel 
Başkanımız Mahmut Arslan, Erzurum 
Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet 
Sekmen, AK Parti Erzurum Milletveki-
li ZehraTaşkesenlioğlu, Erzurum Şube 
Başkanımız ve HAK-İŞ Erzurum İl Başkanı 
Erol Aksakal, Erzurum Büyükşehir Bele-
diyesi Genel Sekreteri Ali Rıza Kiremitçi, 
Erzurum Büyükşehir Belediyesi eski Ge-
nel Müdürü Remzi Ertek, HAK-İŞ’e bağlı 
sendikaların Erzurum il ve şube başkan-
lıkları, işyeri sendika temsilcileri, komite 
başkanları, çok sayıda üyemiz ve basın 
mensupları katıldı.
Genel Başkanımız Mahmut Arslan, HAK-
İŞ Konfederasyonu olarak 2017 yılında 
Erzurum’da büyük bir coşkuyla 1 Mayıs 
kutlamasını gerçekleştirdiğimizi anımsa-
tarak, Erzurum’un kadim medeniyetimi-
zin önemli bir şehri olduğunu söyledi.
“Haktan ve Adaletten Yana Tavır 
Alan Bir Duruşumuz Var”
Arslan, “Kimsenin konuşmadığı zaman-
larda konuşan, haktan ve adaletten yana 
tavır alan bir duruşumuz var. Elbette bu-
nun bedeli var biz de bu bedelleri ödeye-
rek bugünlere kadar geldik. Sadece kuru 
sendikacılık yapmadık. Milletimizin ihti-
yacı olduğu her zaman milletimizle be-
raber saf tuttuk, her zaman başımız dik 
durduk. HAK-İŞ olarak ülkemizin, bölge-
mizin ve küremizin bütün mazlumlarına 

karşı kendimizi borçlu bildik. Her zaman 
zalimin karşısında olduk ve mazlumun 
hakkını zalime karşı koruduk. Biz bu se-
beple taşeron mücadelesinin karşısında 
olduk ve bunun çözümü için sonuna ka-
dar mücadele ettik” diye konuştu.
“Çabalarımız Sonuç Bulmaya 
Başladı”
Taşerondan kadroya yeni geçen işçilerin 
enflasyon oranında zam alamadıklarını 
belirten Arslan, “Kadroya yeni geçen iş-
çilerimizin daha önce belirlenen yüzde 
4 artı yüzde 4 enflasyon zammını yeterli 
bulmuyoruz. Bu işçilerimiz için de enf-
lasyon oranında zam talep ediyoruz. Bu 
konudaki çalışmalarımızı sürdürüyoruz. 
Hükümetimizden emekçi arkadaşları-
mız için enflasyon farkı talep ettik. İmza 
kampanyası düzenledik. Bu çabalarımız 
sonuç bulmaya başladı. Antalya ve İs-

tanbul’da yüzde 4’ün üzerinde artış sağ-
landı. Antalya’da yüzde dördün üzerinde 
seyyanen 350 lira artış sağlandı. Bizim 
talebimiz kamu vicdanına uygun olmak 
ve çalışan arkadaşlarımızın haklarını al-
maktır. Bu kadim şehirde gece gündüz 
demeden çalışan arkadaşlarımız bu ar-
tışları hak ettiler” dedi.
Erzurum Milletvekili Zehra Taşkesenlioğ-
lu, milletvekili olmadan önce sendikalı 
bir işçi olduğunu hatırlatarak, “Taşeron-
dan kadroya geçen işçilerin mobinge 
maruz kalarak motivasyon kayıplarına 
uğradığını biliyorum ve bunların çözümü 
için bizzat çalışacağım. Toplu iş sözleş-
meniz hayırlı olsun” dedi.
Erzurum Şube Başkanımız Erol Aksakal 
da toplu iş sözleşmesi töreninde bir se-
lamlama konuşması yaptı.

ARSLAN, 
ERZURUM’DA 
TOPLU İŞ 
SÖZLEŞMESİ 
TÖRENİNE 
KATILDI
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Genel Başkan Vekilimiz Av. Hüseyin Öz, 14 Mart 2019 tarihinde 
Kahramankazan Belediyesi ile HİZMET-İŞ Sendikamız arasında 
imzalanan toplu iş sözleşmesi törenine katıldı.
Kahramankazan Belediyesi Konferans Salonu’nda gerçekleştiri-
len törene Genel Başkan Vekilimiz Av. Hüseyin Öz’ün yanı sıra, 
Kahramankazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk, Ankara 1 No.
lu Şube Başkanımız Raşit Şahin, işyeri sendika temsilcilerimiz, 
üyelerimiz ve basın mensupları katıldı.
Öz’den Başkan Ertürk ve Üyemiz İşçilere Teşekkür
Toplu iş sözleşmesi töreninde konuşan Genel Başkan Vekili-
miz Av. Hüseyin Öz, HİZMET-İŞ Sendikamızın Kahramankazan 
Belediyesi’nde 1995 yılından bu güne yetkili sendika olduğunu 
kaydederek, “Bu uzun zaman içerisinde hem belediye hem de 
üyelerimizle ilişkilerimiz sağlıklı bir şekilde, birlik ve beraberlik 
içinde devam etti.
Öz, Kahramankazan’a hizmetleri ve özverili çalışmalarından do-
layı Belediye Başkanı Ertürk’e ve üyemiz işçilere teşekkür etti.
Yeni dönem toplu iş sözleşmesiyle iyi bir artış sağlandığını belir-
ten Öz, “Cenab-ı Allah bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra 
da huzurla çalışmayı ve rızkınızı helalinden kazanmayı ve yeme-
yi nasip etsin” dedi.
Öz, Belediye Şirketinde Çalışan İşçileri Sendikamıza 
Üye Olmaya Davet Etti
Öz, belediye şirketinde çalışan işçileri de sendikamıza üye ol-
maya davet etti.
Kahramankazan halkının 15 Temmuz Hain Darbe ve İşgal Giri-
şimi esnasında üzerine düşeni fazlasıyla yerine getirerek örnek 
bir direniş sergilediğini kaydeden Öz, “HAK-İŞ ve HİZMET-İŞ Sen-
dikamızın 15 Temmuz gecesi sergilediği milli duruş sonucunda 
5 şehit verdiğini hatırlattı. Öz, “o gece 100’e yakın arkadaşımız 
yaralandı, gazi oldu. Allah bir daha o günleri yaşatmasın. Eğer 

darbe başarılı olmuş olsaydı, bugün Suriyeli kardeşlerimiz gibi 
vahim durumda olacaktık. Ülkemize yönelik planlar son bulmuş 
değildir. Ülkemizin istiklali için tavır geliştirmek ve sağduyulu 
davranmak durumunuzdayız” dedi.
Kahramankazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk de belediye-
nin şehre kazandırdığı hizmetleri anlattı.
Araç gereci olmayan bir belediyeden yoğun hizmet üreten ve 
şehre katma değer katan bir belediyeye ulaştıklarını kaydeden 
Ertürk, “Yaptığımız hizmetleri işçi ve memurumuzla birlikte 
gerçekleştirdik. Arkadaşlarımıza fedakâr çalışmaları ve destek-
lerinden dolayı teşekkür ediyorum” dedi.
Ankara 1 No.lu Şube Başkanımız Raşit Şahin de imzalanan toplu 
iş sözleşmesiyle ilgili bilgi verdi. Şahin, toplu iş sözleşmesine 
katkılarından dolayı Genel Başkan Vekilimiz Av. Hüseyin Öz, 
Kahramankazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk, belediye bi-
rim amirleri ve işyeri sendika temsilcilerimize teşekkür etti.

ÖZ, KAHRAMANKAZAN BELEDİYESİ 
TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ TÖRENİNE KATILDI

|  227

TOPLU İŞ SÖZLEŞMELERİ



ÇORUM BELEDİYESİ’NDE TOPLU SÖZLEŞME İMZALANDI

Çorum, Uğurludağ ve Ortaköy Belediyeleri ile HİZMET-İŞ ara-
sında toplu sözleşme imzalandı. Toplu iş sözleşmesi taşeron-
dan kadroya geçen bin 500 üyemizi kapsıyor.
14 Mart 2019 tarihinde yoğun katılımla gerçekleştirilen imza 
törenine Genel Başkan Yardımcımız Celal Yıldız, Çorum Şube 
Başkanımız Mustafa Köroğlu, Çorum Belediye Başkanı Zeki Gül, 
Kurucu ve Onursal Genel Başkanımız Hüseyin Tanrıverdi, HAK-
İŞ Onursal Başkanı ve Eski Çorum Milletvekili Salim Uslu, Ak 
Parti Çorum Milletvekilleri Ahmet Sami Ceylan ve Erol Kavun-
cu, Ak Parti Çorum Belediye Başkan Adayı Halil İbrahim Aşgın, 
Ak Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatçı, Ortaköy Belediye Başkanı Ta-
ner İşbir, Uğurludağ Belediye Başkanı Remzi Torun, üyelerimiz 
ve basın mensupları katıldı.
Toplu iş sözleşmesi töreninde konuşan Genel Başkan Yardım-
cımız Celal Yıldız, HİZMET-İŞ Sendikamızın Çorum’da 19 yıldır 
örgütlü olduğunu kaydederek, “Buradaki örgütlülüğümüz; 
belediyelerimizle sosyal ortaklığımız, üyelerimizle kardeşliği-
miz 19 yıldır hiçbir sekteye uğramadan devam etmektedir. İs-
tikametten sapmadan, değerlerden vazgeçmeden yola devam 
edebilmek bir başarıdır. Bundan dolayı Çorum teşkilatımızı kut-
luyorum” dedi.
Taşeron işçilikle mücadelenin HAK-İŞ Konfederasyonumuz ve 
HİZMET-İŞ Sendikamızın yoğun çalışmaları sonucunda büyük 
oranda tamamlanmış bir mücadele olduğunu belirten Yıldız, 
“Taşeron düzenlemesi, Türk çalışma hayatında gerçekleştirilen 
en önemli ve en kapsamlı çalışmalardan biridir. Taşeron soru-
nunun çözümüyle sizler kazandınız, devletimiz kazandı, milleti-
miz kazandı” diye konuştu.
Yıldız, toplu iş sözleşmemizin Çorum Belediyesine, HİZMET-İŞ 
Sendikamıza ve üyemiz emekçilere hayırlı olmasını temenni 
etti.
Çorum Belediye Başkanı Zeki Gül de sözleşmeyle iyi bir artış 

yapıldığını kaydederek, sözleşmenin hayırlı olmasını diledi.
Çorum Şube Başkanımız Mustafa Köroğlu ise törene katılımla-
rından dolayı bütün katılımcılara teşekkür etti. Toplu iş sözleş-
mesi hakkında da bilgi veren Köroğlu, sözleşmenin 2 yıl süreli 
olarak imzalandığını ve toplam bin 500 üyemizi kapsadığını 
söyledi.
Törende Kurucu ve Onursal Genel Başkanımız Hüseyin Tanrı-
verdi, HAK-İŞ Onursal Başkanı ve Eski Çorum Milletvekili Salim 
Uslu da bir selamlama konuşması yaparak, sözleşmenin hayırlı 
olmasını dilediler.
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Nevşehir Belediyesi ile sendikamız ara-
sında devam eden ve 140 işçiyi kapsayan 
toplu iş sözleşmesi görüşmeleri anlaşma 
ile sonuçlanarak, 27 Aralık 2018 tarihin-
de imza altına alındı.
Toplu iş sözleşmesi, Genel Başkan Vekili-
miz Av. Hüseyin Öz ile Nevşehir Belediye 
Başkanı Atilla Seçen tarafından imzalan-
dı.
İmza törenine ayrıca Kayseri Şube Baş-
kanımız Serhat Çelik, HAK-İŞ Nevşehir İl 
Başkanı Fatih Mutlu, Nevşehir Belediyesi 
işyeri sendika temsilcilerimiz ve Kayse-
ri Şube Kadın Komite Başkanımız Özgül 
Korkmaz katıldı.
Toplu iş sözleşmesi imza töreninde konu-
şan Genel Başkan Vekilimiz Öz, bugüne 
kadar Nevşehir Belediyesi’nde yapılan 
toplu iş sözleşmelerinde görüşmelerin 
bir aile ortamında gerçekleştirildiğini be-
lirterek, birlik, beraberlik ve huzur içeri-
sinde imzalanan bu sözleşmenin hayırla-
ra vesile olması temennisinde bulundu.
Nevşehir Belediye Başkanı Atilla Seçen 
de, imzalanan toplu iş sözleşmesinin ha-
yırlı olması dileğinde bulunarak, bütçe 
imkanları içerisinde ücretlere en yüksek 
ücreti ödeyebilme çabasında oldukları-
nı dile getirerek, “Halkımıza en nitelikli 
hizmetin sunulması konusunda işçi kar-
deşlerimizin alın terlerinin bu sözleşme 
ile karşılığını bulduğuna yürekten ina-
nıyorum.  İşçilerimizin ve ailelerimizin 
mutluluğu bizim mutluluğumuzdur” diye 
konuştu.
1 yıl süreli olarak imzalanan toplu iş 
sözleşmesine gereği, üyelerimizin sos-
yal haklarında yüzde 18 oranında artış 

sağlanırken, ücretlerinde ise devlet me-
murlarına yapılacak zam oranında artış 
sağlandı.
Toplu iş sözleşmesinden sonra, Genel 
Başkan Vekilimiz Av. Hüseyin Öz,  AK Par-

ti Nevşehir Belediye Başkan adayı Rasim 
Arı’yı ziyaret ederek, başarılar diledi. Zi-
yarette Kayseri Şube Başkanımız Serhat 
Çelik ile HAK-İŞ Nevşehir İl Başkanı Fatih 
Mutlu da hazır bulundu.

NEVŞEHİR 
BELEDİYESİ’NDE 
TOPLU SÖZLEŞME 
İMZALANDI
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Ankara Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel 
Müdürlüğü’nde (ASKİ) çalışan 464 üyemizi kapsayan toplu iş 
sözleşmesi imzalandı.
3 yıl süreli olarak imzalanan toplu iş sözleşmesiyle, üyelerimizin 
ücretlerinde yüzde 26 oranında artış sağlandı.
Toplu iş sözleşmesi Genel Başkan Vekilimiz Av. Hüseyin Öz, ASKİ 
Genel Müdürü Prof. Dr. Cumali Kınacı, ASKİ Genel Müdür Yar-
dımcısı Zeki Şaltu ve Ankara 6 No’lu Şube Başkanımız İbrahim 
Tuncer tarafından imzalandı.
Genel Başkan Vekilimiz Av. Hüseyin Öz yaptığı konuşmada, 
“ASKİ Genel Müdürlüğü’nde bugün imza için bir aradayız. Sen-
dikamız, üyelerimiz ve ASKİ için önemli bir gün. Toplu iş sözleş-
mesi hepimiz için, ASKİ Genel Müdürlüğümüz için, sendikamız 
için hayırlı uğurlu olsun. Allah mahcup etmesin” dedi.
Genel Başkan Vekilimiz Öz, şunları kaydetti: “Toplu iş sözleş-
mesiyle arkadaşlarımızın yevmiyelerinde düzeltmeler yapıldı. 
Bunun üzerine ücret zammı uygulandı. Taban yevmiyeleri 120 
TL olan arkadaşlarımızın yevmiyeleri 140 liraya çıkarıldı, sonra 
da ücret zammı uygulandı. İnşallah getirdiği haklar bakımından 

hayırlı olur. Getirdiği haklar kadar önemli bir daha nokta daha 
var, sizin ailelerinizin, evlatlarınızın yüzü güler ve bunu da ku-
rumun çalışmalarına yansıtırsınız. İyi ücretler almak kadar on-
ları hak etmek de önemli. Rızkı helalinden kazanmak da önemli 
şüphesiz. İnanıyorum ki, ASKİ çalışanlarımız buradan alacakları 
ücreti helalinden alacaklar. Onun için çalışmalarında gerekli ça-
bayı sergileyeceklerine inanıyorum.”
Öz, müzakerelerin yürütülmesinde ve sonuçlandırılmasında 
emeği geçenlere teşekkür etti.
ASKİ Genel Müdürü Prof. Dr. Cumali Kınalı ise, “Ankara’da beş 
buçuk milyon insan yaşıyor. Biz bu beş buçuk milyon insanın 
bize emanet ettiği su parasını kullanmakla mükellefiz.  Yani bir 
nevi emanetçiyiz. Emaneti layıkıyla kullanmamız gerekiyor. Bu 
işin sorumluluğu var. Hem siz çalışanlarımızın hakkını verme-
miz hem de su parası ödeyen beş buçuk milyon insanın hakları-
nı gözetmemiz gerekiyor. Sizlerin memnuniyeti bizim de mem-
nuniyetimizdir. Ama aynı zamanda sizlerin performansı da hem 
bizim için hem de 5 buçuk milyon Ankaralı için önemli. Hem 
kurumumuz için hem de çalışanlarımız için hayırlı ve faydalı bir 
sözleşme olur” dedi.

ASKİ’DE TOPLU İŞ
 SÖZLEŞMESİ 

SEVİNCİ
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Sendikamız ile Bolu Belediyesi arasında bir süredir devam eden 
toplu iş sözleşmesi müzakerelerinin anlaşma ile sonuçlanması 
üzerine 28 Şubat 2019 tarihinde imzalar atıldı.
Toplu iş sözleşmesi Genel Başkan Yardımcımız Celal Yıldız, Bolu 
Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz, Bolu Belediye Başkan Yar-
dımcısı İhsan Ağcı, Bolu İl Başkanımız Hacer Çınar, Bolu Beledi-
yesi iştiraki Tabiatın Kalbi Bolu İnşaat A.Ş. yetkilisi Ali Güldemir 
tarafından imzalandı.
Toplu iş sözleşmesi imza töreninde konuşan Genel Başkan Yar-
dımcımız Celal Yıldız, 2019 Ocak ayı istatistiklerine göre, Sendi-
kamızın üye sayısının, bir önceki döneme göre 29 bin artarak, 
315 bine yükseldiğini belirterek, “Sendikamız Türkiye’nin en 
büyük işçi sendikası olma özelliğini onurla devam ettirmektedir. 
Emekçi kardeşlerimizin takdirini kazanmaya devam etmekten 
ve istikrarlı bir şekilde büyümemizi sürdürmekten büyük bir 
memnuniyet duyuyoruz. Hala ülkemizde sigortalı çalışan büyük 
bir kesim sendikalı değil. O yüzden bizim bu rakamı çok daha 
ileriye taşımamız gerekiyor. Takdir edersiniz ki, sadece sayısal 
büyüklük değil, mana ve zihniyet olarak da büyüklük önemlidir. 
Bizim asıl önem verdiğimiz durum budur” dedi.
“Kararlılık ve Samimiyetle Devam”
“HİZMET-İŞ’in zirvede oluşu, rakamsal ölçülerden ziyade, tem-
sil etmiş olduğu misyondan kaynaklanmaktadır” diyen Yıldız, 
“Sendikamız kurulduğu 1979 yılından bu yana “ilkeli, kararlı, 
sorumlu ve onurlu sendikacılık” prensibiyle hareket etmekte, 
yerli, milli değerlerle sendikacılık yapmaktadır. Bizler, bu ülke-
nin değerleriyle sendikacılık yapmayı, değerlerimizi geleceğe 
taşımayı öncelikli görev biliyoruz. 41 yıldır, bu amaçla çalışıyo-
ruz. Bu toprakların bize yüklediği büyük sorumluluğu yerine ge-
tirmeye kararlılık ve samimiyetle devam ediyoruz. Biz emekçi 

kardeşlerimizin hakkını, hukukunu gözetmeye ve genişletmeye 
çalışırken, ülkemizin çıkarlarını koruma ve geliştirme görevimizi 
de asla ihmal etmedik, etmiyoruz” diye konuştu.
“Bolu’da Örgütlü Olmayı Önemsiyoruz”
Yıldız, “Burası Ahi örgütlenmesinin önemli merkezlerinden biri-
dir. Bu kente tarihî mirasımıza uygun hizmet etmeyi önemli bir 
borç ve görev biliyoruz. Bolu’da örgütlü olmayı önemsiyoruz. 
Taşeron şirketlerden belediyenin şirketinde sürekli işçi pozisyo-
nuna geçişleri yapılan arkadaşlarımız var. Taşeron işçilikle mü-
cadele, HİZMET-İŞ Sendikamız ve HAK-İŞ Konfederasyonumu-
zun yoğun çalışmaları sonucunda büyük oranda tamamlanmış 
bir mücadeledir. Taşeron düzenlemesi, Türk çalışma hayatında 
gerçekleştirilen en önemli ve en kapsamlı çalışmalardan biri-
dir” diye konuştu.
Yıldız, “İmzaladığımız toplu iş sözleşmesi, Belediye Başkanımı-
zın garipleri gözettiğinin, emekten ve emekçiden yana olumlu 
tavrının bir sonucudur. Bu tavrı HİZMET-İŞ Sendikası olarak, son 
derece önemsediğimizi belirtmek isterim. Sendikacılık daha ka-
liteli üretimin, daha kaliteli hizmetin, daha sağlıklı iş ortamının 
kilit unsurudur. Belediye başkanlarımızın bunu bilmesi ve biz-
lerle olan diyaloglarını buna göre yürütmesinden onur duyuyo-
ruz. Bu güzel birlikteliğimizin, bundan sonraki sözleşmelere de 
yansıyacağına inanıyorum” şeklinde konuştu.

BOLU BELEDİYESİ’NDE İMZALAR ATILDI
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Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, Şanlıurfa Su ve Kanalizasyon 
İdaresi (ŞUSKİ) ve Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi şirketleri BEL-
TUR A.Ş ile BELSAN A.Ş’de ek protokol imzalandı.
HİZMET-İŞ Sendikamız ile Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, be-
lediyeye bağlı Şanlıurfa Su ve Kanalizasyon İdaresi (ŞUSKİ) ve 
büyükşehir belediyesi şirketleri BELTUR A.Ş ile BELSAN A.Ş. ara-
sında ek protokol imzalandı.
Ek protokole Genel Başkan Vekilimiz Av. Hüseyin Öz, Şanlıurfa 
Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, Şanlıur-
fa Şube Başkanımız Seydi Eyyüpoğlu ve Şanlıurfa 2 No’lu Şube 

Başkanımız Bozan İzol imza attılar.
Ek protokol ile, Büyükşehir Belediyesi, ŞUSKİ, BELTUR A.Ş ve 
BELSAN A.Ş.’de çalışan üyelerimizin ücretlerine yüzde 6 oranın-
da seyyanen ilave yapıldı.
Genel Başkan Vekilimiz Öz, ek protokolle sağlana artışın önemli 
ve yerinde bir artış olduğunu kaydederek, protokolün imzalan-
masında emeği geçenlere teşekkür etti.
Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül 
de protokolün hayırlı olması temennisinde bulundu.

ŞANLIURFA BELEDİYESİ’NDE EK PROTOKOL İMZALANDI
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Sendikamız HİZMET-İŞ ile Amasya Belediyesi arasındaki toplu iş 
sözleşmesi, Genel Başkanımız Mahmut Arslan ile Amasya Bele-
diye Başkanı Cafer Özdemir tarafından imzalandı.
26 Mart 2019 tarihinde gerçekleştirilen toplu iş sözleşmesi 
imza törenine Genel Başkanımız Mahmut Arslan, Amasya Bele-
diye Başkanı ve AK Parti Belediye Başkan adayı Cafer Özdemir, 
Amasya Şube Başkanımız İsmail Pazar, Tokat Şube Başkanımız 
Resul Demir, Amasya Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Dü-
men, Amasya işyeri sendika temsilcilerimiz ve üyelerimizin yanı 
sıra, çok sayıda basın mensubu katıldı.
Törende konuşan Genel Başkanımız Mahmut Arslan, elim bir 
trafik kazasında kaybettiğimiz Amasya Şube eski Başkanımız 
merhum Abdülkadir Dişdiş’i rahmetle andı.
Arslan: Taşeron emekçilerine kadro verilmesi küresel güçlere 
meydan okumadır
Kamuda taşeron firmalarda çalışan işçilere kadro verilmesini 
küresel güçlere karşı bir meydan okuma olarak değerlendiren 
Arslan, “Küresel güçler kamuyu küçültülmek istedi, ancak IMF 
ile olan ilişkimizi kestikten sonradır ki taşeron mevzusu lehimi-
ze sonuçlandı ve kadroları elde ettik. Kadro almamız küresel 
güçlere kazandığımız bir savaş olmuştur” dedi.
Taşeron şirketlerde çalışan işçiler için kadro mücadelesini 2014 
yılında başlattığımızı hatırlatan Arslan, “2017 sonunda kadro 
almayı başardık” diye konuştu.
“Kadro Alamayanlar İçin Çalışmalarımızı 
Sürdürüyoruz”
2020 yılı itibariyle, kadrolu, geçici, taşeron ayrımı olmadan tüm 
işçilerle sözleşme yapılacağını belirten Arslan, “Arkadaşlarımız 
kadrolularla aynı yasal haklara sahip olacak. Kadro alamayan 

bazı arkadaşlarımız var, onlar için de çalışmalarımızı istikrarla 
sürdürüyoruz” dedi.
Özdemir: “Kadro Verilmesine En Çok 
Sevinenlerdenim”
Amasya Belediye Başkanı Cafer Özdemir ise, geçmişte kamuda 
taşeron firmalarda çalışan emekçiler için vicdanının sızladığını 
ve kadro verilmesiyle birlikte en çok sevinenlerden biri oldu-
ğunu kaydetti. Özdemir, “Kadroya geçen arkadaşlarımız bir yıl 
sonra, daha önce kadro alanlarla aynı haklara sahip olacaklar, 
bu sevindirici bir durumdur. Toplu iş sözleşmemiz hayırlı olsun” 
şeklinde konuştu.
Amasya Şube Başkanımız İsmail Pazar da imzalanan toplu iş 
sözleşmesi hakkında bilgi vererek, hayırlı olması temennisinde 
bulundu.

ARSLAN, AMASYA BELEDİYESİ TİS İMZA TÖRENİNE KATILDI
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Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 25 Mart 2019 tarihinde El-
madağ Belediyesi ile sendikamız arasında gerçekleştirilen toplu 
iş sözleşmesi imza törenine katıldı.
Toplu iş sözleşmesi imza törenine Genel Başkanımız Mahmut 
Arslan,  Elmadağ Belediye Başkanı Gazi Şahin, Öz Güven-Sen 
Genel Başkanı Ömer Yılmaz, Ankara 5 No.lu Şube Başkanımız 
Murat Demirtaş, Belediye Başkan Yardımcısı Davut Gündoğan, 
üyelerimiz ve basın mensupları katıldı.
İmza töreninde konuşan Genel başkanımız Mahmut Arslan, 
toplu iş sözleşmesi ile hakkaniyetli ve dengeli bir artış sağlan-
dığını belirtti.
Arslan: “Toplu Sözleşme Uygulanabilir Olmalı”
Toplu iş sözleşmesinin uygulanabilir olması gerektiğini belir-
ten Arslan, “Ücretler ve diğer haklar zamanında ödenebilme-
li, emekçiler ve belediyeyi zor durumda bırakmamalıdır. 2 yılı 
süreli olarak imzalanan toplu iş sözleşmesi ile enflasyonun 2 
puan üzerinde artış sağlanmış, üst ve alt gruptakiler arasındaki 
makası gözetilerek bir düzenleme yapılmıştır. Sözleşmemiz, üc-
ret artışları enflasyonun üzerinde, hakkaniyetli ve uygulanabilir 
bir sözleşmedir” dedi.

Arslan’dan Başkan Şahin’e Teşekkür
Arslan, 696 sayılı KHK ile belediyenin şirketine geçen emekçiler için 
yaptığı ücret düzenlemesinden dolayı başkan Şahin’i teşekkür etti.
696 sayılı KHK’ya göre, kadroya gecen işçiler için 2020 yılının 
Ekim ayına kadar asgari ücret artı yüzde 4’lük bir artış öngörül-
düğünü hatırlatan Arslan, şunları kaydetti: “Elmadağ belediye 
Başkanı Gazi Bey, iş sözleşmelerini dikkate alarak yeni asgari 
ücretin üzerine yüzde 10, 20 ve 30’luk bir artış ve bunun üzeri-
ne yüzde 4’lük bir artış yapılmak suretiyle bir ayarlama yapmış-
tır, Temmuz ayında bir yüzde 4’lük artış daha yapılacak. Sayın 
Şahin’e, arkadaşlarımızın sıkıntılarının bilincinde olarak yaptığı 
artıştan dolayı teşekkür ediyorum.”
Şahin: “HAK-İŞ ve HİZMET-İŞ Hakkaniyet İçerisinde 
Hizmet Ediyor”
Elmadağ Belediye Başkanı Gazi Şahin de taşeron emekçilerin 
kadroya geçmesinde kanunen emeği olan Cumhurbaşkanımız 
ve teşekkür ederek başladığı konuşmasında, “HAK-İŞ ve HİZ-
MET-İŞ Sendikası ile çalışmaktan memnunum. HAK-İŞ hem 
işçileri hem de ülkeyi düşünüyor. İşçilerimiz, umarım bundan 
sonraki süreçte de, hakkaniyet ölçüsü içerisinde hizmet eden 
HAK-İŞ’te olur” dedi.

ARSLAN, ELMADAĞ BELEDİYESİ TOPLU SÖZLEŞME TÖRENİNE KATILDI
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ÖZDEMİR, ADIYAMAN BELEDİYESİ’NDE TİS TÖRENİNE KATILDI
Sendikamız ile Adıyaman Belediyesi iştiraki Yörem Şirketi ara-
sında toplu iş sözleşmesi imzalandı.
Yoğun katılımın gerçekleştiği toplu iş sözleşmesi törenine, Ge-
nel Başkan Yardımcımız Halil Özdemir, Adıyaman Belediye Baş-
kanı Fehmi Hüsrev Kutlu, Adıyaman Ak Parti Belediye Başkanı 
Adayı Dr. Süleyman Kılınç, Adıyaman Şube Başkanımız Hasan 
Kılınç, Yörem Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı Faruk Bülent Kab-
lan, HAK-İŞ’e bağlı sendikaların Adıyaman İl Başkanları ve üye-
lerimiz katıldı.

Toplu iş sözleşmesi kapsamında üyelerimizin ücretlerine %20 
oranında zam yapılırken, sosyal haklarda da iyileştirilmeler ya-
pıldı.
Toplu İş sözleşmesi töreninde konuşan Genel Başkan Yardımcı-
mız Halil Özdemir, “ İmzalamış olduğumuz toplu iş sözleşmesi 
Sendikamıza, Adıyaman Belediyesi’ne, Yörem Şirketi’ne en çok-
ta Adıyaman’a hizmet için ter döken, emek harcayan emekçi 
kardeşlerimize hayırlı ve uğurlu olsun. Belediye Başkanımız 
Fehmi Hüsrev Kutlu’ya üyelerimizin hakkını gözettiği ve emek-
lerinin karşılığını verdiği için şükranlarımı sunuyorum” dedi.

TOKAT/TURHAL BELEDİYESİ’NDE SÖZLEŞME İMZALANDI
Sendikamız ile Turhal Belediyesi arasında 2015 yı-
lından itibaren devam eden yetki tespit davası dola-
yısıyla imzalanamayan toplu iş sözleşmesi, davanın 
sonuçlanmasının ardından geçmişe yönelik olarak 
18 Şubat 2019 tarihinde imzalandı.
Toplu iş sözleşmesi, Genel Başkan Yardımcımız 
Mehmet Keskin, Turhal Belediye Başkanı Yılmaz 
Bekler, Tokat Şube Başkanımız Resul Demir ve Top-
lu İş Sözleşmesi Daire Başkanımız Av. Muhammed 
Nurbaki tarafından imzalandı.
Toplu iş sözleşmesini değerlendiren Genel Başkan 
Yardımcımız Mehmet Keskin, üyelerimizin geçmişe 

yönelik mali kayıplarının telafi edildiğini belirterek, toplu iş sözleşmesinin hayırlı olmasını temenni etti. Tokat Şube Başka-
nımız Resul Demir de “Sendikamız ile Turhal Belediyesi’nde çalışan kadrolu işçileri kapsayan ‘Yetki Tespit Davası’ sonuçlan-
mıştır. Bu süreç 2015 yılında sendikamıza üye olan işçi arkadaşlarımızın haklı mücadelesi ile sonuçlanmıştır. Yapılan sözleş-
me ile üyelerimizin geçmişe yönelik mali kayıpları telafi edilmiş ve üyelerimiz enflasyon karşısında ezdirilmemiştir” dedi.
Turhal Belediyesi ile 2018-2020 dönemini kapsayan toplu iş sözleşmesi ise 26 Mart 2019 tarihinde imzalandı.
Toplu iş sözleşmesinin ilk altı ayında yevmiyeler 165 TL’ye yükseltilerek, ücretlerde ortalama %12,79 oranında artış sağ-
landı. Devam eden altı aylık dönemlerde enflasyonun altında kalmayacak şekilde artış yapılacak. Sözleşmede yevmiyeler 
ile birlikte sosyal yardımlarda da artış sağlandı.
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ERZİNCAN’DA TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ İMZALANDI

GÜMÜŞHANE’DE TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ

Sendikamız ile Erzincan Belediyesi arasında 117 üye-
mizi kapsayan toplu iş sözleşmesi imzalandı.
Toplu iş sözleşmesi Erzincan Şube Başkanımız Ha-
run Mutlu ve Erzincan Belediye Başkanı Cemalettin 
Başsoy tarafından imzalandı. İmza töreninde ayrıca 
Erzincan Şube Sekreterimiz Metin Yüksel, Şube Mali 
Sekreterimiz Şaban Bingöl ve Erzincan Belediye Baş-
kan Yardımcıları Osman Alanur, Karabey Atıcı ve Halit 
Mutlu hazır bulundu.
2 yıl geçerli olacak toplu iş sözleşmesine göre,  üye-
lerimize ilk yıl için yüzde %22 zam yapılırken, ikinci yıl 
için gerçekleşecek enflasyon oranında zam yapılacak.
Toplu iş sözleşmesi imza töreninde konuşan Harun 
Mutlu, toplu iş sözleşmesinin imzalamasında emeği 
geçen Erzincan Belediye Başkanı Cemalettin Başsoy’a 
teşekkürlerini iletirken, toplu iş sözleşmesinin tüm 
emekçilere hayırlı olmasını diledi.

Sendikamız ile Gümüşha-
ne Belediyesi’nde hizmet 
veren Gümüşhane Şehirci-
lik ve Sosyal Hizmetler AŞ. 
arasında toplu iş sözleşmesi 
imzalandı.

Toplu iş sözleşmesi Trabzon Şube Başkanımız İsmail Hakkı Kaplan ile Gümüşhane Belediye Başkanı Ercan Çimen arasında imzalan-
dı.
1.5 yıl geçerli olacak toplu iş sözleşmesi kapsamında üyelerimizin yevmiyelerine ilk yıl için %20 zam yapılırken, sonra ki altı aylık 
dönem için %4 zam yapıldı.  Sosyal haklar için yardımlarda aynı oranlarda artışa gidildi.
Toplu iş sözleşmesinde konuşan Trabzon Şube Başkanımız İsmail Hakkı Kaplan, “ Gümüşhane’de ilk defa yapmış olduğumuz toplu 
iş sözleşmemizin Belediyemize, Sendikamıza ve üyelerimize, hayırlı ve bereketli olmasını diliyorum. İşçilerimizi enflasyona karşı 
ezdirmeyen işçi dostu Belediye Başkanımız Ercan Çimen’e saygılarımı sunuyorum” dedi.
Gümüşhane Belediye Başkanı Çimen ise, “Biz işçilerimizle birlikte büyük bir aileyiz. Alın teri kurumadan işçinin hakkını vermeyi şiar 
edinen bir belediye başkanıyım. Gönül isterdi ki daha çok verebilelim ancak tüm imkânlarımızı zorlayarak bu seviyeye gelebildik 
işçilerimize hayırlı olsun” diye konuştu.
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Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 29 Mart 2019 tarihinde Sen-
dikamız ile Sincan Belediyesi arasında imzalanan toplu iş sözleş-
mesi imza törenine katıldı.
Törene Genel Başkanımız Mahmut Arslan, Sincan Belediye Baş-
kanı Murat Ercan, Genel Başkan Vekilimiz Av. Hüseyin Öz, AK 
Parti Ankara Milletvekili Asuman Erdoğan, AK Parti Sincan İlçe 
Başkanı Soner Arslanargun, Ankara 1 Nolu Şube Başkanımız Ra-
şit Şahin ve yönetim kurulu üyeleri, iş yeri sendika temsilcileri, 
komite başkanları, çok sayıda üyemiz katıldı.
“Birçok Güzelliği Aynı Anda Yaşıyoruz”
Genel Başkanımız Mahmut Arslan, “Bugün birçok güzelliği aynı 
anda yaşıyoruz. Başarılı bir şekilde sonuçlandırdığımız iyi bir 
toplu iş sözleşmesinin imza törenini gerçekleştiriyoruz. Toplu 
iş sözleşmesi görüşmelerini işçi işveren tarafları olarak karşılıklı 
hoşgörü, anlayış ve diyalog içerisinde başarmanın gururunu ya-
şıyoruz. Bu sözleşme ile çalışma huzuru için yeni bir dönemin 
başlangıcını yaşıyoruz” dedi.
“İyi Bir Toplu İş Sözleşmesinin 3 Temel Ayağı Vardır”
HAK-İŞ Konfederasyonu olarak toplu iş sözleşmelerinde bir kı-
sım temel ilkelerinin olduğunu anlatan Arslan, “Bizim için iyi 
bir toplu iş sözleşmesinin 3 temel ayağı vardır. Eğer bu 3 ayağı 
gerçekleştirdiysek toplu iş sözleşmesini başarılı kabul ediyoruz. 
Birincisi; işimizi, aşımızı kaybetmemeliyiz. İmzaladığımız bir söz-
leşme iş güvencemizi sağlamalı. İkincisi; elde ettiğimiz ücretleri 
zamanında alabilmeliyiz. Alamazsak sözleşme bir anlam ifade 
etmez. Üçüncüsü; iş yerinde iş barışının ve huzurun sağlanma-
sıdır. Bugün Sincan Belediyesi ile imzaladığımız toplu iş sözleş-
mesi bu üç unsuru da sağlıyor” diye konuştu.
“Geldiğimiz Nokta Önemli”
Arslan, “Bugün geldiğimiz noktayı çok önemli buluyoruz. Toplu 
iş sözleşmeleri beklentilerimizi ve hayallerimizi gerçekleştir-
memiz, yaşadığımız zorlukların asgariye indirilmesi konusunda 
önemlidir. Ekonomik anlamda zor bir dönemden geçtiğimiz 

bir dönemde böyle bir toplu iş sözleşmesinin imzalanmasını 
başarılı buluyoruz. İmzalanan toplu iş sözleşmesiyle mutlu ve 
huzurlu bir şekilde yaşamımızı devam ettirecek asgari geçimi 
sağlamış oluyoruz” dedi.
Taşeron sisteminin kaldırılmasını Türkiye Cumhuriyeti çalışma 
hayatı tarihinde en büyük reform olarak değerlendiren Arslan, 
1 milyona yakın kişinin taşerondan kadroya geçtiğini ve bunun 
çalışma hayatı açısından son derece önemli olduğunu söyledi.
“Demokrasi En Çok Emekçilere Yarar”
HAK-İŞ’in her zaman demokrasiden yana olduğunu kaydeden 
Arslan, “2010 yılında yapılan anayasa değişikliği referandumun-
da ‘Darbelerin Karanlığından Demokrasinin Aydınlığına Evet’ 
diyerek, Anayasanın 15. maddesindeki değişikliğin gerçekleş-
mesi konusunda büyük bir emek verdik, darbecilerin yargılan-
malarının yolunu açtık. 16 Nisan 2017 referandumunda Cum-
hurbaşkanlığı Hükümet Sistemine destek verdik. Referandum 
kampanyası kapsamında 40 günde 50 toplantı yaptık. Çünkü 
demokrasinin olması, özgürlüklerin genişlemesi en çok emek-
çilere yarar. Demokrasi yoksa örgütlenme de yoktur. Bu yüzden 
demokrasinin güçlenmesini sendikal mücadelemizin en temel 
unsuru olarak görüyoruz” ifadelerini kullandı.
Arslan, “İmzaladığımız toplu iş sözleşmesinin ülkemize, konfe-
derasyonumuza, sendikamıza ve belediyemize hayırlar getir-
mesini diliyorum” dedi.
Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, imzalanan toplu iş sözleş-
mesinin hayırlara vesile olması dileğinde bulundu.
Konuşmasında işçilere seslenen Ercan, “Sincan Belediyesi ola-
rak iyi bir ismimiz itibarımız varsa bu sizlerin sayesindedir. Bu 
işin asıl mimarları sizlersiniz. İşçilerimizin rahat etmesi, bizim 
rahat etmemiz demektir. Bugün imzaladığımız toplu iş sözleş-
mesinin en önemli boyutu işyeri huzuru ve barışıdır. Sendika-
mızla bugüne kadar çok güzel bir süreç işlettik inşallah bundan 
sonra da işletmeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

SİNCAN BELEDİYESİ'NDE TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ İMZALANDI
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Samsun/Çarşamba Belediyesi Sakarya/Erenler Belediyesi

Genel Başkan Vekilimiz Av. Hüseyin Öz, 20 Mayıs 2019 ta-
rihinde Sendikamız ile Samsun’a bağlı Çarşamba Belediyesi 
arasında imzalanan toplu iş sözleşmesi törenine katıldı. 
İftar yemeği sonrası yapılan Toplu iş sözleşmesi törenine Ge-
nel Başkan Vekilimiz Av. Hüseyin Öz’ün yanı sıra, Çarşamba 
Belediye Başkanı Av. Halit Doğan, Samsun Şube Başkanımız 
Ziya Uzun ve üyelerimiz katıldı. 
Toplu iş sözleşmesinin ramazan ayı vesilesiyle tüm emekçile-
re hayırlar getirmesini dileyen Öz, “Bir Çarşambalı olarak sen-
dikamız ile imzalanan bu toplu iş sözleşmesi beni ziyadesiyle 
mutlu etti. Umarım birlik ve beraberliğimiz her zaman devam 
edecektir. Sendikamız HİZMET-İŞ adına bu sözleşmede emeği 
olan başta Belediye Başkanımız Halit Doğan’a, Şube Başkanı-
mız Ziya Uzun’a ve emeği geçen herkese teşekkürlerimi su-
nuyorum. Her zaman gönlümde ayrı yeri olan Çarşamba’nın 
fedakar emekçilerinin bu toplu iş sözleşmesiyle yüzlerinin 
güldüğünü görmek, benim için büyük mutluluktur. Soframız-
da olan olamayan tüm üyelerimize teşekkür ediyor, müba-
rek Ramazan Bayramı’na hep beraber huzur içinde ulaşmayı 
yüce Allah’tan niyaz ediyorum” dedi.

HİZMET-İŞ Sendikamız ile Sakarya’ya bağlı Erenler Belediyesi 
arasında imzalanan toplu iş sözleşmesi, üyemiz işçileri sevin-
dirdi. İmzalanan toplu iş sözleşmesiyle üyelerimizin ücretle-
rinde yüzde 20.30 oranında artış sağlandı.
2 yıl süreli toplu iş sözleşmesi Genel Başkan Yardımcımız Celal 
Yıldız, Erenler Belediye Başkanı Cavit Öztürk ve Sakarya Şube 
Başkanımız Mehmet Mesut Gökdemir tarafından imzalandı.
İmza töreninde konuşan Genel Başkan Yardımcımız Celal Yıl-
dız, HİZMET-İŞ Sendikamızın Erenler Belediyesi’nde 1997’den 
bu yana öğütlü olduğunu kaydederek, 22 yıldır ne belediye 
ile sendikamız arasında kurumsal olarak ne de üyelerimizle 
insani ilişkilerde sorun yaşanmadığını belitti.
Yıldız, “Erenler Belediyesi 14 dönem toplu iş sözleşmesi im-
zaladık. Bunların hepsi de uzlaşı ve karşılıklı faydayla sonuç-
landı. Bugün 15. Toplu iş sözleşmemizi imzalıyoruz. Bu söz-
leşmemizin de diğerleri gibi uzlaşı ve başarıyla sonuçlanmış 
olması son derece sevindiricidir” dedi.
Yıldız, sözleşmemize verdiği katkı ve ücretlerin zamanında 
ödenmesi noktasında gösterdiği hassasiyetten dolayı başkan 
Öztürk’e teşekkür etti.
Erenler Belediye Başkanı Cavit Öztürk de HİZMET-İŞ Sendi-
kamız ile Erenler Belediyesi arasındaki kurumsal ilişkinin 
önemine vurgu yaptı. Sözleşme gereği, ücretlerin enflasyon 
oranında artırıldığını belirten Öztürk, sözleşmenin hayırlı ol-
masını diledi.
Sakarya Şube Başkanımız Mehmet Mesut Gökdemir de “Top-
lu iş sözleşmemizle; üyelerimizin ücretlerinde yüzde 20.30, 
yani gerçekleşen enflasyon oranında artış yapıldı. İkinci yıl 
ücret zammı da enflasyon artı 1 puan olarak gerçekleşecek. 
Toplu iş sözleşmemizin üyelerimiz, Sendikamız ve Erenler 
Belediyemiz için hayırlı ve bereketli olmasını Allah’tan niyaz 
ediyorum” dedi.

Hatay/Reyhanlı ve Yayladağı 
Belediyeleri

Sendikamız HİZMET-İŞ ile Hatay’a bağlı Reyhanlı ve Yayladağı 
Belediyeleri arasında toplu iş sözleşmesi imzalandı.
Toplu iş sözleşmeleri İskenderun Şube Başkanımız Mehmet 
Yetim, Yayladağı Belediye Başkanı Mehmet Kalkan ve Reyhanlı 
Belediye Başkanı Mimar Mehmet Çüter arasında imzalandı.
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Muş Belediyesi

Ankara/Gölbaşı Belediyesi

Ordu/Perşembe Belediyesi

Sendikamız HİZMET-İŞ ile Muş Belediye Temizlik Hizmetleri 
İnşaat Gıda Nakliyat Sanayi ve Ticaret LTD. ŞTİ. arasında 400 
işçiyi kapsayan toplu iş sözleşmesi görüşmeleri olumlu so-
nuçlanarak imza altına alındı.
Topu iş sözleşmesi Muş Şube Başkanımız Yaşar Kalır ve Muş 
Belediye Başkanı Feyat Asya tarafından imzalandı.
1 yıl süreli olarak imzalanan toplu iş sözleşmesi hükümle-
ri gereği üyelerimizin ücretlerine birinci altı ay için yüzde 8, 
ikinci altı ay için yüzde 4 zam yapılırken sosyal yardımlarda da 
önemli artışlar yapıldı.

Toplu iş sözleşmesi imza töreninde konuşan Genel Başkan Yardımcımız Celal Yıldız, “Sözleşmenin imzalanmasında Gölbaşı Belediye 
Başkanı Fatih Duruay, Gölbaşı Belediyesi İnsan Kaynakları Müdürü Halis Yıldız ve emeği geçenlere teşekkür ediyorum” dedi.
Gölbaşı Belediye Başkanı Fatih Duruay ile Ankara 4 No’lu Şube Başkanımız Yusuf Güler de sözleşmenin hayırlı olması temennisinde 
bulundular.
İki yıl süreli olarak imzalanan toplu iş sözleşmesi gereği, üyelerimizin maaşlarında birinci yılın ilk altı ayında yüzde 11, ikinci altı 
ayında yüzde 10, ikinci yılın ilk altı ayında yüzde 11, ikinci altı ayında ise yüzde 10 oranında artış yapıldı.

Sendikamız ile Ordu’ya bağlı Perşembe Belediyesi arasında 
toplu iş sözleşmesi imzalandı. Toplu iş sözleşmesi Ordu Şube 
Başkanımız Nevzat Acu ile Perşembe Belediye Başkanı Kemal 
Bahtiyar arasında imzalandı.
Ordu Şube Başkanımız Acu, “Toplu iş sözleşmesinin imzalan-
masında emeği geçen, Perşembe Belediye Başkanı Kemal 
Bahtiyar’a şahsım, yönetim kurulumuz ve üyelerimiz adına 
teşekkür ederim. İmzalanan toplu iş sözleşmesi Sendikamıza, 
Perşembe Belediyesi’ne ve tüm çalışanlara hayırlı uğurlu ol-
sun” dedi.

Sendikamız ile Ankara Gölbaşı Belediyesi arasın-
da bir süredir devam eden toplu iş sözleşmesi 
müzakerelerinin anlaşma ile sonuçlanması üze-
rine Gölbaşı Belediyesi’nde imzalar atıldı.
2 yıl süreli olan toplu iş sözleşmesi Genel Başkan 
Yardımcımız Celal Yıldız, Gölbaşı Belediye Başka-
nı Fatih Duruay ve Ankara 4 No’lu Şube Başkanı-
mız Yusuf Güler tarafından imzalandı.

|  239

TOPLU İŞ SÖZLEŞMELERİ



Sendikamız ile Gümüşhane’ye bağlı Kelkit Belediyesi arasın-
da bir süredir devam eden toplu iş sözleşmesi görüşmeleri 
olumlu sonuçlanarak imza altına alındı.
Toplu iş sözleşmesi, Erzincan Şube Başkanımız Harun Mutlu 
ile Kelkit Belediye Başkanı Ünal Yılmaz tarafından imzalandı.
1 yıl geçerli olacak toplu iş sözleşmesi kapsamında üyelerimi-
zin ücretlerine  %23 oranında zam yapıldı.
İmza töreninde konuşan Erzincan Şube Başkanımız Mutlu, 
toplu iş sözleşmesinin Sendikamıza, üyelerimize ve Kelkit Be-
lediyesine hayırlı olmasını temenni etti.

Ordu/Kabataş Belediyesi Gümüşhane/Kelkit Belediyesi

Denizli/Çivril Belediyesi

Sendikamız ile Ordu’ya bağlı Kabataş Belediyesi arasında top-
lu iş sözleşmesi imzalandı.
Toplu iş sözleşmesi Ordu Şube Başkanımız Nevzat Acu ile Ka-
bataş Belediye Başkanı Yakup Yılmaz arasında imzalandı.
Ordu Şube Başkanımız Nevzat Acu, “İmzalanan toplu iş söz-
leşmesi Sendikamıza, Kabataş Belediyesi’ne ve tüm çalışanla-
ra hayırlı uğurlu olsun” diye konuştu.

Sendikamız ile Denizli’ye bağlı Çivril Belediyesi arasında toplu 
iş sözleşmesi imzalandı.
Toplu iş sözleşmesi Denizli Şube Başkanımız Sezai Söylemez 
İle Çivril Belediye Başkanı Gürcan Güven arasında imzalandı.
3 yıllık olan ve 696 sayılı KHK ile belediyelerde taşerondan 
kadroya geçen işçilerin yararlandığı toplu iş sözleşmesi kapsa-
mında, üyelerimizin taban yevmiyelerine %20 oranında zam 
yapıldı. Sözleşme kapsamında ayrıca 52 günlük ilave tediye 
ikramiyesi verilmesi konusunda anlaşıldı.

Ordu/Kabataş Belediyesi Gümüşhane/Kelkit Belediyesi

Şanlıurfa/Haliliye Belediyesi

Sendikamız ile Şanlıurfa’ya bağlı Haliliye Belediyesi arasında 
devam eden toplu iş sözleşme müzakereleri anlaşma ile so-
nuçlanması üzerine Haliliye Belediyesi’nde imzalar atıldı.
Toplu iş sözleşmesi Şanlıurfa Şube Başkanımız Seydi Ey-
yüpoğlu ile Haliliye Belediye Başkanı Fevzi Demirkol arasında 
imzalandı.
Haliliye Belediye Başkanı Fevzi Demirkol ile Şanlıurfa Şube 
Başkanımız Seydi Eyyüpoğlu sözleşmenin hayırlı olması te-
mennisinde bulundu.
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Osmaniye/Bahçe Belediyesi Muş/Karaağaçlı Belediyesi

Muş/Erentepe Belediyesi

Sendikamız ile Osmaniye’ye bağlı Bahçe Belediyesi arasında 
devam eden toplu iş sözleşme müzakereleri anlaşma sağla-
narak törenle imzalandı.
Toplu iş sözleşmesi Adana Şube Başkanımız Abdurrahman 
Yücel ile Bahçe Belediyesi Başkanı İbrahim Baz tarından im-
zalandı.
2 yıl geçerli olacak toplu iş sözleşmesine göre üyelerimiz üc-
retlerine birinci yılda %22.5 oranında zam yapılırken, ikinci 
yılda gerçekleşecek yıllık enflasyon artış oranına ek %5 refah 
payı ilave edilecek. Sözleşmede ayrıca sosyal yardımlara %20 
oranında zam yapılması konusunda anlaşıldı.
İmza töreninde konuşan Adana Şube Başkanımız Abdurrah-
man Yücel, “İmzalanan toplu iş sözleşmesinin Bahçe Beledi-
yesine, Sendikamıza, ve üyelerimize hayırlara vesile olmasını 
diliyorum. Çok şükür 5 yılı geride bıraktık. Bugüne kadar hiç 
bir üyemizden maaşlarımızı alamıyoruz gibi sözler duymadık. 
Bundan dolayı belediye başkanımıza huzurlarınızda teşekkür 
ediyorum” dedi.

Sendikamız ile Muş’un Merkez ilçesine bağlı Karaağaçlı Bele-
diyesi arasında toplu iş sözleşmesi imzalandı.
Toplu iş sözleşmesi, Muş Şube Başkanımız Yaşar Kalır ve Ka-
raağaçlı Belediye Başkanı Suphi Özbayam arasında imzalandı.
Toplu iş sözleşmesi kapsamında üyelerimize %36 oranında 
zam yapıldı.
Toplu iş sözleşmesi töreninde konuşan Muş Şube Başkanı-
mız Yaşar Kalır, “Sendikamız, emekçilerimiz ve şahsım adına, 
Başkan Özbayam ‘a yüzde 36 oranında zam yapmasından 
dolayı teşekkür ediyorum. Bu sözleşmenin diğer belediyele-
re de örnek olmasını temenni ediyorum” dedi.
Karaağaçlı Belediye Başkanı Özbayam ise yaptığı konuşma-
da, “Alın terleriyle daha yaşanabilir bir Karaağaçlı için gece 
gündüz demeden çalışan işçi kardeşlerimize bu sözleşme ile 
yüzde 36 oranında zam yapmış olduk. Onların emeklerinin 
karşılığı ödenmez ama imkânlarımız dahilinde bu oranda bir 
zam yapmanın mutluluğunu yaşıyoruz” dedi.

Sendikamız ile Muş’a bağlı Erentepe Belediyesi iştiraki Perso-
nel LTD. ŞTİ. arasında toplu iş sözleşmesi imzalandı.
Toplu iş sözleşmesi Muş Şube Başkanımız Yaşar Kalır ve Bu-
lanık Kaymakamı ayrıca Erentepe Belediye Başkan Vekili olan 
Hacı Arslan Uzun tarafından imzalandı.
3 yıl süreli olarak imzalanan toplu iş sözleşmesine göre üye-
lerimizin ücretlerine %36 oranında zam yapıldı. Sözleşme 
kapsamında ayrıca sosyal yardımlarda da iyileştirilmelere 
gidildi.

Sendikamız HİZMET-İŞ ile Yozgat’a bağlı Umutlu Belediyesi 
arasında toplu iş sözleşmesi imzalandı.
Toplu iş sözleşmesi, Yozgat Şube Başkanımız Ferman Zararsız ve 
Umutlu Belediye Başkanı Hidayet Karabulut arasında imzalandı.
3 yıl geçerli olacak toplu iş sözleşmesi kapsamında üyeleri-
mizin ücretlerine %32 oranında zam yapılırken, Yozgat Şube 
Başkanımız Zararsız, Umutlu Belediye Başkanı Karabulut’a te-
şekkürlerini iletti. Zararsız, anlaşmanın tüm emekçilere hayırlı 
olmasını diledi.

Yozgat/Umutlu Belediyesi
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Denizli/Pamukkale BelediyesiMuş/Varto Belediyesi

Tokat/Pazar Belediyesi Muş/Sungu Belediyesi

Sendikamız ile Muş’a bağlı Sungu Belediyesi iştiraki Personel 
LTD. ŞTİ. arasında toplu iş sözleşmesi görüşmeleri olumlu so-
nuçlanarak imza altına alındı.
Toplu iş sözleşmesi Muş Şube Başkanımız Yaşar Kalır ve Sun-
gu Belediye Başkanı Bedrettin ÇETİN tarafından imzalandı.
3 yıl olarak imzalanan toplu iş sözleşmesi hükümleri gereği 
üyelerimizin ücretlerine %36 oranında zam yapılırken, sosyal 
yardımlarda da iyileştirmelere gidildi.

Sendikamız ile Muş’a bağlı Varto Belediyesi bünyesinde hiz-
met veren Personel LTD. ŞTİ. arasında 40 işçiyi kapsayan top-
lu iş sözleşmesi görüşmeleri olumlu sonuçlanarak imza altına 
alındı.
Toplu iş sözleşmesi Muş Şube Başkanımız Yaşar Kalır ve Varto 
Kaymakamı ve Belediye Vekili olan Erkan Kaçmaz tarafından 
imzalandı.
3 yıl geçerli olacak toplu iş sözleşmesine göre üyelerimizin 
ücretlerine %36 oranında zam yapıldı. Ayrıca sözleşme kap-
samında sosyal yardımlarda da önemli artışlar sağlandı

Sendikamız ile Denizli’ye bağlı Pamukkale Belediyesi arasında 
toplu iş sözleşmesi imzalandı.
Toplu iş sözleşmesi Denizli Şube Başkanımız Sezai Söylemez 
ve Pamukkale Belediye Başkanı Hüseyin Gürlesin arasında 
imzalandı.
1 yıl geçerli olacak toplu iş sözleşmesine göre üyelerimizin 
taban yevmiyelerine %20 oranında zam yapılırken, üyeleri-
mizin ilk defa yemek yardımı alması konusunda anlaşmaya 
varıldı.

Sendikamız HİZMET-İŞ ile Tokat/Pazar Belediyesi arasında 
devam eden toplu iş sözleşmesi görüşmeleri olumlu sonuç-
lanarak imza altına alındı.
Toplu iş sözleşmesi Tokat Şube Başkanımız ve Pazar Belediye 
başkanı Şerafettin Pervanlar arasında imzalandı. Toplu iş söz-
leşmesi 3 yıl süreli olarak imzalandı.
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Adana/Tufanbeyli Belediyesi

Burdur/Gölhisar Belediyesi

Sendikamız HİZMET-İŞ ile Adana/Tufanbeyli Belediyesi arasında de-
vam eden toplu iş sözleşme görüşmeleri olumlu sonuçlanarak imza 
altına alındı.
3 yıl süreli olan toplu iş sözleşmesi Adana Şube Başkanımız Ab-
durrahman Yücel ile Tufanbeyli Belediye Başkanı Remzi Ergü tara-
fından imzalandı. İmza törenine şube Sekreterimiz Mehmet Gök, 
işyeri sendika temsilcimiz Bayram Arıkan, Tufanbeyli Belediyesi 
Yazı İşleri Müdürü İbrahim Ozan ve Mali Hizmetler Müdürü Adem 
Bakadur katıldı.
Üyelerimizin ücretlerine toplu iş sözleşmesinin 1.yılında %20 ora-
nında zam uygulanacak. Sözleşmenin 2. ve 3. yıllarında ise gerçek-
leşecek enflasyon artış oranına %4 refah payı ilave edilecek. Sosyal 
Yardımlara ise %20 civarında artış sağlandı.

Sendikamız ile Burdur’a bağlı Gölhisar Belediyesi arasında toplu 
iş sözleşmesi imzalandı.
Toplu iş sözleşmesi Denizli Şube Başkanımız Sezai Söylemez ile 
Gölhisar Belediye Başkanı Dr. Ramazan Canural arasında imza-
landı.
3 yıllık olacak toplu iş sözleşmesi kapsamında üyelerimizin üc-
retlerine ilk yıl enflasyon artış oranında zam yapılırken, ikinci ve 
üçüncü yıllarda da gerçekleşecek olan enflasyon oranında zam 
yapılması kararı alındı.
Toplu iş sözleşmesinde konuşan Denizli Şube Başkanımız Sezai 
Söylemez, “Toplu iş sözleşmemiz Sendikamıza, üyelerimize ve 
Gölhisar Belediyemize hayırlı olsun” dedi.

Düzce/Cumayeri Belediyesi

Sendikamız ile Düzce’ye bağlı Cumayeri Belediyesi ara-
sında bir süredir yürütülen toplu iş sözleşme görüşmeleri 
anlaşma ile sonuçlanarak imza altına alındı.
Üç yıl geçerli olacak olan toplu iş sözleşmesi Sakarya Şube 
Başkanımız Mehmet Mesut Gökdemir ile Cumayeri Bele-
diye Başkanı Recep Tuna arasında imzalandı.
Sakarya Şube Başkanımız Mehmet Mesut Gökdemir, “İş-
çilerimiz yaz demeden, kış demeden halkımızın ferahı için 
ellerinden gelen gayreti gösteriyorlar. Aldıkları zammı ai-
leleri ile birlikte huzur içinde harcasınlar” dedi.
Sakarya Şube Başkanımız Gökdemir, katkılarından ötürü 
Belediye Başkanı Recep Tuna’ya teşekkür etti.
Recep Tuna, “Cumayeri Belediyesi olarak enflasyon far-
kını işçi kardeşlerimize yansıtma gereği duyduk. Bu toplu 
iş sözleşmesinin çalışanlarımıza, sendikamıza, ülkemize 
hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu.
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Muş/Solhan Belediyesi

Kayseri/Yeşilhisar/Yazıhüyük Belediyeleri

Muş/Ilıcalar Belediyesi

Sendikamız HİZMET-İŞ ile Solhan Belediyesi arasında devam 
eden toplu iş sözleşmesi görüşmeleri olumlu sonuçlanarak 
imza altına alındı.
Toplu iş sözleşmesi Muş Şube Başkanımız Yaşar Kalır, Şube 
Sekreterimiz Aydın Çifçi ve Solhan Belediye başkanı Abdulha-
kim Yıldız tarafından imzalandı.
1 yıl süreli olarak imzalanan toplu iş sözleşmesi hükümleri ge-
reği üyelerimizin taban ücretleri ciddi oranda artarken sosyal 
haklarda ise yüzde 10 zam yapıldı.

Sendikamız HİZMET-İŞ ile Ilıcalar Belediyesi arasında devam 
eden toplu iş sözleşmesi görüşmeleri anlaşma ile sonuçlandı.
Toplu iş sözleşmesi Muş Şube Başkanımız Yaşar Kalır, Şube 
Sekreterimiz Aydın Çifçi ve Ilıcalar Belediye Başkanı M.Akif 
Günerigök arasında imzalandı.
Toplu iş sözleşmesi 3 yıl süreli olarak imzalandı. İmzalanan 
toplu iş sözleşmesi hükümleri gereği üyelerimizin ücretlerine 
birinci yıl yüzde 25, ikinci ve üçüncü yıllar için yüzde 15 artış 
sağlandı.

Sendikamız HİZMET-İŞ ile Kayseri’ye bağlı Yeşilhisar ve Yazıhüyük 
Belediyeleri arasında bir süredir yürütülen toplu iş sözleşme gö-
rüşmeleri anlaşma ile sonuçlanarak imza altına alındı.
HAK-İŞ Konfederasyonu Kayseri İl Başkanı ve Sendikamız Kayseri 
Şube Başkanı Serhat Çelik, Yeşilhisar ve Yazıhüyük Belediyelerin-
de görüşmeler neticesinde sonuca ulaştıklarını belirterek, “Ya-
zıhüyük Belediyesinde bir süredir devam eden toplu iş sözleş-
memiz sonuçlanarak imza altına alınmıştır. 1 yıllığına imza altına 
aldığımız sözleşmemizle birlikte üyelerimize yüzde 26 oranın da 
zam yapılacaktır. Yeşilhisar Belediyemizde de anlaşmamız 1 yıl-
lığına olmuştur. Sosyal haklarla birlikte ücret artışımız yüzde 22 
oranın da olacaktır” dedi.
Yeşilhisar Belediye Başkanı Abdulkadir Akdeniz imza törenin de 
asgari ücretin yüzde 26 oranında artış olduğu için çalışanlarının 

enflasyon altında ezdirmemek için zam verdiklerini ifade ederek, “ Yeşilhisar Belediyesi olarak asgari ücrete yapılan zammı işçi 
kardeşlerimize yansıtma gereği duyduk. Ülkemizde yaşanan enflasyon da çalışan arkadaşlarımızı ezdirmemek için böyle bir karar 
aldık. Şükür ki kimseye bir kuruş bile borcumuz yok. Allah çalışanlarımıza aldıkları bu zammı ağız tadıyla harcamayı nasip etsin. Bu 
toplu iş sözleşmesinin çalışanlarımıza, sendikamıza, ülkemize hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu.
Yazıhüyük Belediye Başkanı Cengiz Çavdar ise imza törenin de belediyenin imkânları nispetinde çalışanlarına en iyi zammı verdik-
lerini dile getirerek, “İşçilerimiz yaz demeden, kış demeden halkımızın ferahı için ellerinden gelen gayreti gösteriyorlar. Aldıkları 
zammı aileleri ile birlikte huzur içinde harcasınlar dedi” şeklinde konuştu.
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Sakarya/Kaynarca Belediyesi

Trabzon/Beşikdüzü Belediyesi

Balıkesir/Altıeylül Belediyesi

Sendikamız HİZMET-İŞ ile Kaynarca Belediyesi arasında bir 
süredir devam eden müzakerelerin anlaşma ile sonuçlanması 
üzerine Kaynarca Belediyesi’nde imzalar atıldı.
2 yıl süreli olan toplu iş sözleşmesi Sakarya Şube Başkanımız 
Mehmet Mesut Gökdemir ve Kaynarca Belediye Başkanı Zey-
nur Özel tarafından imzalandı.
Gökdemir yaptığı konuşmada, Kaynarca Belediyesi ile imzala-
nan toplu iş sözleşmesi ile üyelerimizin bölgedeki en iyi maaşı 
almasını istediğini ve bunun için çalıştıklarını belirterek, “İş-
çilerin çalışma şartlarını daha da iyileştirmek için gayret gös-
teriyoruz. İşçiye ve emeğe her zaman sahip çıkıyoruz” dedi.

Sendikamız HİZMET-İŞ ile Balıkesir’e bağlı Altıeylül Beledi-
yesi arasında devam eden toplu iş sözleşmesi görüşmeleri 
olumlu sonuçlanarak imza altına alındı.
Toplu iş sözleşmesi Balıkesir Şube Başkanımız Savaş Dal ve 
Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı arasında imzalandı.
Balıkesir Şube Başkanımız Savaş Dal, imzalanan toplu iş söz-
leşmesinin sendikamıza ve üyelerimize hayırlı olmasını dile-
di.

Sendikamız ile Trabzon’a bağlı Beşikdüzü Bele-
diyesi arasında yürütülen toplu iş sözleşmesi 
görüşmeleri anlaşma ile sonuçlandı.
Toplu İş Sözleşmesi Trabzon Şube Başkanımız 
İsmail Hakkı Kaplan ile Beşikdüzü Belediye 
Başkanı Orhan Bıçakcıoğlu arasında imzaladı.
Sendikamızın Beşikdüzü Belediyesi’nde im-
zaladığı ilk toplu iş sözleşmesi olma özelliğini 
taşıyan sözleşme 3 yıl geçerli olacak. Toplu iş 
sözleşmesi kapsamında üyelerimizin ücretle-
rine ilk yıl için %20 zam yapılırken, ikinci ve 
üçüncü yıllar için gerçekleşecek olan enflas-
yon oranına +5 puan eklenerek artış yapılması 
kararlaştırıldı. Ayrıca sözleşme kapsamında 
sosyal haklarda da %30-40 oranlarında iyileş-
tirilmeler yapıldı.

Trabzon Şube Başkanımız İsmail Hakkı Kaplan üyelerimizi enflasyona ezdirmeyen Bıçakçıoğlu’na teşekkür ederken, toplu iş sözleş-
mesinin sendikamıza, belediyemize ve üyelerimize hayırlı olmasını temenni etti.

|  245

TOPLU İŞ SÖZLEŞMELERİ



Erzincan/Kargın Belediyesi

Trabzon/Yomra Belediyesi Muş/Konukbekler Belediyesi

Sendikamız HİZMET-İŞ ile Kargın Belediyesi arasında devam 
eden toplu iş sözleşmesi görüşmeleri olumlu sonuçlanarak 
imza altına alındı.
Toplu iş sözleşmesi, Erzincan Şube Başkanımız Harun Mutlu 
ile Kargın Belediye Başkanı Ramiz Aydın tarafından imzalan-
dı.
1 yıl süreli olarak imzalanan toplu iş sözleşmesi hükümleri 
gereği ücretlerde %30 artış sağlandı.

Erzincan/Söğütlü Belediyesi

Sendikamız HİZMET-İŞ ile Söğütlü Belediyesi arasında devam 
eden toplu iş sözleşmesi görüşmeleri olumlu sonuçlanarak 
imza altına alındı.
Toplu iş sözleşmesi, Erzincan Şube Başkanımız Harun Mutlu 
ile Söğütlü Belediye Başkanı Hasan Türkel tarafından imzalan-
dı.
1 yıl süreli olarak imzalanan toplu iş sözleşmesi hükümleri ge-
reği ücretlerde %23 artış sağlandı.

Sendikamız ile Trabzon’a bağlı Yomra Belediyesi’nde toplu iş 
sözleşmesi imzalandı.
Toplu iş sözleşmesi Trabzon Şube Başkanımız İsmail Hakkı 
Kaplan ve Yomra Belediye Başkanı İbrahim Sağıroğlu arasın-
da imzalandı.
3 yıllık sözleşme kapsamında üyelerimizin yevmiyelerine ilk 
yıl için 26 TL zam yapılırken, ikinci ve üçüncü yıllar için açık-
lanacak olan enflasyon oranına +3 puan eklenerek zam ya-
pılması kararlaştırıldı. Ayrıca sosyal yardımlarda da %20-30 
oranında iyileştirilmeler yapılırken, 13 gün olan ikramiyeler 
30 güne çıkarıldı.

Sendikamız HİZMET-İŞ ile Konukbekler Belediyesi arasındaki 
toplu iş sözleşmesi Muş Şube Başkanımız Yaşar Kalır ile Ko-
nukbekler Belediye Başkanı Mahmut Subaşı tarafından im-
zalandı.
3 yıl süreyle imzalanan toplu iş sözleşmesi gereği üyeleri-
mizin taban yevmiyelerine sözleşmenin birinci yılında %27, 
ikinci yılında %25 ve üçüncü yılında %25 oranında zam uy-
gulandı.
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Düzce Belediyesi/YEYPAŞ Bingöl/Arakonak Belediyesi

Sendikamız HİZMET-İŞ ile Düzce Belediyesi’ne bağlı YEY-
PAŞ’ta çalışan işçiler için toplu iş sözleşmesi imzalandı.
1 yıl süreyle geçerli olan toplu iş sözleşmesi,  Sakarya Şube 
Başkanımız Mehmet Mesut Gökdemir, YEYPAŞ Yönetim Ku-
rulu Başkanı Elif Sezer Cebar ve Genel Müdür Yardımcısı Lale 
Çakır tarafından imzalandı.
Sakarya Şube Başkanımız Mehmet Mesut Gökdemir, toplu iş 
sözleşmesinin üyelerimize hayırlı olmasını diledi.

Sendikamız HİZMET-İŞ ile Bingöl’e bağlı Arakonak Belediye-
si arasında 3 yıllık toplu iş sözleşmesi imzalandı.
Toplu iş sözleşmesi Muş Şube Başkanımız Yaşar Kalır ile 
Arakonak Belediye Başkanı Mustafa Döner tarafından im-
zalandı.
Muş Şube Başkanımız Yaşar Kalır, toplu iş sözleşmesinin 
sendikamıza ve üyelerimize hayırlı olması temennisinde 
bulundu.
Arakonak Belediye Başkanı Mustafa Döner, toplu iş söz-
leşmesinin çok anlamlı olduğunu belirterek, “Yapılan bu 
sözleşmenin iyi sonuçlar doğuracağının bilincindeyiz” dedi.

Sendikamız HİZMET-İŞ ile Bitlis’in Güroymak Belediyesi ara-
sında devam eden toplu iş sözleşmesi görüşmeleri sonuçla-
narak imza altına alındı.
Toplu iş sözleşmesi Muş Şube Başkanımız Yaşar Kalır ve Gü-
roymak Belediye Başkanı Ufuk Özen Alibeyoğlu tarafından 
imzalandı.
Üç yıl süreli olarak imzalanan toplu iş sözleşmesi gereği üye-
lerimizin maaşlarında birinci yılında %22, ikinci yılında %17 
ve üçüncü yılında %17 oranında artış yapıldı.

Sendikamız HİZMET-İŞ ile Edirne’nin Keşan ilçesine bağlı Be-
yendik Belde Belediyesi arasında toplu iş sözleşmesi imzalan-
dı.
Toplu iş sözleşmesi, İstanbul 4 No’lu Şube Başkanımız Reşat 
Kaya, Edirne İl Başkanımız Emre Promet ve Beyendik Belde 
Başkanı Nuran Uslu tarafından imzalandı.
Edirne İl Başkanımız Emre Promet, 3 yıllık yapılan toplu iş 
sözleşmesinde üyelerimizin günlük yevmiyelerinde ve sosyal 
haklarında da önemli oranda artış sağlandığını belirtti.

Bitlis/Güroymak Belediyesi Edirne/Keşan/Beyendik Belediyeleri
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Adana Saimbeyli Belediyesi Balıkesir/Gönen Belediyesi

Sendikamız HİZMET-İŞ ile Adana’ya bağlı Saimbeyli Belediye-
si arasında toplu iş sözleşmesi imzalandı.
Toplu iş sözleşmesi, Adana Şube Başkanımız Abdurrahman 
Yücel ve Saimbeyli Belediye Başkanı Mustafa Şahin Gökçe 
arasında imzalandı.
İki yıl geçerli olan toplu iş sözleşmesi kapsamında, üyeleri-
mizin ücretlerine ilk yıl için %15 zam yapılırken, ikinci yıl için 
enflasyon artış oranından %5 refah payı ilave edilecek.
Toplu İş Sözleşmesinde Adana Şube Başkanımız Abdurrah-
man Yücel, Saimbeyli Belediye Başkanı Mustafa Şahin Gök-
çe’ye teşekkürlerini iletirken, toplu iş sözleşmesinin emekçi-
lere hayırlı olmasını diledi.

Sendikamız HİZMET-İŞ ile Balıkesir’e bağlı Gönen Belediyesi 
arasında devam eden toplu iş sözleşmesi müzakereleri son-
rası imzalar atıldı.
Toplu iş sözleşmesi Balıkesir Şube Başkanımız Savaş Dal ve 
Gönen Belediye Başkanı Hüseyin Yakar tarafından imzalandı.

Erzincan/Yalnızbağ Belediyesi Kayseri/Hacılar Belediyesi

Sendikamız HİZMET-İŞ ile Yalnızbağ Belediyesi arasında bir 
süredir devam eden toplu iş sözleşmesi görüşmeleri olumlu 
sonuçlanarak imza altına alındı.
Toplu iş sözleşmesi, Erzincan Şube Başkanımız Harun Mutlu 
ile Yalnızbağ Belediye Başkanı Zehnai Süzen tarafından im-
zalandı. 2 yıl geçerli olacak toplu iş sözleşmesi kapsamında 
üyelerimizin ücretlerine her yıl için %26 oranında zam yapıldı.

Sendikamız ile Kayseri’ye bağlı Hacılar Belediyesi arasında 
toplu iş sözleşmesi imzalandı.
Toplu iş sözleşmesi Kayseri Şube Başkanımız Serhat Çelik ve 
Hacılar Belediye Başkan Vekili Bilal Özdoğan arasında imza-
landı.
1 yıl geçerli olacak olan toplu iş sözleşmesine göre üyelerimi-
zin ücretlerine ve sosyal haklarına %21 oranında zam yapıldı. 
İmza töreninde konuşan Kayseri Şube Başkanımız Çelik, Bele-
diye Başkan Vekiline sözleşme için teşekkürlerini iletirken iş 
sözleşmesinin tüm üyelerimize hayırlı olmasını temenni etti.
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Sendikamız ile Kütahya’ya bağlı Emet Belediyesi arasında top-
lu iş sözleşmesi imzalandı.
İmza töreni, Ege Bölge Başkanımız Ahmet Özen, Emet Beledi-
ye Başkanı Mustafa Koca, Sendikamızın iş yeri temsilcileri ve 
üyelerimizin katılımıyla gerçekleşti.
Toplu iş sözleşmesine göre üyelerimizin alacakları ücretlere 
ilk altı ay için %20+4, ikinci altı ay içinde %10 zam uygulana-
cak. Ayrıca üyelerimize 20 gün ikramiye verilmesi konusunda 
anlaşmaya varıldı.

Sendikamız ile Kayseri’ye bağlı Talas Belediyesi arasında top-
lu iş sözleşmesi imzalandı.
Toplu iş sözleşmesi Kayseri Şube Başkanımız Serhat Çelik ve 
Talas Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu arasında imzala-
nırken törene Sendikamızın iş yeri temsilcileri, belediye baş-
kan yardımcıları ve üyelerimiz katıldı.
1 yıl geçerli olacak toplu iş sözleşmesine göre üyelerimizin üc-
retlerine ve sosyal haklarına %17 ila %20 arasında zam yapıldı.
İmza töreninde konuşan Kayseri Şube Başkanımız Serhat 
Çelik, yapılan toplu iş sözleşmesinin tüm üyelerimize hayırlı 
olmasını diledi.

Kütahya/Emet Belediyesi Kayseri/Talas Belediyesi

Sendikamız ile Niğde’ye bağlı Alay Belediyesi arasında toplu iş 
sözleşmesi imzalandı.
Toplu iş sözleşmesi Niğde Şube Başkanımız Gökhan Demir-
cioğlu ve Alay Belediye Başkanı Tevfik Özbek arasında imza-
landı.
Toplu iş sözleşmesinde konuşan Niğde Şube Başkanımız De-
mircioğlu, “Sözleşmemizin yapılmasında sonuçlanmasında 
emekçiden yana tavrını ortaya koyarak destek veren ve çalı-
şanının hakkını savunan Alay Belediye Başkanımız Sayın Tev-
fik Özbek’e canı gönülden teşekkür ediyoruz. Alay Belediyesi 
çalışanı üyelerimize hayırlı olsun. Allah kazançlarını sağlık sıh-
hat içerisinde huzurla harcamayı nasip etsin” dedi.
Alay Belediye Başkanı Tevfik Özbek ise yapılan toplu iş sözleş-
mesinin hem çalışanlara hem de Sendikamıza hayırlı olmasını 
diledi.

Niğde/Alay Belediyesi

Sendikamız ile Trabzon’a bağlı Arsin Belediyesi arasında yü-
rütülen toplu iş sözleşmesi görüşmeleri olumlu sonuçlanarak 
imza altına alındı.
1 yıl geçerli olacak toplu iş sözleşmesi, Trabzon Şube Başkanı-
mız İsmail Hakkı Kaplan ile Arsin Belediye Başkanı Dr. Erdem 
Şen tarafından imzalandı.
Sendikamızın ilk defa toplu iş sözleşmesi yapmaya fırsat bul-
duğu Arsin’de üyelerimizin ücretlerine %20 oranında zam ya-
pıldı. Ayrıca sosyal haklar yardımlarında da %20-30 oranında 
düzeltmelere gidildi.

Trabzon/Arsin Belediyesi
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Sendikamız ile Eskişehir’e bağlı Mihalıççık Belediyesi’yle top-
lu iş sözleşmesi imzalandı.
3 yıl geçerli olacak olan toplu iş sözleşmesi kapsamında şirket 
işçisi üyelerimizin ücretlerine ilk yıl için %25 zam yapılırken, 
kadrolu üyelerimizin ücretlerine ise ilk yıl için %22 ücret zam-
mı uygulanacak. Ayrıca üyelerimize 52 gün ikramiye verilecek.
Ege Bölge Başkanımız Ahmet Özen’in de katıldığı toplu iş söz-
leşmesinde konuşan Eskişehir İl Başkanımız Ayşegül Durur, 
toplu iş sözleşmesinde emeği geçen Mihalıççık Belediye Baş-
kanı İsmail Uysal’a ve Başkan Vekili Orhan Ersöz’e teşekkürle-
rini iletti.

Eskişehir/Mihalıççık Belediyesi Yozgat/Saraykent Belediyesi

Sendikamız ile Yozgat’a bağlı Saraykent Belediyesi arasında 
toplu iş sözleşmesi imzalandı.
Toplu iş sözleşmesi Yozgat Şube Başkanımız Ferman Zararsız 
ile Saraykent Belediye Başkanı Ahmet Öçal arasında imzalan-
dı.
2 yıl geçerli olacak toplu iş sözleşmesine göre üyelerimizin 
ücretlerine %20 oranında zam yapılırken, en düşük taban 
yevmiye 156 TL’ye yükseldi.
Toplu iş sözleşmesinde konuşan Yozgat Şube Başkanımız Za-
rarsız, “ Toplu iş sözleşmesinin imzalanmasında emeği geçen, 
alın teri ve emeğin karşılığını zamanında ödeyen Saraykent 
Belediye Başkanı Ahmet Öçal’a şahsım, yönetim kurulumuz 
ve üyelerimiz adına teşekkür ederim. İmzalanan toplu iş söz-
leşmesi Sendikamıza, Saraykent Belediyesine ve tüm çalışan-
lara hayırlı uğurlu olsun” dedi.

Sendikamız HİZMET-İŞ ile Eskişehir’e bağlı Se-
yitgazi Belediyesi arasında devam eden toplu 
iş sözleşmesi görüşmeleri olumlu sonuçlanarak 
imza altına alındı.
Toplu iş sözleşmesi 16 Ocak 2019 tarihinde Ge-
nel Başkan Yardımcımız Celal Yıldız ve Seyitgazi 
Belediye Başkanı Hasan Kalın tarafından imza-
landı.
Toplu iş sözleşmesi imza törenine Mali İşler-
den Sorumlu Genel Başkan Yardımcımız Celal 
Yıldız, Seyitgazi Belediye Başkanı Hasan Kalın, 
Ege Bölge Başkanımız Ahmet Özen, Eskişehir İl 
Başkanımız Ayşegül Durur, üyelerimiz ve basın 
mensupları katıldı.
Yıldız: İşletmelerimizi Rakip Değil Ortak 
Olarak Görüyoruz
İmza töreninde konuşan Genel Başkan Yardım-

cımız Celal Yıldız, toplu iş sözleşmesinin hem sendikamız hemde üyelerimiz adına hayırlar getirmesini dileyerek, “Toplu iş sözleş-
mesinin anlayış içerisinde gerçekleştirilmesi önemli.  HİZMET-İŞ olarak işletmelerimizi rakip değil ortak olarak görüyoruz

Eskişehir/Seyitgazi Belediyesi
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Sendikamız ile Yozgat’ın Aydıncık İlçesine bağlı Baydiğin Belediyesi 
şirketi olan Baydiğin Belediye Personel Limited Şirketi arasında toplu 
iş sözleşmesi imzalandı.
Toplu İş Sözleşmesi, Yozgat Şube Başkanımız Ferman Zararsız ile Bay-
diğin Belediye Başkanı Osman Uslu arasında imzalandı.
1.5 yıl geçerli olacak toplu iş sözleşmesine göre, sosyal haklar hariç 
işçilerin taban ücretlerine birinci yılın ilk altı ayında %10 zam yapı-
lırken sonraki dönemde her altı ay için %4 zam yapıldı. Üyelerimize 
ayrıca yılda 40 yevmiye tutarında ikramiye ödenecek.
İmza töreninde konuşan Ferman Zararsız, toplu iş sözleşmesinin im-
zalamasında emeği geçen Baydiğin Belediye Bakanı Osman Uslu’ya 
teşekkürlerini iletirken toplu iş sözleşmesinin tüm emekçilere hayırlı 
olmasını diledi.

Yozgat/Baydiğin Belediyesi

Sendikamız ile Trabzon’a bağlı Akçaabat Belediyesi arasında top-
lu iş sözleşmesi imzalandı.
Toplu iş sözleşmesi Trabzon Şube Başkanımız İsmail Hakkı Kap-
lan ve Akçaabat Belediye Başkanı Şefik Türkmen arasında imza-
landı.
1 yıl geçerli olacak iş sözleşmesine göre üyelerimizin ücretlerine 
ilk altı ay için %11 oranında zam yapılırken, ikinci altı ay için de 
%10 oranında zam yapıldı. Sözleşme kapsamında ayrıca sosyal 
haklar kalemlerinde de %20-25 oranlarında iyileştirmeler yapıl-
dı.
Sözleşme töreninde konuşan Trabzon Şube Başkanımız Kaplan, 
“İşçilerimizi enflasyona ezdirmeyen Belediye Başkanımız Şefik 
Türkmen'e teşekkür ederiz” dedi

Trabzon/Akçaabat Belediyesi

Sendikamız HİZMET-İŞ ile Yozgat’ın Boğazlıyan İlçesi-
ne bağlı Sırçalı Belediyesi arasında toplu iş sözleşmesi 
imzalandı.
Toplu iş sözleşmesi, Yozgat Şube Başkanımız Ferman 
Zararsız ve Sırçalı Belediye Başkanı Tamer Gümüş ara-
sında imzalandı.
3 yıl geçerli olacak toplu iş sözleşmesi kapsamında 
üyelerimizin ücretlerine %30 oranında zam yapılır-
ken, 60 gün ikramiye ve 52 günlük tediye olmak üzere 
yılda 112 yevmiye tutarında ikramiye ödenmesi konu-
sunda da anlaşmaya varıldı.
Toplu İş Sözleşmesinde Yozgat Şube Başkanımız Za-
rarsız, Sırçalı Belediye Başkanı Gümüş’e teşekkürlerini 
iletirken, toplu iş sözleşmesinin tüm emekçilere ha-
yırlı olmasını diledi.

Yozgat/Sırçalı Belediyesi
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Van Şube Başkanlığımızın yeni hizmet 
binası, 11 Mart 2019 tarihinde törenle 
açıldı.
Açılışa Genel Başkanımız Mahmut Ars-
lan, Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, AK 
Parti Van Milletvekili İrfan Kartal, HAK-İŞ 
Van İl Başkanı ve Sendikamız HİZMET-İŞ 
Van Şube Başkanı Abdullah Efeoğlu, 
HAK-İŞ’e bağlı sendikaların Van İl ve Şube 
Başkanları, işyeri sendika temsilcilerimiz, 
komitelerimizin başkanları, sivil toplum 
kuruluşlarının temsilcileri ve çok sayıda 
davetli katıldı.
Van Şube Başkanımız Abdullah Efeoğlu 
saygı duruşu ve istiklal marşının okun-
masının ardından bir açılış konuşması 
yaptı.
Van Şube Başkanlığımızın yeni hizmet bi-
nasının açılışında konuşan Genel Başka-
nımız Arslan, “HAK-İŞ olarak Türkiye’nin 
her yerinde örgütleniyoruz. Van’da da 
uzun bir sendikal geçmişimiz var. Hiçbir 
zaman bu bölgeden desteğimizi esirge-
medik, esirgemeyeceğiz” dedi.
Arslan, Van’daki huzur ve normalleşme-
yi önemsediğini belirti. HAK-İŞ’in Van’da 
örgütlü olmasının huzur ve barışa katkı 
yaptığını söyledi.
HAK-İŞ ve bağlı sendikaların Van’da 
önemli çalışmalar gerçekleştirdiğini 
kaydeden Arslan, yeni hizmet binasının 
HAK-İŞ’e, HİZMET-İŞ’e, Vanlı emekçileri 
hayırlı olmasını diledi.

Van Valisi Mehmet Emin Bilmez de 
Van’ın en büyük sorununun işsizlik ol-
duğunu belirterek, işsizlik sorununun 
çözülmesiyle birlikte diğer sorunların da 
çözüleceğini söyledi.
Emekçilerden Van’a sahip çıkmalarını is-
teyen Bilmez, Van Şubemizin yeni hizmet 
binasının hayırlı olmasını temenni etti.
AK Parti Van Milletvekili İrfan Kartal da 
sendikaların, demokrasinin en büyük de-
ğeri olduğunu ifade etti.

VAN ŞUBEMİZİN YENİ 
HİZMET BİNASI TÖRENLE AÇILDI
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18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi’nin 
104’üncü yıl dönümü dolayısıyla, HİZMET-İŞ Sendikamızda bir 
program düzenlendi.
Genel Merkez personelimize Çanakkale ruhunu yaşamaları için 
öğle yemeğinde, 104 yıl önce savaş sırasında askerlerin yediği 
komposto, buğday çorbası ve yarım ekmekten oluşan ‘Çanak-
kale menüsü’ ikram edildi.
Programa Genel Başkan Vekilimiz Av. Hüseyin Öz, Genel Sekre-
terimiz Ali Rıza Yılmaz, Öz İnşaat-İş Genel Başkanı Zekeriya Koca 
ve Genel Sekreter Yardımcılarımız ile Genel Merkez personeli 
katıldı.
Anma programı Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Ardından Ça-
nakkale Şehitleri için dua edildi.
Genel Başkan Vekilimiz Av. Hüseyin Öz, programda kısa bir ko-
nuşma yaparak, Anadolu’nun zor bir coğrafya olduğunu ve bu-
rada yaşamanın bedel gerektirdiğini kaydetti. Özelde Türklerin 
genelde ise tüm Müslümanların Batı dünyasıyla mücadelesinin 
bitmediğini ve hiçbir zaman da bitmeyeceğini vurguladı.
Çanakkale’de 220 bin insanın şehit olduğunu, Batı cephesinden 
ise 250 bin kişinin hayatını kaybettiğini hatırlatan Öz, şunları 
söyledi: “Karşımıza dikilen askerlerin pek çoğu İngiliz ve Fransız 
sömürgelerinden aldatılarak getirilen ve pek çoğu Müslüman 
insanlardı. O gün kandırdıkları Yeni Zelandalıları bugün yine 
kandırıyorlar, Yeni Zelanda’da ibadet halindeki 50 kardeşimiz 
şehit edildi. Hristiyan dünya Haçlı Seferleri sırasında büyük kat-

liamlar gerçekleştirdi. 1. Dünya Savaşı’nda, 1990’ların başında 
Bosna’da aynı katliamı yaptılar. Şimdi Suriyeli kardeşlerimizi 
katlediyorlar. Müslümanlar olarak kendi tarihimizi, Ortado-
ğu’nun tarihini, Osmanlı hinterlandının tarihini, Batılıların ta-
rihini bilmek zorundayız. Batılılar bizi bu topraklardan sürmek 
istiyor.”
“Anadolu bizlerin son kalesidir. Buradan geriye gidiş olmaya-
caktır” diyen Öz, “Onlarla mücadele edebilmek için Müslüman-
lar olarak, Çanakkale’de yedi düvele karşı ortaya koyduğumuz 
birlikteliği yeniden tesis etmek zorundayız. Onlarla mücadele 
için eğitimli ve donanımlı olmak zorundayız” dedi.

ÇANAKKALE ŞEHİTLERİ’Nİ ANMA 
PROGRAMI
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VAN’DA VEFAT EDEN ÜYEMİZİN AİLESİNE FERDİ KAZA SİGORTASI ÇEKİ 
VERİLDİ

EGE BÖLGE BAŞKANLIĞIMIZDA KADIN ÜYELERİMİZLE TOPLANTI

ÜYEMİZİN ENGELLİ KIZINA TEKERLEKLİ SANDALYE HEDİYE EDİLDİ

Van Büyükşehir Belediyesi’nde çalışırken iş kazasında vefat eden 
üyemiz Coli Alim’in ailesine ferdi kaza sigortası çeki verildi.
Ferdi kaza sigortası çeki, Van Şube Başkanımız Abdullah Efeoğlu 
tarafından, merhum Coli Alim’in ailesine teslim edildi.

Ege Bölge Başkanlığımız Eskişehir’de kadın üyelerimiz için tanış-
ma ve kaynaşma toplantısı düzendi.
Ege Bölge Başkanlığı Engelli Komitesi Başkanımız Şükran Daşde-
mir ve Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve 
Araştırma Hastanesi baş temsilcimiz Süreyya Emel Erdoğan’ın 
katkılarıyla düzenlenen programa Ege Bölge Başkanımız Ahmet 
Özen, Eskişehir İl Başkanımız Ayşegül Durur ve birçok kadın üye-
miz katıldı.
Toplantıda konuşan Eskişehir İl Başkanımız Ayşegül Durur, “Dün-
yayı sevgiyle dolduran, her şeyin en iyisine, en güzeline layık olan 
kadınlarımızı saygıyla selamlıyorum. Hepinize katılımlarınız için 
teşekkür ediyorum” dedi.

Genel Başkan Yardımcımız Mehmet Keskin, Ankara 4 No’lu 
Şube Başkanımız Yusuf Güler ve şube yöneticilerimiz, 5 Mart 
2019 tarihinde Mamak Belediyesi İşletme Müdürlüğü’nde ça-
lışan Mithat Özlak isimli üyemizin evini ziyaret ederek engelli 
kızına tekerlekli sandalye hediye etti.
Üyemiz Mithat Özlak, gerçekleşen ziyaretten memnuniyetini 
dile getirerek teşekkür etti.
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sİncan'da vefat eden üyemİzİn ailesİne ferdİ kaza sİgorta çekİ verİldİ

İSTANBUL 1 NO’LU ŞUBEMİZDEN TANIŞMA VE İSTİŞARE TOPLANTISI

Kayseri’de elim bir iş kazası sonucu vefat eden üyemiz merhum 
Ömer Durgut’un ailesine ferdi kaza sigortası çeki verildi.
Ferdi kaza sigortası çeki, Kayseri Şube Başkanımız Serhat Çelik 
tarafından, merhum Ömer Durgut’un ailesine teslim edildi.
Serhat Çelik yaptığı konuşmada, “İş kazası sonucu hayatını kay-
beden Ömer Durgut’un ailesine girişimlerimiz sonucu sigorta-

mızdan aldığımız 40 Bin Türk Lirası verilmiştir. Vermiş olduğu-
muz bu paralar ailelerin acılarını azaltmayacaktır. Fakat geri de 
bırakmış olduğu ve bize emanet olarak gördüğümüz ailesinin 
ve yakınlarının az da olsa bir ihtiyacını karşılayacaktır. Hayatını 
kaybeden üyemize Allah’tan rahmet geride kalanlarına hayırlı 
uzun ömürler diliyorum” dedi.

İstanbul 1 Nolu Şube Başkanlığımız Zeytinburnu Belediyesi’nde çalışan üyelerimiz-
le tanışma ve istişare toplantısı düzenledi.
Toplantıya İstanbul 1 Nolu Şube Başkanımız Mustafa Canpolat, Ak Parti Zeytinburnu 
Belediye Başkanı Adayı Ömer Arısoy, Öz Güven-Sen İstanbul İl Başkanı Hüseyin İpek ve 
çok sayıda üyemiz katıldı.
Toplantıda konuşan 1 Nolu Şube Başkanımız Mustafa Canpolat toplantıya katılan 
tüm emekçilere teşekkür ederken, Türkiye’nin en büyük işçi sendikası olan HİZ-
MET-İŞ’in zirvede kalmak için geçmiş günlerinden daha çok çalışacağını ve zirve-
deki yerini daima koruyacağını kaydetti.

Sincan Belediyesi’nde çalışırken elim 
bir trafik kazası sonucu vefat eden üye-
miz Salih Taylan’ın ailesine ferdi kaza 
sigortası çeki verildi.
Ankara 1 No’lu Şube Başkanımız Raşit 
Şahin ve Sincan Belediye Başkanı Murat 
Ercan, Sincan Belediyesi Temizlik İşleri 
Müdürlüğü’nde çalışırken geçtiğimiz yıl 
trafik kazasında vefat eden üyemiz Salih 
Taylan’ın ailesine, sendikamızın sosyal 
sorumluluk projesi olan ferdi kaza si-
gortası çekini verdiler.

VEFAT EDEN ÜYEMİZİN AİLESİNE KAZA SİGORTASI ÇEKİ
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HATAY İL BAŞKANLIĞIMIZDAN KİTAP KAMPANYASI
Hatay İl Başkanlığımız Kadın Komitesi “Kitaplarla Arkadaş Ol” adlı 
kitap kampanyası düzenledi.
Hatay İl Kadın Komitemizin başlattığı kampanya kapsamında ilk 
yardımlar, Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde ki Yolbilen İmam-ha-
tip İlkokulu – ortaokulu öğrencilerine kitap, defter ve kırtasiye 
malzemeleri olarak yapıldı.
Kampanya hakkında konuşan Hatay İl Başkanımız Ercan Salcan, 
“Hatay İl Başkanlığımız kurulduğu günden itibaren birçok etkinli-
ğe imza atmıştı. Son olarak gerçekleştirdiğimiz sosyal sorumluluk 
projemiz ise, Kadın Komitemizin organize ettiği ‘Kitaplarla Arka-
daş Ol’ kampanyası. Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın 
gözlerindeki mutluluk, başta Sendikamız olmak üzere tüm emeği 
geçen okullara, kitabevlerine, yönetici ve hayırsever vatandaşla-
rımıza armağan olsun” dedi.

ÜYEMİZ ALİ POLAT, GUINNESS 
REKORLAR KİTABINA GİRDİ

MAVİ MARMARA ŞEHİDİMİZ 
FAHRİ YALDIZ’I MEZARI BAŞINDA 
ANDIK

Tarsus Şube Başkanlığımıza bağlı, Tarsus Belediyesi Makine İkmal 
Müdürlüğü’nde çalışan üyemiz Ali Polat, tek ayağını kullanarak 
252 kez ip atlayarak, Guinness Rekorlar Kitabı’na girmeye hak 
kazandı.
Çektiği video kaydını Guinness’e ulaştıran Ali Polat’a rekor serti-
fikası gönderildi.
Ali Polat, belediyeye ait atölye bölümünde çalıştığını, rekor kırma 
başarısını elde ettiği için mutlu olduğunu söyledi.

Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 18 Mart 2019 tarihinde 
Adıyaman’da, Adıyaman Şubemiz eski Denetleme Kurulu 
Üyesi ve Mavi Marmara Şehidimiz Fahri Yaldız’ın mezarını 
ziyaret etti.
Genel Başkanımız Mahmut Arslan ve beraberindekiler, 2010 
yılında Gazze’ye insani yardım götüren Mavi Marmara Ge-
misinde İsrail askerleri tarafından şehit edilen Fahri Yaldız’ı 
mezarı başında dualarla andı.
Genel Başkanımız Mahmut Arslan’a Sendikamızın Kurucu ve 
Onursal Başkanı Hüseyin Tanrıverdi ve HAK-İŞ Adıyaman İl 
Başkanı ve HİZMET-İŞ Adıyaman Şube Başkanı Hasan Kılınç 
eşlik etti.
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Genel Başkan Vekilimiz Av. Hüseyin Öz, 6 Ocak 2019 tarihinde 
Mobbing Eğitim, Yardım ve Araştırma Derneği (MEYAD) İzmir 
Temsilciliği tarafından İzmir Kız Lisesi Konferans Salonu’nda dü-
zenlenen ‘İzmir Buluşması’ seminerine katıldı.
Seminere Genel Başkan Vekilimiz Av. Hüseyin Öz’ün yanı sıra, 
MEYAD Genel Başkanı İsmail Akgün, Torbalı Kaymakamı Kadir 
Sertel Otçu, MEYAD İzmir Temsilcisi Oktay Üşümez, Eğitim-Bir-
Sen Genel Başkan Vekili Latif Selvi, İzmir İl Başkanımız Bürha-
nettin Barbak, Manisa Şube Başkanımız Turan Karafil ve çok 
sayıda dinleyici katıldı.
Genel Başkan Vekilimiz Av. Hüseyin Öz, seminerde, kadroya 
geçen taşeron emekçilerin geçiş sürecinde yaşadıkları sorunlar 
hakkında değerlendirmelerde bulundu.
“İşkolu 2020’ye Kadar Stabildir”
Geçiş sürecinde işkolu meselesi tartışmasının halen devam etti-
ğine dikkat çeken Öz, “Sendikanın biri geliyor, ‘iş kolunuz bende 
bana üye olacaksınız’, öbürü geliyor farklı bir şey söylüyor. Ar-
kadaşlarımız şunu bilsinler, 31 Ekim 2020 tarihine kadar herke-
sin işkolu stabildir. Herkes bulunduğu işkolunda 31 Ekim 2020 
tarihine kadar devam edecek. Hiçbir sorun yok, bunun aksini 
söyleyen kendini inkâr ediyor demektir. Bizans oyunlarıyla işko-
lu değiştirilemez. Kimse işçinin mülkiyetini kendinde görmesin. 
İşçi arkadaşlarımız kendi iradelerine sahip çıktıkları müddetçe 
bu tür oyunlara asla izin vermeyeceğiz” dedi.
İşçilerin kadroya geçtikten sonra bazı memurların tacizine uğ-
radığını belirten Öz, Türkiye olarak bunun aşılması gerektiğini 
ifade etti.
Geçiş Sürecinde Yaşanan Sorunların Çözümü İçin Ortak 
Komisyon Önerisi
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı 
ile HAK-İŞ olarak görüşme yaptıklarını kaydeden Öz,  görüşme-

lerde, 2 Nisan 2018’de kadroya geçen işçilerin gerek ücret ve 
sosyal hakları yönünden gerekse çalışma ilişkisi içerisinde karşı-
laştıkları olumsuzlukları ortadan kaldırabilmek için ortak komis-
yon oluşturulması gerektiğini ilettiklerini aktardı.
Komisyon için çalışma yapıldığı bilgisini paylaşan Öz, “Aile, Ça-
lışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesinde bir komisyon 
oluşturulduğu takdirde inanıyorum ki, buradan hareketle atı-
lacak adımlar dalga dalga bütün Türkiye’ye yayılacak ve bugün 
karşılaştığımız birçok sorunu beraberce çözmüş olacağız” diye 
konuştu.
“Ağıt Yakmak Yerine Çaba Sarf Etmeliyiz”
Sorunların çözümü için çalışanlara da önemli görevler düştü-
ğünü belirten Öz, şu ifadeleri kullandı: “Var olduğunuz yerde 
devam ederseniz, mücadeleyi başkaları kazanır. Var olduğunuz 
yerde durmadan, yerinizde saymadan, hep önünüze bakarak 
ileriye yürümek ve bu mücadeleyi ileriye taşımak zorundasınız. 
Bu mücadelenin ileriye taşınması için de üzerimize düşeni her 
zaman yapmak gerekiyor. Çalışan arkadaşlarımız açısından söy-
lemek gerekirse, biz ağıt yakmak yerine çalışmalıyız, çaba sarf 
etmeliyiz, kendimizi geliştirmeli, performansımızı yükseltmeli-
yiz. Bilgi dağarcığınızı artırmak aynı zamanda sizin performan-
sınızı da yükseltecektir. Bununla beraber o müessesinin, kamu 
kurumunun, işletmenin vazgeçilmezi olacaksınız. Buradaki bü-
tün arkadaşlarımız şüphesiz bizim teşkilatımızın yereldeki lider-
leri ve önderleridir. Bu hareket bir işçi hareketi ise, bu hareketin 
başarısı hareketin içinde bulunan insanların başarısıyla ortaya 
çıkacak. Siz ne kadar güçlüyseniz bu hareket de o kadar güçlü. 
Siz ne kadar zayıfsanız bu hareket de o kadar zayıf. Biz birbiri-
mize kenetlenmeli ve inanmalıyız. En zayıf halkamızın gücünü 
en yukarıya çıkaracak bir irade ortaya koyarak, geleceğe hep 
beraber yürümeliyiz.”

İZMİR BULUŞMASI SEMİNERİNDE KONUŞAN GENEL BAŞKAN VEKİLİMİZ ÖZ: 

“AĞIT YAKMAK YERİNE ÇABA SARF ETMELİYİZ”
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2010 yılında Gazze’ye insani yardım götüren Mavi Marmara 
Gemisinde İsrail askerleri tarafından şehit edilen Fahri Yaldız, 
mezarı başında dualarla anıldı.
Sendikamız ile İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Vakfı’nın 
(İHH) ortaklaşa düzenlediği anma programına Genel Başkan 
Yardımcımız Halil Özdemir, Adıyaman Belediye Başkanı Dr. Sü-
leyman Kılınç, Adıyaman Şube Başkanımız Hasan Kılınç, Kayseri 
Şube Başkanımız Serhat Çelik, İHH Adıyaman İl Başkanı Mah-
mut İzci, Memur-Sen Adıyaman İl Başkanı Ali Deniz, Adıyaman 
Belediye Başkan Yardımcısı Şerif Ayaz, Anadolu Gençlik Der-
neği Adıyaman İl Başkanı Bedrettin Beyazkaya, şehit Yaldız’ın 
eşi Güler Yaldız, Kardeşi Habip Yaldız, Oğlu Harun Yahya Yaldız, 
Adıyaman Sivil Toplum Kuruluşlarının temsilcileri ile çok sayıda 
üyemiz ve seveni katıldı.
Özdemir: “Şehidimiz Fahri Yaldız, Teşkilatımızın Aktif 
Mensuplarından Biriydi”
Şehit Fahri Yaldız’ın mezarı başında gerçekleştirilen anma prog-
ramında konuşan Teşkilatlanmadan Sorumlu Genel Başkan Yar-
dımcımız Halil Özdemir, şehidimiz Fahri Yaldız ile ilgili şunları 
kaydetti: “Bugün bir dava adamı, bir gönül dostu, bir hayırsever 
ve bir kahramanı, şehidimiz Fahri Yaldız’ı anmak için bir ara-
dayız. Sizlere Genel Başkanımız Mahmut Arslan’ın bol bol se-
lamlarını getirdim.  Fahri Yaldız, ömrünü hayra ve hayır işlerine 
adamış ve bu uğurda canını vermiş kardeşimizdi. Fahri Yaldız, 
birlikte hareket etmenin gücüne inanıyordu. Bu doğrultuda 
14 Mart 1995 tarihinde sendikamıza üye olmuştu. 2003 yılın-
da Adıyaman Şubemizin 5. Genel Kurulu’nda Yönetim Kurulu 
Üyeliğine, 2007’de gerçekleştirilen Genel Kurulda ise Denetle-
me Kurulu Başkanlığı’na seçilmişti. Teşkilatımızın aktif mensup-

larından biriydi. Adıyaman Belediyesi İtfaiye Müdürlüğündeki 
görevini de aksatmadan sürdürüyordu. Diğer taraftan, kadayıf 
ve yufka imalathanesindeki işini ve tabi, hayır hasenat işlerini 
de… Hayırsever bir insandı. Allah’ın yolunda yürürdü. 9 yıl önce 
bugün, Filistinli kardeşlerimize yardım götürmek için yola çıkan 
Mavi Marmara gemisine müdahalede bulunan İsrail askerleri 
tarafından açılan ateş sonucu şehit edildi.”
“Yaldız’ın Dava Bilinci ve Cesareti, Teşkilatımız 
Bünyesinde Her Zaman Hatırlanacaktır”
Şehidimizin gösterdiği yardımsever tavrı, hizmet, dava bilinci ve 
cesareti, teşkilatımız bünyesinde hatırlayarak çalışma arkadaş-
larımıza aktarmaya çalışıyoruz. Genel Başkanımız Sayın Mah-
mut Arslan, Uluslararası Kudüs ve Filistin’e Destek Sendikalar 
Birliği  Başkanlığını yürütmektedir. Konfederasyonumuz bünye-
sinde Kudüs Komitesi kurulmuştur. HAK-İŞ Konfederasyonumuz 
ve HİZMET-İŞ Sendikamız, Filistin davasına desteği en üst per-
deden haykıran örgütlerden biridir. Fahri kardeşimiz yaşasaydı, 
eminim bundan gurur duyacaktı. Çünkü Fahri Yaldız, HAK-İŞ ve 
HİZMET-İŞ’in, ‘dünyadaki tüm mazlumların bizden alacağı var’ 
vizyonunu sonuna kadar temsil etmiş bir teşkilat mensubu-
muzdu. Biz HİZMET-İŞ olarak, başkaları için yapıp ettiklerimizi 
önemsiyoruz. Ki, kurumsal olarak varlık nedenimiz de budur.
Programda ayrıca Adıyaman Şube Başkanımız Hasan Kılınç ve 
Şehidimizin Oğlu Harun Yahya Yaldız birer konuşma yaptılar.
Konuşmasının ardından Genel Başkan Yardımcımız Halil Özde-
mir, Fahri Yaldız’ın kardeşi ve oğluna, şehidimizin kendi el yazı-
sıyla yazdığı ‘Özgeçmiş’ini ve Türk bayrağı işlemeli Kur-an’ı Kerim 
hediye etti.

MAVİ MARMARA ŞEHİDİMİZ 
FAHRİ YALDIZ’I 
ANMA PROGRAMINA 
KATILDIK
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HAK-İŞ Konfederasyonumuz ve Sendikamız, Niğde’nin Çamardi 
ilçesindeki Çukurbağ İlköğretim Okulu’ndaki öğrencileri sevin-
dirdi.
Konfederasyonumuz HAK-İŞ ve Sendikamız Medyatrek Doğa 
Sporları üyesi gazeteciler ile işbirliği yaptı ve Çukurbağ İlköğre-
tim Okulu’ndaki öğrencilere karne hediyesi gönderdi.
Medyatrek Doğa Sporları üyesi gazeteciler, Türkiye’nin önemli 
dağcılık merkezlerinden Aladağlar’da hem zirveye tırmandılar 
hem de Çukurbağ köyündeki çocuklara yeni eğitim öğretim yılı 
için sürpriz yaptılar.
Gazeteciler, HAK-İŞ ve Sendikamızın köydeki tüm çocuklara 
yolladığı kıyafetleri, Türk Kızılayı’nın da katkılarıyla çocuklara 
dağıttılar. Çocuklar ve öğretmenleri duydukları mutluluğu dile 
getirdi.

ÖĞRENCİLERİ SEVİNDİRDİK
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Vahşi doğadan kazanılan toprakta ayrık otlarının ayıklanması, ekim alanlarının şekillendirilmesi ve ekilecek bitkilerin belir-
lenmesi bir düzen yaratmaktır. Bu düzen içinde üretim yapılır; toprak temizlenir, sulanır, gübrelenir, bitkiler büyür; insanlar 
beslenir. Daha iyi verim alınması için, bazen de ceviz ağacının gölgesinde yeşermeyen dereotunun ekim yeri için diğer olası-
lıkların düşünülmesi gerekir…
Toplumsal kültür de insan olarak birlikte yaşamak için bir düzen yaratmaktır. Yapaydır. Her kurulan düzen, olabilirliklerin 
arasından seçilmiştir. Kurduğumuz düzen yerleştiğinde, düşünülecek tek düzen gibi görünebilir, oysa tercih edilebilecekler 
çeşitlilik gösterir. Evlenmeden önce çok sayıda seçenek varken, aile kurduğumuzda eşimiz ve çocuklarımız artık düşünebildi-
ğimiz tek düzen haline gelir. Hayat, kendi tercihlerimizle yarattığımız düzenin devamı için, düzenin alternatifleriyle mücadele 
etmekle sürdürülen tarihsel bir sürece dönüşür. Tercihlerimiz neticesinde oluşan düzen, alternatiflerine karşı kendi devamını 
sağlamak için, toplumsal normları değişik kanallardan yineleyip davranış kalıplarına dönüştürerek sürekli hale getirecektir. 
Gerçek olan mutlak değil, olasılıklı ve yaklaşıktır. Bilgi, durum ve şartlar bağlamında anlamlıdır. Bilgi konumsaldır, görecedir, 
duruşa göre şekillenir. Bireyin duruşu kültürel ve tarihi olarak inşa edilir. Toplumsal sorunların kökeninin kültürel ve tarihi 
olarak değerlendirilmesi gerçeği bizi, çözümün için kültürün bazı kodlarının değişmesi gerektiği ve değişimin sonuçlarının 
da tarihsel süreç içinde sonuç vereceğine götürür. Başka toplumlarda üretilen değerlendirmelerin uygulanması şeklindeki 
çözümlerin, büyük bir organizma gibi kendi hayati fonksiyonlarını devam ettiren diğer bir toplumda farklı reaksiyonlara yol 
açabileceği unutulmamalıdır. Çözüm, kesinlikli sorunun ortaya çıktığı gruba özgü, hatta daha küçük ölçeklerde hedef kitleye 
yönelik olmalıdır. Toplumdaki sosyal ve ekonomik farklılıkları görmezden gelen, bilginin konumsallığına dikkat etmeyen du-
rum tespitleri, toplumsal sorunların çözümünde hatalara düşmemize, istenmeyen sonuçlara yol açmamıza neden olabilir.
Değerlendirmelerimize erkek ve kadının toplumsal yaşam içinde  homojen iki grup olmadığını unutmadan başlamalıyız. Top-
lumun çeşitli gelir ve kültür  gruplarındaki kadın erkek grupları arasında farklı çatışmalar yaşandığı ve bu çatışmanın, top-
lumdaki mevcut öğretilmiş kurallar içinde  şekillendiğinin düşünülmesi gerekmektedir. Toplumsal düzendeki kadın aleyhine 
gelişen durumların düzeltilmesi için de, toplumsal düzendeki bazı normların mevcut düzende sağlayamadığı birlik beraberliği 
sağlaması için değişmesi ve dönüşmesi gerektiği konusunda tüm toplum olarak fikir birliğine varmak gerekmektedir. Bu 
nedenle alt gelir gruplarındaki kadın yoksulluğunun giderilmesine yönelik  çözümler de, kapitalist sistemde üretilen ürünler 
gibi hedef kitleye göre olmalıdır. Burada belirlenmesi gereken, hangi toplumsal kuralların ve öğretilmiş davranış kalıplarının 
değişmesi için çaba harcanması gerektiği ve bu kuralların topluma giriş noktalarının belirlenmesidir.
Toplumdaki her şeyin  kurallar ile sabitleştirilmesi, düzen ve istikrar  açısından önemlidir. Ancak bakış açımızı değiştirip top-
lumun gelişmesi  açısından baktığımızda, kurduğumuz düzenin dışındaki olabilirliklerin, seçilebilir unsurların daha fazla refah 
için mevcut ile değiştirilmesi amaçlandığında yaşanacak olumlu gelişmelerin önündeki engel de bu sabitleştirmedir. 
Yinelenerek davranış kalıplarına dönüştürülmüş normların, kuralların ve yasaların  değiştirme çabasına karşı bir direnç olacak-
tır. Toplumsal kurallar ile ilgili olarak oluşmuş kalıp yargıların ve  değişmesi istenilen sosyal normların, belirli toplumsal grupla-
ra kabul ettirilmesi kolay olmayacaktır. Bu yerleştirilmek istenilen yeni değerlerin güçlü ve tutarlı olması ile mümkündür. Ceza 
tehdidi, ödüller, toplumsal baskı gibi benimsemeye yardımcı unsurlar ile birlikte, tüm toplumun bu yeni normların kabulü için 
aynı  yönde hareketlenmesi sağlanmaya çalışılacaktır. 
Çağımızda çok hızlı bir değişim ve dönüşüm içinde olan toplumu, tercihleri ile şekillendiren  elit diyebileceğimiz gruplar, 
olabilirliklerin arasından seçim yaparken kişisel bakış açıları ile bakarlar. Toplumun refahı açısından daha iyi sonuçlar elde 
edilmesi için belki de suyun kaynağındaki ilk çözüm, topluma yön veren bu grupların bilgi üretiminde farklı olan bakış açıları 
ile temasının artmasının sağlanması gerekmektedir. 
Toplumsal düzenin mevcut durumu ile sürmesini aile, okul, işyeri, sivil toplum kuruluşları, medya, internet  vb. toplumsal 
yapılar sağlar. Bu yapıların toplumu şekillendirmesi kültürel düzeni aynen sürdürmek üzerinedir. Ancak toplum statik bir yapı 
değildir; yaşayan bir organizma olarak sürekli bir değişim ve dönüşüm içindedir. Mevcut normlar ile şekillenen toplum da 
sorunsuz bir toplum değildir. Toplumsal sorunlar, hangi normların yarattığı sonuçlar olarak ortaya çıkarlar ve bu normların 
yerini hangi normlar, nasıl ve ne zaman almalıdır? Normların tespiti ve topluma yerleştirilmesi aşamalarında negatif unsurla-
rına eleştirel bakmak zorunluluğu vardır. Bu normların topluma giriş yerleri olan toplumsal yapılardaki aksaklıkları ve arızaları 
da tespit etmek gerekmektedir. Burada unutulmaması gereken, kapitalist sistem açısından (daha çok tüketim olarak) bakıl-
dığında statik yapılı toplumların gelişemediği, refahın toplumsal değişmenin önünün açık olduğu toplumlarda yaşandığını 

YOKSULLUK
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görmekteyiz. 
Tek başına güvenliğini sağlayamayan ve karnını doyuramayan insan toplum halinde yaşıyor. Tarih boyunca toplumun de-
vamının sağlanmasında kadın ve erkek aynı öneme sahip, ancak  günümüzde ataerkil yapıların kadının önemini azalttığı, 
görünmez hale getirdiği hatta yok saydığı gerçeği ile karşı karşıya kalmaktayız. Kapitalist toplum sistemlerinde düzen ve 
dayanışmanın kaynağı giderek artan şekilde işbölümü ve uzmanlaşmadır. Bu durum özellikle erkeklerin yaptıkları işleri 
de yapmanın kadın ile erkek arasında bir eşitlenme algısı haline getirilmesi çabasının anlamsızlığını daha belirginleşiyor. 
Kadının tır sürmesinin erkek ile eşitlenmesi anlamına gelmeyecek olduğu aşikârdır. Eşitlenmede birinci olarak yapılması 
gereken, uzmanlaşma ve işbölümü ile şekillenen mevcut düzende yaşamı sürdürmek için elde edilen  gelirin kadın için 
yeterli hale getirilmesidir. Bir kadının hasta bakması, çocuk bakması ya da öğretmen olması eşitsizliği artırmıyor, aksine 
bunlardan elde edilen gelirin yaşamı sürdürmeye yetmemesi eşitsizliği artırıyor. Üretilen ev işlerinin değişim değerinin 
olmaması değil, bizzat bu hizmeti karşılıksız olarak üreten kadınlarında içinde olduğu toplumdaki bireylerde değer ifade et-
memesi nedeniyle eşitsizlik artıyor. Kadın ve erkeğin işbölümü ve uzmanlaşmada fırsat eşitliğine, toplumdaki erkek bireyler 
de sahip değil iken, kadınların bu konuda öncelikli hale getirilmesi hayalci bir tutum olarak değerlendirebilir, ancak bunun 
bütün toplumun gelecekteki refahı için gerekli olduğu ve erkek öncelikli toplumlarda, gelecek kuşakların arkaya itilmiş ve 
önemsizleştirilmiş kadınlarca şekillenmesinin sonuçlarının giderek vahim toplumsal sorunlara yol açtığı  gözler önündedir. 
Kadın sorununda, sanki erkeklerin tutumlarının belirleyici olduğu  yanılsaması hakimdir. Kadınların kendi kendilerine yöne-
lik eşitsizliği artıran değer yargılarının  değişmesi yönünde de politikalar belirlenmelidir. Kadınların karşılaştığı eşitsizlikler 
incelendiğinde, bilhassa eşitsizliğe uğrayan kadının ya da  başka bir kadının eşitliğin önündeki engel konumunu yarattığı 
durumlar incelendiğinde, kadınlara eğitim sürecinde yerleştirilen kalıp yargıların, en az erkeklere  öğretilen kalıp yargılar 
kadar etkili olduğu görülecektir.
Toplumda kadınlar tıpkı erkekler gibi kültürel değerler açısından homojen değildir. Toplum bir bütün halinde aynı gelişme 
çizgisini, aynı süreçleri aynı zamanlarda tamamlayan bireylerden oluşmamaktadır. Tüm toplumda  eşzamanlı bir gelişme 
yok, bireyler ve gruplar kendilerine özgü bir gelişim geçiriyor. Toplumda bazı gruplar da benzer şekilde yapılanabiliyor, bu 
grupların içinde yaşanan sorunların çözümünün de bu gruplara özgü üretilmesi gerekmektedir. 
Alt gelir gruplarının eğitimsiz, vasıfsız işçi ailelerin içinde bulunan ev kadınları için üretilecek çözümler ile  sadece kadının 
gelir elde ettiği, çocuğun bakımı ve sorumluluğunu taşıyan düşük ücretli kadınlar için farklı olacaktır.
Yoksulluk sınırı altındaki gelir gruplarında kadının gelir elde etmesi kayıtlara yansımayan değişim değeri ve gelir elde edici 
unsurları olmayan geçici niteliktedir.… Bu gelir gruplarında ailenin geçiminden sorumlu olan, eve para getirme görevi 
verilen erkek ile  aile bireylerinin ihtiyaçlarından (yeme, içme, barınma eğitim eğlence vs.) sorumlu olan kadın hayatlarını 
birlikte sürdürmeye çalışmaktadır. Erkeğin aileyi yoksulluk sınırının üstüne taşımak için elde edemediği gelir, onun aile içi ik-
tidarını sarsmıştır. Erkek kendisine verilen toplumsal rolün üstesinden gelememenin çaresizliği içindedir, geleneksel “baba” 
rolü bu ailelerde  bozulmuştur. Kadın kendine verilen eve giren gelir ile evi idare etmek rolünü, erkeğin getiremediği geliri, 
sosyal yardımlardan sağlamak ve daha çok yardım elde etmeye çalışmak şeklinde sürdürmektedirler. Bu şekilde geleneksel 
normlarından sapan kadın ve erkek rolleri yoksullukla baş etmede, küresel olarak giderek daha belirginleşen işbölümü ve 
uzmanlaşmada bir yer edinerek üretime katılmaktan ziyade, daha çok yardım alma şekline dönüşmektedir. Bu gruptaki 
kadınlar, toplumsal olarak kendilerine öğretilen “erkeğin eve ekmek getirme görevini” yerine getirmemesi nedeniyle artan 
şekilde  erkek iktidarının sorgulanması, geçimsizlik ve boşanma gibi toplumsal sorunlar ile yüz yüze gelmektedirler. Yar-
dım alan kadınların küçük çocuklarının olması, yardımların kesilmesi tehlikesi, niteliksiz işlerde geçinecek kadar gelir elde 
edememek gibi endişelerle iş hayatına girmeye yanaşmadıkları görülmektedir. Kadınlar kişisel olarak bundan mahcubiyet 
duymamaktadır. Kendi kız çocuklarını da bu yardımları elde etmek konusunda eğitmektedirler. 
Erkeğin elde ettiği gelirle yoksulluk sınırının altında yaşayan ve aile içi gelire katkıda bulunmak için zorunlu olarak düşük ge-
lirli işler ile iş hayatına giren kadın, aile içindeki eski konumun dışında erkeğe tabii olmaksızın birey olma sürecine girmekte, 
talep ettiği  bireysel hakları aile içinde boşanma durumu gibi yeni sorunlara neden olmaktadır. Elde ettiği gelirin yaşamını 
sürdürmeye yetmemesi, kadını kısır bir döngü olarak yardım alma ve tek başına yaşamaya itmektedir. 
Sorunun çözümü için aynı grupta bulunan erkeklerin yaşadıklarının kişisel etkileri ve kendilerini erkek hissedebilmek için 
düştükleri çaresiz durumları, yani erkeğin sosyal psikolojisini ayrıca değerlendirmek gerekmektedir. Yoksulluk sınırının al-
tında yaşayan gelir gruplarında toplumun en önemli altyapı taşı olan ailede toplumsal normların tahrip olduğu, ahlaki 
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değerlerin yeniden tanımlandığı, yapı taşlarının yerlerinin değiştiği veya kaybolduğu görülmektedir. Bu gruptaki bireyler 
arasında toplumsal dayanışma için gerekli vicdani ve ahlaki değerlerin sapmaya uğradığı, ahlaki kavramların anlam kaybet-
tiği, dayanışma ve düzenin kaosa dönüştüğü bir yıkımının yaşandığı izlenmektedir. Alt gelir gruplarındaki değerler ve ahlak 
konusundaki sapmalar radikal düşünce tarzlarını besleyerek, toplumun bütünü için önemli bir tehdit oluşturmaktadır.
Yoksullara  yardımların mevcut duruma katlanılması için ağrı kesici  olduğu, yoksulluk sorununu tedavi etmediği gören 
gözlerden kaçmayacaktır. Toplumun diğer kesinlerinin bu gruba bireysel acıma ile desteği ve toplumsal yardımlar, iyi niyetli 
çabalar olmaktan öteye geçememektedir
Peki, bu durumda, alt gelir gruplarında aile yapısında meydana gelen bozulmanın düzeltilmesi ve yoksulluk sorununun 
çözümünde hangi toplumsal yapılardan yararlanmalıyız? 
Geleneksel toplumda aile, okul gibi birincil çevreden öğrenilen değerler, toplumun devamını sağlayacak çocuğa artık çok 
değişik kanallardan gelmekte (Kreş, tv, internet vs.)… Bu kanallardan gelen çatışmacı kavramların bireyin iç bütünlüğünü 
bozabilecek nitelikte olduğunu unutmadan, okul  ve medya aracılığı ile çocukların zihnine, üretici bireyler olmak kavramı 
ile birlikte kadının hak ve yükümlülüklerde eşitliğini toplumsal norm olarak yerleştirmek ilk sıradaki çözümlerden biri ola-
rak düşünülebilir. Bu, sadece kadının eşitsiz durumunu iyi  hale getirmeyecek, erkek için bu gruplarda yaşanan patolojik 
durumlara da çözüm olacaktır. 
Alt gelir gruplarındaki çocuklar için meslek edindirmeye yönelik çıraklık eğitiminin önemi inkar edilemez. Bu gelir grup-
larında meslek edinmek isteyen çocukların hızla kendi geçimlerini sağlayacak mesleği edinmelerini sağlayan yapıların da 
aksaklıkları giderilmelidir. Özellikle bu grubun çocukları  için yatılı okullar ahlaksal sapmaların önlenmesi için önerilebilir. 
Üniversite eğitiminde fırsat eşitliği yaratan burs sistemini hayata geçirmek gerekmektedir. Verilen eğitim bursları harçlık 
değil, tüm eğitim masrafları içindir. Eğitimde başarısızı ve başarılısı olmayan, herkesin diploma alabildiği okullardan vazgeç-
meliyiz. Meslek yüksekokulları ile üniversite eğitiminin çok başka alanlar olduğunu da acilen kavramamız gerekmektedir. 
Toplumsal sorunları çözmek, herkesin aynılığını sağlamak değildir. Kapitalist sistemde, Adorno’nun bahsettiği kültür en-
düstrisinin yarattığı ihtiyaçlar değil, bireylerin insan olarak  ihtiyaçlarının (yeme, içme, barınma vs.) karşılanacağı kadar 
gelir elde etmesini sağlamak toplumsal barış için yeterli sayılmalıdır. Kişinin kendi çabasıdır daha fazlasını kazanmak. Eği-
timde amaç, eğer kişi düğüne giderek eğlence ihtiyacını karşılıyor ise baleye gitmesini sağlamak değildir, balenin de var 
olduğu bilgisini vermektir… Temel eğitimde amaç toplumsal düzeni sağlayan asgari normlar ile beraber toplumsal cinsiyet 
konumunu belirleyici ve eşitleyici düşünme kalıplarının yerleştirilmesi olmalıdır. Toplumun kendini  yeniden üretim birimi 
ailedir. Kadını ikinci sınıf sayan değer yargılarının kamunun ortak vicdanı ile yok edilmesi, aile kurumunun giderek bozulan 
yapısını tamir edecek en önemli aksiyon olarak belirmektedir. Kamu spotlarında kadını dövmememek üzerine yayınlar 
yapmak yerine, kadınların eşitsizliğini artıran kalıp  yargıların dönüştürülmesi üzerine odaklanılmalıdır. Bu konuda sosyal 
psikologlardan da yardım alınarak, toplumsal kodlarımızın bu eşitsizliği artıran yapılarının çözümlenmesi sağlanmalıdır. Bu 
sadece kadının durumunu iyileştirmek ile kalmayacak, aynı zamanda erkeğin üzerine yüklenen kadından sorumlu olmanın 
yerini, kadın ile dayanışma içinde daha güçlü bir yapıya dönüştürecektir.  
Toplumsal değişimin bugünden yarına olmasını beklemek hayalciliğinden bir adım öteye geçerek, çocukların birebir eğitil-
mesinde sorumluluk üstlenilmelidir. Alt gelir gruplarında kendine düşen evin geçimini sağlayamayan erkek tarafından da 
yalnız bırakılmış kadın,  diğer gruplara göre belirgin şekilde mağdur ve mazlum durumdadır. Toplumsal düzeni sağlayan da-
yanışma duygusunun kaybolmaması için, yoksulluk sınırının altında yaşayan grubun acilen sayıca azaltılması gerekmekte-
dir. Kadınları hane içindeki özellikle çocuk ve diğer bireylerden bağımsız  düşünemeyiz. Bu grubu yoksulluk sınırının üstüne 
taşıyacak çözümler, yoksulluğun kadınlaşmasını da çözecek tek yoldur. 

N. Nisan AKBABA
HİZMET-İŞ İç Denetim Uzmanı
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İŞÇİ BAYRAMIMIZ HAYIRLI OLSUN

Gayret-i çabada bulunmaz eşin 
Dilerim solmasın doğan güneşin
Vefakar işçi abim dosttur sevgin
İşçi bayramımız hayırlı olsun

Zamanın geçiyor altında yerin
A’dan Z’ye hepsi senin eserin
Elleri nasırlı bak anlında terin
İşçi bayramımız hayırlı olsun

Sıcakta, soğukta zordur görevin
Kazancınız helal huzurlu evin
Bugün senin günün coş, eğlen, sevin
İşçi bayramımız hayırlı olsun

Eksik olmasa da üstünde tozun
Yüreğini ferah tut temizdir özün
Dilerim Allah’tan solmasın yüzün
İşçi bayramımız hayırlı olsun

İşçinin kazancında yoktur haram
Vatan için gece gündüz çalışanım
Yarına hep büyük türkiye sevdam
İşçi bayramımız hayırlı olsun

İşçinin hakkını odada satmayan 
Soy temiz hakkımızı mertçe savunan
Nam genel başkanıma selam olsun

İşçi bayramımız hayırlı olsun
Müfit Aslan diler Allah’tan zaman
Zerre eksilmesin göğsünden iman
İşte teşrif etti beklenen zaman
İşçi bayramımız hayırlı olsun.

Müfit Aslan
Kırıkkale Belediyesi İşçisi
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BİR MEKTUP 

Bir başkan düşünün; 
İşçinin yanında olan, işçi hakları için adalet için uğraşan. 

Bir başkan düşünün; 
Büyükle büyük, küçükle küçük olabilen. 

Bir başkan düşünün; 
İşçinin mutlu gününde mutluluğunu, acı gününde acısını paylaşan. 

Bir başkan düşünün; 
7’den 70’e herkesin gönlünde yer alabilen. 

Bir başkan düşünün;
Betonarme binalar değil kalplerde sevgi gönüllerde dostluk inşa eden. 

Bir başkan düşünün; 
Davetinize icabet eden. 

Bir başkan düşünün; 
Aradığınızda telefonunuza cevap verebilen. 

Bir başkan düşünün; 
Makamına çıktığınızda kendi evinizdeymiş gibi hissetmenizi sağlayan. 

Bir başkan düşünün; 
Kibir, gurur, kin, nefret bilmeyen. 

Bir başkan düşünün; 
Sevgi ve hoşgörüde sınır tanımayan. 

Bir başkan düşünün; 
Fakir ve fukaranın yanında olan. 

Peki, böyle bir başkan var  mı? 
Evet, baba yarısı bir başkan o …
Yüreğine ve kalemine güç kuvvet
Sayın Genel Başkanım.  

Bizlere hediye ettiğiniz “Direnişin 22 Günü” kitabınızı okudum. 

Ve bir solukta içimi acıtarak okuduğum kitabınızda, her nefeste direnişin acı izlerini hissettim. 

Anladım ki hak ve adalet mücadelesinde bun doğru yoldayım.

Sizin çizdiğiniz yolda; sizinle yürümekten bir kez daha onur duydum.

HAK-İŞ camiası olarak yeni politikalar üreten, geçmişiyle barışık, geleceğini görebilen bir sivil toplum örgütü olarak 
çalışma hayatında kalıcı eserler bırakmaya devam edeceğiz. 

Her daim hep birlikte…
Tek güç…
Yeni hedeflere…

Ömrünüz bereketli ve hep bizim başımızda dimdik olsun….
Hatice AYHAN

Karaman Şubemiz Denetim Kurulu Üyesi
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MİLLİ PİYANGO BANA ÇIKMASIN    
Hepimizin içinde kalemin ucundan satırlara dökülmeyi bekleyen hikâyeler var. En derinlerde sakladığımız, içimize attığımız, dile getire-
meyip üstünü örttüğümüz, gün ışığıyla buluşturamadığımız hikâyelerimiz var.
Aslında; hikâyesi olmayan yok ki aramızda...
Sonsuz hamd, bizi yoktan varedip can verene, lütfedip insan kılana, görmeden sevdirene, hepimize hikaye yazana...
Bir avazla gelip gözlerimizi açtığımız dünyayı tanımakla başlıyoruz serüvene. Misafiri olduğumuz bu mekanda kim olduğumuzun farkına 
varana dek çırpınıyoruz. Hikâyemizi yazanı öğretiyorlar, öğretmek istiyorlar bildikleri kadarıyla hayatımızda olanlar. Evvel zaman içinde 
kalbur saman içinde misali sayfa sayfa yazılan hikâyemiz bitene kadar çabalıyoruz. Hepimizin hayatı bir masalın içinden geçiyor. Hika-
yeyi başlatan bizi göklerden seyreden görünmez güç hep bizimle. Kim nerede yakalarsa başlıyor hikâyesi. İnsanoğlu öğrenmek için var. 
Hepimiz tekiz ve hepimiz başka başkayız. Tek olmak hepimizin aynı olması demek değil, farklı olmalı ki kayda değsin.
Bazımız hiç bilmiyoruz bu dünyaya gelme sebebini. Başka satırlara, başka sayfalara gidiyoruz. Bazımız biliyoruz niye geldik öğrenmişiz; 
ona göre davranıp bilmeyenlere yol göstermek için uğraşıyoruz. Bazılarımız da gelme sebebini bilip dururken tökezliyoruz. Kimimiz düz 
bir yol ararken, kimimiz dolambaçlı yollardan gitmek istiyoruz. Bunun sebebi, belki dünya telaşı, belki yaşam mücadelesi, belki yetmedi 
kaygısı, belki de benliğimizi bulmak için sıramızı bekliyoruz bekleme salonunda. Öyle kolay olmuyor çünkü benliğimizi bulmak, mum 
olmak yanmak gerekiyor. İçimizde varsa benliğe ulaşma sevdası korkmuyoruz yanmaktan. Kimbilir; gerçek mutluluğa kavuşmak için 
belki de hikayemizi yazanı kendimizin öğrenmesi gerekiyor. Hayat bize sunulan bir hediye, o hediyeyi güzelleştirmek te heba etmek te 
bizim elimizde.
Severek evlendim ben. Severek evlenip imtihana dönüşen bir evlilik yaşadım. İmtihanı öğrendim evliliğimle. Şiddet mağduru dayak 
yiyen bir kadın olarak geçtim kendi tarihime. Benim hikayemin evlilik bölümünde yaşanacakmış bu. Elimden geleni yaptım ama uğ-
raştıkça başarısız oldum. Hayal kırıklığı, acı, üzüntü, ve dayakla biten sekiz yıl. Yediğiniz dayağın izleri geçse de derinlerinize inen yarası 
iyi olmuyor hemen. Her şeyin ilacı dedikleri  zamanın geçmesini bekliyorsunuz. Zamanla birlikte yaralarınızı saracak şifa için merhem 
arıyorsunuz. O merhem ki; derdi verdiği gibi dermanı da veriyor, bekle diyor. Vardır şerrinde bir hayır diyorsunuz. Teslimiyeti öğreni-
yorsunuz.
Herkesten ve her şeyden korkmuştum boşandığım ilk yıl. Zaman geçti, alıştım, içime sindirdim, kabullendim ve cesur olmayı öğrendim. 
Sevdiğini imtihan edermiş Yaradan öyle düşündüm. Rabbime sığındım, hep O’ na sığınırdım zaten. Anladım ki daha çok sığınmam 
gerekiyormuş. Boşanmam hikayemde bir bölümdü benim için. Zor olacaktı belki; bilmiyordum geleceği. Korkularım, kaygılarım vardı. 
Korkularıma rağmen beni benden daha iyi bilenin hikmeti içimi ısıtıyordu. Dinmeyen fırtına görmemiştim. Her şeye rağmen şükür se-
beplerim çoktu. Bana ve oğluma sahip çıkan anne ve babamla sekiz yıl yaşadım. Zor olsa da baba evine böyle dönmek size kucak açan 
bir ailenizin olması anlatılmazdı.
Her gecenin sonu sabahtı çünkü. Rabbime sığındıkça genişledim ben. Korkularım geçti, umutlar edindim, hayaller kurdum. Masamda 
bir su bardağım vardı hep dolu gördüm. Ağladığım vakitler, yorulduğum zamanlar, kaçmak istediğim anlar oldu yaşamımda. İnsandım 
çünkü, fani olandım. Zaaflarım, eksiklerim, hatalarım, olacaktı; oldu da. Tökezleyecek ama yine kalkacaktım, kaç kere düştüm sayma-
dım, dibe vurduğum zaman bile kıyıda bekleyenim vardı. Oğlumla birlikte acılarım da büyüttü beni.
Yeni bir hayat yaşayacaktım heybem dolu olmalıydı. Tek ben değildim bunu yaşayan benden daha kötüleri vardı, kurtuluştu benim ve 
oğlum için hayatımızın ikinci yarısı. Futbol gibi düşündüm birinci yarıda olmadı ama, ikinci yarıda her şey güzel olacaktı. Güzel olması 
için elimden geleni yapmam gerekecekti. Masallardaki gibi iyi olan kazanmalıydı. Kendime iyi davranmayı öğrendim. Hep öyle yapar-
dım zaten. Güler yüzlü ve olumlu düşünen biri olarak bilinirim her şeye rağmen. İçimi kimse bilmeden, kimsenin ekmeğine yağ sürme-
mek için gözyaşlarımı silip önüme bakmam gerekiyordu. Sevgi dolu bir aileyle, kendime yaptığım terapilerle, verdiğim gazlarla, sebepli 
sebepsiz gülümsemelerimle mutlu olmayı öğrendim. Mutluluk, insanın kendi içindedir bana göre yerini bilir ve çıkarırsanız hayattan 
zevk alırsınız. Mutlu olmak için mala mülke ihtiyacı yok insanın. Mutluluk malı mülkü verenle olmalı.
Gökyüzündeki yüce kudret beni izliyordu. Sahibi hürmetine iyi olmam lazımdı iyi olmayı seçtim.
Büyük şeyler istemedim hiç hayatım boyunca; zengin olmak, çok zengin olmak istemedim o yüzden; milli piyango bana çıkmasın,  olan-
la yetinmek, kanaat etmek, şükretmek felsefem oldu. Verdiğinde de vermediğinde de vardır bir bildiği sahibimin. Hem, bugün olmayan 
daha sonra olmayacak diye bir kaide yoktu. Nasibimde varsa dağın altında olsa da bulurdu beni. Beni seven elimden tutan bir Rabbim 
vardı hissediyordum bunu yaşattıklarıyla. İçimdeki yaramaz çocuk, coşku, sevgi, pır pır kelebekler O’ nun eseriydi. Kimselere anlatama-
dıklarımı, içimin içini bir O bilirdi. Her gece anlatırdım secdede, ardından gelen gözyaşlarım gülmek için hazırlıktı.
En güzel yoldaşımla birlikte bugünlere geldim, her şey için sonsuz şükürler olsun. Ailem, oğlum, işim, hayatıma girenler, hayatımdan 
çıkanlar, hatalarım, günahlarım, kazanıp kaybettiklerim hepsi benim içindi biliyordum. Bildiklerim azdı, bilmediklerimi bildir Yarabbi 
diyordum, tut yüreğimden bırakma beni. Senin sevginden daha üstün bir sevgi görmedim. Çektiğim acılar, zor günler, beni sana daha 
da yaklaştırdığı için iyi ki acı çektirmişsin.
Bu can bu bedende olduğu sürece pes etmeyeceğim. Bir gün bütün yeşil ışıklar yanacak bana biliyorum. Kimse yalnız değildi bu hayatta 
hiç beklemediğiniz anda karşınıza çıkacak güzellikler saklı. İçinizdeki ışığı güneşle buluşturmak sizin elinizde. Kendinizi sevip, kendi kıy-
metinizi bilmek kadar güzel bir şey yok. Umudu biterse kaybolur insan. Zor olsa da dayanmak O bitti demeden bitmiyor hayat.
Sabrımın, şükrümün, sevdamın bitmeyeceği hayırlı bir ömürle hikayemi yazana kavuşana dek EyvaAllah her şeye.
Çünkü ben büyük ikramiyeye talibim.
Sonsuz hamd  yazdırana.

Havva SARICA
Denizli Şube Başkan Yardımcısı

|  265

OKUYUCULARIMIZDAN



VEFAT VE BAŞ SAĞLIĞI
Genel Başkan Danışmanımız Yahya Düzenli’nin babası,
Genel Başkan Danışmanımız Ahmet Beğendi'nin ablası,
Ankara 5 No.lu Şube Personelimiz Halil Öz’ün kardeşi,
İskenderun Şube Denetleme Kurulu Başkanı Zeki Erdem'in annesi,
Manisa Şube Kadın Komite Başkanımız Mine Ergönül’ün babası,
Kocaeli/TÜBİTAK İşyeri Sendika Baş temsilcimiz Çağlar Yılmaz’ın babası,
İstanbul 1 No'lu Şube personeli Yasin Kaymakçı'nın eşi
Muhasebe ve Mali İşler Daire Başkanımız İsmail Gülenç'in ablasının eşi,
Teşkilatlanma Daire Başkanımız Aytekin Koç'un dedesi,
Kocasinan Belediyesi üyemiz Sıddık Kalkan’ın Annesi,
Kocasinan Belediyesi üyemiz Ahmet Uzel’in Babası,
Kocasinan Belediyesi üyemiz Mustafa Selvi’nin annesi,
Kocasinan Belediyesi üyemiz Mehmet Kaya’nın oğlu,
Kocasinan Belediyesi üyemiz Mehmet Koç’un annesi,
Kocasinan Belediyesi Temsilcimiz Ahmet Doğan’ın babası,
Kocasinan Belediyesi üyemiz Kadir Devim,
Engelli Komite Başkan Yardımcımız Osman Kocak’ın babası 
Melikgazi Belediyesi Üyemiz Mustafa Mızrak’ın abisi, 
Melikgazi Belediyesi Üyemiz Mahmut Aba’nın babası,
Melikgazi Belediyesi Üyemiz Hacı Kurt Uyar’ın babası,
Melikgazi Belediyesi Üyemiz Fatih Gürbüz’un babası,
Melikgazi Belediyesi Üyemiz Cansu Akkaya’nın babası,
Melikgazi Belediyesi Üyemiz Ümit Öz’ün babası,
Melikgazi Belediyesi Üyemiz Mehmet Akdoğan’ın annesi,
Melikgazi Belediyesi Üyemiz Yavuz Yıldızdoğan’ın annesi,
Melikgazi Belediyesi Üyemiz Mustafa Angın’ın babası,
Kaski Üyemiz Hüsrev İyigün’ün babası,
Kaski Üyemiz Yusuf Acem Saraç’ın Kızı,
Erciyes A.ş Üyemiz İbrahim Kiraz’ın babası ,
Talas Belediyesi Bülent Bozdağ’ın annesi,
Melikgazi Belediyesi üyemiz M. Ali Asilöz’ün babası,
Talas Belediyesi üyemiz Ömer Eroğlu’nun annesi,
Melikgazi Belediyesi üyemiz Rıfat Türkmen’in babası, 
Kaski Genel Müdürlüğü üyemiz Ahmet Türkmen’in babası,
Kayseri Büyükşehir Belediye üyemiz Nurettin Kocakaplan’ın annesi,
Talas Belediyesi üyemiz İbrahim Karakaya’nın babası,
Genel Merkez Personelimiz İbrahim Ok’un annesi,
Genel Merkez Personelimiz Serpil Yıldız’ın ağabeyi,
Genel Merkez Personelimiz Ahmet Küçüktürkmen’in babaannesi,
Genel Merkez Personelimiz Süleyman Selçuk Yıldırım’ın babaannesi,
Genel Merkez Personelimiz Mücahit Haksever'in anneannesi,
Genel Merkez Personelimiz Fatih Aksanoğlu’nun anneannesi,
Genel Merkez Personelimiz Ramazan Biçer'in amcası,
Genel Merkez Personelimiz Müberra Kaya'nın dedesi,
Genel Merkez Personelimiz Abdullah Sezgin'in dayısı,
Genel Merkez Personelimiz Şükrü Kaygusuz’un eniştesi

Vefat etmişlerdir. Merhum ve merhumelere cenab-ı Allah'tan rahmet, 
yakınlarına, sevenlerine ve camiamıza sabır ve baş sağlığı dileriz.
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HAK-İŞ Konfederasyonu ve HİZMET-İŞ 
Sendikası Genel Başkanı Mahmut ARS-
LAN, “Yüzyılın ihaneti 15 Temmuz Tür-
kiye’yi işgal ve hain darbe girişimini 
unutmadık, unutmayacağız, unutturma-
yacağız” dedi.
Arslan, “HAK-İŞ 44 yıllık onurlu tarihinde 
darbelere karşı onurlu bir duruş sergi-
lemiş, milletten, demokrasiden ve öz-
gürlüklerden yana tavır almıştır. HAK-İŞ, 
bundan önce olduğu gibi bundan sonra 
da demokrasimizi korumaya, milletimi-
zin geleceğine kasteden her türlü saldı-
rıya karşı birlikte mücadele etmeye ha-
zırdır” dedi.
HAK-İŞ Genel Başkanı ve HİZMET-İŞ Sen-
dikası Genel Başkanı Mahmut Arslan, 15 
Temmuz Türkiye’yi işgal ve hain darbe 
girişiminin yıldönümü dolayısıyla yaptığı 
açıklamada şunları kaydetti:
“15 Temmuz gecesi Türkiye, bir grup 
hainin başlattığı işgal girişimine sahne 
olmuş, emir-komuta zinciri dışında hare-
ket eden asker kıyafetine bürünmüş eli 
kanlı teröristler, millet iradesiyle seçilmiş 
olan hükümeti düşürerek devlet yöneti-
mini zorbalıkla ele geçirmeye çalışmıştır. 

Milletimiz büyük bir demokrasi müca-
delesi vererek, darbe geleneğine karşı 
bir ilki başarmış, hainlere karşı tek yürek 
olmuştur.
44 yıllık onurlu tarihinde darbelere karşı 
onurlu bir duruş sergileyen, HAK-İŞ, 15 
Temmuz darbe girişimine karşı da tüm 
sendikaları ve teşkilatı ile birlikte, mil-
letten, demokrasiden ve özgürlüklerden 
yana olan tavrını net bir şekilde ortaya 
koymuş, sağlam bir demokratik duruş 
sergilemiştir. HAK-İŞ teşkilatı, darbe gi-
rişiminin ilk dakikasından itibaren milli 
iradeye, demokrasiye ve geleceğe sahip 
çıkmıştır. Bu uğurda HAK-İŞ üyesi Celalet-
tin İbiş, Ahmet Özsoy, Ali Karslı ve Hakan 
Gülşen şehit olmuştur. Onlar bizim onu-
rumuzdur.
Yüzyılın ihanet hareketi olan FETÖ men-
subu hainler tarafından gerçekleştirilen 
15 Temmuz Türkiye’yi işgal ve hain darbe 
girişimine tüm üyeleri ile ilk andan itiba-
ren şiddetli bir şekilde tepki koyan HAK-
İŞ, bu girişimi unutmayacak ve unuttur-
mayacaktır. HAK-İŞ olarak, bundan önce 
olduğu gibi bundan sonra da demokra-
simizi korumaya, milletimizin geleceğine 
kasteden her türlü saldırıya karşı birlikte 
mücadele etmeye hazırız.
HAK-İŞ, ulusal ve uluslararası arenada 
gerçekleştirdiğimiz etkinlik, sempoz-
yum, konferans ve panellerde 15 Tem-
muz bilincini uyanık tutmak için, darbeci 
zihniyeti telin ederek milletimizin yaz-
dığı destanı gelecek nesillere aktarma 
kararlılığındadır. Bu amaçla katıldığımız 
her toplantıda ve etkinlikle 15 Temmuz 
Şehitlerimizi anmayı prensip edindik. 
Bu kapsamda Son olarak 10-11 Temmuz 
tarihlerinde gerçekleştirilen 14. Olağan 
Genel Kurulumuzda 15 Temmuz tema-
lı bir fotoğraf sergisi açtık ve ‘Ankara’da 
Silah Sesleri 15 Temmuz’ belgeselimizin 
gösterimini yaptık.
15 Temmuz Türkiye’yi işgal ve hain darbe 
girişimine kahramanca direnen, devlet, 
millet ve cumhuriyetimizin bekası için 
canlarını feda eden şehitlerimize Yüce 
Allah’tan rahmet, ailelerine sabır, tedavi 
gören gazilerimize şifalar diliyorum.” 

15 Temmuz hain darbe girişiminin 3. yıl-
dönümünde Genel Merkez binamıza aziz 
şehitlerimizin anısına afiş asılırken, şube 
ve il başkanlıklarımızda anma programla-
rı düzenlendi.

YÜZYILIN İHANETİ 15 TEMMUZ’U UNUTMADIK, UNUTTURMAYACAĞIZ
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UNUTMADIK 
UNUTTURMAYACAĞIZ

HİZMET İŞ SENDİKASI



ŞUBE BAŞKANLIKLARI
ADANA
Şb. Bşk.: Abdurrahman YÜCEL
Çınarlı Mah. İnönü Cad. Günep Kuruköprü İş
Mrk. No:42 Kat:6 Daire 602 SEYHAN / 
ADANA
Tel: 0 322 457 31 01 
Fax: 0 322 457 65 80

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:327 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 Mahallesi Çavuş Sokak 
Sandıkçı Apartmanı 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. 
SokakNo: 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 45 73
Fax: 0 212 220 45 73

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
Esentepe Mahallesi Kelebek Sokak No:2 Kat 
6 Daire 43 
Marmara Kule  Kartal / 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 54  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



İZMİR
Şb.Bşk.: Gültekin Şimşek
Akdeniz Mah. Şehit Fethi Bey Cad. Eski 
Eshot İş Merkezi
No:13/6 KONAK/İZMİR
Tel: 0232 441 69 71 Fax: 0232 441 69 71

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: 0 352 336 10 19 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
Babalık 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:413 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

NİĞDE
Şb. Bşk.: Gökhan Demircioğlu
Yukarı Kayabaşı Mah. Cicibaba Sok. Yavuz 
Çayır İş Merkezi
No:24 MERKEZ/NİĞDE
Tel: 0 388 232 88 66

ORDU
Şb. Bşk.: Nevzat ACU
Şarkiye Mah. Fevzi Çakmak Cad. Ahmet 
NasuhBeyoğlu 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 Abamar 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 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. Demircioğlu Caddesi 
51/8 ÇANAKKALE
Tel: 0286 213 12 02

DİYARBAKIR
İl Başkanı: Ercan KAHRAMAN
Mevlana Halit Mah. Şanlıurfa Yolu Mega C. 
YanıAkbaş Sit. A Blok Kat:3 No: 9 Bağlar / 
DİYARBAKIR

EDİRNE
İl Başkanı: Emre PROMET
Baba Demirtaş Mah. Hükümet Cad. No:26/1
EDİRNE
Tel. 0 284 214 44 90

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

KARS
İl Başkanı: Fikret KEPENEKÇİ
Orta Kapı Mah. Kazım paşa Cad. No: 181
Kat: 3 Daire: 2 KARS Tel: 0474 223 61 00 

KASTAMONU
İl Başkanı: Mustafa ÇAĞLI
Hepkebirler Mah. İnönü Cad. Akveri Ap. 
No:2/2 Kat:5 Daire No:13 KASTAMONU
Tel: 0366 220 03 36

KIRŞEHİR
İl Başkanı: Hızır GÜRLER
Medrese Mah. M. Kemal Hotamaroğlu Sokak
Eroğlu Berk İş merkezi No: 3/8 KIRŞEHİR
Tel: 0386 213 51 40

KÜTAHYA
İl Başkanı: Nazif DEMİR
Ali Paşa Mahallesi Devlet Hatun Caddesi 
Çatal Sokak No:12/5 Merkez / KÜTAHYA
Tel:0274 666 11 43

MARDİN
İl Başkanı: Eşref CİHAN
13 Mart Mah. Vali Mustafa Yaman Caddesi 
Koza İş Hanı
Kat 3 No:23 Artuklu / MARDİN

SİİRT
İl Başkanı: Bahattin OLGAÇ
15 Temmuz Demokrasi Meydanı Bahçelievler 
Mah. 1405 Sok. Arslan Apt. No:5/7 SİİRT
Tel. 0 484 223 56 73

TEKİRDAĞ
İl Başkanı: Aykut AKTEMUR
Ertuğrul Mah. Hüseyin Pehlivan Cad. Ülkü 
Apt. No: 10 D: 2 Süleymanpaşa / TEKİRDAĞ
Tel:0282 262 66 66 

ZONGULDAK
İl Başkanı: Güven KAYA
Terraki Mah. Cumhuriyet Cad. Kerem Sk. 
Tanlar Ap. Kat:2 ZONGULDAK
Tel:0372 250 04 67

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



BOLU’DAN ANKARA’YA 
200 KİLOMETRE 
262 BİN 467 ADIM 
YÜRÜDÜK


