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MÜCADELENIN BIR YILI
Yeni bir sayımızla daha karşınızdayız…
Yine mücadeleyle ve zulme karşı dik duruşla geçen bir yıl. Sadece bölgesel düşünmeyen, sadece kısmi sorunlara odaklanmayan, sorunun
köküne inip küresel haksızlıklara karşı dik durabilmenin bir yılı. Kaybedecek hiçbir şeyleri olmayanların hak yolunda çaba gösterdiği bir yıl.
Geçtiğimiz 2019 yılı; HAK-İŞ/HİZMET-İŞ büyük imtihanlara tabii
tutuldu.
Sürgünler, sendika değiştirme baskıları, işten çıkarmalar, manipülasyonlar, iftiralar, yalanlar ve daha niceleri… İstanbul’dan Bolu’ya,
Antalya’dan Şırnak’a, Edirne’den Van’a ülkemizin dört bir yanında büyük mücadeleler verdik ve mücadeleye devam ediyoruz. Yürüyüşler,
oturma eylemleri, basın açıklamaları, Türk ve dünya emek hareketinde daha önce görülmemiş düzeyde sendikal direniş gösterdiğimiz
2019, HİZMET-İŞ’in gurur yılı olmuştur.
31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerinden sonra emekçilere yapılan zulümlere karşı koyanların ortak adresi HAK-İŞ/HİZMET-İŞ olmuştur.
Bir yandan da HİZMET-İŞ eğitime çok önem veren bir sendikadır.
‘Eğitilmeyen Öğütülür’ mottosundan yola çıkılarak üyelerinin üniversitelerde okuyan çocuklarına verdiği burslarla, teşkilat çalışanlarına
sunduğu eğitim programlarıyla, Pakistan’da yaptırdığı okulla eğitimi
sendikacılığın merkezine koyan HİZMET-İŞ, en son, Çanakkale Savaşı
Kahramanı Seyit Onbaşı’nın adına yaptırdığı “HAK-İŞ/HİZMET-İŞ Sendikası Kocaseyit İlkokulu” ile birlikte eğitime verdiği önemi bir kez
daha kanıtladı. Seyit Onbaşı’nın vefatının 80. yılına denk gelen 1 Aralık 2019 tarihinde açılışı yapılan ilkokulla, Seyit Onbaşı’nın torunları
imkânları eksiksiz olan bir çatı altında eğitim görmeye başladılar.
Elbette kurumlar için sayılar, büyüklükler ve kazanılan sıfatlar önemli
bir yer arzetmektedir, ancak bu okulun sendikamıza vereceği onur ve
gurur hissi onlardan ayrı bir yerde olacaktır.
Bu sayımızda, yukarıda bahsettiğimiz HAK-İŞ/HİZMET-İŞ Koca Seyit
İlkokulu açılış töreninin ayrıntılarını, 127 gün sonunda başarıyla sonuçlanan Bolu mücadelemizi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi önünde
sürdürülen eylemi, kararlılıkla devam eden Antalya Büyükşehir Belediyesi grevimizi, Genel Başkanımız Mahmut Arslan’ın açıklamalarını
ve dahası, kurumsal çalışmalarımıza dair ayrıntılı haberleri bulabilecekseniz.
Bir dahaki sayıya kadar görüşmek üzere, iyi okumalar.

Başkan’dan
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HAK-İŞ VE HİZMET-İŞ
BÜTÜN EMEKÇİLERİN
HAMİSİDİR
Mahmut ARSLAN
HAK-İŞ Genel Başkanı ve
HİZMET-İŞ Genel Başkanı
mahmutarslan@hakis.org.tr
@hakismahmut

"HAK-İŞ/HİZMET-İŞ
Sendikası, 320 bini
aşkın üye emekçinin
ne kadar sendikasıysa,
ülkemizin kayıtlı
14 milyon işçisinin de,
örgütsüz ve sigortasız
çalışan milyonlarca
emekçinin de
sendikasıdır. Ülkemiz
emekçilerinin ne kadar
sendikasıysa, dünyanın
bütün emekçilerinin de
sendikasıdır."
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Dünyada yaşananlar coğrafyamızı,
coğrafyamızda yaşananlar ülkemizi,
ülkemizde yaşananlar işyerlerimizi,
işyerlerimizde yaşananlar emekçileri ve dolayısıyla sendikaları etkilemektedir. Zira, ülkemizin en ücra
köşesinde çalışan bir emekçinin
durumu, dünyanın en uzak bölgesindeki emekçinin koşullarından bağımsız değildir.
HAK-İŞ/HİZMET-İŞ Sendikası, bu gerçekliğin idrakiyle, dünyanın bütün
emekçilerini sorumluluk alanında
görmektedir. Daha açıklayıcı bir ifadeyle; HAK-İŞ/HİZMET-İŞ Sendikası, 320 bini aşkın üye emekçinin ne
kadar sendikasıysa, ülkemizin kayıtlı
14 milyon işçisinin de, örgütsüz ve
sigortasız çalışan milyonlarca emekçinin de sendikasıdır. Ülkemiz emekçilerinin ne kadar sendikasıysa,
dünyanın bütün emekçilerinin de
sendikasıdır.
HAK-İŞ/HİZMET-İŞ, sendikacılığı, sadece üye emekçilerin hak ve hukukunu koruma ve geliştirmekten ibaret görmemektedir.
Faaliyetlerini, ortaya koyduğu ilke,
değer ve çalışmalarla bütüncül ve
kapsayıcı bir biçimde yürütmekte ve

üyemiz emekçilerle birlikte ülkemizin, coğrafyamızın ve dünyamızın bütün emekçilerini temsil etmektedir.
Bu cihanşümul temsil, bizim misyonumuzla alakalı bir durumdur: HAKİŞ/HİZMET-İŞ’in kurumsal yapısı,
emekçilere hami olmak üzere bina
edilmiştir.
Hami, “himaye eden, yol gösteren,
koruyan” anlamlarına gelmektedir. Kavramsal olarak ise hamilik;
içeriğini, tarihi ve kültürel kimliğini
Osmanlı ve Selçuklu medeniyetlerinin kurumsallaştırmış olduğu Ahilik
teşkilatından almaktadır. Ahiler birbirlerine hami olmak üzere teşkilatlanmışlardır. Bunun temelinde ise
Peygamber Efendimiz zamanından
başlayarak Abbasi döneminde kurumsallaşmaya başlayan zanaatçı ve
esnaf birlikleri, yani fütüvvet anlayışı bulunmaktadır.
Hamilik Misyonunu Yarım Yüzyıla
Yakın Zamandır Başarıyla Devam
Ettiriyoruz
Günümüzde hamilik bir aracılığa
dönüşmüştür. Sendika/meslek örgütü formunu almıştır. Bilhassa, yatay
örgütlenmenin bulunduğu sendikalar yoluyla gelişme göstermektedir.

Hamilik misyonunu yarım yüzyıla yakın
zamandır başarıyla devam ettiren sendikamız, bugün bütün çalışanların hamisi ve himayeye muhtaç emekçilerin
dezavantajlarının giderilmesi mücadelesinde önemli bir aktördür. Ahilik ve
Fütüvvet geleneğinden devralarak geliştirdiği ilkeler ve bunun üzerine inşa
ettiği değerlerle, emek hareketini ve
çalışma hayatını şekillendirmektedir.
Emekçilere yönelik sorumluluklarıyla çalışma hayatını biçimlendirmekte,
sosyal sorumluluklarıyla da toplumun
gelişimine katkı yapmaktadır.
Emekçilere yönelik sorumluluklarımızdan söz edecek olursak; geçmişte, binlerce emekçinin geleceği, HİZMET-İŞ’in
düşüncesine ve ne yaptığına bağlı olmuştur. Örneğin, 2007 yılında, belediyelerde çalışan 140 bin geçici işçinin,
2017 yılında ise 1 milyona yakın taşeron emekçisinin kadro almasında HAKİŞ ve HİZMET-İŞ’in inisiyatifi, duruşu ve
çalışmaları, hem sorunun çözümünde
yol açıcı hem de çözümü tamamlayıcı
olmuştur.
Yine, geçtiğimiz yıl gerçekleştirdiğimiz
Emek ve Adalet Yürüyüşü’yle bir taraftan 31 Mart Yerel Seçimleri sonrası
bazı beledilerde yaşanan sendikal baskı, sürgün ve işten çıkarmalar protesto
edilirken, değer taraftan yeni baskılar,
sürgün ve işten çıkarmaların önüne
geçilerek, olası büyük mağduriyetler
önlenmiştir.
Himayeye Muhtaç Bütün Sosyal
Grupların Sendikamızın Varlığına
İhtiyacı Var
Himayeye muhtaç bütün sosyal grupların Sendikamızın varlığına ihtiyacı var.
Bunların başında toplu konutlardaki
konut görevlileri, bugüne kadar örgüt-

lenmemiş olan ve büyük oranda kayıtdışı çalışan ev işçileri, yabancı uyruklu
hizmet işçileri, kamu yararına iş görenler ile bankalar ve okullarda çalışan
profesyonel temizlik şirketi çalışanları
gelmektedir. Bu emekçi kardeşlerimiz
himaye altına alınmak zorundadır, çünkü yaşadıkları düşük hayat standartları, onların örgütlü olmasını ve kayıt
altına alınmasını zorunlu kılmaktadır.
Yapmakta olduğumuz örgütlenme çalışmalarıyla bu kardeşlerimiz için de bir
çözüm bulacağımıza inanıyorum.
Sosyal sorumluluklarımızla toplumun
gelişimine verdiğimiz katkıya gelince;
HAK-İŞ/HİZMET-İŞ olarak çalışanların
korunması ve güvencelerinin geliştirilmesi açısından aktif olduğumuz kadar,
geçmişimizden aldığımız mirası her geçen gün bir adım daha öteye taşıyor,
gücümüzü, sosyal sorumluluklarımızla
toplumsal faydaya dönüştürmek için
büyük çaba sarfediyoruz.
HAK-İŞ/HİZMET-İŞ, bu kapsamda 8
Ekim 2005 tarihinde Pakistan’da meydana gelen acı depremin yaralarının
sarılmasında üstlendiği insani/kurumsal görevi başarıyla tamamlamıştır.
Onlarca okulun yıkılıp çocukların eğitimden mahrum kaldığı deprem sonrası, Pakistan’ın Keşmir Eyaleti Rawalkot şehrinde yaptırdığımız okul 2008
yılında tamamlanarak teslim edilmiştir.
500 metrekareye kurulu 10 derslikten
oluşan lise ve yüksekokul dengi okulda
200 kız öğrenci akademi düzeyinde öğrenim görmektedir.
Sendikamız, 2010 yılında, Filistin’in
Gazze şehrinde bir yetimhane projesine destek vermiştir. Gazze Cebaliye-Nazla bölgesinde, yoksul ve yetim
çocuklara hizmet verilmesi amacıyla

bir külliye inşa ettirmiştir. İçinde kreş
ve anaokulu bulunan külliyede 4-6 yaş
arası 200 çocuk barınmakta ve eğitim
görmektedir.
HAK-İŞ/HİZMET-İŞ Sendikamız, birkaç
ay önce, Balıkesir’in Havran ilçesi Seyit Onbaşı Köyü’nde Çanakkale Savaşı
Kahramanı Seyit Onbaşı’nın ismini ve
hatırasını yaşatmak için bir Ortaokul
yaptırmıştır.
Seyit Onbaşı’nın ölüm yıldönümü olan
1 Aralık 2019’da açılışını gerçekleştirdiğimiz “HAK-İŞ/HİZMET-İŞ Sendikası
Koca Seyit İlkokulu” ile, Seyit Onbaşı
olarak tanınan Çanakkale Kahramanı Seyit Ali Çabuk’un bütün yönlerini
çocuklarımızın, gençlerimizin, milletimizin tanıması amaçlanmış, böylece
onurlu bir asker ve emekçi olan Seyit
Onbaşı’ya, onun nesline ve tarihimize
karşı sorumluluğumuz yerine getirilmiştir.
Gönül ve Merhamet Duygusuyla
Hareket Ediyoruz
Bu sendikal ve sosyal çalışmalarımız
bizlere onur vermektedir. Sosyal ve
toplumsal sorumlulukla hareket etmenin, ancak gönül ve merhamet duygusu
ile mümkün olabileceğine inanıyoruz.
HAK-İŞ/HİZMET-İŞ, emek hareketini
ele geçirmek değil, emek hareketini elden geçirmek üzere yola çıkmıştır.
HAK-İŞ/HİZMET-İŞ, bir gönül hareketidir.
Bir merhamet hareketidir.
Dünyayı nasıl bulduğumuzdan daha
iyi bırakabileceğimiz sorusuna cevap
arayan bir emek hareketidir.
Hamilik misyonumuzu geliştirerek
özelde üyelerimize, genelde ise tüm
insanlığa karşı sendikal, tarihsel ve toplumsal katkılarımızı yerine getirmeye
devam edeceğiz.
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ARSLAN, SİLOPİ BELEDİYESİ’NDE İŞTEN ÇIKARILAN
EMEKÇİLERE DESTEK VERDİ

Genel Başkanımız Mahmut Arslan, Silopi
Belediyesi’nde işten çıkarılan emekçilere
destek verdi.
Arslan, Silopi Belediyesi’nde işten çıkarılan emekçilere destek vermek amacıyla
bir basın açıklaması yaptı.
31 Aralık 2019 tarihinde, Silopi Belediyesi önünde gerçekleştirilen basın
açıklamasına Şırnak İl Başkanımız Nevzet Usal, Diyarbakır İl Başkanımız Ercan
Kahraman, Hukuk Müşavirlerimizden
Av. Kürşat Kaya ve işten çıkarılan üyemiz
emekçiler katıldı.

Adaletsizliğe İtiraz Etmek İçin
Buradayız
Basın açıklamasında, Silopi Belediyesi’nde işten çıkarmaların herkesi derinden
üzdüğünü belirten Genel Başkanımız
Mahmut Arslan, “Bugün bütün Doğu ve
Güneydoğudaki belediyelerde, özellikle
HDP’nin seçim kazandığı belediyelerde
uygulanan işçi kıyımına; haksız, adaletsiz
ve hukuksuz uygulamalara itiraz etmek
için buradayız” dedi.
Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da 464
üyemizin işten çıkarıldığını belirten Ars-
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lan, işten çıkarılanların bazılarının şehit
ve gazi yakınları olmasının üzücü olduğunu söyledi.
Seçim öncesinde demokrasi, özgürlük ve
barış söylemleri gerçekleştirenlerin bu
kavramlara uymadığını belirten Arslan,
“Seçim öncesi ve sonrası argümanlarını
demokrasi, özgürlük, barış, birlikte yaşamak gibi toplumun her kesiminin üzerinde mutabık kaldığı kelimeler üzerinden
oluşturanlar, ne yazık ki seçimlerden

sonra bunların hepsini unuttular. Kendi fikirlerine uygun davranan insanları
koruma altına alırken, diğerlerini işten
çıkardılar. Bu riyakâr tutumu protesto
ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Üyelerimiz Sendika Değiştirtme
Baskısına Direndikleri İçin İşten
Atıldılar
31 Mart Yerel Seçimlerinin ardından HAKİŞ üyelerinin kıyıma uğradığını hatırlatan
Arslan, şunları kaydetti: “Seçimlerinden

HABERLER

sonra CHP’li ve HDP’li bazı belediyelerde
sendikalarımıza karşı başlatılan tasfiye
operasyonunu kamuoyuna ve dünyaya
ilan ediyoruz. İşten çıkarılan arkadaşlarımızın hiçbiri hukuki soruşturma geçirmemiş, haklarında iş yapmama, işe gelmeme
gibi herhangi bir rapor hazırlanmamıştır.
Aksine, sağa sola sürgün edilerek sendikalarımızdan istifa etmeleri ve kendi anlayışlarına uygun hareket etmeleri konusunda
tehdit görmüş ve baskı görmüşler, direndikleri için işlerini kaybetmişlerdir.”

Üyelerimizin İşe Dönmeleri İçin
Tüm Yargı Sürecini İşlettik
İşten atılan emekçiler için tüm hukuki
yolların denendiğini ifade eden Arslan,
“Biz bu arkadaşlarımızın işe dönmesi
için iki yol izledik; birincisi, her fırsatta
demokratik bir şekilde, taşkınlık yapmadan taleplerimizi, eleştirilerimizi yaptık,

SİLOPİ BELEDİYESİ’NDE
İŞTEN ATILAN
ÜYELERİMİZİN İŞE İADE
DAVASINI KAZANDIK
Şırnak’a bağlı Silopi Belediyesi’nde HDP’li belediye yönetiminin
göreve gelmesiyle işten çıkarılan
17 üyemizin işe iadesi için Sendikamız tarafından yürütülen hukuk
mücadelesi zaferle sonuçlandı.

arkadaşlarımızın işe dönmesi konusunda
mücadele ettik. Silopi Belediye Başkanı
bizim taleplerimizi yok saydı, hukukçularımızın görüşme taleplerini ciddiye almadı, emekçilerin taleplerini dikkate almadı.
Kendi zihniyetlerinde olmayan herkesi
düşmanlaştıran ve dışlayan bu anlayış
maalesef Silopi’de kendini göstermiştir.
İkincisi, yargı sürecini işlettik, açtığımız
davalar kabul edildi.
Bu arkadaşlarımızın işe döndürülmesi konusunda mahkeme karar verdi. 2019’un
bu son günü de 2 üyemiz için işe iade
kararı verildi. Belediyeyi temsil edenler
daha önce verilen işe iade kararların iraz
etmişlerdir. Bu itirazların bir an evvel durdurulmasını ve arkadaşlarımızın işe dönmesini istiyoruz” diye konuştu.

Arslan, Kararlılıkla Mücadele Eden
Emekçileri Tebrik Etti
İşten çıkarılan üyelerimizin mücadelelerindeki kararlılığı takdirle karşıladıklarını
ifade eden Arslan, “HAK-İŞ Konfederasyonu ve HİZMET-İŞ Sendikası olarak bu
arkadaşlarımızın mücadelesini kendi mücadelemiz olarak görüyoruz. Bu emeğe
ve emeğin temsilcileri sendikacılara karşı
bu ön yargılı yaklaşımlardan vazgeçilsin
istiyoruz” diye konuştu.

Arslan, Mahkeme Kararlarına
Uyulmasını İstedi
İşten çıkarılan üyelerimizin işe iadesi için
Sendikamız tarafından Bolu’dan Ankara’ya gerçekleştirilen Emek ve Adalet Yürüyüşü sonucunda, üyelerimizin işe geri
alındığını hatırlatan Arslan, sözlerini şöy-

le sürdürdü: “4 aya yakın süredir de İBB
önünde eylem yapıyoruz. Arkadaşlarımızın haklarını, hukuklarını korumak ve işe
dönmelerini sağlamak için 2019 yılının
son gününde de Türkiye’nin her yerinde
mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz.
Mahkeme kararlarına uyulması konusunda belediye başkanı ve onun siyasi partisini göreve çağırıyoruz. Çağrımızı lütfen
anlasınlar, duysunlar ve bunun gereğini
yapsınlar, aksi halde biz bu mücadeleyi
sonuna kadar sürdüreceğiz. Arkadaşlarımızın hakları için ne gerekiyorsa onları
gerçekleştirmeye çalışacağız.”
Silopi Belediyesi’nde işten çıkarılan üyemiz Faysal Efe, “31 Mart yerel seçimlerinde Silopi Belediyesi’ni HDP’nin kazanmasından sonra siyasi sebeplerle işten
çıkarıldık. Silopi Belediyesi’nde şehit ve
gazi yakınlarının da bulunduğu 20 işçi ile
beraber işten çıkarıldık. İşten çıkarılmamızın hiçbir haklı gerekçesi yoktur. Tamamen siyasi nedenlerle bizi işimizden
etiler, işsiz bıraktılar” dedi.
Tek isteklerinin tekrar işlerine dönmek
olduğunu dile getiren Efe, “Bizim tek isteğimiz işimize, aşımıza tekrar kavuşmak.
İşimize tekrar dönmek için açtığımız mahkemeyi kazandık. Mahkemeyi kazanmamıza rağmen bizi işe almama konusunda
direniyorlar. Bu haksızlığa herkesin tepki
göstermesini istiyoruz” diye konuştu.
Efe, “Destekleri için Genel Başkanımız
Mahmut Arslan’a çok teşekkür ediyoruz.
Buraya gelerek bize desteklerini gösterdi” dedi.
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ARSLAN, 2020’Yİ SİLOPİ’DE İŞTEN ATILAN İŞÇİLERLE
BİRLİKTE KARŞILADI

Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 2020
yılını Silopi Belediyesi’nde haksız yere işten çıkarılan işçilerle birlikte karşıladı.
Arslan, Silopi Belediyesi’nde işten çıkarılan emekçi Mesut Bilen’in evine konuk
olarak 2020 yılının sendika değiştirme
baskılarının son bulduğu, siyasi nedenlerle işten çıkarmaların sona erdiği bir yıl
olması temennisinde bulundu.

Ziyaret programına Genel Başkanımız
Mahmut Arslan’ın yanı sıra, Şırnak İl
Başkanımız Nevzet Usal, Diyarbakır İl
Başkanımız Ercan Kahraman, Hukuk Müşavirlerimizden Av. Kürşat Kaya ve işten
çıkarılan üyemiz emekçiler katıldı.
Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 31
Mart yerel seçimlerinde HDP’nin kazandığı Silopi Belediyesi’nde işten çıkarı-

lan Mesut Bilen’e desteklerini ileterek,
“Haksız yere işten çıkarılan ve 8 aydır işsiz olan üyelerimizin tekrar işlerine dönmeleri için mücadelemizi sürdürüyoruz.
HAK-İŞ olarak en önemli işimiz, üyelerimizin sorunlarını çözmektir. Bunun için
Şırnak’tayız, 81 ildeyiz, tüm Türkiye’deyiz. Haksızlığa uğrayan, zulüm ve baskı
görerek işlerinden edilen arkadaşlarımıza destek olmak için buradayız. Nerede
bir zulüm varsa, nerede bir haksızlık varsa HAK-İŞ olarak karşılarındayız” dedi.
Silopi Belediyesi’nde işten çıkarılan üyemiz Mesut Bilen, Genel Başkanımız Mahmut Arslan’ın 2020 yılını kendileriyle karşılamasından duyduğu memnuniyeti dile
getirerek, “İşten çıkarıldığımız ilk günden
bu yana desteğini bizden hiçbir zaman
esirgemeyen Genel Başkanımız Mahmut
Arslan’a çok teşekkür ediyoruz. Silopi Belediyesi önünde basın açıklaması yaparak
ve evimize konuk olarak bize desteklerini
gösterdiği için çok mutlu olduk” dedi.

ARSLAN’DAN, SİLOPİ KAYMAKAMI
IŞIKTAŞ’A ZİYARET
Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 31 Aralık 2019 tarihinde, Silopi
Kaymakamı Sezer Işıktaş’ı makamında ziyaret etti.
Ziyaretinde Arslan’a, Şırnak İl Başkanımız Nevzet Usal, Diyarbakır
İl Başkanımız Ercan Kahraman ve Hukuk Müşavirlerimizden Kürşat
Kaya eşlik etti.
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Arslan, ŞIRNAK İL BAŞKANLIĞI BİNAMIZın
AÇILışını gerçekleştİrdİ

Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 1
Ocak 2020 tarihinde HAK-İŞ Şırnak İl Başkanlığı ve Sendikamız Şırnak İl Başkanlığı
yeni hizmet binası açılışına katıldı.
Açılışa Genel Başkanımız Mahmut Arslan,
Şırnak İl Başkanımız Nevzet Usal, Diyarbakır İl Başkanımız Ercan Kahraman, Siirt
İl Başkanımız Bahattin Olgaç, Mardin İl

Başkanımız Eşref Cihan, HAK-İŞ Batman İl
Başkanımız Bünyamin Söğüt, Şırnak Belediye Başkan Vekili Kamil Kurt, HAK-İŞ Konfederasyonumuza bağlı sendikaların şube
başkan ve yöneticileri, MEMUR-SEN’e
bağlı Bem Bir-Sen temsilcisi Ahmet Temel, Gençlik Hizmetleri İl Müdürü Beytullah Birlik, sivil toplum kuruluşlarının tem-

silcileri, üyelerimiz ve basın mensupları
katıldı.

“Yeni Yılı İşten Çıkarılan
İşçilerimizle Karşıladık”

Açılışta konuşan Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 31 Mart yerel seçimleri sonrasında CHP ve HDP’ye geçen belediyelerde yaşanan işten çıkarmalara değinerek,
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“Üyelerimizin haksız yere işten çıkarıldığı
belediyelerden bir tanesi de Silopi Belediyesi olmuştur. Haksız yere işinden edilen
arkadaşlarımızın tekrar işlerine dönmeleri
için Şırnak’ta ve işten çıkarmaların yaşandığı bütün illerimizde büyük bir mücadele
gerçekleştiriyoruz” dedi.

“İşten Çıkarılan Emekçilerin Onurlu
Mücadelesini Kutluyorum”
CHP ve HDP’li Belediyelerde HAK-İŞ’e
bağlı sendikalara üye 6 binden fazla işçinin işten atıldığını, 30 bin üyemizin
de ise istifa ettirildigibi söyleyen Arslan,
“Ben bu arkadaşlarımızın mücadelesini
takdir etmek, arkadaşlarımızla beraber
olmak için 2020 yılına Şırnak’ta girdim.
Arkadaşlarımız bütün tehditlere rağmen 8 aydır azim ve kararlılıkla burada
mücadelelerini sürdürüyorlar. Onların
bu onurlu mücadelelerini kutluyorum.
Aynı zamanda Cizre’de işten atılan arkadaşlarımız için de mücadelemizi devam
ettiriyoruz. Bölgedeki arkadaşlarımızla
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dayanışmamızı devam ettireceğiz” şeklinde konuştu.

“Yeni Binamız Şırnak’ta Kalıcı
Olduğumuzu Gösterecek”
“Diyarbakır’da 30 yıla yakın, Mardin’de
25 yıla yakın, Batman’da 30 yıla yakın bir
geçmişimiz ve mücadelemiz var” diyen
Arslan, “Dualarla hizmete açtığımız bu
bina inşallah bizim Şırnak'ta kalıcı olduğumuzu gösterecek. Şartlar ne olursa
olsun burada kalmaya ve mücadele etmeye devam edeceğiz. Şırnak'ı ve bölgeyi birlikte daha ileriye götürmek adına
üzerimize düşen görevleri yapacağız”
ifadelerini kullandı.

“HAK-İŞ Barışın ve Kardeşliğin
Temsilcisidir”
Bölgede HAK-İŞ’ten büyük beklentilerin
olduğunu söyleyen Arslan, “Yeni dönemde daha iyi hizmetler yapacağız. Arkadaşlarımızın ekonomik ve sosyal haklarını daha ileriye taşımak için elimizden
geleni yapacağız. Sendikacılığı yaparken

bölge halkıyla dayanışmamızı arttıracağız. Terörizm nereden gelirse gelsin sadece acı gözyaşı ve kan getirir. Biz buna
karşı direneceğiz. Siyasal mücadelesini
herkes sonuna kadar yapmalı, teröre
asla izin vermemelidir. Terörizmin her
türlü yöntemine, farklı isimler altında
yaptığı teröre asla izin vermeyeceğiz ve
karşı duracağız. Barışı, kardeşliği ve dostluğu ikame etmek, hep birlikte bu ülkede
barış içerisinde yaşamak için birbirimizle
dayanışma içerisinde olacağız. Ülkemize
ve geleceğimize yönelik tehditleri hep
birlikte ortadan kaldıracağız. HAK-İŞ olarak, ülkemizin birliğini, bütünlüğünü ve
kardeşliğini savunuyoruz. Bu değerleri
savunmaya devam edeceğiz” şeklinde
konuştu. Şırnak İl Başkanımız Nevzet
Usal da “Yeni açılan hizmet binamızda
Konfederasyonumuzun ve sendikamızın faaliyetlerini daha ileri taşımak için
elimizden geleni yapacağız. Yeni hizmet
binasının hayırlara vesile olmasını diliyorum”dedi.

HABERLER

GENEL BAŞKAN VEKİLİMİZ ÖZ, YENİ YILI
ANTALYA GREVİNDEKİ İŞÇİLERLE KARŞILADI

Genel Başkan Vekilimiz ve HAK-İŞ Genel
Başkan Yardımcısı Av. Hüseyin Öz, 2019
yılının son gününde, Antalya Büyükşehir
Belediyesi önünde grev yapan üyelerimize destek ziyaretinde bulundu.
Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı
şirketlerde iş sözleşmeleri feshedilen çalışanları, sıkıntılarını ve dertlerini dinlemek için Antalya’ya giden Genel Başkan
Vekilimiz Öz, “31 Mart seçimleri sonrası
Antalya Büyükşehir Belediyesi’ndeki yönetim değişikliğinin ardından yeni belediye yönetimine sözleşme içeriklerini

anlattık ve görüşmeler yaptık,
ancak ne yazık ki seçimlerden
sonra belediye yönetimine
gelen Cumhuriyet Halk Partili
belediye başkanımız Muhittin
Böcek, bu sözleşmenin uzlaşma ve anlaşma ile bitirilmesi
hususunda en ufak bir adım
atmadı” dedi.
Antalya Büyükşehir Belediyesi’nde seçimler sonrasında üyelerimize uygulanan baskı ve tehdit politikasını hatırlatan
Öz, “Bu baskı politikası kabul edilemez

ve çalışanlarımız açısından dayanılmaz
bir noktaya geldi. 31 Mart’tan bugüne
900 arkadaşımızın iş sözleşmesi feshedildi, 250 civarında arkadaşımızın iş yerleri
değiştirildi, sürgün edildi. Arkadaşlarımızı Antalya’nın bir ucundan diğer ucuna
sürgün etmekten vazgeçin. Bu, insan
haklarına, demokrasiye, hukuka aykırıdır.
Sosyal demokrat gelenekten gelen, sosyal demokrasiye inanan bir insanın yapabileceği bir iş değildir” diye konuştu.

Genel Başkan Vekilimiz Grevdeki
İşçilere Verilen Yemeğe Katıldı
Öz, basına yaptığı açıklamanın ardından,
Antalya Büyükşehir Belediyesi önünde
grevdeki işçilere verilen yemeğe katıldı.
Antalya’da grevdeki işçilerle bir araya gelerek onların sorunlarını dinleyen Genel
Başkan Vekilimiz Öz, daha sonra grev anı
defterini imzaladı.
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GENEL BAŞKAN YARDIMCIMIZ KESKİN, YENİ YILA
İBB’DE İŞTEN ÇIKARILAN EMEKÇİLERLE BİRLİKTE GİRDİ
Genel Başkan Yardımcımız Mehmet Keskin, 2019 yılının son gününde, İstanbul
Büyükşehir Belediyesi’nde haksız ve hukuksuz yere işlerinden edilen üyelerimize destek ziyaretinde bulundu.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi önünde gece gündüz demeden devam eden
mücadeleye destek veren Keskin, “23
Haziran seçiminden sonra hiçbir haklı
gerekçe gösterilmeden işlerinden edilen
üyelerimizin bugün burada yanlarında
olmak istedik. Tüm dünya yeni yıl coşkusu içindeyken biz, emekçilerin ekmeğine
uzanan elleri burada bir kez daha tüm
kamuoyuna göstermek istedik. Buradayız ve aylardır soğuk-sıcak demeden ekmeğimiz için direniyoruz. Haklı mücadelemizden üyelerimiz işlerine geri dönene
kadar dönmeye niyetimiz yok” dedi.
İBB emekçilerine yapılan bu haksızlıktan

bir an evvel dönülmesini ve emekçilerin
işlerine iadesini istediklerini belirten Genel Başkan Yardımcımız Keskin, “Sendikamız HİZMET-İŞ her ne olursa olsun burada
mücadele veren üyelerimize destek verecektir.

Bizler nerede bir haksızlık varsa orada
olmayı misyon edinmiş bir kültürden geliyoruz. Biz biliyoruz ki, kararlılığımız sayesinde tıpkı Bolu’da olduğu gibi burada da
galip geleceğiz Allah’ın izniyle” şeklinde
konuştu.

GENEL BAŞKAN YARDIMCIMIZ YILDIZ, YILIN SON
GÜNÜNDE ENEZ BELEDİYESİ’NİN İŞTEN ÇIKARDIĞI
ÜYELERİMİZLE BİR ARAYA GELDİ
Genel Başkan Yardımcımız Celal Yıldız,
Edirne’ye bağlı Enez Belediyesi’nin hiçbir
haklı neden göstermeden işlerine son
verdiği 15 üyemizle, düzenlenen yemekte bir araya geldi.
Düzenlenen destek yemeğine Yıldız’ın
yanı sıra, Edirne İl Başkanımız Emre Promet, Tekirdağ İl Başkanımız Aykut Aktemur, Çanakale İl Başkanımız Vedat Yılmaz
ve işlerinden edilen emekçiler katıldı.
Mahalli idareler seçimleri sonrası CHP’ye
geçen Enez Belediyesi’nin emekçilere
yaptığı zulme son vermesini beklediklerini belirten Celal Yıldız, “2019’un bu son
gününde gönül isterdi ki burada sizlerle
güzel bir nedenle birlikte olsaydık. 8 Kasım 2019 tarihinde Enez Belediyesi yö-
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neticilerinin yılardır Enez halkına özverili
bir şekilde hizmet eden üyelerimizi işten
çıkarması bu dileğimizin olmamasının en
büyük nedeni olmuştur. Burada sadece
15 kişiden bahsetmiyoruz. Burada 15 kişinin işten atılmasıyla mağdur edilen on-

larca insandan bahsediyoruz. Bu soğuk
kış gününde vicdanlarına sesleniyoruz.
Gelin yol yakınken bu zulme son verin.
Emekçileri işe alın ve burada sosyal barışı
ve güveni yeniden sağlayın” dedi.

HABERLER

ACIMIZ BÜYÜK
DEPREMDE 3 ÜYEMİZİN YAKINLARINI KAYBETTİK
Ülke olarak Elazığ, Malatya ve Diyarbakır illerimizi etkileyen
depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza ve üyelerimizin yakınlarına Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz.
Elazığ’da meydana gelen depremde;
Elazığ Belediyesi İşyeri Sendika Baştemsilcimiz Mesut Civelek’in amcasının hanımı ile amcasının oğlu hayatlarını kaybetmiş; amcası ile amcasının diğer oğlunun tedavisi ise devam
etmektedir.
Elazığ Belediyesi Personel Hizmetleri A.Ş’de çalışan üyemiz
Serhat Aslan’ın eşi ve 2 çocuğu ile kayınbabası ve kayınvalidesi
Mustafa Paşa Mahallesindeki yıkılan apartmanın altında kalarak hayatlarını kaybetmişlerdir.
Elazığ Polis Okulu İşyeri Sendika Temsilcimiz Niyazi Korkmaz’ın
amcasının hanımı ve amcasının oğlu hayatını kaybetmiş; amcası ile amcasının diğer oğlunun tedavileri ise devam etmektedir.
HAK-İŞ/HİZMET-İŞ olarak, depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza ve üyelerimize Allah’tan Rahmet, kederli ailelerine

başsağlığı ve sabır, yaralananlara acil şifalar diliyoruz.
Gün, yardımlaşma ve dayanışma günüdür. Hayatını kaybedenlerin yakınlarına, maddi ve manevi zarar gören üyelerimiz ve
diğer vatandaşlarımıza yardım elimizi büyük bir gayretle uzatmamız gerekmektedir.
HAK-İŞ/HİZMET-İŞ Sendikası olarak, depremin meydana geldiği ilk andan itibaren bölgede yaşananları yakından takip ettik.
Genel Yönetim Kurulu üyelerimiz ve bölgedeki teşkilatlarımız
deprem bölgesinde yaraların sarılması için çalıştılar. Yaraları
sarmak için bütün imkanlarımızı kullanıyoruz, kullanacağız.
Depremzede ve mağdur vatandaşlarımız ile üyelerimizle dayanışma içinde olmaya ve yaraların sarılması için her türlü katkıyı vermeye devam edeceğiz.
Allah, ülkemizi ve milletimizi deprem ve benzer afetlerden korusun.
Bu vesileyle; bölgede yaşayan bütün vatandaşlarımıza ve üyelerimize tekrar geçmiş olsun diyor, hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet diliyor, yaralılara acil şifalar diliyoruz.

DEPREM BÖLGESİNDEYİZ
Genel Başkan Yardımcımız Mehmet Keskin ile Genel Sekreterimiz Remzi Karataş, 26 Ocak 2020 tarihinde Elazığ, Malatya ve
Diyarbakır illerimizi etkileyen depremde yaşananları yakından
takip ettiler.
Genel Başkan Yardımcımız Keskin ile Genel Sekreterimiz Remzi Karataş’a Elazığ Şube Başkanımız Kazım Cavlı, Kahramanmaraş Şube Başkanımız Ömer Çınar, Sivas Şube Başkanımız Nihat

Şimşek ve Genel Merkez Teşkilatlanma Uzmanımız Zeki Özen
eşlik etti.
Bölgede yaraların sarılması için çalışmalarda bulunan Genel
Başkan Yardımcımız Keskin, Genel Sekreterimiz Remzi Karataş
ve şube başkanlarımız, üyelerimizin depremde kaybedilen yakınlarının cenaze namazlarına katılarak, taziye ziyaretlerinde
bulundular.
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ARSLAN, DEPREM BÖLGESİNDE

Genel Başkanımız Mahmut Arslan, Elazığ’da meydana gelen ve çevre illeri de
etkileyen depremde zarar gören vatandaşları ziyaret etmek üzere 27 Ocak
2020 tarihinde Elazığ’a gitti.
Arslan, AB KİK heyeti üyeleri ile birlikte
Elazığ ve Malatya başta olmak üzere bölge illerimizi etkileyen depremde zarar
gören vatandaşlarımızı Elazığ Kışla Cami
taziye yerinde ziyaret etti. Ziyarette,
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24 Ocak 2020 tarihinde saat 20.55’de
meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki
deprem ve sonrasında ilde yaşanan durum hakkında bilgi verdiler.
Arslan, Elazığ ve Malatya başta olmak
üzere, Diyarbakır ve diğer çevre illeri
de etkileyen deprem sonrasında HAK-İŞ
Konfederasyonumuza bağlı sendikalarımızdan üye ve yakınlarının da hayatlarını
kaybettiklerini belirterek, “Allah, ülkemi-

zi ve milletimizi deprem ve benzer afetlerden korusun. Bütün vatandaşlarımıza,
üyelerimize ve sendikalarımıza tekrar
geçmiş olsun diyor, depremde hayatını
kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz” dedi.
Ziyaretlere Genel Başkanımız Mahmut
Arslan’ın yanı sıra Türkiye Odalar ve
Borsalar Birliği Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, MEMUR-SEN Genel Başkanı Ali

HABERLER

Ziyarette ayrıca Sağlık Bakanı Fahrettin
Koca ve Elazığ Valisi Çetin Oktay Kaldırım
da bulundu. AB KİK heyeti, depremde zarar görenler için her türlü maddi ve manevi yardıma hazır olduklarını ifade etti.

Malatya’da Deprem Bölgesi Ziyaret
Edildi

Yalçın, Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay
Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu Genel Başkanı Bendevi Palandöken, Genel Başkan Yardımcımız Mehmet
Keskin, Genel Sekreterimiz Remzi Karataş, Türkiye AB KİK heyeti üyeleri ile Elazığ Şube Başkanımız Kazım Cavlı katıldı.

Arslan, Üyelerimize Taziye
Ziyaretlerinde Bulundu

AB KİK Heyeti: “Her Türlü Yardıma
Hazırız”
Arslan, depremde yaralananları tedavi
gördükleri Elazığ Devlet Hastanesi’nde
ziyaret ederek, acil şifalar diledi.
Arslan ve KİK heyeti üyeleri Elazığ Valiliği
İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü’nde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’yu ziyaret etti.

Malatya Valiliği’ni ziyaret eden Arslan
ve AB KİK Heyeti üyeleri, Malatya Valisi
Aydın Baruş ve AK Parti Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci’ye geçmiş olsun
ziyaretinde bulundular.
Malatya Valiliği'ni ziyaretinin ardından
Arslan, AB KİK Heyeti üyeleri ile birlikte
Malatya Büyükşehir Belediyesi, Malatya
Ticaret Borsası ve Malatya Ticaret ve
Sanayi Odası’nı ziyaret etti.
Ziyaret programlarında HAK-İŞ Malatya
İl Başkanı ve Malatya Şube Başkanımız
Bünyamin Geleri de yer aldı.

Arslan, taziye ziyaretleri kapsamında
Elazığ eski şube başkanımız Sebahattin
Sarıateş’i Sürsürü Cami taziye yerinde
ziyaret ederek, başsağlığı dileklerinde
bulundu.
Arslan, daha sonra Kubbeli Cami taziye
yerinde Elazığ Belediyesi İşyeri Sendika
Baştemsilcimiz Mesut Civelek’e de taziye
ziyaretinde bulundu. Depremde Civelek’in amcasının eşi ile amcasının oğlu
hayatlarını kaybetmiş; amcası ile amcasının diğer oğlu ise yaralı olarak kurtarılmıştı.
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SENDİKAMIZDAN DEPREMZEDELERE YARDIM ELİ

Ankara 2 No’lu Şubemize bağlı işyerlerinde çalışan emekçilerin yardımlarıyla
oluşturulan 1 tır dolusu ihtiyaç maddesi,
Elazığ ve çevre illeri etkileyen depremden zarar gören vatandaşlara ulaştırılmak üzere gönderildi.
Depremzedelerin yaralarını sarmak için
‘Gün Dayanışma Günü, Kalbimiz Elazığ
ve Malatya ile…‘ sloganıyla hazırlanan
insani yardım tırı, 3 Şubat 2020 tarihinde Türkiye Kömür İşletmeleri (TKİ) Genel
Müdürlüğü kampüsünde düzenlenen
basın açıklamasının ardından yola çıktı.
Yardım tırının uğurlanması öncesi gerçekleştirilen basın açıklamasına Genel
Başkanımız Mahmut Arslan, Genel Başkan Vekilimiz ve HAK-İŞ Genel Başkan
Yardımcısı Av. Hüseyin Öz, Genel Sekreterimiz Remzi Karataş, TKİ Genel Müdür
Yardımcıları Burhan Ayar ve Mehmet
Uygun, Ankara 2 No’lu Şube Başkanımız
Recep Dere, Ankara 5 No’lu Şube Başka-
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nımız Murat Demirtaş, Çorum Şube Başkanımız Mustafa Köroğlu, Öz Güven-Sen
Genel Başkanı Ömer Yılmaz, TKİ Genel

Müdürlüğü ve Keçiören Belediyesi’nde
çalışan üyelerimiz ve çok sayıda basın
mensubu katıldı.
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Burada bir konuşma yapan Genel Başkanımız Mahmut Arslan, Elazığ ve Malatya’yı etkileyen depremden zarar gören
depremzedelerin yaralarının sarılması
için hazırladıkları bir tır dolusu yardımdan dolayı kamu kurum ve kuruluşları ile
Keçiören Belediyesi’nde çalışan üyelerimize teşekkür etti.
Gerek ülkemiz gerek bölgemiz gerekse
dünyanın değişik coğrafyalarında karşılaşılan felaketlerde hep mazlumun yanında olduklarını ve bütün kampanyalarda
yer aldıklarını kaydeden Arslan, “Bugün
burada da başarılı bir organizasyonu
yüzümüzün akıyla tamamlamış olmanın
gururunu yaşıyoruz” dedi.
Ülkemizin bir deprem ülkesi olduğunu ve
bunun idrak edilerek yaşanması gerektiğini ifade eden Arslan, şu ifadeleri kullandı: “Ülkemizin deprem bölgesinde olduğunu hepimiz biliyoruz. Ama ne yazık
ki, her depremde can kaybı oluyor. Artık
buna bir son vermemiz gerekiyor. ‘Dep-

rem öldürmez yapı öldürür’ diye bir söz
var. Elazığ depreminden sonra hemen o
bölgedeydik ve incelemelerde bulunduk.
Şahit olduk ki; mesele sağlam yapı yapmaktan geçiyor. Onun için bu depremler
bize gösteriyor ki, bundan sonraki süreçlerde daha dikkatli ve doğru işler yapmalıyız.”
HAK-İŞ’in de içinde yer aldığı Karma İstişaresi Komitesi (KİK)’nin 99 tır dolusu
yardımı Elazığ ve Malatya illerine sevk
ettiğini hatırlatan Arslan, bir o kadar da
yardım tırının depolarda yer kalmadığı

için yola çıkarılmadığını belirtti.
Türkiye’nin ve milletimizin dünyanın en
çok yardım yapan ülkesi ve milleti olduğunu belirten Arslan, toplumsal duyarlılığın gurur verici olduğunu söyledi.
Törende TKİ Genel Müdür Yardımcısı Burhan Ayar ile Ankara 2 No’lu Şube
Başkanımız Recep Dere de bir konuşma
yaparak, yapılan yardımlardan dolayı,
üyemiz hayırsever emekçilere teşekkür
ettiler.
Konuşmaların ardından yardım tırı dualar eşliğinde yola çıktı.
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VAN AFET BÖLGESİNE ZİYARET

Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 7
Şubat 2020 tarihinde, çığ felaketinin yaşandığı Van’da taziye ziyaretlerinde bulundu.
Ziyaretinde Arslan’a, Genel Başkan Yardımcımız Mehmet Keskin, Genel Sekreterimiz Remzi Karataş, Van Şube Başkanımız Abdullah Efeoğlu, Muş Şube
Başkanımız Yaşar Kalır ve HAK-İŞ’e bağlı
sendikaların il başkanları eşlik etti.
5 Şubat 2019 tarihinde Van’ın Bahçesaray İlçesi’nde çığ altındaki 2 kişiyi arayan
ekiplerin üzerine çığ düşmesi sonucu
Van Büyükşehir Belediyesi iştiraki Belvan
A.Ş.’de itfaiye eri olarak çalışan üyemiz
Fevzi Sevinç’in de aralarında bulunduğu
41 kişi hayatını kaybetmişti.

Arslan, Taziye Ziyaretlerinde
Bulundu
Genel Başkanımız Mahmut Arslan, taziye
evini ziyaret ederek çığ felaketinde arama kurtarma esnasında görevi başında
hayatını kaybeden üyemiz Fevzi Sevinç’in
ailesi ve yakınlarına başsağlığı diledi.
Arslan, “HAK-İŞ Konfederasyonu olarak
burada bulunuyoruz. Üyelerimizin her
zaman yanında olduk, olmaya da devam
edeceğiz. Bahçesaray’da yaşanan Çığ
felaketinde vatandaşları kurtarmak için
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çalışan ve kahramanca şehit olan üyemiz
Fevzi Sevinç’e Allah’tan rahmet, kederli
ailesine baş sağlığı diliyorum. Vatanımızın, milletimizin başı sağ olsun” dedi.
Genel Başkanımız Arslan, Çığ felaketinde
hayatını kaybeden Disk’e bağlı Genel-İş
Sendikası İşyeri Sendika Temsilcisi Emrullah Ersarı’nın da taziyesine katılarak,
baş sağlığı dileklerinde bulundu.

Arslan’dan Cumhurbaşkanı
Başdanışmanı Orhan’a Geçmiş
Olsun Ziyareti
Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 7
Şubat 2020 tarihinde Van’ın Bahçesaray ilçesinde meydana gelen ikinci çığ

felaketinde yaralanan Cumhurbaşkanı
Başdanışmanı Gülşen Orhan’a da geçmiş
olsun ziyaretinde bulundu.
Van’ın Bahçesaray ilçesinde ard arda 2
kez yaşanan çığ felaketinin tüm Türkiye’yi derinden üzdüğünü söyleyen Arslan, felaket sonucunda yaşamını yitirenlere yüce Allah’tan rahmet, yaralılara acil
şifalar dileğinde bulundu.
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Gülşen
Orhan, ziyaretinden dolayı Genel Başkanımız Mahmut Arslan’a teşekkürlerini
iletti.
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VAN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNE TAZİYE
ZİYARETİNDE BULUNDUK

Genel Başkanımız Mahmut Arslan, çığ
felaketinin yaşandığı Van Büyükşehir Belediyesi’ne 7 Şubat 2020 tarihinde taziye
ziyaretinde bulundu.
Arslan, Van Edremit ilçesi Kaymakamı ve
Van Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Vekili Muhammet Fuat Türkman’ı
makamında ziyaret ederek taziye dileklerini iletti.
Van’da yaşanan çığ felaketinin tüm Türkiye’yi derinden üzdüğünü belirten Arslan,
çığ felaketinde yaşamını yitirenlere yüce
Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar
diledi.

Arslan’dan Çatak Belediye Başkanı
Şeylan’a Taziye Ziyareti
Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 7 Şubat 2020 tarihinde çığ felaketinin yaşandığı bölgede bulunan Van'a bağlı Çatak
Belediyesi’ni ziyaret etti.
Çatak Belediye Başkanı Abdurrahman
Şeylan’ı ziyaret eden Arslan, taziye ve
geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Genel Başkanımız Arslan'dan Edremit
Belediye Başkanı Say’a Ziyaret
Genel Başkanımız Mahmut Arslan, Van'a
bağlı Edremit Belediye Başkanı Av. İsmail
Say’ı da ziyaret etti.
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SİVİL TOPLUM KURULUŞLARINDAN İDLİB İÇİN
YARDIM KAMPANYASI

Konfederasyonumuz
HAK-İŞ,
MEMUR-SEN, İHH, Deniz Feneri, Türk Kızılayı ve AFAD ile birlikte, İdlib’deki insani
drama “Dur” demek için “İdlib Yardım
Bekliyor” temasıyla başlatılan yardım
kampanyasına destek verdi.
Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 9
Ocak 2020 tarihinde “İdlib Yardım Bekliyor” kampanyası kapsamında düzenlenen basın toplantısına katıldı.
Toplantıya Genel Başkanımız Mahmut
Arslan, MEMUR-SEN Genel Başkanı Ali
Yalçın, HAK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Dr. Osman Yıldız, Türk Kızılayı Genel
Başkan Vekili İsmail Hakkı Turunç, AFAD
Başkan Yardımcısı İsmail Palakoğlu, İHH
Genel Sekreteri Durmuş Aydın, Deniz
Feneri Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Cengiz ve sivil toplum kuruluşlarının
temsilcileri katıldı.
Yardım kampanyası ilk aşamada 400 bin
TL’lik bağış ile başlatıldı.

Suriyeli kardeşlerimiz değil insanlık ölüyor. İnsanlığın vicdanı, adalet duygusu
ve merhamet duygusu ölüyor. En büyük
trajedi bu ölümlere karşı insanlığın sessiz
kalmasıdır” dedi.

“İdlib’de İnsanlık Ölüyor”

Yardım kampanyasına destek veren MEMUR-SEN, HAK-İŞ ve diğer sivil toplum
kuruluşlarına teşekkür eden Arslan, “İnsanlık her zora düştüğünde biz varız diyoruz. Örgütlerimizin bu duyarlılığı aslın-

Genel Başkanımız Mahmut Arslan,
“HAK-İŞ, MEMUR-SEN ve diğer sivil
toplum kuruluşlarıyla anlamlı bir kampanyayı başlatıyoruz. İdlib’de yalnızca
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“Feryadımız İnsanlar Ölmesin Diye”
Dünyanın İdlib’de yaşananlara karşı sessiz kaldığını dile getiren Arslan, “Körfez
savaşında bir karabatağın petrole bulanmış görüntülerini günlerce ekranlardan
eksik etmeyenler, balinanın karaya vurmasını günlerce kurtarma operasyonuyla dünyaya anlatanlar her gün onlarca
yüzlerce insanın katledildiğini görmüyor,
duymuyorlar. Bizim buradaki feryadımız,
çağrımız insanlar ölmesin diye. Zalimler
mazlumlara galebe çalmasın, mazlumlar
ve mağdurlar ayağa kalkıp zulme karşı
kalkıp başarı elde etsin diye mücadele
ediyoruz” ifadelerini kullandı.

“İnsanlık Her Zora Düştüğünde Biz
Varız Diyoruz”

da bütün insanlığa da güzel bir mesajdır.
Ülkeme ve ülkemin insanlarına, devletimize ve hükümetimize teşekkür ediyorum. Bütün imkansızlıklara rağmen nüfus başına bakıldığı zaman dünyanın en
fazla yardım yapan ülkesi olma gururunu
bize yaşattılar. Hükümetimizin ve devletimizin daha fazla desteğine ihtiyacımız
var. Bu destek ve çabaları burada görüyoruz. Türk Kızılayı’nın ve AFAD’ın bu konudaki çabalarını görüyoruz. Onlara da
ayrıca teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

“Bize Yakışan, Zalimlerin
Bombalarına Karşı Bir Damla Su
Olmak”
“Ne verirsen elinle o da gider seninle”
atasözünü anımsatan Arslan, “Başlatılan
yardım kampanyasının devamının geleceğine inanıyorum. Karıncanın Nemrut’un ateşine götürdüğü bir damla su
gibi bu zalimlerin, bu emperyalistlerin
ateşlerine bombalarına, silahlarına karşı
bir damla su olmak bize yakışandır. Bu
destekle inşallah buna karşı bir mücadeleyi inşallah başaracağız diyorum” sözlerine yer verdi.
MEMUR-SEN Genel Başkanı Ali Yalçın,
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“Halkımızın ve teşkilatlarımızın bu yardım kampanyasına sahip çıkacağına,
İdlib için ayağa kalkacağına ve toplanan
yardım tutarlarını çok daha yukarılara
çıkaracağına yürekten inanıyoruz” dedi.
Yalçın, “HAK-İŞ ile birlikte AFAD, KIZILAY,
DENİZ FENERİ ve İHH’ya 100’er bin lira
bağışlayarak toplamda 400 bin lirayla bir
yardım kampanyasının fitilini ateşliyoruz.
Bu vesileyle; teşkilatlarımıza, üyelerimize ve bütün halkımıza çağrıda bulunuyoruz. Zulmün örgütlü kötülüğüne karşı
bizler de iyiliği örgütlemeliyiz” şeklinde
konuştu.
Deniz Feneri Genel Başkanı Mehmet
Cengiz, Suriyede yaşanan krizin son
yüzyılda yaşanan en ağır krizlerden bir
tanesi olduğunu belirterek, “İdliblilerin
Türkiye’den başka sığınacak limanları
yok. Türkiye, 10 yıldır vicdanını dünyaya
haykırıyor. Bu yardım kampanyasında 2

konfederasyonun bulunmuş olması yardım konusunda ne kadar duyarlı olduğumuzun en önemli göstergesidir. Çünkü
HAK-İŞ’in ve MEMUR-SEN'in Türkiye’de
çok büyük bir karşılığı var” dedi.
İHH Genel Sekreteri Durmuş Aydın, “İdlib’de hastane ve okullar dahil olmak
üzere mültecilerin sığındığı her yer bombalanıyor. HAK-İŞ’e ve MEMUR-SEN’e bu
kampanyayı düzenledikleri için teşekkür
ediyoruz. İnanıyorum ki Türkiye’nin tüm
kesimi bu kampanya ile İdlib’in sesine
kulak verecektir” diye konuştu.
Kızılay Genel Başkanvekili İsmail Hakkı Turunç, “Bu organizasyonu yapan
HAK-İŞ’e ve MEMUR-SEN Konfederasyonlarına çok teşekkür ediyorum. Bu
duyarlılıkları için yürekten kutluyorum.
Konfederasyonlar orada yaşanan sorunları gönül dünyalarında hissettiler. Duyarlılıklarından dolayı çok teşekkür edi-

yorum” şeklinde konuştu.
AFAD Başkan Yardımcısı İsmail Palakoğlu, “Ne zaman bir insanlık krizi yaşansa
HAK-İŞ ve MEMUR-SEN duyarsız kalmıyor, mutlaka ses veriyor, bir hareket ortaya koyuyorlar. Daha önce yaşanan insani
krizlerde de bu konfederasyonların çok
ciddi katkılarını gördük. İdlib’de yaşanan
katliama karşı başlattıkları kampanyadan
dolayı çok teşekkür ediyorum. Duyarlılıklarından dolayı HAK-İŞ ve MEMUR-SEN
Konfederasyonlarımıza gönülden teşekkür ediyorum” dedi.
Konuşmaların ardından salondaki herkes
cep telefonundan İdlib’e yardım için SMS
atarak kampanyaya destek verdi.

| 19

HABERLER

ARSLAN’DAN DİYARBAKIR ANNELERİ’NE
DESTEK ZİYARETİ

Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 19
Aralık 2019 tarihinde evlatlarını bölücü
terör örgütünün elinden kurtarmak için
HDP Diyarbakır İl Başkanlığı binası önünde oturma eylemi yapan annelere destek ziyaretinde bulundu.
Ziyaret programına, Genel Başkanımız
Mahmut Arslan ve eşi Alime Arslan, HAKİŞ Genel Başkan Yardımcısı Yunus Değirmenci, Öz Ağaç-İş Sendikası Genel Başkanı Av. Tuncay Dolu, Muş Şube Başkanımız
Yaşar Kalır, Elazığ Şube Başkanımız Kazım
Cavlı, HAK-İŞ Diyarbakır İl Başkanı Ahmet
Dinç, HAK-İŞ Kadın Komite Başkanı Fatma
Zengin, Diyarbakır İl Başkanımız Ercan
Kahraman, Batman İl Başkanımız Bünyamin Söğüt, Genel Merkez Kadın Komite
Başkanımız Hatice Ayhan, HAK-İŞ’e bağlı
sendikaların Diyarbakır İl ve Şube Başkanları ve basın mensupları katıldı.
Genel Başkanımız Mahmut Arslan, anaların evlatlarını bölücü terör örgütünün
elinden kurtarmak için HDP Diyarbakır
İl Başkanlığı binası önünde 108 gündür
gerçekleştirdikleri tarihi direnişe destek
olmak amacıyla Diyarbakır annelerini ziyaret ettiklerini söyledi.
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HAK-İŞ Konfederasyonu olarak her zaman mağdur ailelerin yanında olduklarını belirten Arslan, “Diyarbakır annelerinin 108 gündür gerçekleştirdiği eylemi
tarihi bir direniş olarak görüyoruz. Direnişin 108’inci gününde anne ve babaların
mücadelelerine destek olmak amacıyla
burada bulunuyoruz. Bu destek ziyaretimizle aynı zamanda uluslararası sendikal
hareketler ve uluslararası topluma mesaj vermek istiyoruz. BM sözleşmelerine
göre 14-15 yaşındaki çocukların dağa kaçırılması bir insanlık suçudur” dedi.

“Hacire Ananın Feryadı Işık Oldu”
Diyarbakır annelerinin feryatlarının küçük yaşta çocuklarının zorla dağa kaçırılıp, zorla savaştırılmasına karşı bir isyan, bir itiraz olduğunu söyleyen Arslan,
“Hacire annenin feryadı buradaki bütün
ailelere bir yol, bir ışık oldu. 2 evladımız
mücadelenin sonunda ailesine kavuştu.
Buradaki bütün anne ve babaların evlatlarına kavuşması için desteğimizi onlarla
paylaşıyoruz” diye konuştu.

“Gerginliğin Faturasını Anneler,
Çocuklar ve Mazlumlar Çekiyor”
Bölgede 40 yıla yakın bir süredir yaşanan gerginliğin en büyük faturasını annelerin, çocukların, yaşlıların, mağdur
ve mazlum halkın çektiğini dile getiren
Arslan, “Bu acıların sona ermesi, mağduriyetlerin yaşanmaması, çocuklarımızın
dağa gitmesi değil, okullarda okuması
için hep birlikte mücadele etmemiz gerekiyor. HAK-İŞ olarak dün olduğu bugün
de ülkemizin barışı, birlik ve bütünlüğü
için ortaya konulan her türlü mücadeleye destek oluyoruz” ifadelerini kullandı.
Annelerin acılarını, yaşadıkları sıkıntıları
ancak onlar gibi olanların anlayacağını
söyleyen Arslan, “Onlara destek olup,
içlerinde yanan ateşin harını azaltmaya
çalışıyoruz. Uluslararası kuruluşlarla dayanışma içerisinde olan ve uluslararası
toplumla diyalog kuran herkesi annelerin acılarını anlamaya çağırıyoruz” dedi.

“Çocukların Annelerine Teslim
Edilmesini İstiyoruz”
Diyarbakır Lice’nin köyünde oturan yaşlı
bir çobanın kendisini arayıp 14 yaşındaki
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oğlunun teröristler tarafından zorla dağa
kaçırıldığını söylediğini anlatan Arslan,
“14 yaşındaki evladımı elimden aldılar,
ben çocuğumu istiyorum dedi. Bu babanın feryadı bana kadar ulaşmışsa, bu
acılar bütün dünyaya ulaşmışsa terör
örgütüne destek veren siyasi parti, terör örgütüyle birlikte çalışan siyasi hareketin bu çocukları annelerine vermesi
gerekir. Anneler çocuklarının bu siyasal
hareket tarafından götürüldüğünü biliyor ve onun için burada nöbet tutuyorlar. Kendilerini Kürtlerin temsilcisi olarak
gören ama Kürt çocuklarını dağa kaldırıp
öldürten, analarını ağlatan bu örgütün
ve onun arkasındaki siyasal yapının bunu
görmesini, gereken duyarlılığı göstererek çocuklarını annelerine teslim etmesini istiyoruz” diye konuştu.

le yapıyorlar. Bu mücadeleyi anlamlı ve
kutlu olarak görüyoruz. Türkiye’nin birliği
ve bütünlüğü, terörün sona ermesi için
annelerin ortaya koyduğu bu soylu mücadeleyi yürekten destekliyoruz” ifadelerini kullandı.

“Annelerin Mücadelesi Yeni
Bir Tarihi Yolcuğun Başlangıcı
Olmuştur”
Bazı annelerin ve ailelerin terör örgütünün tehdidi ve baskısı nedeniyle nöbet
tutmaya gelemediğini dile getiren Arslan, “Bu onurlu annelerin mücadelesi
yeni bir tarihi yolcuğun başlangıcı olmuştur. Bu yolculuk 108’inci gününde güçlenerek devam etmektedir. Bunu devam
ettirmek analar ile birlikte bizim de so-

rumluluğumuzdur. Bu annelerin feryadını duyun. Annelerin yüreklerinde yanan
yangını fark edin” dedi.

“Diyarbakır Annelerimizin Haklı ve
Onurlu Mücadelesinin Yanındayız”
HAK-İŞ Kadın Komitesi Başkanı Fatma
Zengin, 170 bin kadın üyesiyle Diyarbakır annelerine destek verdiklerini belirterek, “Diyarbakır annelerimizin haklı
ve onurlu mücadelesinin yanındayız.
Türkiye genelinde Diyarbakır anneleri
için eylem yaptık ve bundan sonra da
eylemlerimize devam edeceğiz. Anneleri evlatlarından ayırmaya kimsenin gücü
yetmeyecektir. Analarımızın bu mücadelelerinin arkasındayız. Anneler evlatlarına kavuşana kadar bu mücadeleye
devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

“Annelerin Mücadelesini Hiçbir
Silahlı Güç Yapamaz”
Devletin terör örgütüyle kararlı bir şekilde mücadele ettiğini vurgulayan Arslan,
“Bu annelerin mücadelesini hiçbir silahlı
güç yapamaz. Hiçbir güç bu kadar etkili
olamaz. Annelerimizin buradaki mücadelesi aslında 40 yıldır süren terörün
sona erdirilmesi için en önemli şansımızdır. Bu anneler sadece kendi evlatları için
değil bundan sonra da başka Kürt anaların çocukları ölmesin, dağa çıkmasın
ve barış hakim kılınsın diye bir mücade-
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KADIN KOMİTELERİMİZDEN DİYARBAKIR'DA
EVLAT NÖBETİ TUTAN ANNELERE DESTEK
HAK-İŞ Kadın Komiteleri ve HİZMET-İŞ Kadın Komitelerimiz başta olmak üzere, Diyarbakır’da çocukları PKK tarafından kaçırılan
annelerin HDP İl binası önündeki oturma eylemine destek vermek amacıyla sivil toplum kuruluşlarının kadın temsilcilerinin
katılımıyla 81 ilde meydanlarda basın açıklamaları düzenlendi.
Türkiye’nin farklı illerinden teröre dur demek için meydanlara inen emekçi kadınlarımız yaptıkları basın açıklamalarıyla,
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yıllardır evlat hasreti çeken annelerin yanında olmaya devam
edeceklerini ifade ederken, annelerin Diyarbakır HDP İl binası
önünde devam eden eylemleriyle birlikte teröre en büyük darbe vurulacağının inancı içinde olduklarının altını çizdiler.
Türkiye’nin 81 ilinde eş zamanlı düzenlenen basın toplantılarına
Şube ve İl Başkanlıklarımız yoğun destek verdi.

HABERLER
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SENDİKAMIZDAN ÇANAKKALE KAHRAMANI
SEYİT ONBAŞI’YA VEFA
“HAK-İŞ/HİZMET-İŞ SENDİKASI KOCASEYİT İLKOKULU” TÖRENLE AÇILDI

Çanakkale Savaşı kahramanı Seyit Onbaşı anısına HAK-İŞ/
HİZMET-İŞ Sendikamız tarafından yaptırılan ilkokul, Seyit Onbaşı’nın ölüm yıldönümünde düzenlenen yoğun katılımlı bir
törenle açıldı.
Seyit Onbaşı’nın doğum yeri olan Balıkesir’in Havran ilçesine
bağlı Koca Seyit Mahallesi’nde yaptırılan sekiz derslikli ilkokul,
“Seyit Onbaşı’nın 80. ölüm yıldönümüne denk gelen 1 Aralık
2019 tarihinde törenle açıldı.
“HAK-İŞ/HİZMET-İŞ Sendikası Kocaseyit İlkokulu” adıyla eğitim-öğretime sunulan okulun açılışı dolayısıyla düzenlenen
törene, HAK-İŞ/HİZMET-İŞ Sendikamızın Koca Seyit anısına
yaptırdığı okulun açılışı ve Koca Seyit’in vefatının 80. Yıldönümü vesilesiyle düzenlenen Mevlit-i Şerif ve anma programına
HAK-İŞ Konfederasyonu ve HİZMET-İŞ Sendikamız Genel Başkanı Mahmut Arslan, Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Balıkesir İl Jandarma
Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Tarık Hekimoğlu, Havran
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Belediye Başkanı Emin Gürsoy, Kurucu Başkanımız ve 22, 23
ve 24 dönem Ak Parti Manisa Milletvekili Hüseyin Tanrıverdi,
Genel Başkan Vekilimiz ve HAK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Av.
Hüseyin Öz, Genel Başkan Yardımcılarımız Halil Özdemir, Celal Yıldız, Genel Sekreterimiz Remzi Karataş, Balıkesir AK Parti
Milletvekilleri Pakize Mutlu Aydemir, Adil Çelik, ve Mustafa
Canbey, HAK-İŞ’e bağlı Öz Güven Sen Sendikası Genel Başkanı
Ömer Yılmaz, Öz Maden-İş Genel Başkanı Fahrettin Kütükçü,
Öz İnşaat-İş Genel Başkanı Zekeriya Koca, Balıkesir HAK-İŞ İl
Başkanı ve Balıkesir Şube Başkanımız Savaş Dal, Havran Kaymakamı Şeref Aydın, Balıkesir İl Milli Eğitim Müdürü Yaakup
Yıldız, Havran İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Söbüoğlu; Denizli,
Manisa, Bursa, Uşak, Kütahya, Sakarya, İzmir, Eskişehir, İstanbul 1, 3, 4, 5, 6 ve 7 No’lu Şubelerimizin başkanları, Afyonkarahisar, Çanakkale, Edirne ve Aydın il başkanlarımız, vatandaşlar,
öğrenciler ve basın mensupları katıldı. Açılış töreninde Seyit
Onbaşı’nın torunları da yer aldı.

lerle inşa ettik. Emeklerini, alınterlerini
hayatlarını kazanmak için harcayan üyelerimiz, bu okulun yapımına katkı verdiler. Onların ödedikleri aidat ile bu okulu
yaptık. Hayırlı bir iş yaptık. Bu yüzden
gurur duyuyorum” ifadelerine yer verdi.

“HAK-İŞ, İsmi Üzere Her Yerde Hak
Davası İçin Mücadele Etmektedir”

“Seyit Onbaşı’ya Karşı
Sorumluluğumuzu Yerine
Getirmenin Onurunu Yaşıyoruz”
Törende konuşan Genel Başkanımız
Mahmut Arslan, “HAK-İŞ/HİZMET-İŞ
Sendikası Kocaseyit İlkokulu”nun açılışıyla, bir sosyal sorumluluğumuzu daha
yerine getirmiş olmanın huzur ve mutluluğunu yaşıyoruz.” Bugün çok gururluyuz. HAK-İŞ Konfederasyonumuz ve
HİZMET-İŞ Sendikamız adına gururluyuz.
45 yıllık çalışma hayatımda hiçbir şeye
değişmeyeceğim özel bir anı yaşıyoruz”
dedi.

Arslan, Okulun Yapımında Emeği
Geçenlere Teşekkür Etti
Okulun yapımında Balıkesir Valisinden
Havran Kaymakamına, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanından Havran Belediye Başkanına, il milli eğitim müdüründen ilçe milli eğitim müdürüne, Koca
Seyit Mahallesinin muhtarından okulun
müdürüne pek çok kişinin katkı sağladığını kaydeden Arslan, ortak bir gayretle
ve özellikle Valimizin gayretleri ile okulumuz bu eğitim-öğretim yılına yetiştirildi.
Emeği geçen herkese buradan teşekkürlerimi sunuyorum. Bu mütevazi okulun
yapımında bizlere yol gösteren Profesör
Doktor Ercan Akyiğit’e müteşekkirim.
Bölgeye her geldiğinde burayı ziyaret

eden, okulu görünce hüzünlenen hocamız bize bu okulun tadilat işini yapar
mısınız diye öneride bulunmuştu. Sonra
tadilat yerine, yeni bir okul yapma konusunda bir karar aldık ve bu güzel eser
meydana geldi” diye konuştu.

“Okulu Helalinden Kazanılan
Ücretlerle İnşa Ettik”
Okulun maliyetinin üyelerden alınan
ücretlerle karşılandığını belirten Arslan,
“HAK-İŞ/HİZMET-İŞ Sendikası Kocaseyit
İlkokulu”nu helalinden aldığımız ücret-

“HAK-İŞ Konfederasyonumuz 44, HİZMET-İŞ Sendikamız 41 yaşındadır. HAK-İŞ
yedi yüz bin üyesi ile 81 ilde, 22 sendikası ile Türkiye’nin en büyük işçi örgütlerinden biridir” şeklinde konuşan Arslan,
şöyle devam etti: “HAK-İŞ’in mensubu
olmaktan gurur duyuyorum. HAK-İŞ, isminden da anlaşılacağı üzere, her yerde
hak davasında mücadele etmektedir.
Burada da bir ilki gerçekleştirdik ve inşallah bu okulda okuyan çocuklarımıza,
vatanımıza, milletimize, değerlerimize
sahip çıkacak anlayış yerleştirilecek, buradan yeni Seyit Onbaşı’lar yetişecektir.”
Hazırladığımız kitap öğrencilere armağan edildi.
Seyit Onbaşı’yı anlamak adına sendikamız tarafından bir kitap yazıldığını kaydeden Arslan, “Peygamber Kucağına
Göç Eden Kahraman: Koca Seyit” isimli
kitabın öğrencilere armağan edildiğini
söyledi.

“Koca Seyit’in Bıraktığı Emaneti
Geleceğe Taşıyacağız”
Konuşmasında Çanakkale Kahramanı
Koca Seyit’in her yönüyle örnek olan
hayatının bütün nesillere anlatılması
gerektiğini belirten Arslan, sözlerini şöyle sürdürdü: “Bugün Seyit Onbaşı’nın
ölüm yıldönümünün 80. yılındayız. O,
50 yaşında aramızdan ayrılan büyük bir
kahramandır. O, büyük başarısını yüreğinde saklayan, Mustafa Kemal Atatürk
ile tanışana kadar bunu açıklamayan,
hayatını her zaman emek sarf ederek
kazanan bir kahramandı. Eşi ve benzeri
zor bulunan yiğit ve mütevazı bu kahramanı bir kez daha rahmet ve minnetle
anıyoruz. Allah ondan razı olsun. Onun
bize bıraktığı emaneti bizim geleceğe
taşımamız gerekiyor. Onun için bu okul
bize emanet edildi. Bundan sonra da
okulumuzla ilgili yapılacak her çalışmaya
katkı vermeye ve onun ismini yaşatmaya
devam edeceğiz. Önümüzdeki yıllarda
Seyit Onbaşı’nın hayatının beyaz perdeye aktarılması için mücadele vereceğiz.
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Bu kahramanımızı sadece bu toprakların
değil, bütün dünyanın tanıması için yeni
faaliyetler içinde olacağız.”

Vali Yazıcı: “HAK-İŞ ile Koca Seyit
İsminin Aynı Tabelada Birleşmesi
Çok Değerli”
Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı yaptığı konuşmada, “HAK-İŞ/HİZMET-İŞ Sendikası
Kocaseyit İlkokulu tabelası aslında her
şeyi o kadar güzel anlatıyor ki, iki kaliteli isim, iki örnek isim yan yana. HAK-İŞ
yıllardır emek için mücadele eden, her
zaman haktan, adaletten ve demokrasi-
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den yana tavır alan bir kurum. Kocaseyit
de bu ülkenin yetiştirdiği en büyük yiğitlerden. Bu iki ismin bir tabelada birleşmesi bizler için çok değerli” dedi.
Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı
Yücel Yılmaz, “Emekçi kardeşlerimizin
birikimlerini böyle değerli bir hizmet
amacıyla Balıkesir’imizin ilçesi olan Havranımıza yönlendirdikleri için tüm HAKİŞ/HİZMET-İŞ ailesine teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.
Yılmaz, yaptırılan okuldan dolayı Genel
Başkanımız Arslan ve yönetim kurulu

üyelerimize teşekkür etti.
Ak Parti Balıkesir Milletvekili Adil Çelik,
HAK-İŞ’in 28 şubat sürecinde ve Türkiye’nin en zor zamanlarında her zaman
ülkenin yanında olduğunun altını çizerken, yapılan okul için emek verenlere
teşekkür etti.
Ak Parti Balıkesir Milletvekilleri Mustafa
Canbey ile Pakize Mutlu Aydemir, okulun yapımında emeği geçen herkese teşekkürlerini ilettiler.
Havran Belediye Başkanı Emin Ersoy da
“Kahramanımızın ölüm yıldönümünde

HAK-İŞ/HİZMET-İŞ Sendikasının yaptırmış olduğu okulun açılış programındayız. Tarihe adını altın harflerle yazdırmış
Seyit Onbaşı’nın köyünde çocuklarımızın millete hayırlı insanlar olarak yetişmesi, nice yeni Seyit Onbaşıların bu
topraklardan çıkması için yeni eğitim yuvalarının kazandırılması çok anlamlı olmuştur. Milli ve manevi hassasiyeti olan
bir sendika tarafından Seyit Onbaşı’nın
köyüne okul yaptırılması Çanakkale ruhunun halen yaşadığını göstermektedir.
Türkiye’de ilke imza atarak okul yaptırıp

devlete bağışlayan ilk sendika olması
vesilesiyle, HAK-İŞ/HİZMET-İŞ Sendikası
başkanı Mahmut Arslan’a ve Yönetim
kuruluna teşekkür ediyorum” dedi.

Torunları Koca Seyit’in Hayatını
Anlattı
Törende ayrıca Seyit Onbaşı’nın torunu
Fatma Yıkar, büyükdedesi Koca Seyit’in
hayatını anlatan bir konuşma yaptı.
Koca Seyit’in torunu Ezgi Yıkar da Koca
Seyit adına yazılmış bir şiir okudu.

Yeni bir okula kavuşmanın sevincini
yaşayan “HAK-İŞ/HİZMET-İŞ Sendikası
Kocaseyit İlkokulu” öğrencileri, okulun
yapımından dolayı Genel Başkanımız
Mahmut Arslan’a teşekkür ettiler.

Arslan, Seyit Onbaşı’nın Torunlarıyla Görüştü

Genel Başkanımız Mahmut Arslan, okul
açılışı vesilesiyle bulunduğu Havran’da
Seyit Onbaşı’nın torunlarıyla görüştü.

Öğrencilerden Arslan’a Teşekkür
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ANMA

SEYİT ONBAŞI’YI ÖLÜMÜNÜN 80. YILINDA
DUALARLA ANDIK

Çanakkale Savaşı kahramanı Seyit Onbaşı, vefatının 80. yılında kabrinin başında
dualarla anıldı.
Seyit Onbaşı için Balıkesir’in Havran ilçesine bağlı Koca Seyit Mahallesindeki
Kocaseyit Camisi’nde öğle namazının
ardından Mevlit-i Şerif okutuldu.
Mevlitte, Kur’an-ı Kerim okunup başta
Seyit Onbaşı olmak üzere, vatan müdafaasında şehit olanlar için dua edildi.
Mevlit’in ardından yemek ikramı yapıldı.
Daha sonra Seyit Onbaşı Anıtı ve Seyit
Onbaşı’nın kabri ziyaret edilerek dua
edildi.
HAK-İŞ/HİZMET-İŞ Sendikamızın Koca
Seyit anısına yaptırdığı okulun açılışı ve
Koca Seyit’in vefatının 80. Yıldönümü
vesilesiyle düzenlenen Mevlit-i Şerif ve
anma programına HAK-İŞ Konfederasyonu ve HİZMET-İŞ Sendikamız Genel
Başkanı Mahmut Arslan, Balıkesir Valisi
Ersin Yazıcı, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Balıkesir İl
Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli
Albay Tarık Hekimoğlu, Havran Belediye Başkanı Emin Gürsoy, Kurucu Başka-

nımız ve 22, 23 ve 24 dönem Ak Parti
Manisa Milletvekili Hüseyin Tanrıverdi,
Genel Başkan Vekilimiz ve HAK-İŞ Genel
Başkan Yardımcısı Av. Hüseyin Öz, Genel
Başkan Yardımcılarımız Halil Özdemir,
Celal Yıldız, Genel Sekreterimiz Remzi
Karataş, Balıkesir AK Parti Milletvekilleri Pakize Mutlu Aydemir, Adil Çelik,
ve Mustafa Canbey, HAK-İŞ’e bağlı Öz
Güven Sen Genel Başkanı Ömer Yılmaz,
Öz Maden-İş Genel Başkanı Fahrettin
Kütükçü, Öz İnşaat-İş Genel Başkanı Ze-

keriya Koca, Balıkesir HAK-İŞ İl Başkanı
ve Balıkesir Şube Başkanımız Savaş Dal,
Havran Kaymakamı Şeref Aydın, Balıkesir İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Yıldız,
Havran İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf
Söbüoğlu; Denizli, Manisa, Bursa, Uşak,
Kütahya, İzmir, Sakarya, Eskişehir, İstanbul 1, 3, 4, 5, 6 ve 7 No’lu Şubelerimizin
başkanları, Çanakkale, Edirne ve Aydın İl
başkanlarımız, vatandaşlar ile Seyit Onbaşı’nın torunları katıldı.
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SENDİKAMIZ

Yarım asra yakın zamandır emekçilerin
hak ve hukukunun korunması ve geliştirilmesi için çalışan HİZMET-İŞ Sendikası,
Genel Başkan Mahmut Arslan önderliğinde bugün 55 Şube, 20 İl Başkanlığı ile 607
belediye, 463 belediye şirketi ve yüzlerce
kamu kurumunda örgütlü ve yetkilidir.
320 bini aşkın üyesiyle ülkemizin en büyük işçi sendikasıdır.
HİZMET-İŞ Sendikası, HAK-İŞ üst kimliği
altında;
- Değerlerinden kaynaklanan doğru bir
mücadele çizgisi,
- İlkelerinden kaynaklanan gerektiği yerde
gerekeni yapma sorumluluğu,
- Sorumluluk bilincinden kaynaklanan
hizmet sendikacılığı misyonuyla emek
ve alınteri yürüyüşüne yoğunlaşarak 42.
yılına ulaşmıştır.
HİZMET-İŞ, ortaya koyduğu yeni örgütlenme model ve önerileriyle sürdürülebilir
sendikacılığın öncüsüdür. 1 milyona yakın taşeron emekçisinin kadro almasında
HAK-İŞ ve HİZMET-İŞ’in inisiyatifi, duruşu
ve çalışmaları, hem sorunun çözümünde
yol açıcı hem de çözümü tamamlayıcı olmuştur. Sendikamız, 42 yılda yüz binlerce
emekçiyi örgütleyerek hak sahibi yapmanın mutluluğunu yaşamaktadır.
Sendikal hareketin güç kaybına uğramaması ve daha ileri vizyon ve kazanımlar
elde edebilmesi için iş kolundaki örgütlenmesini yoğunlaştırarak sürdürmektedir.
Örgütlenme felsefesi, toplu iş sözleşme-
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Yaşında

leri, eğitim çalışmaları, sosyal projeleri ve
dış ilişkilerindeki aktif kimliğiyle sendikal
harekete ve ülkemize katkı vermektedir.
HİZMET-İŞ Sendikası, ileriye yürüyüşün
köklerin gücünden geldiği bilincinde
ve gücünün kaynağını geleceğe yönelik
umutlarından almaktadır. Her karesi misyon yüklü bir sendikal mücadeleyi rayına
oturtmuş, varlığını tarih ve medeniyet
mücadelesiyle bütünleştirmiş, heyecanla
ve dolu dolu yaşanmış 42 yıllık bir zaman
kesitini daha büyük zaman kesitlerine
bağlamak için çalışmalarını yoğunlaştırarak sürdürmektedir.
HAK-İŞ, Türk endüstriyel ilişkiler sisteminin güçlü bir aktörü, uluslararası sendikal
hareketin de önemli bir bileşenidir.
Yarım asra yakın bir kurumsal tarih ve
kimliğe sahip olan sendikamız, mücadelesini küresel sendikal hareketle bütünleştirerek sürdürmektedir. Uluslararası Kamu
Hizmetleri Federasyonu (PSI) ile Avrupa
Kamu Hizmetleri Sendikaları Federasyonu
(EPSU)’nun etkin ve aktif üyesidir. Sendikamızın 43 ülkeden 50 sendika ile uluslararası işbirliği anlaşması bulunmaktadır.
Bu anlaşmalar çerçevesinde birikim ve
deneyim paylaşımıyla sendikal hareketin
küresel vizyonuna da katkı vermeye devam etmektedir.
HİZMET-İŞ; 42 yıllık tarihinde işçi-işveren-sendika diyalogunu, adil bir çizgide
örtüşen anlayışla sürdürmeyi ve geliştirmeyi ilke edinmiştir. Kurumsal ilkeleri

ve değerleriyle sendikal hareketi yeni ve
çağdaş anlayışlarla yürütmek ekseninde,
“sosyal sorumluluk” ve “sosyal ortak” bilinciyle hareket etmektedir.
Sendikamız, sosyal ve toplumsal sorumlulukla hareket etmenin, ancak gönül ve
merhamet duygusu ile mümkün olabileceğine inanmaktadır.
HİZMET-İŞ, emek hareketini ele geçirmek
değil, emek hareketini elden geçirmek
üzere yola çıkmıştır.
Dünyayı nasıl bulduğumuzdan çok, nasıl
daha iyi bırakabileceğimiz sorusuna cevap arayan bir emek hareketidir.
HİZMET-İŞ, 42 yıllık onurlu mücadelesinde, insan, emek, demokrasi, özgürlük ve
adalet ilkelerinden taviz vermeden, bilgiye dayanarak, proje üreterek, Türkiye
sendikal hareketine önemli katkılar sunmuştur.
HİZMET-İŞ, refah toplumu, güçlü sosyal
güvenlik sistemi, daha fazla demokrasi ve
sivil anayasa, siyasi ve ekonomik istikrarın sürdürülmesi, daha fazla sendikal hak,
özgürlük ve örgütlülük taleplerini yinelemekte ve her türlü yenilikçi yaklaşım model ve açılımları desteklemektedir.
HİZMET-İŞ, emek hareketinin “güçlü, farklı ve özgün” sesi olmaya özen göstermektedir.
HİZMET-İŞ, örgütünden ve üyelerinden
aldığı bu güçle geleceğe güvenle bakmaktadır.
42. yaşımızı kutlarken; emekleriyle, ödedikleri bedellerle bizlere HİZMET-İŞ’i bu
günlere taşıyan mensuplarımızı saygıyla
anıyoruz.
Haklılığın ve kararlılığın mücadelesi ile
dolu dolu bu onurlu tarihe yeni sayfalar ekleyeceğimizden kimsenin kuşkusu
olmasın. Bugünden yarına umudu ve
mücadeleyi büyütmeye; üyelerimize,
ülkemize ve tüm insanlığa karşı sendikal,
tarihsel ve toplumsal sorumluluklarımızı
yerine getirmeye devam edeceğiz.
HAK-İŞ/HİZMET-İŞ Sendikamızın 42. yılının ülkemize, çalışma hayatına, tüm
emekçilere ve HAK-İŞ/HİZMET-İŞ camiasına hayırlı olmasını diliyoruz.
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sendİkamızın 42. yıldönümünü kutladık

Sendikamızın 42. Yıldönümü, Genel Başkanımız Mahmut Arslan’ın katılımıyla Genel
Merkez Toplantı Salonumuzda kutlandı.
24 Ocak 2020 tarihinde yapılan kutlamaya Genel Başkanımız Mahmut Arslan’ın
yanı sıra, Genel Başkan Vekilimiz ve HAKİŞ Genel Başkan Yardımcısı Av. Hüseyin
Öz, Kurucu Genel Başkanımız ve 22, 23
ve 24. dönem Ak Parti Manisa Milletvekili Hüseyin Tanrıverdi, Genel Başkan
Yardımcımız Mehmet Keskin, Genel Sekreterimiz Remzi Karataş, Genel Sekreter
Yardımcımız ve Öz İnşaat-İş Genel Başkanı Zekeriya Koca, Genel Sekreter Yardımcılarımız Zahit Kılıç ile Metin Karagöz,
Kadın Komite Başkanımız Hatice Ayhan
ve Genel Merkez Personellerimiz katıldı.

42. Yılımıza Onurla, Haysiyetle ve
Gururla Girdik
42. Yıldönümü kutlamamızda konuşan
Genel Başkanımız Arslan, “Sendikamızın
kurulduğu günden bugüne sürdürdüğü
mücadele, gayret ve yaptığı faaliyetlerle
42. yılımıza onurla, gururla ve haysiyetimizle giriyoruz. 42 yıllık mücadelenin ilk
gününde bizimle beraber olmuş, bugün
halen bizimle olan Kurucu ve Onursal
Genel Başkanımız Hüseyin Tanrıverdi’ye
ve onunla birlikte diğer kurucularımıza
bir kez daha teşekkür ediyorum” dedi.
Sendikamızın zor süreçlerden geçerek
bugünlere ulaştığını ve ülkemizin en büyük, en güçlü ve en etkin işçi sendikası
konumuna ulaştığını kaydeden Arslan,
“42 yıllık mücadelemizde üyelerimize,

milletimize, değerlerimize, demokrasimize ve özgürlüğümüze sahip çıktık. 12
Eylül’de, 28 Şubat sürecinde, 15 Temmuz Hain Darbe ve İşgal günlerinde ve
31 Mart yerel seçimlerinden sonra Sendikamıza ve üyelerimize karşı yapılan
haksızlıkları yaşadık. Ayaklarımıza taş
değdi, çelme takıldı, zulüm gördük, hakir görüldük, düşmanlaştırıldık ama asla
ilkelerimizden, inançlarımızdan, değerlerimizden vazgeçmeden yolumuza devam ettik ve bugün ülkemizin en büyük
sendikasıyız” diye konuştu.
Arslan, sendikamıza emeği geçen kurucularımız, teşkilat mensuplarımız ve tüm
üyelerimize teşekkür etti.
Genel Başkanımızın konuşması sonrası
42. Yıldönümü anısına pasta kesildi.
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SENDİKAMIZ HİZMET-İŞ YİNE ZİRVEDE
TEŞKİLATIMIZA VE
ÜYELERİMİZE TEŞEKKÜR
EDİYORUZ
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu gereğince; İşkollarındaki işçi sayıları ve sendikaların üye sayılarına ilişkin 2020
Ocak ayı istatistikleri 31 Ocak 2020 tarihinde Resmi Gazete’de
yayımlandı.

Üye Sayımız 302 Bin 911
HİZMET-İŞ Sendikamız en büyük sendika olma özelliğini korudu.
Yayınlanan istatistiğe göre; Sendikamız HİZMET-İŞ’in üye sayısı
302 bin 911 oldu.
Yayımlanan son istatistikle birlikte HİZMET-İŞ’in en büyük sendika olduğu bir kez daha tescillenmiş oldu. HİZMET-İŞ olarak,
işkolumuzda çalışan sendikasız bütün emekçileri sendikamızın
bünyesine katmak için büyük bir mücadele ortaya koyuyoruz.
Büyük ve etkin bir sendika olmanın verdiği sorumluluğu yerine getirmek için kararlılıkla, azimle ve yılmadan mücadelemizi
sürdürüyoruz.
Elde ettiğimiz bu başarıyı yeni hedefler için bir başlangıç olarak
görüyoruz.

Teşkilatımıza ve Üyelerimize Teşekkür Ediyoruz
HİZMET-İŞ Sendikası, kurulduğu 1979’dan günümüze ilkeli, kararlı, onurlu ve sorumlu sendikacılık anlayışını büyük bir itina
ve kararlılıkla sürdürmektedir. İlkesel, samimi ve çözüm odaklı
sendikacılığımız, emekçilerin HİZMET-İŞ’e teveccüh göstermesini de beraberinde getirmiştir.
Emekçilerin takdirini kazanmaya devam etmekten ve istikrarlı
bir şekilde büyümemizi sürdürmekten büyük bir memnuniyet
duyuyoruz.
Çalışma hayatının ve uluslararası sendikal hareketin önemli ve
etkin bir aktörü olan HİZMET-İŞ Sendikası olarak, bize gönül veren, inanan, güvenen, teveccüh gösteren tüm emekçi kardeşlerimize gönülden teşekkür ediyoruz.
Yaygın ve etkin bir şekilde örgütlenme çalışmaları yürüterek bu
başarıya ulaşmamızda emek sahibi olan, mücadelesini onurlu
ve ilkeli bir şekilde sürdüren Şube ve İl Başkanlarımız ve yöne-
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timlerine, İşyeri Sendika Temsilcilerimize ve tüm teşkilatımıza
teşekkür ediyoruz.

İşkolumuzdaki Tüm Emekçileri, HİZMET-İŞ’e Üye
Olmaya Davet Ediyoruz
Sendikamız, Genel İşler İşkolunda çalışan bütün emekçileri örgütleyerek sendikalı yapmak için yoğun çalışma yürütmektedir.
Açıklanan istatistikler, sendikamızın en büyük işçi sendikası olduğunu göstermekle birlikte, işkolumuzda çalışan 482 bin 111
emekçinin sendikasız olduğunu da göstermekte ve yeni sorumluluklar yüklemektedir. HİZMET-İŞ olarak, bütün emekçilere
ulaşma mecburiyetimiz olduğunu biliyor ve elde ettiğimiz bu
başarıyı yeni hedefler için bir başlangıç olarak görüyoruz.
İşkolumuzda çalışan sendikasız bütün emekçi kardeşlerimizi
HİZMET-İŞ’te örgütlenmeye davet ediyoruz. Emekçilerin derdi
bizim derdimiz, onların sevinci bizim sevincimizdir.
En büyük sendika olmanın verdiği büyük sorumluluğu yerine
getirmeye kararlılık ve samimiyetle devam edeceğiz.

HAK-İŞ, İkinci En Büyük Konfederasyon
İstatistiğe göre; HAK-İŞ Konfederasyonumuzun üye sayısı ise
666 bin 303 oldu.
Emekçilerin güvenini kazanan HAK-İŞ Konfederasyonumuz, ikinci en büyük konfederasyon oldu. HAK-İŞ’e bağlı tüm sendikaları
yürüttükleri başarılı çalışmalarından dolayı tebrik ediyoruz.

HABERLER

“AMACIMIZ SENDİKASIZ BÜTÜN ÇALIŞANLARA
ULAŞMAK”

HAK-İŞ ve HİZMET-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, 2020
yılı birinci dönemi sendikal istatistiklere ilişkin olarak yaptığı
değerlendirmede, “HAK-İŞ Konfederasyonu ve HİZMET-İŞ işçilerin takdirini kazanmaya devam etmektedir” dedi.
Arslan, “Bize inanan ve güvenen emekçi kardeşlerimize teşekkür ediyoruz. Sendikasız bütün işçileri HAK-İŞ çatısı altındaki sendikalarda örgütlenmeye davet ediyoruz” dedi.
HAK-İŞ ve HİZMET-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, 2020 yılı
birinci dönemi sendikal istatistiklere ilişkin yaptığı açıklamada şunları kaydetti:
“HAK-İŞ Konfederasyonu olarak, bize inanan ve güvenen
emekçi kardeşlerimize teşekkür ediyoruz. HAK-İŞ’e gönül
veren, mücadelesini onurlu ve ilkeli bir şekilde sürdüren tüm
HAK-İŞ teşkilatına, HAK-İŞ mensuplarına gönülden teşekkür
ediyoruz.
HAK-İŞ olarak, bütün emekçilere ulaşma mecburiyetimiz olduğunu biliyoruz. Açıklanan istatistikler, toplam 13 milyon
856 bin 801 işçinin sadece yüzde 13.84’üne denk gelen 1
milyon 917 bin 893 işçinin sendikalara üye olduğunu göstermekte ve bize yeni sorumluluklar yüklemektedir. Bu nedenle
HAK-İŞ Konfederasyonu olarak, sendikasız bütün çalışanları
sendikalarımızda örgütlenmeye davet ediyoruz. Ülkemizi ve
sendikal hareketi geleceğe taşımak için yeni hedefler belir-

liyoruz, daha fazla örgütlenme diyor, yüzbinlerle milyonlara
ulaşmak istiyoruz.
Ülkemizin tüm emekçilerinin HAK-İŞ’in kararlı, net ve taviz
vermeyen duruşuna ve mücadelesine inandığını biliyoruz.
Çünkü onların derdi bizim derdimiz, onların sevinci bizim sevincimizdir. Erdemli, adil ve insan onuruna yakışır bir sendikacılık için bütün işkollarında çalışan işçi kardeşlerimizi HAKİŞ’e, Sendikalarımıza üye olmaya davet ediyoruz.

Bütün Zorluklara Rağmen Büyümemizi Sürdürüyoruz
Yerel seçimlerin ardından CHP ve HDP’li bazı belediyeler başta olmak üzere Konfederasyonumuz HAK-İŞ üyelerine yönelik
bütün baskı, tehdit ve yıldırma politikalarına rağmen HAK-İŞ
ve bağlı sendikalarımız zorlukları aşarak büyümesini sürdürmektedir. Konfederasyonumuza üye Hizmet-İş Sendikamız
Türkiye’nin en büyük sendikası, Öz Orman-İş, Öz Gıda-İş, Öz
Ağaç-İş, Medya-İş, Öz Sağlık-İş ve Öz Güven-Sen Sendikalarımız iş kollarının lideri olma başarısını sürdürmektedir.
Türkiye’nin en büyük işçi sendikası olan Hizmet-İş Sendikamız ve sektöründe lider olan diğer Sendikalarımız ile barajı
geçen tüm sendikalarımızı yürüttükleri başarılı çalışmalardan dolayı tebrik ediyoruz. Yeni dönemde bütün sendikalarımızın daha da güçleneceğine inanıyoruz.”
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BOLU’DA KAZANAN EMEKÇİLER OLDU:
ÜYELERİMİZ İŞE GERİ ALINDI

Sendikamızın, 31 Mart seçimlerinde yönetimin değişmesinin
ardından işten atılan üyelerimizin işlerine tekrar iadesi için
Bolu Belediyesi önünde başlattığı oturma eylemi, belediye
başkanıyla yapılan görüşmede işe iade kararının verilmesinin
ardından sonlandırıldı.
Temizlik işçisi üyelerimizin haksız ve hukuksuz olarak işten atılması üzerine 24 Nisan’da sendikamız tarafından başlatılan eylemimiz, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ile yapılan görüşmenin olumlu geçmesinin ardından sonlandırıldı. 14 Temmuz 2019
tarihinde Sendikamız HİZMET-İŞ’in Bolu Belediyesi önündeki Eylem Çadırını eşi ile birlikte ziyaret eden Genel Başkanımız Mahmut Arslan, “Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan taleplerimizi
kabul ettiği takdirde çadırı kaldıracağız” demişti. Bolu Belediye
Başkanı Özcan’ın işçileri işe geri alacağına dair kararını açıklaması sonrası eylem çadırı 28 Ağustos 2019'da söküldü.
127 gün oturma eylemi yapan 18 üyemiz, 5 Eylül 2019 tarihinde
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belediyede tekrar işbaşı yaptı.
Sendikamız tarafından Bolu’dan Ankara’ya gerçekleştirilen
Emek ve Adalet Yürüyüşü ve 127 gün kararlılıkla devam eden
oturma eyleminin başarıyla sonuçlanması, işlerinden edilmelerinden dolayı mağduriyet yaşayan üyelerimizi sevindirdi.

“Haklı Olanlar Kazandı, Emek Mücadelesi Veren
Sendikamız Kazandı”
Emek ve Adalet Yürüyüşü ile örnek bir mücadelenin ortaya koyulduğunu ifade eden Genel Başkanımız Arslan, “Verdiğimiz
destanlaşan tarihi mücadelemiz sonunda kazandık. İşçi kardeşlerimiz işlerine döndüler. Haklı olanlar kazandı, emek mücadelesi veren HAK-İş Konfederasyonumuz ve HHİZMET-İŞ Sendikamız kazandı. Bu mücadelede emeği geçen herkese teşekkür
ediyorum. Konfederasyonumuz ve Sendikamız emekçiler için
her türlü fedakârlığı yapacağını bir kez daha göstermiştir” dedi.

ARSLAN, zaferle SONUÇLANAN
BOLU MÜCADELEMİZİ
BİR MESAJLA TEBRİK ETTİ
Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 31 Mart yerel seçimleri sonrası Bolu
Belediyesi’nde işten çıkarılan üyelerimiz için 24 Nisan 2019 tarihinde
başlattığımız ve 5 Eylül 2019 tarihinde üyelerimizin işlerine geri
dönmeleriyle son bulan Bolu mücadelemizin başarıyla sonuçlanmasından
dolayı bir teşekkür mesajı yayınladı.
Arslan, mesajında şu ifadelere yer verdi:
”Aziz Yol Arkadaşlarım,
31 Mart Yerel Seçimlerinden sonra Bolu Belediyesi’nden işten çıkarılan ve işlerine yeniden kavuşmaları için HAK-İŞ ve HİZMET-İŞ olarak yaptığımız onurlu ve tarihi mücadelemiz sonucu işlerine
dönmesini isteğimiz arkadaşlar bugün itibariyle işbaşı yapmışlardır.
Rabbimize binlerce şükrediyoruz; bizi mahcup etmedi. Aylarca ekmekleri için, işleri için, gelecekleri için her türlü algıya, yıldırma çabalarına aldırmadan bizimle birlikte mücadele eden, Bolu’dan
Ankara’ya bizimle yürüyen bu dava arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. İşlerine yeniden kavuştular,
tebrik ediyorum.
Aylarca bu mücadelemize liderlik yapan HİZMET-İŞ Genel Başkan Vekilimize, Genel Başkan Yardımcılarımıza, Genel Sekreterimize, Genel Sekreter Yardımcılarımıza, Sendikamızın tüm çalışanlarına,
Şube, il ve Bölge Başkanlarımızla tüm teşkilat mensuplarımıza, Bolu’da “Oturma Eylemi”ne, Bolu’dan Ankara’ya gerçekleştirdiğimiz “Emek ve Adalet Yürüyüşü”müze ve Ankara mitingimize katılarak destek veren yol arkadaşlarımıza en kalbi duygularımla teşekkür ediyorum.
Sendikal tarihe silinmesi imkânsız, çok parlak bir zafer imzası attık; zaferimiz kutlu ve mübarek olsun.
En son toplantımızın birinde şöyle demiştim:
“Zafer inananlarındır ve zafer yakındır.
Çok şükür başardık ve kazandık,
Gazamız mübarek olsun!
Rabbim yeni zaferleri bizlere nasip etsin.
Amin, Selam ve Dualarımla…”
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Antalya Büyükşehir’de işverenin toplu iş sözleşmesi
müzakerelerine yanaşmaması ve çalışanların haklarını
günün koşullarına göre iyileştirmek için herhangi bir
adım atmamakta ısrar etmesi, binlerce emekçiyi mağdur
etmeye devam ediyor.
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Antalya’da Mücadeleyİ Sonuna Kadar
Sürdüreceğİz

Antalya Büyükşehir Belediyesi iştiraki İnsan Kaynakları A.Ş.’de işverenin toplu iş
sözleşmesi müzakerelerine yanaşmaması
ve çalışanların haklarını günün koşullarına göre iyileştirmek için herhangi bir
adım atılmaması üzerine alınan karar sonucu 26 Temmuz 2019 tarihinde başlattığımız grevimiz devam ediyor.
26 Temmuz 2019 tarihinde Antalya Büyükşehir Belediyesi önünde başlattığımız ve ilk günkü kararlılıkla devam eden
grevimiz, üyemiz emekçilerin hakları alınana kadar devam edecek.
Grevimizin ilk haftasında eylem çadırını
ziyaret ederek destek veren Genel Başkan Yardımcımız Halil Özdemir, grevle
ilgili basına açıklamalarda bulundu.
Basın açıklamasında Özdemir’in yanı
sıra, Antalya Şube Başkanımız Muhammed Talha Kandil, Konya Şube Başkanımız Vacit Sır, Denizli Şube Başkanımız
Sezai Söylemez, Afyon İl Başkanımız İbrahim Gürgüz, Kütahya İl Başkanımız Nazif Demir, Ege Bölge Başkanımız Ahmet
Özen ve HAK-İŞ’e Bağlı sendikaların Antalya Şube Başkanları, Antalya Büyükşehir Belediyesi işçileri ve basın mensupları katıldı.
31 Mart 2019 seçimlerinden sonra CHP’li
bazı belediye başkanlarının, Sendikamız
HİZMET-İŞ’e yönelik bir kıyım başlattığını
belirten Özdemir, “Yerel seçimden bugü-

ne baskı, tehdit, zorlama ve sürgünlerle
arkadaşlarımız istifa ettirildi, şimdi de
toplu sözleşmeleri imzalamıyorlar” diye
konuştu.

“Belediye Yönetimi Aylardır
Sözleşme Masasına Oturmuyor”
Toplu iş sözleşme yetkisinin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından Sendikamıza verildiğini belirten
Özdemir, “Yetki belgesini almamızdan
itibaren İnsan Kaynakları Şirketine gerekli çağrılar yapıldı, 3-4 ay gibi bir süre
geçmesine rağmen toplu iş sözleşmesi
masasına oturulamıyor. İşçileri sıkıntıya
sokmak için müzakere masasına oturul-

muyor. Biz belediye başkanlarından fazla
bir şey istemiyoruz. Belediyede çalışan
arkadaşlarımızın insanca geçinebilecekleri kadar ücret istiyoruz” dedi.
Belediye başkanların yaptığı kıyımdan
ötürü ailelerin huzurlarının bozulduğu
belirten Özdemir, “Defalarca söyledik,
siz bu şehirlere hizmet etmeye geldiniz,
işçilere zulüm etmeyin. Belediye yetkililerini uyarıyoruz; toplu iş sözleşmesi
masasına oturun. Biz sizden emekçilerin
geçinebileceği kadar maaş istiyoruz. Bir
kısım işçiler farklı ücret alırken, taşerondan geçen 7 bin arkadaşımız çok düşük
ücretlerle çalışıyor” diye konuştu.
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“İstifa Etmeyen Üyelerimiz 200-300
Kilometre Uzağa Sürgün Edildi”
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’nun Afyon’da belediye başkanlarıyla buluşmasına değinen Özdemir şunları kaydetti;
“Kılıçdaroğlu belediyelerin 3-4 aylık değerlendirmesini yaptı. Ben de sizlere bir
değerlendirme yapayım. İlk olarak 20
bin arkadaşımız belediyelerden zorla,
tehditle HİZMET-İŞ’ten istifa ettirildi. İstifa etmeyenler 200-300 kilometre uzağa sürgün edildi. Üçüncü olarak, işçilerin
iş akitleri kıdem tazminatı verilmeksizin
askıya alındı, adeta işçiler açlığa mahkum edildi” dedi.

“Mücadeleyi Sonuna Kadar
Sürdüreceğiz”
Sendikamızın her zaman haksızlığın
karşısında olduğunu hatırlatan Özdemir, “İşçilerimizin arkasında HAK-İŞ/
HİZMET-İŞ vardır. Hiçbir zaman zulme
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boyun eğmeyeceğiz, işçilerimizi yalnız
bırakmayacağız, HİZMET-İŞ var olduğu
sürece Türkiye’de mağdur olan, zulme
uğrayan, işinden ekmeğinden olan bütün emekçi kardeşlerimiz için mücadele
edeceğiz. 7 bin arkadaşımız adına biz bu

mücadeleyi sürdüreceğiz, emekçiler endişe etmesin. HAK-İŞ/HİZMET-İŞ olarak
bu mücadeleyi sonuna kadar sürdüreceğiz. CHP’li belediyelerin yaptığı bu zulmü kamuoyunun takdirine bırakıyoruz”
diye konuştu.
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uluslararası İşçİ sendİkaları konfederasyonu
(ITUC)’TAN ANTALYA GREVİMİZE DESTEK

Uluslararası İşçi Sendikaları Konfederasyonu (ITUC) Genel Sekreter Yardımcısı
Owen Tudor, Genel Başkanımız Mahmut
Arslan ile birlikte Antalya Büyükşehir Belediyesi’nde devam eden grev yerimizi
ziyaret ederek destek mesajı verdi.
Antalya Büyükşehir Belediyesi önünde
yapılan basın açıklamasına, Genel Başkanımız Mahmut Arslan, Uluslararası
İşçi Sendikaları Konfederasyonu (ITUC)
Genel Sekreter Yardımcısı Owen Tudor,
HAK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Yunus
Değirmenci, konfederasyonumuza bağlı
sendikalarımızın genel başkanları, Antalya Şube Başkanımız ve HAK-İŞ Antalya
Şube Başkanı Muhammed Talha Kandil,
HAK-İŞ’e bağlı sendikaların İl Başkanları
ve basın mensupları katıldı.

iş sözleşmesi yapabilmek için mücadele
ediyoruz” dedi.

“Grev Bizim İçin Bir Amaç Değil
Araçtır”
Antalya Büyükşehir Belediyesi’nde toplu
iş sözleşmesi yetkisinin 1 Nisan tarihinde alındığını anımsatan Arslan, “Uzun bir
zaman geçmesine rağmen toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde herhangi bir uzlaşma sağlayamadık. Antalya Büyükşehir
Belediye Başkanı Muhittin Böcek’e buradan bir kez daha talepte bulunuyoruz.
Gelin bu toplu iş sözleşmesini masada

bitirelim. Toplu iş sözleşmesindeki taleplerimiz, Türkiye’de imzalanmış toplu iş
sözleşmelerinin üstünde değildir. Makul,
kabul edilebilir bir taslak, kabul edilebilir
bir teklifle Başkanı bekliyoruz. Biz toplu
iş sözleşmesini masada bitirmek istiyoruz. Grev bizim için bir amaç değil araçtır. Masada muhatap bulamadığımız, Belediye Başkanımız bize herhangi bir teklif
sunmadığı için, çalışanları sendikalı işçi
olarak değil maraba olarak gördüğü için
bugün grevimizin 79. günündeyiz” diye
konuştu.

“8 Bin Arkadaşımız Adına Toplu
İş Sözleşmesi Yapabilmek İçin
Mücadele Ediyoruz”
Genel Başkanımız Mahmut Arslan, “Antalya Büyükşehir Belediyesinde yaklaşık
8 bin işçi adına yürütülen toplu iş sözleşmeleri müzakerelerinde anlaşma sağlanamaması üzerine başlayan grevin 79.
Günündeyiz. Antalya Büyükşehir Belediyesinde 8 bin arkadaşımız adına toplu
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Toplu İş Sözleşmesini Masada
Bitirmek İstiyoruz”
HAK-İŞ’in her yerde olduğu gibi Antalya
Büyükşehir Belediyesi’nde de toplu iş
sözleşmesini masada bitirmeyi hedeflediğini belirten Arslan, “Antalya Türkiye’nin dünyaya açılan kapısıdır. Bu güzel
şehirde grev değil, uzlaşarak imzaladığımız toplu sözleşme törenleriyle halaylar
çekmek isterdik” ifadelerini kullandı.
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı
Muhittin Böcek’e ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na seslenen Arslan, “31 Mart yerel seçimlerinden önce
emekçilere verdiğiniz sözü tutun. Antalya’da sadece toplu iş sözleşmesi yapamamanın sıkıntısını çekmiyoruz. Aynı
zamanda 250’den fazla arkadaşımız işten
atıldı. 200’e yakın arkadaşımızın işyerleri
değiştirildi. Sendika değiştirmeyen arkadaşlarımız Antalya’nın bir ucundan diğer
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ucuna sürgün edilerek mücadeleleri kırılmak istendi. HAK-İŞ olarak tüm bunlara karşı mücadele içindeyiz. İşverenler
eliyle yapılan baskılar, tehditler, işten çıkarmalar ve sürgünlere karşı dün olduğu
gibi bugün de mücadeleyi sürdüreceğiz”
dedi.

“HAK-İŞ ve ITUC Değerleriyle
Mücadelemizi Sürdüreceğiz”
ITUC Genel Sekreteri Sharan Burrow’ın
işten çıkarılan işçilerle ilgili HAK-İŞ’e yazdığı mektubun kendilerine büyük bir güç
ve onur verdiğini söyleyen Arslan, “Uluslararası sendikal hareketin Türkiye’deki
güçlü bir temsilcisi olan HAK-İŞ, sendikal
mücadelesinde temel olarak demokrasiyi, özgürlüklerimizi ve haklarımızı esas
alarak ITUC ile yürüdüğü yola bundan
sonra da aynı şekilde devam edecektir.
ITUC’un ilkeleri, değerleri ve HAK-İŞ’in

değerleriyle birlikte mücadelemizi sürdüreceğiz” şeklinde konuştu.

ITUC Genel Sekreter Yardımcısı
Tudor: “Sizlerin Yanındayız ve
Olmaya Devam Edeceğiz”
ITUC Genel Sekreter Yardımcısı Owen
Tudor, Uluslararası Sendikalar Konfederasyonu (ITUC) adına dünyadaki tüm işçilerin desteğini getirdiğini belirterek, “Sizi
destekliyorlaruz, çünkü birisi yaralanınca
bu yara herkesin içinde olur” dedi.
Hiç kimsenin sendika üyesi olduğu için
ayrımcılığa maruz kalmaması gerektiğini söyleyen Tudor, “Herkesin toplu iş
sözleşmesi yapma hakkı vardır. Sizlerle
dayanışma içerisindeyiz. Hepiniz bizim
üyemizsiniz. Sizlerin yanındayız ve olmaya devam edeceğiz. Tüm dünyadan, 200
milyon işçiden dayanışma!” sözlerine yer
verdi.

HABERLER

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR’DE İŞTEN ÇIKARILAN EMEKÇİLERle
dayanışma İÇİNDEyİZ

Genel Başkanımız Mahmut Arslan, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde işten
çıkarılan emekçilere destek olmak amacıyla bir basın toplantısı düzenledi.
Genel Başkanımız Mahmut Arslan, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde işten çıkarılan emekçilere destek olmak amacıyla
bir basın toplantısı düzenledi.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi önünde gerçekleştirilen basın toplantısına,
büyükşehir iştiraklerinde işten çıkarılan
Sendikamız üyesi emekçilerin yanı sıra,
HAK-İŞ Konfederasyonumuza bağlı Oleyis, Öz Gıda-İş ve Öz Güven-Sen sendikaları üyesi bini aşkın emekçi ile büyükşehirde çalışan binlerce işçi katıldı.
Basın açıklamasına ayrıca İstanbul Milletvekili ve TBMM İdare Amiri Hasan
Turan, Genel Başkan Vekilimiz ve HAKİŞ Genel Başkan Yardımcısı Av. Hüseyin
Öz, Genel Başkan Yardımcılarımız Halil
Özdemir, Celal Yıldız ve Mehmet Keskin,
Öz Güven-Sen Sendikası Genel Başkanı
Ömer Yılmaz, Öz İnşaat-İş Sendikası Genel Başkanı ve Genel Sekreter Yardımcımız Zekeriya Koca, Öz Maden-İş Sendikası Genel Başkanı ve Genel Sekreter
Yardımcımız Fahrettin Kütükçü, Genel

Başkan Danışmanımız İbrahim Güleş, Öz
İletişim-İş Sendikası Genel Başkanı Mehmet Nur Güllüoğlu, Medya-İş Sendikası
Genel Başkanı Türker Çeltik, İstanbul 1
No’lu Şube Başkanımız Mustafa Canpolat, İstanbul 2 No’lu İETT Şube Başkanımız Ahmet Günce, İstanbul 3 No’lu İETT
Şube Başkanımız Mustafa İluk, İstanbul 4
No’lu Şube Başkanımız Reşat Kaya, İstan-

bul 5 No’lu Şube Başkanımız ve HAK-İŞ
İstanbul İl Başkanı Mustafa Şişman, 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, HAK-İŞ
üyesi sendikaların bölge ve il başkanları,
iş yeri sendika temsilcilerimiz, İstanbul
Büyükşehir’de işten çıkarılan bini aşkın
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emekçi ve çok sayıda basın mensubu katıldı.
Genel Başkanımız Mahmut Arslan, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde işten
çıkarılan emekçilere destek amacıyla
gerçekleştirdiği basın açıklamasında, işten çıkarmaların emekçileri ve İstanbul
halkını derinden üzdüğünü söyledi.
Arslan, “Bugün İstanbul Belediyesinde
yaşanan işçi kıyımını protesto etmek için
buradayız. 31 Mart 2019 tarihinden bu
tarafa HAK-İŞ olarak yaşadığımız acı ve
haksızlıkların bir yenisine İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde karşılaştık” dedi.
31 Mart yerel seçimlerinde henüz mazbatalarını bile almadan bazı CHP ve
HDP’li belediyelerin HAK-İŞ’e karşı bir
operasyon ve saldırı düzenlediklerini
belirten Arslan, “CHP ve HDP’li belediyelerinin HAK-İŞ ve üyelerine karşı başlattıkları saldırılar Türkiye’de uzun ve
tartışmalı bir gündemi beraberinde getirmiştir. HİZMET-İŞ Sendikamızın başlattığı ve 127 gün süren eylem, işçilerin işe
dönmesiyle başarı ile sonuçlandırılmıştır” şeklinde konuştu.
HAK-İŞ’in haksızlıklar, adaletsizlikler, işten çıkarmalar, sürgünler ve sendika değiştirme gibi baskılarla karşı karşıya kal-

42 |

dığını kaydeden Arslan, “Türkiye’nin her
noktasında mağdur ve mazlum olmuş
bütün belediye çalışanlarının ve emekçilerinin yanında mücadelemizi sürdürüyoruz” dedi.

“Amacımız Ekmeğimiz, Aşımız ve
Geleceğimizdir”
Bu zamana kadar hiçbir siyasi partiyle
organik ilişki içinde olmadıklarını sözlerine ekleyen Arslan, “Hiçbir siyasi partinin
arka bahçesi, önü veya arkasında değiliz.
Hiçbir siyasi parti bizim alternatifimiz
değildir. Hiçbir siyasi parti bizim düşmanımız değildir. Hiçbir siyasi lider bizim

hasmımız değildir. Dolayısıyla biz siyasal
bir mücadele yapmıyoruz. Siyasi mücadeleyi siyasi partiler yapar. Biz sendikacılık yapıyoruz. Hangi partiden olursa olsun, işçilerimize emekçilerimize yönelik
baskı, tehdit, işten çıkarma olursa onun
karşısında olmak, mücadele etmek bizim
temel görevimizdir. Bizim amacımız ekmeğimiz, aşımız ve geleceğimizdir.” dedi.

“İmamoğlu’nu İlk Biz Tebrik Ettik”
31 Mart yerel seçimlerinden sonra İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem
İmamoğlu’nu ilk HAK-İŞ’in ziyaret ettiğini
belirten Arslan, “Kendisine beklenti ve
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kaygılarımızı ilettik. Sayın başkan bizlere daha öncekiler gibi yapmayacağını,
başka şekilde hareket edeceğini söyledi.
Biz bunları teminat ve güven olarak kabul ettik. Sayın İmamoğlu’nun özellikle
her fırsatta 16 milyon İstanbulluyu kucaklama görüşünü biz de destekledik ve
bundan dolayı da arkadaşlarımız büyük
bir rahatlama yaşadılar. Evet farklılıklarımız olabilir, farklılıklarımızla zenginliği
temsil ettiğimizden yola çıkarsak, sayın
büyükşehir başkanının herkesi kucaklama sözü bizi de heyecanlandırmıştı. Bu
kucaklananların içerisinde İstanbul’a 24
saat hizmet eden, gece-gündüz, kar-kış
demeden çalışan, sadece ekmekleri, gelecekleri için alın teri döken insanların da
arasında olduğuna inandık ve onun için
de sayın başkana teşekkür ettik” dedi.

“Verilen Sözlere İnancımız Suya
Düşmüştür”
Ancak bu gelişmelere rağmen bazı arkadaşların kendilerini işten çıkarmaların
başlayacağı ve giderek artacağı yönünde
uyardığını belirten Arslan, “O zaman Türkiye’nin belli bölgelerinde işten atmalar
yeni başlamıştı. Bu arkadaşlarımız sadece
beni değil, Memur-Sen Genel Başkanını
da uyarmışlardı. ‘Bu yavaş yavaş işten atmalar, sendika değiştirmeler filmin fragmanıdır, esas film 23 Haziran’dan sonra
ortaya çıkacak’ demişlerdi. Biz buna inanmamıştık. Biz verilen sözlerin arkasında
durulacağına ve güven içerisinde çalışacağımıza bir kez daha inanmıştık. Ama
ne yazık ki bu inancımız bugün ortadan
kalkmıştır” şeklinde konuştu.

den 1310 arkadaşımızın ne yazık ki SMS
ile iş akitleri feshedildi. Buradan şunların
altını çizmek istiyorum ve sayın başkana
şu soruları sormak istiyorum. Birincisi,
bu 1310 arkadaşımız işe alınırken hangi
hukuksuzluklar ortaya çıktı da bu arkadaşlarımızın akitleri feshediliyor. İkincisi,
bu arkadaşlarımız hakkında hangi disiplin soruşturması yapıldı da bu arkadaşlarımızın iş akitleri feshediliyor. Üçüncüsü,
bu arkadaşlarımızın hangisi işe gelmemiş, hangileri verilen işi yapmamış, hangileri iş yerlerinde huzursuzluk çıkarmış
veya hangileri siyasal mücadelenin bayraktarlığını yapmış da bu arkadaşlarımız
işten çıkarıldı” diye sordu.

“İBB’de Örgütlü ve Yetkiliyiz”
HAK-İŞ’in İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde yetkili olduğunu ifade eden Arslan, “Konfederasyonumuza bağlı sendikalarımız, binlerce üyesi ile İETT Genel
Müdürlüğü’nden İstanbul Büyükşehir
Belediyesi iştiraklerine kadar yetkili ve
güçlü bir şekilde yerini almıştır” dedi.

Büyükşehir’e bağlı şirketlerde toplu sözleşme süreçlerinin devam ettiğini belirten Arslan, “Peki, sizler yetkili sendika
ile görüştünüz mü? Yetkili sendika ile
bu konular istişare yapıldı mı? Bu soruların hiçbirisine ne yazık ki cevap yok.
Bunların cevaplarını istiyoruz. Birilerinin yaptığı suçlamaların burada ortaya
çıkarılmasını istiyoruz. HAK-İŞ olarak
bankamatikci zihniyete bizler de karşıyız
ve bizler onların temsilcisi olamayız. Bu
sıkıntıları bizimle paylaşsalar da bunları
biz de değerlendirirdik. Biz de SMS’leri
arkadaşlarımızın duyduğu anda duyduk.
Dolayısıyla bunların haklı hiçbir gerekçesi olamaz” diye konuştu.

“İşe Alımlarla İlgili Hukuki Bir
Zaman Sınırlaması Yoktur”
Diğer taftan bir işçinin seçime 6 ay kala,
5 ay kala veya 1 yıl kala işe alınması ile
ilgili herhangi bir hukuki sınırlamanın
olmadığının altını çizen Arslan, şöyle
konuştu: “Bu işçiler usulüne göre alınmışsa kimse bunları seçim öncesi alındı
diye suçlayamaz. Biz sadece ekmeğimiz,
emeğimiz için buradayız. Bütün bunları
haklı bir gerekçe olarak önümüze asla
koyamazsınız. Sayın İmamoğlu da çok iyi
biliyor ki, 2018 2 Nisanından itibaren belediyelerin hiçbir hizmetinde taşeron işçi
çalıştırılamaz. Peki, belediyenin ihtiyacı
olan işçiler İŞKUR üzerinden alınıyorsa
bunun neresi yasa dışıdır, kurallara aykırıdır. Dolayısıyla bizler bu arkadaşlarımızın ne zaman işe girdiğine bakmaksızın,
işini yapıyor mu, görevini yerine getiriyor
mu, zamanında işine geliyor mu, alın te-

Arslan’dan İmamoğlu’na 3 Soru
29 Ağustos günü 1310 işçinin iş akitlerinin feshedildiğini ve bu fesihlerle ilgili
Ekrem İmamoğlu’na bazı soruları olacağını belirten Arslan, “Tam 18 şirketimiz-
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rini akıtarak İstanbul’a hizmet ediyor mu
buna bakarız. Dolayısıyla emekçi kardeşlerimizin yanında olmak bizim insani sorumluluğumuzdur.”

Arslan’dan İmamoğlu’na
Hatırlatma
Arslan, İstanbul Büyükşehir Belediye
Başkanı İmamoğlu’na seçim öncesi verdiği sözleri hatırlattı.
Arslan, “Sayın İmamoğlu, CHP Aday Tanıtım Toplantısında yaptığı konuşmada ‘Biz
emeğin karşılığını veren bir anlayıştan
geliyoruz. Emek sosyal demokrat belediyeciliğin ana unsurudur. Siz emeğe saygı
göstermiyorsanız, emeğin kutsallığına
inanmıyorsanız bu görevi yapamazsınız.
O bakımdan emekçi kardeşlerim, bürokratından asgari ücret alanına kadar herkes yüreği ferah bir şekilde işlerini yapsınlar. 1 Nisan’dan sonra onlar da mutlu
bir şekilde işlerini yapmaya devam edecekler” demişti. İşçiler burada, peki söz
verenler nerede? İmamoğlu’nun sözünü
unutmamasını buradan ediyorum. Bu
sözlerin arkasında durursanız İstanbul
halkı ile bütün emekçiler olarak bizler de
sizin arkanızda duracağız” dedi.
Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu’na en kısa sürede görüşme taleplerini
ilettiklerini belirten Arslan, CHP Genel
Başkanı Kılıçdaoğlu’ndan görüşme talebinde bulunduklarını ve şu ana kadar bir
cevap gelmediğini söyledi.
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“İstanbul’da İşten Çıkarmaları
Japonya’da Uluslararası Platforma
Taşıdık”
Geçtiğimiz günlerde Japonya’nın başkenti Tokyo’da G20’nin işçi gruplarının
toplantısına katıldığını hatırlatan Arslan,
İstanbul’da yaşanan işten çıkarmaları Japonya’da uluslararası platforma taşıdığını kaydetti.

“Emekçilerin Hakkı İçin
Mücadelede Kararlıyız”
HİZMET-İŞ Sendikamızın Bolu’da gerçekleştirdiği direniş ve Ankara’ya yürüyüşü
hatırlatan Arslan, şunları söyledi: “Kimse
gücümüzü kimse test etmeye kalkmasın.
Bizi acaba ne yapacaklar diye denemesinler. Deneyenler gördüler. 97 arkadaşımız için Bolu’dan Ankara’ya yürürüz

dedik, inanmadılar. 6 bin kişi Ankara’ya
yürüdü. Biz mücadeleyi sahada, alanlarda işçilerle yapmaya alışkınız. Bizi bu
noktada test etmeyin. Bütün Türkiye’de
işini kaybetmiş, sendikal mücadelemizde yanımızda yürüyen bütün emekçiler
için yaptığımız mücadeleyi burada da
yapmaya kararlıyız. Bizimle yol yürüyen
arkadaşlarımızla sonuna kadar mücadelede kararlıyız. Asla sağımıza solumuza
bakmadan, bunun bedeli nedir diye düşünmeden emek için, adalet için hak için
özgürlük için mücadeleye kararlıyız.”
Genel Başkanımız Mahmut Arslan, İBB
önündeki basın açıklamasının ardından
İstanbul 7 No’lu Şubemizde HAK-İŞ’e üye
sendika başkanları ve İstanbul Şubelerimizin başkanlarıyla istişare toplantısı yaptı.
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YÖNETİM KURULU ÜYELERİMİZ, İŞTEN ÇIKARILAN
EMEKÇİLERLE BİRLİKTE

Genel Başkan Yardımcılarımız Halil Özdemir, Mehmet Keskin ve
İstanbul 8 No’lu Şube Başkanımız Taner Duran, İstanbul Büyükşehir iştiraklerinde işten çıkarılan işçilerin, Saraçhane’deki İBB
binasının önünde devam eden oturma eylemine 4 Eylül 2019
tarihinde destek ziyaretinde bulunarak işçilerle sohbet ettiler.
İstanbul Büyükşehir ve iştiraklerinde işten çıkarılan işçilerin
başlattığı haklı eylemin kararlılıkla devam ettiğini belirten Özdemir, “İnsanları mağdur etmenin hiçbir karşılığı olamaz. Bele-

diye başkanlarının esas görevi halka hizmet etmektir, belediye
başkanlarını çalışanların ekmeğiyle oynamamaya ve kararlarını
yeniden gözden geçirmeye davet ediyoruz” dedi.

ŞUBELERİMİZDEN İBB ÖNÜNDE EYLEMDEKİ İŞÇİLERE DESTEK

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin Saraçhanedeki binası
önünde işten atılmaları protesto etmek için işçiler tarafından
başlatılan oturma eylemine Genel Başkan Yardımcımız Celal
Yıldız ve Şubelerimiz destek ziyareti gerçekleştirdi.

Destek ziyaretinde Ankara 1 No’lu Şube Başkanımız Raşit Şahin, Ankara 4 No’lu Şube Başkanımız Yusuf Güler, Kocaeli Şube
Başkanımız İdris Ersoy ve İstanbul 8 No’lu Şube Başkanımız
Taner Duran yer aldı.
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İBB MECLİSİ’NDEN, İŞTEN ÇIKARILAN EMEKÇİLERLE
İLGİLİ ARAŞTIRMA RAPORU
İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve bağlı
şirketlerinde çalışan emekçilerin haksız
ve hukuksuz bir şekilde işten çıkarılmasının ardından, İBB binası önünde başlatılan eylemin 78. gününde Belediye
Meclisi tarafından oluşturulan araştırma
komisyonunun raporu okundu.
Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik
Göksu tarafından İBB’nin Saraçhanedeki binasında işten çıkarılan emekçilere
okunan rapor, Genel Başkan Yardımcımız
Mehmet Keskin’e teslim edildi.
Raporla ilgili konuşan Genel Başkan Yardımcımız Mehmet Keskin, “İBB Meclis
üyelerine bizleri yalnız bırakmadıkları için
teşekkür ediyoruz. İstanbul Büyükşehir
Belediyesi'ndeki işten çıkarmaların, bu
raporla birlikte hukuksuzluğu gün yüzüne
çıkmıştır. Bu rapor göstermiştir ki; işten
çıkarmalar kamuoyu vicdanını da rahatsız etmiştir. Her zaman üyelerimizin yanında olduğumuzu belirtmek istiyorum.

Üyelerimiz asla umutsuzluğa kapılmasın.
Bu haklı mücadelemizde kazananlar bizler olacağız” şeklinde konuştu.
Esenler Belediye Başkanı Göksu ise yaptığı
konuşmada, “İşlerinden çıkarılan işçilerin
yerine yapılacak yeni işçi alımının durdurulması ve işlerinden edilen işçilerin iade-

sini öngören raporu komisyona sunduk. Bu
komisyon raporu göstermiştir ki, İBB’nin
işlerinden attığı emekçiler haksız yere işlerinden edilmiştir. Bizler ve HİZMET-İŞ Sendikası emekçilerin hakkını korumak için
sonuna kadar emekçilerle birlikte omuz
omuza mücadele edeceğiz” dedi.

ITUC’TAN İŞTEN ATILAN İŞÇİLER İÇİN HAK-İŞ’E
DAYANIŞMA MESAJI
ITUC Genel Sekreteri Sharan BURROW,
HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut ARSLAN’ın İBB’de işten atılan işçilerle ilgili
bilgilendirme mektubuna cevaben gönderdiği mektupta, ITUC’un HAK-İŞ ile dayanışma içinde olduğunu bildirdi.
HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan,
İBB’de işten atılan 1500’e yakın işçiyle
ilgili ITUC’a bilgi vermişti. ITUC Genel
Sekreteri Sharan BURROW, HAK-İŞ Genel
Başkanı Mahmut ARSLAN’ın İBB’de işten
atılan işçilerle ilgili bilgilendirme mektubuna cevaben gönderdiği mektupta şunları kaydetti:
“Yakın zamanda, birçok belediyede
1.500’den fazla HAK-İŞ üyesinin siyasi
nedenlerden dolayı işten çıkarıldığını,
diğerlerinin ise sendikalarından istifaya
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zorlandığı bildirildi. ITUC, HAK-İŞ ve bu
şekilde muamele gören üye sendikalarınız ile dayanışma içindedir.İşçilerin sendika üyeliği gerekçesiyle işten çıkarılması, örgütlenme özgürlüğü ilkelerinin ciddi
şekilde ihlal edildiğini gösterir.
Haziran 2019’da 87 sayılı ILO Sözleşmesi’nin Türkiye Hükümeti tarafından uygulanmasına ilişkin en son incelemesinde,
ILO Standartların Uygulanması Komitesi
(CAS), hükümeti, sendika üyeliğine bakılmaksızın, örgütlenme hakkının sivil
özgürlükler açısından normal koşullarda
ve şiddet, baskı ve tehdit içermeyen bir
iklimde kullanılabilirliğini güvence altına
almak için gerekli tüm önlemleri almaya
çağırdı.
Bağımsız sendika örgütlerinin, üyeleri-

nin sosyal ve ekonomik çıkarlarının korunması ve geliştirilmesi konusundaki
çabalarını zayıflatmak ve cansızlaştırmak
için hedef alınmasından endişe duyuyoruz. Türkiye’deki örgütlenme özgürlüğü
ihlallerinin ciddiyeti ve sürekliliği konusundaki endişelerimizi bir kez daha dile
getiriyoruz. Bu uygulamaları 87 sayılı ILO
Sözleşmesi’nin açık bir ihlali olarak şiddetle kınıyoruz.
ITUC, HAK-İŞ ve Türkiye’deki bağımsız
sendika hareketi ile tam destek ve dayanışma içindedir.
Türkiye’de tam örgütlenme özgürlüğünün sağlanmasını talep etmeye devam
ediyoruz. Durumu yakından takip ediyoruz. Lütfen bizi yeni gelişmelerden haberdar ediniz.”
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İBB’DE İŞÇİLERİN TERCİHİ YİNE
HİZMET-İŞ OLDU

İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve iştiraklerinde yeni dönem toplu iş sözleşmesi süreci için örgütlenme çalışmaları
tamamlandı. İşçilerin tercihi yine HİZMET-İŞ oldu.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın verilerine göre, HİZMET-İŞ’in İBB
ve iştiraklerinde üye oranı %80 olarak
gerçekleşti. İETT’de uzun yıllardır örgütlü
ve yetkili sendika olan HİZMET-İŞ, yetkisini bundan sonra da sürdürecek.

Keskin’den İşçilere Teşekkür
İBB çalışanlarının HİZMET-İŞ’i tercih etmesini değerlendiren HİZMET-İŞ Genel
Başkan Yardımcısı Mehmet Keskin, “Ya-

pılan tüm baskı ve tehditlere rağmen
HİZMET-İŞ’i tercih ederek süreç boyunca
bizi yalnız bırakmayan, birlik ve beraberlik içerisinde olduğumuzu bir kez daha
gösteren üyelerimize teşekkür ediyorum” dedi.
Yeni dönem toplu iş sözleşmesi sürecinde bazı sendikalar tarafından çeşitli algı
operasyonu yürütüldüğünü ve yönetici
ve amirlerin işçileri başka sendikalara
üye olması için tehdit ettiğini kaydeden
Keskin, “Üyelerimiz baskı ve tehditlere
prim vermediler. HİZMET-İŞ’te kalmayı
tercih ettiler. Sendikamız yeni dönem örgütlenme sürecinden İETT emekçilerinin

teveccühü ve alnının akıyla çıktı” diye
konuştu.

Emekçiler HİZMET-İŞ’ten Memnun
Yeniden HİZMET-İŞ’i tercih eden emekçiler, sonuçtan memnuniyetlerini dile
getirdiler. Emekçiler, “Bazı sendikalar,
yöneticiler ve amirler tarafından baskı
ve tehditlere maruz kaldık, ancak sendikamızı değiştirmedik. HİZMET-İŞ’te
kaldık ve sendikamızdan memnunuz.
HİZMET-İŞ’e üye olduğumuz günden bu
yana çok iyi sözleşmelere imza attık ve
bugün sayısız sosyal hakka sahibiz” dediler.
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KILIÇDAROĞLU’NU ZİYARET ETTİK

Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 1 Kasım 2019 tarihinde beraberindeki HAK-İŞ yönetim kurulu üyeleri ile birlikte CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu makamında ziyaret etti.
Ziyarette Genel Başkan Vekilimiz ve HAK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Av. Hüseyin Öz, HAK-İŞ Genel Başkan Yardımcıları Dr.
Osman Yıldız, Yunus Değirmenci, Mehmet Şahin ile CHP Genel
Başkan Yardımcıları Veli Ağbaba ve Faik Öztrak yer aldı.
Ziyarette Genel Başkanımız Mahmut Arslan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na ülke gündemi, Barış Pınarı Harekâtı
ve uluslararası konuların yanı sıra, 31 Mart yerel seçimlerinden
sonra CHP’ye geçen belediyelerde yaşanan sendikal baskılar,
işten çıkarma ve sürgünler hakkında ayrıntılı olarak bilgilendirmelerde bulundu.

İstanbul ve Antalya Büyükşehir Belediyelerinde
Yaşanan Sorunlar Konuşuldu
Görüşmede, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde işten çıkarılan
ve 67. gündür İBB binası önünde eylem yapan emekçilerin işlerine geri iade edilmeleri için çözüm yolları tartışıldı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde işten çıkarılan emekçilerin
yaptıkları işlerde ehil olduklarını kaydeden Arslan, İBB’nin işçiye ihtiyacı olduğunu ve bu emekçilerin işlerine iade edilmeleri
gerektiğini ifade etti.

“Müzakereleri Devam Eden Toplu İş Sözleşmeleri
Masada Bitirilmeli”
İBB’ye bağlı işletmelerde HAK-İŞ’e bağlı sendikaların toplu iş
sözleşmesi müzakerelerinin devam ettiğini kaydeden Arslan,
toplu iş sözleşmelerinin masada bitirilmesi hususunda Kılıçdaroğlun’dan destek ve yardımlarını istedi.
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Ayrıca, Antalya Büyükşehir Belediyesi iştiraki Antalya İnsan Kaynakları A.Ş’de toplu iş sözleşmesi masasına oturulmamasından
dolayı yaklaşık 7 aydır mağdur edilen emekçilerin mağduriyetlerinin bir an evvel giderilmesi gerektiğini ifade eden Arslan,
“Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Antalya İnsan Kaynakları A.Ş’de toplu iş sözleşmesi prosedürü devam ediyor, burada
da çözümün masada, diyalog ve karşılıklı anlayış içerisinde bitirilmesi hususunda desteğinizi bekliyoruz” diye konuştu.
Ziyaret programında günün anısına, Genel Başkanımız Mahmut Arslan tarafından Kılıçdaroğlu’na hediye takdim edildi.
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MEMUR SEN'DEN SENDİKAMIZA
“ÇALIŞMA HAYATI VE EMEK” ÖDÜLÜ
HAK-İŞ/HİZMET-İŞ
Sendikamız,
belediyelerde işten
çıkarılan emekçiler için
gerçekleştirdiği
Emek ve Adalet Yürüyüşü’nü
başarıyla sonuçlandırarak,
işten çıkarılan
emekçilerin tekrar işe
iadelerini sağladığı için
“Çalışma Hayatı ve Emek”
kategorisinde
ödüle layık görüldü.
HAK-İŞ/HİZMET-İŞ Sendikamız, belediyelerde işten çıkarılan
emekçiler için gerçekleştirdiği Emek ve Adalet Yürüyüşü’nü
başarıyla sonuçlandırarak, işten çıkarılan emekçilerin tekrar işe
iadelerini sağladığı için ‘Çalışma Hayatı ve Emek’ kategorisinde
ödüle layık görüldü.
Mehmet Akif İnan Vakfı’nca düzenlenen Mehmet Akif İnan’ı
Anma Programı ve Mehmet Akif İnan Ödülleri Töreni, 6 Ocak
2020 tarihinde Ankara’da gerçekleştirildi.
Programa Genel Başkanımız Mahmut Arslan, TBMM Başkanı
Prof. Dr. Mustafa Şentop, MEMUR-SEN Genel Başkanı Ali Yalçın,
Genel Başkan Vekilimiz ve HAK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Av.
Hüseyin Öz, Kurucu Başkanımız, 22, 23 ve 24. Dönem Manisa Ak
Parti Milletvekili Hüseyin Tanrıverdi, Genel Başkan Yardımcılarımız Celal Yıldız, Mehmet Keskin, Genel Sekreter Vekilimiz Remzi
Karataş, Bolu İl Başkanımız Hacer Çınar, HAK-İŞ eski Genel Başkanı Salim Uslu, Mehmet Akif İnan Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı
Ahmet Özer, HAK-İŞ’e bağlı sendikaların yönetim kurulu üyeleri,
Ankara şube başkanlarımız ve çok sayıda davetli katıldı.

Programda konuşan Genel Başkanımız Mahmut Arslan, HAKİŞ/HİZMET-İŞ Sendikamızın ‘Çalışma Hayatı ve Emek Ödülüne
layık görülmesinden dolayı, gurur duyduğunu ifade etti.
Ödülün HİZMET-İŞ Sendikamız tarafından gerçekleştirilen Emek
ve Adalet Yürüyüşü’nde sağlanan başarıdan dolayı verilmesinin
anlamlı olduğunu belirten Arslan, “Emek ve Adalet Yürüyüşü’müzü 200 Km 267 bin 467 adım yürüyerek, 6 bin emekçi
arkadaşımızın katılımıyla 12 günde tamamladık. Bolu’da başlattığımız eylemimiz 127 gün sürdü ve sonunda emekçiler işe geri
alındı. MEMUR-SEN Konfederasyonu yürüyüşümüze büyük katılımla destek verdi. HAK-İŞ ve MEMUR-SEN büyük bir ailedir,
ben de bu ailenin üyesi olmaktan gurur duyuyorum” şeklinde
konuştu.
Eğitim Bir-Sen’in Kurucu Genel Başkanı Mehmet Akif İnan’ın iyi
bir şair, yazar, araştırmacı, öğretmen, duygu ve düşünce adamı
olduğuna vurgu yapan Arslan, “HAK-İŞ olarak, merhum Mehmet Akif İnan’ı vefatının 20. yıldönümünde rahmet ve minnetle
anıyoruz” dedi.
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ARSLAN, İSTANBUL’DA İETT İŞYERİ SENDİKA
TEMSİLCİLERİ ÖDÜL TÖRENİNE KATILDI

Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 10
Ocak 2020 tarihinde İETT Temsilciler
Ödül Törenine katıldı.
İETT’de görevli temsilcilerimizin yeni dönem toplu iş sözleşmesi sürecinde gösterdikleri özverili çalışmalarından dolayı
gerçekleştirilen törene Genel Başkanımız
Mahmut Arslan, Genel Başkan Yardımcımız Mehmet Keskin, 2 No’lu İETT Şube
Başkanımız Ahmet Günce, 3 No’lu İETT
Şube Başkanımız Mustafa İluk, İBÇD Derneği Genel Başkanı Abdulaziz Kaygısız ve

İETT’de çalışan temsilcilerimiz katıldı.

Arslan, “HAK-İŞ’li Olmak Her Şeyin
Ötesindedir”
Törende konuşan Genel Başkanımız
Mahmut Arslan, “HAK-İŞ’i bir mücadele
örgütüdür. Bu örgütün temsilcileri olarak sorumluluklarımız var. Sorumluluklarımızın gereğini yapmak durumundayız. HAK-İŞ olarak bir yandan sendikal
gündem ile ilgilenirken, diğer yandan
da ülkemize, bölgemize ve küremize ait
sorumluluklarımızı yerine getirmeye ça-

lışıyoruz. Sorumluluğumuzun gereğini
yapmak bizleri gururlandıran bir durumdur” dedi.

“Emek ve Adalet Yürüyüşü’müzü
Başarıyla Tamamladık”
31 Mart seçimlerinden sonra bazı CHP’li
ve HDP’li belediyelerde yaşanan sürgünler ve işten çıkarmaları protesto ve işten
çıkarılan emekçilerin geri işe iadesi için
gerçekleştirilen Emek ve Adalet Yürüyüşü’nün başarıyla tamamlandığını kaydeden Arslan, “Bolu’dan Ankara’ya 12 gün
yürüdük, 200 kilometre, 267 bin 467
adım katettik, yağmur-çamur demeden
yürüdük. Büyük bedeller ödedik, ama
eylemimiz sonunda, Bolu Belediyesi’nde çalışan üyelerimiz işlerine döndüler”
diye konuştu.

“Silopi’de Üyelerimiz Sendikamıza
ve Devletini Sahip Çıktıkları İçin
Cezalandırıldılar”
Yeni yıla Silopi’de, işten çıkarılan emekçilerle birlikte girdiklerini hatırlatan Arslan, şunları kaydetti: “Şehit ailesi yakını
oldukları için HDP’li belediye tarafından
işlerinden atılan emekçilerin yanında
olduk. Silopi’de işten çıkarılan arkadaş-
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kür olarak nitelendiren Arslan, “Bu ödülleri şahsınızda tüm İETT çalışanlarına
takdim ediyoruz” dedi.

Keskin, “Baskılar Bizi Yıldırmamalı,
Mücadelemizi Asla Terk
Etmemeliyiz”

larımız, sendikamızdan istifa etmedikleri
için, devletine, milletine sahip çıktıkları
için cezalandırıldılar. Silopi’de mücadelemiz 6 aydır devam ediyor. Silopi’deki arkadaşlarımız sadece işe dönme mücadelesi vermiyorlar, aynı zamanda terörizme
karşı da mücadele ediyorlar.”
31 Mart Seçimlerinden bugüne 6 bini
aşkın HAK-İŞ’li emekçinin işten çıkarıldığı
bilgisini paylaşan Arslan, “İstanbul Büyükşehir Belediyesinin önünde aylardır
devam eden bir eylem var. Her emekçinin yaşadığı zorlukları içimizde ve yüreğimizde hissediyoruz. Kimse işten çıkarılan
arkadaşlarımızı duymak istemiyor, ancak
biz duymak zorundayız. Türkiye’nin neresinde işini, aşını kaybetmiş arkadaşımız varsa onlara karşı sorumluyuz” ifadelerini kulandı.

Arslan, her ne olursa olsun, İstanbul’daki
mücadeleden vazgeçmeyeceklerinin altını çizdi.

Arslan, İdlib’e Yardım
Kampanyasına Destek Olmaya
Çağırdı
Arslan, HAK-İŞ, MEMUR-SEN, İHH, Deniz
Feneri, Türk Kızılayı ve AFAD’ın İdlib’deki
insani drama “Dur” demek için birlikte
başlattığı yardım kampanyasına destek
istedi. Arslan, “İdlib’te insanlık ve adalet
ölüyor. Bütün dünyanın gözü kör, kulağı
sağır. Ancak biz bu zulme karşı mazlumların yanında olmaya devam edeceğiz.
Tüm teşkilatımızı ve milletimizi bu kampanyaya destek olmaya davet ediyorum”
dedi.
Temsilcilerimize verilen ödülü bir teşek-

Genel Başkan Yardımcımız Mehmet Keskin ise, sendikamızın, yerel seçimlerin
ardından başlayan sendikal baskılara
rağmen, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde çoğunluğu sağlayarak yetkiyi aldığını söyledi.
Keskin, “Baskılar bizi yıldırmamalı, mücadelemizi asla terk etmemeliyiz. Bizim
İETT çalışanlarına güvenimiz tamdır.
Temsilcilerimize, örgütlenme sürecinde
gösterdikleri başarı ve onurlu mücadeleden dolayı teşekkür ediyoruz” dedi.
İstanbul 2 No’lu İETT Şube Başkanımız
Ahmet Günce, 3 No’lu İETT Şube Başkanımız Mustafa İluk ve İBÇD Derneği Genel Başkanı Abdulaziz Kaygısız da birer
selamlama konuşması yaparak, düzenlenen törenden dolayı memnuniyetlerini belirttiler.
Baştemsilcilerimiz de yeni dönem toplu
iş sözleşmesi süreci ve sonrasında yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi vererek,
kendileri adına düzenlenen törenden
dolayı teşekkür ettiler.
Konuşmaların ardından Genel Başkanımız Mahmut Arslan, işyeri sendika temsilcilerimize plaket takdim etti.
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3.

ULUSLARARASI SENDİKALAR VE MESLEKİ
ÖRGÜTLER KONFERANSI YAPILDI

Uluslararası Kudüs ve Filistin’e Destek
Sendikalar Birliği’nin HAK-İŞ ve MEMUR-SEN’in ev sahipliğinde gerçekleştirdiği 3. Uluslararası Sendikalar Konferansı
“Kudüs İçin Hep Birlikte” temasıyla 22
Ekim 2019 tarihinde Ankara’da gerçekleştirildi.
Konferansa Uluslararası Kudüs ve Filistin’e Destek Sendikalar Birliği Başkanlığı’nı da yürüten Genel Başkanımız Mahmut Arslan, MEMUR-SEN Genel Başkanı
Ali Yalçın, Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz
Selim Kıran, Eski Başbakan Yardımcısı AK
Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, Filistin Devleti Ankara Büyükelçisi Faed Mustafa, Kudüs Valisi Adnan
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Ghaith, Uluslararası Kudüs ve Filistin’e
Destek Sendikalar Birliği Genel Sekreteri Abdala Khaled Abdalla Obeidat, Genel
Başkan Vekilimiz ve HAK-İŞ Genel Başkan
Yardımcısı Av. Hüseyin Öz, Genel Başkan
Yardımcılarımız, Halil Özdemir, Celal Yıldız, Mehmet Keskin, Kurucu ve Onursal
Başkanımız Hüseyin Tanrıverdi, HAK-İŞ
Genel Başkan Yardımcıları Dr. Osman Yıldız, Yunus Değirmenci, Mehmet Şahin,
SWTUF Genel Başkan Yardımcısı Yahia
Hassan Mohammed Ali, Konfederasyonumuz HAK-İŞ’e bağlı sendikaların başkan ve yöneticileri, il başkanları, üyelerimiz ve basın mensupları katıldı.
Uluslararası Kudüs ve Filistin’e Destek

Sendikalar Birliği ve HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, “Huzurunuzda
‘Uluslararası Filistin ve Kudüs’e Destek
Sendikalar Birliği Başkanı’ sıfatıyla ev sahipliği yaptığımız bu Konferans’ın Kudüs
ve Mescid-i Aksa davası’na yeni bir nefes
getireceğine, yeni bir ufuk açacağına inanıyorum. Şunu öncelikle bilmek gerekir
ki; bir dava, eğer bilinç ve varoluş meselesi haline gelirse, uğruna mücadele
edilecek gayeye dönüşürse o davanın zaferi mutlaktır. Çünkü birileri istemese de
yeryüzünde huzur ve barış iklimi hakim
olacaktır. HAK-İŞ olarak bu idrakle; sendikal faaliyetlerimizin asli bir unsuru olarak
Kudüs ve Filistin davasına sahip çıkmayı,
her platformda savunmayı ve duyarlılık
oluşturmayı kendimize görev telakki ediyoruz. Bu amaçla, gerek ülkemizde, gerekse de uluslararası arenada farkındalık
oluşturmaya ve bu davanın savunucusu
olmaya devam ediyoruz” diye konuştu.
Uluslararası Kudüs ve Filistin’e Destek
Sendikalar Birliği ve HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, 3. Uluslararası Sendikalar ve Mesleki Örgütler Konferansı’nda
yaptığı konuşmada şunları kaydetti:
“Sayın Bakanlarım,
Sayın Milletvekillerim,
Sayın Filistin Büyükelçimiz,
Memur-Sen’in değerli Genel Başkan ve
Yöneticileri, Konfederasyonumuza bağlı
Sendikalarımızın değerli Başkan ve Yöneticileri,
45 Ülkeden 200’ün üzerinde emek ve
meslek örgütünün temsilcileri olarak
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toplantımıza katılan kıymetli dostlarım,
Değerli ilim insanları,
Kudüs duyarlılığı taşıyan kıymetli misafirler,
Ve Değerli medya mensupları,
Konfederasyonumuz HAK-İŞ ve MEMUR-SEN’in birlikte düzenlediği “3.
ULUSLARARASI KUDÜS KONFERANSI” na
teşriflerinizden dolayı teşekkür ediyor,
hoş geldiniz diyor, HAK-İŞ adına sizleri
sevgi ve saygıyla selamlıyorum.
Bugün aynı zamanda HAK-İŞ’in kuruluşunun 44. Yıldönümü.
Bu yıldönümünde, kuruluş misyonumuza
uygun bir tema ile, “KUDÜS İÇİN HEP BİRLİKTE” diyerek, ortak derdimiz ve davamız
“KUDÜS”ü ele alacağız. Kudüs’e olan sorumluluğumuzu, Kudüs ve içinde bulunduğu coğrafyaya olan tarihsel aidiyet ve borcumuzu yeniden gözden geçirecek
ve “daha neler yapabiliriz?” cevaplar arayacağız. Ben, sözlerimin başında, ülkemizin
sınır güvenliğini sağlamak için, terör örgütlerine karşı 9 Ekim’de
başlattığı Barış Pınarı
Harekatı’nda Silahlı

kuvvetlerimize Cenab-ı Hak’tan başarılar,
ülkemizin bekası için canlarını feda eden
asker ve sivillerimize rahmet, yaralılarımıza
acil şifalar diliyorum.
Ayrıca, Kudüs ve Mescid-i Aksa için mücadele verirken şehid olanlara da rahmetler
diliyorum. Şehidlerimizin mübarek kanlarının bu kutlu direniş ve mücadeleyi, bu
aziz davayı zafere taşıyacağına inanıyorum. Huzurunuzda “Uluslararası Filistin
ve Kudüs’e Destek Sendikalar Birliği Başkanı” sıfatıyla ev sahipliği yaptığımız bu
Konferans’ın Kudüs ve Mescid-i Aksa davası’na yeni bir nefes getireceğine, yeni
bir ufuk açacağına inanıyorum.
Şunu öncelikle bilmek gerekir ki; bir dava,
eğer bilinç ve varoluş meselesi haline gelirse, uğruna mücadele edilecek gayeye
dönüşürse o davanın zaferi mutlaktır.
Çünkü birileri istemese de yeryüzünde
huzur ve barış iklimi hakim olacaktır.
HAK-İŞ olarak bu idrakle; sendikal faaliyetlerimizin asli bir unsuru olarak Kudüs
ve Filistin davasına sahip çıkmayı, her
platformda savunmayı ve duyarlılık oluşturmayı kendimize görev telakki ediyoruz. Bu amaçla, gerek ülkemizde, gerekse
de uluslararası arenada farkındalık oluş-

turmaya ve bu davanın savunucusu olmaya devam ediyoruz. Birleşmiş Milletler’de, üyesi olduğumuz Uluslararası İşçi
Konfederasyonlarında ve dünyanın neresinde temsil ediliyorsak, oralarda Filistin
ve Kudüs’ün yaşadığı trajediyi bütün boyutlarıyla anlatmaya çalışıyoruz. Diyoruz
ki; burada insanlık ölüyor. Görün, duyun,
anlayın, harekete geçin!
Bu bağlamda; Filistin ve Kudüs duyarlılığını diri tutmak için yakın zamanda; Ankara Anadolu meydanında STK’larla birlikte
“Kudüs’e Özgürlük İnsanlığa Barış” temasıyla ABD’yi protesto mitingi düzenledik.
“Kudüs için Yastayız Hepimiz Ayaktayız”
teması ile Ankara’da ABD’yi protesto ettik
ve büyükelçiliğine siyah çelek bıraktık. İstanbul/Yenikapı’da “Zulme Lanet Kudüs’e
Destek” mitingine katkı verdik ve katılım
sağladık. AB KİK Heyetiyle beraber konuyu AB’li taraflara ilettik. Cenevre’de BM
önünde İsrail ve ABD’yi protesto ettik.
ILO’nun 100. Yılı vesilesiyle bulunduğumuz Cenevre’de Türk Büyükelçiliği’nde
Filistin ve ilgili ülkelerden sendikacıların
katıldığı resepsiyon verdik. Lübnan-Filistin
sınır hattında eylemler yaptık ve Lübnan
Cumhurbaşkanı, Meclis Başkanı, İşçi Konfederasyonları ve STK’larla biraraya geldik.
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HAK-İŞ Kudüs Komitesini kurarak, illerimizde periyodik programlara devam
ediyoruz. Ülkemizin üstlendiği sorumluluk gibi, biz de dünyanın vicdanını uyandırmaya çalışıyoruz. Yâni sürekli “karanlıktan şikayet etmenin değil, bir mum
yakmanın” derdindeyiz. HAK-İŞ’in temel
misyonu olan “Ülkemize, bölgemize ve
küremize” karşı sorumluluklarımızı “bütün dünya mazlumlarına borcumuz var”
ilkemizle bütünleştirerek, bu konferansımızla Kudüs ve Filistin’le ilgili önemli bir
adım daha atıyoruz. HAK-İŞ olarak biz, ter
ve emeğimizle mücadele veriyoruz. Bizi
bekleyen Kudüs ve Mescid-i Aksa’ya olan
borcumuzu da, “bir şey yapmalı” diyerek,
terleyip emek vererek ödemek zorundayız. Onun için buradayız. Onun için Kudüs’leyiz, Onun için Mescid-i Aksa’dayız.
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Ayrıca, bu konferansımız ile Kudüs ve Filistin’le ilgili uluslararası sendikal destek
sağlamak, emek hareketinin rolünü artırmak ve işbirliği imkanlarını geliştirmeyi
amaçlıyoruz.
Değerli Dostlarım,
İsrail’in, 1948 yılında bölgeye bir çıbanbaşı olarak girmesi ve bir kurgu-vehimden ibaret arz-ı mevud yani vadedilmiş
topraklar hayalini gerçekleştirmek için,
yayılmaya başlamasıyla birlikte, Kudüs
ve Mescid-i Aksa’yı bağrında barındıran
Filistin toprakları için sıkıntılı bir süreç ve
mücadele başlamıştır.
Bu arada, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin hem
ülkemizin sınır güvenliği hem de bölge
ülkeleri için tehdit oluşturan terör örgütlerine karşı yürüttüğü barış pınarı harekatı, aynı zamanda Siyonist İsrail’in gele-

cekteki hayali sınırları olan BÜYÜK İSRAİL
emellerine altyapı oluşturmasını da engelleyecektir. 71 yıldır, çocuk-kadın-yaşlı-engelli ayrımı yapmadan katliamlarını
devlet politikası haline getiren İsrail’in
halen devam eden saldırılarını huzurlarınızda bir kez daha lanetliyorum.
Kudüs, sadece bir şehrin adı değil, kadîm
bir davaya ve medeniyete tecelli zemini
olmuş azîm ve kutlu bir beldedir. Kudüs
bizi bekliyor. Mescid-i Aksa bize bakıyor.
Olağanüstü şartlar, tarihî ve güncel sorumluluklarımızı ihtar ediyor, icbar ediyor! Bugün burada toplanmamızın bir
nedeni de budur. Ben sözlerimin burasında, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep
Tayyip Erdoğan’a Birleşmiş Milletlerin
74. Genel Kurulu’nda Dünya Liderlerine
hitaben yaptığı tarihî konuşmadan dolayı
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tüm mazlum milletler adına teşekkürlerimi arzediyorum. Sayın Cumhurbaşkanımız, o konuşmasında İsrail’in katliamlarına ve Filistin’e değinerek;
“Birkaç gün önce masum bir Filistinli
kadının İsrailli askerler tarafından öldürülmesi vicdanları harekete geçiremiyorsa artık sözün bittiği yerdeyiz demektir.
Bugün dünyamızda en çok adaletsizliğin yaşandığı yer Filistin topraklarıdır.
Ben merak ediyorum bu İsrail neresi?
İsrail doymuyor, şimdi de kalan toprakları alma derdinde. İsrail insanlığın tüm
değerlerini ayaklar altına alıyor. BM kürsüsünden soruyorum; İsrail devletinin sınırları neresidir? 1948 mi, 1967 sınırları
mı geçerlidir? Yoksa başka bir sınır var
mıdır? Filistin’de çözüm için 1967 sınırları anlaşması uygulanmalıdır. “Yüzyılın Anlaşması” denen girişimin amacı Filistin’i
tamamen ortadan kaldırmak mı? Türkiye
mazlum Filistin halkının yanında olmaya
devam edecektir.” Her sözün üzerindeki
Sayın Cumhurbaşkanımızın bu haykırışı,
hepimizin tercümanı olmuştur.
Değerli Dostlarım,
Biz, bu anlamlı günde kendimizi, nefsimizi tatmin için değil, İnsanlığımızı sorgulamak için buradayız, birlikteyiz! Bugün
ise Mescid-i Aksa her gün İsrail’in saldırısına maruz kalıyor, tahrip ediliyor, yok
edilmek isteniyor. Kudüs düşmemeli, Allah’ın izniyle de düşmeyecek. Kudüs şerefli kentimiz, Mescid-i Aksa mukaddes
kılınmış mescidimizdir.
Mescid-i Aksa bizim izzetimizdir, onurumuzdur!
Kudüs bize emanettir!
Mescid-i Aksa bize emanettir!
İsramızdır, miracımızdır !

Kudüs insanlığın barış adasıdır.
KUDÜS’ün derdi bizim derdimizdir.
KUDÜS’ün gözyaşı bizim gözyaşımızdır !
FİLİSTİN’in acısı bizim acımızdır!
Kudüs’ün bizim için derin anlamı da budur.
Oysa bugün bu barış adasında
zulüm, kan, gözyaşı ve katliam var. Mazlumların iniltileri var.
Onun için, KUDÜS İÇİN
BURDAYIZ, FİLİSTİN İÇİN
AYAKTAYIZ diyoruz.
Filistin’de, Gazze’de,
Kudüs’te yaşanan hak
ihlallerini
uluslararası
alana taşımaya devam edeceğiz.
Değerli Dostlarım, Filistin’de zulüm, işgal, soykırım, katliâm artık o dereceye
varmıştır ki, her an olağanüstü bir trajediyle karşılaşıyorsunuz. Ama Filistin’in,
Gazze’nin, Kudüs’ün çığlığı duyulmak
istenmiyor. Filistin kan ağlıyor. Çocuklar
temel sağlık hizmetleri alamıyor, hastanaler bombalanıyor. Kirli su içmek
zorundalar. Deniz kıyısındaki ülke deniz
ürünlerine ulaşamıyor. Yaşlı, kadın, çocuk, engelli demeden Siyonist devlet
İsrail istediğini yapıyor. Bütün bunlar
BM’nin, İslam İşbirliği Teşkilatı’nın, Arap
Birliği gibi uluslararası örgütlerin ve insanlığın gözleri önünde yaşanıyor. “Öz
yurdunda garip, öz vatanında parya” hayatı süren 2 milyon Gazzeli açık hava hapishanesinden ibaret küçük bir kara parçasına mahkûm edilmiştir. Her gün daha
da vahşileşen İsrail’in saldırıları vahşetin
de ötesinde bir soykırıma dönüşmüştür.
İsrail’in Mescid-i Aksa’ya ve Gazze’ye

karşı bu saldırgan davranışlarını sürdürmesi halinde, sonuçlarını iyi düşünmesi
gerekmektedir. Vicdanı olan, mazlum ve
masumlara karşı yüreğinde acı ve merhamet hisseden Uluslararası toplumun
sesini yükseltmesini bekliyoruz.
Değerli Kudüs ve Filistin Dostları,
Dünyanın büyük bir kesimi karşı çıkmasına rağmen, ABD,
Birleşmiş Milletlerde Kudüs’ü İsrail’in başkenti
ilan edip Büyükelçiliğini Telaviv’den Kudüs’e
taşımıştır. Bu kararı
kabul etmiyoruz. “İsrail’in güvenliği her şeyden
önemlidir.” diyen ABD Başkanı Trump, şimdi de “Yüzyılın Anlaşması” adı altında İsrail’in işgalini
meşrulaştıran, Kudüs’ün ve Filistin Devletinin olmadığı bir planı devreye sokmaya
hazırlanmaktadır.
Trump’ın İsrail’le birlikte hazırladığı Yüzyılın Anlaşması olarak adlandırılan ve
İsrail’in işgalini meşrulaştırıp Filistinlileri
yok sayan bu anlaşmayı asla kabul etmiyor, reddediyoruz. ABD ve İsrail’in bu yeni
oyununa karşı mücadelemizi her zeminde
sürdüreceğiz.
İsrail’in koruyucusu emperyalist güçler,
bu anlaşmayla yüz yıl önce yarım bıraktıkları tam işgali şimdi tamamlamaya
çalışmaktadır. Öncelikle, Filistinlileri yok
sayan böyle bir anlaşmanın tartışılmasının bile kabul edilebilir bir yanı olmadığını belirtmeliyiz. Şu hakikati bir kez daha
ifade ediyoruz ki: ne yaparlarsa yapsınlar, hangi kararı alırlarsa alsınlar KUDÜS
FİLİSTİN’İN EZELİ VE EBEDİ BAŞKENTİDİR. Başkenti Kudüs olan, 1967 öncesi
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topraklarında, İsrail’in saldırıları sonucu
Filistin’i terk edip göç etmek mecburiyetinde kalan 6 milyona yakın mültecinin
geri döndüğü, Bağımsız bir Filistin Devleti kurulmadıkça, öncelikle İsrail sonra da
tüm dünya huzur bulmayacaktır.
Kıymetli Dostlarım,
Sözlerimin burasında, HAK-İŞ’in çabalarıyla Uluslararası Sendikalar Konfederasyonu (ITUC)un 4. Genel Kurul’unda
alınan “İşgal, yasadışı yerleşimlerin kaldırılması ve İsrail’in bütün Filistin topraklarından çıkmasının yanı sıra, ayrılık duvarının yıkılması” şeklindeki karardan dolayı
ITUC’a da teşekkür ediyoruz.
HİZMET-İŞ Sendikamıza, EPSU’nun Dublin’deki Kongresinde sunduğu ve büyük
bir oyla kabul edilen kararı için teşekkür
ediyoruz.
Özet olarak kararda şunlar yer alır;
“Vatandaşlarına nitelikli kamu hizmeti
sunan demokratik ve bağımsız bir Filistin
Devleti” sloganını yükseltir. PSI ile birlikte, Gazze Şeridi ve işgal altındaki Filistin
topraklarındaki insani şartların ciddi şekilde bozulması karşısında acil ihtiyaçların karşılanması için kaynaklarını seferber
etmeye kararı almıştır. İsrail Devletinin
sivilleri ve kamu hizmeti çalışanlarını he-

def alan orantısız ve ayrım gözetmeyen
saldırılarını kınamaktadır ve Avrupa hükümetlerini, İsrail Hükümeti uluslararası
insan hakları hukukuna uygun davranana
kadar İsrail ile silah ticaretini askıya almaya çağırıyor.
Bu karar için EPSU’ya teşekkür ediyoruz.
2018’de başlatılan Büyük Geri Dönüş Yürüyüşünü destekliyoruz. Bu yürüyüşlerde
şehid olan kardeşlerimize rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz.
İsrail hapishanelerinde tutuklu bulunan
başta kadın ve çocuklar olmak üzere tüm
mahkûmlar bir an evvel bırakılmalı ve
bu insanlık dışı muamele sona ermelidir. İsrail işlediği savaş suçlarından dolayı
uluslararası mahkemelerde yargılanmalıdır. Ekonomisiyle birlikte bütün hayatı
çökme eşiğine gelen Gazze’deki abluka
bir an önce kaldırılmalıdır. Topraklarından çıkarılan Filistinlilerin tekrar evlerine
dönmeleri için BM’nin aldığı kararlar uygulamaya geçirilmelidir.
Değerli dostlarım,
Bizim kültürümüzde üç damla mukaddestir. Bunlar; gözyaşı, alınteri ve şehidin
kanı’dır. Bu üç damla, bugün tüm dünya
mazlumlarınca, başta Filistin’liler olmak
üzere her an toprağa düşmektedir. İna-

nıyorum ki; toprağa düşen her damla, bir
tohum gibi bünyesinden binlerce ebabil
çıkartacaktır. Kudüs, bir zamanlar semalarında kanatlanan kelebeğin tüm dünyaya
“barış müjdelediği” kutsal bir elçi şehir
idi. Halen Kudüs’ün Yafa kapısında, sanki
geleceğin huzurunu müjdeler gibi duran
kitabedeki “Lailahe illallah İbrahim Halilullah” kelime-i tevhidinin tüm bölgeye
huzur ve barış saçacağını ümit ediyor ve
bunun için mücadele ediyoruz.
Kudüs ve Filistin sorunu, aynı zamanda
Müslüman dünyanın duyarsızlığı ve sorumsuzluğunun da bir sonucudur. Biz,
1917’de kimsesiz bıraktığımız topraklara yeniden can vermek için sorumluluk
üstleniyoruz. Bu 3. Uluslararası Kudüs
Konferansı’yla yeni bir dinamizm, yeni bir
yol haritası ve yeni bir mücadele azmiyle
yolumuza daha kararlı ve azimli biçimde
devam edeceğiz. Ben, HAK-İŞ’in 44. Kuruluş yıldönümünü bu önemli etkinlikle
doldurmanın HAK-İŞ’in sorumluluklarını
daha da artıracağını düşünüyor, katılımlarınızdan dolayı tekrar teşekkür ediyor,
Kudüs ve Filistin’in yeniden dirilişine vesile olmasını ümit ediyor, “KUDÜS İÇİN TEK
YÜREK, MÜCADELE SÜRECEK” bilinciyle,
Selam ve muhabbetlerimi sunuyorum.”

Yalçın, "Biz İnsanlık İçin
Kudüs'ü Savunuyoruz"

MEMUR-SEN Genel Başkanı Ali Yalçın, Filistin’in bağımsızlık, özgürlük mücadelesi
ve bir azim olduğunu belirterek, “Filistin,
emperyalist kurgulara direnme iradesidir. Filistin teslim olmamaktır” dedi.
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BM’de Filistin ve Kudüs görüşmeleri sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından söylenen ‘Dünya Beşten
Büyüktür’ sözünü anımsatan Yalçın, “Bu
strateji küresel bir satha yayılmak zorun-

dadır. Filistin’i savunmak için de dünyanın bütün iyi insanları birleşmeli, bütün
mazlumlar için harekete geçmelidir. Etrafımıza bakmadan, kimin ne dediğine
aldırış etmeden, hak ve adaletin yanında
durmaya devam edeceğiz” diye konuştu.
Filistin davasının öncelikleri arasında olduğunu vurgulayan Yalçın, “Biz terörist
İsrail’e karşı mazlumun hakkını savunuyoruz. Biz emperyalizme karşı adil bir
düzen için Filistin’i savunuyoruz. Biz insanlık için Kudüs’ü, Kudüs için insanlığı
savunuyoruz” ifadelerini kullandı.
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3. ULUSLARARASI SENDİKALAR VE MESLEKİ ÖRGÜTLER
KONFERANSINA PROTOKOLDEN YOĞUN İLGİ
“KUDÜS İÇİN HEP BİRLİKTE”

Uluslararası Kudüs ve Filistin’e Destek
Sendikalar Birliği’nin HAK-İŞ ve MEMUR-SEN’in ev sahipliğinde “Kudüs İçin
Hep Birlikte” temasıyla gerçekleştirdiği
3. Uluslararası Sendikalar Konferansı’na
üst düzey protokol yoğun ilgi gösterdi.
Uluslararası Kudüs ve Filistin’e Destek
Sendikalar Birliği Başkanlığı’nı da yürüten Genel Başkanımız Mahmut Arslan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Dr. Fuat
Oktay, Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz
Selim Kıran, Eski Başbakan Yardımcısı
AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, MEMUR-SEN Genel Başkanı Ali
Yalçın, Filistin Devleti AnkaraBüyükelçisi
Faed Mustafa, Kudüs Valisi Adnan Ghaith, Uluslararası Kudüs ve Filistin’e Destek Sendikalar Birliği Genel Sekreteri
Abdala Khaled Abdalla Obeidat, Genel
Başkan Vekilimiz ve HAK-İŞ Genel Başkan
Yardımcısı Av. Hüseyin Öz, HAK-İŞ Genel
Başkan Yardımcıları Dr. Osman Yıldız, Yunus Değirmenci, Mehmet Şahin, HAK-İŞ
konfederasyonumuza bağlı sendikaların
başkan ve yöneticileri, il başkanları, üyelerimiz ve basın mensupları katıldı.

Oktay: “Filistin’in Geleceği İçin
Omuz Omuza Çalışmalıyız”
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay,
Filistin’de yarım asırdan uzun süredir yaşanan işgal ve zulümlere dikkatleri çekerek, III. Uluslararası Sendikalar ve Mesleki
Örgütler Konferansına katılmaktan büyük
mutluluk duyduğunu belirtti. HAK-İŞ ve
MEMUR-SEN gibi konfederasyonların
çatısı altında örgütlenen sendikaların
Filistin’in acısını kendi acıları bilerek her

zaman ellerinden gelen desteği verdiğini
bildiklerini belirten Oktay, “Uluslararası
Kudüs’e Destek Sendikalar Birliği’nin tüm
üyeleriyle Filistin konusunda duyarlı olduğunu biliyor, Filistin’in geleceği için omuz
omuza çalışmaya devam etmeyi temenni
ediyorum” şeklinde konuştu. Oktay, “III.
Uluslararası Sendikalar ve Mesleki Örgütler Kudüs İçin Hep Birlikte Konferansı’na
Ankara’da ev sahipliği yapan Uluslararası
Kudüs’e Destek Sendikalar Birliği ve HAK-
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İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan’a, yurt
içinden ve yurt dışından gelerek katkı
veren herkese ve tüm emeği geçenlere
teşekkür ediyorum” dedi.

“Filistin Davası İnsanlığın Ortak
Sorumluluğudur”
Müslümanlara Kudüs’te ne reva görülüyorsa, dünyanın geri kalanında da bu
yaklaşımın devam ettiğini belirten Oktay,
“Kudüs ağladıkça, Myanmar ağlıyor, Sri
Lanka’da Yeni Zelanda’da Müslümanlar
ağlıyor. Bu yüzden yıllardır Filistin davasını en güçlü şekilde savunuyor, “Kurtuluş Kudüs’ten Başlar” diyoruz. Kudüs’ün
kurtarılmayı bekleyen bir şehir olduğu
kadar bizleri de kurtuluşa davet ettiğine
inanıyoruz. Filistin davasının savunulması
sadece Müslümanların değil, insanlığın
ortak sorumluluğudur. Türkiye olarak her
uluslararası platformda Filistin’in maruz
kaldığı zulmü tüm dünyaya yüksek sesle
haykırıyoruz” diye konuştu. Filistin’deki
ahlak dışı uygulamaları yalnızca seyreden bir dünya olduğunu hatırlatan Oktay, Filistin davasının yılmaz neferleriyle;
hükümetle, sivil toplum kuruluşları ve
sendikalarla, Filistin meselesi için hakkaniyet cephesini güçlendirmekten vazgeçmeyeceklerini söyledi. Oktay, tüm dünya
tarafından Ortadoğu’da ya da dünyanın
herhangi bir bölgesinde barış ve huzur
isteniyorsa; öncelikle Kudüs’teki işgalin
son bulması gerektiğinin herkesçe kabul
edilmesi gerektiğini söyledi. “2 Devletli
Çözüm Anlayışına Zarar Verecek Girişimlerin Karşısındayız” Filistinlilerin haklarını
göz ardı edecek hiçbir planın uluslararası
kamuoyu nezdinde kabul görmeyeceğini
vurgulayan Oktay, “Böyle
bir plana ilk önce biz karşı çıkarız. Türkiye, Filistin konusunda iki devletli çözüm
anlayışına zarar verecek tüm girişimlerin
karşısındadır. Bunun yanı sıra; iki dev-
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letli çözümü savunduğunu söyleyen her
devletin, İsrail’i tanıdığı gibi Filistin Devleti’ni de tanıması gerekmektedir” dedi.
Türkiye tarafından Suriye’de başlatılan
Barış Pınarı Harekâtı’na da değinen Oktay, “Bize ambargo uygulamaya kalkanlar, Filistin’de de öldürülen çocuklara, kadınlara sağır ve dilsiz durumdalar. Buna
rağmen biz her türlü terörün kökünü
bölgeden kazımaya kararlıyız. Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekâtlarında olduğu
gibi Barış Pınarı Harekâtını da başarıyla
tamamlayacak, bölgede hukuksuzluğa,
haksızlığa ve teröre geçit vermeyeceğiz”
ifadelerini kullandı.

Kıran: “HAK-İŞ Hakkın, Hukukun ve
Adaletin Savunucusu Oldu”

Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, “3. Uluslararası Sendikalar ve Mesleki Örgütler Konferansı’nı düzenleyen
HAK-İŞ ve MEMUR-SEN Konfederasyonumuzu tebrik ediyor, Kudüs için bölge barışı için hayırlara vesile olmasını diliy rum.
Kudüs davasını gündemde tutan HAK-İŞ’i
ve 44. Yılını tebrik ediyorum. HAK-İŞ sadece emek mücadelesinin sancaktarlığını
yapmadı, emek mücadelesi için hakkın,
hukukun ve adaletin savunucusu oldu”
dedi. Kıran, “HAK-İŞ dünyanın her tarafına hitap eden HAK-İŞ, bu gündemiyle

HABERLER

Oynanan oyunları farkındayız. Bu oyunları bozacak Ortadoğu halkının yeniden
birlik beraberlik içinde ayağa kalkmasını
sağlayacağız demektir. İsrail’in sınırları
neresidir sözünün karşılığı budur” dedi.

"Güçlü bir Türkiye istemiyorlar"

birlikte uluslararası gündemde de her
zaman duyarlı ve hassas çalışmalar yaparak bizlerin göğsünü kabartmaya devam
ediyor. Türkiye Filistin’e her zaman destek vermeye devam edecektir. Bakanlık
olarak, hükümet olarak bu tür faaliyetleri
her zaman destekleyeceğimizi belirtmek
istiyorum. Filistin davasının güçlenmesi
için İslam dünyasının bilinçlenmesi çok
önemlidir” şeklinde konuştu.

Kurtulmuş: “İsrail’in Sınırları
Neresidir Demek Yürek, Kararlılık
ve Cesaret İşidir”
AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip
Erdoğan'ın BM toplantısında yaptığı ko-

nuşmayı hatırlatarak, “Cumhurbaşkanımız bu konuşmasıyla birlikte Türkiye’nin
Filistin meselesinde vermiş olduğu siyasi
mücadeleyi, bir seviye daha yukarıya çıkardı. BM toplantısında Cumhurbaşkanımız meseleyi bir adım daha ileri götürmüştür. Eline haritayı alarak dünyanın
egemenlerinin yüzüne karşı; İsrail’in
sınırları neresidir demek yürek, kararlılık ve cesaret işidir. Bu sadece tarihi hatırlatmak için söylenen bir söz değil, bu
dünyadaki büyük güçlere karşı 'bakın sizin oynadığınız oyunun farkındayız, sizin
nasıl bir dünya kurmak istediğinizi farkındayız. İsrail’in sınırları resmi olarak belli
olmayan, arkasında esas güç olan siyonizmin ne anlam ifade ettiğini biliyoruz.

Kudüs davasını daha da yücelteceklerini
belirten Kurtulmuş, "Güçlü bir Türkiye
istemiyorlar. Güçlü bir Türkiye olursa,
işte Türkiye’nin lideri, haritayı göstererek İsrail’in sınırları neresidir diyebiliyor.
Kudüs davasından aldığımız ilhamla yolumuza devam edeceğiz. Kudüs meselesi ve Filistin davasında karşımızdaki güç
ne kadar güçlü olursa olsun, halkı olanın
Filistin davası olduğu ve Müslümanlar
olduğunu biliyoruz. Başkenti Kudüs olan
ve kıyamete kadar yaşayacak olan özgür
bir Filistin devletinin tam manasıyla kurulana kadar bu mücadeleyi bırakmayacağız, bu davayı sancağı hiçbir şekilde
yere indirmeyeceğiz” dedi. Türkiye’nin
Barış Pınarı Operasyonu'nu yapmasındaki amacın sınırlarını terör örgütlerinden
korumak ve Suriye’nin bütünlüğünü korumak olduğunu söyleyen Kurtulmuş,
“Mesele, güvenli bölge oluşturarak
Suriyeli kardeşlerimizin geri dönüşünü
sağlama meseledir. Hepsinden önemlisi
terör örgütleri vasıtasıyla bölgenin siyasi
haritasının yeniden değiştirilmesi projesinin kaldırılıp çöpe atılması meseledir”
şeklinde konuştu.
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Turan: “İslam Coğrafyasında
Muhtaç Olduğumuz Tek Şey
Birliğimizdir”

Türkiye-Filistin Parlamentolar Arası
Dostluk Gurubu Başkanı Hasan Turan,
Osmanlı Devleti’nin Filistin topraklarından çekilmesiyle birlikte Filistin topraklarında sorunların başladığını belirterek,
“Böyle güzel bir programa üçüncü kez
imza atan HAK-İŞ ve MEMUR-SEN’i tebrik ediyorum. Burada bir sorun var o da
İsrail sorunudur. Yaklaşık yüz yıl önce Osmanlı devletinin Filistin topraklarından
çekilmesiyle başlamıştır. O günkü işgalci
İngilizler, Filistin topraklarını Osmanlı’nın
çekilmesiyle buraları Yahudilere verdi.
Filistinlilerin toprakları işgal ediliyor,
katliamlar uygulanıyor. Dünyanın her
yanındaki Yahudiler, Filistin topraklarına
getiriliyor, bunu hepimiz biliyoruz. Başta
Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere aziz milletimiz buradaki
oyunu görüyor ve biz bu oyunu parçalamaya, ortadan kaldırmaya kararlıyız.
İsrail burada gücünü kendi halkından
değil, Müslümanların dağınıklığından
almaktadır. Bizler birlik olsak, İsrail bu
bölgede bir dakika duramaz. İslam coğrafyasında muhtaç olduğumuz tek şey
birliğimizdir. İstanbul’un güvenliği neyse,
Kudüs’ün güvenliği de odur” diye konuştu. Konuşmaların Genel Başkanımız
Mahmut Arslan tarafından konuşmacılara Filistin haritası tablosu hediye edildi.
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Panel düzenlendi

HAK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Dr. Osman Yıldız, Uluslararası Kudüs ve Filistin’e Destek Sendikalar Birliği’nin HAK-İŞ
ve MEMUR-SEN’in ev sahipliğinde gerçekleştirdiği 3. Uluslararası Sendikalar ve
Mesleki Örgütler Konferansı’nda düzenlenen panelde konuştu.
“Uluslararası Kudüs ve Filistin’e Destek
Sendikalar Birliği’nin Uluslararası Forumlar ve Devletler Nezdindeki Oynayacağı
Roller” konulu panelin oturum başkanlığını MEMUR-SEN Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Emin Esen yaptı.
Yıldız, panelde yaptığı konuşmada, “Birliğimiz yeni kurulduğu için uluslararası
platformlarda bilinirliği yeni yeni oluşuyor. Bu nedenle bizim birliğimize denk
gelen uluslararası bir platform henüz
bulunmamakta. Hem sendikalar hem de
mesleki örgütler olarak çalışmalarımızı
yürütmekte hem de birlik olarak faaliyetlerimizi artırmaya çalıştığımızı belirtmek
istiyorum” şeklinde konuştu.

“Uluslararası Platformları İkna
Etmeliyiz”

"Uluslararası Kudüs ve Filistin’e Destek
Sendikalar Birliği’nin Uluslararası Forumlar ve
Devletler Nezdindeki Oynayacağı Roller"

lendirmemiz gerekiyor. Bizim hem birlik
olarak hem de HAK-İŞ olarak başta İslam
ülkeleri olmak üzere, bütün dünyayı, ülkeleri ve kurumları ikna etmemiz gerekiyor” diye konuştu.

“Her Bireye ve Kuruma Büyük
Görevler Düşüyor”
Dünyanın her tarafında Filistin ve Kudüs
konusunda bir duyarlılığın oluştuğunu
ve bu duyarlılığın her geçen gün artması
gerektiğini hatırlatan Yıldız, “Katıldığımız
bütün uluslararası platformlarda ve dünyanın neresinde olursa olsun, bir Filistin
duyarlılığı var. Ama bunların dereceleri
farklı. Bundan sonraki faaliyetlerimizde
de her bir kuruma ve bireye önemli bir
sorumluluk düşeceğini belirtmek istiyorum. Özellikle burada BM’den bahsetmek istiyorum. BM’de Filistin ile ilgili
kararlar var. BM bu konuda 8 ayrı karar
aldı. Kararlar alınmış ama uygulamada
sıkıntılar var. BM’ye kendi sorumluluklarını hatırlatan bir girişimde bulunduk.

Birlik Başkanımız Mahmut Arslan imzasıyla başta çocuk ve kadınlar olmak üzere, mağdurların ve mahkumların serbest
bırakılmasıyla ilgili bir mektup gönderdik
ve bu yazımıza bir cevap verildi” dedi.
Konferansa 50’ye yakın ülkeden yaklaşık 200 kişinin katıldığını belirten Yıldız,
“Tüm davetlilerimiz sağ olsunlar dünyanın dört bir yanından konferansımıza
icabet ettiler. Bu konferansın oluşmasında ITUC’un zemin hazırlaması ve alt yapı
sağlamasını önemli buluyorum. Burada
şunu da özellikle hatırlatmak istiyorum.
Dünyanın neresine giderseniz gidin Filistin’in mağduriyeti hakkında temel bir
görüş oluşmuş durumda. Düzenlenen bu
konferansın bu konuda hayırlı olmasını
ve başarılı geçmesini diliyorum” şeklinde
konuştu.
Panelde ayrıca Doktorlar Birliği Başkanı
Ömer Ayyaş, Filistin Sendikaları Federasyonu Genel Sekreteri Dr. Asraf Hasan
Awer konuşma yaptılar.

Birlik olarak zaman zaman çeşitli sorunlarla karşı karşıya geldiklerini ifade eden
Yıldız, “Biz bir sivil toplum örgütüyüz. Biz
kamudan farklıyız. Bizim söylemimiz ve
yaklaşımımız tabi ki kamudan farklı olacaktır. Bizim toplum olarak söyleyeceklerimizi, hedeflerimizi aslında ikna yöntemiyle yapmamız gerekiyor. Uluslararası
karar alma mekanizmaları bizim için bu
açıdan çok önemli. Bizlerin uluslararası
platformları, ikna yöntemlerimizle yön-

| 61

HABERLER

KONFERANSA

44

Uluslararası Kudüs ve Filistin’e Destek
Sendikalar Birliği’nin HAK-İŞ ve MEMUR-SEN’in ev sahipliğinde “Kudüs İçin
Hep Birlikte” temasıyla gerçekleştirdiği
3. Uluslararası Sendikalar Konferansına
Arnavutluk, Azerbaycan, Bahreyn, Burkina Faso, Cezayir, Çad, Cibuti, Demokratik
Kongo, Endonezya, Eritre, Fas, Fildişi, Filistin, Mısır, Gabon, Gambiya, Irak, İngiltere, İsviçre, Kamerun, Kenya, Kosova,
Kuveyt, Makedonya, Liberya, Libya, Lübnan, Malavi, Maldivler, Malezya, Moritanya, Namibya, Nijer, Nijerya, Senegal,
Somali, Sudan, Tanzanya, Togo, Tunus,
Uganda, Ürdün, Yemen, Zambiya‘dan
oluşan 44 ülke, 41 Konfederasyon ve
Sendika, 35 Mesleki Örgüt, 2 Uluslararası
Kuruluş olmak üzere çok sayıda uluslararası katılımcı ilgi gösterdi.
Konferansa Uluslararası Kudüs ve Filistin’e Destek Sendikalar Birliği Başkanlığı’nı da yürüten Genel Başkanımız Mahmut Arslan, MEMUR-SEN Genel Başkanı
Ali Yalçın, Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz
Selim Kıran, Eski Başbakan Yardımcısı AK
Parti Genel Başkan Vekili Numan Kur-
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tulmuş, Genel Başkan Vekilimiz ve HAKİŞ Genel Başkan Yardımcısı Av. Hüseyin
Öz, Genel Başkan Yardımcılarımız Halil
Özdemir, Celal Yıldız ve Mehmet Keskin,
Filistin Devleti Ankara Büyükelçisi Faed
Mustafa, Kudüs Valisi Adnan Ghaith,
Uluslararası Kudüs ve Filistin’e Destek
Sendikalar Birliği Genel Sekreteri Abdala
Khaled Abdalla Obeidat, HAK-İŞ Genel
Başkan Yardımcıları Dr. Osman Yıldız, Yunus Değirmenci, Mehmet Şahin, HAK-İŞ
konfederasyonumuza bağlı sendikaların
başkan ve yöneticileri, il başkanlarımız,
üyelerimiz ve basın mensupları katıldı.

“Siz Bizlerdensiniz, Biz Sizlerdeniz”
Konferansa katılan davetliler ve birlik
üyeleri, birliğin İstanbul’da iki büyük
uluslararası konferans gerçekleştirmenin
yanı sıra Cenevre’de Birleşmiş Milletler
binası önünde uluslararası bir protesto
eylemi, Lübnan Cumhurbaşkanı dahil olmak üzere BM Genel Sekreteri Antonia
Guterres’e Filistin ve Suriye’de hapishanelerdeki mahkumların durumu ile ilgili
çağrı mektubunun yazılması gibi bir dizi
etkinlik ve eylemi başarıyla gerçekleştirdiklerini dile getirdiler.
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"KUDÜS İÇİN AYAKTAYIZ FİLİSTİN İÇİN BURADAYIZ"
TRABZON
HAK-İŞ Genel Başkanı ve HİZMET- İŞ
Genel Başkanı ile Uluslararası Kudüs ve
Filistin’e Destek Sendikalar Birliği Başkanı Mahmut Arslan, HAK-İŞ Filistin ve
Kudüs Komitesi tarafından 19 Eylül 2019
tarihinde Trabzon’da, 13 Kasım 2019 tarihinde Konya’da, 30 Aralık 2019 tarihinde Hatay’da “Kudüs İçin Ayaktayız Filistin
İçin Buradayız” sloganıyla düzenlenen
toplantılara katıldı.
Toplantıya Genel Başkanımız Mahmut
Arslan, Filistin Ankara Büyükelçisi Dr. Fayed Mustafa, Kurucu Genel Başkanımız
ve HAK-İŞ Kudüs Komitesi Başkanı Hüseyin Tanrıverdi, HAK-İŞ Kudüs Komitesi
Başkan Yardımcısı Erdoğan Serdengeçti
ve konfederasyonumuza bağlı sendikaların başkan ve yöneticileri; Trabzon’daki
toplantıya, Trabzon Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ahmet Adanur, Ortahisar Belediyesi Başkanvekili Faruk Kanca, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Dekan
Yardımcısı Dr. Muhammed Hüseyin Mercan, Trabzon Şube
Başkanımız İsmail
Hakkı Kaplan, Konya'daki toplantıya
Konya Büyükşehir
Belediye Başkanvekili Mustafa Uz-

KONYA

HATAY

baş, Meram Belediye Başkanı Mustafa
Kavuş, Selçuklu Belediye Başkanvekili
Faruk Ulular, AK Parti Konya İl Başkanı
Hasan Angı, Anadolu Gençlik Derneği
Konya Şube Başkanı Ceylani Kılıç, Konya
Sivil Toplum Kuruluşları Platformu Başkanı Muhsin Görgülügil, Konya Şube Başkanımız Vacit Sır, Hatay'daki toplantıya
Türkiye-Filistin Parlamentolar Arası
Dostluk Gurubu Başkanı Hasan Turan,
Hatay Valisi Yardımcısı Nursal Çakıroğlu, Saadet Partisi GİK Üyesi Necmettin
Çalışkan, HAK-İŞ Hatay İl Başkanı Mehmet Güngör, İHH İl Başkanı Ahmet Ye-

tim, Memur-Sen İl Başkanı İsmail Bayraktar, İskenderun Şube Başkanımız
Mehmet Yetim ile basın mensupları
katıldı. Program şehitlerimiz için saygı
duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. İstiklal Marşı’nın ardından
Kur’an tilaveti gerçekleştirildi.

Arslan, “Kudüs’ü ve Filistin’i
Unutamayız”
HAK-İŞ ve HİZMET-İŞ Genel Başkanı ile
Uluslararası Kudüs ve Filistin’e Destek
Sendikalar Birliği Başkanı Mahmut Arslan, “Filistin ve Kudüs konusu HAK-İŞ’in
önemli sorumluluklarından bir tanesidir.
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Bu mücadelenin tarafı olmak zorundayız.
Tek başımıza belki bu sorunu çözemeyeceğimizin farkındayız. Bizim amacımız bu
sorunu çözebilmek için bütün gücümüzü
ve imkanlarımızı sonuna kadar kullanarak hedefe bir adım yaklaşmaktır. Ne kadar zor ve meşakkatli olursa olsun bizim
için esas olan taraf olmaktır. Biz haktan
ve adaletten yanayız” dedi.

“Kudüs ve Filistin İçin Bir Meşale
Yakmak HAK-İŞ’e Yakışır”
HAK-İŞ’in yalnızca toplu sözleşme yapan
bir konfederasyon olmadığını anımsatan
Arslan, “Türkiye’nin her yerinde Kudüs
ve Filistin için bir meşale yakmak, yeni
bir ışık olmak HAK-İŞ’e yakışan ve HAKİŞ’in önemli bir sorumluluğudur. HAK-İŞ
olarak bize düşen sorumluluklar çerçevesinde hareket ediyoruz. HAK-İŞ Konfederasyonu olarak bütün uluslararası
platformlarda, BM’de, üyesi olduğumuz
kendi örgütümüz olan Uluslararası Sendikalar Konfederasyonu’nun kongresinde, katıldığımız bütün ulusal ve uluslararası federasyonların kongresinde,
kısacası dünyanın neresinde temsil ediliyorsak oralarda bu meseleleri anlatıyoruz. Rakamları veriyoruz ve diyoruz ki
burada insanlık ayıbı var. Burada insanlık
ölüyor, görün, duyun, anlayın diyoruz”
dedi.
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“İmkan Meselesi Değil, Tercih
Meselesi Olarak Görmeliyiz”
Filistin’in işgal altında olduğunu, Filistin
halkının kendi topraklarında esir muamelesi gördüğünü dile getiren Arslan, “Bir
şey yapmalıyız. Ülkemizin ve insanımızın
sahip olduğu kaynaklar, elimizdeki fırsatlar bu yola harcanabilecek çok fazla şeyin
olduğunu gösteriyor. Bunu imkan meselesi olarak değil, tercih meselesi olarak görmemiz gerekiyor. Filistin’li kardeşlerimizle
daha fazla dayanışma içerisinde olmamız
gerekiyor. HAK-İŞ olarak bu konuda elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Çünkü bu
dava bize düşüyor” şeklinde konuştu.

“Kudüs Bizim Davamızdır”
HAK-İŞ ve HİZMET-İŞ Genel Başkanı ile
Uluslararası Kudüs ve Filistin’e Destek
Sendikalar Birliği Başkanı Mahmut Arslan, “Ne zaman bir Mescid-i Aksa, Kudüs
toplantısı yapılsa bilin ki çok fazla yerden ses gelir. İnanıyorum ki bu toplantı
da Kudüs için, Mescid-i Aksa için, Filistin
davası için çok ses getirecektir. HAK-İŞ bizim davamız olduğu gibi Kudüs de bizim
davamızdır” dedi.

“Yeryüzünün Bütün Mazlumlarına
Borçluyuz”
HAK-İŞ’in diğer konfederasyonlardan
farklı yönleri olduğunu vurgulayan Arslan, “Kudüs konusunda bizim tarihsel bir
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ve şartlarımız ne olursa olsun, Kudüs’ü
ve Filistin’i unutamayız. Rabbimizin etrafını mübarek kıldığı Mescid-i Aksa’dan
uzak kalamayız” ifadelerine kullandı.
Filistin Ankara Büyükelçisi Dr. Faed Mustafa, ülke olarak çok zor bir dönemden
geçtiklerini belirterek, “İsrail zulmü karşısında Türkiye’nin Filistin’e verdiği destek bizim için çok büyük anlamlar ifade
ediyor. HAK-İŞ’in ulusal ve uluslararası
platformlarda her zaman Filistin davasını
savunmasından dolayı Filistin halkı olarak her zaman gurur duyuyoruz” dedi.

“Kudüs İçin Hep Birlikte”

sorumluluğumuz var. Kudüs inancımızın
gereği bizim ilk kıblemizdir. İnançlarımızın gereği sorumluluklarımız var. Biz sivil
toplum örgütüyüz, işçi örgütüyüz, insan
hakları anlamında da sorumluluklarımız
var. HAK-İŞ ülkemizin, bölgemizin ve küremizin bütün mazlumlarına karşı borçludur. Dolayısıyla bizler sadece Kudüs
ve Filistin’in değil, yeryüzünün bütün
coğrafyalarındaki mazlumlarla beraber
olmak zorundayız. HAK-İŞ’i farklı kılan
budur” şeklinde konuştu.

“Kudüs’ü ve Filistin’i Unutamayız”
Kudüs ve Filistin konusunda her bireye
görev düştüğünü söyleyen Arslan, “Bizim için önemli olan bizler ne yapıyoruz
ve neler yapmalıyız? Bizim sorumluluğumuz bu noktada başlıyor. O yüzden
HAK-İŞ olarak bu yıl üçüncüsünü gerçekleştirdiğimiz “Kudüs İçin Hep Birlikte” organizasyonunu düzenledik. Filistin
mücadelesine destek olmaya ve katkı
vermeye devam edeceğiz. Bu bizim sorumluluğumuzun gereğidir. İmkânlarımız

HAK-İŞ Filistin ve Kudüs Komitesi Başkanı Hüseyin Tanrıverdi, “HAK-İŞ Konfederasyonu Kudüs Komitesi’nin Kudüs
ve Mescid-i Aksa duyarlılığını toplumun
tüm kesimlerinde yükseltmek için başlattığı Kudüs programlarının üçüncüsünü
Konya’da gerçekleştiriyoruz. Manisa ilinde başlayıp Trabzon ilindeki programla
sürdürdüğümüz Kudüs yürüyüşümüzü,
tarihi kentimiz olan Konya’da devam
ettiriyoruz. Geçtiğimiz ay, HAK-İŞ Konfederasyonumuzun 44. Kuruluş yıldönümünde Ankara’da “Kudüs İçin El Ele, Hep
Birlikte” diyerek, kapsamlı bir Uluslararası Kudüs Konferansı düzenledik” dedi.
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Kudüs’ün tarihi hakkında katılımcıları bilgilendirdi. Program hediyeleşmenin ardından aile fotoğrafı çekimiyle sona erdi.

Davet Toplantısı ve Ziyaretler
Gerçekleştirildi

Tanrıverdi, HAK-İŞ Filistin ve Kudüs Komitesi olarak Konya ve Trabzon’da düzenlenen program ile anlamlı bir etkinliğe
daha imza attıklarını söyledi.
Konya Şube Başkanımız Vacit Sır, “Bu
program vesilesiyle, Kudüs ve Filistin’le
ilgili sorumluluklarımızın ve yapacaklarımızın yeniden gözden geçirileceğine
inanıyor, programımızın hayırlı olmasını
diliyorum” dedi.
Trabzon Şube Başkanımız İsmail Hakkı
Kaplan, Kudüs ve Filistin’i HAK-İŞ’in sendikal faaliyetlerinin öncelikleri arasında
gördüklerini belirterek, “Kudüs ve Filistin konusunda kamuoyunda farkındalık
oluşturmak amacıyla bu programları
düzenliyoruz” dedi. Konya programında
Necmettin Erbakan Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Dr.
Gökhan Bozbaş, Trabzon programında
Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Dekan Yardımcısı Dr. Muhammed Hüseyin Mercan,
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HAK-İŞ Filistin ve Kudüs Komitesi tarafından, Konya ve Trabzon’da gerçekleştirilen program öncesinde Komite Başkan
ve üyeleri çeşitli ziyaretlerde bulundu,
bilgilendirme toplantıları düzenledi.
HAK-İŞ Filistin ve Kudüs Komitesi Başkanı Hüseyin Tanrıverdi, Konya Büyükşehir
Belediyesi Genel Sekreteri Ercan Uslu,
Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş ve AK Parti İl Başkanı Hasan Angı'yı
makamlarında ziyaret ederek program
hakkında karşılıklı görüş alışverişinde bulundu. Ziyaretlerde HAK-İŞ Kudüs Komitesi Başkanı Hüseyin Tanrıverdi’ye, Genel
Başkan Danışmanımız Yahya Düzenli, Kudüs Komitesi Başkan Yardımcısı Erdoğan
Serdengeçti, HAK-İŞ İl Başkanı Vacit Sır
ve komite üyeleri eşlik etti. HAK-İŞ Filistin ve Kudüs Komitesi Başkan Yardımcısı
Erdoğan Serdengeçti, Trabzon’da HAK-İŞ
Trabzon İl Başkanı İsmail Hakkı Kaplan,
HAK-İŞ’e bağlı sendikalarımızın Trabzon İl
ve Şube Başkanları, şube yönetim kurulu üyeleri ile birlikte bir basın toplantısı
düzenledi. HAK-İş Kudüs Komitesi Başkan
Yardımcısı Serdengeçti, HAK-İŞ Konfederasyonu Kudüs Komitesi olarak bugün
İsrai’in işgali altında bulunan Kudüs’ün
bağımsızlığına kavuşup tekrar küresel barış kenti olması için gayret gösterdiklerini

belirterek, Trabzon halkını “Kudüs İçin
Ayaktayız Filistin İçin Buradayız” toplantısına davet etti.
HAK-İŞ Genel Başkanı ve Uluslararası Kudüs ve Filistin’e Destek Sendikalar Birliği
Başkanı Mahmut Arslan, 30 Aralık 2019
tarihinde Hatay’da HAK-İŞ Kudüs Komitesi tarafından düzenlenen “Kudüs İçin
Ayaktayız Filistin İçin Buradayız” programına katıldı.
Program şehitlerimiz için saygı duruşu
ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı.
İstiklal Marşı’nın ardından Kur’an tilaveti
gerçekleştirildi.
HAK-İŞ Genel Başkanı ve Uluslararası
Kudüs ve Filistin’e Destek Sendikalar Birliği Başkanı Mahmut Arslan, “Kudüsİçin
Ayaktayız, Filistin İçin Buradayız" temasıyla Manisa’da başlattığımız, Trabzon
ve Konya ile devam ettirdiğimiz Kudüs
programlarımızı kadîm medeniyet şehirlerimizden olan Hatay’da devam ettiriyoruz” diye konuştu.
Hatay’ın Kudüs’e, İstanbul’dan daha yakın olduğunu hatırlatan Arslan, aradaki
mesafenin 761 km. olduğuna dikkat çekerek, “Osmanlı’nın 1917’de Filistin’den
çekilmesi üzerine, 11 Aralık 1917 günü
Kudüs’ü işgal eden İngiliz komutanı General Allenbi, Selahaddin Eyyubi’nin kabrini tekmeleyerek “Kalk Selahaddin. Biz
yine geldik” demiştir. Yani “Sen Kudüs’ü
bizden aldın ama bak biz tekrar geri geldik” demek istemiştir. İşte HAK-İŞ Kudüs
Komitesi olarak, dördüncüsünü burada
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yaptığımız Kudüs programlarıyla biz de
kudus'e sahip çıktığımızı gösteriyoruz”
diye konuştu.
Hatay’ın tıpkı Kudüs gibi uzun yıllar tüm
dinlerin mensuplarının barış içerisinde
yaşadığı bir uygarlık kenti olduğunu ifade eden Arslan, “Yapılan katliamlara ve
Kudüs’ün statüsünün değiştirilmesi girişimlerini bir kez daha şiddet ve nefretle
kınadığımı ifade etmek istiyorum” şeklinde konuştu.

“Mazlumlara Borcumuzu Ödemek
Zorundayız”
Genel Başkanımız Mahmut Arslan konuşmasında HAK-İŞ’in temel görevlerinden
birisi hatta varlık nedeni olarak “Dünyanın bütün mazlumlarına borcumuzu ye-

rine getirmek için çabalıyoruz, mücadele ediyoruz” ifadelerine yer verdi.
Arslan, HAK-İŞ Konfederasyonu Genel
Başkanlığı görevi yanında Kudüs ve Filistin’e Destek Sendikalar Birliği Başkanlığı görevini de yürüttüğünü belirterek,
“HAK-İŞ’in bir kararı var. Ülkemizin, bölgemizin ve küremizin bütün mazlumlarına bizim borcumuz vardır. Biz mazlumlarla yan yanayız, zulme karşı direnmek
ve mücadele etmek zorundayız. Böyle
bir büyük sorumluluğumuz var” şeklinde konuştu.
Arslan Uluslararası Kudüs ve Filistin’e
Destek Sendikalar Birliği olarak uluslararası alanda da Filistin davasına sahip çıktıklarını hatırlatarak, "Filistin ve Kudüs’e
sahip çıkmak tarihsel sorumluluğumuz-

dur. Filistin davası sadece bizim davamız
değildir. Bütün insanlığın sorunudur.
Çünkü Kudüs, tarihî bir barış şehridir.
Bütün insanlığın renklerini içinde barındıran kadim bir şehirdir” dedi.
Arslan, bu toplantının büyük bir anlam
taşıdığını belirterek, “Özellikle sizlere
programa gösterdiğiniz ilgi için teşekkür
ediyorum. Filistin ve Kudüs davası o kadar mübarek ve kutsal bir dava ki sizleri
buraya getirdi” şeklinde konuştu.

“Gazze’de Dram Yaşanıyor”
Gazze’de yaşanan drama değinen Arslan
konuşmasında “Yaklaşık 2 milyon insan
o daracık bölgede hapis hayatı yaşıyor.
Bir tarafta deniz var ama çıkamıyorlar,
orada da İsrail var. İsrail’in işgal ettiği
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topraklara büyük bir duvar çektiler. Alt
kısımda da Mısır var. Oradaki kapıyı da
kapattılar ve 2 milyona yakın insan açık
cezaevinde duruyor. Gazze bizlere bakıyor. Bu insanların acılarını yüreklerimizde duymamız gerekiyor. Ambargonun
ve İsrail’in saldırılarının sona ermesi için
bizlere büyük görevler düşüyor” ifadelerine yer verdi.

“Yüzyılın Anlaşması”
ABD’nin ve Siyonist İsrail’in, Filistin’i yok
etme planının yeni adı olarak “Yüzyılın
Anlaşması” adı altında farklı bir yol izlendiğini ve bu konuda tüm İslam aleminin uyanık olması gerektiğini vurgulayan
Arslan, “Yüzyılın anlaşması diye bir şey
var. Aslında bu Siyonistlerin zihinlerinin
arka planlarında oluşturdukları yeni bir
plan. Yüzyılın Anlaşması Filistin’i yok etmektir. Bu anlaşma yüzyılın ihanetidir”
diye konuştu.

“Gazze’ye Selam, Direnişe Devam”
HAK-İŞ’in Filistin konusundaki sorumluluğunu kararlılıkla sürdürdüğünü hatır-

latan Arslan, “Sizler bu davaya hizmet
ettiği sürece Allah bizlere daha büyük
kapılar açacaktır. Bu davadan vazgeçmeden, yolumuza devam edeceğiz. İnşallah
yakın bir zamanda Filistin’i işgal haritası
değişecek. Bizler bunun için buradayız,
sizler de bizlerle buradasınız” diye konuştu.

“Filistin İçin Yaptıklarınızı
Unutmayacağız”
Filistin Büyükelçisi Dr. Faed Mustafa yaptığı konuşmada “Bugün Filistin için burada toplandığınız için sizlere çok teşekkür
ediyorum. Sizlere Filistin’in yaşadıklarını
anlatmaya çalışacağım. ABD sürekli olarak sizlere ve bizlere zorluklar çıkartıyor.
ABD Kudüs’ü İsrail’in başkenti olmaya
zorluyor. İsrail bizim topraklarımızı ele
geçirmek için uğraşıyor. İnşallah her zaman birlik ve beraberlik içinde olacağız.
Bu program için HAK-İŞ Konfederasyonu
Genel Başkanı Mahmut Arslan’ı tebrik
ediyorum. Filistin halkı için yaptıklarınızı
hiç unutmayacağız” dedi.

“541 km Uzakta İnsanlar Zulüm
Görüyor”
TBMM Türkiye-Filistin Parlamentolar Arası Dostluk Gurubu Başkanı Hasan Turan
yaptığı konuşmada “Bugün Kudüs’ün
kardeşi Hatay’da sizlerle birlikte olmaktan dolayı mutluluk duyuyor ve bu güzel
programa imza atan HAK-İŞ Konfederasyonu Genel Başkanı Mahmut Arslan’a teşekkür ediyorum. Filistin davası ile olan
ilgimiz sadece Dostluk Grubu Başkanlığımız ile bitmiyor, en başta insan olduğumuz için Filistin davası ile ilgiliyiz. Çünkü
yeryüzünün bir yerinde haksız bir şekilde
zulüm altında bir halk inim inim inliyorsa ve başka fertler bu olaya kör ve sağır
kesiliyorsa burada bir insanlık ve vicdan
sorunu vardır demektir. Ayrıca biz Müslümanız, aynı kitabın ve aynı peygamberin ümmetiyiz. Hatay’a 541 km uzaklıkta
insanlar zulüm görüyorlar. İsrail bir gün
hak ettiği zulme kendisi uğrayacaktır”
dedi.
Hatay Vali Yardımcısı Nursal Çakıroğlu’da

ARSLAN, KUDÜS MÜFTÜSÜ
SABRİ'Yİ KABUL ETTİ

Genel Başkanımız Mahmut Arslan 16
Ekim 2019 tarihinde Kudüs ve Filistin
Büyük Müftüsü ve Mescid-i Aksa'nın
imamı Ekrima Sa'id Sabri'yi makamımda kabul etti. Kabulde, HAK-İŞ Genel
Başkan Yardımcısı Dr. Osman Yıldız, Kudüs Komitesi Başkan Yardımcısı Erdoğan
Serdengeçti'de hazır bulundu. Görüşmede, Konfederasyonumuz HAK-İŞ'in
Filistin ve Kudüs konusunda yürüttüğü
faaliyetlere ilişkin karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu. Genel Başkanımız
Mahmut Arslan, Kudüs ve Filistin Büyük
Müftüsü ve Mescid-i Aksa'nın imamı Ekrima Sa'id Sabri'ye çerçeveli Türk Bayrağı hediye etti.
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konuşmasında “Böyle bir konferansı medeniyetin beşiği Hatay’da düzenleyen
HAK-İŞ Konfederasyonu’na teşekkür ediyorum. Bu toplantıya Hatay’ın ev sahipliği yapması bizleri onurlandırıyor. Bizler
her zaman Filistin’in yanında duracağız
ve nerede zulüm gören birisi varsa onların yanında durmaktan vazgeçmeyeceğiz” diye konuştu.

“İnsanlığımızı Sorgulamak İçin
Buradayız”
HAK-İŞ Kudüs Komitesi Başkanı Hüseyin
Tanrıverdi, HAK-İŞ Kudüs Komitesi olarak
Kudüs ve Filistin davasına sahip çıkmayı,
her platformda savunmayı ve duyarlılık
oluşturmayı kendilerine misyon telakki
ettiklerini hatırlatarakı, “Biz, bu anlamlı
günde kendimizi, nefsimizi tatmin için
değil, insanlığımızı sorgulamak için buradayız, hep birlikteyiz” şeklinde konuştu.
Tanrıverdi, "19-23 Aralık’ta Filistin’in
Ramallah ilinde bulundum. Filistin’de
bulunan “Yeryüzünün Anası” Vakfı olarak telaffuz edilen bir vakıf tarafından 12
yıldır sürekli düzenlenen bir törenle dünya ülkelerinden Filistin’e destek veren
kişiler tespit ediliyor. “2019 Yılın Kişisi”
olarak bizleri ödül vermeye uygun görmüşler. Sayın Büyükelçimiz Faed Mustafa’ya “Ben ne yaptım” diye sorduğumda
kendisi bana “Hayır sizler Filistin’e çok
emek verdiniz” dedi. Bu davet üzerine
bu ödülü almak üzere Filistin’e gittim ve
orada ödülümüzü aldık. Buradan Filistin
halkına ve yönetimine içten teşekkür

ediyorum” dedi.

Tanrıverdi, kadim kültürlerin buluştuğu,
uygarlıklara sahne olmuş Hatay’ın, “farlılıklar içinde birarada yaşama kültürü”nün yüzyıllar boyunca örneğini vermiş
önemli bir şehir olduğunu ifade ederek,
“Mescid-i Aksa her gün İsrail’in saldırısına maruz kalıyor, tahrip ediliyor, yok edilmek isteniyor. Onun için Kudüs ve Filistin davası bütün bir ümmetin davasıdır.
Ancak, bu davaya maalesef Filistinliler ve
Türkiye’den başka bütünüyle sahip çıkma konusunda zafiyet var” dedi.

“Zulme Karşı Sessiz Kalamayız”
HAK-İŞ Hatay İl Başkanı Mehmet Güngör
yaptığı konuşmada, “Zulme karşı sesimizi
yükseltmemizin, zalimlere dur dememizin bir simgesi olan bu anlamlı programa
ev sahipliği yapıyor olmanın heyecanını
yaşıyor, aynı zamanda Kudüs’teki zulmün
acısını da daha derinden hissettiğimi ifade
etmek istiyorum. Sadece Kudüs’te değil,
Gazze’de, Beytüllahim’de, Ramallah’ta,
Nablus’ta, El Halil ve Eriha’daki masumların, mağdurların, zulüm altındaki tüm
Müslüman beldelerindeki kardeşlerimizin
feryadını yüreğimizde hissediyor, onların
yasını tutuyoruz” diye konuştu.
Mustafa Kemal Üniversitesi Öğretim
Görevlisi, uzman akademisyen Dr. Abdullah Aydın tarafından Filistin tarihi ve
Filistin’de yaşananlar konusunda sunum
gerçekleştirildi.
Program hediyeleşmenin ardından aile
fotoğrafı çekimiyle sona erdi.
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HAK-İŞ KUDÜS KOMİTESİ BAŞKANI TANRIVERDİ,
“FİLİSTİN DAVASINI DESTEKLEYEN YILIN ŞAHSİYETİ”
ÖDÜLÜNÜ ALDI

Kurucu ve Onursal Genel Başkanımız, 22,
23 ve 24. Dönem Manisa Ak Parti Milletvekili ve HAK-İŞ Konfederasyonu Kudüs
Komitesi Başkanı Hüseyin Tanrıverdi,
Filistin’in direniş mücadelesine yaptığı
katkı ve destek çalışmalarından dolayı 20
Aralık 2019 tarihinde, Merkezi Filistin’de
bulunan Lady Of The Earth Vakfı tarafından bilim, sağlık, iktisat gibi birçok alanda verilen “Filistin Davasını Destekleyen
Yılın Şahsiyeti” Ödülünü aldı.
Tanrıverdi’ye ödülünü, Ramallah Kültür
Sarayı’nda düzenlenen törende Filistin
Sosyal Kalkınma Bakanı ve Lady Of The

Earth Vakfı Fahri Başkanı Ahmed Mecdelani verdi.

Ödülü Alan İlk Türk Oldu
Tanrıverdi, Lady Of The Earth Vakfı tarafından 2008’den bu yana verilen “Filistin Davasını Destekleyen Yılın Şahsiyeti”
ödülünü alan ilk Türk oldu.

“Ödül Tüm Türk Halkına
Verilmiştir”
Aldığı ödülün sadece kendisi değil tüm
Türk halkına verildiğini belirten Kurucu
Genel Başkanımız Hüseyin Tanrıverdi,
“Filistin davasına ve Mescid-i Aksa’ya
sahip çıkmamız bir ödül için değil. İn-

sanlığın gereği, inancımızın zorunluluğu
olarak Türkiye’de ve uluslararası camiada
Filistin’e sahip çıktık” dedi.

“Kudüs Bizlere Emanet”
Filistin ve Kudüs’ün Hazreti Ömer, Selahaddin Eyyubi, Yavuz Sultan Selim ve Kanuni Sultan Süleyman’ın emaneti olduğunu, bu nedenle Filistin’e sahip çıkmayı
bir görev olarak gördüklerini ifade eden
Tanrıverdi, “2004’te rahmetli Arafat ile
görüştüğümde şu cümleleri söylemişti.
‘Sayın Tanrıverdi, El-Kuds adını buraya
siz verdiniz. Dolayısıyla buranın kıymetini
siz bilirsiniz. Burayı ancak siz korursunuz.
Dolayısıyla Filistin size emanet’ demişti. Filistin yöneticileri de Filistin halkı da
Türkiye’nin ne anlama geldiğini bildiği
gibi, Türkiye ve Türkiye halkı da yöneticileri de Filistin’in ne anlama geldiğini çok
iyi biliyor” dedi.

“Filistin Bizim İçin Namustur”
Tanrıverdi, “Filistin bizim için bir namustur. Filistin bizim için bir mirastır. Dolayısıyla namusumuza, mirasımıza sahip
çıkmak insani ve İslami görevimizdir”
şeklinde konuştu.
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ULUSLARARASI KUDÜS VE FİLİSTİN’E DESTEK
SENDİKALAR BİRLİĞİ OLARAK
“SÖZDE BARIŞ PLANI’NI REDDEDİYORUZ”

Aralarında 45 ülkeden 120’ye yakın Konfederasyon ve meslek örgütlerinden oluşan Uluslararası Kudüs ve Filistin’e Destek
Sendikalar Birliği’nin Genel Başkanlığını yapan HAK-İŞ Konfederasyonu ve HİZMET-İŞ Sendikası Genel Başkanı Mahmut Arslan, ABD Başkanı Donald Trump ile İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu tarafından ortak basın toplantısı ile açıkladıkları
planın “Yüzyılın Anlaşması” değil “Yüzyılın İhaneti” olduğunu söyledi.
Arslan, planla ilgili açıklama ve tepkilerine devam ederken “ABD’nin sözde barış planı’nın Filistin’i yok etme planı olduğunu
belirtti.
Arslan, “Trump, Kudüs’ün İsrail’in “bölünmez” başkenti olduğunu belirtmekle, bu planın bir ihanet planı olduğunu ortaya
koymuştur. Çünkü, Müslümanların ilk kıblesi olan Mescid-i Aksa’nın da içinde bulunduğu Kudüs, işgalci İsrail’in değil, Filistin Devletinin ezeli ve ebedi başkentidir. Bilinsin ki Kudüs ümmetin onuru, Mescid-i Aksa Müslümanların namusudur. Adım
adım Filistin’in tasfiyesini içeren bu plan, tek taraflı olarak hazırlanmış bir dayatmadır.” dedi.
Arslan, açıklamasında, “ABD Başkanı Trump tarafından dile getirilen “Yeni İsrail’i tanıyacaksınız” şeklindeki bir çıkış, barışa değil, bölgede çatışmalara ve İsrail’in bölgedeki çıkarlarına hizmet etmektedir. Uluslararası Kudüs ve Filistin’e Destek
Sendikalar Birliği olarak, temsil ettiğimiz ülkelerin sendikaları ve STK’ları olarak, kardeş Filistin halkının daima yanında
olacağımızı, Filistin topraklarında, başkenti Kudüs olan, bağımsız Filistin Devleti kuruluncaya kadar çalışmalarımıza devam
edeceğimizi, Filistin’in kabul etmeyeceği hiçbir planı desteklemeyeceğimizi bir kez daha ilan ediyor ve “Yüzyılın İhaneti”
olan bu planı şiddetle reddediyoruz” dedi.
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CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN’A BARIŞ PINARI
HAREKÂTINA DESTEĞİMİZİ İFADE ETTİK

Genel Başkanımız Mahmut Arslan'ın da
aralarında bulunduğu Türkiye-AB KİK heyeti temsilcileri Cumhurbaşkanı Recep
Tayyip Erdoğan ile görüşerek, Barış Pınarı Harekâtına desteklerini bir kez daha
ifade etti. Türkiye-AB KİK heyeti, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan
ile 15 Ekim 2019 tarihinde, Azerbaycan
ziyareti dönüşü Esenboğa Havalimanı
Şeref Salonu'nda bir araya geldi. Görüşmeye, Türkiye AB KİK Heyeti Başkan ve
yöneticileri katıldı. Görüşmenin ardından yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi: “Bizler, Türkiye’nin işçi, memur, esnaf,
çiftçi, emekli ve işverenlerini temsil eden
sivil toplum ve meslek örgütleri;
• Hak İşçi Sendikaları Konfederasyonu
(HAK-İŞ),
• Türkiye Emekliler Derneği
• Memur Sendikaları Konfederasyonu
(MEMUR-SEN),
• Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Konfederasyonu (TESK),
• Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ),
• Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK),
• Türkiye Kamu Çalışanları Sendikaları
Konfederasyonu (KAMU-SEN)
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• Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği
(TOBB)
• Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB)
olarak Sayın Cumhurbaşkanımızla bir
araya geldik. Biliyorsunuz, bizler 11
Ekim’deAnkara’da, bu gruba Barolar Birliği’nin dekatılımıyla bir basın toplantısı
düzenlemiştik.Devletimizin Suriye’nin
kuzeyinde yuvalanan terör örgütlerine
karşı başlattığı “Barış Pınarı” isimli operasyon kararının arkasında olduğumuzu
ve desteklediğimizi vurgulamıştık. Bugün
de ülke genelindeki teşkilatlarımız, bu
açıklamayı tüm ülke sathında yeniden
duyurmuş olacak. Öte yandan uluslararası kamuoyunu da doğru bilgilendirmek
ve ülkemize karşı oluşturulmak istenen
algı operasyonlarına set çekmek üzere
de harekete geçtik. Her birimiz, yurtdışındaki muadilimiz olan kurumlar ve
üyesi olduğumuz uluslararası kuruluşlar nezdinde çalışmaya ve ülkemizin bu
haklı duruşunu aktarmaya başladık. Hep
birlikte, dünya kamuoyuna seslendik ve
dedik ki; Bu harekât, meşrudur ve evrensel hukuka uygundur. Türkiye, uluslararası kurallardan doğan hakkını kullanmıştır.
Barış Pınarı Harekâtı, Birleşmiş Milletler
Güvelik Konseyi terörle mücadele kararları ile BM Sözleşmesi’nde yer alan

meşru müdafaa hakkı çerçevesinde başlatılmıştır. Suriye’nin toprak bütünlüğüne, egemenliğine ve siyasi birliğine saygı
gösterilmektedir. Aynı zamanda da sivillerin ve masumların korunmasına azami
dikkat sarf edilmektedir. Fırat Kalkanı ve
Zeytin Dalı Harekâtıyla başlayıp devam
eden tüm bu operasyonlarıyla Türkiye,
tüm terör örgütlerine ve destekçilerine
gereken cevabı en güçlü şekilde vermektedir. Gün sessiz kalma değil, milli birlik
ruhuyla, bir ve beraber olarak ses verme
günüdür. Birilerinin tehditleri ve yaptırım
kararları, bizi doğru bildiğimiz yoldan,
doğruları yapmaktan, mazlumların hak
ve hukukunu korumaktan alıkoyamaz.
Türk milleti, iş dünyası ve sivil toplumu,
bir ve beraber olarak bunlara en güzel
cevabı verecektir. Dualarımızla ve bütün
gönlümüzle devletimizin ve kahraman
askerlerimizin yanındayız. Türk Silahlı
Kuvvetlerimizin bölgedeki terör unsurlarını yok edeceğine ve terör örgütlerini
hezimete uğratacağına olan inancımız
tamdır. Şehit verdiğimiz askerlerimize ve
vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet diliyoruz, mekânları cennet olsun. Yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz. Cenab-ı Hak
Mehmetçiğimizi korusun, ordumuzu
muzaffer kılsın.
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BAHÇELİ VE KILIÇDAROĞLU’NA BARIŞ PINARI
ZİYARETİ
Arslan’ın yanı sıra TOBB, TESK, Türkiye KAMU-SEN, MEMUR-SEN, TİSK, TÜRK-İŞ ve
TZOB başkan ve yöneticileri katıldı.
Türkiye-AB Karma İstişare Komitesi (KİK)
heyeti ilk olarak CHP Genel Merkezine
gitti. Görüşmede, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun yanı sıra CHP Genel
Başkan Yardımcıları Veli Ağbaba ve Aykut
Erdoğdu da bulundu. TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, görüşmenin ardından
yaptığı açıklamada, “Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’na özellikle Barış Pınarı
Harekâtı çerçevesindeki görüşlerimizi
aktarma fırsatımız oldu. Buradan da Sayın Bahçeli’ye geçmiş olsun ziyaretine
gideceğiz ve harekâtla ilgili görüşlerimizi
aktaracağız” dedi.

MHP Ziyareti

Genel Başkanımız Mahmut Arslan’ın da
aralarında bulunduğu Türkiye-AB Karma
İstişare Komitesi (KİK) heyeti MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve CHP Genel
Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu ziyaret
etti.

HAK-İŞ’in de aralarında bulunduğu Türkiye-AB Karma İstişare Komitesi (KİK) heyeti
24 Ekim 2019 tarihinde, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve CHP Genel Başkanı
Kemal Kılıçdaroğlu’nu makamında ziyaret
etti. Ziyarete Genel Başkanımız Mahmut

Arslan ve beraberindeki KİK heyeti, MHP
Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi ziyaret etti. Görüşmeye MHP Genel Başkan
Yardımcısı Yaşar Yıldırım da katıldı. Görüşmenin ardından TOBB Başkanı Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu kısa bir açıklama
yaptı. Hisarcıklıoğlu, Bahçeli’ye geçmiş
olsun dileğinde bulunduklarını ve yakın
zamanda bir kaza sonucu oğlunu kaybeden MHP Genel Başkanı Semih Yalçın’a
taziyelerini ilettiklerini söyledi. Hisarcıklıoğlu, ayrıca Türkiye’nin yürüttüğü Barış
Pınarı harekâtına ilişkin görüşlerini aktardıklarını da söyledi.
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TEŞKİLATIMIZDAN BARIŞ PINARI HAREKÂTI’NA
TAM DESTEK

HİZMET-İŞ Teşkilatı, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Kuzey Suriye’deki terör yapılanmalarına karşı yürüttüğü Barış Pınarı
Harekatı’na destek vermek üzere Türkiye
genelinde eş zamanlı olarak yapılan ortak
basın açıklamalarına katıldı.
Basın açıklamalarına teşkilatımızın yanı
sıra, TOBB, MEMUR-SEN, TESK, TİSK,
TÜRK-İŞ, KAMU-SEN, TZOB başta olmak
üzere Türkiye’nin dört bir yanında temsilcileri bulunan STK’ların il temsilcileri
katıldı.
Birlik ve beraberlik vurgusu yapılan ortak
basın açıklamalarında; “Türkiye, 9 Ekim
2019’da Suriye sınırı üzerinde ‘Barış Pınarı’ adı verilen sınır ötesi harekat başlatmıştır. Amaç, hem ülkemiz sınırlarının
güvenliğini sağlamak, hem de ülkemiz
ve bölge ülkeleri için tehdit oluşturan terör koridorunu ortadan kaldırmaktır. Bu
bölgeyi PKK/PYD/YPG ve DEAŞ gibi terör
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örgütlerinden temizleyerek, Suriye halkını teröristlerin baskı ve zulmünden kurtarmak, bölgede huzur, güven ve barış
ortamını yeniden tesis etmektir” denildi.

“Bu Harekât, Meşrudur Ve
Uluslararası Hukuka Uygundur”
Yapılan basın açıklamalarında devletimizin aldığı kararın arkasında olduğumuzun
altı çizilirken; “Türkiye, uluslararası kurallardan doğan hakkını kullanmıştır. Barış
Pınarı Harekâtı, evrensel hukuk ve Birleşmiş Milletler Güvelik Konseyi terörle
mücadele kararları ile BM Sözleşmesi’nde yer alan meşru müdafaa hakkı çerçevesinde başlatılmıştır. Suriye’nin toprak
bütünlüğüne, egemenliğine ve siyasi birliğine saygı gösterilmektedir. Dolayısıyla
bu harekât, meşrudur ve uluslararası hukuka uygundur. Ülkemiz özellikle Fırat’ın
doğusunda sınırın ötesinde konuşlu terör
örgütü unsurlarınca, son iki yılda yüzün

üzerinde taciz ve hasmane eyleme maruz kalmıştır. Bu terör örgütleri, Suriye
içinde ve Suriyelilere yönelik de saldırılar
düzenlemektedir. Suriye’deki yerel halkın
da terör örgütlerinin giderek artan insan
hakkı ihlalleri, göçe zorlanma, taciz ve
zulmüne karşı şikâyetleri ve tepkileri sürekli artmaktadır. Herkes artık şunu çok
iyi görmelidir ki; masum insanları katleden ve ülkemizin güvenliğine de açık
tehdit oluşturan terör gruplarına sessiz
kalmamız beklenemez. Fırat Kalkanı ve
Zeytin Dalı Harekâtıyla başlayıp devam
eden tüm bu operasyonlarıyla Türkiye,
terör örgütlerine ve destekçilerine gereken cevabı en güçlü şekilde vermektedir.
Aynı zamanda da sivillerin ve masumların korunmasına azami dikkat gösterilmektedir. Zaten bunu hem Fırat Kalkanı
hem de Zeytin Dalı Harekâtlarında da
gösterdik. Önceden terörün hâkim oldu-
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ğu bölgede hayat normale döndü, barış
ve huzur geldi. Yurtlarını terk etmek
zorunda kalmış Suriyelilerin geri dönüşüne de zemin hazırlamış olduk. Türkiye’nin elinden gelen tüm imkânlarını bu
bölgeler için nasıl seferber ettiğini de
tüm dünya kamuoyu gördü. Çünkü biz
inanıyoruz ki, gönül dünyasını ve insanları imar edemeyenler, yeryüzünü imar
edemezler” denildi.

“Gün Sessiz Kalma Değil, Milli Birlik
Ruhuyla Beraber Olarak Ses Verme
Günüdür”
Türkiye olarak tarafımızın huzurdan, barıştan ve kardeşlik olduğunun belirtildiği
açıklamalarda, “Türkiye’nin terörle mücadeleye dönük çabaları, etnik ve dini
temizlik de dâhil olmak üzere, insanlığa
karşı işlenen suç niteliğindeki PKK, PYD,
YPG ve DEAŞ eylemleri nedeniyle yerlerinden edilmiş Suriyelilerin geri dönüşlerinin önünü açacak, Suriye’nin toprak
bütünlüğü ve birliğinin korunmasına da
katkıda bulunacaktır. Bu nedenle Tür-

kiye’nin başlattığı her harekât, Suriyeli
göçmenler, mazlum ve mağdur durumdaki yerel halk tarafından desteklenmektedir.
Tüm bu gerçekler ışığında, uluslararası
camiayı, teröre karşı ortak duruş sergileme ve evrensel insan haklarını bu bölgede hâkim kılma yönünde niyetlerini açık
bir şekilde göstererek, ülkemize destek
vermeye davet ediyoruz.
Son olarak, şunu da herkesin bilmesini
istiyoruz; Türkiye ve Türkiye ekonomisine yöneltilen tehditlere Türk milleti, iş
dünyası ve sivil toplumu, bir ve beraber
olarak en güzel cevabı verecektir. Bu tehditler karşısında bu vatanın her bir ferdi,
Türkiye’nin geleceği için daha çok çalışacak, daha çok üretecektir. Gün sessiz
kalma değil, milli birlik ruhuyla, bir ve
beraber olarak ses verme günüdür. Öte
yandan, bütün vatandaşlarımızı, özellikle
sosyal medyadaki bilgi kirliliği ve provokasyonlara karşı dikkatli olmaya çağırıyoruz” ifadelerine yer verildi.

“Aramıza Kimse Fitne ve Fesat
Sokamaz”
Bölgede yaşayanların komşumuz ve
kardeşlerimiz olduğu belirtilen basın
toplantılarında; şu ifadelere yer verildi:
“Aynı medeniyetin, aynı kültürün, aynı
inancın mensupları olan bizler arasındaki kardeşlik ve komşuluk hukukunu kimse yok edemez. Aramıza kimse fitne ve
fesat sokamaz, bizi birbirimize düşman
edemez. Türkiye’nin iş dünyasındaki bütün paydaşlar olarak, işvereni, çalışanı,
esnafları olarak; dualarımızla ve bütün
gönlümüzle devletimizin ve kahraman
askerlerimizin yanındayız. Türk Silahlı
Kuvvetlerimizin bölgedeki terör unsurlarını yok edeceğine ve terör örgütlerini
hezimete uğratacağına olan inancımız
tamdır.
Tüm şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyoruz, mekânları cennet olsun. Yaralılarımıza acil şifalar temenni ediyoruz.
Cenab-ı Hak Mehmetçiğimizi korusun,
Ordumuzu muzaffer kılsın. Yar ve yardımcımız olsun.”
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ARSLAN: “KIDEMDE KAZANILMIŞ HAKLARIN
KORUNDUĞU BİR MODELİ TARTIŞMAYA HAZIRIZ”
“Yeni Bir Sistem İnşa Edilmek
İsteniyor”
Arabuluculuk sistemiyle ilgili söylenilenlerin dikkate alınmadığını belirten Arslan,
“Kıdem tazminatı da bu durumla ilişkilidir. Kıdem tazminatı sisteminin açıklarından, arkasından dolanılarak bir yeni
sistem inşa edilmek isteniyor. Bir işveren
işçilere, ‘Size 2, 3 bin lira ödül vereceğim.
Bu aldığınız ödülle ilgili beyanda bulunacaksınız, imza atacaksınız’ diye işçilere
kağıt imzalatıyor. İşçiler birkaç gün sonra
iş akdinin feshedildiğini bilmiyorlar. Tekrar işbaşı yaptırılıyor ve işçilerin o güne
kadar yapmış olduğu hizmetler ile kıdem
tazminatları yok ediliyor. Bu yapılan şey
arabuluculuk sistemi üzerinden yapılıyor.
O yüzden arabulucuk sistemi tartışmalarında arzu ettiğimiz bir noktada değiliz”
dedi.
Genel Başkanımız Mahmut Arslan, HAKİŞ, DİSK ve Türkiye Barolar Birliği tarafından ortaklaşa gerçekleştirilen “4. Emeğin
Hukuku Kurultayı”na katılarak, çalışma
hayatının gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu. Arslan, kıdem tazminatındaki eksikliklerin giderilmesi gerektiğini
belirterek, “Kıdemde kazanılmış hakların
korunduğu bir modeli tartışmaya hazırız” dedi.
HAK-İŞ, DİSK ve TBB’nin ortaklaşa gerçekleştirdiği “İşçilik Hakları Üzerinden
Ekonominin Fonlanması” konulu “Emeğin Hukuku Kurultayı”nın dördüncüsü,
20 Aralık 2019 tarihinde gerçekleştirildi.
Toplantıya Genel Başkanımız Mahmut
Arslan’ın yanı sıra, Türkiye Barolar Birliği
Başkanı Metin Feyzioğlu, Genel Başkan
Vekilimiz ve HAK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Av. Hüseyin Öz, Genel Başkan
Yardımcımız Mehmet Keskin, Genel Sekreterimiz Remzi Karataş, DİSK Konfederasyonu’na bağlı Dev Maden-Sen Genel
Başkanı Tayfun Görgün ve Konfederasyonumuza bağlı sendikalarımızın başkanla-

rı, Ankara Şubelerimiz, yönetim kurulu
üyeleri, hukuk müşavirleri, uzmanları ile
çok sayıda akademisyen ve öğretim üyesi katıldı.

“Birlikte Çalışmaya Varız”
Genel Başkanımız Mahmut Arslan, Emeğin Hukuku Kurultayı’nda yer almanın ve
kurultay toplantılarına katkı vermenin
mutluluğunu yaşadıklarını belirterek,
“Türkiye Barolar Birliği’nin bizimle birlikte gerçekleştirmek istediği her alanda
ve her konuda birlikte çalışmaya varız”
dedi.

“Kıdem Tazminatına 12 Eylül
Zihniyeti Ciddi Bir Müdahale Yaptı”
Kıdem tazminatı fonu tartışmalarının
uzun bir geçmişe dayandığını anımsatan Arslan, “Kıdem tazminatına 12 Eylül
zihniyeti ciddi bir müdahale yaptı. Kıdem
tazminatına tavan getirdiler. Kıdem tazminatı uygulamalarında toplu sözleşmelerle 30 günün üzerindeki artışlar kabul
edilebilirdi ve bu artışlarla kıdem tazminatlarımızı alabiliyorduk. Yasadaki 30
gün sınırı 40 gün, 50 gün, 60 gün olarak
arttırılabiliyordu. Ancak 12 Eylül zihniyeti
buna da bir müdahale yaptı. En yüksek
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devlet memurunun alabileceği miktarının, emekli ikramiyesi miktarının üzerine
çıkamazsınız şeklinde değiştirildi” dedi.

“Kıdem Tazminatı Sistemindeki
Eksiklikler Giderilmeli”
Mevcut kıdem tazminatı uygulamasında mevzuat açısından ve uygulama açısından zorlukların olduğunu kaydeden
Arslan, “Mevcut sistem bizim için yeterli
bir sistem değil. Hem kıdem tazminatına ulaşmak hem kıdem tazminatını
elde etmek, hem de kıdem tazminatına
istisna getiren durumlardan dolayı kıdem tazminatını bütün işçiler alamıyor.
Arabulucukta olduğu gibi işverenler kıdem tazminatı mevzuatının arkasından,
yanından dolanarak kıdem tazminatı
ödemeden işçiden kurtulma yolu ve y
öntemleri var. Bu konuda mevcut sistemdeki eksikliklerin giderilmesini talep
ediyoruz” dedi.
Kıdem tazminatı alabilmek için süre
şartının kaldırılması talebinde bulunan
Arslan, “Kıdem tazminatı almak için 1
yıl süreyle çalışma şartının kaldırılmasını istiyoruz. Bütün işçilerin bir yıl çalışma şartını yerine getirmeden çalıştıkları
süre oranında kıdem tazminatından yararlanmasını istiyoruz. İşçiler 1 yılını doldurmadan başka şirketlere aktarılarak
kıdem tazminatlarını hiç ediliyor. Bunu
görmezden gelemeyiz. Hileleri ortadan
kaldıracak bir sisteme ihtiyacımız var. Bütün işçilerin çalıştığı süre oranında kıdem
tazminatını alabildiği ve kıdem tazminatı
konusunda boşlukların olmadığı bir sistemi inşa etmemiz gerekiyor. Bizim üyemiz
olmadığı için milyonlarca işçinin kıdem
tazminatının yok edilmesine sessiz ve
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duyarsız kalamayız. Bunu çözmek için bir
modele ihtiyacımız var. Var olan hakların
korunduğu, eksik olan yönlerin ortadan
kaldırıldığı bir model olmalı. Sürdürülebilirliği olan, açıkların kapatıldığı, kazanılmış hakların korunduğu bir modeli tartışmaya hazırız” şeklinde konuştu.

“Temsil Krizi Sorunların Çözümünü
Zorlaştırıyor”
Çağdaş demokrasilerde ve gelişmiş ülkelerdeki 3’lü ve 2’li sosyal diyalog mekanizmalarının istenilen ölçüde kurulamadığını dile getiren Arslan, “Endüstri
ilişkiler sistemimizin bir ayağı topal. Çünkü işçilerin sadece yüzde 14’ü örgütlü ve
sendikalı. Hatta bunların bir bölümü de
toplu sözleşme hakkını kullanamadığı
için bu oran yüzde 10’lara kadar geriliyor.
14 milyona yakın kayıtlı çalışanın olduğu
bir ülkede 3 Konfederasyonun bağımsız
sendikalarının yüzde 14’ünü temsil ediyor olması bir temsil krizini de beraberinde getiriyor. Temsil krizi çalışanların
sorunlarının çözümünü zorlaştırıyor. Bunun mutlaka bu ayağının güçlendirilmesi
gerekiyor” diye konuştu.

“Sendikalaşmanın Önünü Açacak
Yeni Adımlara İhtiyacımız Var”
Arabulucuk sistemindeki mağduriyetlerin temsil krizinden kaynaklandığını vurgulayan Arslan, “Toplu sözleşme hakkını
kullanamayan milyonlarca işçinin karşılaştığı zorluklar var. Bunu giderecek bir
düzenlemeye, sendikalaşmanın önünü
açacak yeni adımlara ihtiyacımız var. Biz
sendikalaşmanın olduğu yerde kayıtdışı
olmaz diyoruz. Sendikalaşmanın ve toplu sözleşme düzeninin olduğu yerlerde iş

kazaları ve ölümlü iş kazaları oranı yüzde
1’in altına düşmüştür. Sendikalaşma ile
hem insan kaynağımızı korumuş oluyoruz, hem de sendikalaşmayı yaygınlaştırarak kayıtdışıyla mücadele ediyoruz. Aynı
zamanda adaletli bir gelir dağılımı için
sendikalaşmayı yaygınlaştırmış oluyoruz.
Bunu başarabilirsek diğer sorunlarla ilgili
çözümlerimizin çok daha kolay olabileceğini düşünüyoruz” şeklinde konuştu.

“3 Konfederasyonun Ortak
Sorunlarla Birlikte Mücadele
Etmesini Değerli Buluyorum”
2020 yılı Asgari ücreti ve vergi konusunda 3 Konfederasyon olarak birlikte
hareket etme kararı aldıklarını anımsatan Arslan, “Sayın Ergün Atalay’ın daveti üzerine vergi ve dijital vergi kanun
tasarısı mecliste görüşülürken bir araya
geldik. Vergi sistemine yönelik ortak bir
deklarasyon yayınladık. Daha sonra DİSK
Genel Başkanı ile de görüştük” dedi. 3
işçi Konfederasyonunun ortak sorunlarla
ilgili attığı adımı değerli bulduğunu söyleyen Arslan, “Vergi sisteminin özellikle
çalışanların yıl içerisindeki gelirlerinin
geçmişten bu tarafa kıyasladığımız zaman daha düşük gelirlerle bir üst gruba aktarılmış olması büyük bir haksızlık
ve adaletsizliktir. 2009 yılında bir asgari
ücretli yılın sonunda yüzde 15’lik dilimi
atlarken, 2019 yılında yılın 6’ncı ayında
yüzde 20’lik dilime girecek bir sistemle
karşı karşıya kalıyor. Bunun süratle düzenlenmesi gerekiyor. Bizim talebimiz
asgari ücret miktarı oranındaki bütün
çalışanların ücretler vergi dışı bırakılmasıdır” dedi.
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GENEL BAŞKAN VEKİLİMİZ ÖZ,
4. EMEĞİN HUKUKU KURULTAYI’NDA KONUŞTU
Genel Başkan Vekilimiz ve HAK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Av. Hüseyin Öz,
HAK-İŞ, DİSK ve Türkiye Barolar Birliği
tarafından ortaklaşa gerçekleştirilen “4.
Emeğin Hukuku Kurultayı”nın son oturumunda konuştu.
20 Aralık 2019 tarihinde, HAK-İŞ, DİSK ve
TBB’nin ortaklaşa gerçekleştirdiği “İşçilik
Hakları Üzerinden Ekonominin Fonlanması” konulu “Emeğin Hukuku Kurultayı”nın dördüncüsü gerçekleştirildi.
Genel Başkan Vekilimiz ve HAK-İŞ Genel
Başkan Yardımcısı Av. Hüseyin Öz, kurultayda panelist olarak yer aldı.
Genel Başkan Vekilimiz Hüseyin Öz, arabuluculuk sisteminin müessesinin gönüllü olması gerektiğini söyledi.

“Arabuluculuk Sistemi Yeniden
Gözden Geçirilmelidir”
Arabuluculuk sisteminin Türkiye’de zorunlu olarak devreye sokulduğunu belirten Öz,”Bu müessesenin uygulandığı
ülkelerde kayıtlı sistem var. Bizim ülkemizde ise büyük oranda kayıt dışı istihdam var. Bu sebeple arabuluculuk müessesinin zorunlu değil, gönüllü olması
gerektiği, tarafların ihtiyati müracaat
edip etmeme hususunda serbest bırakılması gerektiği düşüncesini yazılı ve sözlü
olarak tüm mecrada ifade ettik” dedi.
Türkiye’de kayıt dışı istihdamın yüksek
olduğunu belirten Öz, “Türkiye’de çok
önemli bir sorun var, kayıtlı istihdam sistemini AB ve ABD’de olduğu gibi sağlayamadık. Kayıtlı sistem olmadığı için masaya oturduğunuz zaman mahkemenin
huzurunda işverenin insafına terk edilmiş işçilik alacağı ile karşı karşıya kalıyorsunuz. Mahkemede sistemin sağlıklı bir
şekilde işletilmesi, belgelerin toplanması
ve bunun üzerinden işçilik alacaklarının
tespiti mümkünken, arabuluculuk aşamasında tekrar başa dönülüyor.
Arabuluculuğun bugün konuştuğumuz
kıdem tazminatını hemen hemen tamamen ortadan kaldıracak bir yapıya büründüğünü rahatlıkla söyleyebiliriz. Öyle
bir arabuluculuk sistemi işletiliyor ki, ara-

bulucu arkadaşlarımız alacak ne kadar
olursa olsun pazarlığa 5 bin TL ile başladıklarını ifade ediyorlar” diye konuştu.

“İşçilere Haklarını Öğretmeliyiz”
İşçilerin haklarını bilmediğini ifade eden
Öz, “İşçi arkadaşlarımızın ellerinde iş
sözleşmesi yok, puantaj kayıtları yok,
izin kullandıklarına ilişkin belgeler yok,
hafta tatili ve genel alacakları ile
ilgili kayıtlar yok. SGK’nın
sistemi içerisinde çalışanların çoğu için asgari
ücret üzerinden ücret
bildiriliyor. Çalışanların
ücretleriyle ilgili bir
kayıt dışılık söz konusu. Bütün bunları
bir araya getirdiğiniz
zaman işçinin elinde
hiçbir kayıt yok, işçiler arabulucunun önüne gidiyor ve
arabulucunun önünde bir temsilcisi olmaksızın kendi kendini temsil etme gibi
bir durumla karşı karşıya kalıyor” dedi.
Türkiye’de yargılama sürelerinin en az
3-5 yıl sürdüğünü belirten Öz, “En az 5

yıl süren yargılamalar için, ‘Gelin siz bu
kadar uzun süren yargılama süreçleri içerisine dahil olmayın çok hızlı bir şekilde,
arabulucu evresinde bu işi halledelim’
deniyor. Evet arabuluculuk aşamasında
halloluyor ama işçinin aleyhine halloluyor. Bu nedenle arabuluculuk sisteminin
yeniden gözden geçirilmesi gerekir. Bütün bu işçilik alacakları kamu düzeniyle ilgili değil, tamamen işverenin insafına terk edilerek
çözülüyor” diye konuştu.

“Yargının Sağlıklı
İşlememesinin
Faturası İşçiye
Kesilmemelidir”
Hükümetlerin kayıt
dışılıkla mücadele etmesi gerektiğini belirten Öz,
“Kayıtlı sistemle işçi çalıştıran
işletmeler, usulüne uygun olarak
işçinin hakkını öderken diğer taraftan da
kayıt dışı işçi çalıştıranlarla kendilerini
mukayese ettikleri zaman, kendi aleyhlerine bir haksız rekabetin olduğunu ifade ediyorlar. Kayıt dışı istihdamın içinde
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yenilenmesi gerektiğini ifade eden Öz,
“Sistemin yenilenmesini istiyoruz, ancak
bu sistem yeniden kurgulanırken; çalışanların 1936 yılından bugüne elde ettikleri kıdem haklarına dokunulmamalıdır”
dedi.

“Prim Ödeme Gün Sayısı 500 Güne
İndirilmeli”

olmayan, her şeyini kayıtlı istihdama göre
uygulayan işverenler tam tersini yapanlar
karşısında haksız rekabete karşı karşıya
kalıyor. Bizim de işçi konfederasyonları
olarak kayıt dışılıkla mücadele etmemiz
gerekir. Yargılama süresinin kısaltılması
hükümetin temel görevidir, yargı Türkiye
Cumhuriyeti’nin temel erklerinden bir tanesidir. Yargının sağlıklı bir şekilde işlemesini sağlamak Türkiye Cumhuriyeti hükümetinin temel görevlerinden bir tanesidir.
Yargının sağlıklı işlememesinin faturası işçiye kesilemez, kesilmemelidir” dedi.
Arabuluculuk sistemi içerisinde Türkiye
Barolar Birliği’nin teklifini kayda değer
bulduğunu ifade eden Öz, “Ülkemizde
yeteri kadar hukukçu var. TBB Başkanının
ifade ettiği gibi özellikle müzakere teknikleri konusunda, sorun çözme yöntemleri
hususunda eğitimler verilmek suretiyle
arabuluculuk oturumlarında görev yapabilirler. Böylece emekçileri, işçi alacaklarının temini hususunda, masada çalışanların temsilcisiz kalmak suretiyle kendi
haklarından vazgeçerek, tamamen kendi
aleyhlerinde bir anlaşma yapmaktan onları caydıracak bir pozisyona getirebiliriz”
diye konuştu.

“Arabulucuların Ücretleri İşsizlik
Ödeneği Fonundan Ödenebilir”
Arabuluculuk müessesesi içerisinde görev yapacak hukukçuların ücretlerinin işsizlik ödeneği fonundan ödenebileceğini
söyleyen Öz, “Nihayetinde işçiden veya
işçi adına işveren tarafından kesilmiş işsizlik ödeneklerinden karşılanacak olması doğal bir durumdur” dedi.
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Kıdem tazminatı konusunun Türkiye’de
uzun yıllardır konuşulan bir konu olduğunu hatırlatan Öz, “Fon sistemiyle ilgili
2013’te hazırlanan bir taslak dışında ne
bizim konfederasyonumuzla ne de diğer
işçi konfederasyonlarıyla paylaşılan bir
taslak olmadığını belirtmek isteriz. Kıdem
tazminatı fonuyla ilgili bir düzenleme yapılmak isteniyor. Biz mevcut sistemle ilgili
HAK-İŞ olarak şunu söyledik; elimizde çok
net istatistiki bilgiler yok, ama herkesin
kabul ettiği bir şey var ki, büyük işletmelerin içerisinde çalışan işçi arkadaşlarımız
hariç, çalışanların büyük çoğunluğu, yaklaşık %80’i kıdem tazminatına erişemiyor.
İstatistiki verilere göre; mavi yakalıların
%15, beyaz yakalıların %35’i kıdem tazminatına ulaşabiliyor. Büyük çoğunluğun
yararlanamadığı bir sistem var. Biz bütün
çalışanların yararlanabileceği bir sistemin yeniden kurgulanmasından yanayız.
Mevcut sistem işverenlerin lehine işleyen
bir sistemdir. Kıdem tazminatı sisteminin

İşsizlik ödeneğiyle ilgili düzenlemenin
çok sert olduğunu ve çalışanların yeterince işsizlik ödeneğinden faydalanamadığı düşüncesini dile getiren Öz, şöyle
konuştu: “Birincisi, Neden prim ödeme
sayısı 3 yıl içerisinde asgari 600 gün olarak öngörülüyor? Özellikle mevsimlik
çalışanlar ve geçici işçi olarak çalışanlar
bakımından arkadaşlarımızın işsizlik ödeneğinden istifade etme şansları yok. Dolayısıyla prim ödeme gün sayısının daha
aşağıya, en azından 500 güne indirilmesi
gerekiyor. İkincisi, Batı ülkelerindeki işsizlik ödeneklerine bakarsak bizim işsizlik
ödeneğimiz son derece düşüktür. Asgari
ücretin yüzde 40’ı ile yüzde 80’i arasında bir miktar. Siz ne kadar ücret alırsanız
alın, alabileceğiniz işsizlik ödeneği miktarı asgari ücretin azami yüzde 80’nine
tekabül ediyor. Dolayısıyla burada da bir
revizyona ihtiyaç var. Alınabilecek işsizlik
ödeneği miktarının da artırılması gerektiğini düşünüyoruz. Üçüncüsü, işsizlik
ödeneği süresinin iyileştirilmesi gerekiyor. 600 gün prim ödemiş bir çalışan
ancak 6 ay süresince ödenek alabiliyor.
6 aydan sonra işçinin ne yapacağına dair
cevap yok. Bu sorunların acilen düzeltilmesi gerektiği ve bu ödeneğin işçiden
yana olmasında ısrarcı olduğumuzun altını çiziyoruz.”
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ARSLAN’DAN GAZETECİLER GÜNÜ’NDE
ANLAMLI ZİYARET

Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler
Günü dolayısıyla Anadolu Ajansı Genel Müdürlüğü ve NTV Ankara Temsilciliğini ziyaret ederek gazetecilerin gününü kutladı.
Kırmızı karanfil verdi.
Anadolu Ajansı’nı ziyaret eden Arslan, AA Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Özkaya ve AA Genel Müdür Yardımcısı ve Genel Yayın Yönetmeni Metin Mutanoğlu’nu makamlarında ziyaret etti.
Arslan, Mutanoğlu ile birlikte Anadolu Ajansı bünyesindeki yayın servislerini gezerek çalışanların 10 Ocak Çalışan Gazeteciler
Günü’nü kutladı. Gazetecilerle sohbet ederek kırmızı karanfil
takdim etti.
Gazeteciliğin fedakârlık isteyen, zor bir meslek olduğunu belirten Arslan, Anadolu Ajansı çalışanlarının yurt içinde ve yurt
dışında özverili bir şekilde gazetecilik faaliyetlerini yürüttüğünü
söyledi.
Arslan, Anadolu Ajansı eski genel müdürlerinin fotoğraflarının
yer aldığı ve içerisinde tarihi daktilo, fotoğraf makinası ve kameraların sergilendiği müzeyi gezdi.
Anadolu Ajansı ziyaretinin ardından Arslan, NTV Ankara Temsil-

ciliğini ziyaret etti. Arslan NTV Televizyonu’nda NTV Ankara Haber Müdürü Uğur Şevkat ve NTV Ankara İstihbarat Şefi Ahmet
Ergen ile bir araya geldi.
Arslan, Ergen ile birlikte NTV binasındaki gazetecileri ziyaret
ederek kırmızı karanfil dağıttı.
Arslan NTV Televizyonunda yayın servisi, reji ve kameramanları
ziyaret etti. Kameramanların bulunduğu odayı ziyaret ederek
gazeteciler gününü kutlayan Arslan, habercilerin kamerasını
omuzlayarak kısa bir süre çekim yaptı.
Gazetecilerin mesai kavramı gözetmeden en zor şartlarda bile
toplumu bilgilendirdiğini söyleyen Arslan, “Bütün zorluklara
rağmen ulusal ve uluslararası alanda görevini başarılı bir şekilde layıkıyla yerine getiren basın emekçilerini yürekten kutluyorum. 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününüz kutlu olsun”
ifadelerini kullandı.
Ziyaretinde Arslan’a, HAK-İŞ Konfederasyonumuza bağlı Medya-İş Sendikası Genel Başkanı Sezai Ballı, HAK-İŞ Basın Müşaviri
Birsen Çiçek, Basın Müşavirimiz Sami Sandal ve HAK-İŞ Basın
Birimi personeli Ersin Odabaşı eşlik etti.
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GENİŞLETİLMİŞ BAŞKANLAR KURULUMUZ
ARSLAN BAŞKANLIĞINDA TOPLANDI

Genişletilmiş Başkanlar Kurulumuz 21 Ekim 2019 tarihinde Genel Başkanımız Mahmut Arslan başkanlığında, Ankara’da toplandı.
Genel Başkanımız Mahmut Arslan başkanlığında toplanan
Başkanlar Kurulumuza, Kurucu Genel Başkanımız Hüseyin
Tanrıverdi, Genel Başkan Vekilimiz ve HAK-İŞ Genel Başkan
Yardımcısı Av. Hüseyin Öz, Genel Başkan Yardımcılarımız
Halil Özdemir, Celal Yıldız, Mehmet Keskin ve Genel Sekreterimiz Ali Rıza Yılmaz, Genel Merkez Denetim ve Disiplin
Kurulu üyeleri, Şube, İl ve Bölge Başkanlarımız, profesyonel şube yöneticilerimiz ve Genel Merkez uzmanlarımız
ile basın mensupları katıldı. Başkanlar Kuruluna ayrıca Öz
Güven-Sen Genel Başkanı Ömer Yılmaz, Öz Maden-İş Sendikası Genel Başkanı Fahrettin Kütükçü, Öz İnşaat-İş Genel
Başkanı Zekeriya Koca katıldı.

“5 Binden Fazla İşçi İşten Atıldı”
Başkanlar Kurulu’nda konuşan Genel Başkanımız Mahmut
Arslan, 31 Mart Yerel Seçimleri sonrası bazı belediyelerde
HAK-İŞ‘e bağlı sendikalardan 5 binden fazla işçi işten atıldı.
Yenilenen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi
sonrası sadece İstanbul Büyükşehir’de bin 300’den fazla
emekçinin işine son verildi” dedi.
İşten çıkarmalara karşı mücadelemizin devam ettiğini belirten Arslan, haksız ve hukuksuz işten çıkarmalar ve sen-
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dikal baskılardan en büyük zararı HİZMET-İŞ Sendikamız ve
HAK-İŞ gördü. İşten atılan arkadaşlarımızın işe iadeleri için
elimizden gelen gayreti göstereceğiz” diye konuştu.

“Baskılara Boyun Eğmeyeceğiz”
“31 Mart seçimlerini ağıt yakacağımız, ağlayıp sızlayacağımız bir kısım şikâyetten öte görerek bize kattıklarını dikkate alıp yolumuza devam etmemiz gerekiyor” diyen Arslan,
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“HAK-İŞ’e yönelik operasyonların yürütüldüğü kriz dönemlerinde HAK-İŞ
krizleri aşarak daha güçlenmiştir. 12
Eylül bizim için yıkımdır, ama sendikamız bu sıkıntıdan küllerinden yeniden
doğmuştur. 28 Şubat bizim için büyük
sıkıntıdır, ancak HAK-İŞ bu dönemde
de güçlenerek çıkmıştır. 1989 yerel
seçimlerinde büyük sıkıntı çektik, ama
94 yerel seçimlerinde yeniden ayağa
kalktık. Asla teslim olmayacağız, baskılara boyun eğmeyeceğiz. Bütün bu
olup bitenler sendikal mücadelemizin
ne kadar önemli olduğunu bize göstermiştir. Bizi hedef alanlar, kendi belediyesinde çalıştırmak istemeyenler biz
yaşasın istiyoruz. Biz onlarla bir siyasi
mücadele yapmıyoruz. Biz hiç kimse ile
hatta bizi hedef alanlarla bile çatışmak
istemiyoruz. Biz diyoruz ki ‘gelin birlikte
çalışalım.’ Muhalefetin kazandığı bütün
belediyelere de bunları söyledik. Biz
sendikacıyız, siyasi parti değiliz. Bizim
amacımız üyelerimizin hak ve hukukunu savunmak, sendikalarımıza ve üyelerimize yönelik baskıya karşı durmaktır” dedi.

“Yürüyüşümüz Türkiye Sendikal
Hareketi İçin Tarihe Malolmuş
Mücadeledir”
Sendikamız tarafından Bolu’dan Ankara’ya gerçekleştirilen Emek ve Adalet
Yürüyüşü’müzün Türk sendikal hareketi

içinde tarihe mal olmuş en önemli mücadele olduğunu belirten Arslan, “31
Mart Yerel Seçimleriyle birlikte operasyona maruz kaldık. Operasyonlara karşı
HAK-İŞ’e yakışan üslupta ve HAK-İŞ’e
yakışan şekilde cevap verdik, bu mücadelemizde 12 günlük yürüyüşümüzde
hiçbir yere zarar vermedik, hiç kimseyi
incitmedik, kamu malına zarar vermedik, yürüyüşümüzde bizi işten atanlara
bile hakaret etmedik, üyelerimizin işe
dönmeleri gerektiğini ve seçim öncesi
verdikleri sözleri tutmalarını isteyerek
yürüdük. Şehirlerden geçerken halkın
desteğini aldık. Şoförlerin klakson çalarak bize desteklerini gösterdikleri bir
yürüyüş gerçekleştirdik. Bu yürüyüş ile
mücadelenin nasıl yapılacağını Türkiye
sendikal hareketine ve dünyaya gösterdik” diye konuştu.

“İstanbul Büyükşehir Belediyesi
Bizim İçin Bir Laboratuvar
Olmuştur”
HAK-İŞ’in bağımsız ve özgür bir konfederasyon olduğunu belirten Arslan,
“Bu bağımsızlık kolay iş değildir. Bütün
İstanbul’daki şer odakları sendikamıza
yapılan saldırılara rağmen burada tarihi bir destan yazdık. İstanbul Büyükşehir Belediyesi bizim için bir laboratuvar
olmuştur. İşçilerle birlikte olursanız, yanında olursanız, işçinin zor gününde, iyi
gününde bağlarınızı koparmamışsanız

işçiler, şartlar ne olursa olsun sizinledir. İşçilerle bağınızı koparmayın. İstanbul’da dört aydır büyük bir mücadele
veriyoruz. Bu mücadelenin merkezinde birlikte olduğumuz arkadaşlarımız
var. Arkadaşlarımız 4 aydır İstanbul’da
mücadele veriyor. Ankara’dan şube
başkanlarımız, diğer illerden şube başkanlarımız oradalar. Sokak sokak İstanbul’u gezdiler. İşçilerle yüz yüze, el ele
bu mücadelenin nasıl yapıldığını gösterdiler. Bunu büyük ölçüde başardığımızı buradan ifade etmek istiyorum.
31 Mart seçimleri bize bunları öğretti.
Bizim her türlü tehdide karşı bir tek dayanağımız var; işçiler” diye konuştu.

“Mücadelemizi Ekmek ve Emek
Mücadelesi Dışına Çıkarmadık”
Yapılan eylemlerle ilgili hiçbir şikayet
almadıklarını ifade eden Arslan, “Biz
mücadelemizi ekmek, emek mücadelesi dışına çıkarmadık, siyasi mücadeleye
taşımadık. Biz CHP’yi, bir başkasını kurumsal olarak hedef alamayız. Biz CHP
içinde yanlış yapanlara karşı mücadele
ettik. Endişeler için hep şunu söyledim:
Biz doğru olanı yaptık. Bedeli ne olursa
olsun ödeyeceğiz. Bu bedelleri ödemek
için yola çıktık. Bolu mücadelemiz bir
doktora tezidir. İstanbul mücadelemiz
bir doktora tezidir. Bunlar Her gün yeni
bir propagandaya karşı neleri gerçekleştirdiğimizi gördüğümüz bir laboratu-
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var olmuştur. Bütün olup bitenler bizim
için tarihi bir derstir” dedi.

“Her Alanda Örgütlenme
Çalışmamıza Hız Vermemiz
Lazım”
Sendikamızın bundan sonraki süreçte
sadece belediyelerde değil her alanda
örgütlenme çalışması yapacağını ifade
eden Arslan, “Kapıcılar, temizlik şirketleri, ev temizlikçileri ve İş-Kur vasıtasıyla Toplum Yararına Proje (TYP) kapsamında çalışanların da örgütlenmesine
hız vermeliyiz. Biz farklı kesimlerle örgütlenirsek geleceğimizi güvence altına alırız. 80 bin üyeden aidat alıp, 300
bin kişiye hizmet veriyoruz, sahada
olacağız, 14 milyon işçinin HAK-İŞ’ten
beklentisi var. Pek çok iş kolunda bizden beklenti var, yılmadan usanmadan
mücadele edeceğiz. Biz bunların sesine
kulak vereceğiz” dedi.

“Diyarbakır’da Nöbet Tutan
Annelere Tam Destek Veriyoruz”
Diyarbakır’da HDP önünde eylem yapan annelerin eylemine destek verdiklerini sözlerine ekleyen Arslan, “Biz
bu desteği sürdüreceğiz. Önümüzdeki
günlerde her il başkanlığımız, sadece
kadın üyelerimizden oluşan ekipler bu
annelerin yanında yer aldığımızı bizzat yaşayarak göstermemiz gerekiyor.
Diyarbakır annelerinin çocuklarına
kavuşması noktasında hem kamuoyu
oluşturmak hem seslerini duyurmak
için HAK-İŞ görev üstlenmiştir. Bu anneleri yalnız bırakmayalım. O annelerin
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manevi desteğe ihtiyacı var. Bu eylemleri görmezden gelip kapatmak istiyorlar” dedi.

Barış Pınarı Harekatı’na Karşı Kara
Propaganda Yürütülüyor
Türkiye’nin kendi güvenliğini korumak
adına uluslararası hukuktan doğan
hakkını kullanarak başlattığı Barış Pınarı Harekatı’na karşı batı medyasında
karalama kampanyaları başlatıldığını
belirten Arslan, “Bu kara propaganda
ile harekatı gölgelemeye çalışıyorlar.
Hiçbir devlet kendi güvenliğini bir başkasının eline bırakamaz, eline silah alan
teröristlere karşı cevapsız kalamaz. Batı
medyasında yer alan kara propagandaya dikkat edilmesi gereklidir. Bütün
bunlara rağmen ülkemiz 9 gün gibi kısa
bir süre içinde hedeflerini gerçekleştirmiştir. Bu bir savaş değil, bir işgal değil, terör operasyonudur ve bu yapılan
operasyon diğer yapılan operasyonlar
gibi ülkemizin geleceği, Suriye’nin toprak bütünlüğünü korumak için yapılmıştır. Biz bu harekata tam anlamı ile
destek veriyoruz” dedi. Umarız ki Soçi’de gerçekleşecek olan zirvede bölgedeki sorunun tamamen çözüleceği bir
anlaşmayı gerçekleştirmiş oluruz” diye
konuştu.
III. Uluslararası Kudüs Konferansı’nın
‘’Kudüs İçin Hep Birlikte’’ sloganıyla
22 Ekim’de gerçekleştirileceğini hatırlatan Arslan, “Kudüs’ü Ankara’dan,
İstanbul’dan, Mekke’den, Medine’de,
Şam’dan, Halep’ten ayırmamız müm-

kün değil. Kudüs bizim için birkaç yönüyle çok anlamlı, Mescid-i Aksa’nın
bulunduğu yerdir, Kuran-ı Kerim’de etrafı mübarek kılınan yerdir Kudüs, Hz.
Peygamberin Mirac’a yükseldiği yerdir
Kudüs. 400 yıl Osmanlı himayesinde
barış kenti olan bir şehirdir. Bu sebeplerle bizim için ayrı bir öneme sahiptir.
Bir insan olarak Kudüs’e yönelik sorumluluklarımız var” diye konuştu.

Genel Başkan Yardımcılarımız
Bilgilendirmelerde Bulundu
Genel Başkan Vekilimiz Av. Hüseyin Öz,
yetki, toplu iş sözleşmesi, 696 Sayılı Kararnamenin uygulanması konusu, Yüksek Hakem kurulunun kararları, KYK uygulamaları, KHK ile kurulan şirketlerin
yetki süreçleri, ilave tediye ve hukuki
konularda bilgi verdi.
Teşkilatlanmadan sorumlu Genel Başkan Yardımcımız Halil Özdemir, teşkilatımız ve teşkilatlanma çalışmalarımız,
örgütlenme oranları, yeni örgütlenme
alanları, teşkilatlanma yetki süreci ve
yetki belgesi konuları hakkında bilgilendirmelerde bulundu.
Mali işlerden sorumlu Genel Başkan
Yardımcımız Celal Yıldız, Sendikamızın
mali işleri ve aidat takibi gibi konular
hakkında bilgi verdi.
Eğitim ve Sosyal İşlerden Sorumlu
Genel Başkan Yardımcımız Mehmet
Keskin, Eğitim ve Sosyal İşler Genel
Başkanlığımızın önümüzdeki dönemde
sendikal eğitim seminerleri ve faaliyetleri hakkında bilgilendirmede bulundu.

Celal YILDIZ Genel Başkan Yardımcısı

İŞÇİLERİN EMEĞİNE
GÖZ DİKENLER
Geçtiğimiz yıl gerçekleştirilen yerel seçimler sonrasında yönetimi değişen bazı CHP ve HDP’li belediyelerde
emekçileri hedef alan mobbing, sürgün ve işçi kıyımları
yaşandı. Ve bu durum, yoğun olmamakla birlikte hala
devam etmektedir.
Bu, Konfederasyonumuz HAK-İŞ ve Sendikamız HİZMET-İŞ’e yönelik bir operasyondu. Zira baskı, sürgün ve
işten çıkarmaya maruz kalan emekçilerin büyük çoğunluğu sendikamız üyesiydi. Bir kısım sözde sendikalar ve
onlarla birlikte hareket eden bazı bazı yönetimleri binlerce üyemizi tehdit ve baskıyla sendikamızdan istifa ettirdiler. İstifa etmeyenleri sürgün ettiler, işten çıkardılar.
İşin en acı yanı, bu baskı ve kıyımları yapanlar veya yapılmasına destek olanlar maalesef iş ve işçi kelimelerini
ağızlarına pelesenk edenlerdir. Başta parti genel başkanları ve belediye başkanları olmak üzere, seçimden
önce meydan meydan dolaşarak işçinin alın terinin
kutsal olduğunu, kimsenin işiyle oynanmayacağını vaat
edenler, seçimden sonra, verdikleri sözleri unuttular ve
1 Nisan sabahı işçilere yönelik operasyona başladılar.
Üstelik bir kısım sözde sendikalarla işbirliği yaptılar.
Sendikacıların belediyelere ait iş yerlerine giderek işçilere kendi sendikalarına geçmeleri yönünde yaptığı
tehditleri, baskıları görmezden gelerek hem suça ortak
oldular hem de makamlarını kötüye kullandılar.
Büyük çoğunluğu HİZMET-İŞ üyesi olan HAK-İŞ’li 350
işçi sürgün edildi, 30 bini aşkın işçi sendikasından istifa
ettirildi, 6 bin 357 işten çıkarıldı.

Oysa bunlar yüz kızartıcı hiçbir eylemde bulunmayan,
haklarında herhangi idari bir kovuşturma olmayan, işini severek icra eden, İstanbulluların daha güzel, daha
rahat, daha güvenli bir şehirde yaşamaları için çalışan,
evlerine ekmek götürüp, çocuklarını okutup vatana,
millete hayırlı evlat yetiştirmek için çalışan emekçilerdi.
Kamuoyu önünde, kitlelere boy gösterip işçi hakkı diye
nara atanlar on binlerce işçinin hakkına girdiler.
HAK-İŞ ve HİZMET-İŞ olarak, belediye yönetimi hangi
partiden olursa olsun, emekçilere yönelik baskı, tehdit,
sürgün ve işten çıkarmalar karşısında sessiz kalmadık.
Üyemiz olsun olmasın, haksızlıklara karşı ivedilikle harekete geçerek, mağdur durumdaki tüm emekçilerin
haklarını almak için mücadele başlattık. İlkin Bolu’da
oturma eylemi, ardından Bolu’dan Ankara’ya 200 kilometrelik ‘Emek ve Adalet Yürüyüşü’nü gerçekleştirdik.
İBB'de işten çıkarılan emekçilerin Saraçhane'de uzun
bir süredir devam eden eylemlerine desteğimizi sürdürüyoruz.
Diğer tarafından Antalya Büyükşehir Belediyesi’nde 26
Temmuz’da başlattığımız Grevimiz kararlılıkla devam
etmektedir.
Bolu’da 127 gün devam eden oturma eylemi ve ardından 12 gün süren Emek ve Adalet Yürüyüşü’müz sonrası, Bolu Belediyesi’nde işten çıkarılan üyemiz emekçiler
işe geri alındılar, mücadeleyi zaferle sonuçlandırdık.
Bolu’da kazandığımız zaferi, inşallah diğer belediyelerde yaşayacağız.
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HAK-İŞ’TEN ÜCRETLER İÇİN VERGİ ADALETİ MÜCADELESİ

HAK-İŞ, “Dijital Hizmet Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve
375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede değişiklik yapılması
hakkında kanun teklifi” ile ilgili olarak, ülke uygulamalarını inceleyerek bir görüş ve öneriler raporu
hazırladı.
HAK-İŞ ve HİZMET- İŞ Genel Başkanı
Mahmut Arslan, akademisyenler ve
konunun uzmanları tarafından hazırlanan raporu, TBMM Başkanı Mustafa Şentop başta olmak üzere, siyasi
parti genel başkanlarına, Hazine ve
Maliye Bakanı Berat Albayrak’a,
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk’a,
partilerin grup başkanvekillerine,
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu
Başkanına, Cumhurbaşkanlığı Strateji
ve Bütçe Başkanına ve Gelir İdaresi Başkanına sundu.
Arslan, “Konfederasyonumuzun öncelikleri arasında bulunan vergi sisteminin yeniden oluşturulması çalışmalarına ilişkin kaygı ve önerilerimizi yetkililere ilettik. HAK-İŞ
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olarak, vergi adaleti, sosyal devlet ilkesi ve ailenin korunması
ve güçlendirilmesi konusundaki mücadelemizi sürdüreceğiz”
dedi.
HAK-İŞ ve HİZMET- İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, Türkiye Büyük Millet Meclisi gündeminde bulunan “Dijital Hizmet Vergisi Kanunu
ile Bazı Kanunlarda ve 375 sayılı Kanun
Hükmünde Kararnamede değişiklik
yapılması hakkında kanun teklifine”
ilişkin şu değerlendirmelerde bulundu:
“Konfederasyonumuz HAK-İŞ, gelir dağılımının adil bir şekilde gerçekleşmesine yönelik olarak bireylerin gelirlerine, harcamalarına ve
servetlerine göre vergiye tabii tutulması
konusundaki her türlü çalışmayı desteklemektedir. Bu bağlamda, Meclis gündeminde bulunan kanun teklifinde öngörülen, dijital
hizmetlerin vergiye tabii tutulması ve yüksek gelir
gruplarından daha yüksek gelir vergisi kesintisi yapılmasını olumlu gelişmeler olarak değerlendiriyoruz.
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Ücretli çalışanlar ve diğer kazanç sahipleri
arasındaki eşitsizlik giderilmelidir: Ücretli
çalışanlar vergi matrahından herhangi
bir indirim yapamazken, diğer kazanç
sahipleri kendileri ve aile fertleri için
yapmış oldukları masrafların bir kısmını
vergi matrahından düşürebilmektedirler.
Bir kimsenin kendisi ve diğer aile fertleri
için yapmak zorunda olduğu gıda,
barınma, giyim, ısınma, elektrik, sağlık,
eğitim gibi giderlerinin gelir vergisi
matrahından mahsup edilmemesi,
adil olmadığı gibi eşitlik ilkesine de
aykırıdır. Bu açıdan ücretli çalışanların
da tıpkı diğer mükelleflerde olduğu gibi
birtakım giderlerini vergi matrahından
indirebildikleri bir sisteme geçilmesi
gerekmektedir.
Bununla birlikte vergi politikalarının bu şekilde parça parça ele
alınarak düzenlenmesini de önemli bir eksiklik olarak görüyoruz. Dengeli bir gelir dağılımı bakımından adil, eşitlikçi ve hakkaniyete dayalı bir vergi sistemi zorunlu olup, mevcut sistemin
bir bütün olarak ele alınarak, vergi adaletinin sağlanmasına
yönelik kapsamlı bir çalışma yapılmasını da zorunluluk olarak
görüyoruz.
Bu yönde yapılacak çalışma ve oluşturulacak vergi politikalarında;
Gelirlerin vergilendirilmesinde, birinci gelir vergisi diliminin üst
sınırı, ortalama gelire sahip bir çalışanın yıllık brüt ücretinin
toplamı tutarına göre belirlenmelidir: 2007 yılında belirlenen
birinci gelir diliminin üst sınırı 15,26 brüt asgari ücrete tekabül etmekte iken, bu oran yıllar içerisinde giderek azalmış ve
2019 yılında asgari ücretin 7 katına kadar gerilemiştir. Bu nedenle 2014 yılından itibaren asgari ücretle çalışanlar dahi yıl
içerisinde ikinci gelir vergisi diliminden (%20) vergilendirilmeye
başlanmıştır. Her ne kadar asgari ücretle çalışanın ücreti asgari
ücretin altına düşmemekte ise de, özellikle evli ve çocuklu çalışanlara sağlanan asgari geçim indiriminin gelir vergisi nedeniyle azalması dolayısıyla bu çalışanların eline geçen net ücret
yılın son aylarında azalmaktadır. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve
Bütçe Başkanlığı verilerine göre 2019 yılı Temmuz zamlarına
göre, ortalama işçi ücreti (AGİ hariç) 5.389,50 TL’dir. Ücretli çalışanların vergi dilimi oranlarındaki artışlardan en az oranda etkilenmesinin yollarından birisi de birinci vergi diliminden (%15)

ikinci vergi dilimine (%20) geçiş miktarı olarak, ortalama işçi ücretinin 1 yıllık tutarının belirlenmesidir. Bununla birlikte diğer
vergi dilimleri oranlarının da düşürülmesini talep etmekteyiz.
Ailenin desteklenmesi ve güçlendirilmesi bakımından vergilendirmede aile yükümlülükleri etkin bir şekilde dikkate alınmalıdır: Bekar ve çocuksuz bir çalışan ile evli ve çocuklu çalışan
kimselerin aynı oranda vergiye tabii tutulmaları, öncelikle vergi
adaletine uygun değildir. Ailenin korunması prensibinden hareketle Avrupa Birliği ülkelerindeki uygulamalar incelenebilir.
Örneğin; Almanya’da 9.168 Avroya (2019 yılı için) kadar olan
gelirler vergilendirme dışı bırakılırken, evliler için söz konusu
miktarın iki katına (18.336 Avro) çıkarıldığı görülmekte, buna
ilave olarak her bir çocuk için 7.600 Avro gelir de ayrıca vergilendirme dışı bırakılmaktadır. Böylece bireylerin aile yükümlülüklerinin etkin bir şekilde dikkate alındığı adil bir vergilendirme sistemi gerçekleştirilmeye çalışılmaktadır. Ülkemizde de
bu yönde bir uygulama yapılması halinde ailenin vergi yükü
hemen hemen yarıya yakın oranda azalmış olacaktır.
Ücretli çalışanlar ve diğer kazanç sahipleri arasındaki eşitsizlik
giderilmelidir: Ücretli çalışanlar vergi matrahından herhangi
bir indirim yapamazken, diğer kazanç sahipleri kendileri ve aile
fertleri için yapmış oldukları masrafların bir kısmını vergi matrahından düşürebilmektedirler. Bir kimsenin kendisi ve diğer
aile fertleri için yapmak zorunda olduğu gıda, barınma, giyim,
ısınma, elektrik, sağlık, eğitim gibi giderlerinin gelir vergisi matrahından mahsup edilmemesi, adil olmadığı gibi eşitlik ilkesine
de aykırıdır. Bu açıdan ücretli çalışanların da tıpkı diğer mükelleflerde olduğu gibi birtakım giderlerini vergi matrahından indirebildikleri bir sisteme geçilmesi gerekmektedir.
Konfederasyonumuzun öncelikleri arasında bulunan vergi sisteminin yeniden oluşturulması çalışmalarının bu ilkelere uygun
olarak yürütülmesinin, vergi adaleti, sosyal devlet ilkesi ve ailenin korunması ve güçlendirilmesi bakımından hayati öneme
sahip olduğunu düşünüyoruz. Bu konuda, akademisyenlerle
değişik ülke uygulamalarını inceleyerek oluşturduğumuz görüş
ve önerilerimizi içeren ayrıntılı raporumuzu, kaygı ve önerilerimizi yetkililere sunduk. HAK-İŞ olarak raporumuzu TBMM Başkanı Sayın Mustafa Şentop başta olmak üzere, AK Parti Genel
Başkan Vekili Sayın Numan Kurtulmuş, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli, İyi Parti Genel Başkanı
Sayın Meral Akşener, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı
Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, T.C. Hazine ve Maliye Bakanı Sayın
Berat Albayrak, T.C. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı
Zehra Zümrüt Selçuk’a, T.C. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Sayın Naci Ağbal, T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı
Gelir İdaresi Başkanı Sayın Bekir Bayrakdar, Cumhuriyet Halk
Partisi Grup Başkanvekili İstanbul Milletvekili Sayın Engin Altay,
Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Manisa Milletvekili
Sayın Erhan Akçay, İyi Parti Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili
Sayın Dursun Müsavat Dervişoğlu’na ilettik. HAK-İŞ olarak, vergi adaleti, sosyal devlet ilkesi ve ailenin korunması ve güçlendirilmesi konusundaki mücadelemizi sürdüreceğiz.”
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HAK-İŞ, TÜRK-İŞ VE DİSK’TEN VERGİ KONUSUNDA
ORTAK AÇIKLAMA
Konfederasyonumuz HAK-İŞ, 13 Kasım
2019 tarihinde, TÜRK-İŞ Genel merkezinde HAK-İŞ, TÜRK-İŞ ve DİSK Başkanları
ile bir araya gelerek vergi konusunda ortak görüş ve taleplerle ile ilgili bir basın
açıklaması gerçekleştirdi.
Toplantıya HAK-İŞ ve HİZMET-İŞ Genel
Başkanı Mahmut Arslan, TÜRK-İŞ Genel
Başkanı Ergün Atalay, DİSK Genel Başkanı
Arzu Çerkezoğlu’nun yanı sıra HAK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Dr. Osman Yıldız,
TÜRK-İŞ ve DİSK’ten temsilciler katıldı.
Ortak basın açıklamasında konuşan Genel Başkanımız Mahmut Arslan, “HAKİŞ, TÜRK-İŞ ve DİSK’in vergi konusu gibi
önemli bir hususta bir araya gelmiş olması bizim için de tarihi bir buluşmadır.
Bu konuda Sayın Atalay’ın inisiyatifinden
dolayı teşekkür ediyorum. Hem bizi bir
araya getirdi hem de önemli bir konuda
ortak açıklama yapma imkânı bulmamızı
sağladı” dedi.
DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu’nun
3’lü yapıda yer almasının önemini vurgulayan Arslan, “Sayın Çerkezoğlu’na ve ekibine teşekkür ediyorum. Bundan sonra da
benzer temel konularımızla ilgili inşallah
birlikte hareket ederek, ortak sorunlarımıza çözüm bulmaya çalışacağımız bir zemin
oluşturmuş olduk” diye konuştu.
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Arslan, “Ortak açıklama vesilesiyle
TBMM’de başta AK Parti grubu olmak
üzere bütün gruplara önümüzdeki süreçte yasa değişikliği konusunda buradaki mesajlarımızı, taleplerimizi dikkate
alacak bir hassasiyet göstermelerini arzu
ediyoruz. Umarım bu çabalarımız boşa
gitmez ve bu konuda bir değişiklik gerçekleştirmiş oluruz. Bunun umudu ve
beklentisi içerisindeyiz. O nedenle bu
toplantıyı tarihi ve önemli bir toplantı
olarak görüyoruz” şeklinde konuştu.
DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu tarafından okunan ortak açıklamada şunlar kaydedildi:
“HAK-İŞ, TÜRK-İŞ ve DİSK olarak işçilerin
ve tüm çalışanların en önemli sorunlarından biri olan vergi yüklerinin azaltılması
ve vergide adaletin sağlanması için aşağıdaki görüşlerimizi ve talepleri kamuoyunun, hükümetin ve 2020 yılı bütçesini
görüşmekte olan Türkiye Büyük Millet
Meclisi’ndeki siyasi partilerin ve Sayın
Milletvekillerinin dikkatine sunuyoruz.

HAK-İŞ'in Adaletsiz Vergi Sistemi
Konusundaki Görüşleri
• Ülkemizde gelir vergisi mükelleflerinin
büyük çoğunluğunu ücret geliri elde
edenler oluşturuyor.

• Ücretli çalışanlar üzerinde hem doğrudan gelir ve kazanç üzerinden alınan,
hem de dolaylı olarak mal ve hizmet
üzerinden alınan vergilerin ağır yükü
bulunuyor.
• Kamu ve özel sektörde çalışan milyonlarca işçi ve memurun gelir vergileri
kaynağından kesinti yapılarak ödeniyor.
• Ücretlerimizden kesilen vergiler, Gelir
Vergisi hasılatının önemli bir kısmını
oluşturuyor.
• Bugün ülkemizde uygulanan vergi politikaları nedeniyle, işçiler üzerindeki
ağır bir vergi baskısı bulunuyor.
• İşçinin eline geçen net ücret, vergi kesintileri nedeniyle, yılbaşına göre geçen sürede giderek geriliyor.
• Ücretli çalışanların net ücreti, bir yandan enflasyon nedeniyle satın alma
gücünü kaybetmesiyle, diğer yandan
artan vergi oranı nedeniyle azalıyor.
• Bu vergi düzeni adil değildir…
• Sosyal adalete, Anayasanın sosyal hukuk devleti ilkesine uygun değildir…
• Anayasayla bağdaşmayan bu anlayış
sürdürülebilir değildir…
• TBMM’ye sunulan vergi düzeninde
yeni değişiklikleri içeren yasa teklifi
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emekçilerin beklentilerini karşılamıyor, vergi adaletsizliğini ortadan kaldırmıyor.
• Bu teklifte, ücretliler lehine olan ‘ayırım ilkesi’ yaklaşımı yine gözetilmiyor.
• Çalışanların 2005 yılı gelir vergisi tarifesine uygulanan yüzde 15-20-25-3035 gelir vergisi oranı, 2006 yılından bu
yana yüzde 15-20-27-35 olarak maalesef daha yüksek uygulanıyor.
• 2005 yılında gelir vergisi tarifesi brüt
asgari ücretin 13,5 katı iken, günümüzde 7 katına denk gelmektedir. Çalışanlar her yıl daha fazla vergi ödemek
zorunda kalıyor. Bu uygulama sosyal
adaletle bağdaşmıyor. Bütün taleplere
rağmen gelir vergisi tarifesi ücretliler
lehine iyileştirilmiyor.

HAK-İŞ'in Vergi Adaleti İçin
Talepleri
Daha adil bir vergi sistemi için HAK-İŞ,
TÜRK-İŞ ve DİSK olarak ortak taleplerimiz
şunlardır:
Emek üzerindeki vergi yükünün azaltılması ve verginin geniş kitlelere adil bir
şekilde yansımasının sağlanması gerekmektedir. O nedenle, gelir vergisi tarife
basamakları ve oranları acil olarak çalışanlar lehine güncellenmelidir.

Bütün ücretlerden asgari ücrete tekabül
eden kısım vergiden muaf olmalıdır. Asgari ücret sonrası ilk vergi basamağı için
uygulanacak oran yüzde 10 olmalıdır.
Düşük gelirli hane halkının tüketiminde
önemli payı olan gıda ve alkolsüz içecekler, eğitim, sağlık ile giyim ve ayakkabı
grubu için halen indirimli vergi oranı uygulanmaktaysa da düşük gelirli ailelerin
tüketim vergi payını azaltmak için bu
oranın daha da aşağıya çekilmesi sağlanmalıdır.
Ücret geliri elde eden kişilerin giderlerini ödedikleri vergiden indirememelerinin doğurduğu anayasal eşitlik ilkesine
aykırılık halini karşılayabilmek için, tıpkı
gayrimenkul sermaye iratlarında olduğu
gibi, yüzde 25’lik götürü gider indiriminin yapılmasını öneriyoruz.
İşçinin kendisi ve diğer aile fertleri için
yapmak zorunda olduğu gıda, barınma,
giyim, ısınma, elektrik, sağlık, eğitim gibi
giderlerinin gelir vergisi matrahından
mahsup edilmelidir. Zira benzer harcamalar, beyanname usulü ile vergiye tabii
mükellefler tarafından gelir vergisi matrahından mahsup edilebilmektedir.
Bireysel doğalgaz, elektrik, su, ulaşım ve
iletişim hizmetleri tüketiminden alınan

KDV yüzde 1’e düşürülmelidir.
Temel tüketim mallarından alınan KDV
sıfırlanmalıdır.
Talebimiz ve beklentimiz, vergide sağlanacak düzenlemelerin, ücretli çalışanlar
aleyhine olan haksız ve adaletsiz durumu ortadan kaldırması ve emekçiler lehine iyileştirme yapılmasıdır.
Bu ülkenin sağladığı kaynakları kullanarak gelir ve servet elde edenler, topluma
karşı yükümlülüklerini yerine getirmeli
ve kazançları oranında vergi ödemeleri
sağlanmalıdır.
Adil bir gelir dağılımını sağlayan, aile yükümlülüklerini dikkate alan, vergi adaletini ve eşitliğini hedefleyen ve kayıtdışı
ekonominin önlenmesi amacıyla vergi
oranlarında indirime gitmeyi savunan
bütüncül bir gelir vergisi sistemine yönelik politikaların geliştirilmesini öncelikli hedefler arasında görmekteyiz. Vergi
oranlardaki yükselme kayıt dışı çalışmayı
artıracaktır.
Adaletsiz vergi düzeninin değiştirilmesini, emekçilerin vergi yükü altında ezilmesine son verilmesini talep ediyoruz.
Sosyal adalete, Anayasanın sosyal hukuk
devleti ilkesine uygun bir vergi sistemi
talep ediyoruz.”
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ARSLAN, İŞKUR GEnEL KURULU'NDA KONUŞTU:

“İŞSİZLİĞİN
YÜZDE 5’E
DÜŞTÜĞÜ BİR
TÜRKİYE
UMUT EDİYORUZ”
Genel Başkanımız Mahmut Arslan, “İşsizliğin yüzde 5’lerin altına düştüğü, işsizlik ödeneğinden bütün işsiz kalanların
yararlandığı bir Türkiye’yi umut ve arzu
ediyoruz” dedi.
Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 8
Kasım 2019 tarihinde, İŞKUR 10. Genel
Kuruluna katıldı. Genel kurula, Genel
Başkanımız Mahmut Arslan, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra
Zümrüt Selçuk, Genel Başkan Vekilimiz
ve HAK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Av.
Hüseyin Öz, İŞKUR Genel Müdürü Cafer
Uzunkaya, HAK-İŞ Konfederasyonumuza
bağlı sendikaların başkan ve yöneticileri,
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakan
Yardımcıları ile sivil toplum kuruluşlarının
başkan ve yönetim kurulu üyeleri, İŞKUR
temsilcileri ve çok sayıda basın mensubu
katıldı.
Genel Başkanımız Mahmut Arslan, İŞKUR’un misyonunun genişletilmesi, güçlendirilmesi ve Türkiye’nin 2023 hedefi
olan yüzde 5 işsizlik hedefine ulaşma
konusunda çok büyük bir sorumluluğu ve
görevi olduğunu söyledi.
İşsizlikle mücadeleyi daha ileriye taşıyıp
yüzde 5 işsizlik hedeflerine ulaşılması gerektiği vurgulayan Arslan, “Ülkemizin bu
konudaki mücadelesine ve kararlılığına
inanıyorum. İşsizliğin yüzde 5’lerin altına düştüğü, işsizlik ödeneğinden bütün
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işsiz kalanların yararlandığı bir Türkiye’yi
umut ve arzu ediyoruz” diye konuştu.

“İŞKUR’un İşsizlikle Mücadele
Konusundaki Çalışmalarını Her
Zaman Destekledik”
İŞKUR’un istihdamın arttırılması ve işsizlikle mücadele konusundaki çalışmalarını her zaman desteklediklerini belirten
Arslan, “Çeşitli zamanlarda İŞKUR’un
denetlediği, yönettiği ve önemli bir
fonu olan işsizlik sigortası fonundan gerektiğinde istihdamın arttırılması, hatta
GAP’ın sonuçlandırılması konusunda bir
kısım alanlarda destek istendiği zaman
işçi hareketi olarak destek verdik. Ancak
işverenlere yönelik teşviklerin, istihdamın arttırılması, işsizlikle mücadele ve bu
konuda işverenlere sağlanan teşviklerin
geri dönüşlerinin sağlıklı bir şekilde yapılıp sosyal taraflarla paylaşılmasını arzu
ediyoruz. Verdiğimiz teşviklerin, ortaya
koyduğumuz desteklerin karşılığında
elde edilen kazanımların sağlıklı bir şekilde analizinin yapılmasını istiyoruz” dedi.
İşsizlik sigortasından yararlanma şartlarının esnetilmesi talebini dile getiren Arslan, “Hem sürenin uzatılması, hem miktarın arttırılması, hem de engellerin ciddi
bir şekilde azaltılmasını istiyoruz. Örneğin, mevsimlik işçilerimiz ÇAYKUR Genel
Müdürlüğü’nde en fazla 6 ay çalışıyorlar.

6 aydan sonra hizmet akitleri askıda olduğu için işten ayrıldıkları zaman işsizlik
ödeneğinden yararlanamıyorlar. Hizmet
akitleri askıda olduğu için başka bir işyerinde de çalışamıyorlar. Bu önemli bir sorun ve bunu çözmemiz gerekiyor” dedi.
İşsizlik sigortası ödeneğinden yararlanma şartlarının zorluğunu anlatan Arslan,
“Bugüne kadar 2002-2019 yılları arasında yaklaşık 12 milyon 300 bin kişi işsizlik ödeneğinden yararlanma talebinde
bulundu. Ancak sadece 7 milyon 300
bin kişi yararlanabildi. Taleplerin yüzde
40’ının kabul edilmediği bir sistem var.
İnsanlar işini kaybediyor, emeklilik ya da
başka nedenlerle işten ayrılıyorlar. İşsizlik ödeneğinden yararlanma şartlarının
ağırlığı herkesi olumsuz yönde etkiliyor”
dedi.
İşsizlik ödeneğinden yararlanma şartlarında 120 günlük kesintisiz çalışma
şartının esnetildiğini anımsatan Arslan,
“Bu düzenlemeden dolayı bir kez daha
teşekkür ediyoruz. Bunun arkasından
talep ettiğimiz ve hükümetin o dönemdeki hedefleri arasında yer alan, sosyal
yardımların verilmesi anlamında daha
çok istihdamı teşvik edici bir politikaya
dönüştürülmesi konusundaki adımların
daha hızlı atılmasını ve bunun bir an evvel yapılmasını arzu ediyoruz” ifadelerini
kullandı.
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“Binlerce, On Binlerce, Yüzbinlerce
Suriyeli Kayıtdışı Çalışıyor”
Başta Suriyeli misafirler olmak üzere
göçmenlerin işgücü piyasasına dahil
edilmesi konusunda İŞKUR’un, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın
ve hükümetin hızlı bir şekilde adım atması gerektiğini vurgulayan Arslan, “Suriyeli göçmenler üzerinden bir istihdam
politikası, bir ihracat politikası önümüzde ciddi bir tehdit olarak durmaktadır.
Özellikle çalışma izinlerinin verilmesi
konusunda daha cömert davranılması
gerekiyor. Bu konuda işverenlerimizin
daha fazla teşvik edilmesi gerekiyor. Elimizdeki rakamlara göre bugüne kadar
31 bin Suriyeli göçmene çalışma izni verilmiş. 3 milyon 600 bin civarındaki Suriyelinin çalışıp çalışmadığını buradan mı
anlayacağız? Binlerce, on binlerce, belki
yüzbinlerce Suriyeli kayıtdışı çalışıyor. Bu

sorunu çözmemiz gerekiyor. Bu sorun
sosyal güvenlik sistemimizi ciddi bir şekilde tehdit etmektedir. Sosyal güvenlik
sistemimizde kayıtdışının özellikle 2019
yılındaki ciddi artışına baktığımız zaman
bu tehdidi görmemiz gerekiyor. Bu sorunu çözmek için başta Suriyeli göçmenler
olmak üzere yabancıların özellikle çalışma izni konusunda mevzuatımızdaki sınırları kullanarak hep birlikte bir çözüm
bulmamız gerekiyor” şeklinde konuştu.
HAK-İŞ’in Türkiye Sakatlar Konfederasyonu ile birlikte birçok konuda ortak projeler yaptığını belirten Arslan, “Geçen yılki
yönetmelik değişikliğiyle Türkiye Sakatlar
Konfederasyonu’nun kamu ve kurum kuruluşlarına işçi alımı sınav komisyonundan çıkarılmasını hayretle ve üzüntüyle
karşıladık. Sakatlar Konfederasyonu temsil edilen arkadaşlarımızın kamuda işe
alınacaklar konusunda o komisyonda yer
almasının ne gibi bir mahsuru var, an-

layabilmiş değiliz. Bu sorunun bir yanlış
anlaşılmadan kaynaklı olduğunu düşünüyorum ve Sayın Bakanımızın bu konuyu çözeceğine inanıyorum” dedi.
Mesleki Yeterlilik Kurumu’nun misyonunu önemsediklerini belirten Arslan, “Bu
konuda bir düzenleme yapıldı. Özellikle
tehlikeli ve çok tehlikeli işlerde çalışanlara MYK Belgesi alma zorunluluğu getirildi. İŞKUR tarafından hayata geçirilen
projenin sınav ve belgelendirme konusundaki teşvikleri 31 Aralık’ta sona eriyor. Bu teşviklerin İŞKUR üzerinden devam ettirilmesini ve sürenin uzatılmasını
talep ediyoruz. MYK’nın bütünüyle Türkiye’yi kuşatmasını ve bütün mesleklerde,
bütün işlerde MYK belgeli bir sisteme
geçilmesinin uluslararası tanınırlığı olan,
akreditasyonu olan bir MYK Belgesine
kavuşmasını Bakanlığımızın da teşvik
edeceğini düşünüyorum” dedi.
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ARSLAN, ORTAK PAYLAŞIM FORUMU’NDA KONUŞTU

Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 1113 Ekim 2019 tarihlerinde Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK)
ile TİSK Mikrocerrahi ve Rekonstrüksiyon
Vakfı tarafından “Birlikte Mümkün Türkiye” sloganıyla Antalya Belek’te düzenlenen “Ortak Paylaşım Forumu” toplantısına katılarak burada bir konuşma yaptı.
Toplantıya, Genel Başkanımız Mahmut
Arslan, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler
Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, TİSK Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol,
TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay,
DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, IOE
Genel Başkanı Erol Kiresepi, ITUC Genel
Sekreter Yardımcısı Owen Tudor, ILO Bölge Direktörü Heinz Koller, HAK-İŞ Genel
Başkan Yardımcıları Mehmet Şahin, Yunus Değirmenci, ile HAK-İŞ konfederasyonumuza bağlı sendikaların başkan ve
yöneticileri katıldı.
Didem Arslan’ın moderatörlüğünü yaptığı “Ortak Paylaşım Forumu”nda konuşan
Genel Başkanımız Mahmut Arslan, Türkiye’nin 9 Ekim’den bu yana Suriye sınırında Barış Pınarı Harekatı’nı gerçekleştirdiğini belirterek, “Operasyona katılan
Mehmetçiklerimize başarılar diliyoruz.
Sivil ve asker şehitlerimiz var. Şehitlerimize yüce Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz” dedi.
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“Bu Bir Savaş Değildir”
Türkiye’nin BM ve uluslararası bir kısım
sözleşmelerden doğan haklarını kullanarak sınır ötesi operasyonunu yaptığını anlatan Arslan, “Bu bir işgal değildir,
savaş da değildir. Türkiye’nin sınırındaki
terör organizasyonlarını ortadan kaldırmak ve Türkiye’ye yönelik terör saldırılarını önlemek, özellikle ülkemizde misafir
ettiğimiz göçmenlerin kendi topraklarına
gitmelerini sağlamak için yapmış olduğu
bir harekattır. Bunu böyle görmek gerekiyor. Harekatın yakın zamanda başarıyla
sonuçlanmasını arzu ediyoruz” diye konuştu.
Ortak Paylaşım Forumunun başarılı geçmesi dileğinde bulunan Arslan, organizasyon için ciddi bir çalışma yapıldığını
belirterek, “Böyle bir program düzenlemek cesaret işidir. Forum için seçilen
‘Yaşlı, çocuk, kadın, engelli, çevre’ konuları özenle ve dikkatle seçilen çok önemli
konulardır” dedi.

“Masada Olmak Gerektiğine
İnanıyoruz”
Tarafların daha çok bir araya gelmesi gerektiğini bildiren Arslan, “Bunu devam
ettirmemiz gerekiyor. Sadece işveren
konfederasyonumuz değil, diğer konfederasyonlarımız da böyle programlar

organize edebilir. HAK-İŞ olarak masada
olmak gerektiğine inanıyoruz. Sosyal diyalog meselelerini masada oluşturabiliriz, masada konuşup müzakere edebiliriz. Konuştuğumuz her konuda uzlaşmak
zorunda değiliz. Her konuda anlaşamayabiliriz, farklılıklarımız var ama her
konuyu mutlaka masada konuşmalıyız”
şeklinde konuştu.

“Türkiye’deki Bütün İşçileri
Sendikalı Yapmak İçin Mücadele
Ediyoruz”
HAK-İŞ’in 22 Ekim’de 44 yaşına girdiğini
söyleyen Arslan, “Konfederasyonumuz
HAK-İŞ’in her iş kolunda 21 sendikası ve
700 bin üyemiz var. 81 ilde İl Başkanlıklarımız bulunuyor. Özel sektörde ağırlıklı
bir sendikal yapımız var. Özellikle gıda,
metal, tekstil, ağaç sektöründe ve kamuda yerel yönetimler başta olmak üzere
Türkiye’nin her köşesinde HAK-İŞ üyeleri
bulunmaktadır. HAK-İŞ olarak daha fazla
işçiyi üye yapmak için Türkiye’deki bütün
sendikasız işçileri sendikalı yapmak için
mücadelemizi sürdüreceğiz” dedi.
Sadece Türkiye’de değil, bütün dünyada
kadın olmanın, çalışma hayatında kadın,
anne, eş, çocuk sahibi olmanın bütün
bunların içinde sendikacı kadın olabilmek için engelleri aşarak elde edilebildi-
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ğini dile getiren Arslan, kadınların istihdamda yer almasının önemini vurguladı.
HAK-İŞ’ üyesinin yüzde 25’inin kadın olduğunu belirten Arslan, “HAK-İŞ olarak
bütün sendikalarımızda kadın komitelerimizi kurduk. Bir işyerinde kadın sayımız
ne kadar az olursa olsun şubelerimizde
mutlaka orada bir kadın komitesi oluşturuyoruz” dedi.
Geçtiğimiz yıl 25 Kasım Kadına Yönelik
Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Gününde farklı bir şey denediklerini dile
getiren Arslan, “Bugünde erkekleri konuşturduk. Kadına şiddeti erkekler tarafından dile getirerek bu konuda bir farkındalık oluşturmaya çalıştık” ifadelerini
kullandı.
Arslan, kadına yönelik şiddetin önlenmesi için kadına yönelik şiddet konusunda
erkeklerin eğitilmesi gerektiğini söyledi.
HAK-İŞ’in çocuk işçiliğiyle mücadele etmek için yaptığı çalışmalara değinen
Arslan, “2017 yılında Eski Çalışma ve
Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu
ile birlikte çocuk işçiliğine karşı bir deklarasyon yayınladık. Yine bu konuda ILO
ile birlikte 2000’li yılların ortalarında ortak bir çocuk işçiliğiyle mücadele projesi
gerçekleştirdik. Bu proje hem Türkiye’de
hem de dünyada ciddi şekilde ses getirdi. Bunu yeniden başlatmamız gerekiyor” dedi.
HAK-İŞ olarak Türkiye Sakatlar Konfederasyonlarıyla birlikte çalıştıklarını dile
getiren Arslan, “Engellilerimizin, kendilerini engelli hissetmediği bir yaklaşıma ih-

tiyacımız var. Engelliler kamuda çalışmak
istiyorlar ama özel sektörde de çalışabilirler. Hayatın her alanında engellilerin
daha etkin olabilecekleri bir modeli yaygınlaştırmamız gerekiyor” diye konuştu.
Konuşmasında yaşlılar konusuna da değinen Arslan, “Geçtiğimiz hafta Japonya’da
bir kongreye katıldık. Gelişmiş ülkeler bu
konuda ciddi bir sorunla karşı karşıyalar.
Biz 2020, 2030, 2040’larda yaşlanacağız.
Ciddi bir yaşlı nüfus var, bunlarla ilgili sorunlar var. Hatta yaşlı nüfusun bakımıyla
ilgili sorunlar var. Türkiye’de de nüfusumuzun yüzde 20’si yaşlılardan oluşacak.
Bunun için çalışmalar yapılması gerekiyor” dedi
HAK-İŞ’in orman sektöründe de örgütlü
bir sendikasının bulunduğunu dile getiren Arslan, “11 Kasım’da saat 11.11’de

81 ilde üyelerimiz Orman Bakanlığıyla
birlikte HAK-İŞ mensupları fidan dikme
günü olarak ilan ettik ve o gün fidan dikeceğiz” dedi.
Arslan, HAK-İŞ’in çölleşmeye yönelik çalışmalarını anlatarak, HAK-İŞ’in Dünya Su
Forumu’na katılan tek işçi örgütü olduğunu anlattı.
TİSK Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol’un açılış konuşmasıyla başlayan “Ortak Paylaşım Forumu”nda Aile,
Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, TÜRK-İŞ Genel Başkanı
Ergün Atalay, DİSK Genel Başkanı Arzu
Çerkezoğlu, IOE Genel Başkanı Erol Kiresepi, ITUC Genel Sekreter Yardımcısı
Owen Tudor, ILO Bölge Direktörü Heinz
Koller birer konuşma yaptılar.
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KADINA ŞİDDETE "HAYIR"

Genel Başkanımız Mahmut Arslan, “Kadına şiddeti, insana şiddeti ve her türlü
canlıya karşı uygulanan şiddeti sadece
kadınlarla çözemeyiz. Erkeklerle beraber
bu şiddeti ortadan kaldıracağız” dedi.
HAK-İŞ Genel Merkezi önünde 25 Kasım
2019 tarihinde, “Kadına Yönelik Şiddete
Karşı Uluslararası Mücadele Günü”nde
gerçekleştirilen basın açıklamasına, Genel Başkanımız Mahmut Arslan, HAK-İŞ
Kadın Komite Başkanı Fatma Zengin,
Kadın Komite Başkanımız Hatice Ayhan,
Genel Sekreterimiz Remzi Karataş, 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 7 No’lu Şube Başkanımız Mustafa Genç, HAK-İŞ Konfederasyonumuza bağlı sendikaların başkan
ve yöneticileri, kadın komite üyeleri başta olmak üzere kadını erkeği HAK-İŞ üyeleri ve basın mensupları katıldı.
Genel Başkanımız Mahmut Arslan, “HAKİŞ Kadın Komitesi olarak şiddete karşı bi-
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linç oluşturmak, yeni ve özgün çözümler
üzerinde çalışmak ve şiddetin her türlüsünü ortadan kaldırmak konusundaki
irademizi kamuoyuyla paylaşmak için 25
Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü’nde bir araya
geliyoruz” dedi.
Arslan, HAK-İŞ Konfederasyonumuza
bağlı sendikaların geçen yıl başlatmış
oldukları kadına yönelik şiddete karşı geliştirdikleri projelerden dolayı tebrik etti.
Arslan, erkeklerin de bu sürece dahil olarak katkı vermesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
HAK-İŞ Konfederasyonu ve bağlı sendikalar tarafından yapılan projelerin, ortaya
konulan çalışmaların ve uygulamaların
hepsinin kadına yönelik şiddetin ortadan kaldırılmasına yönelik HAK-İŞ’in inisiyatifleri ile ortaya çıkarıldığını belirten
Arslan, “HAK-İŞ Kadın Komitesi ve Konfederasyonumuza bağlı sendikalarımızın
kadın komiteleriyle kadınlara yönelik
yaptığımız projelerle Türkiye’nin tek ye-

gâne konfederasyonuyuz” diye konuştu.

“Kadına Yönelik Şiddeti Kadınlarla
Çözemeyiz”
“Kadına şiddeti, insana şiddeti ve her
türlü canlıya karşı uygulanan şiddeti sadece kadınlarla çözemeyiz. Erkeklerle
beraber bu şiddeti ortadan kaldıracağız”
diyen Arslan, “Sertçe bağırmak, surat asmak, kaşlarını çatmak, yüksek sesle bağırmak bile şiddet olarak algılanabiliyor.
Kadınlarımızın ruhları narin yaratılmıştır.
Bu yüzden kadınları iyi anlamak gerekiyor. Şiddeti anlamak için ilk önce kadınları anlamak gerekiyor. Kadınları anlamak
ve kadınlara yönelik nelerin şiddet olabileceğini de görmek gerekiyor. Bu yüzden
365 gün bu konu üzerinde çalışmamız
gerekiyor” sözlerine yer verdi.
Kadınlara, kadın olmasının ötesinde insan olduğu için değer vermek gerektiğini
belirten Arslan, “Bu değeri konuşmalarımızla, davranışlarımızla ve tutumlarımızla da ifade etmemiz gerekiyor. Çalışan
kadınların yaşadığı şiddetin ölçüsü ve
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yoğunluğu çok daha fazla. Sadece sokakta değil, aynı zamanda işyerlerinde de
hak etmedikleri şiddete maruz kalıyorlar.
Toplumdaki gerginlikler, kutuplaşmalar
sokağa ve parlamentoya da yansımış
durumda. Parlamentoda milletvekili bir
kadına sırf kadın olduğu için bu kadına
haddini bildirin diyorlar. Sokakta yürüyen
bir kadına sırf kıyafeti yüzünden saldıran
başka kadınların olduğunu görüyoruz.
Demek ki şiddetin kaynağı sadece erkekler değil. Aynı zamanda şiddeti kullanan kadınların da olduğunu bilmemiz
gerekiyor. O yüzden biz insanlığa yönelik
gerçekleştirilen şiddete karşı olmalıyız”
şeklinde konuştu.
HAK-İŞ Kadın Komitesi Başkanı Fatma
Zengin ise Kadın Komitesi tarafından hazırlanan bildiriyi okudu. Bildiride şu görüşlere yer verildi:
Bu anlamda toplum için sorun olan şiddetle mücadele için;
Adli ve idari yaptırımların toplumun değer yargılarına uygun olması,
Şiddeti önleyici olumlu yapıcı değer yargıları oluşturulması,
Hoşgörü ve saygı değerlerini güçlendirici
eğitimler verilmesi,

Yeni medya kullanımının toplumsal değerleri koruduğu ve ön planda tutulduğu
şekilde tasarlanması,
Şiddeti özendirici yeni medya yayınlarına
engeller konulması,
Aileyi özendirici ve güçlendirici olumlu
kavramlar terimler cümleler oluşturulması,
Erken çocukluk döneminde doğru kavramların zihinlere aktarımının sağlanması,
Aile yapısının bozulması, yıpranması gibi
durumlarda verilen psikolojik destek
programlarının zorunlu hale getirilmesi,
Çalışma yaşamındaki şiddete engel olmak için sivil toplum kuruluşları ve kamunun ortak çalışmalar yapılmasını
önemsiyoruz.
Kadına yönelik şiddete karşı “şiddete sıfır
tolerans” yaklaşımı, bir devlet politikası
haline gelmelidir. Yapılan çalışmaların
daha caydırıcı, daha kapsayıcı ve daha
etkili araç ve politikalarla sürdürülmesi
gerekmektedir.
HAK-İŞ olarak kadına yönelik şiddetle
mücadele çalışmalarının kararlılıkla devam etmesi gerektiğine ve bu süreçte
tüm kesimlerin sorumluluk alması gerektiğine inanmaktayız. Fıtratta farklılık

haklarda eşitlik temelinde bir yaklaşımla
şiddete karşı mesafe alabiliriz.
HAK-İŞ Kadın Komitesi olarak toplumun
temelinin aile olduğunu görüyor, eğitim,
çalıştay, proje ve toplantılarımızı kadın
erkek ayırmadan yapıyoruz. Aile toplumun temeli kadın ise en önemli varlığımızdır.
Bizim inancımız “cennet anaların ayakları altındadır” ifadesiyle kadına anneye
çok özel bir değer vermiştir. Toplumsal
değerlerimiz bugünümüzün ve geleceğimizin teminatıdır. Şiddeti bertaraf etmede toplumsal değerlerin önemine ve
gücüne inanıyoruz.
İnsan onuruna yakışır hayat için özgürlük
arayışına sahip çıkmak, en temel yaşam
hakkını tahrip eden tüm odaklara karşı
dik durmak, insan olarak da kurumlar
olarak da sorumluluğumuzdur. HAK-İŞ
bu sorumluluğun gereğini yerine getirebilmek için yoğun çalışmalarda bulunmaktadır.
Şiddetin artık hayatımızdan tamamen
çıkması için devlet, özel sektör, sivil toplum kuruluşları ve tek tek fertler olarak
gelin birlikte mücadele edelim.
Tüm kamuoyuna “Şiddete Sessiz Kalmayın! Şiddete Ortak Olmayın!” diyoruz.
HAK-İŞ Kadın Komitesi olarak; dün olduğu gibi bugün de; kadınların insan
haklarının ihlallerine yol açan her türlü
davranışa, tutuma karşı, kadına yönelik
şiddet ve ayrımcılığın ortadan kaldırılması mücadelemizi etkin ve kararlı bir
şekilde sürdüreceğimizi kamuoyuyla
paylaşıyoruz.”
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KADIN KOMİTELERİMİZDEN
KADINA ŞİDDETE KARŞI TEK SES

Sendikamız Şube, İl ve Bölge Başkanlıklarımıza bağlı Kadın Komitelerimiz,
25 Kasım ‘Kadına Yönelik Şiddete Karşı
Uluslararası Mücadele Günü’ dolayısıyla
Türkiye’nin dört bir yanında basın açıkla-

Ailemizin baş tacı
kadınlarımız için
'ŞİDDETE HAYIR'
diyoruz.
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malarında bulundu.
Genel Merkez Kadın Komite Başkanlığımız tarafından hazırlanan ve Türkiye’nin
dört bir yanında okunan basın bildirisinde şu görüşlere yer verildi:
“Bizler, bugün burada sivil toplum kuruluşlarının kadın temsilcileri olarak “25
Kasım Dünya Kadına Yönelik Şiddete
Karşı Uluslararası Mücadele Günü’nde
kadınlara destek olmak üzere toplanmış
bulunmaktayız. Bu destekle birlikte kadınların dik duruştan vazgeçmeyeceğinin altını çizmek istiyoruz.
Tarih ‘Cumhuriyet Anaları’nın düşman-

lara karşı meydan okuyan direnişlerini
yazmaktadır. Halime Çavuş’ların, Şerife
Bacı’ların, Nene Hatun’ların evlatları olarak bu ülkenin kurtuluş mücadelesinin
yanında olduk, şimdide bu ülke ilelebet
var olsun diye mücadele edeceğiz.
Kadınlar, günümüzde siyasi ve toplumsal
yalnızlaştırılma dahil, bütün zorluklara
göğüs gererek, toplum içinde varlığını
kabul ettirmek istemektedir. Tüm cinsiyetçi engellemelere rağmen bunun mücadelesini kararlılıkla sürdürmektedirler.
Kadınlar hayat denilen bu dikenli yolda,
kutlu bir yürüyüş gerçekleştirmekte-
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dirler. Tüm dünyada ataerkil yönetim
yapıları, kültürel cinsiyetçi yaklaşımlar,
kadınlar ile erkekler arasında çatışmaları
daha da artırmaktadır. Kadınlar sanılanın
aksine güçsüz ve muhtaç değil, erkekler kadar çalışma hayatına ve toplumsal
yapıya katkı sağlamakta ve çaba sarf
etmektedir. Kadınlar annelik gibi zor ve
kutsal bir görevi gece-gündüz demeden
her saniye üstlenmektedir. Bilinmesini
istiyoruz ki; bizler, kadınlar olarak kararlı yürüyüşümüzden her ne olursa olsun
vazgeçmeyeceğiz.
Bizler Edirne’den Kars’a, Sinop’tan Hatay’a tek yürek olmuş kadınlar ve anneler
olarak “kadına şiddet yakışır” etiketine
kesinlikle karşı çıkıyoruz. Yerel, ulusal ve
uluslararası kamuoyunu, kadınların yanında olmaya davet ediyoruz.
Türkiye, Uluslararası Çalışma Örgütü’nün
(ILO) işyerlerinde şiddet ve tacizin önlenmesini amaçlayan 190. sayılı sözleşmenin kabulünde öncülük etmelidir. Sözleş-

meye öncülük etmek sadece Hükümetin
değil; tüm işverenler ve işçi sendikalarının görevi olmalıdır. HAK-İŞ ve HİZMET-İŞ
Kadın Komiteleri olarak bu mücadelenin
sürmesi için Türkiye’nin tüm kesimlerinden gayret ve destek beklemekteyiz.
Ülkemizin geleceğine, refahına, dini
inançlarına, birlik ve beraberliğine zarar vermeye çalışan terör örgütlerine
ve siyasi uzantılarına karşı yıllardır topyekûn mücadele içerisindeyiz. Türkiye’de
2019’un son 11 ayında 352 kadın, maruz
kaldığı şiddet sebebiyle hayatını kaybetmiştir. Bu tablo gelişen ve büyüyen Türkiye’ye yakışmamaktadır.
Kadınların öldürülmediği, tecavüze uğramadığı ve psikolojik şiddet görmediği bir
dünya için hayatın her alanında erkeklerle kadınlar bir ve beraber olmalıdır.
Yiğitlik ve mertlik kendinden güçsüzleri
ezmek, dövmek, taciz etmek değildir.
Yiğitlik, mertlik savunmasız olana, güçsüz olana merhametli ve adaletli dav-

ranmaktır. Bizim kültürümüzde kadınlar
o kadar yüceltilmiştir ki, cennet ayakları
altına serilerek ödüllendirilmiştir.
Kadın toplumun duruşudur, özetidir.
Sessiz çığlıklarımızı, tek ses olarak dünyanın her yerinde kadın şiddetine ‘Dur!’
diye haykıran güçlü bir sese dönüştürelim. İnanıyoruz ki, yükselen ‘yeter artık’
feryadına destek vermek, azimle safları
sıklaştırmak, beraber olduğumuzu göstermek, geleceğimize sahip çıkmak hepimizin vicdani borcudur.
“Kadın toplumun yarısıdır” hareketiyle
birlikte, karanlık yapıların ve düşüncelerin yıkılacağına gönülden inanıyoruz.
Bizler HAK-İŞ Konfederasyonuna bağlı
HİZMET-İŞ Sendikası olarak kadınlara
yapılan her türlü şiddeti kınıyor, kadın
toplumdur, kadın ailedir, kadın tamamlayandır, diyoruz.
Ailemizin baş tacı kadınlarımız için “ŞİDDETE HAYIR” diyoruz.”
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ARSLAN, CUMHURBAŞKANLIĞI’NDA KADINA YÖNELİK
ŞİDDETLE MÜCADELE TOPLANTISINA KATILDI

Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 25 Kasım 2019 tarihinde, Cumhurbaşkanlığı ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde düzenlenen Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü toplantısına katıldı.
HAK-İŞ Kadın Komitesi Başkanı Fatma Zengin de toplantıya katılım sağladı.

SENDİKAMIZIN KADIN KOMİTE BAŞKANLIĞI
DEVİR TESLİM TÖRENİ yapıldı
Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 2 Kasım 2019 tarihinde, sendikamızın Kadın Komite Başkanlığı devir teslim törenine katıldı.
Törene, Genel Başkanımız Mahmut Arslan’ın yanı sıra, Genel
Sekreterimiz Remzi Karataş, Kadın Komite Başkanımız Hatice
Ayhan, Kadın Komite Yardımcılarımız Sevilay Çatma, Esma Hatun Taşpınar, Arzu Tekin ve Arzu Kahveci katıldı.
Genel Başkanımız Arslan, Kadın Komite Başkanımız Hatice Ayhan’a yeni görevinde muvaffakiyetler dilerken, HİZMET-İŞ’in
sendikal mücadelesinde kadınlara büyük roller düştüğünü belirtti. Ayhan düzenlenen törenle görevi Arzu Tekin’den devraldı.
Genel Başkanımız Mahmut Arslan’a Kadın Komite Başkanımız
tarafından el işlemeli bir tablo hediye edilirken, Arslan da, Arzu
Tekin’e hizmetlerinden dolayı plaket hediye etti.
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KADIN KOMİTEMİZDEN İŞYERLERİNDE
‘ÇOCUK BAKIMEVİ’ İÇİN
İMZA

Genel Merkez Kadın Komitemiz tarafından “Çalışan Kadınlar İçin Çocuk Bakım
Evi İstiyoruz” temasıyla başlatılan kampanyada toplanan 50 bin imza, Aile,
Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na
teslim edildi.
Çalışan kadınların iş, aile ve yaşam dengesinin sağlanarak iş veriminin yükseltilmesi için işyerlerinde çocuk bakım evi
talebini içeren 50 bin imza Genel Merkez
Kadın Komite Başkanımız Hatice Ayhan,
HAK-İŞ Kadın Komite Başkanı Fatma Zengin, Kadın Komite Başkan Yardımcılarımız ve Uzmanlarımız tarafından Aile,
Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı
Kadının Statüsü Genel Müdürü Gülser
Ustaoğlu’na teslim edildi.
HAK-İŞ/HİZMET-İŞ Sendikası Genel merkez Kadın Komitemiz tarafından 50 bin
imzanın tesliminde yapılan açıklamada,
“Çalışma hayatındaki kadının karşılaştığı
zorlukların başında, annenin olmadığı
saatlerde çocuğun bakımı kaygısı yer
almaktadır. Bu durum çalışan kadınların performansını olumsuz yönde etkilemektedir. Aynı zamanda iş hayatına
girmeleri ya da geri dönmelerindeki en
büyük etkenlerden de biridir. Çalışan
kadınların iş, aile ve yaşam dengesini
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sağlayarak iş verimini yükseltebilmeleri
için işyerlerinde çocuk bakım odalarının
oluşturulmasını ve denetimi Bakanlık tarafından yapılan bakım evlerinin zorunlu
olmasını istiyoruz. Bu amaçla topladığımız 50 bin imzayı, Aile, Çalışma ve Sosyal
Hizmetler Bakanlığı Kadının Statüsü Genel Müdürlüğüne teslim ettik. Bakanlıkça
gerekli çalışmanın başlatılacağını düşünüyoruz” denildi.
Belirli sayıda kadının çalıştığı işyerlerine
kreş şartı getirilmiş olmasına karşın, uygulamada sorunlar yaşandığına dikkat
çekilen açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Var olan kreş ve bakım evleri ih-

tiyacı karşılamaktan çok uzaktır. Sunulan
kreş hizmetlerinin saatleri sınırlıdır ve
bu durum çalışan anneleri mesai saatleri içerisinde seçeneksiz bırakmaktadır.
Denetimi Bakanlık tarafından yapılacak
bakım evlerinin zorunlu olmasını, kadınların iş veriminin ve kuruma bağlılığının
artırılması ve çocukların fiziksel, zihinsel, psiko-sosyal gelişimsel süreçlerini
tamamlayabilmeleri açısından önemli
görüyoruz. İşyerlerinde çocuk bakım evlerinin oluşturulması iş hayatının kolaylaştırılması ve aile bütünlüğü açısından
gereklidir” denildi.
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HAK-İŞ KISA FİLM YARIŞMASI
SİNEMA VE SANAT DÜNYASINI BULUŞTURDU

HAK-İŞ’in Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın da katkılarıyla bu yıl
sekizincisini gerçekleştirdiği “Emeğe Saygı” temalı Uluslararası
Kısa Film Yarışması Ödül Töreni, 27 Kasım 2019 tarihinde Ankara Hilton Garden Inn Otel’de gerçekleştirildi.
Sinema ve sanat dünyası HAK-İŞ 8. Uluslararası Kısa Film Yarışmasında buluştu. 11 kategoride 22 dalda ödülün verildiği,
214’ü Türkiye’den olmak üzere 119 ülkeden toplam 4 bin 46
film yapımcısı başvuruda bulundu.
Ödül törenine Genel Başkanımız Mahmut Arslan, Kültür ve
Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Genel Başkan Vekilimiz ve
HAK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Av. Hüseyin Öz, Genel Başkan
Yardımcımız Halil Özdemir, Kurucu ve Onursal Başkanımız Hüseyin Tanrıverdi, Genel Sekreterimiz Remzi Karataş, HAK-İŞ Genel Başkan Yardımcıları Dr. Osman Yıldız, MEMUR-SEN Genel
Başkanı Ali Yalçın, TİSK Genel Sekreteri Akansel Koç, TOBB Genel Sekreter Yardımcısı Cengiz Delibaş, Kültür ve Teftiş Kurulu
Başkanı Ekrem Diler, Devlet Tiyatroları Genel Müdür Yardımcısı
Ahmet Nuri Ekici, Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürü Mesut Cem Erkul, Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdür Yardımcısı Necmettin Akben, HAK-İŞ Onursal
Başkanı ve TBMM Eski İdare Amiri ve Çorum Eski Milletvekili
Salim Uslu, merhum Genel Başkanımız Necati Çelik’in eşi Şermin Çelik, HAK-İŞ’e bağlı sendikaların genel başkanları ve yönetim kurulu üyeleri, HAK-İŞ Kültür, Sanat Komite Başkanı Birsen
Çiçek Odabaşı ve basın mensupları katıldı.
Ödül törenine Türk sinemasına yıllarını vermiş ünlü yönetmen
Mesut Uçakan, başarılı yapımcı ve yönetmenler Metin Tunçtürk, Mustafa Uğur, Sidar Serdar Karakaş ve Yasin Uslu, Yeşilçam
filmlerinin unutulmaz aktörü Yusuf Sezgin, ekranların güler yüzlü oyuncusu Hacı Ali Konuk, başarılı tiyatrocu ve oyuncu Burçak
Kabadayı, televizyon dizilerinin sevilen oyuncusu Berat Yenil-

mez, dizilerdeki başarılı oyunculuğuyla tanıdığımız Mehmet
Emin Kadıhan, Derda Yasir ve Arif Nazım Çiftçi’nin katılımlarıyla
renk kattığı törene ayrıca, ödüllerini almak üzere İran, Hindistan, Uganda ve İspanya’dan sinema dünyasına emek verenler
katıldı.
Ödül töreninin açılışında aziz şehitlerimizin anısına 1 dakikalık
saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı okundu.

“Emek Mücadelemizi Beyaz Perdeye Taşıyoruz”
Ödül töreninde konuşan Genel Başkanımız Mahmut Arslan,
“HAK-İŞ Konfederasyonu olarak, “Emeğe Saygı” temalı kısa film
yarışmamızla 8 yıldır sanat ile emeği bir araya getiriyor, emek
mücadelemizi beyaz perdeye taşıyoruz. Biz 2012 yılında emeğin sinema ve sanat dünyasındaki yansımasını görmek ve emeğin sanat dünyasındaki temsilini arttırma hayali kurduk. Bugün
bu hayalimizin gerçekleştiğini görmekten büyük bir memnuniyet duyuyoruz. Dünyanın dört bir yanından, 119 ülkeden 4 bin
46 yönetmenin dikkatini çekmiş bir kısa film yarışması olmak
bizi gelecek için çok umutlandırıyor” dedi.

“Sanatı Emekten Ayrı Düşünmediğimiz İçin Bu
Yarışmayı Düzenledik”
Arslan, “HAK-İŞ olarak sanatı emekten ayrı düşünmediğimiz ve
sanatın bizatihi emek olduğunun bilincini taşıdığımız için bu yarışmayı düzenledik. Çünkü biz emekçilerin ürettikleriyle sanata
değer kattıklarını biliyoruz. Kültür ve medeniyet coğrafyamıza
baktığımızda gördüğümüz bütün eserlerde emekçilerin sanata
düşen alınteri ve hünerleri bulunmaktadır. Emeğin ve emekçinin sesi sizin hayallerinizle birleşerek beyaz perdeye düşüyor.
Hayalleriniz devam etikçe, emeği merkezine alan filmler üreteceğinizden eminiz. HAK-İŞ Konfederasyonu olarak, hayallerini
gerçeklerle bezeyip bize gösteren sinema dünyasının kıymetli
temsilcilerini gönülden kutluyorum” şeklinde konuştu.
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“Üyelerimize ve Kamuoyuna Karşı Kültür ve Sanat
Yükümlülüğümüz Var”
Sendikacılığın sadece toplu sözleşme ve ücret sendikacılığı ile
sınırlı olmadığını vurgulayan Arslan, “Üyelerimize ve tüm kamuoyuna karşı kültür ve sanat yükümlülüğümüz olduğuna vurgu yapıyoruz. HAK-İŞ olarak 8 yıldır sosyal sorumluluklarımızı
yerine getirmenin araçlarından birisi olan kısa film yarışmalarıyla karşınıza çıkıyoruz” dedi.

“Emekçilerin Problemlerinin Beyaz Perdeye
Yansıtılmasından Memnuniyet Duyuyoruz”
Sendikal harekete örnek teşkil edecek bir yapılanma için film
çalışmaları başta olmak üzere bütün sanat dallarında emeğin
öne çıkarılması gerektiğine inandıklarını söyleyen Arslan, “HAKİŞ olarak, hak ve emek konusunda verdiğimiz mücadelenin, sinemaya, dizilere, kısa filmlere konu edildiğinde milyonlarca kişiye çok daha hızlı şekilde ulaşacağını biliyoruz. İş kazalarından,
sigortasız çalışmaya, çocuk işçiliğinden mobbinge, haksız yere
işten çıkarılmadan sendikal örgütlenmeye ve kadınların çalışma
hayatında yaşadıkları zorluklara kadar emekçilerin temel problemlerinin HAK-İŞ Kısa Film Yarışması aracılığıyla beyaz perdeye
yansıtılmasından büyük bir memnuniyet duyuyoruz” ifadelerini kullandı.

“Sendikal Harekete Önemli Bir Sanat Damarı
Açıyoruz”
Kameralarını emekçilere çeviren, emekçilerin dertleri ile dertlenen yapımcı, yönetmen ve oyunculara teşekkür eden Arslan,
“Yurt içi ve yurtdışındaki bütün yönetmen ve yapımcıları emeği
merkeze alan daha fazla film üretmeye davet ediyoruz. HAK-İŞ
olarak kısa film yarışmasını geleneksel hale getirmekle sendikal
harekete önemli bir sanat damarı açıyoruz. İnanıyorum ki bu
tür faaliyetlerimiz sendikal dünya için özendirici, sanat dünyası
için de teşvik edici bir etki yapacaktır” şeklinde konuştu.

Arslan’dan Sanatçılara Birlikte Mücadele Çağrısı
Sinema ve dizi sektörü başta olmak üzere sanat sektöründe çalışan emekçilerin sorunlarını bildiklerini belirten Arslan, “Toplumsal sorunlara kamuoyunda farkındalık oluşturması için ayna
tutan sanatçılarımızı, kendi sorunlarının çözümü için sendikalara, örgütlenmeye, HAK-İŞ’e davet ediyoruz. Gelin birlikte sanat
ve sanatçı için mücadele edelim” çağrısında bulundu.

“HAK-İŞ Kısa Film Yarışması Vitrin İşi Değil, Gönül
İşidir”
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Bakanlık olarak
sinema sektörüne etkin bir şekilde destek verdiklerini dile getirerek, “Bu desteklerin neticesinde gelinen nokta çok sevindiricidir. 2004 yılında vizyona giren yerli film sayısı sadece 18 idi,
2018 yılında 180 yerli film seyirci ile buluştu. Türk yapımlarının
seyirci sayısı 11 milyondan 44 milyona ulaştı. HAK-İŞ Uluslararası Kısa Film Yarışmasına bu pencereden baktığımızda değeri
çok daha net anlaşılacaktır” şeklinde konuştu.
HAK-İŞ’in 8. Uluslararası Kısa Film Yarışmasının önemini vurgulayan Bakan Ersoy, “HAK-İŞ kısa film yarışmasının bu yıl 8’incisini düzenleyerek bu projenin bir vitrin işi değil, bir gönül işi olduğunu göstermiştir. 119 ülkeden 4 bin 46 yapımcının katılımı
göz önüne alındığında bu yarışmanın uluslararası kavramının
içini ne kadar iyi doldurduğunu görüyoruz. Bu vesile ile HAK-İŞ
Genel Başkanı Mahmut Arslan’a ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Böyle zengin bir katılıma sahip bir organizasyona
destek vermekten büyük memnuniyet duyuyoruz” ifadelerini
kullandı.

“Gerçekleştirilen Her Çalışma Sinema Sektörünü
İleriye Taşımak İçindir”
Sinemanın dünyada yüzlerce milyar dolarlık bir sektör konumuna yükselmesinin tesadüf olmadığını dile getiren Ersoy, “Ülkemizin barındırdığı potansiyel ile bu kazanç ve faydadan hak
ettiği payı alması için çalışıyoruz. Bugün burada emeğe saygı
plaketi takdim edeceğimiz sinemaya ve dizi sektörüne çok de-
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ğerli katkılar sunan sanatçılara şükranlarımı ifade etmek istiyorum. Gerçekleştirilen her çalışma, sizlerin alınteri ile var
olan bu sektörü sizlerle birlikte daha ileri
taşımak içindir. İnşallah hep birlikte çok
daha büyük başarı ve güzel sanat hikayeleri yazacağız. Bu vesileyle bir başarı
hikayesi olarak Uluslararası Emmy Ödüllerinde en iyi erkek oyuncu ödülü kazanan Haluk Bilginer’i bir kez daha tebrik
ediyorum” şeklinde konuştu.

“HAK-İŞ’in Adını Sanat Camiasına
Duyurmanın Gururunu Yaşıyoruz”
HAK-İŞ Kültür-Sanat Komitesi Başkanı Birsen Çiçek Odabaşı, “HAK-İŞ Kültür-Sanat
Komitesi olarak bu yıl 8’incisini düzenlediğimiz Uluslararası Kısa Film Yarışmasını
büyük bir başarıyla tamamlamanın ve
dünya genelinde bir marka olmanın onurunu yaşıyoruz” dedi.
Kültür-Sanat Komitesi olarak 8 yıldır
daha iyiye ve daha güzele ulaşmak için
büyük bir azim ve kararlılıkla çalıştıklarını belirten Odabaşı, “Bugüne kadar
dünyanın dört bir yanından 20 bini aşkın
film ve yüzbinlerce sinema emekçisiyle
temas kurmanın, ülkemizin ve Konfederasyonumuz HAK-İŞ’in adını sanat camiasına duyurmanın haklı gururunu yaşıyoruz” diye konuştu.

“Emeği ve Toplumsal Sorunları
Beyaz Perde Aracılığıyla Bir Kez
Daha Gördük”
Türkiye’nin ve dünyanın dört bir yanından kısa film yapımcı ve yönetmenlerinin HAK-İŞ 8. Uluslararası Kısa Film
Yarışmasına büyük ilgi gösterdiğini dile
getiren Odabaşı, “Dünyanın dört bir
yanından kısa film yapımcı ve yönetmenleri “Emeğe Saygı” teması altında
yarışmamızda buluştu. Hepimizin verdiği
emeği ve yaşadığımız toplumsal sorunları beyaz perde aracılığıyla bir kez daha
gördük. Emeğin ne kadar yüce bir değer
olduğunu sanatın etkili gücüyle anlatan
filmlerle büyülendik. Bütün dünyada can
yakıcı bir sorun olarak karşımıza çıkan
göçmenlerin yaşadıkları dramı, çocuklara, hayvanlara ve doğaya karşı işlenen
suçları mercek altına alan filmlere kayıtsız kalamadık” ifadelerini kullandı.

“Her Filmi Titizlikle İncelendi”

rak algılanması gerektiğine bir kez daha
tanık olduk. Bize emanet edilen her filmi büyük bir titizlikle inceledik. Her bir
filmin içindeki emeği gördük. Ulusal ve
uluslararası alandan katılan bütün yarışmacılarımıza, sinemanın değerli emekçilerine bir kez daha teşekkür ediyoruz”
diye konuştu.
Odabaşı, “Emeğin elinden tutan, onu
başrole oturtan herkese teşekkürlerimizi iletiyoruz. Sizler emek kadrajından
bakmaya devam ettikçe, emekçiler daha
güçlü olacaktır” dedi.

Ödüller Sahiplerini Buldu
Konuşmaların ardından ‘Emeğe Saygı’
temalı HAK-İŞ 8. Uluslararası Kısa Film
Yarışmasında ödüle layık görülen eser
sahipleri ödülleriyle buluştu. 119 ülkeden 4 bin 46 filmin başvuru yaptığı yarışmada ulusal ve uluslararası alanda 11
kategoride ve ayrıca Sendikacı Gözünden kategorisinde ödül verildi.

“Emeğe Saygı” temasıyla çıktıkları yolda
emeğin çok geniş bir boyutta yorumlanması gerektiğini gördüklerini vurgulayan
Odabaşı, “Emeğin sadece üretmekle sınırlı olmadığına, her türlü toplumsal sorunla hemhal olmak ve dertlenmek ola-
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HAK-İŞ ULUSLARARASI 8. KISA FİLM
YARIŞMASI’NDA HİZMET-İŞ’E 4 ÖDÜL

HİZMET-İŞ Sendikası, HAK-İŞ 8. Uluslararası Kısa Film Yarışmasında 4 ödüle layık görüldü.
Konfederasyonumuz HAK-İŞ’in Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın
katkılarıyla bu yıl 8’incisini gerçekleştirdiği Emek temalı Uluslararası Kısa Film Yarışması Ödül Töreni, 27 Kasım 2019 tarihinde
Ankara’da gerçekleşti.
Basın Müşavirimiz Sami Sandal’a ödülü HAK-İŞ Eski Genel Başkanı merhum Necati Çelik’in eşi Şermin Çelik takdim etti.
“Bir Emek Mücadelesi” filmi, bir kısım belediyelerde sendika
değiştirtme baskısına maruz kalan, sürgün edilen ve sebepsiz
ve hukuksuzca işten çıkarılan emekçilerin işe geri dönmek için
verdikleri mücadeleyi anlatıyor.

Ödülü Belediyelerde İşten Çıkartılan Emekçilere
Adadık
“Bir Emek Mücadelesi” filminin yönetmeni Basın Müşavirimiz
Sami Sandal, törende yaptığı konuşmada, “HAK-İŞ Kısa Film
Yarışması 8 gibi yıl gibi kısa bir zamanda bu alandaki boşluğu
doldurarak önemli bir yere sahip oldu. Kısa film Yarışmasında
emeği geçen başta HAK-İŞ Genel Başkanımız Mahmut Arslan ve
yönetim kurulu üyeleri ile HAK-İŞ ailesine teşekkür ediyorum.
Bu ödülü, merhum Genel Başkanımız Necati Çelik adına aldığım için ekibimiz adına gurur duyuyorum. Filmimizde bir kısım
belediyelerde emekçilerin yaşadığı sıkıntıları dile getirdik. Bu
ödülü emeğe saygı adına, belediyelerde haksız ve hukuksuz bir
şekilde işten çıkarılan emekçilere armağan ediyorum” şeklinde
konuştu.

Erzurum, Sivas ve Zonguldak Şubelerimizin Hazırladığı
Filmler Ödül Aldı
HAK-İŞ 8. Uluslararası Kısa Film Yarışmasında ayrıca, Erzurum ve
Sivas Şube Başkanlıklarımız ile Zonguldak İl Başkanlığımız tara-
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fından hazırlanan filmler de ödül aldı.
Sivas Şubemizden üyemiz Bülent Olgun’un yönetmenliğini yaptığı “Düğme” filmi En İyi Film İkincilik ödülüne, Erzurum Şubemizden üyemiz Nurgül Vural’ın yönetmenliğini yaptığı “Sendika
Amca” filmi En İyi Yönetmen ödülüne, Zonguldak İl Başkanlığımızdan üyemiz Nihat Ayaz’ın yönetmenliğini yaptığı “Zirve”
filmi ise Sendikacı Gözünden ödülünü aldı.
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HAK-İŞ VE HİZMET-İŞ’TEN “DAHA YEŞİL BİR TÜRKİYE
HEDEFİNE 81 İLDE TAM DESTEK”
HAK-İŞ Konfederasyonu ve HİZMET-İŞ
Sendikası olarak Orman Genel Müdürlüğü tarafından “Daha Yeşil Bir Türkiye”
hedefiyle ve “Bugün Fidan, Yarın Nefes”
sloganıyla başlatılan, Türkiye genelinde
eş zamanlı olarak gerçekleştirilen fidan
dikim etkinliğine tam destek verdik.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın
teşrifleriyle, 11 Kasım 2019 tarihinde Ankara Batıkent’te ve eş zamanlı olarak tüm
Türkiye’de 81 ilde gerçekleştirilen fidan
dikim etkinliğine Genel Başkanımız Mahmut Arslan, Genel Başkan Yardımcılarımız
Halil Özdemir ve Celal Yıldız, Genel Sekreterimiz Remzi Karataş, HAK-İŞ Genel
Başkan Yardımcısı Yunus Değirmenci,
Ankara 2 No’lu Şube Başkanımız Recep
Dere, Ankara 5 No’lu Şube Başkanımız
Murat Demirtaş, Ankara 7 No’lu Şube
Başkanımız Mustafa Genç ve HAK-İŞ
konfederasyonumuza bağlı sendikaların
başkan ve yöneticileri düzeyinde katılarak kampanyaya tam destek verdik. Milyonlarca fidanın bugün fidan, yarın nefes
olması için, gelecek nesillere daha temiz
bir çevre, daha temiz bir dünya bırakmak
için fidanları toprakla buluşturduk.

“Hedefimiz Zümrüt Yeşili Bir
Türkiye Fotoğrafı Ortaya Çıkarmak”
Programda konuşan Cumhurbaşkanı
Erdoğan, 81 vilayette 2023 ayrı noktada, aynı anda, saat 11.11’de, toplam 11

milyon fidan ve ağacın, “geleceğe nefes”
olması ümidiyle toprakla buluşturulduğunu, hedeflerinin zümrüt yeşili bir Türkiye fotoğrafı ortaya çıkarmak olduğunu
söyledi.
“Geleceğe Nefes” seferberliğinin hedefleri aşarak dünyaya örnek olacak bir
kampanyaya dönüştüğünü dile getiren
Erdoğan, Guinness Rekorlar Kitabı yetkililerinin kampanyayı Çorum’dan takip
ederek, kayıtlara geçireceklerini açıkladı.
11 Kasım’ın “Millî Ağaçlandırma Günü”
olarak ilan edilmesiyle ilgili Cumhurbaşkanlığı Kararını geçtiğimiz hafta imzaladığını anlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan,
“İnşallah bundan sonra her yıl milletimiz,
takvimler 11 Kasım’ı ve saatler 11.11’i

gösterdiğinde, fidan dikmek üzere belirlenen alanlarda olacaktır. Dikilen her bir
fidan, her bir ağaç geleceğe bırakılmış
büyük bir mirastır” dedi.
HAK-İŞ teşkilatıyla birlikte fidan dikimi
gerçekleştirdikten sonra kampanyayı değerlendiren Genel Başkanımız Mahmut
Arslan, “Orman Genel Müdürlüğü tarafından “Daha Yeşil Bir Türkiye” hedefiyle
ve “Bugün Fidan, Yarın Nefes” sloganıyla başlatılan, fidan dikim kampanyasına
Türkiye genelinde büyük HAK-İŞ ailesi
olarak, 21 sendikamız, 81 il başkanlığımız
ve 700 bini aşkın üyemiz ile tam destek
verdik. HAK-İŞ olarak çölleşme ve kuraklık ile ulusal ve küresel düzeyde mücadele ediyor, ekolojik dengenin korunması
amacıyla ağaçlandırmaya son derece
önem veriyoruz. HAK-İŞ Konfederasyonu
olarak çevrenin korunmasını en büyük
ve ertelenemez insani sorumluluklarımız
arasında görüyor, küresel ısınma ve iklim
değişikliğine karşı bilinçlenmenin önemine her fırsatta dikkat çekiyoruz” dedi.
Geleceğe Nefes Kampanyası kapsamında
tüm Şube ve İl Başkanlarımız tarafından
fidan dikimi gerçekleştirildi.

81 İlde Teşkilatımızdan Destek
Orman Genel Müdürlüğü tarafından
11 Kasım 2019 tarihinde, “Daha Yeşil
Bir Türkiye” hedefiyle ve “Bugün Fidan,
Yarın Nefes” sloganıyla başlatılan fidan
dikim etkinliğine teşkilatımız da destek
verdi.
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DEVLET VE DİPLOMASİ
Devlet ile diploması birbirine çok yakışır. Çünkü diploması devlet eliyle yürütülen bir uluslararası faaliyettir.
Ekonomik ve sosyokültürel amaçlı diplomatik ilişkiler
de yürütülür ama diplomasinin asıl amacı, anlaşmazlıkları ortadan kaldırmak, iki ülke arasındaki sorunları
çözmek, olası silahlı çatışmaları önlemektir.
Böyle bakınca, oynaklık kavramı, devlet ile diplomasinin
haysiyet ve masumiyetine pek yakışmıyor. Lakin günümüzün diplomatik ilişkilerinde her ülke, oynaklık kabiliyeti kadar başarılı olma şansına sahip. Kitaplar bunun
adına reel politik diyor. Ama pratikte uygulanan halini,
Süleyman Demirel bir zamanlar, bir cümle ile anlatmıştı: ”Dün dündür, bugün bugün.”
Etrafımızın alevden bir çemberle kuşatılmış olması, bu
konuyu anlamamızı elzem kılıyor. Sadece Güney’den,
Akdeniz’den değil. Türkiye doğudan, batıdan, kuzeyden
de kuşatılmış halde.
Elbette asker ya da silahla kuşatılmadık. Eskilerin cephe savaşları çok daha haysiyetliydi. Diplomatik kıskaç
içindeyiz. Daha doğrusu, diplomatik kıskaçla etrafımızı
kuşatan devletlerin oynaklık kabiliyetleri; sözlere, akitlere, anlaşmalara itimat edilmesini imkânsız kılıyor. Oysaki devlet demek; ilke, kural, edep, haysiyet demektir.
Lakin günümüzün devletleri; her renge bürünebiliyor,
her kılığa girebiliyor, her tür kimliği sahiplenebiliyor.
Yani akıl sır ermez bir oynaklık kabiliyetine sahipler. Tıpkı, her türlü vurgunu, dolandırıcılığı kar bilen şirketler,
daha doğrusu adına corporation denilen, ne olduğu belirsiz işletmeler gibi. Corporation’lar ticari işletme değil
ama ticareti onlar kontrol eder. İstihbarat örgütü değil
ama her tür istihbarat onlara iletilir. Resmi sıfatları yok
ama uluslararası anlaşmalarda inisiyatifleri var. Terör
örgütü değil ama bütün terör örgütlerine bir biçimde
nüfuz ederler.
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Oynaklık kabiliyeti en gelişkin (state denilen) devletler,
tam da bu anlamıyla birer (Türkçeye çeviremediğimiz)
corporation’lardır.
Corporation’laşmış devletlerle yürütülen diplomatik
ilişkilerde kastın işbirliği, amacın uzlaşma, sonucun
barış olduğu söylenir. Yalandır. Bu laflar, uluslararası
kamuoyu önüne atılan birer yemdir. Gerçek kasıt ya
oyalamadır ya da güdüm altına almak. En son örnek,
Libya sorunu ile ilgili, ateşkes sağlanması amacına yönelik gerçekleştirilen toplantı. Ateşkesi konuşmaya
gelen darbeci general, katılmak için geldiği toplantıya
katılmadan toplantı mahallini terk etti. İdlib için onlarca diplomatik toplantı, konferans, zirve yapıldı. Hepsinin amacı “ateşkes”ti. Ama İdlib’te ateş hiç kesilmedi,
kan hiç durmadı, yüreklerde alev alev yanan ateş hiç
sönmedi. Kuzey Irak’taki terör yuvaları ile ilgili yıllardır,
onlarca anlaşma, akitleşme yapıldı. Ama terörün yuvası
hiç dağılmadı. Kuzey Suriye’ye yönelik askeri hareketlere icbar edildik. Hezimete uğrayacağımız beklentileri
boşa çıkınca; “etmeyin, durun, uzlaşıp terör yuvalarını
birlikte dağıtalım” dediler. Ama görüşmeler, anlaşmalar,
uzlaşmalar bölgede güven ve huzur ortamına vesile olmadı. Ne terör örgütü dağıtıldı ne de teröristin elinden
silahı alındı.
Biz; inancımız, kültürümüz, değerlerimiz, devlet haysiyet ve şerefimiz gereği; diplomatik ilişkilerimizde,
muhataplarımızın oynaklık kabiliyetlerine mukabelede
bulunamıyoruz. Bu da onlara büyük bir avantaj sağlıyor.
Cephede her vakit biz kazanıyoruz. Masada onlar. Biz,
dost görünene dostça, düşmana düşmanca davranıyoruz. Onurumuz ve devlet edebimiz bunu gerektiriyor.
Ama onlar, bizimle birlikte dost ilan ettiklerini başkalarıyla birlikte iken düşman ilan edip, bize düşman olmayanı hasmımız haline getiriyorlar. Bizimle birlikte

iken düşmanlarımızın düşmanı gibi davranıp, sırtımızı
döndüğümüzde, düşmanlarımızla birlik olup bizi sırtımızdan vuruyorlar. Hatta en iğrenç terör örgütleriyle
bizim aleyhimize işbirliğine girmekten utanmıyorlar ve
bunu da kimi zaman aleni yapıyorlar. Diyorlar ki “bizim
bu yarımız sizinle dost, diğer yarımız ise terör örgütüne
dost”. Akıl almaz bir arsızlıkla şunu da ekliyorlar: “Lakin sen bizim terör örgütü ile dost olan diğer yarımıza
kurşun sıkar isen, sıktığın kurşunun verdiği acı, bütün
bünyemizin canını yakar. O zaman da bütün bünyemiz
sana düşman olur”. Böyle bir diplomasi masasından;
akla, mantığa, hakka, hukuka, adalete, ahlaka uygun
karar çıkar mı? Böylesine sahtekâr, riyakâr bir diplomatik ilişkiden hayırlı sonuçlar beklenebilir mi?
Bu türden oynaklık kabiliyeti zirvelere çıkartılarak
sürdürülen diplomatik ilişkilerin kuramsal arka planı,
mantığı, ABD tarafından kurulmuştur. Adına reel politik denir. Reel politik, mevcut konjonktüre ve değişen
koşullara uygun diplomatik stratejiler üretmek diye
tanımlanır. Ama uygulamada öyle değildir. Bir masada
alınan kararların tam zıttı, onun yanındaki masada imza
altına alınabilir. O masadaki düşman; bu masada ortak
dost, bir başka masada stratejik ortak, diğer bir masada
hasım, başka bir masada rakip olabilir. Her diplomasi
masası boks maçı ringi gibidir. İşbirliği veya uzlaşma kararı asla çıkmaz. Ya galip olan vardır ya da mağlup.
Pragmatizmi küresel bir ahlak olarak formüle eden
ABD’li strateji uzmanlarının tasarladıkları, burada sözü
edilen uluslararası ilişkiler anlayışının, endüstriyel ilişkilerdeki ilk örneğini, göçmen bir Yahudi ailenin evladı
olan Samuel Gompers isimli ABD’li bir sendika lideri
dillendirmiştir. Onun dillendirdiği sendikal anlayışa,
Amerikan sendikacılığı denir. Bu anlayışın sloganı şu-

dur: “Dostlarını ödüllendir, düşmanlarını cezalandır.”
Şu anda kim sana ödül bahşediyor ise dost odur. Aynı
dost farklı bir zaman ve koşulda, seni ödülden mahrum
bırakıyorsa düşmandır. Dolayısıyla, Amerikan tarzı sendikacılığı benimsemiş sendikacının bugünkü dostu, yarın düşmanı olabilir ve yarınki düşmanı ile bugün dost
görünebilir. Yani bu türden sendikacının tutarlılığı veya
ilkesi yoktur. Yegane kriter, sendikacının ödüle nail olmasıdır. Emekçiler, alın teri sahipleri, bu türden sendikacıların demokratik baskı aracıdır sadece.
Bu tür sendikal anlayışın Türkiye’de örgütlenmiş, elbette ki gölgesi var. Bu gölge ile biz yıllardır mücadele
ediyoruz.
Biz, işyerlerinde alın teri döken kardeşlerimizin sorunlarıyla ilgilenir iken, emekçi kardeşlerimiz ile dertleşir
iken; başka bazı sendikacıların, belediye başkan adaylarından, işyerlerinde örgütlü işçileri kendilerine peşkeş
çekme sözü almalarının nedeni budur. Şimdilik, ödülü
kapıp nemalandıkları için belediye başkanlarını dost kabul ediyorlar. İşyerlerinden atılan ve işinden, aşından,
ekmeğinden edilen işçi kardeşlerimizi kendilerine düşman biliyorlar.
Lakin onların zihinlerine nakış gibi işlenmiş bulunan
oynaklık kabiliyeti, günü geldiğinde, bugünkü dostlarını
düşman ilan etmelerine neden olacaktır. İşinden atılan
işçi, günü geldiğinde; elbette işine döner, gerçek sendikasının huzurlu ve güvenli ocağına kavuşur, haklarını
geri alır.
Ama bugün dost görünen sendikacılar, yarın, ödülden
mahrum kalır kalmaz kendilerine düşmanlık etmeye
başladığında, o belediye başkanlarının sığınacakları bir
çatı olacak mıdır?
Doğrusu merak ediyoruz.

| 107

ULUSLARARASI İLİŞKİLER

HİZMET-İŞ İLE RUS SENDİKACILAR
EĞİTİM PROGRAMINDA BULUŞTU

Sendikamız HİZMET-İŞ ile Tüm Rusya
Devlet ve Kamu Hizmet İşçileri Sendikası
arasındaki Ortak Sendikal Eğitim Programı, 6 Kasım 2019 tarihinde Ankara’da
gerçekleştirildi.
Programa Genel Başkanımız Mahmut
Arslan, Tüm Rusya Devlet ve Kamu
Hizmet İşçileri Sendikası yöneticileri,
Uluslararası Vizyon Üniversitesi Rektör
Yardımcısı Doç. Dr Hasan Oktay, Genel
Sekreterimiz Remzi Karataş, Kadın Komite Başkanımız Hatice Ayhan ile her iki
sendikadan uzmanlar katıldı.
Ortak eğitim programının açılışında
konuşan Genel Başkanımız Mahmut
Arslan, iki ülkenin işbirliğinin çok uzun
yıllara dayandığını belirterek gerçekleştirilmekte olan eğitimin her iki ülkenin
halkları, sendikaları ve emekçileri için
olumlu sonuçlar doğuracağını kaydetti.
Sendikalarımızın yakın zamanda önemli ilerlemeler gerçekleştirdiğini belirten
Arslan, Türkiye ile Rusya arasındaki ilişkiler normal ilişkilerin ötesinde gelişmektedir. Rusya Federasyonu’nun dünya
sendikal hareketi içindeki önemini ve
katkısını biliyoruz. FNPR’nin uluslararası
ve bölgesel alanda etkinliğini artırdığını
görüyoruz. Sendika olarak FNPR ile pek
çok alanda ortak hareket ediyoruz” dedi.
HAK-İŞ’in sendikal mücadeleyi birkaç
temel üzerine oturttuğunu hatırlatan
Arslan, “Birincisi demokrasiyi sendikal
mücadelemizin olmazsa olmazı olarak
görmemizdir. Demokrasinin olmadığı
yerde sendikal hareketten bahsedeme-

108 |

yiz. Bu yüzden demokrasinin gelişimine
katkı veriyoruz. İkincisi, işçi işveren ilişkilerini birbirimizin sosyal ortağı anlayışıyla
ele alıyoruz ve önemsiyoruz. Sosyal diyaloğu sendikal mücadelemizin temellerinden biri olarak görüyoruz. Sosyal diyalog, çatışma yerine uzlaşmayı, birbirimizi
yıpratmak yerine dayanışmayı, sorunları
konuşarak, ilişkileri müzakere ederek sorunları masada çözmenin adıdır. Sosyal
diyalog bütün taleplerimizin kabul edilmesi karşı tarafın bütün taleplerinin reddedilmesi değil, karşılıklı birbirimizi ikna
ederek ortak bir noktada buluşmanın
adıdır. Üçüncüsü mazlumların dünyanın
neresinde olursa olsun, mazlum ve mağdurlara sahip çıkıyoruz” diye konuştu.
Rusya ve Türkiye iki dost ve köklü ülke
olduğunu ifade eden Arslan, iki ülkenin
yöneticileri ve sendikalar arasındaki ilişkiden memnuniyet duyduğunu belirtti.
Eğitim programının açılış konuşmasını
Sendikamız Dış İlişkiler Daire Başkanı
Yüsra Erilli Kurumlu yaptı. Türkiye ile Rusya arasında gerçekleştirilen eğitim programının iki ülke sendikaları için önemli
olduğunu belirten bir konuşma yaptı.
Tüm Rusya Devlet ve Kamu Hizmet İşçileri Sendikası Genel Merkez Toplu Sözleşme Uzmanı-Endüstriyel ilişkiler ve Sosyal
Ortaklık Departmanı Başkanı Tatiana
Shestakova, bir açılış konuşması gerçekleştirdi.

Uzmanlarımız Sunum Yaptı
Uluslararası Vizyon Üniversitesi Rektör
Yardımcısı Doç. Dr. Hasan Oktay, Türkiye

ile Rusya Federasyonu tarihi, sosyal ve
ekonomik alandaki ilişkilerini anlatan bir
sunum gerçekleştirdi.
Sendikamız Hukuk Müşavirlerinden Av.
Hacer Türk Albayrak, Türk hukukunda iş
güvencesi, kadınların çalışma hayatında
karşılaştıkları zorluklar, Türk iş hukuku,
Türk iş hukukunun temel özellikleri, Türkiye’de iş uyuşmazlıkları açısından yargı
sistemi, Türk hukuku açısından ücret, çalışma süreleri-fazla çalışma ücreti, ücretli
izinler, iş sözleşmesinin feshinde kıdem
tazminatı, doğum izinleri ve işsizlik ödeneği konularında sunum gerçekleştirdi.
Genel Merkez Kadın Komite Başkanımız
Hatice Ayhan Sendikamızın Kadın Komitesi’nin kuruluş amacı, çalışma ve sendikal hayatta kadın konularında sunum
yaptı.
Sendikamız Toplu İş Sözleşmesi Uzmanı Yakup Türkalp, örgütlenme ve toplu
iş sözleşme hükümleri hakkında sunum
gerçekleştirdi.
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri
Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mehmet
Merve Özaydın, Sendikacılığın gelişimi,
Türkiye’de uygulanan iş ve aile hayatı
uyumlaştırma politikaları, dünden bugüne sendikacılıkta yaşanan değişmeler,
çalışma hayatı ve sendika ilişkileri konularında sunup yaptı.
Genel Merkez Gençlik Komite Başkanımız Osman Sarı genç nüfusun iş yaşamındaki yeri, genç işsizliği, Türkiye’de
gençlerin sendikal çalışmalardaki yeri
hakkında sunum yaptı.
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GENEL BAŞKAN VEKİLİMİZ ÖZ, BREZİLYA’DA CUT
13. OLAĞAN GENEL KURULU’NA KATILDI

Genel Başkan Vekilimiz ve HAK-İŞ Genel
Başkan Yardımcısı Av. Hüseyin Öz, Brezilya ve Güney Amerika’nın en büyük
işçi konfederasyonu ve ITUC üyesi CUT
(Central Única dos Trabalhadores) 13.
Olağan Genel Kurulu’na katıldı.
7 – 10 Ekim 2019 tarihleri arasında, Brezilya’nın Sao Paulo kentinde gerçekleştirilen Genel Kurul, “Lula Livre (Lula’ya
Özgürlük)” teması ile gerçekleştirildi.
CUT 13. Olağan Genel Kuruluna Genel
Başkan Vekilimizin yanı sıra Öz Ağaç İş
Sendikası Genel Başkanı Av. Tuncay Dolu ve Sendikamız Uluslararası İlişkiler Uzman Yardımcısı Burhan Yıldız katıldı.
Genel Kurulun ilk gününde “Yeni Teknolojilerin Işığında Sendikaların Geleceği” ve “Güvencesiz Çalışma ve Örgütlenmede
Yeni Alternatifler” başlıklı paneller gerçekleştirildi. Panellerde
gelişen teknolojilerin çalışma hayatında daha çok esnekliğe
ve güvencesizliğe yol açtığı, platform üzerinden çalışmanın ve
e-ticaretin büyük oranda artmasının sendikal örgütlülüğe verdiği zararlar tartışıldı. Brezilya’da ve Güney Amerika ülkelerinde
özellikle platform üzerinden çalışmanın son dönemde çok hızlı
bir şekilde arttığı ve kayıtdışı çalışanların sayısının büyük oranda
yükseldiğinin altı çizildi.
Genel Kurul açılışı, Brezilya eski Başkanı Dilma Rouseff, Brezilya
İşçi Partisi Lideri Gleisi Hoffmanni, Brezilya Dışişleri ve Savunma
eski Bakanı Celso Amorim, Eski Sao Paulo Belediye Başkanı Fernando Haddad başta olmak üzere 40 ülkeden yaklaşık 100 uluslararası misafir, bölgesel ve küresel sendika örgütü temsilcileri
ve 1500 sendika delegesinin katılımıyla gerçekleşti.

“HAK-İŞ, Her Daim Adalet, Demokrasi, Özgürlükler ve
Sosyal Haklardan Yanadır”
Genel Başkan Yardımcımız Av. Hüseyin Öz ve HAK-İŞ heyeti ve
CUT Yetkilileri, Brezilya İşçi Partisi Lideri Gleisi Hoffmann ve
Brezilya Dışişleri ve Savunma eski Bakanı Celso Amorim ile görüşmeler gerçekleştirdi.
Av. Hüseyin Öz, genel kurula başarı dileklerini ileterek, sonuçlarının Brezilya’ya, bölgeye ve dünyadaki işçi hareketine katkı
sağlaması temennisinde bulundu. HAK-İŞ’in her daim adalet,
demokrasi, özgürlükler ve sosyal haklardan yana olduğunu belirten Öz, Lula’nın serbest kalması için verilen mücadelede Türk
Sendikacılar olarak Brezilya halkı ile daima dayanışma içinde
olduğumuzu ifade etti.
Genel kurulun ana teması, 2017 yılında hakkındaki yolsuzluk
iddialarından ötürü hapis cezasına mahkûm edilen Brezilya İşçi
Partisi (PT) ve CUT Kurucu Başkanı ve eski Brezilya Başkanı Luiz
İnacio Lula da Silva’nın bir an önce serbest bırakılmasına çağrıda bulunmak oldu.
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ARSLAN, TİRAN’DA BSPSH GENEL KURULUNDA
KONUŞTU
ITUC çatısı altında
birlikte hareket
ederek, daha güçlü
sendikal yapılar
kurarak işçilerimizin
taleplerine daha iyi
cevap verebiliriz.

Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 18 Eylül 2019 tarihinde Arnavutluk’un Başkenti Tiran’da, Arnavutluk Bağımsız Sendikalar
Konfederasyonu (BSPSH)’nin 7. Kongresine katılarak bir konuşma yaptı.
Genel Başkanımız Mahmut Arslan, Arnavutluk ve Türkiye arasındaki ilişkilerin önemine değinerek, sendikaların ilişkilerin geliştirilmesi konusunda birer köprü olduğunu söyledi.
HAK-İŞ ile BSPSH arasında gerçekleşen projelerden bahseden
Arslan, HAK-İŞ ile BSPSH arasındaki işbirliğinin artarak devam
etmesini arzuladığını dile getirerek, “ITUC çatısı altında birlikte
hareket ederek, daha güçlü sendikal yapılar kurarak işçilerimizin taleplerine daha iyi cevap verebiliriz” şeklinde konuştu.
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İşçi haklarını savunmanın uluslararası dayanışmayla daha güçlü
hale geleceğini belirten Arslan, Türkiye’de 31 Mart yerel seçimlerinden sonra muhalefet partilerinin kazandığı belediyelerde
yapılan işçi kıyımları hakkında kongreyi bilgilendirdi.
Arslan, muhalefet partisinin kazandığı belediyelerde HAK-İŞ’e
bağlı sendikalara üye yaklaşık 24 bin HAK-İŞ üyesi işçinin baskı
ve tehdit ile istifa ettirildiğini, yaklaşık 2 bin 500 işçinin işten
çıkarıldığı bilgisini verdi.
Genel Başkanımız Mahmut Arslan, Bolu Belediyesi’nde işten
çıkarılan işçilerin tekrar işe alınmaları için 12 gün boyunca yaklaşık 6 bin işçi ile gerçekleştirilen “Emek ve Adalet Yürüyüşü”nden bahsederek, bu azim ve kararlılığın sonucunda işçilerin
tekrar işlerine alındığını, yürüyüşün hedefine ulaştığını söyledi.
Yakın zamanda İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde 2 bin 500
işçinin işten çıkarıldığını ve işçilerin tekrar işe alınmaları için
başlatılan eylem hakkında bilgilendirmelerde bulundu.
Arslan, “Hem Bolu hem de İstanbul eylemlerinde bizimle dayanışma içerisinde olduğunu gösteren Arnavutluk Bağımsız
Sendikalar Konfederasyonu Gezim Kalaja’ya teşekkür ediyoruz”
dedi.
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SENDİKAMIZDAN ARNAVUTLUK’TA YETİMLERE YARDIM

Sendikamız HİZMET-İŞ, Arnavutluk’un
Başkenti Tiran’da Geleceğin Alternatif
Vakfı (ALSAR) tarafından düzenlenen
yardım kampanyası kapsamında yetim
çocuklara yardım eli uzattı.
Tiran’da gerçekleşen yardım programına Genel Başkan Yardımcımız Celal Yıldız, Tiran Büyükelçisi Murat Ahmet Yörük, ALSAR Vakfı Başkanı Mehdi Gurra,
Arnavutluk’ta bulunan Türk kurum ve
kuruluşlarının temsilcileri, Tiranlı aileler ve yetim çocuklar katıldı.

Yardım kampanyası kapsamında Sendikamız tarafından 750 yetim çocuğa
okul çantası ve kırtasiye seti verilirken,
Konya Selçuk Üniversitesi Rektörlüğü
de Arnavutluk’un çeşitli şehirlerinde
3 bin 500 yetime giysi yardımında bulundu.
Yardım kampanyasında konuşan Mali
işlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcımız Celal Yıldız; “HİZMET-İŞ
Sendikası olarak dünyanın neresinde olursa olsun, yardıma muhtaçlara

yardım eli uzatmak bizlerin görevidir.
Tüm dünya çocukları dili, dini, teni fark
etmeksizin bizler için aynıdır. Nerede
mazlum nerede bir yetim varsa onların
dertleriyle dertlenmek bizim ve Sendikamızın misyonudur.
Bizler kardeşiz, beraberiz. Türkiye ve
Arnavutluk etle tırnak gibidir, onun için
sizin yanınızdayız, sizinle beraberiz.
Yardım eli uzattığımız yetimlerin yüzlerindeki mutluluk paha biçilmez. Burada yardım yapmamızı sağlayan başta
Genel Başkanımız Mahmut Arslan’a,
Yönetim Kurulumuza, kalbi ve aklı burada bu yardıma muhtaç çocuklarla
olan tüm emekçilere teşekkürlerimi
sunuyorum” dedi.
Tiran Büyükelçisi Murat Ahmet Yörük
ise; “Türk devleti ve Türk milleti sizlerin yanında olmaya devam edecek. Her
zaman sizlerle ekmeğini, dostluğunu,
kardeşliğini paylaşmaya devam edecek” şeklinde konuştu.

EPSU GÜNEY-DOĞU AVRUPA BÖLGE TOPLANTISI’NA KATILDIK

EPSU Güney-Doğu Avrupa Bölge Toplantısı, 8-13 Eylül 2019 tarihlerinde Moldova’nın başkenti Kişinev’de gerçekleştirildi.
Türkiye, Azerbaycan, Romanya, Moldova, Bulgaristan ve Arnavutluk’tan sendikacı ve temsilcilerin katıldığı toplantıya
Sendikamızı temsilen Sendikamız Eğitim ve Sosyal İşler Daire Başkanı Fatih

Mehmet Bakırtaş ile Uluslararası İlişkiler Daire Başkanlığı Uzman Yardımcısı
Burhan Yıldız katıldı.
EPSU Güney-Doğu Avrupa Bölge Toplantısı’nın açılış konuşmasını Moldova
Sendikaları Konfederasyonu Başkanı
Oleg Budza yaptı.
Budza, Konfederasyonun çalışmalarını

ve sendikaların karşılaştığı zorlukların
üstesinden nasıl gelinmesi gerektiğini
aktaran bir konuşma yaptı.
Toplantıda sendikal haklar, kadın komitelerinin çalışmaları, uluslararası çalışmalar, sendikal üyeliklerin artırılması,
çalışanların hakları, sosyal diyalog ve
gelecekte yürütülecek sendikal faaliyetler konuları ele alındı.
Genel Merkez Eğitim ve Sosyal İşler
Daire Başkanı Fatih Mehmet Bakırtaş
ve Uluslararası İlişkiler Daire Başkanlığı
Uzman Yardımcısı Burhan Yıldız, toplantının ardından Gagauz Yeri Dış işleri
Bakanı Vitaly Vlah, Komrat Devlet Üniversitesi Rektörü Serghei Zaharia ve
Kıpcak Belediye Başkanı Oleg Garizan
ile görüşmeler gerçekleştirdi.
Beşalma’da Ulusal Gagavuz Tarih ve
Etnografya Müzesine yapılan ziyarette
taktim edilen Anadolu motiflerinin yer
aldığı HİZMET-İŞ tabağı sergiye alındı.
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HİZMET-İŞ’TEN FASLI SENDİKACILARA EĞİTİM

Sendikamız HİZMET-İŞ ile Fas Ulusal Yerel Yönetimler Sendikası (FNFCL) arasındaki Ortak Sendikal Eğitim Programı, 12
Eylül 2019 tarihinde Ankara’da gerçekleştirildi.
Programa, Fas Ulusal Yerel Yönetimler
Sendikası Genel Başkan Yardımcısı Said
Faddouli, HAK-İŞ Dış İlişkiler Uzmanı Ahmet Enver Halfaya, Sendikamız Dış İlişkiler Daire Başkanı Yüsra Erilli Kurumlu,
HAK-İŞ Kadın Komite Başkanı Fatma Zengin, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri
Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mehmet
Merve Özaydın, Hukuk Müşavirlerimizden Av. Hacer Türk Albayrak, Toplu İş
Sözleşmesi Uzmanı Tülin Aslan ve FNFCL
heyeti katıldı.
Eğitim programının açılış konuşmasını
Sendikamız Dış İlişkiler Daire Başkanı
Yüsra Erilli Kurumlu yaptı. Türkiye ile Fas
arasında gerçekleştirilen eğitim programının iki ülke sendikaları için önemli olduğunu belirtti.
Fas Ulusal Yerel Yönetimler Sendikası
Genel Başkan Yardımcısı Said Faddouli
de bir açılış konuşması yaptı.
Türkiye’de bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Faddouli, “Türkiye
ve Fas arasındaki ortak eğitim progra-
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mından çok memnunum. Ülkelerimiz
arasında tarihsel ve ekonomik bağlar var,
özellikle 2001 yılında imzalanan serbest
ticaret anlaşmasıyla birlikte daha yakın
ilişkiler kurduk. 2016 yılında iki sendika
arasında imzalanan protokolü daha da
genişletmek istiyoruz” dedi.
Sendikamız Hukuk Müşavirlerimizden
Av. Hacer Türk Albayrak, Türk iş hukuku,
Türk iş hukukunun temel özellikleri, Türkiye’de iş uyuşmazlıkları açısından yargı
sistemi, Türk hukukunda iş güvencesi,
Türk hukuku açısından ücret, çalışma süreleri-fazla çalışma ücreti, ücretli izinler,
iş sözleşmesinin feshinde kıdem tazminatı ve işsizlik ödeneği konularında sunum gerçekleştirdi.
HAK-İŞ Kadın Komitesi Başkanı Fatma
Zengin, çalışma hayatı ve sendikal ha-

yatta kadın, kadın çalışanların çalışma
hayatında karşılaştığı sorunlar, ekonomik
faaliyetlerde eşitsizlik, kadınların sağlık
hizmetlerine erişmesindeki eşitsizlik,
kadına yönelik şiddet, siyasal yaşamda
uygulanan eşitsizlik, konusunda sunum
yaptı.
Sendikamız Toplu İş Sözleşmesi Uzmanı
Tülin Aslan, örgütlenme ve toplu iş sözleşme hükümleri hakkında sunum gerçekleştirdi.
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri
Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mehmet
Merve Özaydın, Sanayi Devrimi’nden günümüze sendikacılığın gelişimi, küreselleşme sürecinde sendikacılıkta yaşanan
değişmeler konularında sunup yaptı.
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GENEL BAŞKAN VEKİLİMİZ ÖZ, FAS’LI KONUK
SENDİKACILARla BİR ARAYA GELDİ

Genel Başkan Vekilimiz ve HAK-İŞ Genel
Başkan Yardımcısı Av. Hüseyin Öz, 11 Eylül 2019 tarihinde, Fas Ulusal Yerel Yönetimler Sendikası Genel Başkan Yardımcısı
Said Faddouli ve beraberindeki heyetle
bir araya geldi.
Sendikamız tarafından düzenlenen eğitim programı vesilesiyle ülkemizde bulunan heyet ile gerçekleştirilen toplantıya
Genel Başkan Vekilimiz Öz ve Faddouli’nin yanı sıra Genel Sekreterimizi Ali
Rıza Yılmaz, Fas Ulusal Yerel Yönetimler
Çalışanlar Sendikası Genel Sekreteri Mohamed Mesaaf, Genel Sekreter Yardımcısı Hassan Elhalabi, Mali Sekreteri Ali
Tagda, Mali Sekreter Yardımcısı Asmaa

Fersiwi, Yönetim Kurulu üyeleri Mohamed El Kaoubai, Nadia Touhami, Fas
Şube Başkanı Ahmed Alioui ve Rabat
Şube Başkanı Khalid El Oumlouki katıldı.
Öz, heyeti ülkemizde ve Sendikamız
HİZMET-İŞ’te ağırlamaktan mutlu olduklarını belirtirken, Faslı sendikacılara
Sendikamızın tarihi ve bugüne kadar
emekçiler için giriştiği mücadeleleri anlattı. Öz, sendikamızın da üyesi olduğu
Uluslararası Kamu Hizmetleri Konfederasyonu’na (PSI) üyelik hazırlığında olan
Fas Ulusal Yerel Yönetimler Sendikası heyetine üyelik sürecinde başarılar diledi.
Genel Başkan Vekilimiz ve HAK-İŞ Genel
Başkan Yardımcısı Av. Hüseyin Öz, Faslı

heyete Genel Merkez binamızın birimlerini gezdirerek, sendikamızın kurumsal
düzeni hakkında bilgiler verdi.
Heyet ayrıca Genel Başkan Yardımcımız
Halil Özdemir’i ziyaret etti.
Fas Ulusal Yerel Yönetimler Sendikası Genel Başkan Yardımcısı Said Faddouli ise,
Genel Başkan Vekilimiz’e misafirperverliklerinden dolayı teşekkür ederken, HİZMET-İŞ’in başarılarından ötürü eşine az
rastlanan bir sendika olduğunu belirtti.

EPSU’NUN KADINA ŞİDDETE KARŞI ÇIKARDIĞI BÜLTENDE YER ALDIK
EPSU(Avrupa Kamu Hizmeti Sendikaları Federasyonu)’nun “25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı
Uluslararası Mücadele Günü” dolayısıyla çıkardığı bültende HAKİŞ/HİZMET-İŞ olarak yer aldık.
Genel Başkanımız Mahmut Arslan’ın 25 Kasım 2019 tarihinde,
HAK-İŞ Konfederasyonu Genel
Merkezi önünde yaptığı basın
açıklaması ‘EPSU's Affiliates’
bülteninde geniş yer alarak Türkiye’nin ardından Uluslararası
emek hareketinin de ilgisini çekti.
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ARSLAN: “TÜRKİYE İLE FAS İKİ DOST ÜLKEDİR”

Genel Başkanımız Mahmut Arslan, “Türkiye ile Fas iki dost ülkedir. Bu kardeşliğin daha da güçlenmesi ve büyümesi,
daha iyi hedeflere yürüme konusunda
umudumuzu ve beklentimizi devam ettiriyoruz. Bu konuda sizlere güveniyoruz”
dedi.

“Türkiye ile Fas İki Dost Ülkedir”

Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 14
Aralık 2019 tarihinde UNTM Konfederasyonu 7. Olağan Genel Kurulu’na katıldı.
Genel kurula, Genel Başkanımız Mahmut
Arslan’ın yanı sıra, HAK-İŞ Konfederas-

114 |

yonumuza bağlı Medya-İş Sendikası’nın
Genel Başkanı Sezai Ballı katıldı.
Genel Başkanımız Mahmut Arslan genel kurula hitaben yaptığı konuşmada, “Türkiye ile Fas iki dost ülkedir. Bu
kardeşliğin daha da güçlenmesi ve büyümesi, daha iyi hedeflere yürüme konusunda umudumuzu ve beklentimizi
devam ettiriyoruz. Bu konuda sizlere
güveniyoruz. Büyük Fas’ın toprak bütünlüğünü ve birlikteliğini savunuyoruz.
Bunu her platformda desteklemeye devam edeceğiz. Fas sendikal hareketinin

güçlenmesini ve büyümesini destekliyoruz” dedi.
HAK-İŞ ile UNTM ilişkilerinin çok yeni olmasına rağmen kısa süre içerisinde tam
bir dayanışma ve kardeşlik içerisinde
geliştiğini belirten Arslan, Fas’taki diğer
konfederasyonlarla da HAK-İŞ’in iş birliklerinin ve birlikte çalışmalarının olduğunu söyledi.

“UNTM’de HAK-İŞ’in İlkelerini
Gördüm”

Genel kuruldaki UNTM Konfederasyonu’nun tanıtım filminde UNTM’nin
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ilkelerinin HAK-İŞ ilkeleriyle benzerlik
gösterdiğini vurgulayan Arslan, “İzlediğimiz görüntülerde UNTM’nin ilkeleri
ifade edilirken HAK-İŞ’in ilkelerini burada
gördüm. HAK-İŞ olarak UNTM ile ikili iş
birliği anlaşmalarımızı sadece 2 konfederasyon arasında değil sendikalarımız arasında da güçlendirmeye ve büyütmeye
çalışıyoruz” şeklinde konuştu.
HAK-İŞ olarak aynı zamanda Uluslararası Kudüs ve Filistin’e Destek Sendikalar
Birliği Başkanlığı görevini yürüttüklerini
anlatan Arslan, “Dünyada yaklaşık 40
ülkeden 200’den fazla delegenin 50’den
fazla Konfederasyon ve meslek örgütünün oluşturduğu Uluslararası Kudüs ve
Filistin’e Destek Sendikalar Birliği çok
önemli bir misyonu ve sorumluluğu taşımaktadır. Sizlerin Filistin davasına, Kudüs
davasına, Mescid-i Aksa davasına gösterdiğiniz yakın ilginin ve desteğin ne kadar
önemli olduğunun bilincindeyiz. Bu nedenle sizlere teşekkür ediyorum” dedi.

“Kudüs’te Barışı Yeniden İnşa
Etmek Boynumuzun Borcudur”
Kudüs topraklarının işgal altında olduğunu dile getiren Arslan, “Filistin ve Kudüs
işgal altında. Kudüs gözyaşı döküyor. Kudüs hüzünlü, Kudüs ağlıyor. Kudüs bizi
bekliyor. Hep birlikte Kudüs’ün gözyaşını
dindirmemiz gerekiyor. Kudüs’te barışı
yeniden inşa etmek boynumuzun borcudur. Gazze’deki ambargonun bir an evvel
kaldırılması için Filistin topraklarındaki
işgalci İsrail’in yerleşim birimi kurmaktan
vazgeçmesi için sonuna kadar mücadele
etmek zorundayız” şeklinde konuştu.

“Özgür ve Bağımsız Filistin
Devleti Kuruluna Kadar Mücadele
Edeceğiz”
UNTM Genel Sekreteri Abdelilah El
Halouti ve yönetim kurulu üyelerinin
Uluslararası Kudüs ve Filistin’e Destek
Sendikalar Birliği’nin hem kurucuları
hem de en önemli destekçileri olduğunu söyleyen Arslan, “Uluslararası Kudüs

ve Filistin’e Destek Sendikalar Birliği’ne
göstermiş olduğunuz duyarlılıktan dolayı
sizlere ayrıca teşekkür etmek istiyorum.
Özgür ve bağımsız Filistin devleti kurulup, başkenti Kudüs olarak ilan edilene
kadar mücadelemizi sürdüreceğiz” sözlerine yer verdi.

“SWTUF’un Kapatılma Kararını
Kınıyoruz ve Reddediyoruz”
Darbeciler tarafından Sudan İşçi Sendikaları Konfederasyonu (SWTUF)’un kapatılma kararının ilan edildiğini anlatan
Arslan, “Bu kararı kınıyoruz ve asla kabul
etmiyoruz. SWTUF, Afrika sendikal hareketinin merkez bir örgütüdür. Sudan’da
faaliyet gösteren demokrasiyi, özgürlüğü
ve hakları savunan önemli bir konfederasyondur. Bu konfederasyon hakkında
verilen kapatma kararını bu kongreden
de bir karar çıkararak dünyaya ilan etmemiz gerekiyor. SWTUF’un yanındayız
ve kapatılmasını reddediyoruz. Onlarla
dayanışma içerisinde mücadelemizi sürdüreceğiz” dedi.
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GENEL BAŞKAN VEKİLİMİZ ÖZ, SENEGAL’DE CNTS
KONFEDERASYONU’NUN KURULUŞ ETKİNLİKLERİNE KATILDI

Genel Başkan Vekilimiz ve HAK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı
Av. Hüseyin Öz, Senegal’de İşçiler Ulusal Konfederasyonu’nun
(CNTS) 50. kuruluş yıldönümü etkinliklerine katıldı. Programda
HAK-İŞ Dış İlişkiler Uzmanı Ahmed Halfaya da yer aldı.

“Afrikalı Dostlarımızla Uyum İçinde Çalışıyoruz”
Genel Başkan Vekilimiz ve HAK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Av.
Hüseyin Öz, kuruluş etkinliklerinde gerçekleştirdiği konuşmada, Konfederasyonumuzun farklı ülkelerdeki çok sayıda konfederasyonla ve kurumla işbirliği içinde bulunduğunu belirterek,
“HAK-İŞ olarak kurumsal ilişkilerimizde Afrika’nın özel bir yeri
var. Çünkü bizim Afrika’ya bakışımız farklı. Biz, Afrikalı dostlarımıza birlikte çalışmayı önemsiyoruz. Afrikalı sendikacı dostlarımızla dünya emek hareketine katkı sağlamak için uyum içinde
çalışıyoruz. Kurumsal ilişkilerimizin emek örgütlerimiz, ülkelerimiz ve emekçi kardeşlerimiz için faydalı sonuçlar doğurduğunu
gözlemliyor ve bundan mutluluk duyuyoruz” şeklinde konuştu.
CNTS Konfederasyonu’nun 50’nci Kuruluş Yıldönümünün Senegal emek hareketi için hayırlara vesile olmasını dileğinde bulunan Öz, HAK-İŞ ve CNTS işbirliğini daha ileri boyutlara taşımak
istediklerini söyledi.

“Türkiye, Senegal’i Tanıyan İlk Ülkelerden Biridir”
Senegal 1960 yılında bağımsızlığını kazandığında Senegal’i tanıyan ilk ülkelerden birinin Türkiye olduğunu dile getiren Öz,
“Türkiye ilk büyükelçiliğini 1962’de açmıştır. Türkiye, Senegal’in
kalkınması için büyük çaba sarf etmektedir. Türkiye ve Senegal
iki Müslüman, iki dost ülkedir. Bizler de eşit sivil toplum kuruluşları olarak tek bir ülkenin iki kuruluşu gibiyiz” dedi.
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Genel Başkan Vekilimiz Hüseyin Öz, etkinlikler kapsamında gerçekleştirilen “Batı Afrika Ülkelerinde ‘Sosyal Güvenlik Sistem
Analizi’ ile ILO 190 sayılı ‘Çalışma Hayatında Şiddet ve Tacizin
Ortadan Kaldırılması’ konulu toplantılarda da HAK-İŞ Konfederasyonumuzun görüşlerini aktardı.

Öz, CSA Genel Sekreteri Elimane Diouf ile Bir Araya
Geldi
CNTS’nin yeni hizmet binasının açılış törenine de katılan Öz, burada CSA Genel Sekreteri Elimane Diouf ile bir araya geldi
Genel Başkan Yardımcımız Av. Hüseyin Öz, Senegal temasları
kapsamında, CNTS Genel Sekreteri Mody Guiro ve Senegal Bağımsız İşçi Sendikaları Konfederasyonu (CSA) Genel Sekreteri
Elimane Diouf ile bir araya gelerek, dünya sendikal hareketi ve
Türkiye-Senegal ilişkilerine ilişkin karşılıklı görüş alışverişinde
bulundu.
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ARSLAN, KKTC’Lİ ÖĞRETMEN VE ÖĞRENCİLERİ AĞIRLADI
Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 28 Kasım 2019 tarihinde KKTC Hala Sultan İlahiyat Koleji Müdür Yardımcısı Himmet Turgut, KKTC Hala Sultan İlahiyat Koleji Türk Dili ve Edebiyatı öğretmeni Nigar Alyaz ve kolej öğrencilerini makamında ağırladı.
Ziyaret günün anısına hediyeleşme ile son buldu.

KKTC’DEN GELEN
ÖĞRENCİLER
SENDİKAMIZI
ZİYARET ETTİ
Genel Başkan Yardımcımız Halil Özdemir, KKTC Hala Sultan İlahiyat Koleji’nde okuyan öğrencilerle, 26 Kasım 2019 tarihinde,
Sendikamız Genel Merkezinde düzenlenen kahvaltıda bir araya
geldi.
Teşkilatlanmadan Sorumlu Genel Başkan Yardımcımız Özdemir
KKTC’den gelen öğrencilere hitaben yaptığı konuşmasında, Türkiye’nin Müslüman aleminin en önemli kalesi olduğunu belirtirken, “Ülkemiz her yönden saldırı altında. Amaçları ümmetin
kalesi olan Türkiye’yi yıpratmak, burayı Irak’a yaptıkları gibi Suriye yaptıkları gibi bilinmeze sevk etmek. Ancak biz Türkiye olarak yıllardır tüm saldırılara karşı geldik. Şu an gelinen durumda
tüm mazlumların arkasında dimdik durduk ve bu duruşumuzdan vazgeçmeye niyetimiz yok. Bizimle beraber elbette yavru
vatanımız Kıbrıs da karıştırmak istiyorlar. Sizlerden isteğimiz
Türkiye’yi ve KKTC’yi karıştırmaya çalışanlara karşı dua bol bol
dua etmenizdir. Sizlerin duasıyla ülkelerimize dokunmaya çalışanların çabaları boşa çıkacaktır” dedi.

Özdemir: “HİZMET-İŞ, Nerede Bir Zulüm Varsa ve
Haksızlık Varsa Karşısındadır”
Sendikamızın ücret sendikacılığı yapmadığının altını çizen Halil
Özdemir, “Sendika deyince sizlerin aklına sadece işçilerin haklarını hakkını gözeten bir örgüt gelebilir. Ancak sendikamız sadece
işçi hakları için değil, inançlar ve eğitim için de mücadele veren

bir sendikadır. Sendikamız her zaman söylediğimiz gibi ‘Dünyanın neresinde bir mazlum varsa bizden alacaklıdır’ felsefesini
benimsemiştir. Bu yüzden HİZMET-İŞ, nerede bir zulüm varsa
nerede bir haksızlık varsa karşısındadır. Sendikamız geçmişte
üyelerimizin çocuklarına on yıl boyunca verdiği bursla eğitime
desteğini göstermişti. Şimdide Balıkesir’in Havran ilçesinde Çanakkale Savaşı kahramanı Seyit Onbaşı adına okul yaptırarak
desteğini devam ettirmektedir. Sendikamız Türkiye’nin en büyük işçi Sendikası olarak her zaman eğitim için elinden geleni
yapmış ve yapmaya devam edecektir. Sizleri ağırlamaktan hem
büyük HİZMET-İŞ ailesi olarak, hem de Yönetim Kurulu üyelerimiz adına memnun olduğumuzu belirtmek isterim. Birliğimiz ve
dayanışmamız daim olsun” dedi.
Daha sonra Genel Sekreter Vekilimiz Remzi Karataş, 28 Kasım
2019 tarihinde, KKTC Hala Sultan İlahiyat Koleji öğrencilerini
Sendikamızda ağırladı. Genel Sekreter Vekilimiz Karataş, ziyaretlerinden dolayı öğrencilere teşekkür ederken, “Kıbrıs’ta yaşayan siz değerli kardeşlerimizi ağırlamak bizim için mutluluk
verici. Yıllara dayanan KKTC ve Türkiye dayanışması birçok devlete örnek oluşturmuştur. Aynı soydan, aynı inançtan ve aynı
ülküden gelen iki devletin bu kardeşliği siz genç iyi eğitimli kardeşlerimiz sayesinde daha farklı düzeyde gelişecek ve büyüyecektir” dedi.
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ARSLAN,
İSTANBUL 5 NO’LU
ŞUBEMİZİN
YENİ HİZMET BİNASININ
AÇILIŞ TÖRENİNE KATILDI
HAK-İŞ İstanbul İl Başkanlığı ve İstanbul 5 No’lu Şube Başkanlığımızın yeni hizmet binası, 23 Kasım 2019 tarihinde törenle açıldı.
Açılışa Genel Başkanımız Mahmut Arslan’ın yanı sıra, Genel
Başkan Vekilimiz ve HAK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Av. Hüseyin
Öz, Ümraniye Kaymakamı Suat Dervişoğlu, Şile Belediye Başkanı İlhan Ocaklı, Memur-Sen İstanbul İl Başkanı Talat Yavuz, Pendik İlçe Müftüsü Hüseyin Baş, Saadet Partisi İl Temsilcileri, Öz
Petrol-İş Sendikası Genel Başkanı Kudret Örgel, Enerji-İş Sendikası Genel Başkanı Mahmutd Altunsoy, Öz Güven-Sem Genel
Başkanı Ömer Yılmaz, HAK-İŞ İstanbul İl Başkanı ve Sendikamız
HİZMET-İŞ İstanbul 5 No’lu Şube Başkanı Mustafa Şişman, Genel Başkan Danışmanımız İbrahim Güleş, İstanbul 2 No’lu İETT
Şube Başkanımız Ahmet Günce, İstanbul 4 No’lu Şube Başkanımız Reşat Kaya, İstanbul 6 No’lu Şube Başkanımız Serdar Cafer
Özkul, İstanbul 7 No’lu Şube Başkanımız Hüseyin Topçu, Sakarya Şube Başkanımız Mehmet Mesut Gökdemir, Kocaeli Şube
Başkanımız İdris Ersoy, HAK-İŞ’e bağlı sendikaların İstanbul İl ve
Şube Başkanları, işyeri sendika temsilcilerimiz, komitelerimizin
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başkanları, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, çok sayıda
davetli ve basın mensupları katıldı.
HAK-İŞ İstanbul İl Başkanlığı ve İstanbul 5 No’lu Şube Başkanlığımızın yeni hizmet binasının açılış töreninde konuşan Genel Başkanımız Mahmut Arslan, “İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminden sonra başlayan süreç bizim için zor, meşakkatli,
yorucu ancak onurla ve gururla sonuçlandırdığımız mücadele
olmuştur” dedi.
Bir kısım sendikalar tarafından HAK-İŞ’e bağlı sendikaların üyelerinin baskı ve tehditle sendika değiştirmeye zorlandığını kaydeden Arslan, HAK-İŞ’e bağlı sendikaların bütün zorluklara, baskılara, tehditlere karşı duruş sergilediğini belirtti.
Arslan, “İstanbul’da meydanlarda, sokaklarda soylu bir mücadele yürüttük. Yetki mücadelesinin sonunda HAK-İŞ’e bağlı
sendikalarımız İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde varlığını korumuş ve yeni dönem toplu iş sözleşme yapma yetkisini alacak
sayıyı elde etmiştir. Bu başarılarından dolayı çaba gösteren tüm
arkadaşlarıma ayrı ayrı teşekkür ediyorum” dedi.

TEŞKİLAT

“Kapsamlı Bir Vergi Reformuna
İhtiyacımız Var”

31 Mart ve 23 Haziran seçimleri sonrasında çok sayıda HAK-İŞ mensubu emekçinin işten atıldığını hatırlatan Arslan,
“Bugün halen İBB önünde işine geri dönmek için mücadele eden ve bu mücadelesini demokratik eylemlerle sürdüren
1469 arkadaşımızın mücadelesi devam
etmektedir. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile CHP
Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, işten
atılan arkadaşlarımızın 31 mart seçimleri
öncesinde işe alındığını söylemektedirler. Ancak bizim yaptığımız araştırmalara
göre, bu arkadaşlarımızın işe alım süreci 2018 yılında başlamış, yazılı ve sözlü
sınavlara tabi olmuş ve seçim öncesine
gelen sürede iş başı yapmıştır” dedi.

“İBB’de İşten Çıkarılan
Arkadaşlarımızın İşlerine İade
Edilmesi İçin Mücadele Ediyoruz”
Seçim öncesi işe alımın eleştirilebileceğini belirten Arslan, “Bu arkadaşlarımızın işten atılmaları için geçerli bir sebep
yoktur. Bu arkadaşlarımıza hiçbiri idari
kovuşturma yapılmamıştır, hiçbiri, hakkında işi aksatıcı bir nedenle işten çıkarılmamıştır. Bu arkadaşlarımızın hukuki
bir soruşturma olmadan, kendileriyle
ilgili işten çıkarmayı gerektirecek bir sebep olmadan sadece seçim öncesi işe
alındıkları için işten çıkarılmalarını kabul
etmiyoruz” şeklinde konuştu.
“İstanbul’da işten atılan işçiler işe alınana
kadar mücadele edeceğiz” diyen Arslan,
“Demokratik bir şekilde, karşımızdakilere hakaret etmeden, arkadaşlarımızın
işe dönmeleri için elimizden gelen çabayı göstereceğiz. Biz belediye işçileri

olarak verilen işi layıkıyla yapmak ve alın
terimizi akıtarak, helalinden kazanmak
istiyoruz. Biz işimizin ne olduğunu biliyoruz ve aşımız İBB’de olsun istiyoruz. İşten
çıkarılan arkadaşlarımızın işe iadesi için
mücadele ediyoruz” dedi.

“Çalışanların Vergi Dilimleriyle
Mağdur Edilmesini Kabul
Etmiyoruz”

2007 yılında vergi dilimine yaklaşık 14
asgari ücret ile girildiğini hatırlatan Arslan, “2019 yılında 7 asgari ücretle yüzde
20 vergi dilimine giriyoruz. Bu şu demek
oluyor, 2007’den itibaren çalışanların
vergi ödemesi daha da artmıştır. Bizim
arzumuz vergilerin tabana ve tavana
yayılarak adaletli dağıldığı bir sistemdir.
Aile yükümlülüğünü de içine alan bir
vergi sisteminin Türkiye’ye getirilmesini
istiyoruz. HAK-İŞ, Türk-İş ve Disk olarak
bu konuda ortak bir deklarasyonu da
ilk defa Türkiye kamuoyuna duyurduk.
Taleplerimizin hükümet tarafından ciddiye alınmasını ve önümüzdeki günlerde
kapsamlı bir vergi reformuna ihtiyacımız
olduğunu ifade ediyoruz” diye konuştu.
HAK-İŞ İstanbul İl Başkanı ve 5 No’lu
Şube Başkanımız Mustafa Şişman ise
yaptığı konuşmada, Genel Başkanımız
Mahmut Arslan başta olmak üzere yeni
hizmet binamızın açılış törenine katılan
tüm misafirlere katılımlarından dolayı teşekkürlerini iletti.

Meclis’teki vergi düzenlemesini değerlendiren Arslan, “HAK-İŞ olarak vergi sistemiyle ilgili yeni, farklı ve kapsayıcı bir
vergi düzenlemesi yapılması konusunda
çalışma yaptık. Bu çalışmayı bütün siyasi partilere sunduk. Vergi yasalarında
yapılan değişikliğin özellikle yüksek gelir gruplarına yeni vergi koymak, turizm
başta olmak üzere, dijital mecralardan
vergi alınması, ülkemizi bir vergisiz cennet olarak görenlerden daha fazla vergi
alınması konusunda hiçbir itirazımız yok.
Ancak çalışanların vergi dilimleriyle mağdur edilmesini kabul etmiyoruz” dedi.
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ARSLAN, DÜNYA ENGELLİLER GÜNÜ
PROGRAMINA KATILDI
katıldı. Arslan, Engelli Personellerimizin
3 Aralık Uluslararası Engelliler Günü’nü
Unutmadı Genel Başkanımız Mahmut
Arslan, Konfederasyonumuza bağlı Hizmet-İş Sendikamız Genel Merkezinde
çalışan engelli personellerimizin 3 Aralık
Uluslararası Engelliler Günü’nü kutladı.
Genel Başkanımız Arslan, 3 Aralık Uluslararası Engelliler Günü vesilesiyle HİZMET-İŞ Engelliler Komite Başkanı Hanefi
Karadağ ile Hizmet-İş Sendikamızın EBYS
ve KYS Sorumlusu Hamdi Şahin’e günün
anısına çiçek verdi. 3 Aralık Uluslararası
Engelliler Günü’nün hep hatırda kalması
gereken bir gün olması gerektiğini belirten Arslan, “HAK-İŞ Konfederasyonu ve
Hizmet-İş Sendikası olarak, emeğin kutsallığına inanıyor ve emeğin engellisinin
olmadığının altını çiziyoruz. Engelli ve
engelli yakını
üyelerimizin ve tüm engellilerimizin bu
özel gününü kutluyor, kendilerini hayatın
her alanında ortaya koydukları emeklerinden dolayı tebrik ediyorum” dedi.

Arslan, Engelli Personellerimizin
3 Aralık Uluslararası Engelliler
Günü’nü Unutmadı

Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 3
Aralık 2019 tarihinde T.C. Aile,Çalışma
ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından
gerçekleştirilen 3 Aralık Dünya Engelliler
Günü dolayısıyla ''Herkes İçin Erişilebilir-
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lik'' temasıyla düzenlenen programa katıldı. Programa Genel Başkanımız Mahmut Arslan , T.C. Aile,Çalışma ve Sosyal
Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ve
Engelli vatandaşlar,öğrenciler,sporcular

Genel Başkanımız Mahmut Arslan, Genel Merkezimizde çalışan engelli personellerimizin 3 Aralık Uluslararası Engelliler Günü’nü kutladı.
3 Aralık Uluslararası Engelliler Günü vesilesiyle engelli personellerimizle bir araya
gelen Arslan, HİZMET-İŞ Engelliler Komite Başkanı Hanefi Karadağ ile Sendikamız
EBYS ve KYS Sorumlusu Hamdi Şahin’e
günün anısına çiçek verdi.
3 Aralık Uluslararası Engelliler Günü’nün
hep hatırda kalması gereken bir gün olması gerektiğini belirten Arslan, HAK-İŞ
Konfederasyonu ve HİZMET-İŞ Sendikası
olarak, emeğin kutsallığına inanıyor ve
emeğin engellisinin olmadığının altını
çiziyoruz. Engelli ve engelli yakını üyelerimizin ve tüm engellilerimizin bu özel
gününü kutluyor, kendilerini hayatın her
alanında ortaya koydukları emeklerinden dolayı tebrik ediyorum” dedi.

TEŞKİLAT

GENEL BAŞKAN
VEKİLİMİZ ÖZ,
KİT’LERDE ÇALIŞAN
İŞÇİLERLE
BİR ARAYA GELDİ
Genel Başkan Vekilimiz ve HAK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı
Av. Hüseyin Öz, 2 Kasım 2019 tarihinde Ankara 2 No’lu Şube
Başkanlığımız tarafından düzenlenen, Kamu İktisadi Teşebbüsleri’nde (KİT) çalışanların sorun ve taleplerinin istişare edildiği
toplantıya katıldı.
Toplantıya Genel Başkan Vekilimiz Hüseyin Öz’ün yanı sıra, Ankara 2 No’lu Şube Başkanımız Recep Dere ve 2 No’lu Şube Yönetimi, Türkiye Elektrik Üretim A.Ş Genel Müdürlüğü, Türkiye
Kömür İşletmeleri Genel Müdürlüğü, Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu, MKEK / Kapsül Fabrikası Müdürlüğü, Hurda işletmesi Müdürlüğü, Elmadağ Barutsan Roket ve Patlayıca Fabrikası Müdürlüğü, Merkez Bankası ve Sümer Holding A.Ş’de çalışan
işyeri sendika temsilcilerimiz ve üyemiz emekçiler katıldı.
Taşeron mücadelesinin büyük zorluklar içerisinde yürütüldüğünü hatırlatan Öz, Gelişmekte olan ülkelerin tümünde olduğu
gibi ülkemizde de sorunlar var. 2007 yılı içerisinde taşeronda
çalışan 100 binlerce arkadaşımızın dernekler çatısı altında birleştiğini ve sonuç alamadığını gördük, bu alanda çalışma başlattık. İlk toplu iş sözleşmesini de Ordu’da gerçekleştirdik. Ardından Aydın’da örgütlenme çalışması yaptık ve Avrupa Birliği’nin
uygulamalarını burada gerçekleştirdik. Burada sendika çatısı
altında örgütlenen arkadaşlarımız sendikalı olarak işverenler
tarafından muhatap alınmaya başlandı” dedi
Sendikamız ve Konfederasyonumuzun organizasyonuyla 2013

yılında saha araştırması yapıldığını hatırlatan Öz, “Bu saha araştırmasından bazı sonuçlar çıktı. İşçi arkadaşlarımızın genel talepleri, güvenceli çalışmak, ücretlerim zamanında ödenmesi,
insan muamelesi görmek, güvenli iş ortamında çalışmak ve ne
iş yaptığımı bilmek istiyorum oldu. Bunun üzerine 7 bin arkadaşımızla Ankara’da bir toplantı gerçekleştirdik. Toplantımızın
2 teması vardı. Birincisi “Hakkın bize emanet” ikincisi “Sendika
seni korur.” Arkadaşlarımız o güne kadar haklarını farklı yerlerde
arıyorlardı. Hak aradıkları yerlerde sahada vaatler vardı ancak
çözüm noktasında hiçbir şey yoktu” diye konuştu.
Diğer konfederasyonların bu süreçte yer almadığını hatırlatan
Öz, “Zor bir süreç ve çalışma yürüttük. Biz, taşeron arkadaşlarımıza defalarca gittik, anlattık, Bakanlıklarla defalarca görüştük.
Ama tüm baskıları aştık. TİS süreçlerine kadar geldik. Arkadaşlarımızın kamunun işçisi olmasını istedik ve ciddi bir mücadele
verdik. Bazı sorunlar birkaç işyerinde halen devam ediyor, biz
bu sorunların çözülmesi için de çalışmalarımıza devam ediyoruz.
696 sayılı KHK ile 850 bin arkadaşımız kamuda kadro aldı. 70
bin arkadaşımız dışarda kaldı. Kadro kapsamı dışında kalan tüm
taşeron emekçinin kadroya alınması yönündeki mücadelemizi
kararlılıkla devam ettiriyoruz. Biz haktan, hukuktan ve adaletten
yana olmalıyız. Biz Şubelerimiz, Genel Merkezimiz ile sizin iyiliğiniz için buradayız” dedi.
Ankara 2 No’lu Şube Başkanımız Recep Dere de programda bir
açılış konuşması gerçekleştirdi. Toplantıdan dolayı teşekkürlerini
ileten iş yeri temsilcilerimiz ve 2 No’lu Şubemiz Genel Başkan
Vekilimiz Hüseyin Öz’e hediye takdiminde bulundu.
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GENEL BAŞKAN VEKİLİMİZ ÖZ,
ALTINDAĞ’DA ÜYELERİMİZLE BİR ARAYA GELDİ
Genel Başkan Vekilimiz ve HAK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Av.
Hüseyin Öz, 23 Aralık 2019 tarihinde Altındağ Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü Bölge Toplanma Merkezi’nde temizlik işçisi
üyelerimizle bir araya geldi.
Genel Başkan Vekilimiz Hüseyin Öz’e Ankara 2 No’lu Şube Başkanımız Recep Dere eşlik etti. Üyemiz emekçilerle sohbet eden
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Öz, üyelerimizin sofrasına konuk oldu.
Altındağ Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğünde çalışırken iş
kazası sonucu aylarca iş göremeyen Dursun Denliol’a hediye
çeki takdim edildi. Ardından, Temizlik İşleri Bölge Şefi Ali Baburhan, Ankara 2 No’lu Şube Başkanımız Recep Dere ve temizlik
işlerinde çalışan üyelerimizle hatıra fotoğrafı çekinildi.

TEŞKİLAT

YILDIZ, ANKARA’DA TEMSİLCİLER TOPLANTISINA KATILDI

Genel Başkan Yardımcımız Celal Yıldız, 26 Ekim 2019 tarihinde Ankara 7 No’lu Şubemizin temsilciler toplantısına katıldı.
Temsilciler toplantısı, Genel Başkan Yardımcımız Celal Yıldız’ın yanı sıra Ankara 7 No’lu Şube Başkanımız Mustafa Genç, Ankara 7
No’lu Şube Yönetimimiz, Hukuk Müşavirlerimizden Av. Mehmet Yeşilyurt ve iş yeri temsilcilerimizin katılımlarıyla gerçekleştirildi.
Yıldız, toplantıda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Ankara 7 No’lu Şube Başkanımız Mustafa Genç de üyelerimize katılımlarından dolayı teşekkür etti.

KESKİN, BİNA GÖREVLİLERİ İLE ÇALIŞTAY’DA BULUŞTU
Genel Başkan Yardımcımız Mehmet Keskin, 1 Kasım 2019 tarihinde, apartman görevlisi emekçilerle çalıştayda bir araya geldi.
Çalıştaya Genel Başkan Yardımcımız Mehmet Keskin’in yanı sıra Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) Uzmanı Selcan Avcı ile apartman
görevlileri katıldı.
Sendikamızın 19.01.2018 tarihinde Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) ile imzalamış olduğu protokol çerçevesinde “Bina Görevlisi”
mesleğinin yeterliliğinin düzenlendiğini belirten Keskin, Bütün konut kapıcılarını HİZMET-İŞ Sendikamızda örgütlemek, haklarını
korumak ve onlara karşı sorumluluklarımızı yerine getirmek istiyoruz” diye konuştu.
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GENEL BAŞKAN YARDIMCILARIMIZ İSTANBUL 3 NO’LU
İETT ŞUBE TEMSİLCİLERİMİZLE BİR ARAYA GELDİ

Genel Başkan Yardımcılarımız Halil Özdemir, Celal Yıldız ve
Mehmet Keskin, 18 Eylül 2019 tarihinde, İstanbul 3 No’lu İETT
Şube delegelerimiz ve işyeri sendika temsilcilerimizle akşam
yemeğinde bir araya geldi.
Genel Başkan Yardımcılarımızın toplantıya ve gündeme dair birer konuşma yaptığı akşam yemeğinde, her zaman olduğu gibi
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birlik, beraberlik ve hep birlikte sonuna kadar mücadele mesajları verildi.
Delegelerimizin ve iş yeri sendika temsilcilerimizin de gündeme
ait görüşlerini bildirdiği toplantıda ayrıca İstanbul 3 No’lu Şube
Başkanımız Mustafa İluk da bir selamla konuşması gerçekleştirdi.

TEŞKİLAT

GENEL BAŞKAN VEKİLİMİZ ÖZ, TYP EMEKÇİLERİYLE BULUŞTU

Genel Başkan Vekilimiz ve HAK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Av.
Hüseyin Öz, 24 Temmuz 2019 tarihinde, Türkiye Çalışma ve
İş Kurumu (İŞKUR) aracılığıyla Toplum Yararına Program (TYP)
kapsamında çalışan emekçilerle bir araya geldi.

İŞKUR TYP Çalışanları Türkiye Genel Platform Başkanı Esra Çaycı
ve çeşitli illerden gelen temsilcilerle karşılıklı görüş alış verişi
yapılan toplantıda Öz, TYP kapsamındaki emekçilerin çalışma
sürelerinin 12 aya çıkarılması, e-devlet üzerinden sendikalara
üyeliklerinin açılması ve toplu iş sözleşmesi kapsamına alınması gerektiğini söyledi.
Genel Başkan Vekilimiz Av. Hüseyin Öz, “Kamuda çalışan emekçiler arasında farklı uygulamaların sonlandırılarak, iş barışının
sağlanmasını, eşit işe eşit ücret verilerek mağduriyetin giderilmesini istiyoruz. TYP’li emekçilerin yaşadığı sorunların gerçekleştirilecek bir düzenleme ile çözüme kavuşturulması mümkündür. Bu kapsamda yapılacak çalışmalara destek verdik ve
vereceğiz. TYP Türkiye Çalışanları Platformu’nun çalışmalarını
yakından takip ediyor ve destekliyoruz” şeklinde konuştu.
İŞKUR TYP Çalışanları Türkiye Genel Platform Başkanı Esra Çaycı
da Genel Başkanı Vekilimiz Öz’e misafirperverliği, ilgisi ve katkılarından dolayı teşekkür etti.

KESKİN, ANKARA 2 NO’LU ŞUBEMİZİN TEMSİLCİLER
TOPLANTISINA KATILDI
lık, özünde kolay gibi görünen ancak yapılmaya başlandığında
zorlukları anlaşılan bir iştir. Özellikle temsilci arkadaşlarımız iyi
bilir ki, sendikacılık görünenin aksine zor bir mücadeledir. Bizlere göre sendikacılığın en önemli yapı taşlarından biri temsilciliktir. Çünkü herhangi bir işyerinde yaşanan sorunu ilk olarak
işyeri sendika temsilcilerimiz göğüsler. Yaptığınız hizmetlerden
dolayı sizleri tebrik ediyorum. Her toplantıda dile getirdiğimiz
gibi sizler mağduriyet yaşayanların sorunlarını çözdüğünüzde
hayır duası alıyorsunuz. Bunun karşılığı maddi manevi hiçbir
şeyle ödenemez” dedi.

Genel Başkan Yardımcımız Mehmet Keskin, 9 Kasım 2019 tarihinde, Ankara 2 No’lu Şubemizin temsilciler toplantısına katıldı.
Ulucanlar Cezaevi Müzesi içerisindeki toplantı salonunda gerçekleştirilen temsilciler toplantısına Keskin’in yanı sıra, Ankara
2 No’lu Şube Başkanımız Recep Dere, Keçiören Belediyesi Özel
Kalem Müdürü Sefa Uslu, Keçiören Park Bahçeler Müdür Yardımcısı Mehmet Çelik, Hukuk Müşavirimiz Av. Kürşat Kaya, Ankara 2 No’lu Şube yönetim kurulu üyelerimiz ve işyeri sendika
temsilcilerimiz katıldı.
Temsilciler toplantısında konuşan Eğitim ve Sosyal İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcımız Mehmet Keskin, “Sendikacı-
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GENEL BAŞKAN VEKİLİMİZ ÖZ, İBB İTFAİYE
ÇALIŞANLARININ SORUNLARINI DİNLEDİ

Genel Başkan Vekilimiz ve HAK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Av.
Hüseyin Öz, 25 Eylül 2019 tarihinde, İBB İtfaiyesinde çalışan
üyelerimizle yemekte bir araya geldi.
Genel Başkan Vekilimiz Öz, gündeme dair bir konuşma yaparak, her zaman olduğu gibi birlik, beraberlik içerisinde güçlene-

rek sonuna kadar mücadele edeceğimizi belirten bir konuşma
yaptı. Üyelerimizin de gündeme dair görüşlerini bildirdiği toplantıda İstanbul 7 No’lu Şube Başkanımız Hüseyin Topçu’da bir
selamla konuşması gerçekleştirdi.

GENEL BAŞKAN YARDIMCILARIMIZ İSTANBUL 2 NO’LU
İETT ŞUBE DELEGELERİMİZLE BİR ARAYA GELDİ

Genel Başkan Vekilimiz ve HAK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Av.
Hüseyin Öz ile Genel Başkan Yardımcılarımız Halil Özdemir,
Celal Yıldız ve Mehmet Keskin, 17 Eylül 2019 tarihinde, İstanbul 2 No’lu İETT Şube Delegelerimizle akşam yemeğinde bir
araya geldi.
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Genel Başkan Yardımcılarımızın toplantıya dair birer konuşma yaptığı akşam yemeğinde, her zaman olduğu gibi birlik,
beraberlik ve hep birlikte sonuna kadar mücadele mesajları
verildi. Delegelerimizin de gündeme ait görüşlerini bildirdiği toplantıda ayrıca İstanbul 2 No’lu Şube Başkanımız Ahmet
Günçe de bir selamla konuşması gerçekleştirdi.

TEŞKİLAT

GENEL BAŞKAN YARDIMCIMIZ YILDIZ, GEREDE’DE
ÜYELERİMİZLE BULUŞTU

Genel Başkan Yardımcımız Celal Yıldız, 4 Kasım 2019 tarihinde
Gerede’de üyelerimizle bir araya geldi.
Toplantıya Genel Başkan Yardımcımız Celal Yıldız’ın yanı sıra
Bolu İl Başkanımız Hacer Çınar, iş yeri sendika temsilcilerimiz
ve üyelerimiz katıldı.
Ziyarette, üyelerimizle karşılıklı görüş alışverişinde bulunan
Yıldız, Sendikamıza üye olan işçilerin, emekçinin gerçek adresi

HİZMET-İŞ’i tercihlerinden dolayı teşekkürlerini belirterek “Hiçbir sendikanın sizin hür iradeniz üzerinizde baskı kurmaya hakkı
yok. Tercihleriniz emekçinin ve HİZMET-İŞ Sendikasının birlikte
olduğunu göstermiştir. Biz Sendikamızı seçerek HAK-İŞ/HİZMET-İŞ ailesinin bir ferdi olduğunuz için tüm üyelerimize hoş
geldiniz diyor, Sendikamızın her zaman emekçilerin daha iyi
kazanımlar elde etmesi için mücadelece edeceğimizi belirterek
hayırlı çalışmalar diliyorum” dedi.

KARATAŞ, SENDİKAMIZ GENEL SEKRETERLİĞİNE ATANDI
Kasım 2019 tarihinden itibaren Sendikamız Genel Sekreter Vekilliğini yürüten Remzi Karataş, 23 Ocak 2020 tarihinde HİZMET-İŞ Genel Sekreteri olarak atandı.
Karataş, yaptığı açıklamada; “HİZMET-İŞ emek mücadelesinin en etkin ve en önemli sendikasıdır. Türkiye’nin en büyük
sendikasında bu derece önemli bir göreve atanmaktan onur
duydum. Genel Sekreterlik görevini şahsıma tevdi ettiği için
öncelikle Genel Başkanımız Mahmut Arslan’a ve sendikamızın
yönetim kuruluna teşekkür ediyorum” dedi
Karataş, “HİZMET-İŞ Sendikamızda 1988 yılında başladığım hizmete Genel Sekreter olarak devam etmek onur ve gurur vericidir” diye konuştu.
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ÖZDEMİR, İZMİR ŞUBEMİZİN
TEMSİLCİLER TOPLANTISINA KATILDI
Genel Başkan Yardımcımız Halil Özdemir, 13 Kasım 2019 tarihinde, İzmir Şubemizin düzenlediği temsilciler toplantısına katıldı.
Temsilciler toplantısına Özdemir’in yanı sıra, İzmir Şube Başkanımız Gültekin Şimşek, İzmir Şube yönetim kurulu üyelerimiz ve
iş yeri sendika temsilcilerimiz katıldı.
İzmir’in Sendikamız için çok önemli bir yere sahip olduğunu
belirten Özdemir, “ İzmir hem ülkemiz hem de Sendikamız için
önemli bir yere sahip. Ülkemizin en büyük üçüncü şehri ve Kurtuluş Mücadelemizin sembol şehirlerinden. İzmir Sendikamızın otuz iki yıldır örgütlü olduğu bir şehir. Yani mazimiz burada
köklü. Bu köklü bağların, yaklaşık iki ay önce Şube Başkanımız
seçilen Gültekin Şimşek’le beraber daha da gelişmesini umuyoruz. Amacımız kırıp dökmeden İzmir emekçilerinin yanında ve
arkasında olmak” dedi.

Yıllardır İzmir emekçilerinden destek gördüklerini söyleyen Halil
Özdemir, “Yıllardır İzmir emekçileriyle beraber hem çok zor ve
hem de çok güzel günlerimiz oldu. HİZMET-İŞ olarak hiçbir zaman mücadeleden, buradaki kardeşlerimizle birlikte olmaktan
ve onlara destek vermekten vazgeçmedik ve vazgeçmeyeceğiz. Sizlerin de bizler gibi temsilcilerimiz olarak mücadeleden
vazgeçmeyeceğini biliyoruz. Devran dönecek gözüyle hareket
edip, emekçilerin yanında olmayı ertelemeyeceğiz. Biz tüm zorluklara rağmen İzmir’de var olduk bundan sonrada büyüyerek
var olacağız” şeklinde konuştu.
İzmir Şube Başkanımız Gültekin Şimşek de yaptığı konuşmada
katılımlarından dolayı Genel Başkan Yardımcımız Halil Özdemir’
teşekkürlerini iletti.

GENEL BAŞKAN
YARDIMCIMIZ YILDIZ,
PURSAKLAR’DA TİS
BİLGİLENDİRME
TOPLANTISINA KATILDI
Genel Başkan Yardımcımız Celal Yıldız, 14 Kasım 2019 tarihinde Pursaklar Belediyesi ile imzalanan toplu iş sözleşmesi hakkında
üyelerimizi bilgilendirme toplantısına katıldı.
Bilgilendirme toplantısı, Genel Başkan Yardımcımız Yıldız, Ankara 7 No’lu Şube Başkanımız Mustafa Genç, Genel Başkan Danışmanımız Ahmet Beğendi ve üyelerimizin katılımlarıyla gerçekleştirildi.
Toplu iş sözleşmesi müzakerelerinin nasıl yürütüldüğü konusunda üyelerimizi bilgilendiren Yıldız, katılımlarından dolayı üyelerimize teşekkür etti.
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YILDIZ, ANKARA 4 NO’LU ŞUBEMİZde
TEMSİLCİLERİMİZİ BİLGİLENDİRDİ

Genel Başkan Yardımcımız Celal Yıldız, 23 Kasım 2019 tarihinde,
Ankara 4 No’lu Şubemizin düzenlemiş olduğu temsilciler toplantısına katıldı.
Düzenlenen temsilciler toplantısına Mali İşlerden Sorumlu Ge-

nel Başkan Yardımcımız Celal Yıldız’ın yanı sıra, Ankara 4 No’lu
Şube Başkanımız Yusuf Güler, Ankara 4 No’lu Şube yönetim,
disiplin ve denetim kurulu üyeleri ile iş yeri sendika temsilcilerimiz katıldı.
Toplantıda konuşan Yıldız; “Öncelikle bu güzel ve faydalı toplantıyı düzenleyen Ankara 4 No’lu Şube Yönetim Kurulu üyelerimize teşekkür ediyorum. İş yeri sendika temsilcilerimiz her zaman
belirttiğimiz gibi Sendikamız HİZMET-İŞ için çok önemli bir yerde. Özellikle sadece Türkiye’nin değil, dünyanın sayılı metropollerinden olan Ankara’da temsilcilik yapmak hayli zor ve meşakkatli bir iş. Emekçilerin haklarını korumak adına çıktığımız bu
kutlu yürüyüşte, bir sorun anında üyelerimizin yanlarında olup
sıkıntılarını dinleyenler ilk sizlersiniz. Ne kadar da sahada üyelerimizin dertlerini dinlemeye gayret göstersekte, Türkiye’nin 81
ilinde örgütlü büyük bir Sendika olarak her zaman üyelerimizin
şahsen yanlarında olamıyoruz. İşte tam burada sizler bizlerin
yardımına koşuyorsunuz. Bizlere sahada ne sıkıntı varsa ulaştırıyor ve konuyla ilgili neler yapılabileceği noktasında yardım
ediyorsunuz. Hepinize emeklerinden ve gayretlerinizden ötürü
teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.

KESKİN, ANKARA 5 NO’LU ŞUBEMİZİN
TEMSİLCİLER TOPLANTISINA KATILDI

Genel Başkan Yardımcımız Mehmet Keskin, 24 Kasım 2019 tarihinde, Ankara 5 No’lu Şubemizin temsilciler toplantısına katıldı.
Ulucanlar Cezaevi Müzesi içerisindeki toplantı salonunda gerçekleştirilen temsilciler toplantısına Keskin’in yanı sıra, Ankara
5 No’lu Şube Başkanımız Murat Demirtaş, Ankara 2 No’lu Şube
Başkanımız Recep Dere, Ankara 5 No’lu Şube yönetim kurulu
üyelerimiz ve işyeri sendika temsilcilerimiz katıldı.
Temsilciler toplantısında konuşan Eğitim ve Sosyal İşlerden So-

rumlu Genel Başkan Yardımcımız Mehmet Keskin, “Bizleri siz
temsilcilerimizle buluşturan başta Ankara 5 No’lu Şube Başkanımız Murat Demirtaş’a ve şube yönetim kurulu üyelerimize teşekkürlerimi sunuyorum. Toplantımızın hem siz temsilcilerimiz
adına hem üyelerimiz adına yararlı geçmesini diliyorum. Hepinize katılımlarınızdan dolayı teşekkür ediyorum” dedi.
Ankara 5 No’lu Şube Başkanımız Murat Demirtaş ise yaptığı konuşmada Genel Başkan Yardımcımız Mehmet Keskin’e katılımlarından dolayı teşekkür etti.
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YILDIZ VE KESKİN, ŞANLIURFA 1 NO’LU ŞUBEMİZİN
TEMSİLCİLER TOPLANTISINA KATILDI

Genel Başkan Yardımcılarımız Celal Yıldız ve Mehmet Keskin, 5
Aralık 2019 tarihinde, Şanlıurfa 1 No’lu Şubemizin düzenlemiş
olduğu temsilciler toplantısına katıldı.
Temsilciler toplantısına Genel Başkan Yardımcılarımızın yanı
sıra, Şanlıurfa 1 No’lu Şube Başkanımız Seydi Eyyüpoğlu, Şanlıurfa 1 No’lu Şube yönetim kurulu üyelerimiz ve iş yeri sendika
temsilcilerimiz katıldı.
Temsilciler toplantısında konuşan Mali İşlerden Sorumlu Genel
Başkan Yardımcımız Celal Yıldız, “1 Mayıs’ı bu sene bildiğiniz gibi
Konfederasyonumuz HAK-İŞ’in çatısı altında Şanlıurfa da kutladık. Maalesef beş emekçi kardeşimizin trafik kazasında hayatını
kaybetmesiyle her sene şölen havasında kutladığımız 1 Mayıs
matem havasına bürünmüştü. Büyük bir yıkım ve acı yaşadık.
Vefat eden emekçi kardeşlerimize bu toplantı vesilesiyle bir kez

daha Allah’tan rahmet diliyoruz. Temsilciler toplantımızın Şanlıurfa emekçileri adına hayırlar getirmesini diliyorum” dedi.
Eğitim ve Sosyal İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcımız
Mehmet Keskin ise yaptığı konuşmada; “Peygamberler diyarı
Şanlıurfa’da olmak bizler için şükür sebebidir. Burada doğmuş,
yaşamış ve ölmüş peygamberlerle aynı yerde olmak her Müslümanda olduğu gibi bizler içinde gurur ve huzur vericidir. Bizleri
buraya davet eden şube yönetimimize teşekkürlerimi sunuyorum. İş yeri sendika temsilciliği Sendikamızın çok değer verdiği
bir kurum. Temsilcilik zaman, gayret ve sabır isteyen bir iş. Şanlıurfa emekçilerinin haklarını korumak adına yaptığınız özverili
çalışmalardan dolayı hepinizi tebrik ediyorum. Değerli Genel
Başkan Yardımcımız Celal Yıldız gibi bende toplantımızın hayırlara vesile olmasını diliyorum” şeklinde konuştu.

GENEL BAŞKAN YARDIMCIMIZ ÖZDEMİR, MARDİN İL
BAŞKANLIĞIMIZI ZİYARET ETTİ

Genel Başkan Yardımcımız Halil Özdemir, Mardin İl Başkanlığımızı ziyaret etti.
Ziyarette konuşan Özdemir, “Mardin birçok farklı dil, din ve kültür mozaiğiyle farklı tarihi süreçlerden geçmiş, ancak birlik ve beraberliğini hiçbir zaman yitirmemiş bir ilimizdir. Bu tarihi kentte sizin gibi emekçi kardeşlerimle dava birlikteliği yapmış olmaktan
dolayı gurur duyuyorum. Mardin İl Başkanlığımızı hep beraber çalışarak daha büyük hale getireceğiz inşallah” dedi.
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GENEL BAŞKAN YARDIMCIMIZ KESKİN,
ARAKLI AFET BÖLGESİNDE
Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, Araklı Belediye Başkanı Recep Çebi, Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli, Trabzon
Şube Başkanımız İsmail Hakkı Kaplan, Öz Maden-İş Sendikası
Genel Başkanı Fahrettin Kütükçü, Trabzon Şube Sekreterimiz
Şevket Çelik ve Trabzon Şube Başkan Yardımcımız Yusuf Keskin,
merhum üyelerimizin acılı aileleri ve iş arkadaşları katıldı.

Keskin, Görev Şehitlerimizin Ailelerine Taziye
Ziyaretinde Bulundu

Vefat eden görev şehitlerimizden Baki Turan, Erdoğan Uzun ve
Ali Kemal Coşkuner Trabzon Büyükşehir Belediyesinde, Ali Abdullah da Araklı Belediyesi’nde çalışıyordu.
Trabzon Büyükşehir Belediyesi’nde çalışan ve sel felaketinde
kaybolan 3 görev şehidimiz ise, gün içinde gerçekleştirilen aramalar sonucunda ölü olarak bulundu. Yaralı olarak hastaneye
kaldırılan Beytullah Bozali’nin tedavisi ise devam ediyor.

Cenaze Namazları Araklı Küçük Camii’nde Kılındı
Hayatını kaybeden görev şehidimiz Ali Abdullah’ın cenaze namazı Araklı Küçük Camii’de kılındı. Cenaze namazına Genel
Başkan Yardımcımız Mehmet Keskin’in yanı sıra Trabzon Valisi
İsmail Ustaoğlu, Rize Valisi Kemal Çeber, Trabzon Büyükşehir

Genel Başkan Yardımcımız Mehmet Keskin, sel felaketinin meydana geldiği sırada görevi başında hayatını kaybeden Ali Abdullah, Baki Turan, Erdoğan Uzun ve Ali Kemal Coşkuner’in ailelerine taziye ziyaretinde bulundu.
Taziye ziyaretinde acılı ailelere baş sağlığı dileyen Keskin, “Elim
olay sonucu görevleri başında hayatlarını kaybeden görev şehitlerimize Yüce Allah’tan rahmet, ailelerine ve Trabzon halkına
sabırlar diliyor, bir daha böyle doğal afetlerle karşılaşmamayı
Cenab-ı Allah’tan niyaz ediyorum” dedi.

Keskin, Sel Felaketinde Yaralanan Beytullah Bozali’yi
Hastanede Ziyaret Etti
Keskin, felakette yaralanan Trabzon Büyükşehir Belediyesi çalışanı üyemiz Beytullah Bozali’yi de hastanede ziyaret ederek,
sağlık durumuyla ilgili yetkililerden bilgi aldı. Bozali’ye acil şifalar dileyen Keskin, sendikamızın her zaman olduğu gibi üyemizin ve ailesinin yanında olacağını belirtti.

TRABZON’DA GÖREV ŞEHİTLERİMİZ İÇİN MEVLİT OKUTtuk
18 Haziran 2019 tarihinde Araklı’da meydana gelen sel felaketinde
hayatını kaybeden görev şehitlerimiz Ali Abdullah, Erdoğan Uzun, Ali
Kemal Coşkuner ve Baki Turan için Trabzon /Merkez Çarşı Camii’nde
mevlit okutuldu.
Trabzon Şube Başkanlığımızca organize edilen mevlit programına,
Genel Başkan Yardımcımız Celal Yıldız, Trabzon Şube Başkanımız İsmail Hakkı Kaplan, Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, Trabzon Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ahmet Adanur, Trabel AŞ. Genel Müdürü Hasan Sula, Ortahisar Belediye Başkanı Av. Ahmet Metin Genç,
Araklı Belediye Başkanı Recep Çebi, Ak Parti Ortahisar İlçe Başkanı
Temel Altunbaş, vefat eden üyelerimizin yakınları, mesai arkadaşları
ve vatandaşlar katıldı. Mevlitte, Kur’an-ı Kerim okunup şehitler için
dua edildi.
Mevlit programında konuşan Genel Başkan Yardımcımız Celal Yıldız,
“Şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum, mekanları cennet olsun.
Allah geride kalanlarına uzun ömür versin. Okunan Kur’an-ı Kerim ve
Mevlid-i Şerif’in ve yapılan duaların kabul olmasını Allah’tan niyaz
ediyorum” dedi.
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GENEL BAŞKAN YARDIMCIMIZ ÖZDEMİR,
ÇUBUK BELEDİYESİ’NDE ÇALIŞAN ÜYELERİMİZLE
BİR ARAYA GELDİ

Genel Başkan Yardımcımız Halil Özdemir, 10 Ocak 2020 tarihinde, Çubuk Belediyesi’nde çalışan üyelerimizle bir araya geldi.
Ankara 2 No’lu Şubemizin düzenlediği etkinlik dahilinde Çubuk
Belediyesi’nde çalışan üyelerimizin gün içinde yaptıkları görevlerde çalışarak emekçilerle bir gün geçirdi.
Özdemir, Ankara 2 No’lu Şube Başkanımız Recep Dere ve üyelerimiz emekçilerle birlikte çöp topladı, kaynak yaptı, araç yıkadı,
hayvan barınağında çalıştı.
Genel Başkan Yardımcımız Özdemir, çalışmayla geçirdiği gün
sonunda Temsilciler Toplantısı gerçekleştirdi.
Toplantıda gündeme dair konularda değerlendirmelerde bulu-
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nan Özdemir, işyeri sendika temsilcilerimizin sorunları dinledi.
Toplantıya katılan Genel Başkan Yardımcımıza günün anısına
HAK-İŞ/HİZMET-İŞ logolu el örgüsü bir atkı hediye edildi.

Özdemir’den Çubuk Belediye Başkanı Demirbaş’a
Ziyaret
Teşkilatlanmadan Sorumlu Genel Başkan Yardımcımız Halil Özdemir, Temsilciler Toplantısının ardından Çubuk Belediye Başkanı Av. Baki Demirbaş’ı makamında ziyaret etti.
Ziyarette Genel Başkan Yardımcımız Özdemir’e Ankara 2 No’lu
Şube Başkanımız Recep Dere eşlik etti

TEŞKİLAT

İZMİR ŞUBEMİZİN 1. OLAĞAN GENEL KURULU
GERÇEKLEŞTİRİLDİ

İzmir Şubemizin 1. Olağan Genel Kurulu 7 Eylül 2019 tarihinde
gerçekleştirildi.
Genel Kurula Genel Başkan Vekilimiz ve HAK-İŞ Genel Başkan
Yardımcısı Av. Hüseyin Öz, Genel Başkan Yardımcımız Halil Özdemir, Öz Güven-Sen Genel Başkanı Ömer Yılmaz, Ak Parti İzmir İl Başkan Yardımcısı Mustafa Kandil, Ak Parti Karabağlar İlçe
Başkanı İrfan Doğruca, Manisa Şube Başkanımız Turan Karafil,
Balıkesir Şube Başkanımız Savaş Dal, Aydın İl Başkanımız Koray
Güneş, Öz Maden-İş Genel Başkan Yardımcısı Aytekin Koç, Öz
Güven-Sen Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Ali Sipahi, Antalya
Şube Başkan Yardımcımız Halil İbrahim Anlak, HAK-İŞ Konfederasyonumuz üyesi sendikaların İzmir il başkanları, iş yeri sendika temsilcilerimiz, sivil toplum örgütlerinin temsilcileri ve basın
mensupları katıldı.

Genel Kurulun Divan Başkanlığını, Genel Başkan
Yardımcımız Özdemir Yaptı
İzmir Şubemizin 1. Olağan Genel kurulu, Genel Başkan Yardımcımız Halil Özdemir’in Divan Başkanlığında gerçekleştirildi.
Genel kurulun açılışında konuşma yapan Genel Başkan Yardım-

cımız Halil Özdemir, İzmir’de Sendika olarak 32 yıllık geçmişimizin olduğunu ifade ederek şunları kaydetti; “1987 yılında başlayan bu kutlu yürüyüş şu an 6 bin üyesiyle ilerleyerek, birlik
ve beraberliğimiz bozulmadan devam ediyor. Sendikamız birlik
ve beraberlik içerisinde 320 bin üyesiyle şimdiki konumuna
gelerek Türkiye’nin en büyük sendikası olmuştur. Genel kurulumuzun sendikamıza, İzmir’e ve teşkilatımıza hayırlı olmasını
diliyorum.”

Genel Başkanımız Arslan’ın Mesajı Okundu
Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı’yla devam eden Genel Kurulda,
Genel Başkanımız Mahmut Arslan’ın mesajı okunarak, tebrik ve
temennileri paylaşıldı.
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Konuşmasına, Genel Kurula katılan herkesi selamlayarak başlayan Genel Başkan Vekilimiz ve HAK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı
Av. Hüseyin Öz, “İzmir HİZMET-İŞ sendikası için çok önemli bir
merkez. İzmir’de 32 yıllık bir geçmişimiz var. Burada Ürkmez
Belediyesi’nde, Kemalpaşa Belediyesi’nde, İzmir İZULAŞ şirketinde, Büyükşehir’in kademelerinde, Ödemiş Belediyesi’nde,
Menderes Belediyesi’nde ve diğer belediyelerimizde ve kamu
kurumlarında sendikal mücadeleyi vermeye çalıştığımız önemli
ve özel bir şehirdeyiz. Ayrıca, bu güzel İzmir sabahında, İzmir’in
Yunan işgalinden kurtulduğu bir haftadayız. İzmir’in Yunan İşgalinden Kurtuluşunu da huzurlarınızda kutluyorum” dedi.

İzmir, Sendikal Çalışmaların Temelini Oluşturan İlk
Çekirdeklerin Atıldığı Şehirdir
İzmir gibi özel bir şehirde olmaktan duyduğu memnuniyeti
dile getiren Öz, “Türkiye’nin batıya açılan önemli kapıları var;
bunlardan biri Marmara Bölgesindeki İstanbul ilimiz, bir tanesi
Ak Deniz Bölgesindeki turizm kenti Antalya, bir diğeri de Ege
Bölgesi’nin incisi olarak kabul ettiğimiz İzmir’dir. İzmir, İktisat
Kongresi’nin icra edildiği ve sendikal çalışmaların temelini oluşturan ilk çekirdeklerin atıldığı şehir olması hasebiyle önemli bir
şehirdir. İzmir İktisat Kongresi’nde bir taraftan ülkemizin iktisadi
gelişimi için neler yapılabileceği tartışılırken, aynı kongrede ilk
defa çalışanların hafta tatillerinin kabul edildiğine, çalışanlara
günlük 8 saat çalışma süresi hakkının tanındığına şahit oluyoruz” diye konuştu.

“Bize Karşı Büyük Bir Hazımsızlık Var”
31 Mart Yerel Seçimlerinde daha önceki yerel seçimleri aratmayacak uygulamalarla karşılaştıklarını aktaran Öz, şöyle devam
etti; “Menderes ve Ödemiş Belediyelerinde başka bir sendikanın üyelerine baskı yaparak işçileri sendikamızın saflarına katmadık. Özellikle Ödemiş Belediyesi’nde ciddi bir sendikal geçmişimiz var. Bize karşı öyle bir hazımsızlık var ki; 31 Mart Yerel
seçimleri sonrasında bazı belediyelerde yönetimin değişmesiyle birlikte, arkadaşlarımıza çok ciddi baskılar yapılmaya başlandı. Arkadaşlarımız büyük bir hüzünle sendikamızdan ayrılarak
başka bir sendikaya geçmek zorunda kaldı. Örneğin Menderes
Belediyesi’nde istifa ettirilen arkadaşlarımıza ne oldu? Toplu iş
sözleşmesi sürecimiz devam ederken üyelerimiz bir taraftan is-
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tifa ettirildi, diğer taraftan da istifaya zorlayan aynı irade taraflarından iş sözleşmeleri feshedildi, iş yerlerinde sürgün edildiler.
Bu ülke genelinde de böyle oldu. Türkiye genelinde İstanbul’daki son çıkarmalar hariç, sendikamızın bin civarında üyesi, 31
Mart seçimlerinin arkasından iş sözleşmeleri feshedilerek işlerinden uzaklaştırıldılar. İstanbul’da da 1 hafta önce Büyükşehir
Belediyesi tarafından yaklaşık 1320 arkadaşımızın iş sözleşmesi
feshedilmek suretiyle yeni bir merhaleye girdik” dedi.

İşten Çıkarılan Üyelerimiz, Bolu Eylemimizin
127. Gününde İşlerine İade Edildi
31 Mart Yerel Seçimlerinin ardından tüm Türkiye’de işten çıkarılanlar için Bolu’da bir oturma eylemi başlattıklarını hatırlatan
Öz, “Menderes Belediyesi’nde, Çanakkale/Bayramiç Belediyesi’nde, Kocaeli/İzmit Belediyesi’nde, Samsun/Atakum Belediyesi’nde, Mardin Belediyesi’nde ve ilçe belediyelerinde çalışan
ve o gün itibariyle iş sözleşmeleri feshedilen arkadaşlarımızın
haklarının geri verilmesi, işlerine iade edilmeleri için Bolu’da
oturma eylemi başlattık. Genel başkanımızla birlikte sendikalarımızın temsilcileriyle beraber Bolu’ya gittik ve basın açıklaması
gerçekleştirdik, ardından Bolu’dan Ankara’ya 6500 HAK-İŞ’li,
HİZMET-İŞ’li kardeşlerimizle beraber 12 gün yürüdük ve taleplerimizi haykırdık. CHP Genel Merkezi önüne geldik. CHP’nin
aday tanıtım toplantılarında sözler veren Kemal Kılıçdaroğlu’na
verdiği sözleri hatırlatarak sözlerini tutmasını istedik. Sendikamız tarafından Bolu’dan Ankara’ya gerçekleştirilen Emek ve
Adalet Yürüyüşü ile 127 gün kararlılıkla devam eden oturma
eylemimiz başarıyla sonuçlandı ve eylemci kardeşlerimiz geçtiğimiz Çarşamba günü Bolu belediyesindeki işlerine geri döndüler” diye konuştu.

Şube Başkanlığına Gültekin Şimşek Seçildi
İzmir Şube Başkanı seçilen Gültekin Şimşek de genel kurulun
emekçiler ve İzmir için hayırlı olmasını temenni ederek, genel
kurula katılımlarından dolayı tüm delegelere teşekkür etti.
Şube Genel Kurulunda yapılan seçim sonucunda şube başkanlığına Gültekin Şimşek, yönetim kurulu üyeliklerine Yusuf Tekin,
Osman Akkuş, Seher Çevik ve Celil Çakmak seçildi.
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ERZURUM ŞUBEMİZİN 7. OLAĞAN GENEL KURULU
tamamlandı

Erzurum Şubemizin 7. Olağan Genel Kurulu Genel Başkanımız
Mahmut Arslan’ın katılımlarıyla 8 Aralık 2019 tarihinde gerçekleştirildi.
Genel Kurula Genel Başkanımız Mahmut Arslan’ın yanı sıra, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Erzurum
Milletvekili İbrahim Aydemir, Yakutiye Belediye Başkanı Mahmut Uçar, Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan,
Kurucu Genel Başkanımız ve 22, 23 ve 24 dönem Ak Parti Manisa Milletvekili Hüseyin Tanrıverdi, Genel Başkan Vekilimiz ve
HAK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Av. Hüseyin Öz, Genel Başkan
Yardımcılarımız Halil Özdemir Celal Yıldız ve Mehmet Keskin,
Genel Sekreter Vekilimiz Remzi Karataş, Erzurum Baro Başkanı Talat Göğebakan, Öz Güven-Sen Sendikası Genel Başkanı
Ömer Yılmaz, Erzurum Şube Başkanımız Erol Aksakal, Muş Şube
Başkanımız Yaşar Kalır, Rize Şube Başkanımız Mehmet Alaca,
Trabzon Şube Başkanımız İsmail Hakkı Kaplan, Bingöl İl Başkanımız Abdülmecit Akdemir, Kars İl Başkanımız Fikret Kepenekçi,
Teşkilatlanma Daire Başkanımız ve Öz Maden-İş Genel Başkan
Yardımcısı Aytekin Koç, Genel Merkez Kadın Komite Başkanımız
Hatice Ayhan, Erzurum Şube delegelerimiz, iş yeri sendika temsilcilerimiz, üyelerimiz ve çok sayıda basın mensubu katıldı.
Genel Kurulun Divan Başkanlığını, teşkilatlanmadan Sorumlu
Genel Başkan Yardımcımız Halil Özdemir yaptı.
Genel Kurula hitaben bir konuşma gerçekleştiren Genel Başkanımız Mahmut Arslan, ülkemizdeki asgari ücret uygulamasının
geçim ücreti olduğunu belirterek, bunun yaşam ücreti olması
gerektiğini ve tespitin de ona göre yapılması gerektiğini söyledi.

Arslan Erzurum Şubemizi Tebrik Etti
Sendikamızın Erzurum’da ilk olarak Oltu Belediyesi’nde örgütlendiğini kaydeden Arslan, “Erzurum’da hiçbir belediyemizle
sorun yaşamadık. Zorlukları beraber aştık, bu şehrin kavgaya
değil barışa, birlikteliğe ihtiyacı var. Sendikamızın genel kurulunda tarihi bir karar alarak üye sayımız oranında kadın üyelerimizde sendikalarımızın tüm organlarında temsil edilecek kararı
aldık. Bu kararın ilk uygulandığı yer de Erzurum Şubemizdir. Erzurum Şubemizin 7. Olağan Genel Kurulu’ndaki delege yapımız
buradaki kadın üyelerimizin sayısıyla orantılı gerçekleşmiştir”
dedi.

CHP’li ve HDP’li Belediyelerde Tasfiyelere Karşı Büyük
Mücadele Verdik”
31 Mart Yerel Seçimleri sonrası CHP’li ve HDP’li belediyelerde
HAK-İŞ’e yönelik bir cadı avı başlatıldığını belirten Arslan, “Bazı
belediye başkanları daha mazbatalarını almadan üyelerimizi istifa ettirmeye başladılar. HAK-İŞ ve üye sendikalarımız bu
saldırılara ve tasfiye girişimlerine karşı büyük bir direniş destanı yazdılar. Bolu’da belediye başkanı göreve gelir gelmez 97
arkadaşımızı işten çıkardı. 127 gün süren büyük bir mücadele
verdik. Bolu’dan Ankara’ya 200 km yürüdük, soğuk, fırtına, yağmur, güneş demeden Bolu’dan Ankara’ya yürüdük. CHP Genel
Merkezi önünde yürüyüşümüzü sonlandırdık, yeniden seslendik. Bizi anlamadılar, sonradan anladılar ve arkadaşlarımız işlerine döndü, biz de eylemimizi sonlandırdık” diye konuştu.
İstanbul Büyükşehir’deki mücadelenin de emekçiler işlerine
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dönene kadar süreceğine işaret eden Arslan, “Arkadaşlarımız
işlerine dönene kadar mücadelemizi sürdüreceğiz. Biz CHP’nin
alternatifi değiliz, rakibi de değiliz. Bizim CHP ile kavgamız yok,
bizim seçilmiş başkanlarla bir sorunumuz yok. Biz bir STK’yız,
biz ekmeğimizin, aşımızın, geleceğimizin peşindeyiz. Biz bütün
engelleme, yıldırma, baskı ve tehditlere rağmen üslubumuza
dikkat ediyoruz. 30 bine yakın arkadaşımızı tehdit, baskı ve
korkutmayla sendikalarımızdan istifa ettirdiler. İstifa etmeyenleri sürgünlere gönderdiler. Bununla da yetinmeyenler, İstanbul
başta olmak üzere yaklaşık 6 bin arkadaşımızı işten attılar. Bu
arkadaşlarımız ile ilgili hukuki süreç devam ediyor” dedi.
AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Kurucu Genel Başkanımız Hüseyin Tanrıverdi, Yakutiye Belediye Başkanı Mahmut
Uçar, Aziziye Belediye Başkanı Muhammet Cevdet Orhan, Erzurum Şube Başkanımız Erol Aksakal, Genel Merkez Kadın Komite Başkanımız Hatice Ayhan konuşma yaptılar.
Birlik ve beraberliğin önemini vurgulayan Erzurum Büyükşehir
Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, “Taşeron sisteminin değişmesi emekçiler için büyük ve önemli reformdur. Bu büyük başarı HAK-İŞ’in başarısıdır, şubenizin genel kurulunda yeni gelecek
arkadaşlara başarılar diliyor genel kurulunuzun hayırlara vesile
olmasını temenni ediyorum” dedi.
HİZMET-İŞ Sendikası’nın kurucusu olmaktan onur duyduğunu
belirten Kurucu Genel Başkanımız Hüseyin Tanrıverdi, “Erzurum Şubesinin 7. Olağan genel kurulunun hayırlara vesile olmasını Allah’tan temenni ediyorum. Erzurum’da faaliyet gösteren
kamu kurumlarının, STK’ların omuz omuza olmaları onur verici
bir durumdur. Bu vesileyle başta Genel Başkanımız Mahmut
Arslan’a, genel başkan yardımcılarına ve şube yöneticilerine
ayrı ayrı teşekkür ediyor başarılarının devamını diliyorum” dedi.
HAK-İŞ’in hak kavramını yaşattığını belirten AK Parti Erzurum
Milletvekili İbrahim Aydemir, “Konuşma yapan herkes hak teslimi yaptı. Ben de Erzurum HİZMET-İŞ Şube Başkanı Erol Aksakal
ve tüm yönetimini tebrik ediyorum, kendisinin bundan önce
olduğu gibi bundan sonra da Erzurum ve işçi kardeşlerimizin
hakları için çalışacaklarını biliyor ve inanıyorum, kongreniz hayırlı uğurlu olsun” dedi.
15 yıllık çalışma ve yöneticilik hayatında işçilerle birlikte mesai
yaptığını hatırlatan Yakutiye Belediye Başkanı Mahmut Uçar,
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“Hepinizin alınteri dökerek evinize ekmek götürmek istediğini biliyorum. İlimizde tüm kademelerde görev yapan sendika
yöneticileri ve işçi kardeşlerimizle bir ahenk içerisinde çalışıyoruz. Erol Aksakal ve tüm yönetimini tebrik ediyor, kendileriyle
birlikte bundan önce olduğu gibi bundan sonra da devletimiz,
milletimiz için beraber çalışacağız. Kongrenizin hayırlara vesile
olmasını Cenab-ı Haktan niyaz ediyorum” diye konuştu.
Aziziye Belediyesi’nin tümünde belediyede çalışan arkadaşlarımızla birlik, bütünlük içerisinde çalıştığını belirten Aziziye
Belediye Başkanı Muhammet Cevdet Orhan, “Belediyemizde
ortaya çıkan sorunların HİZMET-İŞ Sendikası ile bir uyum içerisinde çözdük. Bizler HAK-İŞ ve HİZMET-İŞ’in yapmış olduğu çalışmalarda Türkiye Cumhuriyeti’nin menfaatleri doğrultusunda
hareket ettikleri için başta Genel Başkan Mahmut Arslan olmak
üzere HİZMET-İŞ ailesine teşekkür ediyorum. Genel kurulda
görevi bırakacak arkadaşlara teşekkür ediyor, yeni görev alacak
arkadaşlara hayırlı olsun diliyorum” dedi.
HAK-İŞ Erzurum İl Başkanı ve Erzurum Şube Başkanımız Erol
Aksakal ise yaptığı konuşmada, Genel Başkanımız Mahmut Arslan başta olmak üzere genel kurulun emekçiler ve Erzurum için
hayırlı olmasını temenni ederek Erzurum Şubemizin 7. Olağan
Genel Kurulu’na katılan tüm delege ve misafirlere katılımlarından dolayı teşekkürlerini iletti.
Genel Merkez Kadın Komite Başkanımız Hatice Ayhan Erzurum
Şubemizin 7. Olağan Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada, HİZMET-İŞ Sendikasının bir ferdi olmaktan gurur duyduğunu belirten Ayhan, “Cinsiyet ayrımı yapmadan, bütüncül yaklaşımla
üyelerini kucaklayan anlayışın doğru adresinde olmaktan onur
duyarım. Sendikamız HİZMET-İŞ Kadın Komitemiz ulusal ve uluslararası kadın çalışanların hak ihlallerini önlemek üzere Genel
Başkanımız Mahmut Arslan, yönetim kurulu üyelerimiz destekleriyle 2007 bir avuç insanla kuruldu şimdi ise 71 bin kadın üyeye ulaştık. Kongremizin hayırlara vesile olmasını diliyorum” dedi.
Şube Genel Kurulunda yapılan seçim sonucunda şube başkanlığına Erol Aksakal, yönetim kurulu üyeliklerine Şahin Girmenç,
Erdoğan Çelik, Hatice Uygur ve Hüseyin Çakmak seçildi.
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KURUMİÇİ ‘MOTİVASYON GELİŞTİRME VE
TRANSAKSİYONEL ANALİZ EĞİTİMİ’MİZ DEVAM EDİYOR

Şube, il ve bölge başkanlarımıza yönelik olarak gerçekleştirilen
‘Motivasyon Geliştirme ve Transaksiyonel Analiz Eğitimi’ devam ediyor.
Ankara’da gerçekleştirilen eğitimde, motivasyon kabiliyetinin
yükseltilmesi ve kurum kültürünün geliştirilmesine yönelik teorik ve pratik bilgiler veriliyor.
“Kendini Tanıma ve Psikolojik Tetikleyicilerini Bulma, Güçlü İle-

tişim Teknikleri, Transaksiyonel Analiz Kuramı ile Kendine ve
Çevrene Yaklaşım, NLP Teknikleriyle Stres Yönetimi ile Güçlü ve
Dinamik Takım Çalışması” konularında gelişmeyi ve farkındalığı
artırmayı amaçlayan eğitim, Miren Danışmanlık'tan Davranış
Bilimleri Uzmanı Ceren Cebeci tarafından veriliyor.
Başarılı sonuçların alındığı eğitim, şube, il ve bölge başkanlarımıza yönelik olarak devam ediyor
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HAK-İŞ/HİZMET-İŞ
SENDİKASI
KocaseyİT İLKOKULU
ÖĞRENCİLERİNİ KIŞLIK
YARDIMLA SEVİNDİRDİK
Tekirdağ İl Başkanlığımız 30 Aralık 2019 tarihinde HAK-İŞ/HİZMET-İŞ Sendikası Kocaseyit İlkokulu’nu ziyaret etti.
Tekirdağ İl Başkanımız Aykut Aktemur ve şube yönetimi, Sendikamız tarafından Balıkesir’in Havran ilçesine bağlı Koca Seyit Mahallesi’nde yaptırılarak 1 Aralık 2019 tarihinde açılışı yapılan ‘HAK-İŞ/
HİZMET-İŞ Sendikası Seyit Onbaşı İlkokulu’nu ziyaret ederek ihtiyaç sahibi öğrencilere kışlık giyim yardımında bulundu.
Öğrenciler, İl Başkanlığımızın yaptığı yardımdan duydukları
mutluluğu dile getirerek, “Böyle bir yardımı düşündükleri için
kendilerine teşekkür ediyoruz” dediler.

PERSONELİMİZE ‘PSİKOSOSYAL VE BİYOLOJİK RİSK
ETMENLERİ’ EĞİTİMİ VERİLDİ

İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Birimimiz tarafından düzenlenen eğitim programıyla, 30 Ekim 2019 tarihinde, Genel Merkez
Personellerimize ‘Psikososyal ve Biyolojik Risk Etmenleri ‘ eğitimi verildi.
Eğitim programına Genel Sekreterimiz Ali Rıza Yılmaz, Daire
Başkanlarımız, uzmanlarımız ve personellerimiz katıldı.
İş yeri hekimimiz Dr. İncilay Kılıç tarafından verilen eğitimde, iş
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yaşamında karşılaşılan sağlık sorunlarıyla nasıl başa çıkılacağı,
iş ve özel hayatta yaşanan olaylar sonucu ortaya çıkabilecek
stresin hangi hastalıklara neden olabileceği ve stresle baş etme
yöntemleri ile çalışma yaşamında herhangi bir enfeksiyona,
alerjiye veya zehirlenmeye neden olabilen, mikroorganizmalar,
hücre kültürleri ve insan parazitleriyle başa çıkma yöntemleriyle ilgili eğitim verildi.
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GENEL BAŞKAN YARDIMCIMIZ YILDIZ,
TRABZON ŞUBEMİZİN TEMSİLCİLER TOPLANTISINA
KATILDI

Genel Başkan Yardımcımız Celal Yıldız, 20 Ocak 2020 tarihinde,
Trabzon Şubemizin temsilciler toplantısına katıldı.
Temsilciler toplantısına Yıldız’ın yanı sıra, Trabzon Şube Başkanımız İsmail Hakkı Kaplan, Rize Şube Başkanımız Mehmet Alaca, Trabzon Şube yönetim kurulu üyelerimiz ve işyeri sendika
temsilcilerimiz katıldı.
Temsilciler toplantısında konuşan Mali İşlerden Sorumlu Genel
Başkan Yardımcımız Celal, “Bizleri siz temsilcilerimizle buluşturan başta Trabzon Şube Başkanımız İsmail Hakkı Kaplan, Rize

Şube Başkanımız Mehmet Alaca’ya ve şube yönetim kurulu
üyelerimize teşekkürlerimi sunuyorum. İş yeri sendika temsilciliği Sendikamızın çok değer verdiği bir kurum. Temsilcilik zaman, gayret ve sabır isteyen bir iştir. Trabzon’da emekçilerinin
haklarını korumak adına yaptığınız özverili çalışmalardan dolayı
hepinizi tebrik ediyorum. Hepinize katılımlarınızdan dolayı teşekkür ediyorum” dedi.
Toplantıda konuşan Trabzon Şube Başkanımız İsmail Hakkı Kaplan ise yaptığı konuşmada Genel Başkan Yardımcımız Celal Yıldız’a katılımlarından dolayı teşekkür etti.

GENEL SEKRETERİMİZ KARATAŞ, TÜM EMEK DER’İN
13. OLAĞAN GENEL KURULU’NA KATILDI
Genel Sekreterimiz Remzi Karataş, 9 Kasım 2019 tarihinde
Tüm İşçi Emeklileri Dul ve Yetimleri Derneği’nin 13. Olağan Genel Kurulu’na katıldı.
Genel Sekreter Vekilimiz Karataş, TÜM EMEK-DER’in 13.
Olağan Genel Kurulu’nun
tüm emekliler ve emekçiler
için hayırlı olması temennisinde bulundu.
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İETT ŞOFÖRLERİNE YÖNELİK ŞİDDET PROTESTO EDİLDİ
İstanbul’da İETT şoförlerinin görevi başında maruz kaldığı şiddet, kötü muamele ve saldırılar 9 Ağustos 2019 tarihinde
İETT Topkapı Garajı önünde yapılan basın
açıklamasıyla protesto edildi.
Basın açıklamasına İstanbul 2 No’lu İETT
Şube Başkanımız Ahmet Günce, İstanbul
3 No’lu İETT Şube Başkanımız Mustafa
İluk, görevi başında kötü muamelelere
maruz kalan ve yaralanan İETT şoförleri
ve basın mensupları katıldı.
Basın açıklaması İstanbul 2 No’lu İETT
Şube Başkanımız Ahmet Günce tarafından okundu.
İETT şoförlerine yönelik şiddetin her geçen gün arttığını belirten Günce, “7 Ağustos 2019 tarihinde şoför arkadaşımız
hakaret ve darp edilerek bıçaklı saldırıya
uğramıştır. İşi ve derdi insanları evine ve
işine güvenlik bir şekilde ulaştırmak olan
şoför arkadaşlarımızın, İstanbul trafiğinin yoğun ve stresli ortamı içerisinde bir
de yolcular tarafından kötü muameleye

maruz kalmaları bizleri derinden üzmektedir. Dün şoför arkadaşımıza yapılan
bıçaklı saldırının son olmasını istiyoruz.
Artık yeni bir hakaret, yeni bir darp, yeni
bir saldırı olmasın istiyoruz. Şoför arkadaşlarımızın can güvenliği sağlansın istiyoruz” dedi.
Seyir halindeki aracın şoförünün yalnızca
dikkatinin dağılması durumunda bile ağır
sonuçları olduğunu hatırlatan Günce,
“Şoför arkadaşlarımıza yönelik kötü mu-

TRABZON/ÇAYKARA’DA VEFAT EDEN
ÜYEMİZİN AİLESİNE
FERDİ KAZA SİGORTASI ÇEKİ VERİLDİ

Trabzon’a bağlı Çaykara Belediyesi’nde Temizlik Görevlisi
olarak çalışırken elim kaza sonucu vefat eden üyemiz Orhan Fındık’ın ailesine 16 Eylül 2019 tarihinde ferdi kaza sigortası çeki verildi.
40 bin TL tutarındaki ferdi kaza sigorta çeki, Trabzon Şube
Başkan Yardımcılarımız Şevket Çelik ve Mahmut Keleş tarafından merhum Orhan Fındık’ın abisi Mustafa Fındık’a
teslim edildi.

140 |

amele ve saldırıların kazalara sebebiyet
vererek büyük facialara sebep olmasından korkmaktayız. Görev başındaki şoförlere yönelik saldırılar, şoför arkadaşımız
ile birlikte araç içindeki yolcuların da canını tehlikeye atmaktadır. Hem yolcuların
hem de seyir halindeki aracın güzergâhındaki insanların hayatıyla ilgili korkunç
sonuçlar doğuracak çirkin söz, darp, yaralama ve öldürmeyi amaçlayan saldırıları
nefretle kınıyoruz” diye konuştu.

SAMSUN’DA VEFAT EDEN ÜYEMİZİN
AİLESİNE FERDİ KAZA SİGORTASINDAN
ÖDEME

Samsun’a bağlı Canik Belediyesi’nde çalışırken elim kaza sonucu vefat eden üyemiz Cemal Şen’in ailesine 24 Eylül 2019
tarihinde ferdi kaza sigortası çeki verildi.
40 bin TL tutarındaki ferdi kaza sigorta çeki, Samsun Şube Başkanımız Ziya Uzun tarafından merhum Cemal Şen’in ailesine
teslim edildi.
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YOZGAT’TA VEFAT EDEN ÜYEMİZİN AİLESİNE FERDİ KAZA SİGORTASI ÇEKİ VERİLDİ
Yozgat’a bağlı Sorgun Belediyesi’nde çalışırken, elim bir
trafik kazası sonucu vefat eden üyemiz merhum Cihan Aktaş’ın ailesine ferdi kaza sigortası çeki verildi.
50 bin TL tutarında ki Ferdi kaza sigorta çeki, Yozgat Şube
Başkanımız Ferman Zararsız tarafından ve Yozgat Şube Yönetim Kurulu Üyelerimiz Ömer Kahyan, Erdoğan Yiğit tarafından merhum üyemizin ailesine teslim edildi.
Yozgat Şube Başkanımız Ferman Zararsız, “Vermiş olduğumuz 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 kardeşimize Allah’tan rahmet
geride kalanlarına hayırlı uzun ömürler diliyorum. Başta
HAK-İŞ Konfederasyonu ve HİZMET-İŞ Sendikası Genel
Başkanımız Mahmut Arslan, Genel Başkan Yardımcılarımız
olmak üzere, bu sosyal projede emeği geçenlere şahsım,
yönetim kurulu üyelerimiz, işyeri sendika temsilcilerimiz,
şube komite başkanlarımız ve tüm üyelerimiz adına teşekkür ediyorum” dedi.

MANİSA’DA VEFAT EDEN ÜYEMİZİN
AİLESİNE FERDİ KAZA SİGORTASI
ÖDEMESİ

Manisa’ya bağlı Yunusemre Belediyesi’nde çalışırken vefat
eden üyemiz Himmet Türkan’ın ailesine ferdi kaza sigortası
çeki verildi.
Ferdi kaza sigortası çeki Manisa Şube Başkanımız Turan Karanfil tarafından acılı aileye takdim edildi.
Törende konuşan Karanfil; “ Türkiye’nin en büyük işçi Sendikası olarak, büyük bir aile olmanın bilinciyle hareket ediyor,
tüm üyelerimizin her zaman yanında olmak için çalışıyoruz.
Bu bağlamda geçtiğimiz yıl çalıştığı esnada hayatını kaybeden
Yunusemre Belediyesi çalışanı arkadaşımız Himmet Türkan’ın
ailesine Ferdi Kaza Sigortası kapsımda çekini teslim ettik. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da hem üyelerimizin hem
de büyük bir aile olmanın vermiş olduğu bilinçle üyelerimizin
ailelerinin yanında olmaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

KAYSERİ'DE VEFAT EDEN ÜYELERİMİZİN
AİLELERİNE FERDİ KAZA SİGORTASI
ÇEKLERİ TESLİM EDİLDİ

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi
bünyesinde çalışırlarken elim bir iş kazası sonrası vefat eden
üyelerimiz merhum Ahmet Karaçam, Ali Suna ve Ahmet Altıparmak ailelerine Sendikamızın sosyal projesi olan ferdi kaza
sigortası çekleri teslim edildi.
50 bin TL tutarındaki ferdi kaza sigorta çekleri, Kayseri Şube Yönetim Kurulu üyelerimiz tarafından acılı ailelere teslim edildi.
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HUKUK

HİZMET-İŞ’TEN BİNLERCE EMEKÇİYİ İLGİLENDİREN
HUKUK BAŞARISI
Sağlık Bakanlığı'nın
İstinaf Talebi
Reddedildi

Sendikamız Hukuk Müşavirliğince 696
Sayılı KHK ile mahalli idarelerin iktisadi
teşebbüsleri ile kamu kurum ve kuruluşlarında istihdam edilen ve asgari ücretin
katlarıyla (%10, %20, %30 vb.) çalışan
emekçiler adına, geçiş sonrası asgari ücretin yüzdelik katlarının uygulanmaması
nedeniyle açılan dava, 10 Eylül 2019 tarihinde itiraz yolu açık olmak üzere işçiler
lehine sonuçlanmış ancak karara Sağlık
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Bakanlığı istinaf talebinde bulunarak itiraz etmişti.
İstinaf talebi Ankara Bölge Adliye mahkemesi tarafından reddedildi. Böylece,
696 Sayılı KHK ile kadro alan emekçilerin
asgari ücretin yüzdelik katlarını alması
önündeki bir engel daha aşılmış oldu.
696 Sayılı KHK ile taşerondan kadroya
geçen emekçilerin haklarını alabilme-

si için Hukuk Müşavirliğimiz tarafından
dikkatle takip edilen dava, Ankara Bölge
Adliye Mahkemesi’nin kararı ile istinaf
incelemesinden geçen ilk karar oldu.
Ankara Bölge Adliye Mahkemesi’nin verdiği karar, Yargıtay tarafından incelendikten sonra kesinleşecek. Verilecek karar
doğrultusunda uygulama yapılması yönünde ilgili mercilere gerekli başvurular
yapılacak.

Hüseyin TANRIVERDİ

HİZMET-İŞ Sendikası Kurucu Genel Başkanı

ABD İSRAİL’İN
DÜMEN SUYUNDA
ABD Başkanı Donald Trump’ın 28 Ocak 2020 tarihinde
İsrail Başbakanı Netenyahu ile birlikte Beyaz Saray’da
açıkladığı sözde Barış Planı tam anlamıyla Siyonistlerin
1897’deki hedeflerinin hayata geçirilmesi planıdır.
Barış planı, yüzyılın anlaşması diye ortaya atılan 80 sayfalık metin siyonizmin hedeflerini içeren, Filistin’i dolayısıyla Müslümanları o coğrafyadan silme planıdır.
Orta Doğu’nun yeniden dizaynına kadar gidebilecek bir
sürecin başlangıcı olmasına ve Filistin halkı gibi 70 yıldır
işgal altında yaşayan bir ulusun muhtemel kaderini belirleyecek kadar önemli olmasına rağmen, hiçbir Filistin
temsilcisinin podyumda olmaması, bu sürecin zaten
ölü doğduğunu göstermektedir.
Planın hedefinin sadece Filistin ile İsrail arasındaki ihtilafı ortadan kaldırmak olmadığı bölgede Büyük İsrail’in
temellerinin atılmak olduğu aşikardır.
ABD’nin son dönemde arka arkaya aldığı Kudüs’ün Başkent olması ve Golan tepelerinin ilhakını tanıma kararlarının ardından tek taraflı ve dayatmacı bir tutumla
sözde Barış Planını ileri sürmesi bölge ve dünya barışı
açısından büyük bir tehdittir.
Mülteci konumunda dünyanın değişik ülkelerindeki
milyonlarca Filistinlinin yok sayıldığı, vatan topraklarına
geri dönüşün önünün kapatıldığı, adli kuvvetler dışında
bir askeri gücünün bulunmadığı Devletsiz, vatansız, savunmasız bir Filistin Devletini öngören bu plan resmen
Filistin’i yutma planıdır.
Barış Planı olarak sunulan 80 sayfalık metne baktığımızda Filistin lehine olan bir tek madde yoktur.

Kudüs ve Mescid-i Aksa’nın statüsünden, toprak ve
sınır paylaşımına, Filistin Devletinin ordusunun ve direniş gruplarındaki silahların teslim edilmesine kadar
birçok madde zorla ve cebren Filistin’in haklarının gaspı
anlamına gelmektedir.
Planda Mescid-i Aksa’nın İsrail kontrolünde turistik bir
merkez olması planlanıyor. Mevcut durumda Ürdün
Krallığına bağlı Vakıf idaresi tarafından yönetilmekte
olan Mescid-i Aksa da bu sayede Müslümanların kontrolünden çıkarak, ilk aşamada uluslararası bir statüye
kavuşturularak herkesin ziyaretine açılacak, sonraki süreçte de Yahudilerin tapınaklarını tekrar inşa edebilmeleri için uygun hale getirilecektir
Ordusunun, askerinin olmadığı bir devlet, devlet değildir. Filistin alenen İsrail’in içinde bir kanton oluşuma
itilmek istenmektedir.
HAK-İŞ Kudüs Komitesi olarak da bu planın karşısında
olduğumuzu bu vesile ile bir kez daha hatırlatıyor, dünya sırtını dönsede Türkiye olarak Filistinli kardeşlerimize desteğimizi sürdüreceğimizi ifade ediyorum.
Bizim Filistin’e bakışımızı, Filistin’e yardım ve desteklerimizi bir başka mecraya çekmek veya başka yerlerdeki
zulümlere kayıtsız kaldığımız gibi bir algı oluşturmak
doğru değildir. Çünkü Kudüs-ü Şerif ve Mescid-i Aksa
bizim ilk kıblemiz olduğu gibi ülkemiz ve devletimiz
açısından da stratejik bir konudur. İstanbul’un, Ankara’nın güvenliği unutmayalım ki, Bağdat’ın, Şam’ın ve
Kudüs’ün güvenliğinden geçmektedir.
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ARSLAN, AKDENİZ BELEDİYESİ İLE İMZALANAN
TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ TÖRENİNE KATILDI

Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 5 Şubat 2020 tarihinde Sendikamız ile Mersin’e bağlı Akdeniz Belediyesi arasında
imzalanan toplu iş sözleşmesi imza törenine katıldı.
Toplu iş sözleşmesi imza törenine Genel Başkanımız Mahmut Arslan, Akdeniz
Belediye Başkanı Mustafa Muhammet
Gültak, Genel Başkan Yardımcımız Halil
Özdemir, Tarsus Şube Başkanımız Hüseyin Gün, işyeri sendika temsilcilerimiz,
üyelemiz ve basın mensupları katıldı.
Akdeniz Belediyesi ile yapılan toplu iş
sözleşmesinin önemli olduğunu belirten Genel Başkanımız Mahmut Arslan,
“HAK-İŞ olarak 31 Mart Yerel Seçimlerinden sonra, çok ciddi bir travma yaşadık. Binlerce arkadaşımız işten atıldı.
31 Aralık günü yılbaşı gecesini Silopi’de
geçirdim. Silopi’de arkadaşlarımız 31
Marttan sonra HDPli belediye başkanının kandilden aldığı talimatla işlerinden
edildi. Burada işlerinden edilen arkadaşlarımızın içinde Şehit ve Gazi yakınları
var. Bunlar yıllarca o belediyeye hizmet
etmiş arkadaşlarımız. Sadece bir mesaj-
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la işlerinden edilmeleri kabul edilemez.
Silopi’de mahkemenin işe iade kararına
rağmen ne yazık ki arkadaşlarımız işlerine geri dönemedi” dedi.

“Emekçilerin Haksız Ve Hukuksuz
Şekilde İşten Çıkarılmaları Kabul
Edilemez”
Silopi ve İstanbul’da işten çıkarılan
emekçilerin eylemlerinin devam ettiğini belirten Arslan, “İstanbul’da da 1469
arkadaşımız bir SMS ile işlerinden edildi.
Üyelerimiz sadece seçimlerden önce işe
girdikleri gerekçesiyle ekmeklerinden
edildi. İstanbul’da işlerinden edilen arkadaşlarımız işe girmeden önce yazılı ve
sözlü mülakatlara tabii tutulmuş, geçirdikleri güvenlik soruşturmaları neticesinde işe girmiş arkadaşlarımızdır. Yani
hakkıyla iş başı yapan arkadaşlarımız.
Onların hiçbir sebep gösterilmeden işlerinden edilmeleri adalete uygun değildir.
İstanbul’da kirasını, faturalarını ödeyemediği için evinden çıkmak zorunda olan
arkadaşlarımızla beraberiz ve beraber
olmaya devam edeceğiz” dedi.

31 Mart Yerel seçimlerinden sonra işten
çıkarmaların Mersin ve Adana’da görüldüğünü söyleyen Arslan, “Bolu Belediyesi’nde işten çıkarılan arkadaşlarımız
için Bolu’dan Ankara’ya iki yüz kilometre
yürüdük. 127 gün sonra arkadaşlarımız
işlerine döndüler. Ama üzülerek söylüyorum ne Mersin de ne de Adana’da işlerinden edilen emekçilere sahip çıkacak bir
sendika yok. Burada var olan sendikalar
seslerini çıkarmadılar. Burada işlerini kaybeden arkadaşlarımızın seslerini sadece
televizyonlardan ve gazetelerden gördük.
Biz siyasi tercihleri ve yaşam tarzı ne olursa olsun işlerinden edilen tüm emekçilerin yanında olan bir anlayıştayız. Biz HAKİŞ ve HİZMET-İŞ olarak burada mücadele
veren emekçilerin üyemiz olsun ya da
olmasın destekçisiyiz” şeklinde konuştu.

“Depremzedelerin Yanındayız”
Geçtiğimiz günlerde Elazığ’da yaşanan
depremle ilgili yardım kampanyaları düzenlediklerini belirten Arslan, şunları kaydetti: “Biz depremden sonra bölgedeydik. HAK-İŞ Konfederasyonumuza bağlı
Sendikalarımıza üye 250 arkadaşımızın
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evleri ağır hasarlı. O insanların acılarını,
yaşadıklarını dindirmek için mücadele
ediyoruz. Geçen gün Ankara’dan bir tır
insani yardım yolladık. Akdeniz Belediyesi’nde çalışan arkadaşlarımızın da Elazığ ve Malatya’nın yaralarını sarmak için
hiçbir beklenti içinde olmaksızın bölgeye
yardım götürmeye çalıştıklarını gördük.
Bu bizim büyük bir aile olduğumuzu göstermektedir. Bu birlikteliği bu dayanışmayı inşa ettiği için Belediye Başkanımızı
tebrik ve teşekkür ediyorum” ifadelerini
kullandı.

lar, sadece ideolojileri için orada olanlar
kaybetti. İşyerinin şartlarını dikkate almasanız, sadece biz istiyoruz, biz bunu
anlarız derseniz sendikacılık yapamazsınız. Onun için biz burada işçi-işveren
ilişkisini bir sosyal ortaklık olarak görüyoruz. Biz bu anlayışımızla Türkiye’ye ve
Dünya’ya örnek oluyoruz. Bu bizim ve
ülkemiz için büyük bir gururdur. Onun
için HAK-İŞ Türkiye’nin en etkin ve en
büyük konfederasyonudur. Bundan sonra da HAK-İŞ bu anlayışla Türkiye’deki 12
milyon sendikasız arkadaşımızı sendikalı
yapmak için mücadele verecektir. Yaptığımız toplu iş sözleşmesinin Akdeniz
Belediyemiz, çalışanlarımız, şehrimiz ve
ülkemiz için hayırlar getirmesini niyaz
ediyorum” dedi.

Özdemir: “Çok Şükür Burada da
Enflasyonun Üzerinde Zam Aldık”

Mustafa Muhammet Gültak: “Biz
İşçinin Emeğinin Hakkını Vermek
Zorundayız”

Toplu İş Sözleşmesinin Kriterleri
Toplu iş sözleşmeleri imzalanırken üç
önemli kriter olduğunu belirten Genel
Başkanımız Arslan, “Birincisi, imzaladığımız toplu iş sözleşmesinin hükümlerinin
tamamının zamanında ve eksiksiz uygulanması. İkincisi, toplu iş sözleşmesinin
imzalanmasıyla elde edeceğimiz ücretlerimizin zamanında ödenmesi. Üçüncüsü,
belki en önemlisi iş yerinde iş barışının
sağlanmasıdır. Bu üç kriter olmazsa ne
kadar zam alırsanız hiçbir şey ifade etmez. %50 zam alıp bunu zamanında
ödetemezseniz, %50 zam alıp iş yerinde
çatışma yaratırsanız alınan yüksek zam
hiçbir şey ifade etmez” dedi.

ka ile birlikte emekçilerimize daha fazla
zamlar, sosyal haklar sağlayacağız. Biz
işçinin emeğinin hakkını vermek zorundayız. Yoğun programına rağmen törenimize katılan Mahmut Arslan’a teşekkür
ediyorum. İmzalanan toplu iş sözleşmesi
belediyemiz ve ülkemiz için hayırlı olsun”
diye konuştu.

Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Muhammet Gültak da Akdeniz Belediyesi’nin Türkiye’de işçi çıkartmayan tek
belediye olduğunu belirterek, “Belediye
olarak amacımız Akdeniz’de oturan tüm
vatandaşlara en iyi hizmeti verebilmektir.
Yaptığımız sözleşme enflasyonun biraz
üzerinde, imkanlarımız arttıkça, sendi-

Genel Başkan Yardımcımız Halil Özdemir
ise Akdeniz Belediyesi’ndeki örgütlenme
sürecini anlatarak şunları söyledi; “Biz
HİZMET-İŞ Sendikası olarak örgütlü olduğumuz tüm belediyelerde, kurumlarda
yaptığımız sözleşmelerle iş barışını, iş huzurunu sağlıyoruz. Tüm sözleşmelerde işçi
arkadaşlarımızın ücretlerinin üzerine ilave
almak için mücadele ediyoruz. Çok şükür
burada da enflasyonun üzerinde zam aldık. Bunun baş mimarı da Akdeniz Belediye Başkanı M. Muhammet Gültak’dır.
Kendilerine teşekkür ediyoruz. Türkiye’ye
farklı bir sendikal anlayış getiren, kavga
etmeden işçi hakkı nasıl korunur anlayışını getiren Genel Başkanımız Mahmut
Arslan’a sizlerin huzurunda teşekkür ediyorum. Bu sözleşmede emeği geçen herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum” dedi.

“12 Milyon Sendikasız Arkadaşımızı
Sendikalı Yapmak İçin Mücadele
Veriyoruz”
Sendikacılığı bir ideolojik düşüncenin
aracı yapmadıklarının altını çizen Arslan,
“Sendikacılığı işçilerle işveren arasında
bir çatışma alanı görmüyoruz. Masada
kalmayı, müzakere etmeyi, sosyal diyaloğu temsil ediyoruz. Sadece slogan atan-
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BİGA BELEDİYESİ İLE TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ
İMZALANDI

Biga Belediyesi Kent Hizmetleri A.Ş. ile
HİZMET-İŞ arasında toplu iş sözleşmesi
imzalandı.
Toplu iş sözleşmesi Genel Başkan Vekilimiz Av. Hüseyin Öz ile Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan arasında imzalandı.
7 Şubat 2020 tarihinde gerçekleştirilen
toplu iş sözleşmesi imza törenine Genel
Başkan Vekilimiz ve HAK-İŞ Genel Başkan
Yardımcısı Av. Hüseyin Öz, Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan, Çanakkale İl
Başkanımız Vedat Yılmaz, iş yeri sendika
temsilcilerimiz, üyelerimiz ve basın mensupları katıldı.
Törende yaptığı konuşmada ülkemizin
son günlerde zorlu ve üzücü hadiseler
yaşadığını hatırlatan Genel Başkan Vekilimiz Öz, “İki farklı duyguyu hep beraber bir arada yaşıyoruz. Bir taraftan bizi
derinden sarsan haberler vesilesiyle
yüreğimiz acıyor, içerimiz kan ağlıyor,
üzüntüsünü hep birlikte yaşıyor, diğer
taraftan Biga Belediyemiz ile sendikamız
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arasında sizlerin geleceğini, istikbalini,
ekmeğini, kazancını ilgilendiren önemli
bir akşamı birlikte yaşıyoruz. HİZMET-İŞ
Sendikası olarak Biga’da yeni değiliz, 15
yıldır Biga’da örgütlüyüz. 2014-2019 yılları arasında belediyemizin yönetiminin
el değiştirmesi neticesinde ne yazık ki
arkadaşlarımız sendikamızdan ayrılmak
zorunda bırakıldı. Ancak 31 Mart seçimlerinden sonra tekrar bir araya geldik.
Bunun için de Cenabı Allah’a Hamd ediyorum, sizlere çok çok teşekkür ediyorum” dedi.

Türkiye’deki 14 Milyon Çalışanı
Kucaklamayı Ümit Ediyoruz
Biga’da üyelerimiz ile yeniden birlikte olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Öz, “Bu birlikteliği sağlamış olmamız
bizim açımızdan çok önemlidir. Türkiye’nin en büyük sendikasıyız. 14 milyon
çalışanımızı kucaklamayı amaç edinmiş
bir konfederasyonun üyesiyiz. Ülkemizin

dört bir yanında her bir emekçi kardeşimiz HAK-İŞ’e bağlı sendikalarımızın çatısı
altında yer alsın istiyoruz” diye konuştu.
Toplu iş sözleşmesiyle hem kadrolu hem
de Biga Belediyesi’nin personel şirketinde çalışan emekçilerin ücretlerinde
Türkiye ortalamasının üzerinde artışlar
sağlandığını belirten Öz, şöyle konuştu:
“Bu toplu iş sözleşmelerinin gerçekleştirilmesinde ve imza aşamasına gelinmesindeki emeğinden dolayı Biga Belediye
Başkanımıza çok teşekkür etmek istiyorum. Biz 300 binden fazla üyesi olan büyük bir aileyiz. Evlatlarımızda, çocuklarımızla beraber yaklaşık 3 milyon kişilik
bir aileyi temsil ediyoruz. Biga’da böylesi güzel bir sözleşmeye imza atmaktan,
sizin evinize huzurla gitmenize vesile
olmaktan mutlu olduğumuzu ifade etmek isterim. Toplu iş sözleşmesinin Biga
Belediyesi ve bütün arkadaşlarımız için
hayırlı olmasını temenni ediyorum.”
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Taşeron Sorunu Türkiye’de Ortadan
Kaldırıldı
Taşeron sisteminin ortadan kaldırılması için Konfederasyonumuz HAK-İŞ ve
HİZMET-İŞ Sendikamızın çok büyük mücadele verdiğini hatırlatan Öz, şunları
kaydetti: “Türkiye’de taşeron sorununun
ortadan kaldırılması için çok büyük bir
mücadele verdik. Özellikle 2013 yılından başlamak üzere, Konfederasyonumuzun ve Sendikamızın öncülüğünde
kamuda ve yerel yönetimlerde çalışan
taşeron firmaların kaldırılması, kamuda
ve yerel yönetimlerde çalışan kardeşlerimizin kamunun ve yerel yönetimlerin
sürekli işçi pozisyonlarına geçilmesi için
çok yoğun bir mücadelenin içerisinden
geçtik. 2014 yılında Ankara’da büyük bir
toplantı gerçekleştirdik. Bu toplantıdan
sonra kardeşlerimizin üye olması için büyük bir çaba ortaya koyduk. Bu çabaların
neticesinde ilk olarak taşeron firmalarda
çalışan arkadaşlarımızın kıdem tazminatlarının, yıllık izinlerinin, ücretlerinin
garanti altına alındığı, toplu iş sözleşmesi

özgürlüğünün ve sendikalı olma haklarının getirildiği ilk yasal düzenlemenin
getirilmesine vesile olduk. 6552 sayılı kanunun çıkmasında Konfederasyonumuz
ve sendikamızın takdirin ötesinde büyük
bir emeği olduğunu sizlere ifade etmek
istiyorum. 2014 yılından sonra, kamuda
ve yerel yönetimlerde arkadaşlarımızın
toplu iş sözleşmelerini hep beraber imzaladık. 2017 yılının Aralık ayında sayın
Cumhurbaşkanımız, Türkiye Büyük Millet
Meclisi’nde Ak Parti grup toplantısında
yaptığı açıklamada taşeron uygulamasına son verildiğini ilan etti. 6 Aralık’tan
itibaren işleyen süreçte taşeronda çalışan yaklaşık 1 milyon arkadaşımız hem
kamuda hem de yerel yönetimlerin
kadrolarında 2 Nisan 2018 tarihi itibari
ile yerlerini aldılar. Böylece kamuda ve
yerel yönetimlerde büyük bir rahatlamanın önü açılmış oldu. Bu düzenlemeden
istifade edemeyen arkadaşlarımız var ve
biz, sendika ve konfederasyon olarak onların da kadroya geçmesi için mücadelemizi devam ettiriyoruz.”

Taşerondan kadroya geçen emekçilerin
ücretleriyle ilgili olarak iki yıl geçiş süreci öngörüldüğünü belirten Öz, “Bu geçiş
süreci içerisinde emekçi kardeşlerimiz
Yüksek Hakem Kurulu’nun ilke ve prensip kararlarını içeren toplu iş sözleşmesine tabiler. Ancak bugün burada, geçiş
sürecinden çok daha önce sizlere ücret
ve sosyal hakları tanımış olması vesilesiyle belediye başkanımıza bir kez daha
teşekkür ediyorum. Sizleri tekrar konfederasyonumuz adına ve sendikamız
adına saygıyla, hürmetle ve muhabbetle
selamlıyorum. Toplu iş sözleşmemizin
hayırlı olmasını temenni ediyorum” diye
konuştu.
Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan da
belediyede çalışan işçiler için güzel bir
sözleşmeye imza attıklarını belirterek,
sözleşmenin hayırlı olmasını diledi.
Çanakkale İl Başkanımız Vedat Yılmaz
da bir teşekkür konuşması yaptı. Yılmaz,
toplu iş sözleşmesinin sendikamız, belediye ve üyelerimiz için hayırlı olması temennisinde bulundu.
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NEVŞEHİR BELEDİYESİ’NDE TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ

Sendikamız HİZMET-İŞ ile Nevşehir Belediyesi arasındaki toplu
iş sözleşmesi, 2 Aralık 2019 tarihinde, Genel Başkanımız Mahmut Arslan ile Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı tarafından
imzalandı.
Toplu iş sözleşmesi imza törenine Genel Başkanımız Mahmut
Arslan, Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, Kayseri Şube Başkanımız Serhat Çelik, HAK-İŞ Nevşehir İl Başkanı Muhammet
Fatih Mutlu, iş yeri sendika temsilcilerimiz ve üyelerimiz katıldı.
Genel Başkanımız Mahmut Arslan, imzalanan toplu iş sözleşmesinin hayırlar getirmesini dilerken, “Bizim ihtiyaçlarımız
sınırsız ancak belediyenin imkanları sınırlı bunun farkındayız.
Hem sendikamız hem de belediyemiz emekçileri sevindirmiştir.
Burada olduğu gibi taşerondan kadro alan arkadaşlarımızın da
önümüzdeki yıl toplu iş sözleşmesi süreci var. İnşallah o zamanda karşılıklı işbirliği ile anlaşma sağlanır ve her zaman söylediğimiz gibi ‘eşit işe eşit ücret’ beklentimiz karşılanır” dedi.
Nevşehir Belediyesi’nde ücretlerin çevre illerdeki belediyelerden aşağı kalmadığını görmenin mutluluk verici olduğunu belirten Genel Başkanımız Arslan, “Nevşehir’i ekonomik yönden
ve sosyal yönden güçlendirirsek belediyenin gelirleri artacak
bu vesileyle de işçi arkadaşlarımızın çalışma şartları daha iyi
olacaktır. Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı’nın bunu yapacak gücü ve enerjisi var. Biz kendisinde onu görüyoruz. Nevşehir’de emekçiler adına zor zamanlar yaşandı, ancak görüyoruz
ki yeni dönemle birlikte bu sorunlar geride kalmış” ifadelerini
kullandı.
Nevşehir ve Kapadokya’nın Türkiye turizm açısından öneminden bahseden Arslan, “Dünya’nın neresine giderseniz gidin
İstanbul, Antalya ve Kapadokya’ya gelmiş insanlarla karşılaşırsınız. İnsanlar buraya geldikleri için kendilerini özel hissediyor.
Burası turizm potansiyelinden ötürü geleceği parlak bir şehir.
Bu şehri hem doğal güzelliğinden hem de tarihsel öneminden
ötürü korumalı ve sahip çıkmalıyız” dedi.
Toplu iş sözeşmesi imza töreninde konuşan Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı ise, “31 Mart’ta biz aday olduktan sonra
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her kesimden Nevşehirli mutlu olmaya başladı. Belediye başkanlığına aday olduğumuz dönemde daha çok çalışıp daha çok
mutlu olacağız demiştik. Elhamdülillah şimdi daha çok çalışıyor
ve daha çok mutlu oluyoruz. Toplu sözleşmesi görüşmelerinde
anlayış gösteren herkese teşekkür ediyorum. Bizim belediye
olarak istediğimiz ortam tam olarak buydu. Karşılıklı anlayış ve
hoşgörüyle işçilerimizi memnun etmekti. Belediyemizin imkanlarını artıracağız ve aynı oranda da işçilerimizin yüzünü güldüreceğiz” dedi.
HAK-İŞ Kayseri İl Başkanı ve Kayseri Şube Başkanımız Serhat Çelik, imza töreninde kendilerini yalnız bırakmayan Genel Başkanımız Mahmut Arslan’a teşekkür ederek, toplu iş sözleşmesinin
iki taraf için de hayırlara vesile olmasını diledi.

TOPLU İŞ SÖZLEŞMELERİ

BURSA BÜYÜKŞEHİR İşTİRAKİ BİNTED ŞİRKETİ İLE
TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ İMZALANDI

Bursa Büyükşehir Belediyesi iştiraki Bursa İnsan Kaynakları Taahhüt, Eğitim, Danışmanlık Hizmetleri, İmar İnşaat ve Ticaret
Ltd. Şti (BİNTED) ile Sendikamız HİZMET-İŞ arasında toplu iş
sözleşmesi, Genel Başkanımız Mahmut Arslan’ın katılımlarıyla
imzalandı.
Toplu iş sözleşmesi Genel Başkanımız Mahmut Arslan ile Bursa
Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş tarafından imzalandı.
2 Ağustos 2019 tarihinde, Merinos Atatürk Kültür Merkezi’nde
yoğun katılımla gerçekleştirilen toplu iş sözleşmesi imza törenine Genel Başkanımız Mahmut Arslan, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Genel Başkan Vekilimiz ve HAK-İŞ
Genel Başkan Yardımcısı Av. Hüseyin Öz, Bursa Şube Başkanımız Mustafa Yavuz, BİNTED Yöneticileri, üyelerimiz, basın mensupları ve davetliler katıldı.
Genel Başkanımız Mahmut Arslan törende yaptığı konuşmada,
31 Mart seçimlerinden önce yine Bursa’da tören yapıldığını
hatırlatarak; “Bu törende Büyükşehir Belediye Meclisinin BİNTED ile ilgili aldığı kararı açıklamış ve seçim sonrasında toplu
iş sözleşmesine dönüştürüleceği sözünü hep birlikte vermiştik.
Birileri söz verir seçimden sonra unutur. Birileri de söz verdik
sözümüzün arkasında duracağız der, bugün burada olduğu gibi
bunu gösterir. HAK-İŞ olarak hakkın ve adaletin yanında olmak
ve haklının yanında olma ve bu ülke için, bu şehir için çalışan
herkese destek olma sorumluluğumuz var. Bursa’da örgütleneli

33 yıl oldu o günden bugüne geçen sürede, çok zorluklar çektik, çok belediye başkanları gördük, grevler yaşadık, güzellikleri birlikte paylaştık, acıları sevinçleri hep birlikte yaşadık” diye
konuştu.
Bugünün ve bu toplu iş sözleşmesinin önemli olduğunun altını
çizen Arslan, “2017 Aralık ayından önce burada çalışan arkadaşlarımız çeşitli taşeron firmaların çalışanlarıydı. HAK-İŞ olarak
10 yıldan daha uzun süren bir mücadele başlattık. Bu mücadelemizin son aşaması 2017 Aralık ayıdır, o tarihten itibaren, başta büyükşehir belediyelerimiz, özel idareler ve kamunun tamamında taşeron sistemi ortadan kaldırılmıştır. Bunun en büyük
mimarı Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’dır”
dedi.
Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş da yaptığı konuşmada, verilen sözlerin gerçekleşmesi anlamına gelen sözleşmenin hayırlı olmasını dileyerek. “15 Mart 2019 ile 15 Mart 2021
tarihleri arasını kapsayan anlaşma ile Büyükşehir çalışanları
arasında artık ayrım kalmadı, sözleşmeli personelin idari maddelerle ilgili çalışma düzeninin kadrolu çalışanlarla eşitlendi.
Seyyanen yapılan ödemeler de 2020 tarihine kadar uzatıldı”
diye konuştu.
Bursa Şube Başkanımız Mustafa Yavuz ise yeni dönem toplu iş
sözleşmesinin Bursa Büyükşehir Belediyesi, Sendikamız ve üyelerimiz için hayırlı olmasını temenni etti.
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DÜZCE
BELEDİYESİ’NDE
TOPLU İŞ
SÖZLEŞMESİ
Sendikamız HİZMET-İŞ ile Düzce Belediyesi arasında bir süredir
devam eden toplu iş sözleşmesi imza altına alındı.
8 Temmuz 2019 tarihinde Sendikamız ile Düzce Belediyesi arasında toplu iş sözleşmesi imza töreni yapıldı. İmza törenine Genel Başkan Vekilimiz Av. Hüseyin Öz’ün yanı sıra, Bilim, Sanayi ve
Teknoloji eski Bakanı ve Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü, Düzce Belediye Başkan Yardımcısı Hüdaver Gösterişli, Sakarya Şube
Başkanımız Mehmet Mesut Gökdemir, Şube Yönetimimiz, Düzce
Belediyesi personelleri ve basın mensupları katıldı. 3 yıl geçerli
olacak sözleşmede taban ücretlerine iyileştirmeler yapıldı.
Uzun bir süreçten sonra böyle bir noktaya gelindiğini belirten
Genel Başkan Vekilimiz Av. Hüseyin Öz. “Örgütlenme sürecinde
görev alan ve mücadele etmiş olan sabırla yanımızda duran arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Düzce’de bugüne gelebilmek
adına epeyce sabırla yürümek zorunda kaldık. Bu sözleşme ve
bundan sonraki sözleşmeler sayın başkanımıza kısmetmiş. Kendisini tekrar tebrik ediyorum. Allah kendisine Düzce’ye hayırlı
işler yapmayı nasip etsin” dedi.
Toplu iş sözleşmesine iyi diyebilmek için bazı kriterlerin olduğunu belirten Öz, “Bir toplu iş sözleşmesi çalışanların iş güvencesini sağlıyor mu, ücretleri zamanında ödeniyor mu ve çalışanlar
arasında iş barışını sağlıyor mu? Bunlar sağlanıyorsa bir sözleşme iyi bir toplu iş sözleşmesi diyebiliriz. Bizim Düzce’de istediğimiz budur. Biz başkanımızın dönemi içerisinde huzurlu bir
şekilde iyi sözleşmelerin olacağına inanıyoruz” diye konuştu.
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Bizlere de Görev Düşüyor
Çalışanlara da büyük görev düştüğünü hatırlatan Öz, “Bizlere
de büyük bir görev düşüyor, çalışanlar olarak işimizi en iyi şekilde yapmak durumundayız. Rızkımızı helalinden kazanmak
adına en güzel çabayı da ortaya koyarsak yönetimin işini kolaylaştırırız. Yönetim de kendi yapması gerekenleri en güzel şekilde
yapabilir ve bu sayede hep beraber rahat ederiz diye düşünüyorum. Belediye Başkanı Faruk Özlü’ye, Belediye Yönetimine,
Başkan Yardımcısı Hüdaver Gösterişli’ye, sizlere sendikamız
adına teşekkür ediyor, bu sözleşmenin hayırlı olmasını cenabı
Allahtan niyaz ediyorum” dedi.

Birbirimizi Kırmadık
Süreci başından beri takip ettiğini belirten Bilim, Sanayi ve Teknoloji eski Bakanı ve Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü, “Hem
sendika tarafı olarak sizler hem de belediye tarafı olarak bizler birbirimizi kırmadan toplu iş sözleşmesini tamamladık. Bu
sözleşmenin tamamlanmasından mutluluk duyuyoruz. Başkan
olarak belediye personellerinin performanslarının artması için
elimden geleni yapacağım. Hüseyin Öz’e, Şube başkanımıza ve
belediye çalışanlarımıza ayırı ayrı teşekkür ediyorum. İnşallah
önümüzdeki sözleşmede daha güzel şartlarda birbirimizi anlayarak imzalarız. Sözleşmemiz hayırlı uğurlu olsun” dedi.
Sakarya Şube Başkanımız Mehmet Mesut Gökdemir de sözleşme töreni öncesi bir açılış konuşması yaptı.
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TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
İŞTİRAKLERİNDE TOPLU SÖZLEŞME
Başkanımız İsmail Hakkı Kaplan, “HİZMET-İŞ Sendikası olarak,
toplu iş sözleşmeleri müzakereleri sürecinde Büyükşehir Belediye Başkanımız Murat Zorluoğlu ile bir araya geldiğimiz her
toplantıda, uzlaşmaya odaklanan, sorunları çözmek için çaba
sarf eden ve “Birlikte Belediyeyiz” mesajı vermeye çalışan bir
çaba gördük. Taleplerimizin hepsi kabul edilmese de istediğimiz
her şey toplu sözleşmede elde edilmese de uzlaşma anlayışını,
diyalog anlayışını, sorunları birlikte çözme iradesini çok önemli
buluyoruz. Toplu iş sözleşmeleri görüşmeleri sürecinde Sayın
Başkanımız ve heyeti ile bir araya geldiğimiz her toplantıda bunun altını çizdik ve bu doğrultuda hareket ettik” dedi.

Kaplan’dan Büyükşehir Belediye Başkanına Teşekkür

Sendikamız ile Trabzon Büyükşehir Belediyesi iştirakleri, Trabel A.Ş., Turkuaz A.Ş. ve Trabsu A.Ş.’de arasında devam eden
ve toplam 1870 emekçiyi ilgilendiren toplu iş sözleşmelerinde
uzlaşma sağlandı.

Ücretlerde Ortalama %18 İle %22 Oranında Artış
Sağlandı

1 Ocak 2019 ile 30 Haziran 2020 tarihlerini kapsayacak toplu iş
sözleşmesiyle birlikte üyelerimizin günlük yevmiyelerine altışar
aylık dilimler halinde %7 oranlarında ücret zammı yapılacak.
Maaşı meydana getiren sosyal kalemlere yapılan artışlarla birlikte yıllık ortalama %18 ile %22 oranında artış sağlanmış oldu.
Ayrıca, Turkuaz A.Ş. ile Trabsu AŞ. çalışanlarının ikramiyeleri iki
katına çıkartıldı ve sözleşme ile birlikte yürürlükte olan toplu iş
sözleşmesinde olmayan yeni kazanımlarda elde edilecek.

Kaplan: “Masada Kalma ve Sorunları Birlikte Çözme
İradesini Önemli Buluyoruz”

Toplu iş sözleşmesi uzlaşmalarını değerlendiren Trabzon Şube

Trabzon Büyükşehir Belediyesine bağlı Trabel AŞ., Turkuaz A.Ş.
ve Trabsu A.Ş.’de çalışan 1870 üyemizin beklentileri fazla olsa
da bu beklentilerin azami ölçüde karşılandığını kaydeden Kaplan, Büyükşehir belediye Başkanı Zorluoğlu’nun, taleplere karşı
yapıcı ve çözümü mümkün olan sorunların çözülmesi konusunda kararlılığını ve iradesini ortaya koyduğunu belirtti.

“Biz Birlikte Kocaman Bir Aileyiz”

Kaplan, “Toplu iş sözleşmeleri için yapılan görüşmelerde göstermiş oldukları iradeden dolayı büyükşehir belediye başkanımıza teşekkür ediyoruz. Ayrıca, toplu iş Sözleşmesi uzlaşı müzakerelerini yürüttüğümüz TİSKİ Genel Müdürümüz Ali Tekataş’a,
Trabel Yönetim Kurulu üyelerine, Turkuaz Yönetim Kurulu üyelerine, komisyon üyelerimize, Sendikamız Yönetim kurulu üyelerimize ve bizlere sonuna kadar güvenen ve destek olan değerli üyelerimize şükranlarımızı sunuyoruz. Toplu iş sözleşmesi
uzlaşması belediyemize, üyelerimize ve sendikamıza hayırlı ve
bereketli olmasını diliyoruz. Biz birlikte kocaman bir aileyiz”
diye konuştu.
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ARSLAN, ANTAKYA’DA TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ
TÖRENİNE KATILDI

Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 30 Aralık 2019 tarihinde
Sendikamız ile Antakya Belediyesi arasında düzenlenen toplu iş
sözleşmesi törenine katıldı.
Toplu iş sözleşmesi imza törenine Genel Başkanımız Mahmut
Arslan, Antakya Belediye Başkanı İzzettin Yılmaz, Kurucu Genel
Başkanımız ve 22, 23 ve 24. dönem AK Parti Manisa Milletvekili
Hüseyin Tanrıverdi, HAK-İŞ Adana İl Başkanı ve Adana Şube Başkanımız Abdurrahman Yücel, Hatay İl Başkanımız Ercan Salcan,
HAK-İŞ Hatay İl Başkanı Mehmet Güngör, ve üyelerimiz katıldı.

“Tarafların Memnuniyeti ile Sonuçlanan Bir Sözleşme
İmzaladık”
Genel Başkanımız Mahmut Arslan, “Antakya gibi medeniyetlerin beşiği olan barış, kardeşlik ve hoşgörü kentinde bulunmaktan dolayı çok mutluyuz. HAK-İŞ olarak Türkiye’nin her bölgesinde, her ilinde, her kurumunda sendikamıza bağlı görev yapan
kardeşlerimizin her türlü hak ve alacakları konusunda yoğun bir
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çaba ve gayret gösteriyoruz. Bu anlamda Antakya Belediyesi’nde çalışan işçi kardeşlerimizin toplu iş sözleşmesini imzalıyoruz.
Sayın Başkanımıza destek ve katkılardan dolayı teşekkürlerimizi
sunuyoruz. Tarafların memnuniyeti ile sonuçlanan sözleşmenin
hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum” dedi.
Arslan, imzalanan toplu iş sözleşmesinin Konfederasyonumuz,
Sendikamız, Antakya Belediyesi ve ülkemiz için hayırlı olması
dileğinde bulundu.
Antakya Belediye Başkanı İzzettin Yılmaz, işçinin hakkını vermenin mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, “Belediyemizde kadrolu çalışan 115 işçi personelimizin haklarını iyileştirmek için
elimizden geleni yaptık. Bütün fırsatları ve imkânları zorladık.
Önce işçilerin yaşam standartlarını düzelteceğiz ondan sonra
işçi kardeşimizin işine daha çok sahip çıkmasını ve işinde daha
çok verimli olmasını bekleyeceğiz. Bu yüzden işçi kardeşlerime
yaptığımız zam analarının ak sütü gibi helal olsun” dedi.

TOPLU İŞ SÖZLEŞMELERİ

İSTANBUL/ŞİLE BELEDİYESİ’NDE TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ
metleri taşeron şirketler üzerinden yapılıyordu. Biz 10 yıl önce
bu duruma itiraz ettik. Taşeron sisteminin ülkemiz ve çalışanlar
için olmaması gereken bir sistem olduğundan yola çıkarak bir
mücadele başlattık ve şimdi emekçi kardeşlerimiz, belediyelerimiz ve kamu kuruluşlarımız bunun huzurunu yaşıyor” dedi.

“HAK-İŞ’e Yakışan Masada Sonuç Almaktır”

Şile Belediyesi iştiraki Personel A.Ş ile Sendikamız HİZMET-İŞ
arasındaki toplu iş sözleşmesi, Genel Başkanımız Mahmut Arslan’ın katılımlarıyla imzalandı.
Toplu iş sözleşmesi Genel Başkanımız Mahmut Arslan ile Şile
Belediye Başkanı İlhan Ocaklı arasında imzalandı.
4 Ekim 2019 tarihinde, Şile Belediyesi Kültür Merkezi’nde yoğun katılımla gerçekleştirilen toplu iş sözleşmesi imza törenine,
Genel Başkanımız Mahmut Arslan, Şile Belediye Başkanı İlhan
Ocaklı, İstanbul HAK-İŞ İl Başkanı ve İstanbul 5 No’lu Şube Başkanımız Mustafa Şişman, Şile Belediye Başkan Yardımcısı Abdullah Güllüce, Şile Belediyesi Daire Başkanları, iş yeri sendika
temsilcilerimiz, üyelerimiz ve basın mensupları katıldı.
Toplu iş sözleşmesi töreninde konuşan Genel Başkanımız Mahmut Arslan, taşeron sisteminin sona ermesinin önemine değinerek, “Uzun yıllar mücadelesini yaptığımız taşeron sisteminin
sona erdirilmesi konusunda bugün somut bir gerçeği birlikte
yaşamış olmaktan son derece mutluyum. Kamunun bütün hiz-

Bazı belediye başkanlarının sözleşme yapmaktan çekindiğini
belirten Arslan, “İstanbul’da bazı belediyelerde belediye başkanları masaya oturmadı. Özellikle CHP’ye geçen belediyelerde
toplu iş sözleşmesi masasına oturamadık. Sayın İlhan Ocaklı’nın
belediyenin zorluklarına rağmen toplu iş sözleşmesi masasına
oturması bizim için çok önemlidir. Kaynaklarının azamisini belediye çalışanlarıyla paylaşan belediye başkanı ve ekibini huzurlarınızda tebrik ediyorum. HAK-İŞ’e yakışan görüşmelerin
masada, kavga etmeden, eylem yapmadan, makul bir şekildi
sonuçlanmasıdır” dedi.
Şile Belediye Başkanı Ocaklı: Emekçi kardeşlerimizin gayreti ile
belediyemizi daha ileri taşıyacağız.
Şile Belediye Başkanı İlhan Ocaklı, toplu iş sözleşmesinin imzalanmasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Mevcut
kaynaklarımızı en iyi şekilde değerlendirmek için çaba sarf ediyoruz. Emekçi kardeşlerimizin gayreti ile belediyemizi daha ileri
taşıyacağız. Her bir arkadaşımızın alınterine sahip çıkarak karşılığını vermek için elimizden geleni yapacağız. Toplu iş sözleşmeniz hepimize hayırlı uğurlu olsun” dedi.
Genel Başkanımız Mahmut Arslan’a yoğun programlarına rağmen toplu iş sözleşmesi törenine katılımlarından dolayı teşekkür eden İstanbul 5 No’lu Şube Başkanımız Mustafa Şişman, Şile
Belediye Başkanı Ocaklı’ya da sözleşmenin sonuçlandırılmasına
verdiği katkılardan dolayı teşekkür etti. Genel Başkanımız Arslan ile Şile Belediye Başkanı Ocaklı’nın katkılarıyla başarılı bir
sözleşme imzalandığını belirten Şişman, sözleşmenin hayırlı olması temennisinde bulundu.
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ANKARA YAPRACIK TOKİ 1. ETAP KONUTLARI
TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ’NDE İKRAMİYE VE EĞİTİM YARDIMI HAKKI

Sendikamız ile Ankara Yapracık TOKİ 1.
Etap Konutları Site Yönetimi arasında
imzalanan toplu iş sözleşmesinde bina
görevlileri ilk defa ikramiye, bayram
harçlığı, günlük yemek ücreti ve yakacak
yardımı gibi haklara kavuştular.
Yüzde 12 oranında zamla sonuçlanan
sözleşmede ayrıca, çocuk yardımı ile
okuyan çocuklara eğitim yardımı yapılması da yer aldı.

Toplu Sözleşme Sevinç
Gözyaşlarıyla İmzalandı
Konut görevlilerinin eş ve çocuklarının
da katılımıyla gerçekleştirilen toplu iş
sözleşmesi töreninde duygulu anlar yaşandı. Konut görevlilerinin de eşlerinin
de çocukların da sevinçten ağladıkları
görüldü.
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HİZMET-İŞ’in örgütlemesiyle ilk defa sendikalı olan ve haklarında ilk defa toplu iş
sözleşmesi imzalanan konut görevlileri,
sevinçlerini aileleriyle birlikte paylaştılar.
Sevindiren toplu iş sözleşmesi, 9 Şubat
2020 tarihinde Ankara Ulucanlar Cezaevi Müzesi toplantı salonunda, Genel
Başkan Vekilimiz ve HAK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Av. Hüseyin Öz, Ankara
2 No’lu Şube Başkanımız Recep Dere,
Yapracık TOKİ 1. Etap Konutları site yöneticileri Yaşar Kocaoğlu ve İsmail Turan
arasında imzalandı.
Toplu iş sözleşmesi töreninde, Ankara 7
No’lu Şube Başkanımız Mustafa Genç ile
töreni izlemek üzere için farklı bölgelerdeki sitelerden konut görevlileri de yer aldı.

Genel Başkan Vekilimiz Öz:
“Amacımız ‘İnsan’a Dokunmaktır”
Toplu iş sözleşmesi töreninde konuşan
Genel Başkan Vekilimiz Öz, “Birbirimizi
dinlediğimiz, anladığımız zaman konuşabiliyor ve anlaşabiliyoruz. Bu açıdan bu-

gün şahsım ve sendikamız için önemli bir
gündür” dedi.
Sendikamızın 43 yıllık geçmişinde konutlarda ve özellikle toplu konutlarda çalışan
emekçiler için çok büyük çabaları olduğunu belirten Öz, “Türkiye’de en önemli
ilkleri konut ve toplu konut çalışanı arkadaşlarımızla gerçekleştirdik. Seksenli ve
doksanlı yıllarda ilk grevimizi İstanbul’da
konut kapıcılarıyla yaptık. Bütün bunları
yapmamızın tek bir amacı var, o da insana dokunmak, işverenlerimizle beraber
aynı masaya oturmak, onlarla birlikte
uzlaşmak, anlaşmak ve konut görevlisi
arkadaşlarımızın haklarına kavuşmalarını
sağlamaktır” diye konuştu.

“Yapracık Toki’deki Süreç, İyi Bir
Uygulama Örneğidir”
Örgütlenme ve toplu iş sözleşmesi sürecinde gelinen noktayı bir başarı olarak
değerlendiren Öz, “Sözleşme süreci bazen tıkandı bazen aşıldı, en nihayetinde
bir toplu sözleşmesini imzalıyoruz. Şimdi
geriye dönüp baktığımız zaman keşkelerimiz yok, nihayetinde bugün iyi bir noktaya geldik. Bu ortamı sağlamış olmamız
son derece önemlidir. Yapracık TOKİ’deki
süreç, çalışan üyemiz arkadaşlarımızla,
kat maliklerimiz ve site yöneticilerimizle
yasal zeminde birbirimizi anlayarak, dinleyerek, çalışanlarımızın site sakinlerine
saygı gösterdiği, işlerini en güzel şekilde
yaptığı, site sakinlerinin de üyelerimize
saygı gösterdiği, haklarını tanıdığı iyi bir
uygulama örneği olacaktır” dedi.

TOPLU İŞ SÖZLEŞMELERİ

ANKARA/ALTINDAĞ BELEDİYESİ'nde
toplu İş sözleşmesİ İmzalandı
“31 Mart Seçimleri Sonrası İşçilere Yönelik Baskılar
Arttı”

Sendikamız HİZMET-İŞ ile Altındağ Belediyesi şirketi olan ALTIN-BEL İNŞ. VE MAD. TURZ. DAN. TAR. TEKS. BİL. YAYINCILIK
TEMİZ. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ arasında devam eden toplu iş sözleşmesi görüşmeleri anlaşma ile sonuçlanarak imza altına alındı.
Toplu iş sözleşmesi Genel Başkan Vekilimiz Av. Hüseyin Öz ve Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı arasında imzalandı.
İmza törenine Genel Başkan Vekilimiz Av. Hüseyin Öz, Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı, Öz Güven-Sen Genel
Başkanı Ömer Yılmaz, Altındağ Belediye Başkan Yardımcısı Abdurrahman Karabudak, Ankara 2 No’lu Şube Başkanımız Recep
Dere, Şirket Müdürü Atakan Çoban, Ankara 2 No’lu Şube Yönetim Kurulu üyeleri ve üyelerimiz katıldı.
Törende konuşan Genel Başkan Vekilimiz Av. Hüseyin Öz, 31
Mart seçimleri sonrası Altındağ Belediye başkanlığı koltuğuna
oturan Asım Balcı’ya başarılar dilerken toplu iş sözleşmesi sürecinin sağlıklı bir şekilde tamamlandığını, atılan imzaların hayırlı
olması temennisinde bulundu.

“31 Mart seçimlerini geride bıraktık” diyen Öz, “31 Mart seçimlerinden sonra çalışanlar olarak bizleri Ankara’da, İstanbul’da,
İzmir’de, Çanakkale’de, Bolu’da ve Türkiye’nin dört bir yanında
çok sıkıntılı bir süreç takip etmeye başladı. Biz seçimleri belediyeler içerisinde bir görev ve hizmet anlayışının değişimi olarak
görmek isterdik. Ama seçim gecesinden itibaren çalışanlara,
sendikamıza ve konfederasyonumuza dönük olarak çok önemli
bir baskı süreci ve operasyon sürecinin başladığını gördük. 1
Nisan sabahından itibaren özellikle değişiminin yaşandığı belediyelerde belediye başkanları hizmete odaklanmak yerine,
seçim bölgesine hizmet etmek yerine, bizim üyelerimize karşı,
konfederasyonumuz ve sendikamıza karış yoğun bir baskı yapmayı kendilerine ilke ve prensip edindiler. Siyasi değişimim yaşandığı belediyelerde üyelerimizin sürgün edilmeleri yetmedi,
yüzlerce çalışanında iş sözleşmeleri feshedildi” diye konuştu.

Balcı: Hayırlı Olsun
Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı’da yaptığı konuşmada Belediye olarak her zaman işçinin yanında olmaya devam
edeceklerini belirterek imzalanan toplu iş sözleşmesinin tüm
çalışanlara hayırlı olması temennisinde bulundu.

“Taşerondan Kadroya Geçişte Büyük Bir Mücadele
Verdik”
Öz, Konfederasyonumuz HAK-İŞ ve HİZMET-İŞ olarak, 2014 yılından itibaren hem yerel yönetimlerde, hem de kamuda taşeron olarak çalışanların kamunun ve yerel yönetimlerin daimi
kadrolarına geçirilmesi için çok büyük bir mücadele başlattığını
belirterek, “Mücadelemizin büyük bir bölümünü 2018 yılı içerisinde tamamladık. O dönemlerde çalışanların sendikalı olmak
gibi kaygıları vardı. Biz böyle bir ortamda 4 yıl içerisinde önemli bir mesafe katettik. 2017 yılı içerisinde toplu iş sözleşmeleri
imzalanmaya başlandı ve 2018 yılında Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla taşeron meselesi kamunun
gündeminden çıkarıldı. Başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere,
bize liderlik eden Konfederasyonumuz HAK-İŞ ve Sendikamız
HİZMET-İŞ’in Genel Başkanı Mahmut Arslan’a ve aynı zamanda
bu çalışmalara destek veren dönemin Çalışma Bakanı Jülide Sarıeroğlu’na teşekkür ediyoruz” dedi.
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BURSA’DA TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ İMZALANDI

Bursa Büyükşehir Belediyesi iştiraki Buski, Burbak ve Bursa Kültür AŞ ile HİZMET-İŞ arasında toplu iş sözleşmesi imzalandı.
Toplu iş sözleşmesi Genel Başkanımız Mahmut Arslan ile Bursa
Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş tarafından imzalandı.
15 Mart 2019 tarihinde Merinos Atatürk Kültür Merkezi’nde
yoğun katılımla gerçekleştirilen toplu iş sözleşmesi imza törenine Genel Başkanımız Mahmut Arslan, Bursa Büyükşehir
Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bursa Şube Başkanımız Mustafa Yavuz, AK Parti Bursa Milletvekili Muhammet Müfit Aydın,
Yıldırım Belediye Başkan adayı Oktay Yılmaz, Buski, Burbak ve
Bursa Kültür AŞ. Yöneticileri, üyelerimiz, basın mensupları ve
davetliler katıldı.

“Bursalı Emekçilerle 35 Yıldır Beraberiz”
Genel Başkanımız Mahmut Arslan, “Bursa’da örgütlülüğümüz
1980’li yıllara dayanıyor. 35 yıllık süreç, tüm Bursa’yı kuşatan sendikal bir süreçtir. Zaman zaman işçi arkadaşlarımızla aramıza engeller konulsa da birlik ve beraberliğimiz hep devam etti” dedi.
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ile uzun zaman
boyunca sendikacılık süreci yürüttüklerini belirten Arslan, “Sayın Aktaş, İnegöl’de 15 yıllık çalışma döneminde hem çalışanlarıyla hem de sendikamız ile başarılı bir çalışma yürüttü. Onun
çalışmaları sayesinde milletimiz kazandı, Bursa’mız kazandı.
İnşallah, 15 yıldır olduğu gibi bundan sonra da büyükşehirde
beraber uyum içinde çalışacağız” diye konuştu.
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“Milletimize Karşı Sorumluluklarımızın Bilincindeyiz”
Taşeron firmada çalışırken kadroya geçen emekçilerin, kadroluların elde ettiği hakları kazandığını belirten Arslan, şöyle
devam etti: “Toplu iş sözleşmeleri büyük çabalar ile sonuçlandırılıyor. Bu büyük başarıdır. 1992 yılında grevle elde ettiğimiz
kazanımları bugün burada masada, uzlaşıyla kazanmış olmak
çok önemli, tarihi bir kazanımdır. Biz kamu çalışanıyız. Kamuya
hizmet ediyoruz. Kamu çalışanı olarak milletimize karşı sorumluluklarımız var, bunların bilincindeyiz.”

“Devletini Ve Milletini Düşünen Sendikacılık”
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, devletini ve
milletini düşünen sendikacılık anlayışının önemine değinerek,
“HAK-İŞ’in ortaya koyduğu tavır ve tarz ülkemiz adına büyük
bir kazanımdır. Buradan Mahmut Arslan’a ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Toplu iş sözleşmeniz hayırlı olsun”
dedi.

“Sendikalı Olmak Ortak Hedefler İçin Birleşmektir”
AK Parti Bursa Milletvekili Muhammet Müfit Aydın da sözleşmenin hayırlı olması temennisinde bulundu.
HAK-İŞ Bursa İl Başkanı Mustafa Yavuz, “Sendikalı olmak ortak
hedefler için birleşmek demektir. Daha güzel yarınlar için hep
birlikte mücadele edeceğiz. Toplu iş sözleşmemiz hayırlı uğurlu
olsun” diye konuştu.

TOPLU İŞ SÖZLEŞMELERİ

İSTANBUL/ESENYURT BELEDİYESİ’NDE TOPLU İŞ
SÖZLEŞMESİ
Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 28 Eylül 2019 tarihinde Sendikamız HİZMET-İŞ ile Esenyurt Belediyesi iştiraki ESPAŞ (Esenyurt Belediyesi Personel Anonim Şirketi) arasında gerçekleştirilen toplu iş sözleşmesi törenine katıldı.
Topu iş sözleşmesi törenine Genel Başkanımız Mahmut Arslan’ın yanı sıra Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt,
İstanbul 1 No’lu Şube Başkanımız Mustafa Canpolat ve şube yönetim kurulu üyeleri katıldı.
Genel Başkanımız Mahmut Arslan, toplu iş sözleşmesi görüşmelerini işçi işveren tarafları olarak karşılıklı hoşgörü, anlayış ve diyalog içerisinde tamamlamanın gururunu yaşadıklarını söyledi.
Arslan, “Toplu iş sözleşmeleri beklentilerimizi gerçekleştirmemiz, yaşadığımız zorlukların asgariye indirilmesi konusunda
önemlidir. İmzalanan toplu iş sözleşmesiyle mutlu ve huzurlu
bir şekilde yaşamımızı devam ettirecek geçimi sağlamış oluyoruz” dedi.
Genel Başkanımız Arslan, ayrıca, 31 Mart yerel seçimlerinde
Esenyurt Belediye Başkanlığına seçilen Kemal Deniz Bozkurt’a
hayırlı olsun dileğinde bulundu.
Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt da sözleşmenin
hayırlı olması temennisinde bulundu.
3 yıl süreli olarak imzalanan toplu iş sözleşmesi ile Esenyurt
Belediyesi iştiraki ESPAŞ’ta çalışan üyelerimizin ücret ve sosyal
haklarında önemli artışlar sağlandı.

İBB İŞTİRAKİ İSTAÇ A.Ş.’DE 1. DÖNEM TOPLU İŞ
SÖZLEŞMESİ İMZALANDI
Sendikamız ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki
İstanbul Çevre Yönetimi Sanayi ve Ticaret A.Ş. (İSTAÇ)
arasında I. dönem toplu iş sözleşmesi imzalandı.
Yaklaşık 4 bin üyemizi kapsayan toplu iş sözleşmesi imza törenine, Genel Başkan Vekilimiz ve HAK-İŞ
Genel Başkan Yardımcısı Av. Hüseyin Öz, İBB İnsan
Kaynakları Koordinatörü Öncü Özhan Öner, İSTAÇ
A.Ş. Genel Müdürü Mustafa Canlı, İSTAÇ A.Ş. İnsan
Kaynakları Müdürü Zekeriya Karakurt, Toplu İş Sözleşmesi Daire Başkanımız Av. Muhammed Nurbaki
Türkay ve uzmanlarımız katıldı.
1 Ocak 2020 ile 31 Aralık 2022 arasında geçerli olacak toplu iş sözleşmesinin karşılıklı anlayış ve uzlaşma ile imzalandığını belirten
Genel Başkan Vekilimiz Öz, “ Toplu iş sözleşmesinin imzalanmasında büyük katkı ve özveri gösteren İBB İnsan Kaynakları Koordinatörü Öncü Özhan Öner’e, İSTAÇ A.Ş. Genel Müdürü Mustafa Canlı’ya, İBB İştirakler ekibine, İSTAÇ A.Ş. ekibine, Mahalli İdareler
Kamu İşveren Sendikası (MİKSEN) Yönetimine, Toplu İş Sözleşmesi Daire Başkanımız Av. Muhammed Nurbaki Türkay ve uzmanlarımıza teşekkürlerimi sunuyorum. Toplu iş sözleşmesinin çalışanlarımız, sendikamız ve İstanbul için hayırlı olmasını temenni
ediyorum” dedi.
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ÇORUM/ALACA BELEDİYESİ'nde toplu İŞ SÖZLEŞMESİ
İMZALANDI

Çorum’a bağlı Alaca Belediyesi ile Sendikamız arasında toplu iş
sözleşmesi, 23 Temmuz 2019 tarihinde törenle imzalandı.
Toplu iş sözleşmesi törenine Genel Başkan Vekilimiz ve HAK-İŞ
Genel Başkan Yardımcısı Av. Hüseyin Öz, Alaca Belediye Başkanı
Halil İbrahim Şaltu, Çorum Şube Başkanımız Mustafa Köroğlu,
Ak Parti Alaca İlçe Başkanı Ragup Ağaçdan, iş yeri sendika temsilcilerimiz, üyelerimiz ve basın mensupları katıldı.
Törende konuşan Genel Başkan Vekilimiz ve HAK-İŞ Genel Başkan
Yardımcısı Öz, Alaca Belediyesi ile gerçekleştirdiğimiz toplu iş sözleşmesini diyalog ve karşılık faydayla sonuçlandırdıklarını söyledi.

Sözleşmenin, üyelerimizin toplam memnuniyetiyle neticelenen
başarılı bir sözleşme olduğunu kaydeden Öz, toplu iş sözleşmesinin Alaca, sendikamız, belediye ve üyelerimiz için hayırlı
olması temennisinde bulundu.
Alaca Belediye Başkanı Halil İbrahim Şaltu da belediyede çalışan işçiler için güzel bir sözleşmeye imza attıklarını belirterek,
sözleşmenin hayırlı olmasını diledi.
Genel Başkan Vekilimiz ve HAK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Av.
Hüseyin Öz, Çorum temasları kapsamında Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.
31 Mart 2019 mahalli idareler seçiminde Çorum Belediye Başkanlığına seçilen Aşgın’a yeni dönemde başarılar dileyen Öz’e,
ziyaretinde Çorum Şube Başkanımız Mustafa Köroğlu eşlik etti.
Karşılıklı görüş alışverişinde bulunulan ziyaret sonrası taraflar
karşılıklı hediye takdiminde bulundu.
Öz, Çorum temaslarına, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali
Osman Öztürk’e yaptığı hayırlı olsun ziyaretiyle devam etti.
Geçtiğimiz aylarda Hitit Üniversitesi rektörlüğüne atanan Prof.
Dr. Ali Osman Öztürk’e yeni görevinde başarılar diledi.
Öz, ayrıca Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimliğine atanan Doç. Dr. Mesut Sezikli’yi de ziyaret ederek, çalışmalarında başarılar diledi.

NEVŞEHİR/DERİNKUYU
BELEDİYESİ’NDE
ÜYELERİMİZİN ÜCRETLERİNE
%20 ZAM
Nevşehir’e bağlı Derinkuyu Belediyesi ile Sendikamız arasında
devam eden toplu iş sözleşmesi görüşmeleri anlaşma ile sonuçlanarak 3 yıllık toplu iş sözleşmesi imzalandı.
Toplu iş sözleşmesi Kayseri Şube Başkanımız Serhat Çelik ve Derinkuyu Belediye Başkanı Bülent Aksoy arasında imzalandı.
Toplu iş sözleşmesi kapsamında üyelerimizin ücretlerine ilk yıl
için %20, ikinici ve üçüncü yıllarda %16 oranında ücret zammı
ve aynı oranlarda sosyal haklara zam yapılması konusunda anlaşmaya varıldı.
Toplu iş sözleşmesi imza töreninde konuşan Kayseri Şube Başkanımız Çelik, “ Başta Belediye Başkanımız olmak üzere toplu iş
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sözleşmesinde emeği geçen müdürlerimize ve belediye yetkililerimize teşekkür ediyorum. Toplu iş sözleşmemiz emekçi kardeşlerimize hayırlı olsun” dedi.
İmza töreninde konuşan Derinkuyu Belediye Başkanı Aksoy ise,
“Belediyemizde çalışan 22 kadrolu işçimiz vardır. Bizimle birlikte gecesini gündüzüne katarak ilçemize hizmet eden personellerimizin mali ve sosyal haklarını belirleyen 3 yıllık toplu iş sözleşmesini imzaladık. ‘İnsanı Yaşat ki Devlet Yaşasın’ anlayışıyla
vatandaşlarımıza hizmet için geldiğimiz belediye başkanlığı görevine ilçemizin her ferdine olduğu gibi belediye personelimizi
de düşünerek yaptığımız toplu iş sözleşmesinin hayırlı uğurlu
olmasını dilerim” şeklinde konuştu.

TOPLU İŞ SÖZLEŞMELERİ

ANKARA/AKYURT BELEDİYESİ

Sendikamız HİZMET-İŞ ile Ankara Akyurt Belediyesi arasındaki
toplu iş sözleşmesi Genel Başkan Yardımcımız Celal Yıldız’ın katılımıyla Akyurt Belediyesi’nde imzalandı.
Toplu iş sözleşmesi 25 Kasım 2019 tarihinde Genel Başkan Yardımcımız Celal Yıldız, Akyurt Belediye Başkanı Hilal Ayık, Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Demirel ve Teşkilatlanma uzmanımız Ahmet Beğendi tarafından imzalandı.

Toplu iş sözleşmesi imza töreninde konuşan Genel Başkan Yardımcımız Celal Yıldız, “Akyurt Belediye Başkanı Hilal Ayık’a ve sözleşmenin imzalanmasında emeği geçenlere teşekkür ediyorum” dedi.
Sözleşmenin ardından Genel Başkan Yardımcımız Celal Yıldız,
Belediye Başkan Yardımcıları Hüseyin Demirel ve Ayla Yüceer
Can’ı ve İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürü Murat Cangır’ı makamında ziyaret ederek hediye takdiminde bulundu.

KAYSERİ/DEVELİ BELEDİYESİ’NDE TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ
İMZALANDI

Sendikamız ile Kayseri’ye bağlı Develi Belediyesi arasında 24
Aralık 2019 tarihinde iki yıllık toplu iş sözleşmesi imzalandı.
Develi Belediyesi’nde imzalanan toplu iş sözleşmesi, Kayseri

Şube Başkanımız Serhat Çelik ile Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar arasında imzalandı.
İmza töreninde konuşan Kayseri Şube Başkanımız Serhat Çelik,
“İmza altına aldığımız sözleşmemiz 2 yılı kapsamaktadır. Yürürlüğe girmesiyle birlikte birinci yıl yüzde 16 oranında ikinci yıl ise
yüzde 10 oranında maaşlara ve sosyal haklara zam yapılacaktır. Bu vesile ile başta Belediye Başkanımız olmak üzere toplu iş
sözleşmesinde emeği geçen müdürlerimize ve belediye yetkililerimize teşekkür ediyorum” dedi.
Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar’da imza altına alınan
toplu iş sözleşmesinin iki taraf içinde hayırlı olması temennisinde bulunarak, “Belediyemizin başarısı çalışan arkadaşlarımızın
başarısına bağlıdır. Bu hususta yaptığımız bu sözleşmenin personelimizin başarılarını artırmasını diliyorum” diye konuştu.
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TOPLU İŞ SÖZLEŞMELERİ

MUŞ BELEDİYESİ İLE
2 YILLIK TOPLU İŞ
SÖZLEŞMESİ İMZALANDI
Sendikamız ile Muş Belediyesi arasında iki yıllık toplu iş sözleşmesi imzalandı.
Toplu iş sözleşmesi Muş Şube Başkanımız Yaşar Kalır ve Muş
Belediye Başkanı Feyat Asya tarafından imzalanırken, sözleşme
kapsamında üyelerimizin ücretlerine birinci yıl %10, ikinci yıl
ise %9 oranında zam yapıldı.
Toplu iş sözleşmesi töreninde konuşan Muş Şube Başkanımız
Yaşar Kalır, “ Öncelikle imzalamış olduğumuz toplu iş sözleşmesinde emeği olan Belediye Başkanımız Feyat Asya’ya, Belediye
Başkan Yardımcılarımıza, iş yeri sendika temsilcime ve şube yönetim kurulu üyelerimize teşekkürlerimi sunuyorum. 2020 yılının bu ilk günlerinde imzalamış olduğumuz sözleşmenin Muş
emekçilerine ve belediyemize hayırlar getirmesini temenni ediyorum” dedi.

Muş Belediye Başkanı ise yaptığı konuşmada, “ Hak edene hakkını vermeleri için birim amirlerimizi defalarca uyardık. Ama
hatır gönül için yapılanlara da taviz vermedik vermeyeceğiz. Bu
anlayışla bugüne kadar aile aidiyeti ile güzel işler yaptık. Sen
ben değil, biz olacağız ve bizden hizmet bekleyenlere hizmetkarlık yapacağız. Hem kendi nafakamızı temin ediyoruz hem de
bir kamu görevi icra ediyoruz. Bu hizmetle birlikte halkımızın
hayır duasını alıyoruz. Sizlerden sonra geçtiğimiz yıllarda kadroya geçen arkadaşlarımızın sözleşmelerini yapacağız. Onların
da hayatlarını idame edebilecekleri şekilde bir oran belirlemeyi
hedefliyoruz. Rabbim hak ettiklerimizi bize sürekli nasip etsin.
Bir kez daha 2020-2021 toplu iş sözleşmemizin özelde sizlere
ve sendikamıza, genelde belediyemize, ilimize ve milletimize
hayırlı olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.

TOKAT BELEDİYESİ’NDE
TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ
SEVİNCİ
Sendikamız ile Tokat Belediyesi arasında devam toplu iş sözleşmesi görüşmeleri olumlu sonuçlanarak imza altına alındı.
Tokat Belediyesi Sosyal Tesislerinde gerçekleştirilen toplu iş sözleşmesi imza törenine, Tokat Şube Başkanımız Resul Demir, Tokat
Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, Tokat Şube Yönetim Kurulu Üyelerimiz, Tokat Belediye Başkan Yardımcıları ve üyelerimiz katıldı.
2 yıl geçerli olacak toplu iş sözleşmesine göre üyelerimizin ücretlerine birinci yıl %11, ikinci yıl ise %10 zam yapılacak. Sözleşme kapsamında ayrıca ücret zamlarının yanı sıra ramazan
ve kurban bayramlarında olmak kaydıyla enflasyon farkları uygulanarak ikramiye verilmesi konusunda da anlaşmaya varıldı.
Toplu iş sözleşmesi imza töreninde konuşan Tokat Şube Başkanımız Resul Demir, “Her şeyde olduğu gibi çalışanın hakkının
korunması konusunda da Tokat bir ilki Başkanımız Eyüp Eroğlu
döneminde yaşamıştır. Birçok belediye çalışanlarının maaşını,
ikramiyesini ödeyemezken hamdolsun Tokat Belediyesi’nin ça-
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lışanlarına borcu yoktur. Tüm işçi arkadaşlar adına Başkanımıza
teşekkür ediyor, imzalanan anlaşmanın tüm emekçilere hayırlar getirmesini temenni ediyorum” dedi.
Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu ise yaptığı konuşmada, “Şehir ve insan birbiriyle bağlantılıdır. Tokat, insanı ve havası güzel
bir şehirdir. Güzelliği yapan, güzelliği yakıp yıkan da insandır. Bizler imar eden, mamur eden bir şeyler ortaya çıkartan bir nefer
olarak yıllardan beri beraberce çalışıyoruz. Çalışmaktan elleri
nasır tutmuş birçok kardeşimiz var. Belediyenin vizyonu şehrin
vizyonudur. Böylesine önem atfettiğimiz kurumumuzda alın teri
akıtan değerli kardeşlerimize verdiği hizmetlerden dolayı tek
tek teşekkür ediyorum. Daha çok yapılacak iş var. Önemli olan
değer katmaktır, verilen görevi layıkıyla yapmaktır. Önemli olan
gücümüzün yettiğince bu görevi yerine getirmektir. Peygamberimiz ‘İşçinin alın terini kurumadan ödeyin’ demiştir. Bize düşen
görevimizi en iyi ve layıkıyla yapmak alın terimizi bu şehre akıtmak ve başımızı yastığa koyduğumuzda huzurla uyuyabilmek evlatlarımızın yüzlerine bakabilmektir. Toplu İş Sözleşmemizi hep
beraberce imzaladık. Bugüne kadar işçimizin hak ettiği parayı
asla geciktirmemeye gayret ettik. Toplu İş Sözleşmemizin hayırlı
olmasını dilerim” ifadelerini kullandı.

TOPLU İŞ SÖZLEŞMELERİ

Yozgat/Konuklar Beledİyesİ

Sendikamız ile Yozgat’a bağlı Konuklar Belediyesi arasında devam eden toplu iş sözleşmesi görüşmeleri olumlu sonuçlanarak imza altına alındı.
Toplu iş sözleşmesi Yozgat Şube Başkanımız Ferman Zararsız ve
Konuklar Belediye Başkanı Muammer Çetin arasında imzalandı.
İmzalanan toplu iş sözleşmesi kapsamında üyelerimizin ücretlerine, sosyal haklar hariç birinci yıl birinci altı ay %10, ikinci
altı ay %5, ikinci ve üçüncü yıllarda ise her altı ay için %5 zam
uygulanacak. Sözleşme kapsamında üyelerimiz ayrıca, her yıl
ödenen 52 günlük tediyenin yanı sıra yılda 24 günlük ücret tutarında ikramiye alacak.
Toplu iş sözleşmesi töreninde konuşan Yozgat Şube Başkanımız
Ferman Zararsız, “Toplu iş sözleşmesinin imzalanmasında emeği geçen, başta alın teri ve emeğin karşılığını zamanında ödeyen
Konuklar Belediye Başkanımız Muammer Çetin’e şahsım, yönetim kurulumuz ve üyelerimiz adına teşekkür ederim. İmzalanan
toplu iş sözleşmesi Sendikamıza, Konuk Belediyesi’ne ve tüm çalışanlara hayırlı uğurlu olsun” dedi.

Ankara/Yenİkent Tokİ

Yozgat/Akdağmadenİ
Beledİyesİ
Sendikamız ile Yozgat’a bağlı Akdağmadeni Belediyesi arasında
iki aydır devam eden toplu iş sözleşmesi görüşmeleri olumlu
sonuçlanarak imza altına alındı.
Toplu iş sözleşmesi Yozgat Şube Başkanımız Ferman Zararsız ve
Akdağmadeni Belediye Başkanı Dr. Nezih Yalçın arasında imzalandı. 2 yıl geçerli olacak toplu iş sözleşmesine kapsamında üyelerimizin ücretlerine %18 oranında zam yapıldı. Ayrıca yapılan
ücret zammı enflasyonun altında kaldığı zaman, sendikamız üyesi işçilerin ücretlerine enflasyon farkı yansıtılacak.
Toplu iş sözleşmesinde konuşan Yozgat Şube Başkanımız Ferman Zararsız, “Akdağmadeni Belediye Başkanımız bizlere ‘alın
teri ve emeğin üzerinde pazarlık olmaz’ dedi. Başkanımızın
emeğe ve emekçiye verdiği bu önem bizleri ziyadesiyle onore
etti. Bizde belediyemizin imkânları doğrultusunda alabileceğimiz en yüksek ücret zammını almaya çalıştık. Toplu iş sözleşmesinin imzalanmasında emeği geçen, başta alın teri ve
emeğin karşılığını zamanında ödeyen Akdağmadeni Belediye
Başkanı Dr. Nezih Yalçın’a, İşyeri Sendika Temsilcisi Olcay Şahin’e, toplu iş sözleşmesi imza törenimize katılan şube disiplin
kurulu üyemiz Mehmet Demirbilek ve Şube Kadın Komitesi
Başkan Yardımcısı Yasemin Doğru’ya, şahsım, yönetim kurulumuz ve üyelerimiz adına teşekkür ederim. İmzalanan toplu
iş sözleşmesi sendikamıza, Akdağmadeni belediyesine ve tüm
çalışanlara hayırlı uğurlu olsun” dedi.
Zararsız yaptığı açıklamada ayrıca, “Akdağmadeni belediyesi
personel şirketinde çalışan sendikamız üyesi işçilerin bayram
harçlıklarına ilaveten, kadrolu işçilerimize Ramazan Bayramı
öncesi ödenen 100 TL net, Kurban bayramı öncesi 150 TL bayram harçlıklarının taşerondan kadroya geçen sendikamız üyesi
işçilerimize ödenecektir. Akdağmadeni belediye başkanlığı personel şirketinde çalışan sendikamız üyesi işçilere, 2020 yılında
yapacağımız toplu iş sözleşmesi ile kadrolu işçilerimize verilen
ücret zammı ve sosyal hakların verilmesini temenni ediyoruz.
Akdağmadeni belediye başkanımız Uzm. Dr. Nezih Yalçın’ın
çalışanlarımızı hiçbir zaman mağdur etmeyeceğine inancımız
tamdır” şeklinde konuştu.

Sendikamız ile Yenikent Ortapınar TOKİ apartman görevlileri
arasında 13 Kasım 2019 tarihinde bir toplu iş sözleşmesi imzalandı.
Ankara 7 No’lu Şube Başkanımız Mustafa Genç sözleşmenin hayırlı olması temennisinde bulunarak “Konut kapıcıları toplumumuzun mağdur emekçileridir. Bütün konut kapıcılarını Sendikamızda örgütlemek, hak ve hukuklarını korumak ve onlara karşı
sorumluluklarımızı yerine getirmek istiyoruz” dedi.
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TOPLU İŞ SÖZLEŞMELERİ

Afyonkarahİsar/İscehİsar
Beledİyesİ

Kayserİ/Pınarbaşı
Beledİyesİ

Sendikamız ile Afyonkarahisar’a bağlı İscehisar Belediyesi arasında ki toplu iş sözleşmesi görüşmeleri olumlu sonuçlanarak
imza altına alındı.
Toplu iş sözleşmesi Uşak Şube Başkanımız Recep Sorkun ve İscehisar Belediye Başkanı Ahmet Şahin arasında imzalandı.
1 yıllık geçerli olacak toplu iş sözleşmesine göre üyelerimizin
ücretlerine 1 Temmuz 2019 tarihi itibariyle geçerli olmak üzere
%24 oranında zam yapıldı. Anlaşma kapsamında ayrıca çocuk,
yakacak, sorumluluk ve ikramiye gibi sosyal yardımlar konusunda da anlaşma sağlandı.

MANİSA/SOMA BELEDİYESİ

Sendikamız ile Kayseri’ye bağlı Pınarbaşı Belediyesi arasında bir
süredir devam eden toplu iş sözleşmesi görüşmeleri olumlu sonuçlanarak imzalandı.
Toplu iş sözleşmesine Kayseri Şube Başkanımız Serhat Çelik,
Pınarbaşı Belediye Başkanı Memduh Uzunoğlu, iş yeri sendika
temsilcimiz, belediye daire müdürleri ve üyelerimiz katıldı.
Toplu iş sözleşmesi töreninde konuşan Kayseri Şube Başkanımız Çelik, “HİZMET-İŞ Sendikası Kayseri Şube Başkanlığımızca,
Pınarbaşı Belediyesi Unlu Mamüller AŞ. ile bir süredir devam
eden toplu iş sözleşme görüşmelerimiz bugün imza altına aldık.
Toplu iş sözleşmemiz on dört ay olarak imza altına alınacaktır.
Belediye Başkanımız başta olmak üzere, toplu iş sözleşmesinde
emeği geçen müdürlerimize teşekkür ediyorum“ dedi.
İmza töreninde konuşan Pınarbaşı Belediye Başkanı Uzunoğlu
ise, “Gece gündüz demeden Pınarbaşı’mız için alın teri döken
arkadaşlarımızın ücretlerini elimizden geldiği kadar düzeltmeye
çalışıyoruz. İmkânlarımız iyileştiği takdirde onlarında yüzlerini
güldürmeye devam edeceğiz. Toplu iş sözleşmemiz ilçemize,
arkadaşlarımıza ve sendikamıza hayırlı olsun “ dedi.

Adıyaman/Gölbaşı BELEDİYESİ
Sendikamız ile Manisa’ya bağlı Soma Belediyesi arasında iki yıllık toplu iş sözleşmesi imzalandı.
Soma Belediyesi’nde çalışan kadrolu üyelerimizi kapsayan
toplu iş sözleşmesi, Manisa Şube Başkanımız Turan Karafil ile
Soma Belediye Başkanı Ali Tulup arasında imzalanırken, sözleşme kapsamında üyelerimizin ücretlerine birinci yıl %15, ikinci
yıl ise %8 artı gerçekleşecek enflasyon oranında zam yapılması
konusunda anlaşmaya varıldı.
İmza töreninde konuşan Manisa Şube Başkanımız Turan Karafil, “2020 yılının ilk toplu iş sözleşmesini Manisa Şube olarak
Soma Belediyemiz ile gerçekleştirdik. İmzalanan toplu iş sözleşmemiz emekçi arkadaşlarımız, Sendikamız ve belediyemize
hayırlı olsun” dedi.
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Sendikamız ile Adıyaman’a bağlı Gölbaşı Belediyesi arasında devam eden toplu iş sözleşmesi görüşmeleri olumlu sonuçlanarak
imza altına alındı.
Toplu iş sözleşmesi Adıyaman Şube Başkanımız Hasan Kılınç ve
Gölbaşı Belediye Başkanı İskender Yıldırım arasında imzalandı.
2 yıllık geçerli olacak toplu iş sözleşmesine göre üyelerimizin
ücretlerine ilk yıl %22, ikinci yıl ise gerçekleşecek enflasyon oranına %2 daha eklenerek zam yapılacak.

TOPLU İŞ SÖZLEŞMELERİ

Muş/Hasköy BeledİYESİ

Çanakkale/Lâpsekİ BeledİYESİ

Sendikamız ile Muş’a bağlı Hasköy Belediyesi arasında devam
eden toplu iş sözleşmesi görüşmeleri olumlu sonuçlanarak
imza altına alındı.
Toplu iş sözleşmesi Muş Şube Başkanımız Yaşar Kalır ve Hasköy
Belediye Başkanı Hikmet Karayel arasında imzalandı.
3 yıllık geçerli olacak toplu iş sözleşmesine göre üyelerimizin ücretlerine ve sosyal yardımlarına her üç yıl içinde %13 oranında
zam yapıldı.
Muş Şube Başkanımız Yaşar Kalır toplu iş sözleşmesi imza töreninde yaptığı açıklamada, “Toplu iş sözleşmesini imzalayarak
emekçinin hakkını gözeten Hikmet Karayel’e emekçiler ve Sendikamız adına teşekkür ederim. Toplu iş sözleşmemizin Hasköy
Belediyesi çalışanlarımıza hayırlar getirmesini temenni ediyorum” dedi.

Sendikamız ile Çanakkale’ye bağlı Lapseki Belediyesi arasında bir
yıl geçerli olacak toplu iş sözleşmesi imzalandı.
Toplu iş sözleşmesi Çanakkale İl Başkanımız Vedat Yılmaz ve Lapseki Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz arasında imzalanırken, sözleşme kapsamında üyelerimizin taban ücretlerine %13, sosyal
haklarına ise %15 oranında zam yapıldı.
İmza töreninde konuşan Çanakkale İl Başkanımız Vedat Yılmaz,
“Başkanımız daha önce imzaladığımız sözleşmelerde de işçi kardeşlerimizin yüzünü güldürmüştür. Alın teri üzerinden pazarlık
yapmadan toplu iş sözleşmesini imzalayan Lapseki Belediye
Başkanımız Eyüp Yılmaz’a sendikam, şahsım ve işçi kardeşlerim
adına teşekkür ediyorum” dedi.
Lapseki Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz ise yaptığı konuşmada, “Biz
Belediye çalışanları ile büyük bir aileyiz. Bu büyük ailenin mutluluğu ve huzuru için elimizden geleni yapacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın Arkadaşlarımız alın terlerini dökerek Lapseki’mize
hizmet ediyorlar.

Bİngöl/Genç BeledİYESİ

Çankırı/Şabanözü Beledİyesİ

Sendikamız ile Bingöl’e bağlı Genç Belediyesi arasında sürmekte olan toplu iş sözleşmesi görüşmeleri olumlu sonuçlanarak
imza altına alındı.
Toplu iş sözleşmesi Muş Şube Başkanımız Yaşar Kalır ve Genç
Belediye Başkanı Mehmet Zeki Dirik arasında imzalandı.
1 yıllık geçerli olacak toplu iş sözleşmesine göre üyelerimizin
taban ücretlerine ve sosyal haklarına %10 oranında zam yapıldı.
Toplu iş sözleşmesi imza töreninde konuşan Muş Şube Başkanımız Yaşar Kalır, “ Toplu iş sözleşmesinin imzalanmasında emeği
geçen herkese teşekkürlerimi sunuyorum. İmzalanan toplu iş
sözleşmesinin Sendikamıza, ilçemize ve en önemlisi Genç Belediyesi emekçilerine hayırlar getirmesini diliyorum” dedi.

Sendikamız ile Çankırı’ya bağlı Şabanözü Belediyesi arasında
devam eden toplu iş sözleşmesi görüşmeleri olumlu sonuçlanarak imza altına alındı.
Toplu iş sözleşmesi, Ankara 4 No’lu Şube Başkanımız Yusuf Güler
ile Şabanözü Belediye Başkanı Faik Özcan arasında imzalandı.
2 yıl geçerli olacak toplu iş sözleşmesine göre üyelerimizin ücretlerinde birinci yıl yüzde 20, ikinci yıl yüzde 10 oranında zam
yapılması konusunda anlaşmaya varıldı.
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TOPLU İŞ SÖZLEŞMELERİ

Çanakkale/Umurbey
BeledİYESİ

Sendikamız ile Çanakkale’ye bağlı Umurbey Belediyesi arasında
devam eden toplu iş sözleşmesi görüşmeleri anlaşma ile sonuçlanarak imza altına alındı.
Toplu iş sözleşmesi Çanakkale İl Başkanımız Vedat Yılmaz ve
Umurbey Belediye Başkanı Dr. Erdal Doğan arasında imzalandı.
İki yıl geçerli olacak toplu iş sözleşmesine göre üyelerimizin taban yevmiyelerine ilk yıl için %10, sosyal haklarına %35, ikinci
yıl için yevmiyelere ve sosyal haklara %13 oranında zam verilmesi konusunda anlaşmaya varıldı.
Toplu iş sözleşmesi imza töreninde konuşan Çanakkale İl Başkanımız Vedat Yılmaz, “Toplu iş sözleşme masasına oturduğumuz
ilk gün Sayın Başkanımızla anlaşma sağladık. İmzalanan toplu iş
sözleşmesi Umurbey Belediyesi şirketinde çalışan 26 işçi kardeşimizi kapsayacaktır. Belediye Başkanımız sağolsun istediklerimizi geri çevirmeyerek işçilere gerekli zammı yaptı. Umurbey
Belediye Başkanı Erdal Doğan’a sendikam, şahsım ve işçi kardeşlerim adına teşekkür ediyorum. Her iki tarafı da memnun
eden bir toplu iş sözleşmesi imzaladık. Hayırlı olsun” dedi.

Yozgat/Yamaçlı BeledİYESİ

Sendikamız ile Yozgat’a bağlı Yamaçlı Belediyesi arasında üç yıl
süreli toplu iş sözleşmesi imzalandı.
Toplu iş sözleşmesi Yozgat Şube Başkanımız Ferman Zararsız ve
Yamaçlı Belediye Başkanı Şaban Altıntaş arasında imzalanırken,
sosyal haklar hariç, sendikamız üyesi işçilerin taban yevmiyelerine birinci yıl birinci altı ay için %20 zam, birinci yıl ikinci altı ay
içinse %4 ücret zammı yapıldı. İmzalanan toplu iş sözleşmesine
göre ayrıca ikinci ve üçüncü yıl için her altı ayda bir %5 zam ve
enflasyona farkı uygulanacak.
Toplu iş sözleşmesi töreninde konuşan Yozgat Şube Başkanımız Ferman Zararsız, “ Toplu iş sözleşmesinin imzalanmasında
emeği geçen, alın teri ve emeğin karşılığını zamanında ödeyen
Yamaçlı Belediye Başkanı Şaban Altıntaş’a, yönetim kurulumuz
ve üyelerimiz adına teşekkür ederim. İmzalanan toplu iş sözleşmesi sendikamıza, Yamaçlı Belediyesine ve tüm çalışanlara
hayırlı uğurlu olsun” dedi.

Bİngöl/Solhan BeledİYESİ

Konya/Kulu BeledİYESİ

Sendikamız ile Konya’ya bağlı Kulu Belediyesi arasında bir süredir devam eden toplu iş sözleşmesi görüşmeleri olumlu sonuçlanarak imza altına alındı.
Toplu iş sözleşmesi, Ankara 5 No’lu Şube Başkanımız Murat Demirtaş ve Kulu Belediye Başkanı Murat Ünver arasında imzalandı.
3 yıllık geçerli olacak toplu iş sözleşmesine göre, üyelerimizin
ücretlerine ve sosyal haklarına ilk yıl için %25 oranında zam
yapıldı. Anlaşma kapsamında ikinci ve üçüncü yıllarda ise gerçekleşecek enflasyon oranında zam yapılması konusunda anlaşmaya varıldı.
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Sendikamız ile Bingöl’e bağlı Solhan Belediyesi arasında 17 Aralık 2019 tarihinde üç yıllık toplu iş sözleşmesi imzalandı.
Solhan Belediyesi’nde imzalanan toplu iş sözleşmesi, Muş Şube
Başkanımız Yaşar Kalır ile Solhan Belediye Başkanı A. Hakim Yıldız arasında imzalandı.
Muş Şube Başkanımız Yaşar Kalır, “İmza altına aldığımız sözleşmemiz 3 yılı kapsamaktadır. Sözleşmenin birinci yılı yüzde 30
oranında, ikinci yılı yüzde 10, üçüncü yılı yüzde10 oranında maaşlara ve sosyal haklara zam yapılacaktır. Başta belediye başkanımız olmak üzere toplu iş sözleşmesinde emeği geçen müdürlerimize ve belediye yetkililerimize teşekkür ediyorum” dedi.

TOPLU İŞ SÖZLEŞMELERİ

Yozgat/Baydİğİn BeledİYESİ

Yozgat/Ovakent BeledİYESİ
Sendikamız ile Yozgat’a bağlı Ovakent Belediyesi iştiraki ‘Personel Şirketi’ arasında devam eden toplu iş sözleşmesi görüşmeleri mutabakat ile sonuçlanarak imzalandı.
Toplu iş sözleşmesi Yozgat Şube Başkanımız Ferman Zararsız ve
Ovakent Belediye Başkanı Yusuf Büyük arasında imzalandı.
3 yıl geçerli olacak toplu iş sözleşmesine göre üyelerimizin ücretlerine birinci yıl ilk altı ay için %20 zam yapıldı. Sözleşme
kapsamında kalan aylarda üyelerimizin ücretlerine, birinci yıl
ikinci altı ay %4, ikinci ve üçüncü yıl her altı ayda bir %5 zam ve
enflasyona farkı uygulanacak.

Sendikamız HİZMET-İŞ ile Yozgat’a bağlı Baydiğin Belediyesi
arasında 3 yıl süreli toplu iş sözleşmesi 16 Eylül 2019 tarihinde
imza altına alındı.
Toplu iş sözleşmesi Yozgat Şube Başkanımız Ferman Zararsız ve
Baydiğin Belediye Başkanı Osman Uslu arasında imzalandı.
3 yıl geçerli olacak toplu iş sözleşmesine göre üyelerimize, toplu iş sözleşmesi ücret zamları ve sosyal haklar hariç sözleşmenin
birinci yılının ilk altı ayında 500 TL net zam, birinci yılın ikinci altı
ayında %5, ikinci yılın birinci altı ayında %4, ikinci altı ayında %5,
üçüncü yılın ilk altı ayında %4, ikinci altı ayında ise %5 ücret zammı alacak. Ayrıca Üyelerimize Ramazan Bayramı öncesi 600 TL,
Kurban Bayramı öncesi 700 TL bayram harçlığı ödenecek.

Balıkesİr/Gömeç BeledİYESİ
Ankara/Nallıhan BeleDİYESİ

Sendikamız ile Balıkesir’e bağlı Gömeç Belediyesi arasında devam eden toplu sözleşme müzakereleri anlaşma sağlanarak törenle imzalandı.
Toplu iş sözleşmesi Balıkesir Şube Başkanımız Savaş Dal ile Gömeç Belediye Başkanı Mehmet İrem Himam tarafından 13 Eylül
2019 tarihinde imzalandı. İmzalanan toplu sözleşme ile üyelerimizin ücretleri, sosyal hakları ve çalışma koşullarında uzlaşma
sağlandı.
İmza töreninde konuşan Şube Başkanımız Savaş Dal “İmzalanan
toplu iş sözleşmesi üyelerimize hayırlı uğurlu olsun. Gömeç Belediyesi ile birlikte yaptığımız ortak çalışmalar sonucunda şube
çatısında buluşuldu ve ortak imzalar atıldı” dedi.

Sendikamız ile Ankara’ya bağlı Nallıhan Belediyesi arasında
devam eden toplu iş sözleşmesi görüşmeleri olumlu sonuçlanarak imza altına alındı.
Toplu iş sözleşmesi, Ankara 5 No’lu Şube Başkanımız Murat
Demirtaş ile Nallıhan Belediye Başkanı İsmail Öntaş arasında
imzalandı.
2 yıl geçerli olacak toplu iş sözleşmesine göre üyelerimizin
ücretlerine ve sosyal haklarına gerçekleşecek enflasyon oranında zam yapılması konusunda anlaşmaya varıldı.
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Kayserİ/İncesu BeledİYESİ

Sendikamız ile Kayseri’ye bağlı İncesu Belediyesi arasında bir
süredir devam eden toplu iş sözleşme görüşmeleri anlaşma ile
sonuçlanarak imza altına alındı.
Kayseri Şube Başkanımız Serhat Çelik imza töreninde yaptığı konuşmada, İncesu Belediye Başkanı Mustafa İlmek’e imza altına
alınan toplu iş sözleşme için teşekkür ederken, “Başkanımıza
seçimlerden sonra hayırlı olsun ziyaretinde bulunduğumuzda ‘imkânlarımız yettiği kadar İncesu’da çalışan arkadaşlarımızı
memnun etmek için elimizden geleni yapacağız’ demişti. Allah
kendisinden razı olsun. Ramazan ve Kurban Bayramlarından önce
üyelerimizin daha huzurlu bir bayram geçirmesini sağladı. Bu vesile ile Belediye Başkanımız başta olmak üzere, toplu iş sözleşmesinde emeği geçen müdürlerimize teşekkür ediyorum” dedi.
Toplantıda konuşan İncesu Belediye Başkanı Mustafa İlmek ise,
“Toplu iş sözleşmemiz iki taraf içinde hayırlı uğurlu olsun” dedi.

EDİRNE/MERİÇ BeledİYESİ

Çanakkale/Evreşe BeledİYESİ

Sendikamız ile Çanakkale’ye bağlı Evreşe Belediyesi arasında
devam eden toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde mutabakata
varılarak imzalar atıldı.
Toplu iş sözleşmesi kapsamında üyelerimizin taban ücretlerine %25 oranında zam yapılırken, emekçilerin sosyal haklarına
da %25 oranında artış yapılması konusunda da anlaşmaya varıldı.
Toplu iş sözleşmesi, Çanakkale İl Başkanımız Vedat Yılmaz ve
Evreşe Belediye Başkanı Dr. Ali Kamil Soyuak arasında imzalanırken, imza töreninde konuşan Çanakkale İl Başkanımız Yılmaz,
“Belediye Başkanımız daha önce imzaladığımız sözleşmelerde
işçi kardeşlerimizin yüzünü güldürmüştür. Alın teri üzerinden
pazarlık yapmadan toplu iş sözleşmesini imzalayan, işçisinin
emeğinin karşılığını vererek hakkını gözeten, işçisiyle el ele gönül gönüle olan Evreşe Belediye Başkanımız Ali Kamil Soyuak’a
Sendikam, şahsım ve işçi kardeşlerim adına teşekkür ediyorum.
Sözleşmemizin Evreşe emekçilerine hayırlı olmasını dilerim“
dedi.

BATMAN/KAYAPINAR BeledİYESİ

Sendikamız ile Edirne’ye bağlı Meriç Belediyesi arasında iki yıllık toplu iş sözleşmesi imzalandı.
Toplu iş sözleşmesi Edirne İl Başkanımız Emre Promet ile Meriç
Belediye Başkanı Erol Dübek arasında imzalanırken, üyelerimizin ücretlerine %10 ila %15 oranında ücret zammı yapıldı.
Toplu iş sözleşmesi imza töreninde konuşan Edirne İl Başkanımız Emre Promet; “ Erol Dübek her zaman işçilerden ve
emekçilerden yana tavır sergileyerek yanımızda olduğunu
belirtmiştir. İmzaladığımız toplu iş sözleşmesinin üyelerimize,
belediyemize ve Sendikamıza hayırlar getirmesini temenni
ediyoruz” dedi.
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Sendikamız ile Batman’a bağlı Kayapınar Belediyesi arasında
ki toplu iş sözleşmesi görüşmeleri anlaşma ile sonuçlanarak
imza altına alındı.
Toplu iş sözleşmesi, Batman İl Başkanımız Bünyamin Söğüt ve
Kayapınar Belediye Başkanı Samir Özhan arasında imzalandı.
3 yıl geçerli olacak toplu iş sözleşmesi kapsamında üyelerimizin taban ücret ve sosyal yardımlarına %23 oranında zam
yapıldı.

TOPLU İŞ SÖZLEŞMELERİ

Yozgat/Sarıkaya BeledİYESİ

Sendikamız ile Yozgat’a bağlı Sarıkaya Belediyesi arasında bir
süredir devam eden toplu iş sözleşmesi görüşmeleri anlaşma
ile sonuçlanarak imza altına alındı.
Sarıkaya Belediyesi’nde kadrolu olarak çalışan üyelerimizi kapsayacak olan 2 yıllık toplu iş sözleşmesi, Yozgat Şube Başkanımız Ferman Zararsız ve Sarıkaya Belediye Başkanı Ömer Açıkel
arasında imzalandı.
Toplu iş sözleşmesi kapsamında üyelerimizin ücretlerine, ilk yıl
birinci altı ay için kıdem zammıyla birlikte %10 ila %15, ikinci
altı ay için ise %6 oranlarında zam yapılacak. Sözleşmenin ikinci yılında ise ilk altı ay için %6, ikinci altı ay içinde %7 oranında
zam uygulanacak.

KARAMAN/SARIVELİLER
BELEDİYESİ

Sendikamız ile Karaman’a bağlı Sarıveliler arasında bir süredir
devam toplu iş sözleşmesi görüşmeleri anlaşma ile sonuçlanarak imza altına alındı.
Toplu iş sözleşmesi Karaman Şube Başkanımız Mehmet Bayrakçı ve Sarıveliler Belediye Başkanı Halil Kulak arasında imzalandı.
2 yıl geçerli olacak toplu iş sözleşmesine göre üyelerimizin taban yevmiyeleri 134 TL’den 149 TL’ye çıkarıldı. Sözleşme kapsamında ayrıca sosyal yardımlara da yıllık %8 oranında zam
yapıldı.

DÜZCE/BEYKÖY BELEDİYESİ

Sendikamız ile Düzce’ye bağlı Beyköy Belediyesi arasında bir yıllık toplu iş sözleşmesi imzalandı.
Toplu iş sözleşmesi imza törenine Sakarya Şube Başkanımız
Mehmet Mesut Gökdemir, Beyköy Belediye Başkanı Osman Kılıç ve iş yeri sendika temsilcimiz katıldı.
Toplu iş sözleşmesi kapsamında üyelerimizin ücret, ikramiye,
yemek yardımı, yakacak yardımı, aile yardımı, eğitim yardımı,
gibi mali ve sosyal haklarında iyileştirmeler yapıldı.
İmza töreninde konuşan Sakarya Şube Başkanımız Mehmet
Mesut Gökdemir, “Yaptığımız çalışmalarda Beyköy Belediyesi ile birlikte hareket ederek, sorunların çözümü noktasında
önemli adımlar attık. Elbette emek kavramı insan hayatındaki
en kıymetli unsurdur. Bizler de bu anlayışla hareket ederek işçilerimizin hakları konusunda elimizden gelen tüm desteği sağlıyoruz” dedi.

BİTLİS/ MUTKİ BELEDİYESİ

Sendikamız ile Bitlis’e bağlı Mutki Belediyesi arasında devam
eden toplu iş sözleşmesi görüşmeleri anlaşma ile sonuçlanarak
imza altına alındı.
Muş Şube Başkanımız Yaşar Kalır ve Mutki Belediye Başkanı
Vahdettin Barlak arasında toplu iş sözleşmesi imzaladı. Üç yıl
geçerli olan toplu iş sözleşmesinin birinci yılı %30, ikinci yılı
%25, üçüncü yılı %25 oranında ücret zammı yapıldı.
Muş Şube Başkanımız Yaşar Kalır ve Mutki Belediye Başkanı
Vahdettin Barlak, imzalanan toplu iş sözleşmesinin Mutki Belediyesi’nde çalışan emekçilere hayırlar getirmesi temennisinde
bulundu.
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YOZGAT/DOĞANKENT BELEDİYESİ

Sendikamız ile Yozgat’a bağlı Doğankent Belediyesi arasında üç
yıllık toplu iş sözleşmesi imzalandı.
Toplu iş sözleşmesi Yozgat Şube Başkanımız Ferman Zararsız ile
Doğankent Belediye Başkanı Doğan Sungur arasında imzalanırken, sözleşme kapsamında üyelerimizin taban yevmiyelerine
birinci yıl %12, ikinci yıl %12, üçüncü yıl ise yine %12 oranında
zam yapıldı. Sözleşme kapsamında ayrıca her ay maaşla birlikte
ödenmek üzere sosyal yardım paketi olarak birinci yıl net 300 TL,
ikinci yıl net 350 TL, üçüncü yıl net 400 TL ödenecek.
Toplu iş sözleşmesi imza töreninde konuşan Yozgat Şube Başkanımız Ferman Zararsız, “Toplu iş sözleşmesinin imzalanmasında
emeği geçen, alın teri ve emeğin karşılığını zamanında ödeyen
Doğankent Belediye Başkanı Doğan Sungur’a şahsım, yönetim
kurulumuz ve üyelerimiz adına teşekkür ederim. İmzalanan
toplu iş sözleşmesi Sendikamıza, Doğankent Belediyesine ve
tüm çalışanlara hayırlı uğurlu olsun” dedi.

ADANA/KOZAN BELEDİYESİ

Sendikamız ile Adana’ya bağlı Kozan Belediyesi arasında bir süredir devam eden toplu iş sözleşmesi görüşmeleri anlaşma ile
sonuçlanarak imzalandı.
Toplu iş sözleşmesi Adana Şube Başkanımız Abdurrahman Yücel
ile Kozan Belediye Başkanı Kazım Özgan arasında imzalandı.
İki yıl geçerli olacak toplu iş sözleşmesine göre üyelerimizin ücretlerine ve sosyal haklarına birinci yıl %12, ikinci yıl ise gerçekleşecek enflasyon oranında zam yapılacak.
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Ardahan BeledİYESİ

Sendikamız ile Ardahan Belediyesi arasında bir süredir devam
eden toplu iş sözleşmesi görüşmeleri anlaşma ile sonuçlanarak
imza altına alındı.
2 yıl geçerli olacak ve Ardahan Belediyesi’nde çalışan 68 kadrolu üyemizi kapsayan toplu iş sözleşmesi kapsamında, emekçilerin ücretlerine %40 oranında zam yapıldı.
Toplu iş sözleşmesi töreninde konuşan Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir, “Sizlerin emekleriyle Ardahanlılara verdiğimiz
sözleri yerine getireceğiz. Bu yüzden el ele vererek çok çalışacağız ve Ardahan’ı geleceğe taşıyacağız. Ardahan’ın her sokağında, her mahallesinde alın terimiz olacak. Burada çok güzel
ve mutlu bir tablo var. Böylesine güler yüzlü insanlar bir arada
olmaktan mutluluk duyuyorum. Yapılan toplu iş sözleşmesinin
mesai arkadaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

ADIYAMAN/KAHTA BELEDİYESİ

Sendikamız ile Adıyaman’a bağlı Kahta Belediyesi arasında iki
yıllık toplu iş sözleşmesi imzalandı.
Toplu iş sözleşmesi imza törenine Adıyaman Şube Başkanımız
Hasan Kılınç, Kahta Belediye Başkanı İbrahim Yusuf Turanlı, iş
yeri sendika temsilcimiz ve Kahta Belediyesi’nde görev yapan
üyelerimiz katıldı.
İki yıllık imzalanan toplu iş sözleşmesine göre üyelerimizin ücretlerine birinci yıl %13, ikinci yıl ise memur zammı oranı artı
gerçekleşecek enflasyon farkı oranında zam uygulanacak.

TOPLU İŞ SÖZLEŞMELERİ

NEVŞEHİR/YAZIHÜYÜK
BELEDİYESİ

YOZGAT/YENİFAKILI BELEDİYESİ

Sendikamız ile Nevşehir’e bağlı Yazıhüyük Belediyesi arasında
bir süredir yürütülen toplu iş sözleşme görüşmeleri anlaşma ile
sonuçlanarak imza altına alındı.
Toplu iş sözleşmesi Kayseri Şube Başkanımız Serhat Çelik ve
Yazıhüyük Belediye Başkanı Cengiz Çavdar arasında imzalandı.
İki yıl süreli imzalanan toplu iş sözleşmesine göre üyelerimizin
ücretlerine ve sosyal haklarına her iki yılda da %15 oranında
zam yapılacak.
İmza törenin de konuşan Kayseri Şube Başkanımız Serhat Çelik,
Belediye Başkanı Cengiz Çavdar’a Yazıhüyük Beldesine ve bulunduğu bölgeye yaptığı güzel hizmetlerden dolayı teşekkürler ederek, “Sendika olarak amacımız her zaman hem belediye hem de
işçilerin menfaatlerini eşit oranda korumayı amaç edindik. Belediyelerimizi bizler sosyal ortağımız olarak kabul ediyoruz. Belediyelerimizin maddi durumunu en az işçi kardeşlerimizin menfaatleri kadar düşünmek zorundayız. Aldığımız farkları üyelerimiz
aileleriyle birlikte güle güle harcasınlar” dedi.
Yazıhüyük Belediye Başkanı Cengiz Çavdar ise imza törenin de
belediyenin imkânları nispetinde çalışanlarına en iyi zammı
verdiklerini söyleyerek, “İşçilerimiz yaz demeden, kış demeden
halkımızın ferahı için ellerinden gelen gayreti gösteriyorlar. Beldemiz için hizmet eden arkadaşlarımızın aldıkları zammı aileleri
ile birlikte huzur içinde harcasınlar” şeklinde konuştu.

Sendikamız ile Yozgat’a bağlı Yenifakılı Belediyesi arasında bir
süredir devam eden toplu iş sözleşmesi görüşmeleri anlaşma
ile sonuçlanarak imzalandı.
Toplu iş sözleşmesi imza törenine Yozgat Şube Başkanımız Ferman Zararsız, Yenifakılı Belediye Başkanı Soner Yalçın, iş yeri
sendika temsilcimiz ve üyelerimiz katıldı.
3 yıl süreli imzalanan toplu iş sözleşmesine göre üyelerimizin
ücretlerine, birinci yıl %13, ikinci yıl %10, üçüncü yıl için ise %11
oranında zam yapılacak. Sözleşme kapsamında ayrıca, her ay
maaşla birlikte ödenmek üzere sorumluluk zammı 160 TL, yakacak yardımı 140 TL, Ramazan Bayramından önce ödenmek
üzere net 600 TL, Kurban Bayramından önce ödenmek üzere
net 700 TL, 400 TL giyim yardımı ve 112 yevmiye tutarında ilave
tediye ödenmesi konusunda anlaşmaya varıldı.
Toplu iş sözleşmesi imza töreninde konuşan Yozgat Şube Başkanımız Ferman Zararsız, “Toplu iş sözleşmesinin imzalanmasında
emeği geçen, başta alın teri ve emeğin karşılığını zamanında
ödeyen Yenifakılı Belediye Başkanı Soner Yalçın’a, Mali Hizmetler Müdürü Duran Çağtay’a, işyeri sendika temsilcimiz Cemal
Bolat’a şahsım, yönetim kurulumuz ve üyelerimiz adına teşekkür ederim. İmzalanan toplu iş sözleşmesi Sendikamıza, Yenifakılı Belediyesine ve tüm çalışanlara hayırlı uğurlu olsun” dedi.

SAKARYA/AKYAZI BELEDİYESİ
Sendikamız ile Sakarya’ya bağlı Akyazı Belediyesi arasında devam eden toplu iş sözleşmesi görüşmeleri anlaşma ile sonuçlanarak imza altına alındı.
İki yıl geçerli olacak toplu iş sözleşmesi Sakarya Şube Başkanımız Mehmet Mesut Gökdemir ve Akyazı Belediye Başkanı Bilal
Soykan arasında imzalandı.
Sakarya Şube Başkanımız Mehmet Mesut Gökdemir yaptığı
konuşmada imzalanan toplu iş sözleşmesinin Akyazı Belediyesi’nde çalışan emekçilere, Sendikamıza ve Akyazı Belediyesi’ne
hayırlar getirmesini diledi.
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BALIKESİR/GÖNEN BELEDİYESİ

Sendikamız HİZMET-İŞ ile Balıkesir’e bağlı Gönen Belediyesi
arasında bir yıllık toplu iş sözleşmesi imzalandı.
Toplu iş sözleşmesi Balıkesir Şube Başkanımız Savaş Dal ve
Gönen Belediye Başkanı İbrahim Palaz arasında imzalanırken,
üyelerimizin ücretlerine sosyal haklar hariç %15 oranında zam
yapıldı.

MANİSA/YUNUSEMRE BELEDİYESİ

BALIKESİR/SAVAŞTEPE
BELEDİYESİ

Sendikamız ile Savaştepe Belediyesi arasında bir süredir devam eden toplu iş sözleşmesi müzakereleri anlaşma ile sonuçlanarak imzalandı.
Toplu iş sözleşmesi Balıkesir Şube Başkanımız Savaş Dal ve Savaştepe Belediye Başkanı Turhan Şimşek arasında imzalandı.
İki yıl geçerli olacak toplu iş sözleşmesi kapsamında üyelerimizin ücretlerine iki yıl için %25 oranında zam yapılacak. Ayrıca
imzalanan toplu iş sözleşmesiyle birlikte üyelerimizin sosyal
haklarına yönelik iyileştirmeler yapıldı.
Toplu iş sözleşmesi imza töreninde konuşan Balıkesir Şube
Başkanımız Savaş Dal, “ Yılın bu son günlerinde yaptığımız bu
toplu iş sözleşmesinin hem belediyemize hem de emekleriyle belediyemizi ayakta tutan üyelerimize hayırlar getirmesini
diliyorum. Emeği geçen herkese Sendikam adına saygılarımı
sunuyorum” dedi.

Mersİn/Gülnar BeledİYESİ

Sendikamız ile Manisa’ya bağlı Yunusemre Belediyesi arasında
bir süredir devam toplu iş sözleşmesi görüşmeleri anlaşma ile
sonuçlanarak imzalandı.
İki yıl geçerli olacak toplu iş sözleşmesi Manisa Şube Başkanımız Turan Karafil ile Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet
Çerçi arasında imzalanırken, üyelerimizin ücretlerine %19 oranında zam yapıldı.
Toplu iş sözleşmesi imza töreninde konuşan Manisa Şube Başkanımız Turan Karafil, “ Toplu iş sözleşmesinin imzalanmasında
emeği geçen başta Belediye Başkanımız Mehmet Çerçi olmak
üzere tüm emeği geçenlere şükranlarımı sunuyorum. Toplu iş
sözleşmemiz Yunusemre Belediyesi’nde çalışan emekçi kardeşlerimize hayırlı ve uğurlu olsun” dedi.
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Sendikamız ile Mersin’e bağlı Gülnar Belediyesi arasında bir süredir devam eden toplu iş sözleşmesi görüşmeleri anlaşma ile
sonuçlanarak imza altına alındı.
Toplu iş sözleşmesi Karaman Şube Sekreterimiz Adem Çetinkaya ve Gülnar Belediye Başkanı Alpaslan Ünüvar arasında imzalandı.
2 yıl geçerli olacak toplu iş sözleşmesi kapsamında üyelerimizin
ücretlerine ilk yıl %16, ikinci yıl ise %18 oranında zam yapıldı.
Yapılan zamlar neticesinde üyelerimizin taban yevmiyeleri 158
TL oldu.

TOPLU İŞ SÖZLEŞMELERİ

İZMİR/BERGAMA BELEDİYESİ

Sendikamız ile İzmir’e bağlı Bergama Belediyesi arasında 20202022 yıllarını kapsayan toplu iş sözleşmesi imzalandı.
Bergama Belediyesi’nde kadrolu çalışan üyelerimizi ve BETA Şirketi’nde çalışan üyelerimizi kapsayan toplu iş sözleşmesi İzmir
Şube Başkanımız Gültekin Şimşek ile Bergama Belediye Başkanı Hakan Koştu arasında imzalanırken, üyelerimizin ücretlerine
%15 zam yapıldı.
İmza töreninde konuşan İzmir Şube Başkanımız Gültekin Şimşek,
“Sendikamız kurulduğu günden bu yana emekçinin hakkını gözetmiş, gözetmeye devam edecektir. Çalışanlarımızın emeğinin
karşılığını görmesi bizim için çok önemlidir. Bu düşüncelerle yürüttüğümüz görüşmelerin % 15 oranında zam ile sonuçlanması,
sosyal haklarının iyileştirilmesi temsil ettiğimiz çalışanların adına,
bizler adına mutluluk vericidir. Süreç boyunca uzlaşmacı yaklaşımı sürdüren başta Belediye Başkanımız Hakan Koştu’ya, Başkan
Yardımcımız Aşkın Uyar’a ve tüm bürokratlara Sendikamız ve
üyelerimiz adına teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.

KÜTAHYA/SİMAV BELEDİYESİ

Sendikamız ile Kütahya’ya bağlı Simav Belediyesi arasında
bir süredir devam eden toplu iş sözleşmesi görüşmeleri anlaşma ile sonuçlanarak imzalandı.
Toplu iş sözleşmesi Ege Bölge Başkanımız Ahmet Özen ve
Simav Belediye Başkanı Av. Adil Biçer arasında imzalanırken,
sözleşme kapsamında üyelerimizin ücretlerine %20 zam yapıldı.

MUŞ BELEDİYESİ ŞİRKETİ

Sendikamız ile Muş Belediyesi arasında bir süredir devam eden
toplu iş sözleşmesi görüşmeleri anlaşma ile sonuçlanarak imzalandı.
696 sayılı KHK ile kadro alan 361 üyemizi kapsayan toplu iş sözleşmesi imza törenine Muş Şube Başkanımız Yaşar Kalır, Muş
Belediye Başkanı Feyat Asya, iş yeri sendika temsilcimiz, Belediye Başkan Yardımcıları ve üyelerimiz katıldı.
Toplu iş sözleşmesi kapsamında üyelerimiz ücretlerine ve sosyal haklarına %15 oranında zam yapılacak.
Toplu iş sözleşmesi imza töreninde konuşan Muş Şube Başkanımız Yaşar Kalır, “ Toplu iş sözleşmemizin hayırlara vesile olmasını
diliyorum. Sözleşmenin imzalamasında emeği geçen başta Muş
Belediye Başkanımız Feyat Asya’ya, belediye başkan yardımcılarımıza ve iş yeri temsilcime teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.

KAHTA BELEDİYESİ PERSONEL
LİMİTED ŞİRKETİ

Sendikamız HİZMET-İŞ ile Adıyaman’a bağlı Kahta Belediyesi iştiraki Personel Limited Şirketi arasında bir süredir devam eden
toplu iş sözleşmesi görüşmeleri anlaşma ile sonuçlanarak imza
altına alındı.
Toplu iş sözleşmesi Adıyaman Şube Başkanımız Hasan Kılınç ile
Kahta Belediye Başkanı İbrahim Yusuf Turanlı arasında imzalandı.
İmza töreninde konuşan Adıyaman Şube Başkanımız Kılınç
“Toplu iş sözleşmesinin imzalanmasında emeği geçen, başta
alın teri ve emeğin karşılığını zamanında ödeyen Kahta Belediye Başkanımız Başkanı İbrahim Yusuf Turanlı’ya teşekkür ederim. İmzalanan toplu iş sözleşmesi Sendikamıza, Kahta Belediyesi’ne ve tüm üyelerimize hayırlı uğurlu olsun’’ dedi.
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HAK-İŞ'İMİZ / HİZMET-İŞ'İMİZ
Halk'a hürmet, Hakk'a hürmet
Bu şiarla çalışırız
Halk'a hizmet, Hakk'a hizmet
Bu şuurda buluşuruz.

Yunus dilden bal alırız
Mevlana'dan gül alırız
Bektaşi'den tel alırız
Türkülere karışırız.

Tatlı dil kovanda petek
Güler yüz dalında çiçek
Önce insan, önce emek
Sevgimizi bölüşürüz.

Hakk'a kurban varlığımız
'-İkra' ile dirliğimiz
'-Korkma!' kavi birliğimiz
Kardeşliğe yaraşırız.

Kıyam vakti bayrak tutar
Vatan için canı adar
Edirne'den Kars'a kadar
Çalışmakta yarışırız.

Kurarız gönül bağını
Aşkla hizmet sancağını
Şühedalar bayrağını
Namus sayar, biz taşırız.
Aşk işimiz, HAK-İŞ'imiz
Halk için HİZMET-İŞ'imiz
Güçlü Türkiye düşümüz
İnanırsak ulaşırız.

Hacı KISIR
Kayseri Büyükşehir Belediyesi
KAYMEK A.Ş. Personeli

TÜRKİSTAN AĞLARKEN
Doğu türkistan inim ,inim ağlarken
Gözler yaşarmazsa insanlık ezelken
Gâvur gizli kör emelini taşırken
Nasıl yatarım yatamda bacım gardaşım
Çin kefere sana diyom haddi aşma
Ey metehan diril sal oku zağara
Gök gürlesin yer inlesin şaha
Gör dünya din gardaşımın hak âhını
Zalimin zulmünü görmüyorsun beşi
Dünyada büyüğüm diyordun duy sesi
Imanımın gücü boğacak hin çini
Boğ gardaşım yazmayan tarih utansın
Haksız bir kan akıtan olmaz ileri
Hani nerde adalet kânun işlevi
Müfi'dim nefsin kör tezgahı bilmeli
Bildiği yolu yoket bacım gardaşım
Müfit ASLAN
Kırıkkale Belediyesi İşçisi
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ADIM HAYAT BENİM
“BİR KADIN HİKAYESİ“ Ne kadar güzel bir konusu var öykü yarışmasının. Bitmeyecek bir konu…
Satır satır yazsak, sayfaları doldursak az gelir.
Hangimizin hikayesi yok ki… Doğarken başlar kadının hikayesi. Biter mi peki ; bitmez , dünyanın hikayesidir çünkü kadının
hikayesi. Allah’ın bir lütfudur kadın; insanlığa hediyedir. Rabbimizin yarattığı yaratılmışların en dolusudur. Yeryüzünün vasıfsız işçisi , ayaklı meleğidir. İnsan neslinin devamı bize bağlanmış “ ANA” olmak lütfedilmiştir.
İnsandır önce kadın ; kardeştir, eştir, annedir. Hayatın olmazsa olmazıdır. İhtiyaçtır kadın. Zaruriyettir. Hayat verir olduğu
yere, can getirir. Sihirlidir yüreği, sihirlidir elleri ; dokununca kış bahar olur. Başına ne gelirse gelsin kendini bırakıp çözüm
üreten, hayatı kolay kılandır.
Dünyadır kadın. Görünürde bir kadındır ama içinden on olur, yüz olur, bin olur. Nara benzer kadın. Çarşıdan aldım bir tane
eve geldim bin tane olur. Son nefesine kadar bölünür.
Hayatta çok ayrım yapılsa da” ayrıcalıktır” kadın.
İlk’tir Hz. Hatice gibi. İnanan, sevdasına sahip çıkan, saklayandır.
Hz. Sümeyye gibi ilk İslam şehididir.
Yüce Kitabımızda Nisa isminde bir sure vardır bizim için. Meryem ve Mücadele sureleri vardır.
Şerife Bacı’dır cepheye çocuğuyla mermi taşırken ölen.
Nene Hatun’dur korkmadan savaşan.
Sabiha Gökçen’dir ilk kadın savaş pilotu olan.
Afife Jale’ dir ilk kadın tiyatrocu olup sahneye çıkan.
Rosa Parks’ tır 1930’larda siyah ve beyaz insanların otobüslerde ayrı oturduğu dönemde beyaz insana yer vermediği için
tutuklanıp Amerika tarihini değiştiren.
Hayme Hatun gibi tarihtir kadın, adını tarihe yazdırır destan olur.
Çatıdır kadın; korur, çadırdır; kadın içine alır saklar, ısıtır, gökyüzüdür; kadın ucu bucağı olmayan. Bir kuştur kadın ve bir
gökyüzü vardır her kadının. Bir renk olacaksa bana göre üç renktir . Beyazdır saf ve ferahtır. Yeşildir sakinleştirir. Mavidir
huzur verir. Bir mevsim demek gerekirse kadına dört mevsimden aşağısı kurtarmaz. Parçalı bulutlu iken güneş açar kadın.
Bir yardım kuruluşu desek Kızılay olur her yarayı saran. Bir ülke olsa adı Anadolu olur herkese kucak açan. İstanbul’ da
bir semt olan Vefa kadına çok yakışır. Bir meyve ağacı olsa Hurma ağacı olur eli kolu dolu dolu . Hurma ağacı meyvelerini
kucağında besler, tıpkı çocuğu olunca kadının sütüyle beslediği gibi.
Hani suya bir taş atarız; halka halka yuvarlak olur taş atınca , işte o halkadır kadın çoğalır, çoğalır, çoğalır…
Başlı başına bir hikayedir zaten kadın yazmakla bitmez, okumakla bitmez. Kitap olsa fasikül olur kütüphane gibidir ne raflara sığar ne odalara.
Ne kavgası biter, ne sevdası, ne mücadelesi. Hem sevilir hem dövülür” kadın…”
Şiddet mağduru dayak yiyen bir kadınım ben. Utanmıyorum bunu yazmaya. Severek evlendiğim bir insandan imtihana
dönüşen sekiz yıllık bir evlilik yaşadım. Kendime göre elimden geleni yaptım ama olmadı. Hayal kırıklığı ve dayakla biten
sekiz yıl. Sonrası yeni hayatım için mücadele zamanı.
Yediğiniz dayağın izleri vücudunuzdan geçiyor ama kalbinizdeki
acısı derinlere inen yarası geçmiyor uzun süre. Tam bu noktada zaman her şeyin ilacı diyorsunuz. En çok ta hastaneye gidip
yediğiniz dayak için rapor alırken görevini yapmak zorunda kalan polis memurlarının acıyan gözlerle bakması, darbe alan
yerlerin resmi için “kıyafetleri çıkarın” demesi, ifadeniz bitince bileklerinize mühür vurmaları aldığınız yaraları daha da
kanatıyor. Kadın olmak; hastane karakolunda acınıza acı katıyor…
Oğlumla büyüdüm daha sonra. Yaşadığım zor günlerde boynuma sarılıp gözyaşlarımı silen “merak etme ben seni hiç bırakmayacağım her şeyi biliyorum üzülme anneciğim” diye teselli edip, beni her gördüğünde “Seni Seviyorum” diyerek bana
güç veren oğlum büyüttü beni. İlk yıl herkesten ve her şeyden korktum. Zaman geçtikçe, alıştıkça, içime sindirince cesur
olmayı öğrendim. Rabbime sığındım. Benden daha zor durumda olan kadınlar vardı elbet. Ben okyanusta bir damla idim.
Benim gibi yara almış kadınlar girdi hayatıma. Damdan düşenin halini damdan düşen anlar misali. Kendimle muhasebe
yapmaktan vazgeçip küllerimden doğmayı seçtim.
İki yol sundum kendime. Ya üzgün, güçsüz, kaybeden biri olacaktım, ya da her şeye rağmen ayakta durmayı bilen, kendine
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güvenen ve en önemlisi kendime iyi davranan olacaktım. Gözyaşlarımı silip ikinci yolu seçtim. Kan kustum, kızılcık şerbeti
içtim . Haklarını hiçbir zaman ödeyemeyeceğim bana ve oğluma sahip çıkan, destek olan anne, babam ve kardeşimle yaralarımı sarıp, sevgiyle yol aldım.
Anne ve babamla birlikte yaşadım sekiz yıl. Zordu baba evine böyle dönmek. Ailem arkamdaki “dağ”oldu. Film şeridi gibi
gözlerimin önünden geçti başıma gelenler. Kenetlendik, hangi fırtına dinmemişti ki… Rabbim, ailem, zaman derman oldu
bana. Masamdaki su bardağımı hep dolu gördüm. İyi hissetmeyi seçtim. İnadına pozitif oldum, olumlu düşündüm hep.
Hani derler ya, evrene iyilik gönder, gönderdim bütün iyilikleri. Sebepli sebepsiz gülümsemeler edindim.
İnsanım elbette, benimde zaaflarım, eksiklerim, hatalarım var. Yüreğimde acılarım, sırtımda yüklerim var. Kalbime; sevmeyi, hayat dolu olmayı öğrettim. Kaç kere düştüm saymadım ama dibe vurduğum zaman bile çıkmayı öğrendim. Oğlumla
birlikte acılarım da büyüttü beni hatalarım da. Hayata küsmedim, bitmedi umutlarım. Hayal kurmaktan vazgeçmedim.
Kırmızı balonumu kimsenin patlatmasına izin vermedim. Peki mücadelem bitti mi ? Hayır. Hayatımın ikinci yarısı için güçlü
olma zamanı geldi.
Zordur kadın olmak. Türkiye’ de kadın olmak daha da zordur. Onun işi çocuk doğurmak ev işi yapmak gibi kabullendirilmiştir. Ev kadını olur, akşama kadar evdesin ne yapıyorsun derler. Çalışan kadınsa işi yine zordur. Evi, kocası, işi, çocukları, iş
arkadaşları, ailesi, kocasının ailesi için bölünmek zorundadır. Biriken işleri, kocasının nazı, çocukların oyunu, ödevi ona aittir.
Merdaneli çamaşır makinası gibi herkese yetişmek için döner durur. 7/24 tanımı tam kadına göredir mesaisi bitmez. Yalnız
kadınsa eğer işi daha da zordur ayıplarla, önyargılarla, elalemle , Ayşe teyzelerle uğraşır. Merak edilir hayatı, yaptıkları, malı
mülkü. Birlikte çalıştığı mesai arkadaşının çirkinliğine katlanır. Adam gibi adam derler ama” kadın gibi kadın” diyemezler.
Eksik etek olur. Saçı uzun aklı kısa olur. Kendi başına bir iş yapsa başarsa öküzün altında buzağı aranır.
Namus kavramı sadece kadın için vardır. Fesatlıktır kadın olmak, dedikodudur, gıybettir. Korumak zorunda olduğu bir
namusu, yasaklı töreleri vardır. Ne yazık ki bir kadına kötülüğü yine bir kadın yapar. Bazen susturulmak istenir kadın ama
bilinmelidir ki ; susmuş kadın gitmiş kadın demektir. Kadın giderse hayat gider.
Oysa bir anlasalar; içini görseler o kadar derindir ki kadın. Bir kitap gibi dış kapağına bakıp okurlar kadını iç sayfaları okumak
istemezler. Karmakarışık zannedilir ama çözülmesi en kolay düğümdür.
Merhamettir çünkü kadın. Hazırda bekleyen iki damla gözyaşıdır. Hayattır kadın.
Nefes olur ömrümüze. Tutunacağın dal, çalacağın kapıdır. Gelecektir hepimize. Boğaz köprüsü gibi iki yakayı bir araya getirir. Teknolojik benzetme yaparsak kadına “navigasyondur”. Her daim seni bekleyendir. Çilesi de sevgisi de azalmayandır.
“Kelebektir” bana göre kadın, ömrü bir gün bile olsa, bir güne bir ömür sığdırmak için yaşar. Zorluklara katlanmak, mücadele etmek onun görevidir. Düştüğü yerden bir avuç toprakla kalkmayı bilir.
Her şeye rağmen güzeldir kadın olmak onurdur. Bazen şans, bazen bir talihsizlik, bazen de Yaradan’ın en güzel hediyesidir.
Huzurdur kadın. İç sesidir herkesin.
Şarkı olur Tanju Okan- KADINIM der.
Selami ŞAHİN-ÖZLEDİM der.
Musa EROĞLU- MİHRİBAN diye türküsünü söyler.
Şiir olur Can YÜCEL- KADINIM BEN diye yazar.
Minicik yüreğinde dünyayı taşıyan
Elleri hamur kokan, kırılgan, alıngan
Gözyaşları içinde gizli biraz çocuk , biraz deli
Aşkın her hali, tutkulu,düşbaz,haylaz bir kadınım ben.
İncitmeyin beni.
Giydiğim fistanlar bile çiçekli.
Bedenimin ne önemi var ki?
Benim hazinelerim yüreğimde gizli.
***
Üç noktadır kadın. Bitmeyen bitemeyen. Hikayesi bitmeyecek kadınların yüzünde gülümseme olabilmek dileğiyle, bütün
güçlü kadınlara sevgiyle, ebediyete intikal edenlere rahmetle…
Havva SARICA
HİZMET-İŞ Sendikası Denizli Şube Başkan Yardımcısı
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Sosyal Medyada ‘Doğru Mesaj’ Yöntemİ Kullanılmalı
Hizmet-İş nedir diye sorduğumuz her üyemizden birbirine benzeyen mükemmel cevaplar alıyoruz.
Koruyan, kollayan, aile, adalet, sigorta, eşitlik, kadına değer veren, önemseyen, hatırlayan ve tabi ki Mahmut Arslan...
Kadın ve erkek üreten toplumun tamamlayan parçası olduğuna göre Hizmet-İş Sendikası işçi erkeğin ve işçi kadının kendisinin ve ailesinin sigortasıdır...
Öyle ise;ailemiz dediğimiz sendikamızı daha büyük bir özveri ile savunmamız gerekiyor.
Bu kadar geniş bir kitleye sahip olan ve tamamlayan sendikamızı üyeleri olarak her alanda savunduğumuz gibi teknoloji
gücüyle de savunmamız gerekiyor diye düşünüyorum.
Başarı hamleleri teknoloji ile dünyaya duyuruluyor günümüzde. Ve en büyük güç artık. Her girişimci tarafından kullanılan
sosyal medyayı; sizin daha profesyonel,etkili ve düzenli şekilde kullanmanız rakiplerinizden bir adım önde olmanızı sağlayacaktır.
Şimdi birkaç küçük öneri sunmak isterim size...
Günümüzde kullanıcı sayısı milyonları geçen sosyal paylaşım ağları bulunuyor. En bilinenler Facebook, İnstagram ve Twitter
olsa da birçok farklı sosyal medya ağı bulunmakta ve her geçen gün yenileri hayatımıza girmektedir.
Sosyal medya tercihlerinizde potansiyeli yüksek olan ve etkili bir iletişim sağlayan mecrayı seçmeniz daha doğru olacaktır.
Doğru zamanda doğru mesajı vermek önemlidir. Her sosyal medya hesabınızdan aynı başarıyı sağlamanız mümkün olmaz.
Bu yüzden de tüm sosyal medya ağlarında görünmektense kendinizi en iyi şekilde ifade ettiğiniz, yüksek ve etkili kullanıcı
sayısına ulaştığınız sosyal medya mecralarına öncelik verin. Önce Dinle, Anla, Sonra Cevap Ver Stratejisini Uygulayın.
Sosyal medya üzerinden sürekli hizmetlerinizi öven paylaşımlar gerçekleştirmeyin. Bu durum bir süre sonra takipçilerinizin
sıkılmasına ve takibi bırakmasına neden olacaktır. Kalitenizden veya potansiyelinizden taviz vermeden, üyelerin beklentilerini karşılayacak şekilde yapılan paylaşımlar sadece metinler ve resimlerden oluşmamalıdır. Yeme, içme, gezme resimleri
ve ya bir toplantı anında çekilen fotoğrafları paylaşmak yerine neden o yemek verildi açıklamasıyla, neden o toplantı
yapılması gerekiyordu ve sonuç ne olacak gibi amaç bildiren paylaşımlar kıymetlidir. Gezip tozuyorsunuz algısını vermek
yerine okuyana-izleyene; “sen emekçi kardeşim için emek veriyorum bu saate kadar” düşüncesine yürekten inanmasını
sağlamaktır teknolojiyi doğru kullanmak diye düşünüyorum.
Sendikamızın sosyal medya hesaplarının beğeni ve paylaşım sayısını arttırarak katkıda bulunmak ise çok önemlidir.
Tıpkı Balıkesir’in Havran İlçesinin Seyit Onbaşı’nın hatırası olsun diye Hizmet-iş Sendikası olarak yaptırılan ilköğretim okulunun kütüphanesine gönderdiğiniz kitaplar gibi...
Önemsediniz, bizim okulumuz diye benimsediniz. Gelen kitaplar çığ gibi büyüdü. Kıymetli Genel Başkanımız ve Yönetim
Kurulumuz; bir okul yaptırmak kadar önemli olan bu birliktelik davranışınızdan dolayı gururlandılar.
Teşkilatın hangi kademesi olursa olsun emek veren, emeğin adresini veren, Hizmet-İş kimliğini taşımaktan onur duyan
üyelerimiz; biliyoruz ki teknoloji ile de desteklerine devam edecek.
Sağlıcakla...
Hatice AYHAN
HİZMET-İŞ Sendikası Genel Merkez Kadın Komite Başkanı
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OKUYUCULARIMIZDAN

BEŞİK SALLAYAN ELLER GÜN GELİR DÜNYAYI SALLAR
Bazı kavramlar vardır, sessizce gönül dünyamıza giren, hayatımız devam ettiği sürece kendini gizlice hissettiren, nakış nakış
yüreğimizi işleyen kavramlar. Bu kavramlardır ki sizin ve milletimizin şahsiyetini işler, hayat boyu size ve milletimize yol
gösterip ışık tutar. Şahsiyetler ve milletler dünyalarında yaşattıkları kavram ve sembollerle doğru, güzel ve iyi adına hareket
eder. Bu kavram: ANADOLU ve ANADOLUCULUK.
Benim dünyamdan bakınca Anadolu denince aklıma şu gelir: Anadolu, bir dünya savaşında işgal edilmiş, yapılan bir antlaşmayla Asya, Avrupa ve Afrika’daki kardeşlerinden koparılmış mazlum bir coğrafya. Anadolu, tekrar dirilmemek üzere
hafızası silinmek istenen, bütün maddi ve manevi birikimleri hor görülen öksüz ve yetim insanlar muhiti. Doğru, güzel ve
iyi adına ne varsa bildikleri tersine çevrilmeye çalışılan insanlar yumağı.
Diyarbakır annelerinin gözünde Anadolu gözümde canlandı. Anadolu, Türk’üyle Kürd’ünün İslam potası altında eriyerek
aynı coğrafyada aynı kaderi paylaştığı, türküsü ve ülküsü bir olan insanlardı. Ceddimiz Alparslan ve Yavuz Sultan Selim’den
beri ezeli ve ebedi kardeşlik köprüsü atılan iki güzide milletti.
Diyarbakır annelerinin feryadı içimde. Anadolu, Türk ve Kürt milletlerinin bir arada sırt sırta verdiği, camilerde saflarda yan
yana durduğu, kalplerde yürek yakıcı dua eden, kız alıp kız vererek akraba olduğu, davul-zurna eşliğinde eğlendiği, İslam’la
şereflenmiş iki millettir.
Ülkemize ayrılık tohumları ekilip birlik ve beraberliğimiz bozulmak isteniyor. Yüzyılın hesapları ile iki kardeş millet birbirine
düşman edilerek aralarına sınırlar ve dikenli teller çekilmek isteniyor.
Diyarbakır anneleri başka. Onların bu feryatları içimizdeki kardeşliği yeniden tesis edecek. Onların bu dirençleri ayrılık tohumu ekenlerin zift dolu gözlerine hakikat neymiş gösterecek. Onların bu acıları ve karşı koyuşları bütün anneleri saracak
ve Anadolu ruhuna tekrar maya katacak, üç kıtadaki kardeşlerimizle tekrar el ele tutma imkanını elde ettirecek.
Bende yeşerttiğiniz bu duygu ve düşünceler için ne kadar teşekkür etsem azdır. Artık biliyorum ve inanıyorum ki bu savaşı
biz kazanacağız. Artık biliyorum ki, Türk ve Kürt milleti asla ayrı olmaz ve kalamaz.
Adeviye YEŞİLOĞLU
HİZMET-İŞ Genel Merkezi Mali İşler Daire Başkanlığı
Mali Müşavir

KAZANIRIZ ELBET
Gece gündüz demeden dimdik durduk,

Sözünde durmayanın devrilir tahtı,

Sımsıcak yuvanın hayalini kurduk,

Ahları görmeyenin kara olur bahtı,

Bolu'da Köroğlu'nun sesini duyduk,

Gözümüz ağladı özümüz aktı,

Yolumuz hak yoludur kazanırız elbet

Yolumuz hak yoludur kazanırız elbet

İnsan hakkı kutsaldır geri verilmez,

Kararlıyız her dem irademiz çelikten,

Alın terimiz paktır başlar eğilmez,

Gönüller yan yana dönmeyiz birlikten,

Bu bir sevdadır yanlış denilmez,

Kaçarız yalandan işimiz yürekten,

Yolumuz hak yoludur kazanırız elbet

Yolumuz hak yoludur kazanırız elbet
Adeviye YEŞİLOĞLU

İnsanız diyenler yanlıştan döner,
Mazlum'u görmezsen ocağın söner,
Vicdanı olanlar bu işi çözer,
Yolumuz hak yoludur kazanırız elbet
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HİZMET-İŞ Genel Merkezi Mali İşler
Daire Başkanlığı
Mali Müşavir

vEfat ve baş sağlığı
İstanbul 5 No’lu Şube Başkanımız Mustafa Şişman’ın dayısı,
Samsun Şube Başkanımız Ziya Uzun’un babası,
Gaziantep Şube Başkanımız Halil İbrahim Tanrıöver’in Anneannesi,
Kayseri Şube Personelimiz Yusuf Andaç’ın dedesi,
İskenderun Şube Denetleme Kurulu Üyesi Yaşar Turhan’ın babası,
Aksaray Şube Başkanımız Nedim Deniz'in babası,
Adıyaman Şube Kadın Komite Başkanımız Serap Toprak’ın amcası,
Muş Şube Başkan Yardımcımız Aydın Çiftçi’nin abisi,
İstanbul 8 No’lu Şube Başkanımız Taner Duran’ın abisi,
Baş şoförümüz İbrahim Ok’un kayınvalidesi,
Sivas Belediyesi’nde çalışan üyemiz Zeki Şanlı’nın abisi
Sivas Belediyesi’nde çalışan üyemiz Selahattin Türk’ün kardeşi
Sivas Belediyesi’nde çalışan üyemiz Âdem Başpınar’ın annesi
Sivas Belediyesi’nde çalışan üyemiz Mustafa Hançer’in babası
Sivas Belediyesi’de çalışan üyemiz İbrahim Köse’nin annesi
Sivas Belediyesi’nde çalışan üyemiz Nejdet Yıldız’ın abisi
Sivas Belediyesi’nde çalışan üyemiz İbrahim Turak’ın annesi
Sivas Belediyesi’nde çalışan üyemiz Ali İzgi’nin ablası
Sivas Belediyesi’nde çalışan üyemiz Bekir Çil’in ablası
Zara Belediyesi’nde çalışan üyemiz Abdullah Uysal’ın kızı
Suşehri Belediyesi’nde çalışan Üyemiz İsa Şahin’in babası
Sivas Özbelsan A.Ş’de çalışan üyemiz İbrahim Kelleci’nin babası
Sivas Özbelsan A.Ş’de çalışan üyemiz Hasan Arslan’ın annesi
Sivas Özbelsan A.Ş’de çalışan üyemiz Süleyman Denizli’nin kız kardeşi
Sivas Özbelsan A.Ş’de çalışan üyemiz Merve Birbaş Kova’nın kızı
Sivas Özbelsan A.Ş’de çalışan üyemiz Rasiz Ekiz’in babası
Sivas Özbelsan A.Ş’de çalışan üyemiz Kenan Karababa’nın annesi
Sivas Özbelsan A.Ş’de çalışan üyemiz Aydın Karakoç’un babası
Sivas Özbelsan A.Ş’de çalışan üyemiz Mevlüt Kantar’ın kardeşi
Sivas Özbelsan A.Ş’de çalışan üyemiz Lokman Selvi’nin annesi
Sivas Özbelsan A.Ş’de çalışan üyemiz Ferhat Malatyalı’nın annesi
Sivas Özbelsan A.Ş’de çalışan üyemiz Mustafa Karahan’ın babası
Sivas Özbelsan A.Ş’de çalışan üyemiz Yusuf Türk’ün babası
Sivas Özbelsan A.Ş’de çalışan üyemiz Cafer Mert’in babası
Sivas Özbelsan A.Ş’de çalışan üyemiz Doğan Özbey
Sivas Özbelsan A.Ş’de çalışan üyemiz Servet Türk
Sivas Özbelsan A.Ş’de çalışan üyelerimiz Hasan ve Fatih Çakmak’ kardeşi
Sivas Özbelsan A.Ş’de çalışan üyemiz Behzat Şener’in annesi
Sivas Özbelsan A.Ş’de çalışan üyemiz Köksal Şeker’in annesi
Sivas Özbelsan A.Ş’de çalışan üyemiz Sebahattin Yılmaz’ın babası
Sivas Numune Hastanesi’nde çalışan üyemiz Kürşat Rıza Öç’ün babası
Kocasinan Belediyesi’nde çalışan üyemiz Ömer Bozdemir'in annesi
Talas Bel. İmar A.Ş de çalışan temsilcimiz Mikail Uzel'in kardeşi
Talas Bel. İmar A.Ş. de çalışan üyemiz Erkan Demirezen'in eşi
KASKİ Genel Müdürlüğü’nde çalışan üyemiz İsmail Akbulut'un babası
Melikgazi Belediyesi’nde çalışan üyemiz Hayrettin Battalbakar’ın kardeşi
Kocasinan Belediyesi’nde çalışan üyemiz Mükremin Birinci'nin annesi
Kayseri Büyükşehir İtfaiyesi’nde çalışan üyemiz Çetin Akyürek'in kayınbabası
KAYMEK A.Ş. de çalışan üyemiz Seyit Mehmet Süksünlü'nün babası
KAYMEK A.Ş. de çalışan üyemiz Yasin Memiş'in babası
KASKİ Genel Müdürlüğü’nde çalışan üyemiz Harun Işık’ın babası ve annesi
Talas Belediyesi’nde çalışan üyemiz Ahmet Sevimli'nin babası
Talas Belediyesi’nde çalışan üyemiz İsmail Sevimli'nin dedesi
Melikgazi Belediyesi’nde çalışan üyemiz Ayşegül Göltaş Keser'in babası
Melikgazi Belediyesi’nde çalışan üyemiz Mustafa Büyükkeçeci'nin ablası
KAYMEK A.Ş.de çalışan üyemiz Hüseyin Bal'ın babası vefat
Büyükşehir Belediyesi’nde çalışan üyemiz Duran Bayırcı’nın abisi
Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi’nde çalışan üyemiz Ahmet Sazak’ın babası
KASKİ Genel Müdürlüğü’nde çalışan üyemiz Mustafa Tilbi'nin babası
Develi Belediyesi’nde çalışan temsilcimiz Hamdi Orhan’ın annesi
Melikgazi Belediyesi’nde çalışan temsilcimiz Güven Sönmez ve üyemiz Duran Sönmez 'in kardeşi
Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nde çalışan üyemiz Necmi Demir
Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nde çalışan üyemiz Mehmet Onurlubaşgil’in annesi
Kayseri Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri eski temsilcimiz Erhan Karaca
Melikgazi Belediyesi’nde çalışan üyemiz Ahmet Yalçınkaya’nın annesi
Melikgazi Belediyesi’nde çalışan üyemiz Zafer Çelik
Kocasinan Belediyesi’nde çalışan üyemiz Selami Furut’un annesi
KASKİ Genel Müdürlüğü’nde çalışan üyemiz Sadettin Kahraman'ın babası
KASKİ Genel Müdürlüğü’nde çalışan temsilcimiz Nuh Erkin’in babası
Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nde çalışan üyemiz Murat İbiş'in annesi

Vefat etmişlerdir. Merhum ve merhumelere cenab-ı Allah'tan rahmet,
yakınlarına, sevenlerine ve camiamıza sabır ve baş sağlığı dileriz.

| 179

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.: Nizamettin YURUL
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

İSTANBUL 9 NO’LU
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

İZMİR
Şb.Bşk.: Gültekin ŞİMŞEK
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

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

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.: Kadir YENEL
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 Kat: 1 No: 2
ŞANLIURFA
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: Barış ÜSTEBAY
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

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

ŞIRNAK
İl Başkanı: Nevzet USAL
Gazipaşa Mah. Gazi Cad. MB 2/2 Merkez/
ŞIRNAK

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

ARSLAN,
ELAZIĞ
DEPREM
BÖLGESİNDE

HAK-İŞ’İN DE İÇİNDE
BULUNDUĞU
STK’LARDAN
İDLİB İÇİN
YARDIM KAMPANYASI

DİYARBAKIR
ANNELERİ’Nİ
ZİYARET
ETTİK

