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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
Şb. Bşk.: Sebahattin ÖDeMİŞ 
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
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PANDEMİ GÜNLERİNDE 

EMEKÇİLERİN ROLÜ

Yeni bir sayımızla daha sizlerle birlikteyiz.

Çin’in Wuhan kentinden çıkan ve tüm dünyaya yayılan Koronavirüs ile amansız bir mü-
cadele içindeyiz. İlk kez 2019’un Aralık ayında görülen Koronavirüs, Dünya Sağlık Örgütü 
(WHO) tarafından 11 Mart 2020 tarihinde pandemi olarak ilan edildi. Hemen arkasından 
da (11 Mart 2020) Türkiye’de ilk vaka tespit edildi. 

Koronavirüs dünyada üç milyon, ülkemizde ise yüz binden fazla kişiye enfekte olmuş du-
rumda. Son sayılar gösteriyor ki, bu salgın dünya tarihinde eşine az rastlanır bir tahrip 
gücüne sahip olacak. 

Dünyada durum böyleyken salgın ile mücadelesinde başarılı olan pek az ülke var. Bunlar-
dan biri de Türkiye. Dünyadaki vaka sayılarına bakıldığında yedinci sıradan görülen Türki-
ye nasıl oluyor da başarılı gösteriliyor, dersiniz?

Cevap basit, Türkiye’nin başarılı olmasının nedeni ülkemizin ilk günden itibaren salgına 
gösterdiği reaksiyon gücüdür. İlk günden itibaren gerek Cumhurbaşkanımız gerekse Sağ-
lık Bakanımız bu salgına karşı gerekli önlemleri almış ve hayata geçirmiştir. Yıllardır sağlık 
sektörüne yapılan başarılı yatırımlar bu günlerde meyvelerini vermiştir.

Bu dönemde sağlık çalışanlarımız başta olmak üzere tüm emekçilerimiz gece gündüz 
demeden fedakârca çalışmalar yürütmüşlerdir. Günlerce ailelerinden uzakta, en büyük 
risk grubu içinde olmalarına rağmen başarılı çalışmalar yürüten sağlık çalışanlarımızın, 
sokak, cadde ve toplu alanların dezenfekte edilmesi dahil çalıştıkları belediyelerin işleri-
ni aksatmadan yürüten Belediye çalışanlarımızın, yurtdışındaki vatandaşlarımızın ülkeye 
dönüşlerinde ve KYK yurtlarında on dört gün boyunca karantinada tutulması sürecinde 
görevlerini eksiksiz yerine getiren DHMİ ve KYK çalışanlarımızın emekleri olmadan bu 
başarı tablosu hayal edilemezdi. Unutulmamalıdır ki, bu ülkede emekçilerin arkasına sığı-
nacakları bahaneleri yoktur, alınlarından akıttıkları terleri vardır. 

Bu süreçte HİZMET-İŞ Sendikası olarak bizde emekçilerimize destek vermeye çalıştık. 
Gerek Emek Konukevimizi sağlık çalışanlarının konaklamasına açarak gerekse Cumhur-
başkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın Türkiye’nin salgınla mücadelesine yönelik “Biz Bize 
Yeteriz Türkiyem” sloganıyla başlattığı Milli Dayanışma Kampanyasına verdiğimiz 1 milyon 
837 bin TL’lik destekle, Türkiye’nin ve emekçilerinin en büyük destekçilerinden birisi ol-
duğumuzu bir kez daha gösterdik. 1 Mayıs, Uluslararası Birlik, Mücadele ve Dayanışma 
Günü’nde, HAK-İŞ Konfederasyonumuzun bu yılki 1 Mayıs’ı “1 Mayıs Haftası” olarak kut-
lama kararı çerçevesinde, Şube ve İl Başkanlarımız Valiliklerce belirlenen alanlarda sosyal 
mesafe kuralına uygun şekilde programlar düzenledi. 

Bu sayımızda 1 Mayıs’ı kutlama haberlerimizi, Koronavirüs sürecinde Türkiye ve üyele-
rimiz için giriştiğimiz mücadeleleri, İstanbul Büyükşehir Belediyesi önündeki eylemimiz 
sonucu işlerine iade edilen üyelerimizin haberini, Genel Başkanımızın ve Yönetim Kurulu 
üyelerimizin gerçekleştirdikleri programların içeriklerini ve daha birçok konuyla ilgili ha-
berlerimizi bulabileceksiniz.

Bir sonraki sayıya kadar esen kalın.  



Başkan’dan

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

mahmutarslan@hakis.org.tr
 @hakismahmut

Başkan’dan

KORONAVİRÜSLE  
MÜCADELEYİ  
HEP BİRLİKTE KAZANACAĞIZ
Dünyanın Ortaçağ’dan beri gördüğü 
en büyük salgınla karşı karşıyayız. 
Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan 
ve hızla yayılan Koronavirüs (Co-
vid-19) nedeniyle, Dünya Sağlık Ör-
gütü 11 Mart 2020 itibariyle küresel 
salgın ilan etti. Salgın sınırlar aşarak 
kısa zamanda yayılmaya başladı; Av-
rupa, ardından Amerika Koronavi-
rüs’ün merkez üssü haline geldi. Mart 
ayının ikinci yarısıyla birlikte Türkiye 
de salgının etkilediği ülkeler arasında 
yer almaya başladı.
Bir önceki başyazımda, ülkemizin en 
ücra köşesinde çalışan bir emekçi-
nin durumunun, dünyanın en uzak 
bölgesindeki emekçinin koşulların-
dan bağımsız olmadığını belirtmiş 
ve şöyle demiştim: “Dünyada yaşa-
nanlar coğrafyamızı, coğrafyamızda 
yaşananlar ülkemizi, ülkemizde ya-
şananlar işyerlerimizi, işyerlerimizde 
yaşananlar emekçileri ve dolayısıyla 
sendikaları etkilemektedir.”
Koronavirüs salgını, bu tespitlerimin 
gerçekliğini doğrulayan bir gelişme 
olmuştur.
Sınır tanımayan salgın sebebiyle ha-
yat genel olarak tüm dünyada felce 
uğradı. Sosyal mesafe başta olmak 
üzere salgının yayılımını önlemek 
amacıyla alınan tedbirlerden dolayı, 
sağlık ve yerel kamu hizmetleri dı-
şında devletin bazı kurumları ve özel 
sektör mal ve hizmet üretimine ara 
vermek zorunda kaldı. Böylece sal-
gın, halk sağlığı üzerindeki etkileriy-
le birlikte sosyo-ekonomik anlamda 

çalışma hayatını da olumsuz etkiledi; 
emekçi kitlelerin ve onların aileleri-
nin sırtında bir külfet oluşturdu.
Koronavirüs salgınına karşı hükümet-
ler yalnızca sağlık açısından değil, 
sosyal ve ekonomik açıdan da kap-
samlı önlemler almaya başladılar. 
Bu kapsamda ülkemizde, salgının 
boyutu göz önüne alınarak Cumhur-
başkanlığı ve Sağlık Bakanlığı tarafın-
dan belirlenen tedbirler, pandeminin 
hızlı yayılımının önlenmesinde etkili 
olmuştur. Başarıyla yürütülen müca-
deleden dolayı Cumhurbaşkanımıza 
ve Hükümetimize teşekkür ediyoruz. 
Alınan tedbirleri tedbirleri tamamla-
yıcı nitelikte, Cumhurbaşkanlığı tara-
fından “Covıd-19 kapsamında Kamu 
Çalışanlarına Yönelik İlave Tedbirler”i 
içeren genelge yayınlanmış, “Korona-
virüs Salgınının Ekonomik ve Sosyal 
Hayata Etkilerinin Azaltılması Hakkın-
da Kanun ile Bazı Kanunlarda Deği-
şiklik Yapılmasına Dair Torba Kanun” 
çıkarılmıştır. 
Kanunla, toplu iş sözleşmesi süreçle-
ri, kısa çalışma ödeneği, fesih yasağı, 
işçilere nakdi ücret desteği, ücretsiz 
izin ve genel sağlık sigortası ile ilgi-
li düzenlemeler yapılmıştır. Bundan 
daha önce 23 Mart 2020 tarihinde 
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler 
Bakanlığı tarafından toplu iş söz-
leşmesi faaliyetleri durdurulmuştu. 
Ancak bu durdurmada, sendikalara 
düşen yükümlülüklere ilişkin açık bir 
düzenleme yer almamaktaydı. Torba 
kanunda yer verilen düzenlemeyle, 

"Hayatın akışını 
sağlamak adına 
girişilen ulusal 

mücadelede büyük bir 
risk alarak ilk günden 
itibaren devletimizin 

ve milletimizin 
yanında olan sağlık 

çalışanlarımız ile 
belediyelerimiz 

ve KYK’da çalışan 
emekçilerimiz, 

milletimizin geleceği 
adına hayati bir sınav 

vermektedir."
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toplu iş sözleşmesinin yapılması, toplu 
iş uyuşmazlıklarının çözümü ile grev ve 
lokavt süreçleri üç ay süreyle uzatılmış, 
uzatmanın taraflar açısından hak kayıp-
larına neden olmaması için ise, kanunda 
yer alan hak düşürücü sürelerin de aynı 
sürede uzatılması öngörülmüştür.
HAK-İŞ olarak, söz konusu kanun önce-
sinde Fesihlerin Yasaklanması Yönünde-
ki Düzenleme, Fesih Yasağı Uygulanan 
Dönemde Ücretsiz İzin Uygulamasına 
Gidilmesi, İşçilerin Doğrudan Ücretsiz 
İzne Çıkarılması, Ücretsiz İzin Düzenle-
mesinin Çalışanlar Arasında Eşitsizliğe 
Neden Olması, Fesih Yasağı Süresince 
Ödenmesi Öngörülen Nakdi Destek 
Miktarı, Kısa Çalışma Ödeneğinden Ya-
rarlanan İşverenlerin İşçileri Vergi ve 
Primlerden Muaf Tutmasını içeren gö-
rüş ve önerilerimizi içeren raporumuzu 
Hükümete sunduk. Raporumuzdaki gö-
rüşlerimizin bir kısmının kanuna yansı-
ması olumlu bir gelişme olmuştur.
Pandeminin ülkemizde görülmeye baş-
landığı günden itibaren önceliğimiz, 
genel toplum sağlığı başta olmak üzere, 
emekçiyi ve istihdamı korumak olmuş-
tur. HAK-İŞ/HİZMET-İŞ Sendikası olarak 
en başından itibaren pandemiyle ilgili 
gelişmeleri an be an yakından izledik, 
tedbir ve taleplerimizi süratle hayata 
geçirdik. 
Bu süreçte gerçekleştirdiğimiz görüş-
meler, bildiri, mektup ve açıklamala-
rımızda, emeğinden başka sermayesi 
olmayan emekçilerin işsiz kalması, ma-
aşlarının ödenememesi, ücretsiz izne 
çıkarılması gibi konuları kabul etmediği-
miz ısrarla vurgulanmış, işten çıkarmala-
rın yasaklanması talebimiz net bir şekil-
de dile getirilmiş, salgınla mücadelenin 
emekçileri gelir kaybına uğratmaksızın 
gerçekleştirilmesi, önemle üzerinde 
durduğumuz konu olmuştur.
HAK-İŞ ve HİZMET-İŞ olarak süreç kar-
şısında gösterdiğimiz refleks, dile ge-

tirdiğimiz öneriler ve kamuoyuyla pay-
laştığımız açıklamalar, emekçiler lehine 
gelişmeler açısından son derece önemli 
bir role sahip olmuştur.
HAK-İŞ/HİZMET-İŞ’in süreç içerisinde or-
taya koyduğu önemli katkılardan biri de, 
Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip 
Erdoğan’ın “Biz Bize Yeteriz Türkiyem” 
sloganıyla başlattığı Milli Dayanışma 
Kampanyasına verdiği destek olmuştur.
Genel Yönetim Kurulu arkadaşlarım, 
profesyonel ve ücretli şekilde çalışan 
yöneticilerimiz ve sendika çalışanlarımız 
örnek bir dayanışma ruhu ortaya koya-
rak, Milli Dayanışma Kampanyasına 1 
milyon 837 bin TL destek vermiştir.
HAK-İŞ olarak 1 Milyon Türk lirası ile 
başlattığımız bağışımız ise, 3 milyon 
Türk Lirasına ulaşmıştır.
Ülkemizin bize ihtiyacı olduğu her du-
rumda milli ve yerli bir duruş sergiledik 
ve sergilemeye devam ediyoruz. Kam-
panyaya canı gönülden destek veren 
teşkilat mensuplarımıza gönülden te-
şekkür ediyorum. Bu zor günleri atlat-
tığımızda teşkilatımızın gösterdiği birlik, 
beraberlik ve dayanışma ruhu bizden 
sonraki nesiller için emsal teşkil edecek-
tir.
HİZMET-İŞ’in süreç içerisinde ortaya 
koyduğu önemli katkılardan bir diğe-
ri, Konukevimizin sağlık çalışanlarımıza 
tahsis edilmesidir.
Sendikamızın sosyal tesisi ‘Emek Konu-
kevi’mizi, ülkemizi bu virüsten korumak 
için gece gündüz çalışan sağlık çalışan-
larımızın hizmetine sunduk. Koranavirüs 
salgınıyla mücadele eden tüm emekçi-
lerimizin ve devletimizin her zaman ya-
nında olmaya devam edeceğiz.
Hayatın akışını sağlamak adına girişilen 
ulusal mücadelede büyük bir risk alarak 
ilk günden itibaren devletimizin ve mil-
letimizin yanında olan sağlık çalışanları-
mız ile belediyelerimiz ve KYK’da çalışan 
emekçilerimiz, milletimizin geleceği adı-

na hayati bir sınav vermektedir.
Olağanüstü koşullar, olağanüstü feda-
karlıklar gerektirir.  
Belediyeler, sağlık Bakanlığı, Kredi ve 
Yurtlar Kurumu gibi, süreçte kritik öne-
me sahip kurumlarda çalışan emekçile-
rin ailelerinden uzakta, canla başla ver-
dikleri hizmet mücadelesi, sendikamız 
ve ülkemizin tüm kesimleri tarafından 
takdirle karşılanmaktadır.
Bu fedakâr emekçilerimizi yürekten 
kutluyor, teşekkür ediyoruz. Onlara eli-
mizden gelen desteği vermeye devam 
edeceğiz.
Pandemiyle mücadele sürecinde haya-
tını kaybeden emekçilerimize Allah’tan 
rahmet, yakınları ve sevenlerine baş-
sağlığı diliyoruz. Emekçiler ki ülkemizin 
yapı taşları, pandemiyle mücadelenin 
en ön saftaki savaşçılarıdır.
Koronavirüs salgınından dolayı bu yıl 1 
Mayıs Birlik, Mücadele ve Dayanışma 
Günü’nü, 1 Mayıs Haftası olarak kutla-
dık. Şube ve İl Başkanlarımız Valiliklerce 
belirlenen alanlarda sosyal mesafe ku-
ralına uygun şekilde programlar düzen-
ledi. 81 ilimizde emekçi kardeşlerimizle 
birlikte taleplerimizi ve çözüm önerileri-
mizi meydanlarda haykırdık. Gelecek 1 
Mayıslarda kitlesel kutlamalarımızı sür-
düreceğiz.
HAK-İŞ/HİZMET-İŞ olarak gelişmeleri ya-
kından takip ediyor, emekçilerin hak ve 
menfaatlerinin korunması noktasında 
gerekli girişim ve çalışmalarımızı sürdü-
rüyoruz. Üyelerimizi, tüm emekçileri ve 
toplumumuzu bir kez daha salgına kar-
şı dikkatli olmaya, belirlenen kurallara 
eksiksiz uymaya davet ediyor, salgının, 
alınan önlem ve tedbirlerle bir an evvel 
atlatılarak normal hayata dönülmesini 
temenni ediyoruz.
Koronavirüsle mücadeleyi hep birlikte 
kazanacağız.
Allah yar ve yardımcımız olsun.
Evde Kal, Sağlıklı Kal Türkiyem…
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CORONAVİRÜS SALGININA KARŞI ÜYELERİMİZ VE 
TÜM HALKIMIZ İçİN MÜCADELEMİZ SÜRÜYOR

Dünya Sağlık Örgütü tarafından salgın ola-
rak ilan edilen COVİD 19 virüsünün yayılım 
hızının durdurulması için kamu otoriteleri 
tarafından zorunlu olarak bazı tedbirler 
alınmaktadır. Alınan tedbirler işçi ve iş-
veren tüm kesimlere sosyal ve ekonomik 
olarak bir maliyet oluşmaktadır. Üyelerimi-
zin salgından korunması için tedbirler ya-
nında ekonomik haklarını korumak üzere 
işverenlerle görüşmelerimiz sürmektedir. 
Tüm dünya ve bizler elbette ki hayatımı-
za birdenbire giren bu durum karşısında 
kaygılıyız, ancak milli ve manevi değerleri 
son derece güçlü ve temsil etmekten gu-
rur duyduğumuz tüm üyelerimizden bilim 
insanlarının çağrılarına uyarak kendilerini 
korumalarını ve dua etmelerini önemle 

rica ediyoruz. Salgı-
nın en çok zarar 
verdiği 65 yaş 
üzeri insanları-
mızın uyarılma 
şeklinin azar-

lama, kınama 

ve öfkeye dönüşmesini, sanki virüsün se-
bebi, yayanı onlarmış gibi davranılmasını 
tasvip etmemiz mümkün değildir. Haddin 
aşılarak onlar için endişenin saygısızlık ve 
duygusuzca davranmaya dönüştürülmesi, 
onlar için, bu günler geçtiğinde virüsten 
daha kalıcı hasar verebilir olacağı unutul-
mamalıdır. “Evde kal”, “Hayat eve sığar”, 
sloganları ile evlerimizde yaşanması iste-
nilen bu dönemin, hayatın hızlı akışında 
birlikte zaman geçiremediğimiz ailemizle 
geçirebileceğimiz “fırsat zamanlar” olarak 
değerlendirilmesini öneriyoruz.
Ev ve aile kavramlarımızın, modernizm ile 
birlikte sohbet etmeyi bile unuttuğumuz, 
dışarıda kendi akranları ile zaman geçiren 
çok sevgili büyüklerimizle anlam kazandı-
ğını bir daha hatırlatmak isteriz. Tek başı-
na yaşayan yaşlılarımızın yardımına koşan, 
destek veren gönlü güzel insanlarımıza da 
şükranlarımızı ve teşekkürlerimizi iletmek 
isteriz. Bu zor koşullarda salgının kendileri 
için de risk olduğunun farkında olmasına 
rağmen, çalışmak zorunda olan ülkemizin 

fedakâr insanlarına ve üyelerimize azami 
koruma önlemleri içinde çalışma koşulla-
rının sağlanması için HİZMET-İŞ Sendikası 
olarak gayret göstermekteyiz. Bu konuda 
sorunları çok sıkı bir şekilde takip etmek-
teyiz. Tüm teşkilatımız, örgütlü olduğumuz 
işyeri ve işletmelerde işçi sağlığı ve güven-
liği kurallarına uyulup uyulmadığı konu-
sunda sürekli üyelerimiz ile istişare halinde 
bulunmakta ve üyelerimizin sorunlarına 
en kısa sürede çözüm üretmektedir. Hiz-
met-İş Sendikası olarak üyelerimizin hakla-
rına sahip çıkmak için yer ve zaman sınırı 
olmaksızın çalışmaktayız.
Yaşanan salgının toplumsal sağlık dışında 
ekonomik olarak da hasarının çok ciddi bo-
yutlara ulaşması muhtemel görünmekte-
dir. Dünya ekonomileri ile birlikte ülkemiz 
de bu yeni duruma adapte olmaya çalış-
maktadır. Yaşanan süreç içerisinde üyele-
rimizin ekonomik hak kaybına uğramaması 
için azami dikkat ve özen gösterilerek, üye-
lerimiz yalnız bırakılmamaktadır. Salgının 
oluşturduğu yeni gerçekler ışığında mekân 
olarak birlikte çalışmanın azaldığı bir top-
lumsal yapıda, tek tek ama birlikte olma-
nın yol ve yöntemlerini oluşturmaktayız.
Sendikamızın dijital platformlarını yalnız-
lık yaşayan çalışanlarımız için örgütlenme, 
hak arama ve birlikte moral bulma mekân-
ları olarak kullanmaktayız. Diğer yandan 
süreci yöneten kamu otoritelerince alınan 
ekonomik tedbirlerin, üyelerimizde bir hak 
kaybı yaratmaması için çabalarımız sür-
mektedir. 
Sendikamız uzaktan çalışma, kısa çalışma 
ödeneği, telafi çalışması, ücret garanti 
fonu gibi hukuksal konuları yakından takip 
etmektedir.

"Halkımızın salgından korunma tedbirlerine azami dü-
zeyde uyması ve bu sürecin en az kayıpla atlatılması en 
büyük temennimizdir. HİZMET-İŞ Sendikası olarak gö-
revimizin başındayız. Üyelerimiz ve tüm halkımız için 
mücadelemiz sürmektedir."
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"çALIŞANLARIN CAN GÜVENLİĞİ SAĞLANMALIDIR"

Konfederasyonumuz HAK-İŞ Yönetim 
Kurulu tarafından yapılan açıklamada, 
“Dünyanın dört bir yanında hızla yayılan ve 
ölümlere neden olan Koronavirüs Hastalı-
ğı (COVİD-19) maalesef ülkemizi de etkisi 
altına almıştır. Hastalığın bulaşma riski göz 
önünde bulundurularak çalışma hayatının 
da bu risk dikkate alınarak yeniden düzen-
lenmesine ihtiyaç bulunmaktadır” denildi.
Açıklamada, “Sosyal mesafe kavramı dik-
kate alınarak, çalışma hayatı yeniden dü-
zenlenmeli, çalışanlar arasındaki temasın 
en aza indirilmesi için önlemler alınmalıdır. 
İşçi ve işverenlerin, çalışma hayatının bütün 
taraflarının, toplumun bütün kesimlerinin 
olayı ciddiye alması ve buna uygun önlem-
ler alması, bugünümüzü ve yarınımızı kur-
taracak, bu süreçten en az zararla çıkma-
mızı sağlayacaktır” görüşlerine yer verildi.
HAK-İŞ Yönetim Kurulu tarafından yapılan 
yazılı açıklamada şu görüşlere yer verildi:
“Dünyanın dört bir yanında hızla yayılan ve 
ölümlere neden olan Koronavirüs Hastalı-
ğı (COVİD-19) maalesef ülkemizi de etkisi 
altına almıştır.
Hastalığın bulaşma riski göz önünde bu-
lundurularak çalışma hayatının da bu risk 
dikkate alınarak yeniden düzenlenmesine 
ihtiyaç bulunmaktadır.
Sosyal mesafe kavramı dikkate alınarak, 
çalışma hayatı yeniden düzenlenmeli, çalı-
şanlar arasındaki temasın en aza indirilme-
si için önlemler alınmalıdır.
İşyerlerinde, maske ve eldiven gibi koru-
yucu ve temizlik malzemeleri ile dezen-

fektanlar temin edilerek, kullanımı teşvik 
edilmelidir.
İşçi ve işverenlerin, çalışma hayatının bütün 
taraflarının, toplumun bütün kesimlerinin 
olayı ciddiye alması ve buna uygun önlem-
ler alması, bugünümüzü ve yarınımızı kur-
taracak, bu süreçten en az zararla çıkma-
mızı sağlayacaktır.
HAK-İŞ’e bağlı sendikalarımız, örgütlü ol-
duğu işyerlerinde, işverenle yakın işbirliği 
içerisinde Koronavirüs ile mücadele konu-
sunda aktif ve etkin görev almalı, denetim 
görevini yerine getirmeli ve süreci yönet-
melidir. Sendikalarımızın örgütlü olduğu 
işyerlerinde, kurulan İş Sağlığı ve Güvenliği 
Kurulları harekete geçirilerek, Koronavirüs 

ile mücadele kapsamında gereken önlem-
leri almalıdır. Üretimin ve işin devam ettiği 
bütün işyerlerinde, Sağlık Bakanlığımızın 
yaptığı uyarılar dikkate alınarak, iş sağlığı 
ve güvenliği kapsamında gereken önlemler 
alınmalıdır.
HAK-İŞ Konfederasyonu olarak, insan sağ-
lığının bütün değerlerin üstünde olduğuna 
olan inancımızla Koronavirüs hastalığına 
karşı alınan tedbirlerde öncü olduk, erken 
davrandık.
Dünyanın pek çok ülkesini etkisi altına alan 
ve ülkemizde de görülen Koronavirüs has-
talığı nedeniyle Sağlık Bakanlığımız ve Ko-
ronovirüs Bilim Kurulu tarafından yapılan 
açıklamalara uygun olarak bütün etkinlik-
lerimizi iptal ettik. Konfederasyonumuza 
bağlı sendikalarımızdan da gereken önlem 
ve tedbirleri almalarını istedik.
Genel Merkez binamızda virüse karşı 
dezenfektasyon çalışması yaptık. Genel 
Merkez Personelimizin sosyal mesafe 
kavramını dikkate alarak çalışmalarını yü-
rütmelerini istedik. Yiyecek ve içeceklerin 
tek kullanımlık malzemelerle dağıtılması 
yöntemini benimsedik. Bunun yanı sıra 
bina içerisindeki dezenfeksiyon malzeme-
lerin kullanımı ve kişisel hijyen konusunda 
gerekli önlemleri aldık. Üyelerimizi, çalı-
şanları ve toplumun tamamını bir kez daha 
Sağlık Bakanlığımız tarafından yayınlanan 
14 kurala, yurtdışından gelecek vatandaş-
larımızı da 14 günlük izolasyon kuralına 
uymaya davet ediyoruz.”

İşçi ve işverenlerin, 
çalışma hayatının bütün 
taraflarının, toplumun 

bütün kesimlerinin olayı 
ciddiye alması ve buna 
uygun önlemler alması, 

bugünümüzü ve yarınımızı 
kurtaracak, bu süreçten 
en az zararla çıkmamızı 

sağlayacaktır.
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ARSLAN, CuMHuRBAŞKANLIĞI’NDA 
KORONAVİRÜSLE MÜCADELE EŞGÜDÜM 
TOPLANTISI’NA KATILDI

Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 
başkanlığında, Çankaya Köşkü’nde ger-
çekleştirilen Yeni tip Koronavirüsle (Ko-
vid-19) mücadele kapsamında düzenle-
nen “Koronavirüsle Mücadele Eşgüdüm 
Toplantısı”na katıldı.
Toplantıya, Cumhurbaşkanı Yardımcısı 
Fuat Oktay ile Cumhurbaşkanlığı Kabine-
si üyeleri, Cumhurbaşkanlığı Ekonomi ve 
Sağlık Politikaları kurulları üyeleri, kamu 
kurum ve kuruluşları yöneticileri ile sivil 
toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.

“Kriz Dayanışma ile Aşılacaktır” 
Genel Başkanımız Mahmut Arslan, top-
lantıda yaptığı konuşmada, toplumu il-
gilendiren önemli bir konuda bütün ta-
rafların bir araya getirilmesi dolayısıyla, 
Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdo-
ğan başta olmak üzere Sağlık Bakanımız 
Fahrettin Koca, tüm bakanlarımıza ve 
Cumhurbaşkanlığı çalışanlarına teşekkür 
etti. Arslan, Aile Çalışma ve Sosyal Hiz-
metler Bakanımız Zehra Zümrüt Selçuk’a 
da toplantı öncesinde sosyal tarafları 
bir araya getirip görüşlerimizi aldığı için 

teşekkürlerini iletti. Arslan, “Krizin daya-
nışma ile aşılacağına inanıyoruz. Sağlık 
Bakanımızın, yeni sağlık çalışanların işe 
alınması önerisini destekliyoruz. Gerçek-
ten çok zor şartlarda özveri ile çalışan 
tüm sağlık çalışanlarına teşekkür ediyo-
rum” dedi.
Sağlık Bakanlığımızın koruyucu malzeme-
ler konusundaki ihtiyaçları karşılamasın-
dan dolayı teşekkürlerini ileten Arslan 
“İki yüz bine yakın işçi sağlık çalışanlarını 
kutluyorum. Onların daha iyi şartlarda 
görev yapmalarını sağlamak için atılan 
adımlara teşekkür ediyorum” dedi.
“İşçi çıkarma Yasaklansın” 
Arslan, Koronavirüs krizi süresince, kriz 
bahane edilerek işçi çıkarmaların yasak-
lanmasını ve bu yasakların korona teh-
didi bitene kadar devam etmesini, işçi 
çıkarmayan işverenlerin de teşviklerle 
desteklenmesini önerdi.
Arslan, “İdari izinler, yıllık izinler, kısa 
çalışma ödenekleri ile çalışanların işten 
çıkarılmadan desteklenmesini talep edi-
yoruz” dedi.
Arslan, sosyal tarafların görüşlerinin de 
alındığı toplantı için Cumhurbaşkanı Er-
doğan’a teşekkür ederken, alınan ve açık-
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lanan kararların ülkemiz ve çalışma haya-
tı için hayırlı olması dileğinde bulundu.
Erdoğan: “Evinizden Çıkmayın”
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 
bugüne kadar hastalığın kontrol altında 
tutulmasıyla ilgili sağlık önlemleri ve di-
ğer tedbirleri peyder pey hayata geçir-
diklerini belirterek, tedbirleri hayata ge-
çirmeye devam ettiklerini söyledi.
“Bugün bize düşen görevde, gereken her 
türlü tedbiri alarak, takdiri Allah’a bırak-
maktır” diyen Erdoğan, “İşte bu anlayışla, 
ülkemizin de maruz kaldığı bu virüs teh-
didinin en kısa sürede bertaraf edilmesi 
için devlet olarak tüm imkânlarımızı se-
ferber ettik. Bu süreçte en büyük görev, 
fert fert milletimize düşüyor. Milletimin 
her bir ferdinden ricam, KOVİD-19 tehdi-
di geçene kadar, mümkün olduğu kadar 
evlerinden çıkmamalarıdır. Kontrol altın-
da tutamayacağımız her türlü temas, bizi 
virüs taşıyıcısı haline getirebilir. Kendimiz 

zarar görmesek de, taşıdığımız virüsü, 
Allah muhafaza, sevdiklerimize bulaştıra-
rak, hastalanmalarına, hatta ölümlerine 
yol açabiliriz” dedi.
“Mecburiyeti Olmayan 
Vatandaşımız Evinden çıkmamalı”
Sosyal mesafe ne kadar korunursa ve 
sosyal hareketlilik ne kadar azaltılırsa, 
virüsün yayılma hızı, yol açtığı tehdidin 
o derece düşeceğini kaydeden Erdoğan 
şu açıklamalarda bulundu; “Toplu ulaşım 
araçları ve kapalı mekânlar başta olmak 
üzere, insanların çok yakın mesafede bu-
lundukları, ortak kullanıma açık her yer, 
virüsün potansiyel yayılma alanlarıdır. 
Herhangi bir şekilde virüse maruz kalmış 
tek bir kişinin, ikazları dinlemeyip, gerek-
siz yere dışarıda dolaşması halinde, gün 
içinde yüzlerce kişiye bunu bulaştırma 
ihtimali vardır. Vakit, gönlümüzce gezme 
değil; tedbir, tefekkür, tevekkül, okuma, 

dinginlik vaktidir. Vakit; sevdiklerimiz 
başta olmak üzere, toplumun tamamı 
için kendimizden fedakârlık etme vakti-
dir. Mecburiyeti olmayan hiçbir vatan-
daşımız, tehdit ortadan kalkana kadar, 
evinden çıkmamalı, kimseyle temas et-
memelidir. İşlerine giden vatandaşları-
mız, mesai bitimiyle birlikte hemen ev-
lerine dönmeli, kapıdan girer girmez de, 
kimseyle temas etmeden ilk iş sabunla 
ellerini, yüzünü yıkamalıdır. İster kamu, 
ister özel olsun tüm iş yerlerinde de vi-
rüsün yayılma ihtimalini en aza indirecek 
tedbirlerin tamamı alınmalıdır.”
Erdoğan, hiçbir virüsün Türkiye’den, Türk 
Milletinin birliğinden, beraberliğinden, 
kardeşliğinden, alınan ve alınacak tedbir-
lerden daha büyük olamayacağını ifade 
etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ekonomi ve ça-
lışma hayatına ilişkin önlemler paketinin 
detaylarını açıkladı.
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ARSLAN, BAKAN SELçuK İLE KORONAVİRÜS 
İSTİŞARE TOPLANTISINA KATILDI

EMEK KONuKEVİMİZ SAĞLIK çALIŞANLARINA 
TAHSİS EDİLDİ

Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 18 
Mart 2020 tarihinde, Aile, Çalışma ve 
Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt 
Selçuk Başkanlığı’nda Yeni tip Koronavi-
rüs ile mücadele kapsamında işçi, işve-

ren, memur sendika ve konfederasyon 
temsilcileriyle gerçekleştirilen istişare 
toplantısına katıldı. 
Toplantıda, Yeni tip Koronavirüs ile müca-
delede çalışma hayatında alınan önlem-

ler, yapılan çalışmalar ve süreci atlatmak 
için birlikte nasıl bir çalışma yapılması ge-
rektiğine dair karşılıklı görüş alışverişinde 
bulunuldu.

Koronavirüs salgınına karşı ülkemizin 
tüm birimlerinin ortaya koyduğu başarı-
lı uygulamalar tüm dünyaya örnek oldu. 
Bu süreçte HAK-İŞ/HİZMET-İŞ Sendikası 
olarak, elimizdeki bütün imkânlarımızla 

sağlık çalışanlarımıza destek olduk ve ol-
maya devam edeceğiz. Genel Başkanımız 
Mahmut Arslan’ın başkanlığında Genel 
Yönetim Kurulumuz’un aldığı karar neti-
cesinde, Sendikamızın sosyal tesisi ‘Emek 

Konukevi’, ülkemizi bu virüsten korumak 
için gece gündüz çalışan sağlık çalışanla-
rımızın hizmetine sunuldu.
HİZMET-İŞ Sendikası olarak Koranavirüs 
salgıyla mücadele eden tüm emekçile-
rimizin ve devletimizin verdiği bu büyük 
mücadelede her zaman yanlarında ola-
cağız.
Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan 
Genel Sekreterimiz ve Emek Konukevi 
Yönetim Kurulu Başkanı Remzi Karataş, 
“Sendikamız bünyesinde faaliyet göste-
ren Emek Konukevimiz, 26 Mart 2020 
tarihinden itibaren Koronavirüs salgını 
ile canla başla mücadele eden sağlık ça-
lışanlarımıza tahsis edilmiştir. HİZMET-İŞ 
olarak her zaman devletimizin ve mille-
timizin yanında yer alacağız. Geçtiğimiz 
zorlu süreci birlik ve beraberlik içerisinde 
en kısa zamanda atlatmayı Allah’tan ni-
yaz ediyorum” dedi.
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HİZMET-İŞ’ten 
Milli Dayanışma Kampanyasına 

Tam Destek
HAK-İŞ/HİZMET-İŞ Sendikası olarak, Covid-19 ile mücadele sürecinde ekonomik 

anlamda zarar gören ihtiyaç sahiplerine destek amacıyla başlatılan ‘Milli Dayanışma 
Kampanyası’nı destekliyoruz.

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından, Coronavirüs 
salgınıyla mücadelenin kesintisiz sürdürülebilmesi ve bu süreçte geçimini 

sağlamakta zorlanan ihtiyaç sahiplerine yardım çalışmalarına destek amacıyla, 
#BizBizeYeterizTürkiyem etiketiyle başlatılan Milli Dayanışma Kampanyası’nı 

önemsiyor ve destekliyoruz.
Dünyayı etkisi altına alan böylesi büyük bir badirenin milli birlik ve beraberlikle 

aşılacağına inanıyoruz.
HİZMET-İŞ Sendikası olarak 42 yıldır olduğu gibi bugün de devletimizin ve 

milletimizin yanında olduğumuzu belirtiyoruz.
Teşkilat mensuplarımız ve tüm üyelerimizi kampanyaya destek olmaya çağırıyoruz.

Biz Bize Yeteriz Türkiyem Hesap Numaraları
TC. Ziraat Bankası AŞ Ankara Kamu Kurumsal Şubesi-1745 – 

IBAN: TR 65 0001 0017 4503 2156 2050 21
TC. Ziraat Katılım Bankası AŞ Ankara Kurumsal Şubesi – 

IBAN: TR 22 0020 9000 0014 3597 0000 45
Türkiye Vakıflar Bankası TAO Kolej Şubesi – 
IBAN: TR 55 0001 5001 5800 7310 2018 04

Türkiye Vakıf Katılım Bankası AŞ Ankara Kurumsal Şubesi – 
IBAN: TR 45 0021 0000 0003 4994 7000 01
Türkiye Halk Bankası AŞ Bakanlıklar Şubesi – 
IBAN: TR 34 0001 2009 4080 0005 0002 30

Ayrıca, SMS ile destek olmak için tüm operatörlerden KORONA yazıp 8119’a kısa 
mesaj göndererek kampanyaya 10 TL bağışta bulunabileceksiniz.
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Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın Türkiye’nin Koronanvirüs (Covid-19) ile mücadelesine yönelik 
“Biz Bize Yeteriz Türkiyem” sloganıyla başlattığı Milli Dayanışma Kampanyasına Sendikamız  
HAK-İŞ/HİZMET-İŞ 1 MİLYON 837 BİN TÜRK LİRASI destek verdi.
Genel Yönetim Kurulu üyelerimiz, profesyonel ve ücretli şekilde çalışan yöneticilerimiz ve sendika 
çalışanlarımız örnek olması gereken büyük bir dayanışma ruhu ortaya koyarak, “Biz Bize Yeteriz Türkiyem” 
sloganıyla başlatılan Milli Dayanışma Kampanyasına destekte bulundu.
Genel Yönetim Kurulu üyelerimiz, profesyonel ve ücretli şekilde çalışan yöneticilerimiz ve personellerimiz 
1 aylık maaşlarını bağışladı. Şube başkanları ve kurul üyeleri ile il başkanları ise hakkı huzur ücretlerinin 
½’sini bağışlarken, danışmanlar da ücretlerinin yahut telif ücretlerinin ½’sini bağışlayarak 1 Milyon 5 Yüz 
77 bin TL bağışta bulundu. Ayrıca HAK-İŞ’in 1 Milyon Türk lirası ile başlattığı kampanyaya da 260 bin TL 
katkıda bulunularak toplamda 1 milyon 837 bin TL bağışlandı.

HAK-İŞ ve HİZMET-İŞ’li olmanın ruhuna uygun davranıldı
Genel Başkanımız Mahmut Arslan, sendikamızın yönetici ve çalışanlarına gösterdikleri duyarlılıktan dolayı 
teşekkür etti.
HİZMET-İŞ teşkilatının dünyanın neresinde ve ne şekilde olursa olsun sıkıntılar karşısında hep duyarlı 
davrandığını belirten Arslan, HİZMET-İŞ teşkilatının her türlü felaket karşısında yardım eli uzatmayı bir 
görev kabul ettiğini kaydetti.
Bütün dünyada tarihte görülmemiş bir hızla yayılan Covid-19 salgınının ülkemizde de hızla yayılmaya ve 
can almaya devam ettiğine dikkat çeken Arslan, salgın nedeniyle yüzbinlerce emekçilerin zor durumda 
kaldığını belirtti.
Kayıtlı ve sendikal örgütlülüğün olduğu yerlerde kısa çalışma ödeneği gibi geçici tedbirlerle krizin yükünün 
önemli bir kısmını çalışanların üstlenmiş durumda olduğunu belirten Arslan, “Ülkemizin geleceği için, 
milletimizin sağlığı ve selameti için başta sağlık, belediyeler, emniyet ve silahlı kuvvetlerde zorunlu olarak 
çalışması gereken emekçilerimiz çok zor şartlarda, hayatları pahasına çalışıyorlar. Böylesi zor zamanda 
duyarlılığımızı bir kez daha göstermek durumundayız” ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tarafından “Biz Bize Yeteriz Türkiyem” sloganıyla başlatılan Milli 
Dayanışma Kampanyasına HİZMET-İŞ ailesi olarak 1 Milyon 837 bin TL destekte bulunduklarını belirten 
Arslan, “Teşkilat mensuplarımız bu zor zamanda bir kez daha HAK-İŞ ve HİZMET-İŞ’li olmanın manasına 
ve ruhuna uygun davranmıştır. Allah hepsinden razı olsun, yapılan hayırları kabul 
etsin” dedi.

HİZMET-İŞ’TEN, 
‘Biz Bize Yeteriz’ Kampanyasına  

1 Milyon 837 Bin Tl Destek

Arslan, Herkesi Kampanyaya Katılmaya Çağırdı
Maddi durumu müsait olan herkesi kampanyaya katılmaya 
davet eden Arslan, ülkemizin, milletimizin ve insanlığın Covid-19 
felaketinden kurtulması için tedbirlere uyulmasını istedi.
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Konfederasyonumuz HAK-İŞ’in Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tarafından “Biz Bize 
Yeteriz Türkiyem” sloganıyla başlatılan Milli Dayanışma Kampanyasına 1 Nisan 2020 tarihinde 
1 MİLYON TÜRK LİRASIYLA başlattığı destek, 3 MİLYON TÜRK LİRASINA ulaştı” dedi.
Genel Başkanımız Mahmut Arslan, yaptığı yazılı açıklamada şunları kaydetti:
“Biz Bize Yeteriz Türkiyem” sloganıyla başlatılan Milli Dayanışma Kampanyası’na HAK-İŞ 
Konfederasyonu olarak 1 Milyon Türk lirası ile başlattığımız bağışımız, 3 MİLYON TÜRK 
LİRASINA ulaştı. 3 MİLYON TÜRK LİRASI bağış miktarına, Konfederasyonumuza bağlı 
sendikalarımızın, çalışanlarımızın ve mensuplarımızın katkıları sayesinde el birliğiyle ulaştık. 
Kampanyaya canı gönülden destek veren sendikalarımıza ve teşkilat mensuplarımıza 
gönülden teşekkür ediyoruz.
HAK-İŞ Konfederasyonu olarak kurulduğu tarihten bu yana sadece emeğin hakkını arayan 
bir konfederasyon değil, aynı zamanda bağrından çıktığımız toplumun bütün meseleleri ile 
yakından ilgilendik. Ülkemizde yaşanan bütün meselelere samimiyetle eğildik. Ülkemizin bize 
ihtiyacı olduğu her durumda milli ve yerli bir duruş sergiledik ve sergilemeye devam ediyoruz.
“Biz Bize Yeteriz Türkiyem” Kampanyası ile milletimizin dayanışma ruhu 
bir kere daha ortaya çıkmıştır. Kampanyaya, sivil toplum kuruluşlarının, 
siyasetin temsilcilerinin, gençlerimizin, çocuklarımız ve yaşlılarımız 
olmak üzere toplumumuzun bütün kesimlerinin destek verdiğini 
görmek bizi son derece mutlu etmiştir.
Tarihten bu yana, milletimiz en zor zamanlarda ırk, din, dil ayrımı 
yapmadan vatanımızın birliği, beraberliği ve bütünlüğü için nasıl 
tek vücut olduysa bugün de salgınla mücadelede aynı kararlığı 
göstermektedir. Bu zor günleri atlattığımızda milletimizin 
gösterdiği birlik, beraberlik ve dayanışma ruhu bizden sonraki 
nesiller için emsal teşkil edecektir.
Koronavirüs salgınıyla mücadelede hükümetimizin toplumun 
bütün kesimlerine ulaşarak desteklerde bulunmasını 
memnuniyetle karşılıyoruz. HAK-İŞ Konfederasyonu olarak 
biz de bu sürece katkıda bulunmaktan onur duyuyoruz. 
Koronavirüs salgının bir an evvel ülkemizde ve dünyada en 
az hasarla sona ermesini temenni ediyoruz.”

HaK-İŞ’in, 
‘Biz Bize Yeteriz Türkiyem’  

Kampanyasına Desteği

3 Milyona Ulaştı
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Genel Başkanımız Mahmut Arslan, Cumhurbaşkanımız tarafından “Biz Bize Yeteriz 

Türkiyem” sloganıyla başlatılan Milli Dayanışma Kampanyasına gösterilen duyarlılıktan 

dolayı HİZMET-İŞ Teşkilatımıza teşekkür etti.

Arslan, teşekkür mesajında şunları kaydetti:

“Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın Türkiye’nin Koronavirüs (Covid-19) ile 

mücadelesine yönelik “Biz Bize Yeteriz Türkiyem” sloganıyla başlattığı Milli Dayanışma 

Kampanyasına Sendikamız HAK-İŞ/HİZMET-İŞ 1 milyon 837 bin TL bağış yaptı.

Bağış kampanyasına Genel Yönetim Kurulu üyelerimiz, şube ve il başkanlarımız ve 

yönetim kurulları, danışmanlar, sendikamızın genel merkezinde, şubelerinde ve iktisadi 

işletmelerinde görev yapan çalışanlarımız maaşlarını bağışlayarak destek olmuşlardır.

Biz Bize Yeteriz Türkiyem" Kampanyasına bir maaş bağış yapalım çağrımıza uyarak 

destek veren tüm teşkilat mensuplarımıza teşekkür ediyorum. Rabbim bağışlarınızı 

yüce katında kabul ve makbul eylesin.

Virüs nedeniyle ortaya çıkan kriz sonucu yüzbinlerce evladımız işini aşını kaybetti. 

Böylesi kriz dönemlerinde millet olarak dayanışmamızı ortaya koymamız gerekiyor. 

Bizim çağrımıza cevap vererek işini, aşını kaybeden evlatlarımızın ocağının tütmesine 

destek oldunuz. Yoksulları, yetimleri bu zor dönemde yalnız bırakmadınız. Onların hasbi 

dualarını aldınız. Biliyorum hepinizin ihtiyaçları çok ancak imkânlarımız da sınırlı. Bu 

sınırlı imkânlarınızla, Türkiye’nin ve HAK-İŞ’ in en büyük sendikasına yakışan desteğiniz, 

fedakârlığınız için çok çok teşekkür ederim.

Büyük HİZMET-İŞ ailesi ülkemizin bize ihtiyacı olduğu her durumda milli ve yerli bir 

duruş sergilemiş olup, sergilemeye devam etmektedir. 

Rabbim yaptığınız hayırlarınızı yüce katında kabul ve makbul eylesin.

Bu zor günlerin bir an evvel sona ermesini, sevdiklerimizle güzel ve sağlıklı günlere 

kavuşmamızı rabbim tez zamanda nasip etsin.”

Arslan’dan Teşkilatımıza 
Bağış Teşekkürü

"Tüm Teşkilatımıza Bağış Kampanyasına 
Destekleri İçin Teşekkür Ederiz"



HAK-İŞ/HİZMET-İŞ Genel Başkanı Mahmut 
Arslan, “Sayın Cumhurbaşkanımızın açık-
ladığı tedbir paketinde yer alan imkanlar-
dan istifade edecek firmalar için istihdam 
kaybına yol açmamaları ön şartının geti-
rilmiş olmasından memnuniyet duyduk. 
İşverenlerimizin de desteklerde istihdamı 
koruma şartına harfiyen riayet edeceğine 
inanıyoruz. Emeğinden başka sermayesi 
olmayan, kıt kanaat geçinen emekçilerin 
işsiz kalması, maaşlarının ödenememesi, 
ücretsiz izne çıkarılması gibi konuları asla 
kabul etmiyoruz. İşçiler öncelikle idari 
izinli sayılmalı, yıllık ücretli izinleri kullan-
dırılmalı, eğer o da sağlanamıyorsa kısa 
çalışma ödeneğinden yararlandırılmalıdır” 
dedi.  Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 
yaptığı yazılı açıklamada şunları kaydetti: 
“Dünyanın dört bir yanında hızla yayılan ve 
ölümlere neden olan Koronavirüs Hastalığı 
(COVİD-19) nedeniyle geçtiğimiz günlerde 
Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan 
başkanlığında bir toplantı yapıldı ve çe-
şitli kararlar açıklandı. Öncelikle Cumhur-
başkanımız Recep Tayyip Erdoğan başta 
olmak üzere Sağlık Bakanımız Fahrettin 
Koca, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Ba-

kanımız Zehra Zümrüt Selçuk’a toplumu 
ilgilendiren önemli bir konuda tarafları bir 
araya getirmeleri dolayısıyla bir kez daha 
teşekkür ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanı-
mızın açıkladığı tedbir paketinde yer alan 

imkânlardan istifade edecek firmalar için 
istihdam kaybına yol açmamaları ön şar-
tının getirilmiş olmasından memnuniyet 
duyduk. İşverenlerimizin de desteklerde 
istihdamı koruma şartına harfiyen riayet 
edeceğine inanıyoruz. 
TÜİK verileri, işsizliğin Türkiye’nin önemli 
bir sorunu olduğunu bir kez daha ortaya 
koymuştur. TÜİK verilerine göre, 2019 yı-
lında ülke genelinde işsiz sayısı bir önceki 
yıla göre 932 bin kişi arttı ve 4 milyon 469 
bin kişiye ulaştı. Koronavirüs krizi bahane 
edilerek işçi çıkarmaların yasaklanmasını 
ve bu yasakların korona tehdidi bitene ka-
dar devam etmesini, işçi çıkarmayan işve-
renlerin de teşviklerle desteklenmesini ta-
lep ediyoruz. Emeğinden başka sermayesi 
olmayan, kıt kanaat geçinen emekçilerin 
işsiz kalması, maaşlarının ödenememesi, 
ücretsiz izne çıkarılması gibi konuları asla 
kabul etmiyoruz. Yaşadığımız bu sürecin, 
idari izinler, yıllık izinler, kısa çalışma öde-
nekleri ile çalışanların işten çıkarılmadan 
atlatılması en büyük beklentimizdir. Aksi 
halde işsiz stoklarımıza yeni işsizler ekle-
necek ve Türkiye yeni bir sorunla karşı kar-
şıya kalacaktır. 
Bu süreçte sendikalarımıza da büyük gö-
rev düşmektedir. Sendikalarımızın örgütlü 
olduğu işyerlerinde, kurulan İş Sağlığı ve 
Güvenliği Kurulları harekete geçirilerek, 
Koronavirüs ile mücadele kapsamında 
gereken önlemleri almalıdır. Üretimin ve 
işin devam ettiği bütün işyerlerinde, Sağ-
lık Bakanlığımızın yaptığı uyarılar dikkate 
alınarak, iş sağlığı ve güvenliği kapsamında 
gereken önlemler alınmalıdır. 
HAK-İŞ olarak, yaşanan bu krizin dayanış-
ma ile aşılacağına inanıyoruz. Koronavi-
rüse karşı topyekün mücadeleye, adil ve 
hakkaniyetli olmak kaydıyla her türlü fe-
dakarlığı yapmaya hazırız. İşçi ve işveren-
lerin, çalışma hayatının bütün taraflarının, 
toplumun bütün kesimlerinin olayı ciddiye 
alması ve buna uygun önlemler almasının 
bu süreçten en az zararla çıkmamızı sağla-
yacağına inanıyoruz.”

ARSLAN: “DESTEKLERDE İSTİHDAMI 
KORuMA ŞARTINA TÜM İŞVERENLER 

HARfİYEN RİAYET ETMELİ”

Sayın Cumhurbaşkanımızın 
açıkladığı tedbir paketinde 

yer alan imkânlardan 
istifade edecek firmalar 
için istihdam kaybına yol 
açmamaları ön şartının 
getirilmiş olmasından 
memnuniyet duyduk. 

İşverenlerimizin de 
desteklerde istihdamı 

koruma şartına harfiyen 
riayet edeceğine 

inanıyoruz. 
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Genel Başkanımız Mahmut Arslan, Yeni 
Koronavirüs Salgınının Ekonomik ve Sos-
yal Hayata Etkilerinin Azaltılması Hakkın-
da Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel 
Kurulunda kabul edilen torba kanunun 
uygulanmasına ilişkin açıklamalarda bu-
lundu. Arslan, ücretsiz izin uygulamasının 
istismar edilmemesi gerektiğini belirte-
rek, “Ücretsiz izin uygulamasının istismar 
edilmesini ve keyfi uygulamaları önlemek 
konusunda en büyük sorumluluk işveren-
lerdedir” dedi. 
HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan yap-
tığı yazılı açıklamada şunları kaydetti:
“Devletimiz Koronavirüs salgınının önlen-
mesi amacıyla tüm kurum ve kuruluşla-
rıyla büyük bir mücadele vermektedir. Bu 
mücadelenin en büyük kahramanları baş-
ta sağlık sektöründe görev yapan emekçi-
lerimiz olmak üzere tüm çalışanlarımızdır. 
Sayın Cumhurbaşkanımız liderliğinde tüm 
dünyaya örnek olan birçok tedbir ve politi-
ka hayata geçirilmiştir. 
Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsa-
mında çalışma hayatına yönelik alınacak 
ekonomik ve sosyal tedbirleri de içeren 
Torba Kanun Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaş-
mıştır.  
HAK-İŞ olarak, kanun teklifine ilişkin öneri-
lerimiz de kısa çalışma ödeneğinin işlevsel 

hale getirilmesi ve mağduriyetlerin azal-
tılması için uygunluk tespitinden vazgeçil-
mesi gerektiğini vurgulamıştık. Uygunluk 
testinin tamamlanması beklenmeksizin 
işveren beyanı doğrultusunda uygulama 
yapılacak olması memnuniyet vericidir. 
HAK-İŞ olarak, Sayın Cumhurbaşkanımızın 
talimatları, Hazine ve Maliye Bakanımız 
Sayın Berat Albayrak ve Aile, Çalışma ve 
Sosyal Hizmetler Bakanımız Sayın Zehra 
Zümrüt Selçuk’un büyük çabalarıyla haya-
ta geçirilen torba kanun kapsamında işten 
çıkarmaların yasaklanmasını çok önemli 
bir adım olarak görüyoruz ve kendilerine 
çalışanlar adına teşekkür ediyoruz.  
Çalışanlar için getirilen bu önemli düzen-
lemeye ek olarak, fesih yasakları sebebiyle 
ücretsiz izin uygulamasının istismara açık 
olmasını çalışanlarımız açısından endişe 
verici buluyoruz. Ücretsiz izin uygulaması-
nın, özellikle ekonomik nedenlerle kötüye 
kullanılabilecek nitelikte olduğunu düşü-
nüyoruz.
“İstismarın Engellenmesinde En Büyük So-
rumluluk İşverenlerindir”
Ücretsiz izin uygulamasının istismar edil-
mesini ve keyfi uygulamaları önlemek ko-
nusunda işverenlere büyük bir sorumluluk 
düşmektedir. Burada işverenlere çağrımız, 
çalışanların istenmeyen durumlar ve mağ-
duriyetlerle karşılaşmasını önlemek ama-

cıyla, öncelikle kısa çalışma ödeneği uygu-
lamasını hayata geçirmeleridir.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı-
mız torba kanunda belirtilen ücretsiz izin 
uygulamasına ilişkin yaptığı açıklamada 
“İşverenlerimizin mümkün olduğu sürece 
bu şartları sağlayan bütün çalışanlar için 
öncelikli olarak kısa çalışma ödeneğine 
başvuracaklarına, bu şartları taşımayan 
çalışanları için de bu ücretsiz izin nakdi 
destek modelini uygulayacaklarına inanı-
yoruz. Biz de bunu kontrol edeceğiz” de-
miştir. 
Sayın Bakanın bu önemli açıklamasında 
belirttiği üzere; Kısa çalışma ödeneği uy-
gulamasında, uygunluk testinin tamam-
lanmasının beklenmeyeceği, işverenlerin 
beyanının esas alınacağı göz önünde bu-
lundurulmalı ve işverenler öncelikle kısa 
çalışma ödeneğine başvurmalıdır.
Ücretsiz izin uygulamasının istismar edil-
mesini önlemek amacıyla; Bakanlığın, iş-
verenlerin uygulamalarını takip etmesini, 
sosyal tarafların da katılımıyla bir izleme 
mekanizması kurulmasını, gerekirse bu 
konuda bir uygulama tebliği yayınlayarak, 
bir yöntem ortaya koymasını ve uygulama 
birliğini sağlamasını önemli bir adım ola-
rak görüyoruz.”

"İSTİSMARIN ENGELLENMESİNDE EN 
BÜYÜK SORuMLuLuK İŞVERENLERİNDİR"

Arslan: "Ücretsiz İzin uygulaması İstismar Edilmemeli"

Arslan: "HAK-İŞ olarak, Sayın Cumhurbaşkanımızın 
talimatları, Hazine ve Maliye Bakanımız Sayın Berat Albayrak 
ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanımız Sayın Zehra 
Zümrüt Selçuk’un büyük çabalarıyla hayata geçirilen torba 
kanun kapsamında işten çıkarmaların yasaklanmasını 
çok önemli bir adım olarak görüyoruz ve kendilerine 
çalışanlar adına teşekkür ediyoruz."
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Yeni Koronavirüs (Covid-19) Salgının Eko-
nomik ve Sosyal Hayata Etkilerinin Azaltıl-
ması Hakkında Kanun ile bazı kanunlarda 
değişiklik yapılmasına dair Kanun teklifi 
meclise sunulmuş ve 19 Nisan 2020 tari-
hinde yasalaşmıştır.
Meclis tarafından kabul edilen torba ka-
nunda toplu iş sözleşmesi süreçleri, kısa 
çalışma ödeneği, fesih yasağı, işçilere 
nakdi ücret desteği ödenmesi, ücretsiz 
izin ve genel sağlık sigortası ile ilgili dü-
zenlemeler yapılmıştır.
1.TOPLu İŞ SÖZLEŞMESİ 
SÜREçLERİNİN uZATILMASI
23 Mart 2020 tarihinde Aile, Çalışma ve 
Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından 
Çalışma Genel Müdürlüğünün ve görevli 
makam Çalışma İŞKUR İl Müdürlüklerinin 
toplu iş sözleşmesi faaliyetleri durdurul-
muştur.
Bu durdurmada, sendikalara düşen yü-
kümlülüklere ilişkin açık bir düzenleme 
yer almamaktaydı ancak bu yeni kanun 
düzenlemesi ile sendikalar yönünden 
tüm süreçleri uzatılmıştır.
Torba kanun 8. Maddesi (I) bendinde yer 
verilen düzenlemeyle;

Toplu iş sözleşmesinin yapılması, toplu iş 
uyuşmazlıklarının çözümü ile grev ve lo-
kavt süreçlerinin üç ay süreyle uzatılma-
sı; uzatma üzerine taraflar açısından hak 
kayıplarına neden olmaması bakımından, 
Kanunda yer alan hak düşürücü sürelerin 
de aynı sürede uzatılması öngörülmüştür.
Cumhurbaşkanı bu süreyi bitiminden iti-
baren 3 ay daha uzatmaya yetkilidir.
Düzenlemenin amacı nedir?
Düzenlemeni amacı, kanunun genel ge-
rekçesi ile paralel olup, Covid-19 ile mü-
cadele kapsamından temasın aza indiril-
mesi ve virüsün yayılımının önlenmesidir.
Bu kapsamda, toplu iş sözleşmesi görüş-
meleri dahil pek çok toplantının ertelen-
mesi düzenlenmiştir.
Mevcutta devam eden TİS 
prosedürleri için nasıl bir yol 
izlenmelidir?
Toplu iş sözleşmesi süreci, bu maddenin 
yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 3 AY 
SÜRE İLE uzatılmıştır. Toplu sözleşme sü-
recine ilişkin tüm süreler 3 ayın sonunda 
kaldığı yerden devam edecektir.

TİS görüşmelerinin yapılması, im-
zalanması halinde bir yaptırımı var 
mıdır?
Madde düzenlemesinde, özel bir yaptı-
rım öngörülmemiştir.
Ancak, genel olarak Covid-19 ile müca-
dele kapsamında, İçişleri Bakanlığının 
16/03/2020 tarihli ve 89780865-153-
E.5361 sayılı yazısı ile SİVİL TOPLUM 
KURULUŞLARININ (DERNEK, VAKIF GİBİ) 
genel kurulları ve sivil toplum kuruluş-
larının eğitimler dâhil insanları TOPLU 
OLARAK BİR ARAYA GETİREN HER TÜRLÜ 
TOPLANTI ve faaliyetleri (icrai zorunlu-
luk gerektiren yönetim faaliyetleri hâriç) 
16.03.2020 Pazartesi saat 24:00 itibariy-
le geçici olarak ertelenmesine karar ve-
rilmiştir.
Bu kararlara aykırı şekilde, insanları toplu 
olarak bir araya getiren her türlü toplan-
tıya, toplu iş sözleşmesi görüşmeleri de 
eklenebilir. Dolayısıyla bu tedbirlere ay-
kırı hareket edenler ile ilgili idari ve adli 
yaptırımlar söz konusu olabilmektedir.
2.fESİH YASAĞINA İLİŞKİN 
DÜZENLEME
fesih Yasağı Kim İçin Getiriliyor?

COVID-19 İLE MÜCADELEYİ ÖNGÖREN 
TORBA YASAYLA İLGİLİ HİZMET-İŞ’İN 

DEĞERLENDİRMELERİ
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Fesih yasağı sadece İŞVEREN için getiri-
liyor. Bu dönemde işçinin 4857 sayılı İş 
Kanunun 24. Maddesine dayalı derhal 
fesih hakkı veya sebepsiz fesih hakkı sı-
nırlandırılmıyor.
Yasak Hangi çalışanları Kapsıyor?
Herhangi bir iş veya hizmet sözleşmesine 
bağlı olan tüm çalışanları kapsıyor.
fesih Yasağının Süresi Ne Kadardır?
Kanun maddesinin yürürlüğe girdiği ta-
rihten itibaren 3 aydır.  Bu sürenin, 6 aya 
kadar uzatılmasına cumhurbaşkanı yetki-
lidir.
fesih Yasağının İstisnası Nedir?
İşveren tarafından, işçinin ahlak ve iyi 
niyet kurallarına uymayan hallerin bu-
lunması halinde fesih yasağı söz konusu 
değil. Bu hallerin bulunması halinde iş-
veren, işçinin iş sözleşmesini derhal haklı 
nedenle feshedebilecektir. Bu şekilde ya-
pılacak fesihlerde, işçi kıdem tazminatına 
hak kazanamamaktadır.
4857 Sayılı İş Kanunun 25. Maddesinin 
1. Fıkrası Iı. Bendinde Sayılan Ahlak Ve İyi 
niyet Kurallarına Uymayan Haller;
a) İş sözleşmesi yapıldığı sırada bu söz-
leşmenin esaslı noktalarından biri için 
gerekli vasıflar veya şartlar kendisinde 
bulunmadığı halde bunların kendisinde 
bulunduğunu ileri sürerek yahut gerçeğe 
uygun olmayan bilgiler veya sözler söyle-
yerek işçinin işvereni yanıltması.
b) İşçinin, işveren yahut bunların aile 
üyelerinden birinin şeref ve namusuna 
dokunacak sözler sarf etmesi veya davra-
nışlarda bulunması yahut işveren hakkın-
da şeref ve haysiyet kırıcı asılsız ihbar ve 
isnadlarda bulunması.
c) İşçinin işverenin başka bir işçisine cin-
sel tacizde bulunması.
d) İşçinin işverene yahut onun ailesi üye-
lerinden birine yahut işverenin başka 
işçisine sataşması, işyerine sarhoş yahut 
uyuşturucu madde almış olarak gelmesi 
ya da işyerinde bu maddeleri kullanması.
e) İşçinin, işverenin güvenini kötüye kul-
lanmak, hırsızlık yapmak, işverenin mes-
lek sırlarını ortaya atmak gibi doğruluk ve 
bağlılığa uymayan davranışlarda bulun-
ması.
f) İşçinin, işyerinde, yedi günden fazla ha-
pisle cezalandırılan ve cezası ertelenme-
yen bir suç işlemesi.
g) İşçinin işverenden izin almaksızın veya 
haklı bir sebebe dayanmaksızın ardı ardı-

na iki işgünü veya bir ay içinde iki defa 
herhangi bir tatil gününden sonraki iş 
günü yahut bir ayda üç işgünü işine de-
vam etmemesi.
h) İşçinin yapmakla ödevli bulunduğu gö-
revleri kendisine hatırlatıldığı halde yap-
mamakta ısrar etmesi.
ı) İşçinin kendi isteği veya savsaması 
yüzünden işin güvenliğini tehlikeye dü-
şürmesi, işyerinin malı olan veya malı 
olmayıp da eli altında bulunan makinele-
ri, tesisatı veya başka eşya ve maddeleri 
otuz günlük ücretinin tutarıyla ödeyeme-
yecek derecede hasara ve kayba uğrat-
ması.
Ücretsiz İzin Kim Tarafından 
uygulanacaktır?
Düzenlemenin ikinci fıkrasında yer alan 
ücretsiz izi uygulamasını işveren uygula-
yacaktır. İşveren işçiyi 3 ay süre ile ücret-
siz izne gönderebilecektir.
Ücretsiz İzin uygulamasında 
Tamamen Veya Kısmen İfadesi Ne 
Anlama Gelmektedir?
Ücretsiz izin uygulamasının süresi bu 
maddenin yürürlüğe girmesinden itiba-
ren 3 aydır.  Bu süre cumhurbaşkanı tara-
fından 6 aya kadar uzatılabilir.
Bu sürelerde, işveren işçisini 3 ay veya 
uzatma halinde 6 ay ücretsiz izne çıkar-
tabileceği gibi 1 ay, 35 gün, 60 gün, 4 ay 
şeklinde sürelerde de ücretsiz izne ayıra-
bilir.
Ücretsiz İzne Ayrılan İşçi 
Sözleşmesini feshedebilir mi?
İşçinin sözleşmesini feshetmesi bakımın-
dan herhangi bir sınırlama söz konusu 
değildir. Fesih yasağı, işveren yönünden 
yapılacak fesihler için getirilmiştir.
Ancak, ücretsiz izne ayrılan işçinin, iş 
sözleşmesinin feshetmesi halinde nakdi 
destek ödemesini alamayacağı unutul-
mamalıdır.
Ayrıca, getirilen düzenleme ile ücretsiz 
izin hali işçi tarafından haklı fesih sebe-
bi sayılmadığı için işçi kıdem tazminatına 
hak kazanamayacaktır.
fesih Yasağına Aykırı Hareket 
Etmenin Yaptırımı Nedir?
İşveren tarafından, belirlenen fesih yasa-
ğı süresince, fesih yasağına aykırı bir şe-
kilde işçi çıkartılması halinde,  sözleşmesi 
feshedilen her işçi için fiilen işlendiği ta-
rihteki aylık brüt asgari ücret tutarında 
idari para cezası verilir.

İşçi, Haklı Nedenlerin Bulunması 
Halinde İş Sözleşmesini feshedip 
Kıdem Tazminatı Talep Edebilir Mi?
Fesih yasağı süresi içinde, ücretsiz izin 
hali hariç 4857 sayılı kanunun 24. mad-
desinde sayılan işçi açısından belirtilen 
haklı fesih sebeplerinin bulunması halin-
de, işçinin sözleşmesini feshedip kıdem 
tazminatı talep edebileceği kanaatinde-
yiz.
İşçinin Haklı Bir Neden Olmaksızın, 
İş Sözleşmesini feshetmesinin 
Yaptırımı Var mıdır?
İşçinin sözleşmesinin feshetmesi bakı-
mından herhangi bir sınırlama olmadığı 
gibi fesih halinde işçi için bu madde ile 
özel bir yaptırım düzenlenmemiştir.
Ancak, işçi tarafından haklı bir neden 
olmaksızın yapılacak fesihlerde ihbar sü-
resine uyulamaması halinde, işverenin 
ihbar tazminat talep etme hakkı bulun-
maktadır.
İşçiye İş Sözleşmesini Tek Taraflı Feshe-
derek Kıdem Tazminatı Alabilmesine Ola-
nak Sağlayan Fesih Sebepleri (4857 sayılı 
Kanun Madde 24)
Süresi belirli olsun veya olmasın işçi, aşa-
ğıda yazılı hallerde iş sözleşmesini süre-
nin bitiminden önce veya bildirim süresi-
ni beklemeksizin feshedebilir:
Sağlık sebepleri:
a) İş sözleşmesinin konusu olan işin yapıl-
ması işin niteliğinden doğan bir sebeple 
işçinin sağlığı veya yaşayışı için tehlikeli 
olursa.
b) İşçinin sürekli olarak yakından ve doğ-
rudan buluşup görüştüğü işveren yahut 
başka bir işçi bulaşıcı veya işçinin işi ile 
bağdaşmayan bir hastalığa tutulursa.
Ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan 
haller ve benzerleri:
a) İşveren iş sözleşmesi yapıldığı sırada 
bu sözleşmenin esaslı noktalarından biri 
hakkında yanlış vasıflar veya şartlar gös-
termek yahut gerçeğe uygun olmayan 
bilgiler vermek veya sözler söylemek su-
retiyle işçiyi yanıltırsa.
b) İşveren işçinin veya ailesi üyelerinden 
birinin şeref ve namusuna dokunacak 
şekilde sözler söyler, davranışlarda bulu-
nursa veya işçiye cinsel tacizde bulunur-
sa.
c) İşveren işçiye veya ailesi üyelerinden 
birine karşı sataşmada bulunur veya göz-
dağı verirse yahut işçiyi veya ailesi üye-
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lerinden birini kanuna karşı davranışa 
özendirir, kışkırtır, sürükler yahut işçiye 
ve ailesi üyelerinden birine karşı hapsi 
gerektiren bir suç işlerse yahut işçi hak-
kında şeref ve haysiyet kırıcı asılsız ağır 
isnad veya ithamlarda bulunursa.
d) İşçinin diğer bir işçi veya üçüncü kişiler 
tarafından işyerinde cinsel tacize uğra-
ması ve bu durumu işverene bildirmesi-
ne rağmen gerekli önlemler alınmazsa.
e) İşveren tarafından işçinin ücreti ka-
nun hükümleri veya sözleşme şartlarına 
uygun olarak hesap edilmez veya öden-
mezse,
f) Ücretin parça başına veya iş tutarı üze-
rinden ödenmesi kararlaştırılıp da işve-
ren tarafından işçiye yapabileceği sayı ve 
tutardan az iş verildiği hallerde, aradaki 
ücret farkı zaman esasına göre ödenerek 
işçinin eksik aldığı ücret karşılanmazsa 
yahut çalışma şartları uygulanmazsa.
Zorlayıcı sebepler:
İşçinin çalıştığı iş yerinde bir haftadan 
fazla süre ile işin durmasını gerektirecek 
zorlayıcı sebepler ortaya çıkarsa.
Üç Aylık Fesih Yasağı Ve Ücretsiz İzin Sü-
resi Uzatılabilir Mi? Uzatılabilirse Ne Ka-
dar Uzatılabilir?
Maddenin yürürlük tarihinden itibaren 
3 aydır. Cumhurbaşkanı bu süreyi 6 aya 
kadar uzatmaya yetkilidir.
3.İŞçİLERE NAKDİ DESTEK 
YAPILMASINA İLİŞKİN DÜZENLEME
Nakdi Ücret Desteğinden Kimler 
Yararlanabilir?
Nakdi ücret desteği düzenlemesinden;
a. Kısa çalışma ödemesinden yararlana-
mayan ve işveren tarafından ücretsiz izne 
ayrılan işçiler,
 b.15/03/2020 tarihinden sonra 51 inci 
madde kapsamında iş sözleşmesi feshe-
dilen ve bu Kanunun diğer hükümlerine 
göre işsizlik ödeneğinden yararlanama-
yan işçilere yararlanabilecektir.
Nakdi Ücret Desteğinden, Emekli 
çalışanlar Yararlanabilir mi?
Herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşun-
dan yaşlılık aylığı (emeklilik aylığı) alan 
ve çalışmaya devam edenler, nakdi ücret 
desteğinden yararlanamayacaktır.
Nakdi Ücret Desteği Ne Kadar Süre 
Yapılacaktır?
Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten 
itibaren, ÜCRETSİZ İZİN HALİNİN VE İŞ-

SİZLİK HALİNİN DEVAM ETMESİ ŞARTI İLE 
3 ay süre ile SINIRLI OLMAK ÜZERE YAPI-
LACAKTIR.
Bu süre Cumhurbaşkanı tarafından 6 aya 
kadar uzatılabilecektir.
Nakdi Ücret Desteği Hangi Hallerde 
Kesilir?
Ücretsiz izin halinin sona ermesi ve iş-
sizlik durumunun ortadan kalkması yani 
yeni bir işe girilmesi halinde  nakdi des-
tek ödemesi kesilecektir.
Nakdi Ücret Desteği Miktarı Ne Kadardır?
Nakdi destek ödemesi, bir gün için 39,24 
TL’dir.
Nakdi Destek Ödemesinden 
Herhangi Bir Kesinti Yapılacak 
Mıdır? Kesinti Var İse Ne Kadardır?
Nakdi destek ödemesinden sadece dam-
ga vergisi kesintisi yapılmaktadır.
Damga vergisi oranı Binde 7,59’dur.
Buna göre 39,24 TL’den sadece damga 
vergisi kesintisi yapıldığında, 38,94 TL ci-
varı bir miktar ödenecektir.
Nakdi Destek Ödemesi Nasıl 
Yapılacaktır?
Nakdi destek ödemesi doğrudan işçilerin 
hesaplarına yatırılacaktır.
İşveren Tarafından Ücretsiz İzne 
Ayrılan İşçinin, Ücretsiz İzin Haline 
Son Verilmeden fiilen çalıştırılması 
Durumunda Bir Yaptırımı Var 
Mıdır?
İşveren tarafından kanuna aykırı hare-
ket edilmesi halinde, çalıştırılan her işçi 
ve çalıştırıldığı her ay için ayrı ayrı olmak 
üzere fiilin işlendiği tarihteki aylık brüt 
asgari ücret tutarında idari para cezası 
uygulanır.
Yersiz olarak ödenen nakdi ücret deste-
ği ödeme tarihinden itibaren işleyecek 
kanuni faizi ile birlikte işverenden tahsil 
edilir.
Yersiz ödemeden kaynaklı işverenden 
tahsil edilen miktarın sonradan işveren 
tarafından işçiye rücu edilmesi mümkün 
değildir.
Nakdi Destek Ödemesinden 
Yararlananların Sağlık Sigortaları 
Devam Edecek mi?
Maddenin 3. Fıkrası ile getirilen düzenle-
me ile nakdi ücret desteğinden yararla-
nanlardan 5510 sayılı Kanuna göre genel 
sağlık sigortalısı veya genel sağlık sigor-
talısının bakmakla yükümlü olduğu kişi 

kapsamına girmeyenler, aynı kanunun 
60 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (g) 
bendi kapsamında genel sağlık sigortalısı 
sayılırlar ve genel sağlık sigortasına ilişkin 
primleri fondan karşılanır.
4. KISA çALIŞMA ÖDENEĞİNE 
İLİŞKİN DÜZENLEME
Kısa çalışma Başvurusunda 
uygunluk Tespiti Kaldırıldı Mı?
Kısa çalışma başvurularında, iş müfettiş-
leri tarafından yapılacak uygunluk tespiti 
incelemesi tamamen kaldırılmamıştır.
İşveren tarafından Covid-19 sebebiy-
le yapılan başvurular için işverenlerin 
beyanı esas alınarak, uygunluk tespiti 
tamamlanması beklenmeksizin kısa ça-
lışma ödemelerinin yapılacaktır. Sürecin 
hızlandırılması amaçlanmıştır.
İşverenin hatalı bilgi ve belge vermesi ha-
linde, yersiz ödemeler işverenden tahsil 
edilecektir.
Kısa çalışma Ödeneği Nedir?
İşyerindeki çalışma sürelerinin geçici ola-
rak azaltılması veya durdurulması halle-
rinde, üç ayı aşmamak üzere sigortalılara 
çalışamadıkları dönem için gelir desteği 
sağlayan bir uygulamadır.
Kısa çalışma Ödeneğine Hangi 
İşverenler Hangi Şartlarda 
Başvurabilir?
Genel ekonomik, sektörel, bölgesel kriz 
veya zorlayıcı sebeplerle işyerindeki haf-
talık çalışma sürelerinin geçici olarak en 
az üçte bir oranında azaltılması veya sü-
reklilik koşulu aranmaksızın işyerinde fa-
aliyetin tamamen veya kısmen en az dört 
hafta süreyle durdurulması hallerinde 
başvurulabilir.
İçinde bulunduğumuz dönem için Co-
vid-19 salgını, “”dışsal etkilerden kaynak-
lanan dönemsel durumlardan ileri gelen 
zorlayıcı sebep” olarak kabul edilmekte-
dir.
Bu nedenle,  Covid-19 sebebiyle işyerin-
deki haftalık çalışma sürelerini geçici ola-
rak en az üçte bir oranında azaltan veya 
süreklilik koşulu aranmaksızın işyerinde 
faaliyetini tamamen veya kısmen en az 
dört hafta süreyle durduran işverenler 
kısa çalışma başvurusu yapılabilir.
Kısa çalışma Ödeneğinden Hangi 
çalışanlar Yararlanır?
Kısa çalışmaya tabi tutulan işçinin kısa 
çalışmanın başladığı tarihte çalışma süre-
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lerini ve prim ödeme şartlarını sağlamış 
olması gerekmektedir.
Covid-19 etkisiyle yapılan kısa çalışma 
başvurularında, son 60 gün hizmet akdi-
ne tabi olmak kaydıyla son 3 yıl içinde 450 
gün prim ödemiş olması şarttır.
Kısa Çalışma Ödeneği Miktarı Nasıl He-
saplanır? Ödemeler Nasıl Yapılır?
Günlük Kısa çalışma Ödeneği;
Sigortalının SON ONİKİ AYLIK PRİME ESAS 
KAZANÇLARI dikkate alınarak hesaplanan 
GÜNLÜK ORTALAMA BRÜT KAZANCININ 
%60’ıdır.
Bu şekilde hesaplanan kısa çalışma öde-
neği miktarı, AYLIK ASGARİ ÜCRETİN 
BRÜT TUTARININ % 150’SİNİ geçemez.
Ödemeler, işçinin kendisine aylık olarak 
her ayın 5’inde PTT Bank aracılığı ile ya-
pılmaktadır. Ödeme tarihini öne çekmeye 
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı 
yetkilidir. 
NİSAN AYINDA ÖDENECEK GİBİ Miktarın 
tespiti yönünden örnek bir hesap yapmak 
gerekirse,

SADECE ASGARİ ÜCETLİ BİR çALIŞAN İçİN

 Brüt Ücretler Gün Sayıları

Nisan 2019: 2.558,40 TL 30 Gün
Mayıs 2019: 2.558,40 TL 30 Gün
Haziran 2019: 2.558,40 TL 30 Gün
Temmuz 2019: 2.558,40 TL 30 Gün
Ağustos 2019: 2.558,40 TL 30 Gün
Eylül 2019: 2.558,40 TL 30 Gün
Ekim 2019: 2.558,40 TL 30 Gün
Kasım 2019: 2.558,40 TL 30 Gün
Aralık 2019: 2.558,40 TL 30 Gün
Ocak 2020: 2.943,00 TL 30 Gün
Şubat 2020: 2.943,00 TL 30 Gün
Mart 2020: 2.943,00 TL 30 Gün
Günlük Ortalama Brüt Kazanç: 88,49 TL
Günlük Brüt Kısa Çalışma Ödeneği: 53,09 TL
Günlük Damga Vergisi Kesintisi (%0,759): 0,40 TL
Günlük Net Kısa Çalışma Ödeneği: 52,69 TL
Aylık Brüt Kısa Çalışma Ödeneği: 1.592,73 TL
Aylık Damga Vergisi Kesintisi (%0,759): 12,09 TL
Aylık Net Kısa Çalışma Ödeneği: 1.580,64 TL

COVİD-19 TORBA KANuN METNİ

1. Yeni Koronavirüs (Covit -19) 
Salgınının Ekonomik ve Sosyal 
Hayata Etkilerinin Azaltılması 
Hakkında Kanun İle Bazı Ka-
nunlarda Değişiklik Yapılması-
na Dair Torba Kanunun Mad-
desi 8. Bendinin (I) bendinde 
yer verilen düzenleme;
ı) 18/10/2012 tarihli ve 6356 
sayılı Sendikalar ve Toplu İş 
Sözleşmesi Kanunu kapsamın-
daki yetki tespitlerinin veril-
mesi, toplu iş sözleşmelerinin 
yapılması, toplu iş uyuşmaz-
lıklarının çözümü ile grev ve 
lokavta ilişkin süreler bu mad-
denin yürürlüğe girdiği tarih-
ten itibaren üç ay süreyle uza-
tılmıştır. Cumhurbaşkanı, bu 

bentte yer alan üç aylık süreyi 
bitiminden itibaren üç aya ka-
dar uzatmaya yetkilidir.
2.Torba Kanunun 8. madde-
siyle 4857 sayılı İş Kanununa 
aşağıdaki geçici madde eklen-
miştir.
“GEÇİCİ MADDE 10- Bu Kanu-
nun kapsamında olup olma-
dığına bakılmaksızın her türlü 
iş veya hizmet sözleşmesi, bu 
maddenin yürürlüğe girdiği ta-
rihten itibaren üç ay süreyle 25 
inci maddenin birinci fıkrasının 
(II) numaralı bendinde ve di-
ğer kanunların ilgili hükümle-
rinde yer alan ahlak ve iyi niyet 
kurallarına uymayan haller ve 
benzeri sebepler dışında işve-

ren tarafından feshedilemez.
Bu maddenin yürürlüğe girdiği 
tarihten itibaren üç aylık süreyi 
geçmemek üzere işveren işçiyi 
tamamen veya kısmen ücret-
siz izne ayırabilir. Bu madde 
kapsamında ücretsiz izne ay-
rılmak, işçiye haklı nedene da-
yanarak sözleşmeyi fesih hakkı 
vermez.
Bu madde hükümlerine aykırı 
olarak iş sözleşmesini feshe-
den işveren veya işveren veki-
line, sözleşmesi feshedilen her 
işçi için fiilin işlendiği tarihteki 
aylık brüt asgari ücret tutarın-
da idari para cezası verilir.
Cumhurbaşkanı birinci ve ikin-
ci fıkrada yer alan üç aylık sü-
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releri altı aya kadar uzatmaya 
yetkilidir.”
3.Torba Kanunu 6. maddesiyle 
4447 sayılı İşsizlik Sigortası Ka-
nununa aşağıdaki geçici madde 
eklenmiştir.
“GEÇİCİ MADDE 24- Bu mad-
denin yürürlüğe girdiği tarihte 
iş sözleşmesi bulunmakla bir-
likte 4857 sayılı Kanunun ge-
çici 10 uncu maddesi uyarınca 
işveren tarafından ücretsiz izne 
ayrılan ve kısa çalışma ödene-
ğinden yararlanamayan işçiler 
ile 15/3/2020 tarihinden sonra 
51 inci madde kapsamında iş 
sözleşmesi feshedilen ve bu Ka-
nunun diğer hükümlerine göre 
işsizlik ödeneğinden yararla-
namayan işçilere, herhangi bir 
sosyal güvenlik kuruluşundan 
yaşlılık aylığı almamak kaydıy-
la ve 4857 sayılı Kanunun ge-
çici 10 uncu maddesinde yer 
alan fesih yapılamayacak süreyi 
geçmemek üzere, bu süre için-
de ücretsiz izinde bulundukları 
veya işsiz kaldıkları süre kadar, 

Fondan günlük 39,24 Türk Lirası 
nakdi ücret desteği verilir. Yapı-
lan ödemelerden damga vergisi 
hariç herhangi bir kesinti yapıla-
maz.
Birinci fıkra kapsamında ücret-
siz izne ayrılarak nakdi ücret 
desteğinden yararlanan işçinin 
fiilen çalıştırıldığının tespiti ha-
linde işverene, bu şekilde çalış-
tırılan her işçi ve çalıştırıldığı her 
ay için ayrı ayrı olmak üzere fiilin 
işlendiği tarihteki 4857 sayılı Ka-
nunun 39 uncu maddesince be-
lirlenen aylık brüt asgari ücret 
tutarında çalışma ve iş kurumu 
il müdürlüklerince idari para ce-
zası uygulanır ve ödenen nakdi 
ücret desteği ödeme tarihinden 
itibaren işleyecek kanuni faizi ile 
birlikte işverenden tahsil edilir.
Bu madde kapsamında nakdi 
ücret desteğinden yararlanan-
lardan 5510 sayılı Kanuna göre 
genel sağlık sigortalısı veya ge-
nel sağlık sigortalısının bakmak-
la yükümlü olduğu kişi kapsamı-
na girmeyenler, aynı Kanunun 

60. maddesinin birinci fıkrasının 
(g) bendi kapsamında genel sağ-
lık sigortalısı sayılırlar ve genel 
sağlık sigortasına ilişkin primleri 
Fondan karşılanır.
Bakanlık, nakdi ücret desteğine 
ilişkin ödeme usul ve esaslarını 
belirlemeye ve bu maddenin 
uygulanmasına ilişkin ortaya çı-
kabilecek tereddütleri giderme-
ye yetkilidir.”
4.Torba Kanunun 7. maddesiyle 
4447 sayılı Kanuna aşağıdaki ge-
çici madde eklenmiştir.
GEÇİCİ MADDE 25- Yeni Koro-
navirüs (Covid-19) sebebiyle 
işverenlerin yaptıkları zorlayıcı 
sebep gerekçeli kısa çalışma 
başvuruları için, uygunluk tes-
pitinin tamamlanması beklen-
meksizin, işverenlerin beyanı 
doğrultusunda kısa çalışma 
ödemesi gerçekleştirilir. İşvere-
nin hatalı bilgi ve belge vermesi 
nedeniyle yapılan fazla ve yersiz 
ödemeler, yasal faizi ile birlikte 
işverenden tahsil edilir.”
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HAK-İŞ’TEN, SAĞLIK 
ÇALIŞANLARINA YÖNELİK 
EK ÖDEMENİN BÜTÜN 
SAĞLIK EMEKÇİLERİne 
YAPILMASI İÇİN MEKTUP

HAK-İŞ ve HİZMET-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, Aile, Çalışma ve 
Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Sağlık Bakanı Fahrettin 
Koca ve Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’a ülkemizi etkisi altı-
na alan ve ölümlere sebep olan Koronavirüs’le mücadele kapsamında 
Sağlık Bakanımız tarafından açıklanan, sağlık çalışanlarına 3 ay boyun-
ca yapılacak ek ödemenin bütün sağlık çalışanlarını kapsayacak şekilde 
gerçekleştirilmesini, işçi-memur ayrımı gözetmeden hastanede çalışan 
güvenlik personeli, tıbbi sekreterler, temizlik personeli, hastabakıcılar, 
klinik destek işçileri ve teknik personeller ile TİS kapsamındaki işçilere 
de ödeme yaklaşımının yansıtılması taleplerini içeren bir mektup gönder-
di. Arslan mektubunda şu ifadelere yer verdi:

“Sayın Bakanım,

Dünyayı etkisi altına alan Koronavirüs’ün ülkemiz üzerindeki etkisinin bertaraf edilmesi amacıy-
la vermekte olduğunuz büyük mücadeleyi takdirle karşılıyoruz.

Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Zat-ı Alinizin sosyal diyaloğa önem vererek, devletimiz nez-
dinde alınan erken tedbirler, salgınla mücadelede ülkemizi ve sağlık teşkilatımızı dünyada örnek 
bir noktaya taşımıştır.

Salgınının yayılmasını önlemek için yoğun bir gayret ve fedakarlıkla çalışan tüm sağlık emekçi-
lerini şahsınızda tebrik ediyor, bu ulusal mücadeleyi kısa zamanda kazanacağımıza inanıyoruz.

Sağlık emekçilerinin (memur ve sözleşmeli personeller) bu zor süreçte aldıkları büyük risk ve 
insanüstü gayretlerinin, sağlık personellerinin ek ödemelerinin üç aylık zaman diliminde ve 
tavan üzerinden yapılarak ödüllendirilmesi büyük bir sevinçle karşılanmıştır.

Ancak, ödemenin sağlık teşkilatının tamamını kapsamayacak olması, sürekli işçi statüsünde ve 
asgari ücretle çalışan sağlık emekçilerini üzmüş ve üzmekle birlikte harekete geçirmiştir.

Sayın Bakanım,

Sağlık Bakanlığı’na bağlı hastanelerde çalışan eski kadrolu işçilerin toplu iş sözleşmesi süreçleri 
henüz tamamlanamadığından;

31.12.2018 tarihindeki eski ücretleri üzerinden, Türkiye İş Kurumu aracılığıyla istihdam edilen 
kadrolu işçiler, yine toplu iş sözleşmesi sürecinin henüz tamamlanamamış olması nedeniyle, ilk 
işe giriş ücreti olan asgari ücret ile çalışmaya devam etmektedirler.

696 Sayılı KHK ile Sağlık Bakanlığı’nın sürekli işçi kadrolarına geçmiş olan emekçiler, yasal 
düzenleme gereğince toplu iş sözleşmesi sürecine 31 Ekim 2020 tarihinden sonra dâhil ola-
caklardır. Bu nedenle, ücretlerini KHK hükümlerine göre asgari ücret üzerinden almaya devam 
etmektedirler.

Bir başka ifadeyle, Sağlık Bakanlığına bağlı hastanelerde sürekli işçi kadrolarında çalışan eski ve 
yeni kadrolu çalışanlar ile 696 Sayılı KHK’ya tabi kadrolu işçilerin ücretlerinde, son iki yıl içerisin-
de bir iyileştirme yapılamamıştır.

Arz etmiş olduğumuz nedenlerle, Sağlık Bakanlığı’na bağlı hastanelerde temizlik, büro ve 
güvenlik hizmetlerinde çalışan emekçiler başta olmak üzere, işçi kadrolarında fedakârca ve 
sorgusuzca mesai sarf eden bütün çalışanlarımızın ücretlerinde, Coronavirüsle mücadele süreci 
içerisinde iyileştirme yapılmasını veya üç ay süreyle ilave bir ödeme yapılmasını talep ediyoruz.

Asgari ücretle çalışmasına rağmen, aziz milletimizin bu zor günlerinde ülkemiz, devletimiz ve 
milletimizin sağlığı için gece-gündüz yoğun bir azim ve gayretle çalışan sağlık emekçilerinin 
ücretlerinde iyileştirme yapılması veya 3 ay süreyle ilave bir ödeme yapılması çalışanlarımıza 
destek olacak, ülkemizin Coronavirüs ile mücadelesini güçlendirecektir.

İşçiler adına bu taleplerimizi arz ve talep ediyoruz.
MAHMUT ARSLAN

 HAK-İŞ Genel Başkanı
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Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 3 Ni-
san 2020 tarihinde, telekonferans yönte-
miyle Türkiye-AB Karma İstişare Komitesi 
(KİK) heyeti toplantısına katıldı. Toplantı-

ya Genel Başkanımız Mahmut Arslan’ın 
yanı sıra, TOBB, Türkiye KAMU-SEN, ME-
MUR-SEN, TİSK ve TÜRK-İŞ başkanları 
katıldı. Telekonferans ile gerçekleştirilen 

toplantıda Yeni tip Koronavirüs ile müca-
delede çalışma hayatında alınan önlem-
ler ve yapılan çalışmalar hakkında karşı-
lıklı görüş alışverişinde bulunuldu.

ARSLAN, TELEKONfERANS İLE 
AB KİK HEYETİ TOPLANTISINA KATILDI

ARSLAN KORONAVİRÜS’ÜN çALIŞMA HAYATINA 
ETKİLERİNİ DEĞERLENDİRDİ

Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 25 
Mart ve 9 Nisan tarihinde Haber Global 
TV’de, 9 Nisan ve 17 Nisan’da Akit TV’de 

10 Nisan 2020’de de Habertürk TV’ye 
canlı olarak bağlanarak Koronavirüsün 
çalışma hayatına etkilerini, HAK-İŞ’in sal-

gın sürecinde emekçiler için hükümet ta-
rafından beklentilerini aktardı.
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HAK-İŞ ve HİZMET-İŞ Genel Başkanı Mah-
mut Arslan, suyun insan hayatındaki en 
temel ihtiyaçlardan birisi olduğunu belir-
terek, “Koronavirüs suyun hayati önemini 
bir kez daha göstermiştir. Çevre ve Şehir-
cilik Bakanlığı’nın “Koronavirüs önlemleri” 
genelgesiyle belediyelerin hiçbir gerek-
çeyle abonelere yönelik su kesintisi uygu-
lamayacak olmasını son derece yerinde 
bir karar olarak değerlendiriyoruz” dedi.
HAK-İŞ ve HİZMET-İŞ Genel Başkanı Mah-
mut ARSLAN, 22 Mart Dünya Su günü do-
layısıyla yaptığı açıklamada şu değerlen-
dirmelerde bulundu:
“Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkarak 
dünyanın dört bir yanına hızla yayılan ve 
çok sayıda insanın ölümüne neden olan 
Koronavirüs Hastalığı (KOVİD-19) ülkemiz-
de de varlığını göstermiştir. Başta Cum-
hurbaşkanımız ve Sağlık Bakanımız olmak 
üzere bütün kamu kurum ve kuruluşları 
Koronavirüsle mücadele kapsamında can-
la başla çalışmalarını sürdürmektedir.
Koronavirüs hastalığının öksürme, hapşır-
ma sonucu ortaya yayılan damlacıklar ile 
diğer insanların elleri, ağzı, burnu ve göz 
temasıyla bulaştığı dikkate alındığında vi-
rüsün yayılmasını önlemek için alınacak 
kişisel temizlik önlemlerinin önemi bü-
tün uzmanlar tarafından açıklanmaktadır. 
Koronavirüsle mücadelede su ile yapılan 
temizlik ve bol su tüketimi suyun hayati 

önemini bir kez daha ortaya koymuştur.
HAK-İŞ olarak suyu temel ve devredile-
mez bir insani hak olarak görüyor, tüm 
dünyada suyun ticarileştirilmesine karşı 
çıkıyoruz. İnsanların ve canlıların en te-
mel ihtiyaçlarından birisi olan su hakkını 
savunmayı, insanlığı, uygarlığı ve insanca 
yaşanabilirliği korumak olduğunu yıllar-
dır dile getiriyoruz. Çünkü geleceğimiz 
suyumuz kadardır. Koronavirüsle müca-
dele kapsamında Çevre ve Şehircilik Ba-
kanlığı’nın belediyelerin hiçbir gerekçeyle 
abonelere yönelik su kesintisi uygulama-
yacağına ilişkin genelgesi bizim yıllardır 
dile getirdiğimiz görüşlerimizin haklılığını 
ortaya koymuştur. Çevre ve Şehircilik Ba-
kanlığımız son derece yerinde bir karar 
almıştır. HAK-İŞ olarak su sektöründeki 
özelleştirmelere karşı mücadele ediyoruz. 
Suya yapılan yatırımlar eğitim ve sağlık alt-
yapısını beraberinde getirmekte ve kamu 
tarafından yerine getirilmesi gerekmek-
tedir. Bu nedenle su, bütün boyutlarıyla 
kamuda yer almalı, bütün su işletmeleri 
mutlaka kamuya ait olmalıdır. Ulusal, böl-
gesel ve yerel düzeyde su politikalarının 
belirlenmesi ve su kaynaklarının korun-
ması konusunda politikalar temel alınmalı 
ve geliştirilmelidir.
 Her yıl milyonlarca insanın temiz su ye-
rine sağlıksız suya bağlı hastalıklardan ya-
şamını yitirdiği bir dünyada, suyun insan 

ve canlı yaşamında ne kadar önemli ve 
öncelikli olduğunun bilincini taşımalıyız. 
Çünkü su, bütün canlıların hayatını devam 
ettirebilmesi için gerekli olan en temel 
ihtiyaçlardan birisidir. Küresel ısınma, kay-
nakların kirletilmesi, plansız büyüme ve 
su kaynaklarının azalmasıyla kullanılabilir 
ve içilebilir temiz suya erişim konusunda 
yaşanan sıkıntılar artmış, ‘su yoksulluğu’ 
kavramı ortaya çıkmıştır. Bu durum, suyu 
ticari bir meta haline getirmiş ve sorun 
daha büyük bir boyuta ulaşmıştır. Su, en 
temel insan hakkı ve hayatın özüdür. Bu 
yüzden su, ticari bir meta olmaktan çıka-
rılmalıdır.
Ayrıca suyun, doğru kullanımı konusunda 
gereken bilincin oluşturulması, tabiatın 
korunması, su konusundaki farkındalığın 
güçlendirilmesi, insan, doğa ve su için 
herkesin gereken hassasiyeti göstermesi 
gerekmektedir. Bu konuda eğitim ve öğ-
retim yoluyla toplumumuzun çevre ve 
su bilincini arttırmak, suyun doğru şekil-
de kullanımı ile ilgili bilinç oluşturmak ve 
doğayı korumak için gerekli çalışmaların 
hayata geçirilmesini bekliyoruz.
Unutulmamalıdır ki; “Su” canlı hayatın 
olmazsa olmazıdır. Suya yapılan her mü-
dahaleyi insana, doğaya ve hayata karşı 
işlenmiş bir suç olarak görüyoruz. HAK-İŞ 
Konfederasyonu olarak herkesi su konu-
sunda duyarlı olmaya çağırıyoruz.”

ARSLAN: “KORONAVİRÜS SuYuN HAYATİ 
ÖNEMİNİ BİR KEZ DAHA GÖSTERMİŞTİR”
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Genel Başkan Vekilimiz ve HAK-İŞ Genel 
Başkan Yardımcısı Av. Hüseyin Öz, 13 Nisan 
2020 tarihinde, telekonferans yönetimiyle 
Ankara 2 No’lu Şubemizin temsilciler top-
lantısına katıldı.
Toplantıya Genel Başkan Vekilimiz ve HAK-
İŞ Genel Başkan Yardımcısı Av. Hüseyin 
Öz’ün yanı sıra, Ankara 2 No’lu Şube Baş-
kanımız Recep Dere, Ankara 7 No’lu Şube 

Başkanımız Mustafa Genç ve iş yeri sendi-
ka temsilcilerimiz katıldı.
“Salgın Yüzünden Hiçbir Emekçiyi 
Kaybetmek İstemeyiz”
Genel Başkan Vekilimiz Öz, dünyanın ve ül-
kemizin Koronavirüs salgınından dolayı zor 
bir süreçten geçtiğini söyledi.
Cumhurbaşkanlığı başta olmak üzere Sağlık 
Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve Sendikamızın 

yapmış olduğu açıklamaların, alınması ge-
reken tedbirler anlamında sıkı bir şekilde 
takip edilmesi gerektiğini belirten Öz, “Bu 
süreçte her bir arkadaşımızın bu açıkla-
malar ışığında gerekli önlemleri almasını 
istirham ediyorum. Bu salgın yüzünden 
hiçbir emekçimizi, kardeşimizi kaybetmek 
istemeyiz. Teşkilat mensuplarımız ve üye-
lerimizin bu süreci ciddiye alarak gerekli 
hijyen koşullarına uymasını istiyoruz.  Ev-
deki evlatlarımızın, eşlerimizin kısacası aile 
bireylerimizin de aynı şekilde bu süreçte 
dikkat etmesi gerekir. Beraber çalıştığımız 
aynı ortamlarda bulunan arkadaşlarımızın 
da hijyen koşullarına ve sosyal mesafeye 
riayet etmesi gerekmektedir. Hep birlikte 
kurallara uyduğumuz takdirde bu süreci 
en kısa sürede atlatacağımıza inanıyorum” 
şeklinde konuştu.
“Tecrübelerimizi Paylaşmak Bize 
Avantaj Sağlayacaktır”
İşyeri Sendika Temsilcilerimizin alınması 
gereken tedbirler konusunda büyük çaba 
sarf ettiğini kaydeden Öz, “1930’lu yıllarda 
meydana gelen İspanyol gribinden son-
ra böylesine büyük çaplı bir olayı ilk defa 
yaşıyoruz. Tecrübelerimizi paylaşmak bize 
avantaj sağlayacaktır. Sizler sendikamızın 
temsilcileri olarak bütün yükü sırtınızda 
omuzluyorsunuz. Gösterdiğiniz emekler-
den dolayı teşekkür ediyorum” dedi. Genel 
Başkan Vekilimiz Öz, Ankara 2 No’lu Şube 
Başkanımız Recep Dere’ye toplantıyı tertip 
etmesinden dolayı teşekkür etti. Toplantı, 
Genel Başkan Vekilimiz Öz’ün işyeri sen-
dika temsilcilerimiz ile yaptığı soru-cevap 
bölümüyle son buldu.

GENEL BAŞKAN VEKİLİMİZ ÖZ, TELEKONfERANS 
İLE ANKARA 2 NO’Lu ŞuBEMİZİN TEMSİLCİLER 
TOPLANTISINA KATILDI



Genel Başkan Vekilimiz ve HAK-İŞ Genel 
Başkan Yardımcısı Av. Hüseyin Öz, 3 Nisan 
2020 tarihinde İstanbul Büyükşehir Bele-
diyesi Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu 
ile telekonferans yöntemiyle konuşarak 
Koronavirüs (KOVİD-19) salgının İstan-
bul’daki çalışma ve yönetim hayatına etki-
lerini değerlendirdi.
Telekonferans yöntemiyle gerçekleştirilen 
toplantıya, İstanbul Büyükşehir Belediye 
Başkanı Ekrem İmamoğlu, Genel Başkan 
Vekilimiz ve HAK-İŞ Genel Başkan Yardım-
cısı Av. Hüseyin Öz, İBB Genel Sekreteri 
Yavuz Erkut, DİSK Genel Sekreteri Adnan 
Serdaroğlu, TİSK Genel Sekreteri Akansel 
Koç, İstanbul Esnaf ve Sanatkarlar Odaları 
Birliği Başkanı Faik Yılmaz, Sabancı Hol-
ding CEO’su Barış Oran, İstanbul Büyükşe-
hir Belediye Başkanı Danışmanı Ertan Yıl-
dız ve TÜRK-İŞ İstanbul 1. Bölge Temsilcisi 
Adnan Uyar katıldı.
“Bütün Sosyal Taraflarla Bir Araya 
Geldik”
Genel Başkan Vekilinmiz Av. Hüseyin Öz, 
“Genel Başkanımız Mahmut Arslan’ın siz-
lere selamlarını iletiyorum. Ekonomi Poli-
tikaları Kurulu adı altında bu organizasyo-
nun yapılmış olmasını HAK-İŞ olarak çok 
önemsiyoruz. Bu vesileyle bütün sosyal 
taraflarla bir araya gelmiş bulunuyoruz. 
Bu görüşmenin yapılmasını sağlayan İs-

tanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ek-
rem İmamoğlu’na ve ekibine çok teşekkür 
ediyorum” dedi.
“İstanbul’da Yapılacak Her çalışma 
Bizi Yakından İlgilendiriyor”
HAK-İŞ’in İstanbul Büyükşehir Belediyesi 
sınırları içerisinde ve İstanbul Büyükşehir 
Belediyesi bünyesindeki İETT Genel Mü-
dürlüğü’nde ve iştiraklerinde örgütlü ol-
duğunu belirten Öz, “İstanbul genelinde 
birçok belediyede örgütlü bir konfederas-
yonuz. İstanbul’da Konfederasyonumuza 
bağlı sendikalarımızla beraber yaklaşık 
100 bin üye arkadaşımız var. Ailelerini de 
işin içine kattığımız zaman 400 bin kişilik 
bir gruba hitap ettiğimizi ifade edebiliriz. 
Dolayısıyla İstanbul’da yapılacak her çalış-
ma bizi çok yakından ilgilendiriyor” sözle-
rine yer verdi.
Öz’den İmamoğlu’na Teşekkür
“Koronavirüs salgını öncesinde İstanbul 
Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı işyerlerin-
de iştiraklerimizin toplu iş sözleşmelerini 
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız 
Ekrem İmamoğlu’nun destekleriyle ta-
mamladık. Yaklaşık 35 bin arkadaşımızın 
toplu iş sözleşmesi tamamlandı. Bu ne-
denle İstanbul Büyükşehir Belediye Baş-
kanımız Ekrem İmamoğlu’na teşekkür 
ediyorum” diyen Öz, Ayrıca daha önce 
işlerinden olan bir grup arkadaşımız kar-

şılıklı diyalog çerçevesinde, iyi bir diyalog-
la ve iyi bir iletişimle İstanbul Büyükşehir 
Belediye Başkanımız Ekrem İmamoğlu ta-
rafından yeniden işlerine döndürüldüler. 
Koronavirüs salgınıyla mücadele dönemi 
içerisinde bu arkadaşlarımızın evlerinde 
olması, çalışma yaşamına dönme yönün-
de umutlanmış olmalarını gerçekten çok 
önemli buluyoruz. Bu hassasiyetinden 
dolayı İstanbul Büyükşehir Belediye Baş-
kanımız Ekrem İmamoğlu’na çok teşek-
kür ediyorum. Bir diğer önemli konu ise, 
Koronavirüs salgının ülkemizde ortaya 
çıkmasıyla birlikte İstanbul Büyükşehir 
Belediyesi tarafından merkezi hükümetle 
paralel ve daha da ileri bir seviyede karar 
alındı. Söz konusu karara göre çalışanları-
mıza 31 Mart’a kadar idari izin verilmesi 
yönünde karar alındı. Bu kararın çalışan-
larımızın korunması, çalışanlarımızın sağ-
lıklarının muhafaza edilmesi bakımından 
çok önemli sonuçlar doğuracağına inanı-
yorum. Bu vesileyle çalışanlarımız adına 
tekrar teşekkür ediyorum” şeklinde ko-
nuştu.
“İmamoğlu, çalışanlarımızı Korumak 
İçin Elinden Geleni Yapıyor”
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ek-
rem İmamoğlu’nun sahada çalışan işçile-
rin kişisel olarak korunmalarını sağlamak 
amacıyla iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini 
aldığını, kişisel malzemelerini verdiğini 
belirten Öz, “İstanbul Büyükşehir Belediye 
Başkanımız Ekrem İmamoğlu bu yönüyle 
çalışanlarımızı korumak için elinden gele-
ni yapıyor. Onun için bu süreci önemsiyo-
ruz. Ancak halkımızla doğrudan temas ha-
linde olan çalışan arkadaşlarımız, özellikle 
parayla temas halinde olan arkadaşları-
mız bütün alınan tedbirlere rağmen kaygı 
içerisindeler. Sağlıklarını korumak için bu 
süreçte paradan ve birebir temastan uzak 
kalmak istiyorlar” ifadelerini kullandı.
“Vatandaşlarımızın ve İşletmelerimizin 
Geleceğini Teminat Altına Almalıyız”
Koronavirüsle mücadele sürecinin ülke-
miz, milletimiz ve İstanbul açısından çok 

GENEL BAŞKAN VEKİLİMİZ ÖZ,  
İBB BAŞKANI İMAMOĞLu İLE 
TELEKONfERANS YÖNTEMİYLE KONuŞTu

26   |

HABERLER



önemli sonuçlarının olacağını dile getiren 
Öz, “Bu noktada herhangi bir ayrım ya-
pılmadan yerel yönetimlerimizle merkezi 
yönetimimizin birlikte çalışması, bu süreç-
le ilgili her türlü tedbiri beraberce alması 
ve mümkün olduğunca vatandaşımızın 
sağlığını, işletmelerimizin geleceğini ve 
çalışanlarımızın geleceğini birlikte temi-
nat altına almamız gerekiyor. Bütün ça-
bayı ve gayreti bu noktada göstermemiz 
gerekiyor. İstanbul Büyükşehir Belediye 
Başkanımız Ekrem İmamoğlu bunu akıl ve 
gönül birliği şeklinde ifade ettiler. Ben de 
buna iştirak ediyorum ve gerçekten bunu 
önemsiyorum. Millet olarak böylesine 
önemli ve sıkıntılı bir süreçte bunu yapa-
bilmemiz gerekiyor. Başta yöneticilerimi-
zin buna ön ayak olması gerekiyor. Çünkü 
burada artık siyasi bir bakışın, siyasi bir 
söylemin hiçbir anlamı yok. İnsanlarımı-
zın, sağlık çalışanlarımızın ve vatandaşla-
rımızın varlık-yokluk mücadelesine şahit 
oluyoruz. Aynı şekilde işletmelerimizin de 
varlık-yokluk mücadelesine şahit oluyo-
ruz. Burada herhangi bir ayrışmaya mahal 
vermeden bu süreci beraberce tamamla-
mamıza ihtiyaç var” dedi.
Koronavirüsle mücadele sürecinde iş-
letmelerin varlığının büyük bir önem arz 
ettiğini söyleyen Öz, “Eğer işletmeleri-
miz ayakta kalabilirlerse çalışanlarımız 
da ayakta kalabileceklerdir. İşletmelerin 
ayakta kalabilmesi bakımından bugüne 
kadar açıklanan paketler içerisinde kısa 
çalışma ödeneğinin koşullarının biraz 
daha hafifletilmesi ve bu ödenekten iş-
letmelerimizin yararlanmasının önünün 
açılmasına ihtiyaç var. Aynı şekilde işsizlik 
ödeneğinden yararlanma hususunda da 
koşulların hafifletilmesi yönünde alınan 
tedbirler var. Bu tedbirlerin daha da iyileş-
tirilmesi gerekiyor. Bu noktada yapılan ça-
lışmalara biz her zaman destek vermeye 
hazırız” dedi.
“Gıda Güvenliği Büyük Önem 
Taşıyor”
Koronavirüs salgınıyla mücadelede hem 
sürecin devamı sırasında hem de süreç-
ten sonra İstanbul halkının ve çalışanların 
asgari seviyede bu süreçten etkilenmesini 
sağlamak amacıyla gıda güvenliğinin çok 
büyük önem taşıdığını vurgulayan Öz, 
“Gıda güvenliğinin sağlanması bakımın-
dan İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne ve 
merkezi hükümetimize büyük bir görev 

düşüyor. Bu konuda denetimlerin sıklaştı-
rılmasına ihtiyaç var. Turizm, hizmet, ula-
şım ve inşaat sektöründe çalışanlarımızın 
ve işverenlerimizin çok büyük sıkıntıları 
var. Bu sektörlerdeki işyerleri şu anda ça-
lışamaz durumda ve bu işyerlerine bunun 
büyük bir maliyeti olacak. Dolayısıyla çalı-
şanlar üzerinde de maliyeti olacak. Bu kap-
samda işyerlerinden uzakta kalan, evlerin-
de kalan, işlerinden ayrılmak durumunda 
kalan birçok insanımız var. Bu kapsamda 
İstanbul Büyükşehir Belediyemizin İstan-
bul sınırları içerisinde özellikle makul du-
rumda olan vatandaşlarımıza verdiği sos-
yal paket yardımlarını çok önemsiyoruz. 
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız 
Ekrem İmamoğlu sosyal yardım miktarının 
arttırılacağını söylemişti. Gerçekten buna 
ihtiyaç olduğunu düşünüyorum. Bundan 
sonra da bu yardım taleplerinin artarak 
devam edeceğini düşünüyorum” dedi.
“Milli Yardım Kampanyasına 
Destekte Bulunduk”
Merkezi hükümetin yaptığı çağrıyı dikkate 
alarak, özellikle sağlık sektöründeki va-
tandaşların yaşadıkları sorunları dikkate 
alarak Konfederasyonumuz bünyesindeki 
sendikaların sosyal tesislerinin sağlık ça-
lışanlarına tahsis edildiğini hatırlatan Öz, 
“Cumhurbaşkanımız tarafından başlatılan 
milli yardım kampanyasına HAK-İŞ olarak 
destekte bulunduk. HAK-İŞ olarak, İstan-
bul Büyükşehir Belediyemizin krizin etki-
lerinin hafifletilmesi, ortadan kaldırılması 
ve vatandaşlarımıza destek olunması nok-
tasında yapacağı her türlü çalışmaya da 
HAK-İŞ ve HAK-İŞ’e bağlı sendikalar olarak 
destek vereceğimizi Konfederasyonumuz 
adına ifade ediyorum” dedi.

İmamoğlu: “Bütünleşmeye 
İhtiyacımız Var”
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ek-
rem İmamoğlu, dünyada pek çok kuralı 
değiştirecek bir süreçten geçildiğini be-
lirterek, “İstanbul, Türkiye ve dünya için 
çok önemli bir konumda. Burada yapıla-
cak şeyler, atılacak adımlar, öncü birtakım 
çalışmalara katkı sunabilir yöndedir. Buna 
hazır bir deneyim ve insan gücümüz var. 
İstanbul’un ülkenin ve insanlığın gelece-
ğine katkı sunabilen bireylerle olma zo-
runluluğu var. Gerçekten böyle bir bütün-
leşmeye ihtiyacımız var. Bu soruna milli 
meselemiz diyerek sahiplendik ve çözüm 
bulmaya çalıştık ancak ben bu meseleye 
daha ileri dünya ve insanlık meselesi gö-
züyle bakıyorum” dedi.
“Amacımız Bir fotoğraf çekmek ve 
çözüm Üretebilmek”
Bütün katılımcıların görüşlerini şeffaf bir 
şekilde aktarmasından mutlu olduğu-
nu söyleyen İmamoğlu, “Burada temel 
amacımız bir fotoğraf çekmek ve çözüm 
üretebilmek. Yenikapı’daki gösteri merke-
zimiz bu süreçte yardımlaşma ve koordi-
nasyon merkezimiz olarak hizmet veriyor. 
Şimdi de Yenikapı’daki ‘Avrasya Gösteri 
Merkezi’miz ile ilgili bir kurulum yaptık. 
Bürokrasimizin sevk ve idare ettiği bir yer 
ama aynı zamanda sivil katılımın olduğu 
bir bilim kurulumuz var. İstanbul Büyük-
şehir Belediyesi Meclisinde ve TBMM’de 
grubu olan dört büyük partiden temsilci 
talep ettik. Bu koordinasyon merkezi dışa 
açık ve yüksek bilgi akışına sahip. Buradaki 
temsilcilerinde oraya bilgi akışını sağlan-
ması bizleri mutlu edecektir. Katılımınız-
dan dolayı hepinize teşekkür ediyorum” 
diye konuştu.
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Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 696 sa-
yılı KHK ile kadro alan emekçilerin 2 yıldır 
serbest toplu pazarlık haklarını kullanmak 
için sabırla beklediklerini ifade ederek 
“Artık bu işin sona ermesini istiyorsunuz. 
Sabırla, azimle, kararlılıkla bunu bekliyo-
ruz. Çok zorlu süreçlerden geçtik. Ancak 
yılmadık, vazgeçmedik. 31.12.2020 yılın-
dan geçerli Toplu İş Sözleşmesi sürecinin 
yaşadığımız Covid-19 salgını nedeni ile 
öne çekilmesini ve TİS süreçlerinin derhal 
başlatılmasını istiyoruz” şeklinde konuştu.
Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 696 sa-
yılı KHK ile kadro alan emekçilere yönelik 
mesajında şunları kaydetti:

“696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname 
ile kadro alan aziz emekçi kardeşlerim, 
Yaklaşık 2 yıldır serbest toplu pazarlık hak-
kınızı kullanmak için sabırla bekliyor, artık 
bu işin sona ermesini istiyorsunuz.
Biz de sabırla, azimle, kararlılıkla bunu bek-
liyoruz. Çok zorlu süreçlerden geçtik. An-
cak yılmadık. Vazgeçmedik. Sabırla, azimle 
mücadelemizi sürdürdük. 31.12.2020 yı-
lından geçerli Toplu İş Sözleşmesi süreci-
nin yaşadığımız Covid-19 salgını nedeni ile 
öne çekilmesini ve TİS süreçlerinin derhal 
başlatılmasını istiyoruz. En azından yerel 
yönetimler için 30.6.2020 tarihi olarak 
belirtilen TİS süreci ile birleştirilmesini ve 

TİS’ler için bir an önce kamu işveren sendi-
kasına yetki verilerek, toplu sözleşmelerin 
imzalanmasını istiyoruz.
Değerli mücadele arkadaşlarım,
1 Mayıs Birlik, Mücadele ve Dayanışma 
Günü vesilesiyle bu talebimizi bir kez daha 
yüksek sesle haykırıyoruz. 
Kamunun her alanında çok zor şartlarda 
çalışan, ücretlerini serbest toplu pazarlıkla 
artırma imkanı bulamadığımız emekçi kar-
deşlerimizin bekleyişi artık bitsin istiyoruz. 
Toplu İş Sözleşmelerimizi imzalama hakkı-
mızı bir an önce almak istiyoruz. Sabırla, 
umutla, toplu sözleşmesini bekleyen yüz-
binlerce emekçi kardeşimizin artık yüzü 
gülsün istiyoruz. 
Aziz emekçi kardeşlerim. 
Nasıl ki ÖSP Projesini yerle bir ettiysek, 
nasıl ki olmaz denilen kadrolarımızı aldıy-
sak, hiç endişeniz olmasın, serbest toplu 
pazarlık hakkımıza en kısa zamanda kavu-
şup, TİS’lerimizi bir bir gerçekleştireceğiz. 
Bugüne kadar bize güvendiniz. Bize destek 
verdiniz. Büyük başarılara birlikte imza at-
tık. Artık sözleşme zamanı.
En kısa zamanda sizler adına Toplu İş Söz-
leşmeleri imzalamak için Aile, Çalışma ve 
Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na buradan bir 
kez daha çağrı yapıyoruz. 1 Mayıs münase-
betiyle bir kez daha çağrımızı yineliyoruz. 
TİS hakkımızı derhal kullanmak istiyoruz. 
Kardeşlerim, 
Bugüne kadar birlikte yürüdük. Birlikte 
mücadele ettik ve birlikte başardık. Toplu 
iş sözleşmesi mücadelemizi de birlikte ba-
şaracağız.
1 Mayıs Birlik, Mücadele ve Dayanışma 
Günümüz kutlu olsun. 
Yolunuz ve yolumuz açık olsun. 
Ramazanınız mübarek olsun, hepinizi Kon-
federasyonumuz adına saygıyla, muhab-
betle, hürmetle selamlıyorum, saygılar 
sunuyorum.”

“TİS SÜRECİNİN 
DERHAL BAŞLATILMASINI İSTİYORuZ”

ARSLAN’DAN 696 SAYILI KHK İLE KADROYA GEçEN 
EMEKçİLERE MESAJ
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ARSLAN, BAKAN SELçuK İLE 
TELEKONfERANS SİSTEMİ İLE GÖRÜŞTÜ

Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 28 
Nisan 2020 tarihinde, telekonferans sis-

temiyle Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler 
Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ile görüştü.

Görüşmede Genel Başkanımız Mahmut 
Arslan’ın yanı sıra, Aile, Çalışma ve Sosyal 
Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 
TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergun Atalay, Me-
mur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Türkiye 
KAMU-SEN Genel Başkanı Önder Kahve-
ci, DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, 
TİSK Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak 
Akkol, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler 
Bakanlığı Çalışma Genel Müdürü Nurcan 
Önder, KESK Genel Sekreteri Ramazan 
Gürbüz katıldı.
Görüşmede, koronavirüs salgınının çalış-
ma hayatı ve ekonomi üzerindeki etkile-
rinin yanı sıra çalışma hayatının sorunları 
ve çözüm yollarına ilişkin karşılıklı görüş 
alışverişinde bulunuldu.

ARSLAN, BAKAN ALBAYRAK BAŞKANLIĞINDAKİ 
EKONOMİ TOPLANTISINA KATILDI

Genel Başkanımız Mahmut Arslan, Hazine 
ve Maliye Bakanı Berat Albayrak başkan-

lığında 28 Nisan 2020 tarihinde gerçek-
leştirilen Genişletilmiş Finansal İstikrar ve 

Kalkınma Komitesi (FİKKO) toplantısına 
katıldı. İşçi ve işveren kesimi ile ekonomi 
bürokrasisinin katıldığı toplantıda, Ko-
vid-19 salgın sürecinde çalışma hayatı ve 
ekonomide yaşanan gelişmeler, alınan 
önlemler, uygulamada yaşanan sıkıntılar 
ve salgın sonrası için ekonomide atılması 
planlanan tedbirli ve kademeli normalleş-
meye ilişkin adımlara ilişkin değerlendir-
melerde bulunuldu.
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak 
başkanlığında telekonferansla yapılan 
toplantıya Genel Başkanımız Mahmut 
Arslan’ın yanı sıra FİKKO üyeleri, TOBB, 
TÜSİAD, DEİK, TİM, ASKON, MÜSİAD, 
TESK, Türk-İş, Memur-Sen de katıldı.



30   |

HABERLER

Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 29 Ni-
san 2020 tarihinde, Konfederasyonumuz 
HAK-İŞ’e bağlı 81 il başkanı ile telekonfe-
rans yöntemi ile görüştü.
Telekonferans yöntemiyle gerçekleştiri-
len görüşmeye Genel Başkanımız Mah-
mut Arslan’ın yanı sıra, Genel Başkan Ve-
kilimiz ve HAK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı 
Av. Hüseyin Öz, HAK-İŞ Genel Başkan Yar-
dımcısı Dr. Osman Yıldız, HAK-İŞ Genel 
Sekreter Yardımcıları ve HAK-İŞ il başkan-
ları katıldı. Toplantıda, Genel Başkanımız 
Mahmut Arslan, Genel Başkan Vekilimiz 
ve HAK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Av. 
Hüseyin Öz ve HAK-İŞ  Teşkilatlanmadan 
Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Dr. Os-
man Yıldız çalışma hayatına ve gündeme 
ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
HAK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Dr. Os-
man Yıldız, toplantının gündemine ilişkin 
kısa bilgi verdi. Yıldız, HAK-İŞ’in günün 
koşullarına uygun olarak teknolojiyi en iyi 
şekilde kullandığını ve çalışmalarını ona 
göre yeniden düzenlediğini ifade etti. Yıl-
dız, toplantıda illerde gerçekleştirilecek 1 
Mayıs kutlamaları başta olmak üzere Tür-
kiye’nin ve çalışma hayatının yoğun gün-
demine ilişkin bütün konuların ayrıntılı 
bir şekilde değerlendirileceğini söyledi.

“Emekçilere Teşekkür”
Genel Başkanımız Mahmut Arslan, ülke-
mizin Covid-19 salgınıyla mücadelede 
önemli bir başarı öyküsü yazdığını bu 
başarıda emekçilerin de rolü büyük ol-
duğunu belirterek, HAK-İŞ il başkanlıkla-
rı nezdinde bütün emekçilere teşekkür 
etti. Arslan, “Toplumun büyük bir kesimi-
nin evinden çıkmaya imtina ettiği salgın 
döneminde fedakârca, cesurca ve özveri 
ile çalışan başta sağlık, gıda, banka, ta-
şıma, toplu taşıma, güvenlik, temizlik, 
haberleşme, basın, petrol ile kamu ve 
özel bütün sektörlerdeki tüm emekçi 
kardeşlerimize gönülden teşekkür ediyo-
ruz” dedi. Salgınla mücadelede kayıplar 
yaşandığını anımsatan Arslan, hayatını 
kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan 
rahmet, tedavi görenlere de acil şifalar 
dileğinde bulundu.
Covid-19 salgınıyla mücadele kapsa-
mında çalışma hayatına yönelik alınacak 
ekonomik ve sosyal tedbirleri de içeren 
Torba Kanun Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaş-
tığını anımsatan Arslan, söz konusu yasa-
ya ilişkin HAK-İŞ’in yürüttüğü çalışmalar, 
HAK-İŞ’in öneri ve itirazlarına ilişkin açık-
lamalarda bulundu.  Torba kanun kapsa-
mında işten çıkarmaların yasaklanmasını 

çok önemli bir adım olduğunu ifade eden 
Arslan, çalışanlar için getirilen bu önem-
li düzenlemeye ek olarak, fesih yasakları 
sebebiyle ücretsiz izin uygulamasının is-
tismara açık olmasını çalışanlar açısından 
endişe verici olduğu görüşünü dile getir-
di ve yasaya ilişkin HAK-İŞ’in çalışmaları 
hakkında bilgi verdi.
81 İlde 1 Mayıs’ta Alanlardayız 
Arslan, her yıl başka bir ilde 1 Mayıs’ı 
kutlama geleneğini başarılı bir şekilde 
sürdüren HAK-İŞ’in ülkemizi etkisi altı-
na alan salgın sebebiyle bu sene bir ilke 
imza atarak 27 Nisan – 1 Mayıs tarihleri 
arasında beş gün boyunca Emek ve Daya-
nışma Gününü dijital ortamlardan ve sos-
yal medyadan yapılacak paylaşımlarla “1 
Mayıs Haftası” olarak kutluyoruz. Arslan, 
“81 ilimizde emekçi kardeşlerimizle ta-
leplerimizi ve çözüm önerilerimizi mey-
danlarda haykıracağız. Dijital platformlar-
dan, ekranlardan, emekçi kardeşlerimizin 
taleplerini dile getireceğiz. 1 Mayıs haf-
tamız kutlu olsun. Gelecek 1 Mayıslarda 
Türkiye’nin farklı meydanlarında bulu-
şup, taleplerimizi haykıracağız” dedi. 1 
Mayısların, sendikal hareketteki yeri ve 

HAK-İŞ İL BAŞKANLARI TOPLANTISI 
TELEKONfERANS YÖNTEMİYLE GERçEKLEŞTİRİLDİ

Arslan, “Toplumun büyük 
bir kesiminin evinden 

çıkmaya imtina ettiği salgın 
döneminde fedakârca, 

cesurca ve özveri ile 
çalışan başta sağlık, gıda, 

banka, taşıma, toplu 
taşıma, güvenlik, temizlik, 
haberleşme, basın, petrol 

ile kamu ve özel bütün 
sektörlerdeki tüm emekçi 
kardeşlerimize gönülden 
teşekkür ediyoruz” dedi.
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önemine değinen Arslan, “1 Mayıs, çalışma 
hayatının sorunlarının gündeme geldiği, ta-
leplerin yüksek sesle dile getirildiği önemli bir 
gündür.   HAK-İŞ olarak, etkin 1 Mayıs kutlan-
masına büyük önem veriyoruz. HAK-İŞ Konfe-
derasyonu olarak ABD’nin Şikago kentinde yer 
alan “1 Mayıs Birlik, Mücadele ve Dayanışma 
Günü” simgesi olan Haymarket Anıtı’nda 2018 
yılından bu yana Türk işçi hareketini temsil 
etme başarısını sürdürüyoruz” dedi. Arslan, 
ayrıca örgütlenme, toplu sözleşme süreçlerin-
de yaşanan sorunlar ve sendikal faaliyetlere 
ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Toplan-
tıda söz alan HAK-İŞ il başkanları da 1 Mayıs 
öncesinde ve önemli bir gündemde gerçek-
leştirilen toplantı dolayısıyla teşekkür etti ve 
illerinde yürüttükleri faaliyetler ve yaşadıkları 
sorunlara ilişkin görüş ve önerilerini sundular.

Arslan, “81 ilimizde emekçi kardeşlerimizle taleplerimizi ve çözüm önerilerimizi 
meydanlarda haykıracağız. Dijital platformlardan, ekranlardan, emekçi kardeşlerimizin 

taleplerini dile getireceğiz. 1 Mayıs haftamız kutlu olsun. Gelecek 1 Mayıslarda Türkiye’nin 
farklı meydanlarında buluşup, taleplerimizi haykıracağız” dedi. 
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Ulusal ve uluslararası alanda önemli başarılara sahip olan Konfederasyonumuz  

HAK-İŞ’in, TUAC (OECD Sendika Danışma Komitesi) 144. İcra Kurulu toplantısında üyeliği 
kabul edildi. Konfederasyonumuz HAK-İŞ, üyeliğinin kabulüyle sanayileşmiş ve zengin 

ülkelerin emek hareketini temsil eden ailenin bir parçası oldu. HAK-İŞ ve HİZMET-
İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, “HAK-İŞ’in TUAC üyeliği, konfederasyonumuzun 

uluslararası alandaki itibarının ve etkinliğinin yeni bir tescilidir” dedi.
Türkiye dâhil olmak üzere G20’ye yön verip lokomotifini oluşturan ve her alanda 

belirleyici olan ülkelerin çoğunluğu OECD ülkesidir. Konfederasyonumuz HAK-İŞ, uzun 
süreden beri G20 platformlarından birisi olan ve işçilerin çıkarlarını temsil eden L20’de 
aktif ve etkin bir rol oynamaktadır. HAK-İŞ bu süreci TUAC üyeliği ile taçlandırmış oldu.

HAK-İŞ’in TUAC’a üyeliğinin kabul edildiği İcra Kurulu toplantısı esnasında TUAC Başkanı 
Richard Trumpka (ABD’nin AFL-CIO Konfederasyonu Başkanı), TUAC Genel Sekreteri 

Pierre Habbard (Fransa) ve tüm üye kuruluşların açık desteği ve  
sıcak mesajlarıyla kabul edildi.

HAK-İŞ ve HİZMET-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, HAK-İŞ’in TUAC üyeliğiyle 
uluslararası arenada önemli bir başarıya imza attığını belirterek, “HAK-İŞ’in TUAC üyeliği, 

konfederasyonumuzun uluslararası alandaki itibarının ve etkinliğinin yeni bir tescilidir.
Üyesi olduğumuz bütün Uluslararası İşçi Konfederasyonlarında ve dünyanın neresinde 

temsil ediliyorsak, HAK-İŞ’in ilkelerini, politikalarını ve görüşlerini en iyi biçimde 
anlatıyor, dünyadaki bütün işçilerin haklarına kavuşmaları için mücadele ediyoruz. TUAC 

üyeliği ile konfederasyonumuz uluslararası alanda önemli bir başarıya  
daha imza atmıştır” dedi.

OECD Sendika Danışma Komitesi, Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü’nün örgütlü 
işgücü ile önemli bir yüzüdür. TUAC, 31 OECD ülkesinde, 66 milyondan fazla çalışanı 

temsil eden 59 bağlı sendika merkezine sahiptir. Ayrıca Brezilya, Endonezya, Rusya ve 
Güney Afrika’da partner ülkeleri bulunmaktadır. 1948 yılında kurulmuştur ve  

merkezi Paris’te bulunmaktadır.
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Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 13 
Mayıs 2020 tarihinde 55 Şube Başkanı-
mız, 20 İl Başkanımız ve Şube ve İl Yöne-
tim Kurulu Üyelerimiz ile videokonferans 
yöntemi ile görüştü.
Videokonferans yöntemiyle gerçekleşti-
rilen görüşmeye Genel Başkanımız Mah-
mut Arslan’ın yanı sıra, Genel Başkan Ve-
kilimiz ve HAK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı 
Av. Hüseyin Öz, Genel Başkan Yardımcıla-
rımız Halil Özdemir, Celal Yıldız ve Meh-
met Keskin, Genel Sekreterimiz Remzi 
Karataş, Şube ve İl başkanlarımız katıldı.
Toplantıda, Genel Başkanımız Mahmut 
Arslan, Genel Başkan Vekilimiz ve HAK-
İŞ Genel Başkan Yardımcısı Av. Hüseyin 
Öz, Genel Başkan Yardımcılarımız Halil 
Özdemir, Celal Yıldız ve Mehmet Keskin 
çalışma hayatına ve gündeme ilişkin de-
ğerlendirmelerde bulundular.
Türkiye Salgınla Mücadelede 
Başarılı Bir Sınav verdi
Genel Başkanımız Mahmut Arslan, Ko-
ronavirüs salgınıyla mücadelede Türki-
ye’nin önemli bir başarı gösterdiğini söy-
ledi.
Salgınla mücadelede özellikle Sağlık, Be-
lediye ve Kredi ve Yurtlar Kurumu çalı-
şanlarının fedakârlık gösterdiğini belirten 
Arslan, başta sağlık çalışanları olmak üze-
re, gıda, bankacılık, taşıma, toplu taşıma, 
güvenlik, temizlik, haberleşme ve med-
yada çalışan tüm emekçilere gösterdikle-
ri gayretten dolayı teşekkür etti.
Salgınla mücadelenin kararlılıkla devam 
ettiğinin altını çizen Arslan, “Salgın süreci 
devam ediyor, rehavete kapılmadan, ted-
biri elden bırakmamız gerekiyor” dedi.
Arslan, maskesiz dışarı çıkılmaması, sos-
yal mesafeye dikkat edilmesi ve hijyen 
kurallarına harfiyen uyulması tavsiyesin-
de bulundu.
Sendikal çalışmalarımızı dijital 
ortamlarda yürütüyoruz
Koronavirüs salgınının dünyadaki tüm 
planlamaları alt üst ettiğini ifade eden 

Arslan, “Sendikal çalışmalarımızı dijital 
ortamlarda yürütüyoruz. Bu konuda tek-
nik alt yapımızı yeniden düzenleyerek 

aksaklıklara uğramadan çalışmalarımızı 
sürdüreceğiz. Sistem bizi yüz yüze getir-
miyorsa bizim yeni model oluşturmamız 

HİZMET-İŞ GENİŞLETİLMİŞ 
BAŞKANLAR KuRuLu TOPLANTIMIZI 

VİDEOKONfERANS YÖNTEMİYLE YAPTIK
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ve sendikal faaliyetlerimizi sürdürmemiz 
gerekiyor” diye konuştu.
Yeni işyerlerinde örgütlenmeye 
devam edeceğiz
Sendikamızın 2019’da yoğun bir dönem 
geçirdiğini ifade eden Genel Başkanı-
mız Arslan, “Yerel seçimler sonucunda 
yönetimi değişen bazı belediyelerde 30 
bini aşkın üyemizi kaybettik, ancak mü-
cadelemizden vazgeçmedik. Bolu ve İs-
tanbul’da işten atılan arkadaşlarımızın 
işe geri alınması HAK-İŞ ve HİZMET-İŞ’in 
büyük başarısıdır. Sonuç olarak bu süre-
ci el sıkışarak gerçekleştirmiş olmaktan 

memnuniyet duyuyoruz. Yeni işyerlerin-
de örgütlenmeye devam edeceğiz” dedi.
Toplu iş sözleşmesi süreçlerinin Korona-
virüs sebebiyle 3 ay süreyle uzatıldığını 
hatırlatan Arslan, “Bu gecikme sebebiyle 
bazı arkadaşlarımız toplu iş sözleşmesi 
hükümlerinden yararlanamıyor ve mağ-
duriyet yaşıyor. Ancak sorumluluk bizim 
elimizde değil, kanun hükümleri netice-
sinde bu durumdayız. İnşallah önümüz-
deki süreçte zorlukları aşarak yeni toplu 
iş sözleşmeleri imzalayacağız” dedi.

Biz Bize Yeteriz Türkiyem 
Kampanyasına Büyük Destek 
Verdik
Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdo-
ğan tarafından “Biz Bize Yeteriz Türki-
yem” sloganıyla başlatılan Milli Daya-
nışma Kampanyasına HİZMET-İŞ ailesi 
olarak 1 Milyon 837 bin TL destekte bu-
lunduğumuzu hatırlatan Arslan, “Teşkilat 
mensuplarımız bu zor zamanda bir kez 
daha HAK-İŞ ve HİZMET-İŞ’li olmanın 
manasına ve ruhuna uygun davranmıştır. 
Konfederasyonumuz HAK-İŞ’in desteği 
ise 3 Milyon Türk Lirasına ulaştı. Kampan-

Arslan, “Yerel seçimler 
sonucunda yönetimi 
değişen bazı belediyeler-
de 30 bini aşkın üyemizi 
kaybettik, ancak mücade-
lemizden vazgeçmedik. 
Bolu ve İstanbul’da işten 
atılan arkadaşlarımızın 
işe geri alınması HAK-İŞ 
ve HİZMET-İŞ’in büyük 
başarısıdır"
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yaya destek veren sendikalarımıza ve teş-
kilat mensuplarımıza gönülden teşekkür 
ediyoruz. Allah hepsinden razı olsun, ya-
pılan hayırları kabul etsin” diye konuştu.
1 Mayıs’ı 81 İlde Kutladık
Her yıl başka bir ilde 1 Mayıs’ı kutlama 
geleneğini başarılı bir şekilde sürdüren 
HAK-İŞ’in, salgın sebebiyle bu yıl 27 Ni-
san-1 Mayıs tarihleri arasında beş gün 
boyunca Emek ve Dayanışma Günü’nü 
dijital ortamlardan ve sosyal medyadan 
yapılan paylaşımlarla “1 Mayıs Hafta-
sı” olarak kutladığını hatırlatan Arslan, 
1 Mayıs günü ise Valiliklerce izin verilen 
meydanlarda 81 ilde kutlama yaptığımızı 
hatırlattı.
Arslan, “Önümüzdeki 1 Mayıslarda Tür-
kiye’nin farklı meydanlarında buluşup, 
taleplerimizi on binlerce emekçiyle hay-
kıracağız” dedi.
Genel Başkan Vekilimiz Av. Hüseyin Öz, 
HİZMET-İŞ olarak pandemi sürecinde bü-
yük çaba gösterdiğimizi belirtti.
Gece-gündüz demeden, sendikamız 
üyesi olsun olmasın bütün emekçiler ve 

vata n d a ş l a r ı m ı z 
için kapsayıcı bir 
çalışmayı yürüttü-
ğümüzü kaydeden 
Öz, “Yeni bir dö-
nemde yeni bir sü-
reçteyiz. Hiçbir şey 
bundan önce oldu-
ğu gibi olmayacak. 
Bundan önce fiziki 
olarak yaptığımız 
işleri bundan sonra 
ekranlar başında 

yapacağız. Bu dönemde mesafeler tama-
men anlamını kaybetmiştir, sendikacılığın 
mesafelerden,  zamandan ve mekandan 
öte bir meslek olduğunu bir kere daha en 
öğrendik. Bu vesile ile Kars’tan Edirne’ye, 
İstanbul’dan Adana’ya kadar ekran başın-
da başkanlar kurulumuza katılan değerli 
arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum” diye 
konuştu.
Genel Başkanım Vekilimiz Öz, salgın sü-
recinde görevi başında canı pahasına hiz-
met eden başta sağlık çalışanları olmak 
üzere belediye çalışanlarımıza ve diğer 
sektörlerde çalışan emekçilere ede te-
şekkür etti. Genel Başkan Yardımcımız 
Halil Özdemir, salgın sürecinde görev ya-
pan üyelerimize teşekkür etti. Belediye-
ler, sağlık bakanlığı ve Kredi Yurtlar Kuru-
mu’nda çalışan üyelerimizin pandemi ile 
mücadelede canlarını riske atarak görev 
yaptıklarını belirten Özdemir, üyelerimize 
fedakâr çalışmalarından dolayı teşekkür 
etti. Sendikamızın salgına rağmen örgüt-
lenmeye devam ettiğine dikkat çeken 

Özdemir, “Sosyal mesafe kuralına uygun 
olarak toplantılarımızı devam ettiriyoruz, 
ettirmeliyiz” dedi.
Genel Başkan Yardımcımız Celal Yıldız, 
Mali İşler Dairemizin çalışmaları ile gelir 
ve giderler hakkında bilgi verdi.
İşyeri ziyaretlerinin önemine dikkat çe-
ken Yıldız, teşkilat mensuplarımızın işyeri 
ziyaretlerini sosyal mesafe kuralına uy-
gun olarak devam ettirmesi gerektiğini 
söyledi. Genel Başkan Yardımcımız Meh-
met Keskin, örgütsel birlik ve beraberli-
ğin videokonferans yöntemiyle bile olsa 
devam ettirilmesinin önemli olduğunu 
belirtti. Sendikamızın 2019 yılında eşine 
az rastlanır başarılar elde ettiğini belirten 
Keskin, “Bolu ve İstanbul’da işten atılan 
üyelerimizle ilgili mücadelemizi başarıyla 
sonuçlandırdık. Bolu ve İstanbul’da işten 
atılan emekçilerin, Elazığ’da depremze-
delerin yanında olmamız önemliydi, bun-
dan dolayı sendikamızdan gurur duyuyo-
rum” dedi.
Koronavirüs salgınının manevi değerleri-
mizin hatırlanması ve daha yoğun yaşan-
masına vesile olduğunu kaydeden Keskin, 
salgın sebebiyle hayatını kaybedenlere 
Allah’tan rahmet, tedavisi devam eden 
vatandaşlarımıza acil şifalar diledi.
Genel Sekreterimiz Remzi Karataş, Koro-
navirüs salgınına karşı Genel Merkezimiz, 
teşkilatlarımız ve Emek Konukevi’mizde 
alınan tedbir ve önlemler hakkında bilgi 
verdi.
Şube ve İl Başkanlarımız da söz alarak, 
yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi ver-
diler.

Arslan, “Sendikal 
çalışmalarımızı dijital 
ortamlarda yürütüyoruz. 
Bu konuda teknik 
alt yapımızı yeniden 
düzenleyerek aksaklıklara 
uğramadan çalışmalarımızı 
sürdüreceğiz. Sistem bizi 
yüz yüze getirmiyorsa bizim 
yeni model oluşturmamız 
ve sendikal faaliyetlerimizi 
sürdürmemiz gerekiyor”
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HAK-İŞ ve HİZMET-İŞ Genel Başkanı Mah-
mut ARSLAN, iş sağlığı ve güvenliğini 
temel insan hakkı olarak değerlendirdik-
lerini belirterek, HAK-İŞ’in Koronavirüs 
günlerinde iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin 
konuları bir raporda topladığını söyledi. 
Arslan, Covid-19’a yakalanmanın “iş ka-
zası” mı “meslek hastalığı” mı sayılacağı 
konusunda netlik bulunmadığına dikkat 

çekerek, Yargıtay kararları ve yasal dü-
zenlemeler doğrultusunda işçinin, Koro-
navirüs hastalığına işyerinde, işverence 
sağlanan bir taşıtla işe gidiş geliş esna-
sında ve işverenin görevlendirdiği yerde 
yakalanması durumunda iş kazası olarak 
değerlendirebileceğini ifade etti. Arslan, 
Uluslararası Sendikalar Konfederasyo-
nu (ITUC)’nun da Koronavirüsün meslek 

hastalığı olarak değerlendirmesi gerekti-
ğine ilişkin görüş bildirdiğini belirtti. Ars-
lan ayrıca, bu ayrıntılı değerlendirmeler 
ışığında bir yasal düzenleme yapılması 
gerektiğine dikkat çekti.
Arslan, iş kazası ve meslek hastalıklarını 
önlemenin yolunun sendikal örgütlen-
meden geçtiğine dikkat çekerek şunları 
kaydetti;
“Örgütlenmenin teşvik edilmesi ile kayıt 
dışı istihdam, eksik ücret gösterilmesi gibi 
çalışma hayatının en önemli sorunlarının 
önüne geçilebilmektedir. Buna ek olarak 
kayıtlı işyerlerinin denetiminin kolaylıkla 
gerçekleştirilmesi, sendika temsilcileri-
nin yetkinliklerinin arttırılarak iş sağlığı 
ve güvenliği kültürünün benimsenme-
si desteklenebilir. Yaşadığımız pandemi 
sürecinin bize sendikaların önemini bir 
kez daha göstermiştir. Sendikal örgüt-
lülüğü teşvik mekanizmalarına ihtiyaç 
vardır. Sendikal örgütlülüğün ve Toplu iş 
sözleşmesi düzeninin olduğu işletmelere 
vergi yükümlülüğü vb. konularda teşvik 
verilmesi sendikal örgütlülüğü güçlendi-

KONfEDERASYONuMuZ HAK-İŞ’TEN KORONA 
GÜNLERİNDE İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİ RAPORu

Arslan, "İş Kazalarını Önlemenin Yolu Sendikal 
Örgütlenmeden Geçer"
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HAK-İŞ KONfEDERASYONu İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ  
DEĞERLENDİRME RAPORu

Koronaya Yakalanan İşçi, İş Kazası-Meslek Hastalığı  
Geçirmiş Sayılacak mı?

recektir. HAK-İŞ’e bağlı sendikalarımızın 
örgütlü olduğu işyerlerinde, işverenle sıkı 
işbirliği içerisinde Koronavirüs ile müca-
dele konusunda aktif ve etkin görevler 
alarak, denetim görevini yerine getir-
mektedir. Sendikalarımızın örgütlü oldu-
ğu işyerlerinde, toplu iş sözleşmeleri ile 
kurulan İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları 

harekete geçirilerek, Koronavirüs ile mü-
cadele kapsamında gereken önlemlerin 
alınması için adımlar atılmıştır.
HAK-İŞ Konfederasyonu olarak, insan 
sağlığının bütün değerlerin üstünde ol-
duğuna olan inancımızla Koronavirüs 
hastalığına karşı alınan tedbirlerde öncü 
olduk, erken davrandık. HAK-İŞ Konfede-

rasyonu olarak, iş sağlığı ve güvenliğinin 
önemine dikkat çekmek ve farkındalık 
oluşturmak amacıyla 1987 yılından itiba-
ren her yıl 4-10 Mayıs tarihleri arasında 
gerçekleştirilen İş Sağlığı ve Güvenliği 
haftası dolayısıyla bir rapor yayınlayarak, 
Koronavirüs günlerinde iş sağlığı ve gü-
venliği konusunu masaya yatırdı” dedi.

HAK-İŞ tarafından, İş Sağlığı ve Güvenliği 
haftası dolayısıyla yayınlanan raporda, iş 
sağlığı ve güvenliğinin temel insan hakkı 
olduğuna dikkat çekilerek, İş Sağlığı ve 
Güvenliği kültürünün oluşmasında ve 
yaygınlaştırılmasında devlet, işçi ve işve-
ren olmak üzere tüm kesimlerin ortak bir 
anlayış geliştirmesi gerektiği ifade edildi. 
Raporda ayrıca, sağlık alanında uygula-
nan “tedaviden önce, önleyici sağlık hiz-
metleri” yaklaşımının benimsendiği gibi 
iş kazaları ve meslek hastalıkları alanında 
da “önleyici iş sağlığı ve güvenliği” yakla-
şımının öne çıkarılması gerektiği belirtildi.
HAK-İŞ’in insana saygı temelinde önce 
sağlık ve güvenlik yaklaşımı benimsedi-
ğine işaret edilen raporda, “Öncelikle ül-
kemizi ve dünyayı de derinden etkileyen 
pandemi sürecinde iş sağlığı ve güvenli-
ğinin önemini bir kez daha görmüş olduk. 
Bu önemli süreçte başta Cumhurbaşkanı-
mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Hazine 
ve Maliye Bakanımız Sayın Berat Albay-
rak, İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman 
Soylu, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler 
Bakanımız Sayın Zehra Zümrüt Selçuk 
ve Sağlık Bakanımız Sayın Fahrettin Koca 
olmak üzere ilgili Bakanlıklarımız, devle-
timizin tüm kurum ve kuruluşları ve mil-
letimiz omuz omuza tüm dünyaya örnek 
bir mücadele yürütmüştür. Sayın Cum-
hurbaşkanımıza ve Bakanlarımıza, emeği 
geçen herkese bu kararlı duruşu sebebiy-
le teşekkür ediyoruz” denildi.
HAK-İŞ Raporunda, Covid-19’a yakalan-
manın “iş kazası” mı “meslek hastalığı” 
mı sayılacağı hususunda netlik bulunma-
dığına dikkat çekilerek, şu görüşlere yer 

verildi: “Yargıtay 21. Hukuk Dairesi, bir 
TIR şoförünün yurt dışı görevinde H1N1 
virüsü (domuz gribi) kapması sonucu 
hayatını kaybetmesinin iş kazası sayılabi-
leceği yönünde bir karar vermiştir. 6331 
sayılı kanunda iş kazası “işyerinde veya 
işin yürütümü nedeniyle meydana gelen, 
ölüme sebebiyet veren veya vücut bü-
tünlüğünü ruhen ya da bedenen engelli 
hale getiren olayı.. ifade eder” şeklinde 
tanımlanmıştır. 
Bu doğrultuda işçi, Koronavirüs hasta-
lığına işyerinde, işverence sağlanan bir 
taşıtla işe gidiş geliş esnasında ve işvere-
nin görevlendirdiği yerde yakalanmışsa, 
meydana gelen bu olayı iş kazası olarak 
değerlendirebilir. 5510 sayılı kanunun 14. 
Maddesine göre meslek hastalığı “sigor-
talının çalıştığı veya yaptığı işin niteliğin-
den dolayı tekrarlanan bir sebeple veya 
işin yürütüm şartları yüzünden uğradığı 
geçici veya sürekli hastalık, bedensel veya 

ruhsal engellilik halleri” olarak tanım-
lanmıştır. Bu nedenle hastanede çalışan 
hekimler, hemşireler, temizlik personeli, 
tıbbi sekreter gibi çalışanların hastane 
ortamında virüse yakalanmış olmaları 
halinde bu durum meslek hastalığı sayı-
labileceklerdir. Bu süreçte Aile, Çalışma 
ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından 
herhangi bir bilgilendirme yapılmamış 
olsa da kanundaki tanımlar, yargıtay ka-
rarları ve yaşadığımız salgının farklı şekil-
lerde devam edecek olması ihtimalinden 
yola çıkarak ivedilikle bir yasal düzenle-
meye ihtiyaç duyulmaktadır. Bu çerçeve-
de salgının sağlık çalışanları için meslek 
hastalığı ve yakalananların da iş kazası 
olarak kabul edildiği bir yasal düzenleme 
yapılmalıdır.
İş Kazaları Devam Ediyor 
İş sağlığı ve güvenliğine ilişkin uygulanan 
kanun, yönetmelik, tebliğler, alınan gü-
venlik önlemleri ve yapılan uygulamalara 
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rağmen iş kazası vakalarında yeterince 
düşüş görülmediğine dikkat çekilen ra-
porda, “Başta uygulayıcıların diğer taraf-
tan da bizlerin işçi ve işverenler olarak hu-
kuka ve yasaya uygunluk yönünden daha 
bilinçli olmamız, haklarımızı ve ödevle-
rimizi iyi bilmemiz gerekmektedir. HAK-
İŞ olarak, Konfederasyon bünyesinde İş 
sağlığı ve Güvenliği Komitemizi kurduk ve 
hayata geçirdik. Ayrıca, Avrupa Sendika-
lar Konfederasyonu (ETUC) İş Sağlığı ve 
Güvenliği komitesinin de etkin bir üyesi 
olarak, Avrupa birliği mevzuatlarını da 
yakından takip etmekteyiz. İnsan faktörü 
ve eğitim iş sağlığı ve güvenliğinin temel 
çalışma alanlarından birisidir. İş Sağlığı ve 
Güvenliği konusu temel eğitim program-
larına entegre edilmelidir. 
Bir zihniyet dönüşümüne ihtiyaç duyul-
makta olup, önce üretim anlayışından 
önce sağlık ve güvenlik anlayışına geçiş 
yapılmalıdır” denildi.
İş kazalarına ilişkin en son istatistiksel bil-
gilere yer verilen raporda, Sosyal Güven-
lik Kurumu 2018 verilerine göre ölümlü 
iş kazasında azalma yaşanırken, meslek 
hastalığı ve iş kazalarında artışların tespit 
edildiği belirtildi. İş kazası geçiren sigorta-
lı sayısı 2017 yılında 359.653 iken, bu sayı 
2019 yılında 430.985 kişiye çıktı.
Ayrıca ILO’nun hazırlamış olduğu 2017 İş 
kazaları ve işe ilişkin hastalıklar Küresel 
tahminler raporuna göre; her yıl 2,78 mil-
yon işçi iş kazaları ve meslek hastalıkları-

na bağlı olarak hayatını kaybetmektedir. 
Bu ölümlerin %86,3’ü meslek hastalığına 
ve %13,7’si ise iş kazalarından kaynaklan-
maktadır.
İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin 
İstatistiklere Güncel Olarak 
ulaşılamamaktadır.
İş kazaları ve meslek hastalıkları verilerine 
güncel olarak ulaşılamadığına dikkat çeki-
len raporda, bunun işverenlerin, iş kaza-
ları ve meslek hastalıkları sonucunda ida-
ri para cezası, tazminat davaları gibi yasal 
yükümlülükler nedeniyle bildirim yapma 
sorumluluğunu yerine getirmemesinden 
kaynaklanabileceği ifade edildi. Sosyal 
Güvenlik Kurumu tarafından yayınlanan 
verilerin güncel olmadığına işaret edilen 
raporda, “Verilerin daha güncel şekilde 
yayınlanması ve ulaşılabilir olması sosyal 
tarafların sürece ilişkin değerlendirme 
yapabilmeleri, politika ve önerilerini sağ-
lıklı bir şekilde geliştirebilmeleri açısından 
önem taşımaktadır” denildi.
İş Kazalarında İnşaat Başı çekiyor
İş kazaları ve meslek hastalıklarına ilişkin 
2018 yılında yayınlanan son verilere göre, 
meydana gelen iş kazalarında, ilk sıra teh-
likeli ve çok tehlikeli işkollarından inşaat 
sektörünün yer aldığına dikkat çekildi. İn-
şaat sektörünü, sırasıyla, gıda ürünlerinin 
imalatı, tekstil ürünlerinin imalatı, kara 
taşımacılığı ve boru hattı faaliyet kolları 
takip ettiği vurgulandı. Raporda, “Kayıt-
dışı istihdamın ağırlıkta olduğu, sendikal 

örgütlenmenin yetersiz olduğu başta in-
şaat işkolu olmak üzere pek çok alanda 
iş kazasının yaşandığı görülmektedir. Bu 
tespitlerden hareketle, iş kazalarını ön-
lemeye yönelik çalışmalarımızı hızlandır-
mamız gerekmektedir” denildi. HAK-İŞ 
Raporunda, tehlikeli ve çok tehlikeli işler 
işkolunda belgeli işçi çalıştıran işverenle-
re yönelik teşvik uygulaması yapılması ve 
belge ücretlerinin İşsizlik Sigorta Fonun-
dan karşılanabilmesi için sağlanan teşvik 
uygulamasının 2 yıl uzatılmasının mem-
nuniyetle karşılandığı belirtilerek, “İş ka-
zaları ve meslek hastalıklarının böylesine 
yoğun yaşandığı bu işkolunda belgeli ça-
lışmanın teşvik edilmesi çok önemlidir. 
Mesleki Yeterlilik belgesi almaya hak eden 
kişi mesleğin gerektirdiği niteliklere sahip 
olduğundan iş sağlığı ve güvenliği tedbir-
lerini uygulamak noktasında da farkında-
lık sahibi olacaktır. Bu çerçevede belgeli 
çalışma kültürünün tüm sektörlerde yay-
gınlaştırılmasını ve belge zorunluluğunun 
tüm sektörleri içine alacak şekilde geniş-
letilmesini talep ediyoruz” denildi.
Raporda, ülke genelinde iş sağlığı ve gü-
venliği ile ilgili politika ve stratejilerin 
belirlenmesi için tavsiyelerde bulunmak 
üzere Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Kon-
sey kurulduğu anımsatılarak, 2018 yılın-
dan beri toplanmayan Konseyin özellikle 
son yaşadığımız süreci de içine alacak şe-
kilde bir araya gelmesinin önemine dikkat 
çekildi.
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ITUC ve ITUC-AP gibi uluslararası sendikal kuruluşlar, Konfederasyonumuz  
HAK-İŞ’e Covid-19’a karşı mücadelede sendikal liderliği için teşekkür etti.

Konuyla ilgili HAK-İŞ’ten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Koronavirüs salgını ile mücadele sürecinde iş sağlığı ve güvenliği konusunun 
çalışma hayatı için önemi bir kez daha gündeme gelmiştir.

HAK-İŞ olarak iş sağlığı ve güvenliğini temel insan hakkı olarak görmekteyiz. 
Bu çerçeve iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin konuları bir raporda toplayarak üyesi 

olduğumuz uluslararası sivil toplum kuruluşlarına da ilettik.

Bugüne kadar salgınla mücadele konusunda devletimizin hayata geçirdiği 
ekonomik ve sosyal tedbirleri, HAK-İŞ olarak sunduğumuz öneri ve talepleri 

uluslararası kuruluşlar ile periyodik olarak paylaştık.

Konfederasyonumuz tarafından hazırlanan İş Sağlığı ve Güvenliği Raporunda 
COVID-19 hastalığının özellikle sağlık sektöründe çalışanlar için “meslek 

hastalığı” olarak sayılması hususuna değindik.  Bu konuda Uluslararası Sendikalar 
Konfederasyonu ITUC’un da hükümetlere yaptığı “Covid-19 meslek hastalığı olarak 

sayılmalıdır” çağrısına da raporumuzda yer verdik.

Raporumuzu üyesi olduğumuz ITUC, ETUC, ITUC-AP ve ILO ile paylaştıktan 
sonra ilgili kurumların yöneticilerden olumlu mesajlar geldi. Uluslararası Sendikalar 
konfederasyonu (ITUC) Genel Sekreteri Sayın Sharan Burrow aşağıdaki mesajı iletti:

“Teşekkür ederim ve hepinizi kutluyorum. Bu zor zamanlarda sendika liderliği 
yapmak çok önemlidir. İş yerlerinin yeniden açılması ile ilgili birtakım ilkeler 

oluşturmak için çalışıyoruz ve bugüne kadar yapılan en iyi uygulamalardan örnek 
alıyoruz. Yeni bir Sosyal Sözleşmenin merkezi olacak bu iyileştirme ve toparlanma 

yöntemlerini de aklımızdan hiç çıkarmayalım”.

Uluslararası Sendikalar Konfederasyonu Asya Pasifik Bölgesinin (ITUC-AP) Genel 
Sekreteri Sayın Shoya Yoshida ise aşağıda yer alan mesajını iletmiştir:

“Değerli arkadaşlar bulunduğumuz mevcut durumda hepinizin iyi olmasını 
umuyorum. Yaptığınız güncellemelerden ötürü çok teşekkür ediyorum ve 

yaptığınız çalışmalarınızla gurur duyuyorum, Özellikle sağlık çalışanlarını korumak 
için verdiğiniz emekleri çok takdir ediyorum.”

ITUC, İş Sağlığı ve Güvenliği Raporu İçin
HAK-İŞ’e Teşekkür Etti
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Türkiye İşçi Konfederasyonu (TÜRK-İŞ), Hak İşçi Sendikaları Konfederasyonu (HAK-İŞ) ve Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu 
(TİSK) yeni normalleşme sürecine ilişkin ortak taleplerini açıkladı.

Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ), Hak İşçi Sendikaları Konfederasyonu (HAK-İŞ) ve Türkiye İşveren Sendikaları 
Konfederasyonu (TİSK) bir araya gelerek Covid-19 salgını sonrası yeni normalleşme sürecine ilişkin ortak taleplerini açıkladı.  

3 Konfederasyon tarafından yapılan ortak açıklamada şöyle denildi:

“Salgın sürecinin ilk gününden bu yana 
TÜRK-İŞ, HAK-İŞ ve TİSK olarak eşgüdüm 
içerisinde, çalışanlarımıza olumlu yansı-
yacak taleplerimizi Sayın Cumhurbaşka-
nımıza ve Bakanlarımıza her platformda 
ilettik. Hepimizin ortak gayesi istihdamın 
korunması oldu. Bu kapsamda kısa çalış-
ma ödeneği şartlarının kolaylaştırılması 
en önemli talebimiz oldu.
Memnuniyetle gördük ki, Devletimiz, kısa 
çalışma ödeneği ve diğer birçok düzenle-
meyle, çalışanın ve işverenin yanında ol-
duğunu gösterdi, bu zor zamanlarda nefes 
almamızı sağladı. Biz de tüm bu çalışmalar 
için teşekkürü bir borç biliyoruz.
Bugüne kadar sosyal taraflar olarak, çalı-
şana ve işletmelere ortak fayda sağlayan 
tüm uygulamaların sözcüsü ve sonuna 
kadar destekçisi olduk. Olmaya da devam 
edeceğiz, çünkü dünya örneklerine baktı-
ğımızda, görülüyor ki, “yeni normalleşme 
sürecinin” de ilave tedbir ve düzenleme-
lerle desteklenmesi gerekiyor. Bu nedenle 

işçi ve işveren temsilcileri olarak, önümüz-
deki dönemde, bizlere cansuyu olabilecek 
bazı düzenlemeleri kamuoyunun dikkati-
ne sunmayı bir borç biliyoruz.
3 Konfederasyon olarak “yeni normalleş-
me süreci” için taleplerimiz şöyle sıralanı-
yor:
• Açıklanan ilk pakette 3 ay süre ile uy-

gulanmasına karar verilen kısa çalışma 
ödeneği uygulamasına bazı sektörler-
de mağduriyetin olmaması amacıyla 
salgının olumsuz etkilerinin süreceği 
öngörülen yeni normalleşmeye geçiş 
programıyla uyumlu hale getirilerek 
2020 yıl sonuna kadar imkân verilmesi,

• Kanunda yer alan sigortalılık ve prim 
ödeme şartı aranmaksızın sadece ça-
lışma olgusunun esas alındığı bir uy-
gulama yapılarak, tüm çalışanların kısa 
çalışma ödeneğinden faydalanmasının 
sağlanması,

• Çalışma barışı ve sosyal adaletin korun-
ması amacıyla kısa çalışma ödeneği ile 

çalışanın ücreti arasındaki farkı ödeme-
yi üstlenen işverenler için getirilecek 
teşvik mekanizması ile uygulamanın 
özendirilmesi,

• İşveren tarafından kısa çalışma ödene-
ği kapsamındaki çalışana yapılan ücret 
farkı ödemelerine gelir vergisi muafiye-
ti sağlanması,

• Ayrıca, böyle zor bir dönemde istihda-
mını azaltmayıp, koruyan ve toplu iş 
sözleşmesinin olduğu işletmelerin nor-
malleşme sürecinde ilave teşviklerle 
desteklenmesi.

Bugünleri hep birlikte ortak akılla aşacağı-
mıza inanıyoruz, üzerimize düşeni de her 
daim yapmaya hazırız. Tam da bunun için 
bugün bir aradayız. Çünkü İşçi-İşveren-Ka-
mu demeden ortak ve eşgüdümlü hareket 
etmemiz gereken bir süreç içerisindeyiz. 
Olumlu bakış açımızı sürdürerek, panik 
olmadan, el ele vererek, birlikte üreterek, 
bu süreci hep birlikte geride bırakacağımı-
za inancımız tam.”

 Ergün ATALAY Mahmut ARSLAN Özgür Burak AKKOL
 TÜRK-İŞ Genel Başkanı HAK-İŞ Genel Başkanı TİSK Yönetim Kurulu Başkanı
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Genel Başkan Vekilimiz Av. Hüseyin Öz, 
kısa çalışma ödeneğine başvuran bele-
diyeler ve belediye şirketlerinde çalışan 
emekçilerin, kısa çalışma ödeneği ile 
belediyeden almakta oldukları ücretler 
arasındaki farkın işveren tarafından kar-
şılanması gerektiğini söyledi.
HAK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı ve HİZ-
MET-İŞ Genel Başkan Vekili Av. Hüseyin 
Öz, yaptığı yazılı açıklamada şunları kay-
detti:
“çalışma Süreleri Kısaltılmamalı, 
İşçiler İşten uzaklaştırılmamalı”
“Belediyelerde ve belediye şirketlerinde 
kısa çalışma ödeneğinden yararlanma 
konusunda bir müracaat yapılmasını, 
kısa çalışma ödeneği kapsamında işyerle-
rinde çalışma sürelerinin kısaltılmasını ve 
bu kapsamda işin kısmen veya tamamen 
tatil edilerek çalışanların işten uzaklaştı-
rılmasını doğru bulmuyoruz.
“İşveren, İşçilerin Ücret farkını 
Tamamlamalıdır”
Pandemi sürecinde Belediyeler ve bele-
diye şirketinin ekonomik sıkıntı yaşaması 

nedeniyle, kısa çalışma ödeneğine müra-
caat etmeleri halinde çalışanlar mağdur 
edilmemelidir. Bu durumda, çalışanlar 
kısa çalışma ödeneği ile almakta oldukla-
rı ücret arasındaki farklar işveren tarafın-
dan karşılanmalıdır.
Toplu iş sözleşmesinin yürürlükte olduğu 
işyerlerinde tamamlama ödemesi yapıl-
ması için sendika ile işveren arasında ek 
protokol yapılmalıdır. Sendikal örgütlülü-

ğün olmadığı işyerlerinde ise, çalışanları-
nın kısa çalışma ödeneği ile almakta ol-
dukları ücret arasındaki farklar doğrudan 
tamamlanmalıdır.
Belediye emekçilerinin yaşadığımız zor 
süreçte gösterdikleri çalışma azmi, takdi-
re şayandır. Bu süreçte tüm risklere rağ-
men görevlerini eksiksiz yerine getiren 
belediye emekçileri mağdur edilmeme-
lidir.”

ÖZ: “KISA çALIŞMAYA BAŞVuRAN 
BELEDİYELER, çALIŞANLARINA TAMAMLAMA 
ÖDEMESİ YAPMALI”
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Arslan: “1 Mayıs Haftamız 
Kutlu Olsun

Genel Başkanımız Mahmut Arslan, HAK-İŞ’in bu yıl bir yeniliğe imza atarak 1 
Mayıs’ı 27 Nisan-1 Mayıs tarihleri arasında “1 Mayıs Haftası” olarak kutladığını 

anımsatarak, “1 Mayıs Haftamız kutlu olsun” dedi.
Arslan, yayınladığı mesajında şunları kaydetti:

“Ülkemin güzel insanları, saygı değer emekçiler, kahraman HAK-İŞ’li yol 
arkadaşlarım.

1 Mayıs, Uluslararası Birlik, Mücadele ve Dayanışma Günümüzde yine 
birlikteyiz. 1 Mayıs 134. Yaşında. Ülkemizde ve dünyada yaşanan koronavirüs 

salgını nedeniyle, siz emekçi kardeşlerimizle omuz omuza olamasak 
da; Türkiye’nin bütün emekçileri, emeklileri, işsizleri, yoksulları, kadınları, 

erkekleri, gençleri, yaşlıları, engellileri, meslek sahipleri, kadınları, erkekleri, 
gençleri, yaşlıları, engellileri, meslek sahipleri ve tüm dünya emekçileriyle 

birlikte bugün yine 1 Mayıs’ta birlikteyiz.
Bu zor süreçte iş başında fedakarca, cesurca ve özveri ile çalışan başta 
sağlık, gıda, banka, taşıma, toplu taşıma, su, enerji, güvenlik, temizlik, 

haberleşme, basın, petrol ile kamu ve özel bütün sektörlerdeki tüm emekçi 
kardeşlerimize gönülden teşekkür ediyoruz.

Tüm emekçilerimizin 1 Mayıs Birlik, Mücadele ve Dayanışma gününü 
kutluyoruz.

HAK-İŞ olarak; her zaman olduğu gibi bir ilke imza atarak, bu sene 27 Nisan 
– 1 Mayıs tarihleri arasındaki 5 günü 1 Mayıs Haftası olarak kutlayacağız.
81 ilimizde emekçi kardeşlerimizle taleplerimizi ve çözüm önerilerimizi 

meydanlarda haykıracağız.
Dijital platformlardan, ekranlardan, emekçi kardeşlerimizin 

taleplerini dile getireceğiz.
“1 Mayıs Haftamız Kutlu Olsun”

Gelecek 1 Mayıslarda Türkiye’nin farklı meydanlarında buluşup, taleplerimizi 
haykırıp, sizlerle kucaklaşmak dileğiyle tekrar hepinizi saygıyla, hürmetle, 

muhabbetle selamlıyorum. Ramazanınız mübarek olsun.”
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"ZOR GÜNLER GEÇSİN, 1 MAYIS’I YİNE TÜM 
COŞKUMUZLA MEYDANLARDA BULUŞACAĞIZ"

HAK-İŞ Konfederasyonu ve HİZ-
MET-İŞ Sendikası Genel Başkanı 
Mahmut ARSLAN, her yıl bir ilde 1 
Mayıs’ı kutlama geleneğini başa-
rılı bir şekilde sürdüren HAK-İŞ’in, 
ülkemizi etkisi altına alan salgın se-
bebiyle bu seneki 1 Mayıs’ı farklı bir 
yöntemle kutlayacağını belirterek, 
“HAK-İŞ olarak bu sene 1 Mayıs’ta 
emekçilerimizin taleplerini, çözüm 
önerilerini ve mesajlarını en etkin 
şekilde iletmek için dijital platform-
larda, illerin meydanlarında ve her 
yerde olacağız” dedi.
Genel Başkanımız Mahmut Arslan 
yaptığı yazılı açıklamada şunları kay-
detti:
“HAK-İŞ Konfederasyonu olarak her 
yıl farklı bir ilde üyelerimizle bir 
araya gelerek, en coşkulu şekilde 1 
Mayısları kutladık. Karabük, Kayse-
ri, Konya, Sakarya, Erzurum, Adana, 
Şanlıurfa gibi birçok ilde gerçekleş-
tirdiğimiz kutlamalar artık bir HAK-İŞ 
geleneği olmuştur. HAK-İŞ olarak, bu 
sene de 1 Mayıs’ı en coşkulu şekil-
de yine birilimizde kutlamak üzere 
hazırlıklarımızı başlatmıştık. Ancak, 
ülkemizi ve dünyayı etkisi altına alan 
Koronavirüs salgınıyla mücadele 
tedbirleri kapsamında bu yılki 1 Ma-
yıs kutlamalarının kitlesel bir miting 
gerçekleştirilmesi mümkün görün-
memektedir. 1 Mayıslar, birlik, mü-
cadele ve dayanışma günlerdir. Biz 

yine HAK-İŞ olarak tüm Türkiye’de 
1 Mayıs’ı taleplerimizi ilettiğimiz bir 
gün olarak kutlayacağız. Konfederas-
yonumuz Yönetim Kurulu kararı ile 
örgütlü olduğumuz 81 ilimizde vali-
liklerin izni çerçevesinde ortak bildiri 
okunmasını planlıyoruz.  
Bu sene belki binlerce emekçi kar-
deşimizle omuz omuza alanlarda 
olamayacağız ancak, mesajlarımızı 
en etkin şekilde iletmek için dijital 
platformlarda, illerin meydanlarında 
ve her yerde olacağız.
HAK-İŞ ve çalışanlar olarak; 1 Ma-
yıs’ta ülkemizin, bölgemizin ve kü-
remizin bütün emekçileri ile bütün 
mağdur ve mazlumlarıyla dayanış-
mamızı yineleyeceğiz. Alın terimizin 
ve emeğimizin karşılığını almak için 
mücadelemizi yükselterek devam 
ettireceğiz. 
Ülkemizde yoksulluğun olmadığı, 
adil bir gelir dağılımı ile herkesin re-
fah içinde yaşadığı, barışın, kardeşli-
ğin ve dayanışmanın hakim olduğu 
bir Türkiye hayalimize dünden daha 
yakınız. Ülkemize güveniyoruz. Ülke-
mizin potansiyeline, gücüne, gelece-
ğine yürekten inanıyoruz. 
“Bu Yıl Bir Yeniliğe İmza Attık”
1 Mayısların, sendikal hareketteki 
yeri önemlidir. 1 Mayıs, çalışma ha-
yatının sorunlarının gündeme gel-
diği, taleplerin yüksek sesle dile ge-
tirildiği önemli bir gündür.   HAK-İŞ 

olarak, etkin 1 Mayıs kutlanmasına 
büyük önem veriyoruz. Bu çerçeve-
de, 27 Nisan – 1 Mayıs tarihleri ara-
sında beş gün boyunca Emek ve Da-
yanışma Gününü dijital ortamlardan 
ve sosyal medyadan yapılacak pay-
laşımlarla “1 Mayıs Haftası” olarak 
kutlayacağız. Bu açıdan bir yeniliğe 
de imza atıyoruz. 
Daha fazla dayanışma, daha çok 
emek ve daha güçlü Türkiye için 
emekçilerimizin taleplerini, mesaj-
larımızı tüm platformlardan iletece-
ğiz. Bu zor günler bittiğinde, binlerce 
emekçi kardeşimizle alanlarda en 
coşkulu şekilde buluşacağız. 
Ülkemizde ve dünyada yaşayan koro-
na virüs salgınından en çok emekçi 
kardeşlerimiz etkilendi. Gece gün-
düz demeden, tüm risklere karşı 
halkın sağlığı için fedakârca çalışan 
başta sağlık emekçilerimiz olmak 
üzere gıda, finans ve banka, güven-
lik, ulaşım, temizlik, haberleşme sek-
törleri ile market, eczane, fabrika ve 
atölyelerde çalışan üyelerimize, tüm 
özel sektör ve kamu emekçilerimize 
yürekten teşekkür ediyorum. 
Bu zor günlerde onlara Mevlana’nın 
şu sözüyle seslenmek istiyorum; 
Sanmasınlar yıkıldık, sanmasınlar 
çöktük. Bir başka bahar için sadece 
yaprak döktük. Tüm Emekçi kardeş-
lerimin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma 
gününü kutluyorum.” 
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Bizler, Türkiye’nin bütün emekçileri, 
emeklileri, işsizleri, yoksulları, kadınları, 
erkekleri, gençleri, yaşlıları, engellileri, 
meslek sahipleri ve sivil toplum kuruluş-
ları olarak; tüm dünya emekçileriyle bir-
likte bugün yine 1 Mayıs’ta birlikteyiz.
Korona virüs salgını nedeni ile kitlesel 
kutlama imkanı olmasa da 1 MAYIS’TA, 
ekranlarda, illerin meydanlarında ve her 
yerdeyiz.
HAK-İŞ olarak; 23 Nisan’da Millî Müca-
delemizin 100. Yılını tüm teşkilatımız ve 
emekçilerimiz ile İstiklal Marşımızı oku-
yarak büyük bir coşkuyla kutladık. Yine 
aynı gece başlayan rahmet, bereket ve 
mağfiret ayı Ramazan ayının milletimiz 
ve tüm İslam alemi için hayırlara vesile 
olmasını diliyoruz.
HAK-İŞ olarak, bu 1 Mayıs’ta;
• Kısa Çalışma ödeneğinden yararlanma 

koşullarının daha da esnetilmesini isti-
yoruz.

• Bu süreçte uygulanan fesih yasaklarını 
olumlu buluyoruz. Bununla birlikte Üc-
retsiz izin uygulamasının istismar edil-
mesine HAYIR diyoruz.

• Bütün sağlık emekçilerimiz için eşit 
haklar istiyoruz.

• Taşerondan kadroya geçen emekçile-
rin TİS sürelerinin öne çekilmesini isti-
yoruz.

• Geçici ve mevsimlik işçilerin sorunları-
nın çözümü istiyoruz.

• Tüm emekçilerimiz için daha fazla iş 
güvencesi istiyoruz.

• Örgütlenmenin önündeki engellerin 
kaldırılmasını istiyoruz.

• İşyerlerinde İş sağlığı ve güvenliği ted-
birlerinin daha da yaygınlaştırılmasını 
istiyoruz.

Bizler; Güçlü, Güzel Yarınlar için, Hak-
larda daha güçlü gelecek için, Sağlığımız 
için, İş Güvencemiz için, İşimiz ve Emeği-
miz için, yine ve yüksek sesle haykırmak 
için meydanlardayız.
Bu zor süreçte iş başında fedakarca, ce-
surca ve özveri ile çalışan başta sağlık, 
gıda, banka, taşıma, güvenlik, temizlik, 
haberleşme, basın, petrol ile kamu ve 
özel bütün sektörlerdeki tüm emekçi kar-
deşlerimize gönülden haykırarak teşek-
kür etmek için buradayız.
Emekçi kardeşlerimize “Sen sağlığını 
koru, emeğini biz koruruz” diyoruz. Tüm 
emekçilerimizi Güvende olmak için HAK-
İŞ ile birlikte mücadeleye davet ediyoruz.
Daha Fazla Dayanışma, Daha Çok Emek, 
Daha Çok Önlem, Daha Çok İş Güvenliği, 
Daha Güçlü Türkiye için 1 Mayıs’ta yine 
meydanlardayız.
HAK-İŞ olarak bizler; sosyal devlet, sosyal 
barış, sosyal adalet, eşitlik ve sendikal 

haklarımız için 81 ilimizde meydanlarda, 
ekranlarda ve her yerdeyiz!
HAK-İŞ olarak; 1 Mayıs’ta ülkemizin, böl-
gemizin ve küremizin bütün emekçileri, 
mağdurları, mazlumları ile küresel salgı-
na karşı tüm insanlık adına dayanışma-
mızı yinelemek için buradayız. Biliyoruz 
ki Dünyamız bir, sevgimiz bir. ITUC, ETUC, 
ILO ve ITUC-AP’nin salgın sürecinde bi-
zimle işbirliği ve dayanışma içinde olma-
sını önemsiyoruz.
Ülkemizin bugünü ve geleceği için, ül-
kemizin bütünlüğü, insanlarımızın birlik, 
beraberlik ve kardeşliği için, talep, tek-
lif ve beklentilerimizin karşılanması için 
meydanlardayız.
HAK-İŞ olarak; İnsan onuruna yaraşır say-
gın iş istiyoruz.
Vergi adaletsizliklerinin giderilmesini, 
ücretlerdeki yüksek vergi dilimlerinin 
düşürülmesini ve Asgari Ücretin insan 
onuruna yakışır olmasını istiyoruz. Asgari 
gelir desteği uygulamasına geçilmesini 
istiyoruz.
Yoksulluğun önlenmesini, Kayıt dışı çalış-
manın sonlandırılmasını istiyoruz.
Biz ücretliler, milli gelirden, ekonomik 
büyümeden ve refah artışından hak etti-
ğimiz payı istiyoruz. İnsanı merkeze alan, 
daha adil ve sürdürülebilir bir dünya ve 
Türkiye ekonomisi istiyoruz.
Çalışanlara yönelik şiddet ve mobbingin 
önlenmesini istiyoruz.
Çocuk istismarının önlenmesini, kadına 
yönelik şiddetin engellenmesini istiyo-
ruz. İstihdamda kadın ve gençlere daha 
çok yer verilmesini istiyoruz.
Annelik hakkının korunmasını, kreş ihti-
yacının karşılanmasını istiyoruz. Gençle-
rin eğitim, staj ve işe giriş imkânlarının 
geliştirilmesini istiyoruz.
Engellilerin toplumsal yaşama etkin bir 
şekilde katılmasını istiyoruz. Her türlü 
ayrımcılıktan uzak, insan odaklı etkin po-
litikalar istiyoruz.
Hangi ülkeden olursa olsun ülkemize sı-
ğınan mülteci ve göçmen kardeşlerimiz 

“1 MAYIS uLuSLARARASI BİRLİK, 
MÜCADELE VE DAYANIŞMA GÜNÜ 

KuTLu OLSuN"
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için, entegre edilebilir, sürdürülebilir, 
ulusal ve uluslararası uyum politikaları-
nın geliştirilmesini istiyoruz.
Biz 83 Milyon vatandaşımız ve 4 milyon 
göçmen kardeşimiz ile birlikte Türkiye’yiz 
diyoruz. Hepimizin eşit haklardan, eşit 
şartlarda ve eşit sorumlulukla yararlan-
masını istiyoruz.
Dünyanın dört bir yanında mazlumların 
uğradığı zulmün son bulmasını, tüm dün-

yada barış, özgürlük, adalet ve demokra-
sinin sağlanmasını istiyoruz.
Ülkemizin yaşadığı bu zor günleri, önlem-
lere uyarak, sabrederek, dayanışma ve el 
birliğiyle atlatacağız.
Refahın, kardeşliğin, huzurun ve hoşgö-
rünün artarak hâkim olduğu bir Türki-
ye’nin kıvancını yaşıyoruz.
Ülkemize, insanlarımıza ve emekçilerimi-
ze güveniyoruz. Ülkemizin potansiyeline, 

gücüne, geleceğine yürekten inanıyoruz.
HAK-İŞ Konfederasyonu olarak sendikasız 
ve örgütsüz bütün çalışanlara ‘Örgütlü ol, 
Sendikalı ol, HAK-İŞ’li ol’ diyoruz.
Güçlü izolasyon, sağlıklı TÜRKİYE diyoruz.
Zor günler geçsin sonra yine meydanlar-
da buluşacağız.
Emekçiler yine coşacak, güzel günler ge-
lecek.

HAK-İŞ OLARAK BUGÜN;
EMEK, BARIŞ, ÖZGÜRLÜK,  
ADALET VE DEMOKRASİ İÇİN  
HAYKIRIYORUZ.

1 MAYIS EMEK VE  
DAYANIŞMA GÜNÜ  
TÜRKİYE’DE VE DÜNYADA 
TÜM EMEKÇİLERE  
KUTLU OLSUN”
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HAK-İŞ 1 MAYIS’I 
TAKSİM’DE KuTLADI

HAK-İŞ Konfederasyonumuz  
ülkemizi etkisi altına alan 
koronavirüs salgını sebebiyle 27 
Nisan-1 Mayıs tarihleri arasında 
gerçekleştirilen “1 Mayıs Haftası” 
kutlamaları kapsamında, 1 
Mayıs’ta İstanbul başta olmak 
üzere bazı illerimizde sosyal 
mesafe kurallarına uygun olarak 
alanlara çıktı. HAK-İŞ İstanbul İl 
Başkanlığı, İstanbul’da kazancı 
yokuşuna karanfil bıraktı, dualar 
okudu. Atatürk anıtına HAK-İŞ 
1 Mayıs çelengini bırakarak, 1 
Mayıs bildirisi okundu.
Konfederasyonumuz HAK-
İŞ ülkemizi etkisi altına alan 
koronavirüs salgını sebebiyle 
bu seneki 1 Mayıs’ı 27 Nisan-1 
Mayıs tarihleri arasında “1 

Mayıs Haftası” olarak kutlama 
kararı alarak çeşitli etkinliklerle 
1 Mayıs’ı kutladı. 1 Mayıs’ın 
büyük şehirlerimizde sokağa 
çıkma kısıtlaması olmasını da 
dikkate alarak 30 Nisan 2020 
tarihinde 81 ilde valiliklerce 
belirlenecek alanlarda, temsili 
düzeyde katılımcıyla 1 Mayıs 
bildirileri okundu. HAK-İŞ 
Konfederasyonumuz, 1 Mayıs’ı 
günün koşullarına uygun olarak, 
yaygın, etkin ve aktif olarak 
kutladı. Talepler  ve öneriler gür 
bir sesle dile getirildi.
“Hayatını Kaybeden Emekçileri 
Rahmetle Anıyoruz"
1 Mayıs 1977’de Taksim de 
hayatını kaybeden emekçilere, 
2019’da  Şanlıurfa’da 

HAK-İŞ’in gerçekleştirdiği 1 
Mayıs etkinliğine katılmak için 
Elbistan’dan hakları için HAK-
İŞ davası için yola çıkan ve 
elim kazada hayatını kaybeden 
emekçilere bir kez daha yüce 
Allah’tan rahmet yakınlarına 
ve HAK-İŞ teşkilatına ve işçi 
hareketine baş sağlığı, yaralılara 
da acil şifalar diliyoruz.
İnsanca yaşamak, evine ekmek 
götürebilmek, namerde muhtaç 
olmamak için işyerlerinde en ağır 
şartlarda çalışırken hayatlarının 
baharında iş kazalarında ve 
Koronavirüs  salgını dolayısıyla  
sağlık çalışanları başta olmak 
üzere kaybettiğimiz tüm emekçi 
kardeşlerimizi rahmetle, minnetle 
anıyoruz.
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HİZMET-İŞ, ülkemizi etkisi altına alan Ko-
ronavirüs salgını sebebiyle, HAK-İŞ Kon-
federasyonumuzun bu yılki 1 Mayıs’ı “1 
Mayıs Haftası” olarak kutlama kararı çer-
çevesinde, 30 Nisan 2020 tarihinde saat 
11.00’de Şube ve İl Başkanlıklarımızın 
bulunduğu illerde kutlama gerçekleştirdi.
Şube ve İl Başkanlarımız Valiliklerce be-
lirlenen alanlarda sosyal mesafe kuralı-
na uygun şekilde programlar düzenledi. 
Programlarda taleplerimiz ve önerileri-
miz dile getirildi. 1 Mayıs Bildirisi okundu.
HİZMET-İŞ ayrıca Ankara’da Altındağ Be-

lediyesi ile ortak 1 Mayıs programı ger-
çekleştirdi.
Ankara 2 No’lu Şube Başkanlığımız ile 
Altındağ Belediyesi’nin ortak geçekleştir-
diği programa Genel Başkan Yardımcımız 
Mehmet Keskin, Altındağ Belediye Baş-
kanı Asım Balcı, Ankara 2 No’lu Şube Baş-
kanımız Recep Dere, Ankara 5 No’lu Şube 
Başkanımız Murat Demirtaş, Ankara 6 
No’lu Şube Başkanımız İbrahim Tuncer, 
Ankara 7 No’lu Şube Başkanımız Mus-
tafa Genç, Öz Güven-Sen Genel Başkanı 
Ömer Yılmaz, üyemiz emekçiler ve basın 

mensupları katıldı. Programda konuşan 
Genel Başkan Yardımcımız Mehmet Kes-
kin, tüm emekçilerin 1 Mayıs Uluslararası 
Birlik,  Mücadele ve Dayanışma Günü’nü 
kutladı. Keskin, Genel Başkanımız Mah-
mut Arslan ve Genel Yönetim Kurulu üye-
lerimizin emekçileri selamlarını iletti.
Ülkemizin salgın nedeniyle yaşadığı zor-
lu süreçte hayatını kaybeden emekçilere 
Allah’tan rahmet dileyen Keskin, bu zor 
süreçte özveriyle çalışan başta sağlık 
çalışanları olmak üzere, görevi başında 
olan tüm emekçilere teşekkür etti. Sağ-

1 MAYIS’I TÜM İLLERDE 
SOSYAL MESAfE KuRALINA 
uYGuN ŞEKİLDE KuTLADIK
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lık emekçilerinin, Belediye emekçilerinin, 
KYK emekçilerinin ve hizmet sektöründe 
çalışan emekçilerin bu dönemde emekle-
rinin unutulmamasını gerektiğini belirten 
Keskin, “HİZMET-İŞ olarak tek amacımız 
var, o da çalışanlarımızın huzuru ve mut-
luluğudur” dedi.
HAK-İŞ ve HİZMET-İŞ’in insana yaraşır üc-
ret için mücadele ettiğini belirten Keskin, 
HAK-İŞ ve HİZMET-İŞ’in taleplerini şöyle 
sıraladı:

• Kısa Çalışma ödeneğinden yararlanma 
koşullarının daha da esnetilmesini isti-
yoruz.

• Bu süreçte uygulanan fesih yasakları-
nı olumlu buluyoruz. Bununla birlikte 
Ücretsiz izin uygulamasının istismar 
edilmesine hayır diyoruz.

• Bütün sağlık emekçilerimiz için eşit 
haklar istiyoruz.

• Taşerondan kadroya geçen emekçile-
rin TİS sürelerinin öne çekilmesini isti-

yoruz.
• Geçici ve mevsimlik işçilerin sorunları-

nın çözümü istiyoruz.
• Tüm emekçilerimiz için daha fazla iş 

güvencesi istiyoruz.
• Örgütlenmenin önündeki engellerin 

kaldırılmasını istiyoruz.
• İşyerlerinde İş sağlığı ve güvenliği ted-

birlerinin daha da yaygınlaştırılmasını 
istiyoruz.
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Arslan: "Zor günler 
geçsin sonra yine 
meydanlarda 
buluşacağız"



|  51

1 MAYIS



52   |

1 MAYIS



|  53

1 MAYIS

• Vergi adaletsizliklerinin giderilmesini, 
ücretlerdeki yüksek vergi dilimlerinin 
düşürülmesini ve Asgari Ücretin insan 
onuruna yakışır olmasını istiyoruz. As-
gari gelir desteği uygulamasına geçil-
mesini istiyoruz.

• Yoksulluğun önlenmesini, Kayıt dışı 
çalışmanın sonlandırılmasını istiyoruz.

• Biz ücretliler, milli gelirden, ekonomik 
büyümeden ve refah artışından hak 
ettiğimiz payı istiyoruz. İnsanı merke-

ze alan, daha adil ve sürdürülebilir bir 
dünya ve Türkiye ekonomisi istiyoruz.

• Çalışanlara yönelik şiddet ve mobbin-
gin önlenmesini istiyoruz.

• Çocuk istismarının önlenmesini, kadı-
na yönelik şiddetin engellenmesini is-
tiyoruz. İstihdamda kadın ve gençlere 
daha çok yer verilmesini istiyoruz.

• Annelik hakkının korunmasını, kreş 
ihtiyacının karşılanmasını istiyoruz. 
Gençlerin eğitim, staj ve işe giriş im-
kânlarının geliştirilmesini istiyoruz.

• Engellilerin toplumsal yaşama etkin 
bir şekilde katılmasını istiyoruz. Her 
türlü ayrımcılıktan uzak, insan odaklı 
etkin politikalar istiyoruz.

• Hangi ülkeden olursa olsun ülkemize 
sığınan mülteci ve göçmen kardeşleri-
miz için, entegre edilebilir, sürdürüle-
bilir, ulusal ve uluslararası uyum poli-
tikalarının geliştirilmesini istiyoruz.

• Biz 83 Milyon vatandaşımız ve 4 mil-
yon göçmen kardeşimiz ile birlikte 
Türkiye’yiz diyoruz. Hepimizin eşit 
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haklardan, eşit şartlarda ve eşit sorumlulukla 
yararlanmasını istiyoruz.

• Dünyanın dört bir yanında mazlumların uğra-
dığı zulmün son bulmasını, tüm dünyada barış, 
özgürlük, adalet ve demokrasinin sağlanması-
nı istiyoruz.

Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı da “Altın-
dağ’ın güzelleşmesinde el emeği olan çalışan-
larımızın alın terinin kıymetini biliyoruz. Tüm 
Altındağlı hemşerilerimize adına tüm emekçile-
rimize teşekkür ediyoruz. 1 Mayıs Uluslararası 
Birlik, Mücadele ve Dayanışma Günü kutlu olsun” 
şeklinde konuştu. Ankara 2 No’lu Şube Başkanı-
mız Recep Dere ise katılımlarından dolayı Genel 
Başkan Yardımcımız Mehmet Keskin, Altındağ 
Belediye Başkanı Asım Balcı ve emekçilere teşek-
kürlerini iletti. Konuşmaların ardından gökyüzüne 
balonlar salındı, emekçilere dezenfektan ve koru-
yucu maske dağıtıldı.

HAK-İŞ 81 İLDE 1 MAYIS 
İÇİN MEYDANLARDA 

Ülkemizi etkisi altına alan koronavirüs salgını 
sebebiyle bu seneki 1 Mayıs’ı 27 Nisan-1 Mayıs 

tarihleri arasında “1 Mayıs Haftası” olarak kutlayan 
HAK-İŞ Konfederasyonumuz, 1 Mayıs günü 

büyük şehirlerimizde tedbir amacıyla sokağa 
çıkma yasağının olmasını da dikkate alarak 30 

Nisan 2020 tarihinde saat 11.00’da 
81 ilde valiliklerce belirlenen alanlarda, 

temsili düzeyde katılımcıyla 1 Mayıs 
bildirisini okudu.
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Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 1 Mayıs Uluslararası Birlik, Mücadele ve Dayanışma Günü dolayısıyla özel yayın yapan TRT HA-
BER, HABERTÜRK, TVNET, 24 TV, NTV, A HABER, ULUSAL KANAL, ÜLKE TV ve TV5 canlı yayınlarına konuk oldu. 

Arslan programlarda HAK-İŞ’in bu yıl bir yeniliğe imza atarak 1 Mayıs’ı 27 Nisan-1 Mayıs tarihleri arasında “1 Mayıs Haftası” olarak 
kutladığını anımsatarak, 1 Mayıs kutlamalarına ve Koronavirüs’ün çalışma hayatına etkilerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

ARSLAN, 1 MAYIS 
ÖZEL YAYINLARINA KATILDI



56   |

1 MAYIS

Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 
HAK-İŞ 1 Mayıs Haftası dolayısıyla 
yayınladığı mesajında sağlık emek-
çilerine seslendi. Arslan, sağlık ça-
lışanlarının ülkemizin de içerisinde 
bulunduğu Covid-19 salgını karşısın-
da büyük bir fedakarlıkla mücadele 
verdiklerini belirterek, tüm emek-
çilerinin 1 Mayıs Uluslararası Birlik, 
Mücadele ve Dayanışma Gününü 
kutladı. Genel Başkanımız Mahmut 
Arslan, sağlık emekçilerine yönelik 
mesajında şunları kaydetti:
“HAK-İŞ davamızın kutlu emekçileri,
Saygı değer yol arkadaşlarım,
Sevgili sağlık emekçisi kardeşlerim,
Bütün dünya ile birlikte yaşadığımız 
Covid-19 salgını bizim ülkemizde de 
hayatları söndürdü. Yoğun bakım 
ünitelerinde yüzlerce insanımız ne 
yazık ki hayata tutunmak için müca-
dele ediyor. Onları hayata bağlamak, 
sağlıklarına kavuşturmak için en ön 
safta mücadele veren sağlık emek-

çilerini, 1 Mayıs münasebetiyle bir 
kez daha tebrik ediyorum, teşekkür 
ediyorum.
Hayatları pahasına, hayat kurtarmak 
için kaybettiğimiz sağlık emekçilerini 
rahmetle anıyorum. Onlar ülkemizin 
karşılaştığı bu savaşın, şehitleridir, 
şehitlerimizdir. Hastanelerde teda-
visi devam eden sağlık emekçileri 
kardeşlerimiz bizim gazilerimizdir. 
Onlara acil şifalar diliyorum.
Aziz Sağlık Emekçisi Kardeşlerim,
Hükümetimizin sağlık emekçisi me-
murların ek ödemelerine yaptığı 
iyileştirmeleri olumlu bulduk ve 
destekledik. Ancak bu desteklerin 
sayıları 200 bini geçen sağlık emek-
çisi işçilere de verilmesini talep et-
tik. Bunda ısrar ettik. Bu konudaki 
ısrarımızı sürdürüyoruz. Başta Sağlık 
Bakanımız olmak üzere, hükümet-
ten bu ayrımcılığa bir an evvel son 
vermesini istiyoruz. 

Bu talebimizi her fırsatta seslendir-
meye bundan sonra da devam ede-
ceğiz.
Aziz kardeşlerim,
Ayrıca sağlık Bakanlığı’nda aldığımız 
toplu sözleşme yetkimize haksız bir 
şekilde itiraz ederek, TİS sürecimi-
zi bir yılı aşkın bir süre engelleyen, 
sözde sendikanın mağdur ettiği, 
HAK-İŞ üyesi kardeşlerimiz toplu 
sözleşmesi yapılana kadar bir avans 
talep etmektedir. Bu talebimizi HAK-
İŞ olarak ve sendikamız olarak da 
ilgililere bildirdik. Başta Sağlık Ba-
kanlığı olmak üzere, tüm yetkililere 
bu talebimizi ısrarla yineledik. TİS 
süreçlerinin yeniden başlayıp, Top-
lu İş Sözleşmesini imzalayana kadar 
geçen süre için hem avans, hem de 
iyileştirme yapılması için mücadele-
mizi devam ettireceğiz.
Değerli kardeşlerim, aziz yol arka-
daşlarım.
1 Mayıs Birlik, Mücadele ve Daya-
nışma Günü’nüz kutlu olsun. Mü-
cadeleniz, mücadelemizdir. Sağlık 
ve başarı dileklerimizle Ramazan 
ayının insanlık için, milletimiz için, 
İslam dünyası için ve tüm emekçiler 
için mübarek olsun. Allah yar ve yar-
dımcınız olsun. Hepinizi saygı ile mu-
habbetle, hürmetle kucaklıyorum ve 
nice 1 Mayıslara diyorum.”

Arslan’dan Sağlık 
Emekçilerine 1 Mayıs Mesajı
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1 Mayis 1977'de Taksim’de hayatını kaybeden emekçilere ve 
2019'da Şanlıurfa'da gerçekleştirdiğimiz 1 Mayıs etkinliğimize 
katılmak için Elbistan'dan hakları için, HAK-İŞ davası için yola 

çıkan ve elim kazada hayatını kaybeden üyelerimize bir kez daha 
yüce Allah’tan rahmet, yakınlarına, HAK-İŞ teşkilatına ve işçi 

hareketine  başsağlığı diliyoruz.

İnsanca yaşamak, evine ekmek götürebilmek, namerde muhtaç 
olmamak için işyerlerinde en ağır şartlarda çalışırken hayatlarının 

baharında iş kazalarında ve Koronavirüs salgını dolayısıyla 
sağlık çalışanları başta olmak üzere kaybettigimiz tüm emekçi 

kardeşlerimizi rahmet ve  minnetle anıyoruz.



Gazi Meclisimizin 100. Kuruluş yıldönümü ve 23 Nisan Ulusal 
Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı HİZMET-İŞ Sendikası olarak 

tüm Türkiye ile birlikte evlerimizin balkonlarından İstiklal Marşı’nı 
okuyarak kutladık.
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23 NİSAN’DA 
HİZMET-İŞ TEK YÜREK



Genel Başkanımız Mahmut Arslan, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin 
açılışının 100. yılı ve Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla 

görüntülü bir mesaj yayınladı.
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23 Nisan Kutlu Olsun



Tüm dünyayı ve ülkemizi etkisi altına alan Koronavirüs (KOVİD-19) 
salgını nedeniyle TBMM Başkanı Mustafa Şentop’un 23 Nisan saat 
21.00’de vatandaşların balkonlarını kutlama alanı olarak çağrısının 
ardından HİZMET-İŞ ailesi olarak bütün teşkilatımızla ellerimizde 
Türk Bayrakları ile evlerimizin balkonundan saat 21.00’da gür bir 
sesle İstiklal Marşımızı okuyarak 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve 

Çocuk Bayramı’nı kutladık. 

60   |

HABERLER

23 Nisan Kutlu Olsun
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HAK-İŞ ve HİZMET-İŞ Genel Başkanı Mah-
mut ARSLAN, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma 
Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle yaptığı 
açıklamada, “Türkiye, modern ve çağdaş 
bir ülke olma seviyesine hedefleri olan, 
güçlü, özgür ve özgüveni yüksek gençlerle 
ulaşacaktır” dedi. 
HAK-İŞ ve HİZMET-İŞ Genel Başkanı Mah-
mut ARSLAN, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma 
Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla yaptığı 
yazılı açıklamada şu ifadelere yer verdi:
“19 Mayıs 1919 tarihi, işgalcilerin vatanı-
mızdan kovulmasının ilk adımı, birlik ve 
beraberlik ruhumuzun yeniden meydana 
çıktığı, milletimizin topyekün dirildiği bir 
gündür. 19 Mayıs’ta Türk milleti, bağımsız-
lığına ve özgürlüğüne ilk adımını atmıştır.
1.Dünya Savaşı’nın ardından imzalamak 
zorunda kaldığımız Mondros Ateşkes Ant-
laşması’na dayanarak çeşitli bahanelerle 
Türk halkına saldırılar düzenleyen işgal 
güçleri, baskı ve zulmün şiddetini her ge-
çen gün daha da arttırmaktaydı. Başka bir 
ülkenin himayesi altına girmeye zorlanan 
kahraman halkımız, manda ve himaye fik-
rini kesin bir dille reddetmiş, ulusumuzun 
tam bağımsızlığı için tüm yurtta KuvayImil-
liye birlikleriyle işgallere karşı çıkmıştır.
Düşman işgalleri tüm yurtta geniş çapta 
protesto edilmiş, aziz milletimiz başka bir 
ülkenin himayesine girmektense ölmeyi 
tercih etmiştir. Vatanın bütünlüğü ve mil-
letimizin istiklali yine milletimizin gücüyle 
güvence altına alınmış, milletin bağımsızlı-

ğını yine milletin azim ve kararı kurtarmış-
tır. Bu açıdan 19 Mayıs 1919 tarihi, milli 
mücadelenin Anadolu’da ve Misak-ı Milli 
coğrafyamızda başlamasının en önemli 
tarihidir. 19 Mayıs’ta yeniden hayat bu-
lan millet iradesini, milli mücadelenin ilk 
işaret fişeği olarak görüyoruz. 23 Nisan 
1920’de TBMM’nin açılması, Kurtuluş Sa-
vaşı’nın TBMM Başkanı Mustafa Kemal 
Atatürk’ün önderliğinde kazanılarak, işgal-
cilerin ülkemizden kovulmasının ardından 
Cumhuriyetin ilanı ile hayat bulmuştur.
19 Mayıs’ın Gençlik ve Spor Bayramı ola-
rak kutlanması, geleceğimizin teminatı, 
yarınlarımızın umudu olan gençlerimize 
ne kadar değer verdiğimizin en önemli ka-
nıtıdır. Genç ve dinamik bir nüfusa sahip 
olmak ülkemizin en önemli avantajların-
dan birisidir. Bu avantajı en iyi biçimde kul-
lanabilmek için bu amaca uygun politika-
ların geliştirilmesi gerekmektedir. Mesleki 
yeterliliğe sahip, eğitimli, yeniliklere açık 
ve özgüveni yüksek genç nüfusun yetiş-
mesiyle Türkiye yüksek hedeflere başarıy-
la ulaşacaktır. Türkiye, modern ve çağdaş 
bir ülke olma seviyesine hedefleri olan, 
güçlü, özgür ve özgüveni yüksek gençlerle 
ulaşacaktır. HAK-İŞ Konfederasyonu ola-
rak, gençlerimizin çalışma hayatında aktif 
ve etkin bir şekilde var olmaları için gerekli 
çalışmaları yapıyoruz. Konfederasyonu-
muz bünyesinde yer alan Gençlik Komite-
si ile gençlerimize yönelik çeşitli proje ve 
çalışmalar yürütüyoruz. Gençlerimizin de 

içerisinde aktif olarak yer alacağı özgün 
proje çalışmalarına imza atıyoruz. Başta 
üniversite gençliği olmak üzere tüm genç-
lerimizle yakın ve sıkı bir ilişki ve işbirliği 
içerisinde bulunuyoruz.
Konfederasyonumuz bünyesinde ve kon-
federasyonumuza bağlı sendikalarımız-
da üniversite öğrencileriyle düzenli staj 
programları çerçevesinde aktif çalışmalar 
gerçekleştiriyoruz. Üniversitelerde düzen-
lenen çeşitli programlara katılarak üniver-
siteli gençlerle bir araya geliyor, HAK-İŞ’in 
çalışmalarını, çalışma hayatının sorunlarını 
ve sendikal faaliyetlerimizi anlatıyor, genç-
lerin sorularını cevaplıyoruz. Üniversite-
lerle birlikte düzenlediğimiz fikir projesi 
yarışmalarıyla gençlerimizin yaratıcılıkla-
rının geliştirilmesi ve ortaya çıkarılması ve 
özendirici çalışmalarla onları teşvik etme 
görevleri üstleniyoruz.
Gençlerimizle ilgili yürüttüğümüz çalışma-
ları, yurt içinde olduğu gibi yurt dışındaki 
paydaşlarımızla da paylaşıyor, uluslararası 
kuruluşların gençlik komitelerinde aktif 
olarak görev alıyoruz.
HAK-İŞ Konfederasyonu olarak gençlerimi-
zin özgüveni yüksek, hedefleri olan birey-
ler olması konusunda üzerimize düşeni ya-
pıyor ve herkesten bu anlamda elini taşın 
altına koymasını bekliyoruz.
Son açıklanan işsizlik rakamlarına bakıldı-
ğında genç işsizlik oranının yüzde 24’lere 
düştüğünü görüyoruz. Genç işsizlerin azal-
tılması ve gençlerin istihdama kazandırıl-
ması için daha fazla adım atılması gerekti-
ğini düşünüyoruz. HAK-İŞ Konfederasyonu 
olarak gençlerimizi sendikal hareketin ge-
leceği olarak görüyoruz. Gençlerin sendi-
kal kültür ile tanıştırılmalarının, örgütlü-
lüğün arttırılması konusunda önemli bir 
etken olduğuna inanıyoruz. Gençlere yö-
nelik politika önerilerinin gençlerle birlikte 
tartışılması, eksik ya da yanlışların onlarla 
birlikte değerlendirilmesi ve önerilerinin 
alınması gerektiğine inanıyoruz.
19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor 
Bayramı vesilesiyle Mustafa Kemal Atatürk 
ve silah arkadaşları başta olmak üzere, 
milli mücadelemizin bütün kahramanlarını 
rahmet ve minnetle anıyoruz.”

“TÜRKİYE, MODERN ve çAĞDAŞ BİR ÜLKE 
OLMA SEVİYESİNE GENçLERLE uLAŞACAKTIR”
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19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı  

HİZMET-İŞ Sendikası olarak tüm Türkiye ile birlikte evlerimizin 

balkonlarından İstiklal Marşı’nı okuyarak kutladık.

Evlerden gerçekleştirilen 19 Mayıs kutlamalarına, tüm  

HİZMET-İŞ teşkilatı coşkulu bir şekilde katıldı.

Ülkemizi ve tüm dünyayı etkisi altına alan Koronavirüs (KOVİD-19) salgını 

nedeniyle Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın kabine toplantısının 

ardından yaptığı, “Saat 19.19’da tüm statlarımız aydınlatılarak İstiklal Marşı 

yayını yapılacaktır. Milletimizi evlerinin pencerelerinden İstiklal Marşı’nı 

okumaya davet ediyoruz” çağrısının ardından HİZMET-İŞ ailesi olarak bütün 

teşkilatımızla ellerimizde Türk Bayrakları ile evlerimizin balkonundan saat 

19.19’da gür bir sesle İstiklal Marşımızı okuyarak 19 Mayıs Atatürk’ü Anma 

Gençlik ve Spor Bayramı’nı kutladık.

19 MAYIS’I BALKONLARDA 
İSTİKLAL MARŞI OKuYARAK KuTLADIK
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Cumhurbaşkanlığımızın 
koordinasyonunda bakanlıklarımız çok 
sayıda tedbiri hayata geçirerek, özellikle 
Sağlık Bakanlığı’nın vaktinde aldığı 
tedbirlerle virüsün ülkemize girişi uzun 
süre engellenmiştir. Ancak, alınan tüm 
önlemlere nazaran maalesef pandemi 
ülkemizde de görülerek yüz binden 
fazla vatandaşımıza bulaşarak iki bin beş 
yüzden fazla vatandaşımızın ölümüne 
sebep olmuştur. 
Virüs nedeniyle ülkemizin ekonomisi, 
işgücü piyasaları ve çalışma hayatı 
etkilenmiş, pek çok iş yeri kepenk 
kapatmak zorunda kalmış, birçok iş yeri 
ise uzaktan çalışma modeline geçmiştir.
Buna nazaran Sendikamızın örgütlüğü 
Belediyeler ve iştirakleri, Sağlık 
Bakanlığı, KYK ve DHMİ vd. iş yerlerinde 
kamusal hizmetler kesintisiz devam 
etmektedir.
Emekçiler, devletimizin ve milletimizin 
yanında yer alarak salgının 
atlatılabilmesi için insan üstü çaba 
gösteriyorlar. Salgın sürecinde canla 
başla çalışan tüm emekçilere tek tek 

teşekkürlerimi sunuyorum.
Devletimiz salgın kapsamında pek 
çok tedbir aldı. Alınan tedbirleri, 
virüsün yayılmasını önleyici tedbirler 
ve ortaya çıkan olumsuz etkileri 
giderecek tedbirler olarak ikiye 
ayırabiliriz. Yayılmayı önleyici tedbirler 
kapsamında Cumhurbaşkanlığımız, 
Sağlık Bakanlığımız, İçişleri Bakanlığımız, 
Hazine ve Maliye Bakanlığımız, 
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler 
Bakanlığımız başta olmak üzere diğer 
bakanlıklar birçok idari tedbir aldı. 
Cumhurbaşkanımız Erdoğan 
öncülüğünde KOVİD-19 salgınının 
etkilerini azaltmak için Ekonomik İstikrar 
Kalkanı adı verilen bir paket açıklandı. 
Bu pakette pek çok alanda KDV, SGK 
prim ödemeleri 6 ay ertelendi. Devlet 
banklarına borcu olan esnafların 
borçları 3 ay süreyle faizsiz ertelendi. 
Yine bunlara ek olarak Yeni Koronavirüs 
Salgınının Ekonomik ve Sosyal Hayata 
Etkilerinin Azaltılması Hakkında 
Kanun TBMM’de yasalaştı. HİZMET-
İŞ Sendikası olarak Genel Başkanımız 
Mahmut Arslan’ın başkanlığında Genel 

Yönetim Kurulumuz’un kararıyla, 
Koronavirüs’ün ülkemizde görülmeye 
başladığı ilk günden itibaren aldığımız 
kararlarla koruyucu önlemlere azami 
özen gösterdik. Bu kapsamda Genel 
Merkezimiz başta olmak üzere tüm 
teşkilat çalışanlarımızın işe giriş ve 
çıkışlarının yeniden düznlenmesi, 
işlerin asgari personelle görülmesi, 
iş ortamının hijyeninin sağlanması, 
hijyen malzemelerinin personelimize 
temini, tuvalet, yemekhane gibi ortak 
mekânların dezenfektesi sağlanmıştır. 
Sendikamızın sosyal tesisi ‘Emek 
Konukevi’mizi, ülkemizin Koronavirüs 
ile mücadelesinde kendi ailelerinden ve 
yaşamlarından fedakarlık göstererek, 
gece-gündüz demeden sağlığımız için 
çaba harcayan, emek veren kahraman 
sağlık sağlık çalışanlarımızın hizmetine 
sunduk. Bunlara ek olarak işyeri sendika 
temsilcilerimiz vasıtasıyla, yetkili 
olduğumuz iş yerlerinde üyelerimiz 
bilgilendirilmiş, salgın tedbirlerinin 
uygulanması için çalışmalar yapılmıştır.
Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip 
Erdoğan’ın Türkiye’nin Koronanvirüs 
ile mücadelesine yönelik “Biz Bize 
Yeteriz Türkiyem” sloganıyla başlattığı 
Milli Dayanışma Kampanyasına 
Genel Yönetim Kurulu üyelerimiz, 
profesyonel ve ücretli şekilde 
çalışan yöneticilerimiz ve sendika 
çalışanlarımız büyük bir dayanışma 
ruhu ile 1 aylık maaşlarını bağışlayarak 
1 milyon 837 bin TL bağışlamıştır. 
Ayrıca Konfederasyonumuz HAK-
İŞ bu kampanyaya 3 Milyon Türk 
Lirasından fazla bağış yapmıştır. HAK-İŞ 
ve HİZMET-İŞ, sivil toplum kuruluşu 
bilinciyle hareket ederek, devletimize 
ve milletimize olan bağlılığını ortaya 
koymuştur. Teşkilat mensuplarımıza 
kampanyaya gösterdikleri duyarlılıktan 
dolayı teşekkür ediyoruz.
Yaşanan bu zor süreçte üyelerimizi 
yalnız bırakmadık, bırakmayacağız. 
Üyelerimizin hak kayıplarına 
uğramaması için azami dikkat ve gayret 
gösteriyoruz.

Koronavirüsle mücadelenin en kısa 
zamanda tamamlanmasını diliyorum.

Halil ÖZDEMİR
Genel Başkan Yardımcısı

Üyelerimizin Hak Kaybına  
Uğramaması İçin 
Azami Gayret Gösteriyoruz
Çin’in Wuhan Eyaleti’nde geçtiğimiz Aralık 
ayının sonlarında ortaya çıkan, Mart ayı ile 
birlikte ülkemizde de görülmeye başlayan ve 
kısa zamanda tüm dünyayı etkisi altına alan 
Koronavirüs (COVID-19) ile mücadele devam 
ediyor.



İBB’DE İŞTEN çIKARILAN ÜYELERİMİZİN 
İŞE GERİ ALINMASINI İçEREN 

PROTOKOL İMZALANDI

20 Mart 2020 tarihinde gerçekleştirilen toplantıya İstanbul Büyükşehir Belediye 
Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Murat Yazıcı, Genel 

Başkan Yardımcımız Mehmet Keskin, Genel Başkan Yardımcımız Halil Özdemir, 
Oleyis Sendikası Genel Başkanı Vedat Böke, İBB Başkan Danışmanları Murat 
Ongun, Yiğit Oğuz Duman, Av. Mustafa Ertürk Eras ve eylemdeki emekçileri 

temsilen sekiz kişilik bir grup katıldı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde işten 
çıkarılan emekçilerin işe geri alınması 
amacıyla, İstanbul Büyükşehir Belediye 
Başkanı Ekrem İmamoğlu ile bir toplantı 
gerçekleştirildi.
20 Mart 2020 tarihinde gerçekleştirilen 
toplantıya İstanbul Büyükşehir Belediye 
Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB Genel Sek-
reter Yardımcısı Murat Yazıcı, Genel Baş-
kan Yardımcımız Mehmet Keskin, Genel 
Başkan Yardımcımız Halil Özdemir, Oleyis 
Sendikası Genel Başkanı Vedat Böke, İBB 
Başkan Danışmanları Murat Ongun, Yiğit 

Oğuz Duman, Av. Mustafa Ertürk Eras ve 
eylemdeki emekçileri temsilen sekiz kişi-
lik bir grup katıldı.
İşten çıkarılan İşçilerin İşe Geri 
Alınmasını İçeren Protokol 
İmzalandı
Toplantıda HAK-İŞ Konfederasyonumuz 
ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi arasın-
da bir protokol imzalandı.
Protokol, 2019 Ağustos’unda işten çıka-
rılan emekçilerden 208’inin işe iadesini 
öngörüyor. İşçiler belirli gruplar halinde 
30 Haziran’a kadar işe geri alınacak.

İmamoğlu’na Teşekkür
Genel Başkan Yardımcımız 
Mehmet Keskin, İstanbul 

Büyükşehir Belediye Başkanı 
Ekrem İmamoğlu’na 

imzalanan protokolden 
dolayı teşekkür etti.
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İmamoğlu’na Teşekkür
Genel Başkan Yardımcımız Mehmet Kes-
kin, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı 
Ekrem İmamoğlu’na imzalanan protokol-
den dolayı teşekkür etti.
Keskin, “HİZMET-İŞ Sendikası olarak, mü-
cadelede tek amacımız işten çıkarılan 
üyemiz emekçilerin işlerine geri dönme-
siydi. Bu mücadelemiz siyasi bir kavga 
değil, mağduriyetin giderilmesi müca-

delesiydi. Bugün yaşanan mağduriyet 
görülmüş ve bunun giderilmesi yönünde 
önemli bir adım atılmıştır. 
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı 
İmamoğlu ve ekibine teşekkür ediyoruz. 
208 emekçinin işlerine tekrar kavuşacak 
olmasının mutluluğunu yaşıyoruz” dedi.
Kurumsal Anlamda Aidiyetten 
Yanayız
Doğruyu yapmak adına hareket ettikleri-

ni belirten İstanbul Büyükşehir Belediye 
Başkanı Ekrem İmamoğlu, “Elbette ada-
letten elbette ahlaktan yanayız. Kurumsal 
anlamda aidiyetten yanayız. Siyaseten ve 
ahlaken geçmişinde hiçbir sıkıntısı olma-
yan her arkadaşımızın başımızın üzerinde 
yeri var. Bu bugün olduğu gibi yarında işe 
alacağımız işçilerde de geçerli olacak. 
Hiçbir zaman diyalogdan yana sıkıntımız 
olmadı” şeklinde konuştu.
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Antalya Büyükşehir Belediyesi İnsan Kay-
nakları A.Ş.’de işverenin toplu iş sözleş-
mesi müzakerelerine yanaşmaması ve 
çalışanların haklarını günün koşullarına 
göre iyileştirmek için herhangi bir adım 
atmaması üzerine Sendikamızın başlattı-
ğı grevde 300 gün geride kaldı.
31 Mart 2019 yerel seçimlerinin ardın-
dan CHP’ye geçen Antalya Büyükşehir 
Belediyesi önünde emekçilerin haklarını 
alabilmesi için kararlılıkla devam eden 
grevimiz, emekçilerin hakları alınana 
kadar devam edecek. 300 gündür de-
vam eden greve, Antalya Büyükşehir 
Belediyesi’nde çalışan üyelerimizden ve 
Antalya halkından binlerce destek gel-
diğini belirten Antalya Şube Başkanımız 
Muhammed Talha Kandil, “300 gündür 
haklarımızı alabilmek için Antalya Büyük-
şehir Belediyesi önündeyiz. Bizi ne Koro-
navirüs durdurabildi ne de Antalya’mızın 
sıcakları, yağmurları. İlk günkü kararlılıkla 
emekçilerimizin haklarını alabilmesi için 
grevimizi devam ettirdik ve bundan son-
ra da devam ettireceğiz” dedi.

Koronavirüs sürecinde dahi grevin de-
vam ettirildiğini belirten Antalya Şube 
Başkanımız Muhammed Talha Kandil, 
“300 gün değil 3 bin gün sürse de hak-
larımızdan vazgeçmeyeceğiz. Bizim hiçbir 
kimseyle sorunumuz yok. Bizim sorunu-
muz emekçilerin haklarını vermemekte 
ısrar edenlerle. Türkiye Antalyalı emek-
çileri kabul edilemez ücretlere mahkum 

edenleri 300 gündür görüyor. 300 gün-
dür burada yürüttüğümüz mücadelemi-
zi sadece Antalyalı emekçiler için değil, 
haklarını alamayan tüm emekçiler adına 
veriyoruz. Buradan bir kez daha sesleni-
yoruz. Gelin inadınızdan vazgeçin. Bizler 
insana yakışır ücretle yaşamak istiyoruz. 
Bu haksızlığa derhal  son verin” şeklinde 
konuştu.

ANTALYA BÜYÜKŞEHİRDE GREVİMİZ 
DEVAM EDİYOR
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SAĞLIK BAKANLIĞI’NIN BELİRSİZ SÜRELİ 
İŞ SÖZLEŞMELERİNDEKİ TEK TARAfLI 

DEĞİŞİKLİĞİNE DAVA AçTIK
HİZMET-İŞ, Sağlık Bakanlığı’nın Belirsiz 
Süreli İş Sözleşmesi’nin 4. maddesini de-
ğiştirerek tek taraflı değişikliği üyemiz 
emekçilere imzalattırmasının, işçi aleyhine 
düzenlemeler içermesi nedeniyle, yürüt-
menin durdurulması talebiyle dava açtı.
Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel 
Müdürlüğü Belirsiz Süreli İş Sözleşmesi’nin 
4. maddesinde tek taraflı değişiklik yapa-
rak, 696 sayılı KHK kapsamında çalışan iş-
çilere imzalattı. Sendikamız Hukuk Müşa-
virliği’nce incelenen durumun 4857 sayılı 
İş Kanunu ve 696 sayılı KHK hükümlerine 
açıkça aykırı ve işçi aleyhine düzenlemeler 
içerdiği tespit edildi.

Sağlık Bakanlığı’na başvuruda 
bulunduk
Belirsiz süreli iş sözleşmesinin 4. madde-
sindeki değişikliklerin 4857 sayılı İş Kanu-
nu, 696 sayılı KHK hükümleri ve Yargıtay’ın 
yerleşik içtihatlarına aykırı olduğu açıklan-
mak suretiyle, Sendikamız tarafından Sağ-
lık Bakanlığı’na başvuruda bulunuldu.
Yürütmenin durdurulması talebiyle 
dava açtık
696 sayılı KHK kapsamında sürekli işçi 
kadrosunda istihdam edilen işçilere imza-
latılan ‘Belirsiz Süreli İş Sözleşmesi’nin 4. 
maddesindeki değişikliğe konu Sağlık Ba-
kanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdür-
lüğü 24.01.2020 tarih ve 60438742-929 

sayılı yazının iptaline karar verilmek üzere 
yürütmeyi durdurma talebiyle Ankara 3. 
İdare Mahkemesi’ne ve ihtiyati tedbir kara-
rı talep edilmek suretiyle hukuka aykırılığın 
tespiti ve iptali için Ankara 3. İş Mahkeme-
sine dava açıldı.
Ayrıca, işverenlere sunulmak üzere üyele-
rimiz adına itiraz dilekçeleri hazırlanarak 
teşkilatlarımızla paylaşıldı.
Hukuki süreci takip ediyoruz
Hukuki süreç Sendikamız Hukuk Müşavir-
liği tarafından takip ediliyor. Yargılama sü-
recinde ortaya çıkacak gelişmeler hakkında 
Sendikamız teşkilat mensupları ve işçileri-
miz bilgilendirilecek.
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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 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 alabilmesi 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.

HİZMET-İŞ’TEN
BİNLERCE EMEKçİYİ İLGİLENDİREN

HuKuK BAŞARISI:

|  69

HABERLER



Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 21 
Şubat 2020 tarihinde İstanbul’da Aile, 
Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve 
TİSK tarafından “Hukuki Uygulamaların 
Analizi” temasıyla düzenlenen “Çalışma 
Hayatı Buluşmaları”na katıldı.
Toplantıya Genel Başkanımız Mahmut 
Arslan, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler 
Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Adalet Ba-
kanı Abdülhamit Gül, Genel Başkan Veki-
limiz ve HAK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı 
Av. Hüseyin Öz, TİSK Yönetim Kurulu Baş-
kanı Özgür Burak Akkol, Hukuk Müşaviri-
miz Kürşat Kaya, HAK-İŞ Hukuk Müşavir-
leri Hamdi Abdullah Koçoğlu ve Mehmet 
Ali Kayabaşı’nın yanı sıra TOBB, MÜSİAD, 

YASED, TİSK, TÜRK-İŞ temsilcileri katıldı.
İşçi, işveren ve yargı taraflarını ilk kez bir 
araya getiren toplantı, Aile, Çalışma ve 
Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt 
Selçuk’un açılış konuşması ve Adalet Ba-
kanı Abdülhamit Gül’ün konuşmalarıyla 
başladı.
Genel Başkanımız Mahmut Arslan, top-
lantı gündemine ilişkin HAK-İŞ’in tespit 
ve önerilerini paylaştı.
Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, hukuk 
merkezli çalışma hayatını ilgilendiren 
konuların gündeme alınmasının mem-
nuniyet verici bir durum olduğunu be-
lirterek, toplantıda ortaya çıkan görüş ve 
önerilerin hukuk hayatına önemli katkılar 

sunacağına inandığını söyledi. Gül, ko-
nuşmasında hukuk, ekonomi ve çalışma 
hayatı konularıyla ilgili değerlendirmeler-
de bulundu.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı 
Zehra Zümrüt Selçuk, iş ilişkisinin, işçinin 
hak ve hukukunun ancak iş yeri varsa 
mümkün olduğunu belirterek, işyerleri-
nin ekonomiye katkı sağlayacak derece-
de artmasını ve daha fazla istihdam sağ-
lamasını önemsediklerini söyledi.
İş mahkemelerindeki dava dosya sayısı-
nın artmasının işçiler ile işveren arasın-
daki bazı konuların daha net, daha hızlı 
çözülmesi gerektiğine işaret ettiğini vur-
gulayan Selçuk, bu konuların “Çalışma 
Hayatı Buluşmaları” toplantısının önemi-
ni ortaya çıkardığını kaydetti.
Program kapsamında, iş davalarında 
zorunlu arabuluculuk, iş sözleşmesinin 
feshi ve feshe bağlı haklar, belirli süreli iş 
sözleşmesi, yurtdışı işçi istihdamı konula-
rı kapsamlı olarak ele alınıyor.
Genel Başkan Vekilimiz ve HAK-İŞ Genel 
Başkan Yardımcısı Av. Hüseyin Öz de top-
lantının öğleden sonraki bölümünde söz 
alarak toplantı gündemine ilişkin değer-
lendirmelerde bulundu.

ARSLAN, çALIŞMA HAYATI BuLuŞMALARINA 
KATILDI
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BAKAN ALBAYRAK’TAN 
HAK-İŞ’E ZİYARET

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, 
19 Şubat 2020 tarihinde Genel Başkanı-
mız Mahmut Arslan’ı makamında ziyaret 
etti.
Ziyarette Genel Başkan Vekilimiz ve HAK-
İŞ Genel Başkan Yardımcısı Av. Hüseyin 

Öz, HAK-İŞ Genel Başkan Yardımcıları Dr. 
Osman Yıldız ve Mehmet Şahin yer aldı.
Ziyaret programında çalışma hayatı ve 
gündeme ilişkin karşılıklı görüş alışveri-
şinde bulunuldu.

Genel Başkanımız Mahmut Arslan, Bakan 
Albayrak’a Konfederasyonumuz HAK-
İŞ’in çalışma hayatı ve ülke gündemine 
ilişkin görüş ve önerilerini içeren geniş 
kapsamlı bir dosya sundu. Raporda, Vergi 
Politikalarına Yönelik Çalışmalarımız ve 

Ziyarette Genel Başkan 
Vekilimiz ve HAK-İŞ Genel 

Başkan Yardımcısı  
Av. Hüseyin Öz, 

HAK-İŞ Genel Başkan 
Yardımcıları Dr. Osman Yıldız 

ve Mehmet Şahin yer aldı.
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Görüşlerimiz, Kredi Kartı ve Tüketici Kre-
dileri Nedeniyle Takibe Düşen, Yasal İş-
lem Başlatılan İşçilerin Mağduriyetlerinin 
Giderilmesi, Sosyal Güvenlik Sistemine 
Yönelik Görüş ve Öneriler, Sosyal Güven-
lik Sisteminde Yaşlılık Aylığına İlişkin So-
runlar ve Çözüm Önerileri, Asgari Ücret 

ve Belirleme Kriterlerine ilişkin Görüş 
ve Öneriler, 696 Sayılı KHK Kapsamında-
ki İşçilerin Başta Asgari Ücretin Yüzdelik 
Katlarının Uygulanmaması Başta Olmak 
Üzere Acil Çözüm Bekleyen Sorunları, 
Örgütlenme, Kayıtdışı İstihdam ve İşsizlik, 
31 Mart 2019 Tarihinde Gerçekleştirilen 

Seçimler Sonrasında Üyelerimize Yapılan 
Sendika Değiştirme Baskıları ve İşten çı-
karmalar konusu başta olmak üzere ça-
lışma hayatı ve ülke gündemine ilişkin 
Konfederasyonumuz HAK-İŞ’in görüş ve 
önerileri yer aldı.
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Bu süreçte Türkiye’nin verdiği mücadele 
diğer ülkelere göre farklı bir seyir 
izledi. Yaklaşık üç ay önce başladığımız 
mücadelede devletimiz gereken 
önlemleri almada geç kalmadı. ABD, 
İngiltere, Fransa, İtalya, İspanya gibi 
ülkeler bu küresel pandemiye karşı 
aciz bir savaş verirken, Türkiye planlı ve 
kararlı mücadelesiyle tüm dünyaya örnek 
oluyor. Türkiye bu dönemde bırakın 
kendi milletimize yetmeyi, ‘süper güç’ 
olarak ifade edilen ülkelere dahi tıbbi 
yardım gönderen bir ülke konumunda. 
Bu, Türkiye’nin ne kadar gelişmiş ve 
ileri görüşlü olduğunu kanıtlamaktadır. 
Ülkemizin bu konumda olmasını sağlayan 
başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip 
Erdoğan’a, sürecin en kritik ismi Sağlık 
Bakanımız Fahrettin Koca’ya ve diğer ilgili 
bakanlarımıza teşekkür ediyoruz.  
Bunun yanında emekçilerin bu süreçte 
verdiği insanüstü gayret gerçekten 
takdire şayandır. Sağlık sektöründe 
çalışan emekçilerimiz başta olmak üzere 
Belediyelerde özveri ile kesintisiz çalışan 

arkadaşlarımız güvenlik güçlerimiz, 
Gençlik ve Spor Bakanlığında kredi 
yurtlarda bünyesinde çalışan işçilerimiz, 
DHMİ bünyesinde çalışan işçilerimiz ve 
hizmet sektöründe çalışan tüm emekçiler 
bu mücadelenin asıl kahramanlarıdır. 
Böylesi tarihi süreçte tüm risklere 
rağmen görevlerini eksiksiz yerine getiren 
emekçiler gelecekte büyük minnetle 
anılacaktır.  
Elbette, verdiğimiz mücadelede 
eksik yönlerimiz var. Bu eksiklerimizi 
kapatmanın yegane yolu ise eğitimden 
geçiyor. HİZMET-İŞ Sendikası olarak 
42 yıldır eğitimin önemini her fırsatta 
vurguluyoruz. Yıllardır vermekte 
olduğumuz temsilciler ve iş yeri 
eğitimlerimizde, iş güvenliği ve kişisel 
hijyen konularının üzerinde ısrarla 
durduk. Bu ısrarımızın ne kadar haklı 
olduğu bugün yaşadığımız salgınla daha 
net anlaşılmaktadır. 
Koronavirüsün ülkemizde görülmeye 
başladığı ilk günden itibaren tüm yayın 
kanallarından salgının yayılmasını 

önlemek amacıyla birçok eğitici yayınlara 
yer verildi. Daha yayılımın az olduğu 
günlerde gerek devletimiz gerekse 
HİZMET-İŞ, emekçilerin salgından 
korunması ve eğitilmesi adına yayınlara 
imza attı. Çünkü salgının en büyük 
panzehiri eğitim olacaktır. Eğitimin 
olmadığı yerde koronavirüs ile mücadele 
de eksik kalacaktır.  
Yıllardır verdiğimiz eğitimlerde 
amaçladığımız olan dört madde vardı. 
Birincisi, ülkemizin ihtiyaç duyduğu 
nitelikli işçiler yetiştirmek, ikincisi, 
üyelerimizi karşılaşacakları risklere karşı 
hazırlamak, üçüncüsü, iş yerlerindeki 
sorunlara çare olmak, dördüncüsü ve 
sonuncusu mevcut olumsuzluklara 
karşı gereken refleksi gösterebilmek. 
Eğitimlerde aşılamaya çalıştığımız bu 
maddelerin bugün ne kadar önemli 
olduğunu görüyoruz.   
Bilindiği üzere eğitim sadece maddi 
disiplin içeren bir süreç değil, aynı 
zamanda manevi dinamikleri de içeren, 
hayat boyu süren bir süreçtir. 
Tüm dünya ile birlikte ülkemizi de 
etkisi altına alan bu salgın, inancımız, 
kültürümüz ışığında yaşama biçimimizi 
yeniden gözden geçirmemiz için önemli 
bir fırsatı da önümüze koymuştur. Hem 
fert hem de toplum olarak özeleştiri 
yapmak, maddi ve pozitif birtakım 
tedbirlerle birlikte maneviyat olarak da 
kendimizi sorgulamak, iç muhasebemize 
yönelmek, kul olmanın bilincini yeniden 
hatırlamak durumundayız.  
Hayatın hızı ve sürekli değişen yapısı ve 
temposu karşısında, ona tutunabilmek 
için aynı hızla hareket etmemiz, insan 
olarak bazı sorumluluklarımızı yerine 
getiremememizi veya ertelememizi 
zorunlu kılıyor. Koronavirüs vesilesiyle, 
yukarıda bahsettiğim “kendimizi 
özeleştiriye tabi tutmak” bağlamında, 
“acaba neleri ihmal ettim/ettik?” şeklinde 
öncelikler sıralamamızı da yeniden 
gözden geçirmek zorundayız diye 
düşünüyorum. 
Bu sıkıntılı günlerin geçmesi duasıyla, tüm 
emekçilere ve milletimize huzurlu, sağlık 
dolu günler diliyorum.

Mehmet KESKİN
Genel Başkan Yardımcısı

Koronavirüs’e 
Karşı En Büyük Silah: Eğitim
Dünya tarihinde az rastlanan bir dönemden geçiyoruz. 
Koronavirüs salgını neredeyse yüz yıldır insanlığın 
karşı karşıya kaldığı en büyük tehdit. İş yerlerimiz 
kapandı veya çalışma şekilleri sınırlandırıldı, ülkelerarası 
seyahatler ve ticaretler belli kurallara tabii tutuldu ve 
hatta otuz bir şehrimizde belirli günlerde sokağa çıkma 
yasakları ilan edildi. Bunlar hem Türkiye’nin hem de 
dünyanın yıllar önce unuttuğu, şimdilerde hatırlamaya 
çalıştığı bir süreç.



ARSLAN, ANTİDEMOKRATİK GİRİŞİMLER 
ve DARBELER PROGRAMINA KATILDI

74   |

HABERLER



Genel Başkanımız Mahmut Arslan, Türki-
ye’de demokrasinin askıya alındığı bütün 
süreçlerin çalışanların ve emekçilerin za-
rar görmesine neden olduğunu söyledi. 
Arslan, 25 Şubat 2020 tarihinde Ankara 2 
No’lu şubemiz tarafından organize edilen 
‘Antidemokratik Girişimler, 28 Şubat ve 
15 Temmuz Programı’na katıldı.
Programa Genel Başkanımız Mahmut 
Arslan, Ankara Büyükşehir Belediyesi 
Meclis Başkan Vekili Av. Fatih Ünal, Altın-
dağ Belediye Başkanı Asım Balcı, Genel 
Başkan Vekilimiz ve HAK-İŞ Genel Başkan 
Yardımcısı Av. Hüseyin Öz, Genel Başkan 
Yardımcımız Celal Yıldız, Genel Sekrete-
rimiz Remzi Karataş, Öz Ağaç-İş Sendi-
kası Genel Başkanı Av. Tuncay Dolu, Öz 
Güven-Sen Genel Başkanı Ömer Yılmaz, 
Genel Başkan Danışmanımız Kazım Çakır,  
Ankara 2 No’lu Şube Başkanımız Recep 
Dere, Ankara 5 No’lu Şube Başkanımız 
Murat Demirtaş, Ankara 6 No’lu Şube 
Başkanımız İbrahim Tucer, Ankara 7 No’lu 
Şube Başkanımız Mustafa Genç, Şehidi-
miz Celalettin İbiş’in eşi Miyase İbiş, ço-
cukları Fikret ve Yasin İbiş, 15 Temmuz 
Gazilerimiz, üyelerimiz ve çok sayıda ba-
sın mensubu katıldı.
“Türkiye’de Tüm Darbe Girişimleri 
Karşılıksız Kalacaktır”
Programda konuşan Genel Başkanımız 
Mahmut Arslan, antidemokratik girişim-
ler ve darbeler programının, darbe söy-
lentilerinin kamuoyunda fazlaca yer bul-
duğu bir dönemde gerçekleştirilmesine 
dikkat çekti.
Arslan, “Darbe söylentilerinin arkasında 
bir kısım gerçekler var. Türkiye ilk defa, 

herhangi bir bloka dahil olmadan bağım-
sız bir dış politika yürütüyor. Bu durum-
dan rahatsız olan uluslararası güçler, ken-
di hesaplarını yaparak bazı girişimlerde 

bulunuyorlar. Bu önemli toplantımızdan 
darbe heveslilerine sesleniyoruz; haddi-
nizi bilin! Bu ülkede bundan sonra artık 
tüm darbe girişimleri karşılıksız kalacak-
tır” dedi.
“Bir Kısım STK’lar 28 Şubat’ta Beşli 
çete’yi Kurdular”
28 Şubat sürecinin de Türkiye’de çok ağır 
yaşandığını belirten Arslan, 3 gün sonra 
28 Şubat sürecinin yıldönümü olduğunu 
hatırlatarak, “28 Şubat sürecinde İmam 
Hatipli öğrencilerin sadece başlarındaki 
başörtüsünden dolayı coplandıklarına, 
ehliyet ve pasaport alamadıklarına şahit 
olduk” dedi.
Bir kısım sivil toplum örgütlerinin 28 Şu-
bat sürecinde de rol aldığına işaret eden 
Arslan, “Dönemin başbakan yardımcısı 
bir otele davet edilerek, kendisine hükü-
meti yıkması yönünde baskılarda bulu-
nuldu. Ne yazık ki bir kısım sivil toplum 
örgütlerinin başkanları da o masadaydı. 
Bugün sivil toplum kuruluşu adı altında 
karşımızda olan bir kısım STK’lar, Genel-
kurmay Karargahında aldıkları talimat-
larla çete kurdular. Bu çetenin adı “Beşli 
Çete”dir. Seçimle gelmiş bir hükümeti 
yıkma görevini aldılar, taşeronluk üstlen-
diler. HAK-İŞ o zaman da demokrasiden 
yana tavır aldı. Oysa biz, 28 Şubat süre-
cinde çok ağır bedeller ödeyen konfede-
rasyonlardan bir tanesiyiz” diye konuştu.
“15 Temmuz Bir Kırılma Noktasıdır”
Darbeci zihniyetin 2010 referandumu 
ile 2007 yılındaki Cumhurbaşkanlığı se-
çimi öncesinde de benzer girişimleri ol-
duğunu belirten Arslan, şöyle konuştu: 
“Cumhuriyet mitinglerini hatırlayın. Ül-

“12 Eylül, Türkiye 
Demokrasisine Vurulmuş En 
Büyük Hançerlerden Biridir”

HAK- İŞ’in kurumsal tarihi 
boyunca hep demokrasiden 
yana tavır aldığını kaydeden 
Arslan, “Bugün 15 Temmuz 
ile ilgili spekülasyon yapan 

çevreler, 12 Eylül’ü hatırlamak 
istemiyorlar. 12 Eylül’de 

500 bin insan soruşturma 
geçirdi. 10 binlercesi kamu 
görevinden uzaklaştırıldı, 

binlerce insan işkence gördü. 
12 Eylül karanlığı Türkiye 
demokrasisine vurulmuş 
en büyük hançerlerden 

biridir. HAK-İŞ o dönemde de 
darbecilere karşı çıkmıştır. 

Bir kısım konfederasyonlar 12 
Eylül darbesine ortak oldular. 
Türkiye bunları atlattı” diye 

konuştu.
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Arslan, “Şartlar ne 
olursa olsun bize 

düşen demokrasimize, 
devletimize, milli iradeye 

sahip çıkmaktır"

kenin seçilmiş Meclisi’nin kararını tanı-
mayan bir zihniyet, ‘Recep Tayyip Erdo-
ğan’ı Cumhurbaşkanı olarak istemiyoruz’ 
dediler, millet iradesini hiçe saydılar. 15 
Temmuz’da milletimizin büyük bir kesimi 
bir araya gelmiştir. Sivil toplum örgütleri, 
medya ve halkımız birlik olmuştur. Toplu-
mun büyük bir kesimi bu darbeye karşı 
çıkmıştır. Bu açıdan 15 Temmuz, Türki-
ye Cumhuriyeti tarihi ve bundan sonra 
darbe yapmak isteyenler için bir kırılma 
noktasıdır.”
“15 Temmuz Darbe Girişimine Karşı 
çok Erken Tavır Aldık”
Bu toprakların çok pahalı bir coğrafya ve 
burada yaşamanın ağır bedelleri oldu-
ğunu belirten Arslan, “HAK-İŞ olarak, 15 
Temmuz darbe girişiminin ilk saatlerin-
den itibaren çok erken bir tavır aldık. Bü-
tün teşkilatımızı bu darbe girişimine karşı 
tavır almaya çağırdık, hainlerin TÜRKSAT’ı 
ele geçirmesine engel olduk” dedi.
“Şehit ve Gazisine Bizim Gibi Sahip 
çıkan Bir Millet Yoktur”
15 Temmuz gecesi şehitlerimiz ve gazi 
kardeşlerimizin darbeye göğüs gerdiği-
ni belirten Arslan, “Bu arkadaşlarımız 

bu ülke için canlarını feda eden arka-
daşlarımızdır. Elbette kaybedilenler geri 
gelmiyor, ancak şehitlerimizi asla unut-
mayacağız, gazilerimizin başlarını öne 
eğdirtmeyeceğiz. Ülkeme sonsuz teşek-
kür ediyorum. Şehidine ve gazisine bizim 
gibi sahip çıkan başka hiçbir millet yok-
tur, Tüm şehit ve gazilerimize ve onların 
yakınlarına şükran borcumuz var” diye 
konuştu.
28 Şubat ve 15 Temmuz sürecinin ortaya 
çıkardığı sonuçların tartışılmaya devam 
ettiğini ifade eden Arslan, “Şartlar ne 
olursa olsun bize düşen demokrasimize, 
devletimize, milli iradeye sahip çıkmaktır. 
Allah bu millete bir daha 12 Eylülleri, 28 
Şubatları, 15 Temmuzları yaşatmasın” 
şeklinde konuştu.
HAK-İŞ’in, Sincan’daki duruşmalarda hep 
hazır bulunduğunu da hatırlatan Arslan, 
darbecilerin mahkemede yargılanıp en 
ağır şekilde cezalandırılması için hep bir-
likte dayanışma içerisinde olacaklarını 
söyledi.
Programda Ankara Büyükşehir Beledi-
yesi Meclis Başkan Vekili Av. Fatih Ünal, 
Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı, 

Konfederasyonumuza bağlı Öz Ağaç-İş 
Sendikası Genel Başkanı Av. Tuncay Dolu, 
Ankara 2 No’lu Şube Başkanımız Recep 
Dere, 15 Temmuz Gazileri Kazım Çakır, 
Ahmet Arık, Abdullah Sezgin, Ömer Yıl-
maz ve Mustafa Karamemiş 15 Temmuz 
Şehidimiz Celalettin İbiş’in oğlu Yasin İbiş 
de bir konuşma yaptılar.
Öz Ağaç-İş Sendikası Genel Başkanı Av. 
Tuncay Dolu, “Bu topraklar şehit kan-
larıyla yıkanmış topraklardır, 60’larda, 
70’lerde, 80’lerde, 90’larda çeşitli darbe 
girişimlerini ve en son olarak 15 Tem-
muz’u yaşadık. Darbe gecesinde hepimiz 
meydanlara çıkarak darbeye, darbecilere 
karşı çıktık ve galip geldik. O gece hepi-
miz Allah rızası ve devletin bekası için 
meydanlara çıktık. 15 Temmuzu unutma-
yacağız” dedi.
Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı, “Al-
lah HAK-İŞ’ten razı olsun, HAK-İŞ duruşu-
nu biliyoruz. 15 Temmuz darbe girişimi 
unutturulmamalıdır. İçerideki hainler ile 
dışarıdaki uzantılarına en güzel cevap 
verildi. Cumhurbaşkanımız önderliğinde 
bu millet et-tırnak oldu, her mezhepten 
insan bir araya geldi ve gereken cevabı 
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verdi. Aklının ucundan böyle şeyler geçi-
renler varsa dönüp o geceye baksın. Biz 
beraber olursak hiçbir güç üstesinden 
gelemez. Allah bu millete bir daha 15 

Temmuz’u yaşatmasın” dedi. Ankara Bü-
yükşehir Belediyesi Meclis Başkan Vekili 
Av. Fatih Ünal, “Biz de o karanlık gecede 
sahada ve meydanlardaydık, o gece mil-

letimiz sayesinde bugün çok daha özgür, 
daha demokrat bir ülkeyiz. 15 Temmuz 
uzun bir geceydi, bu millet var oldukça 
hainler başarılı olamayacaktır. Darbe gi-
rişiminde şehit olan 251 kardeşimize, 2 
bin 193 gazimize buradan hürmet ve mu-
habbetlerimi sunuyorum. Biz milletimiz-
le, imanımızla güçlüyüz bir daha 15 Tem-
muzlar yaşanmaması dileğiyle saygılarımı 
sunuyorum” dedi.
Ankara 2 No’lu Şube Başkanımız Recep 
Dere de “Cumhuriyet tarihinin en kan-
lı, en vahşi darbe girişimine şahit olduk. 
Ordu içine yuvalanmış, gözü dönmüş bir 
cuntacı darbe girişimine kalkıştı. Genel 
Başkanımız Mahmut Arslan’ın talimatıyla 
15 Temmuz gecesi ülkemizin tüm mey-
danlarında bu hainlere direndik ve bu 
uğurda şehit verdik, arkadaşlarımız gazi 
oldular. Darbe girişiminde hayatlarını or-
taya koyan tüm şehitlerimize Allah’tan 
rahmet, şükranlarımızı iletiyorum” dedi.
Gazilerimiz, Darbecilere Karşı 
Verdikleri Mücadeleyi Anlattı
15 Temmuz Gazileri Kazım Çakır, Ahmet 
Arık, Abdullah Sezgin, Ömer Yılmaz ve 
Mustafa Karamemiş ve 15 Temmuz şe-
hidimiz Celalettin İbiş’in oğlu Yasin İbiş, 
darbe girişimi sırasında verdikleri müca-
deleyi anlattılar. Program kapsamında 15 
Temmuz hain darbe ve işgal girişimi ge-
cesi yaşananların fotoğraflarından oluşan 
bir sergi de ziyarete açıldı.
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15 Temmuz darbe girişimi gecesi Genel-
kurmay karargâhı önünde şehit edilen 
Ankara 2 No’lu Şube Eski Yönetim Kurulu 
üyemiz Celalettin İbiş’i mezarı başında 
dualarla andık. 25 Şubat 2020 tarihinde 

Karşıyaka Mezarlığı’ndaki ‘15 Temmuz 
Şehitler Abidesi’nde düzenlenen anma 
programına Genel Başkan Yardımcımız 
Celal Yıldız, Ankara 2 No’lu Şube Başkanı-
mız Recep Dere, Şehidimizin eşi Miyase 

İbiş, çocukları Fikret ve Yasin İbiş ile üye-
lerimiz katıldı.
Yıldız: “15 Temmuz Ruhunu Canlı 
Tutmalıyız”
Anma programında konuşan Genel Baş-
kan Yardımcımız Celal Yıldız, “15 Tem-
muz’u unutmamalı ve unutturmamalıyız. 
Yoksa gelecek nesillere ülkemiz için veri-
len bu onurlu mücadeleyi anlatamayız. 
Bizler 15 Temmuz ruhunu canlı tutmalı-
yız ki, bizden sonra gelecek olan nesiller 
bu ruhu ve inancı aynı şekilde idrak ede-
bilsinler. Şehidimiz Celalettin İbiş kıymetli 
bir çalışma arkadaşımızdı. Şehitlerimiz 
ülkemizi korumaya çalışmakla bizim dü-
nümüzü, bugünümüzü ve yarınımızı sa-
vundular. Allah hepsinden razı olsun. Bu 
program vesilesiyle tüm şehitlerimize bir 
kez daha Allah’tan rahmet, kederli ailele-
rine sabırlar diliyoruz” dedi.

15 TEMMuZ ŞEHİDİMİZ CELALETTİN İBİŞ’İ 
MEZARI BAŞINDA ANDIK
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HAK-İŞ/HİZMET-İŞ Sendikası Genel Baş-
kanı Mahmut ARSLAN, 28 Şubat 1997 
Postmodern darbesinin 23. yıl dönümü 
dolayısıyla yaptığı açıklamada, HAK-İŞ’in 
28 Şubat sürecinde demokrasi ve milli 
iradeden yana göstermiş olduğu tavırdan 
dolayı ağır bedeller ödediğini söyledi.
Arslan, “HAK-İŞ, bütün antidemokratik 
süreçlerde olduğu gibi 28 Şubat sürecin-
de de milli iradeden yana aldığı tavırla 
Türk demokrasisi ve sendikal hareketinin 
onurunu kurtarmıştır” dedi.
Arslan, 28 Şubat Postmodern Darbe-
si’nin 23. yıl dönümü dolayısıyla yaptığı 
yazılı açıklamada şu değerlendirmelerde 
bulundu:
“HAK-İŞ Konfederasyonu olarak, 44 yıllık 
onurlu tarihimizde olduğu gibi bugün 
de darbe, muhtıra ve başka kılıflara bü-
rünmüş antidemokratik müdahaleleri 
reddediyoruz. Bu tür yollara tevessül 
edenleri şiddetle kınıyoruz. Türkiye artık 
eski Türkiye değildir, darbe söylentilerini 
yayanlar hedeflerine ulaşamayacaklardır.
28 Şubat bu ülkenin gerçek sahiplerinin 
tasfiye edilmeye çalışıldığı bir süreçtir. 
28 Şubat sürecini 23. yılında nefret ve 
utançla anıyoruz.
28 Şubat süreci Türk demokrasisi açısın-
dan tarihe kara bir leke olarak geçmiş-
tir. Ulusal ve toplumsal onurun ayaklar 
altına alındığı bu süreçte kız öğrenciler 

başörtülerinden dolayı üniversite kam-
püslerinde coplanmış, ikna odalarına 
alınmış, eğitimden mahrum bırakılmıştır. 
Başörtülü kadınlar ehliyet ve pasaport 
alamamıştır. Maalesef bir kısım sivil top-
lum örgütleri bu utanç verici sürecin ta-
şeronluğunu yapmıştır. 28 Şubat’ta oluş-
turulan Beşli Çete, işverenlere, esnaflara 
ve emekçilere ihanet etmiştir.
HAK-İŞ, bütün antidemokratik süreçler-
de olduğu gibi 28 Şubat sürecinde de 
milli iradeden yana aldığı tavırla Türk 
demokrasisi ve sendikal hareketinin 
onurunu kurtarmıştır. HAK-İŞ, 28 Şubat 
sürecinde demokrasi ve milli iradeden 
yana göstermiş olduğu tavırdan dolayı 
ağır bedeller ödemiştir.
28 Şubat’la mücadelenin tamamlanabil-
mesi için o dönemde hükümeti yıkma 
görevi üstlenen medya örgütlerinden iş 
dünyasına, meslek kuruluşlarından işçi 
örgütlerine, yargı mensuplarından üni-
versite mensuplarına ve siyasetçilere ka-
dar, süreçte aktif rol alan bütün kurum 
ve kişilerden hesap sorulmalıdır. Aksi 
halde 28 Şubat daha uzun süre konuşul-
maya devam edecektir.
Son günlerde ABD odaklı kuruluşlar ta-
rafından hazırlanan raporda “Türkiye’de 
yeni bir darbe olabilir” ifadelerinin yer 
alması, Türkiye üzerine oynanan oyunları 
göstermektedir. Tedavüle sokulan darbe 

söylentilerini kınıyor, darbe heveslilerini 
uyarıyoruz, bu ülkede bundan sonra ar-
tık tüm darbe girişimleri karşılıksız kala-
caktır. Nereden gelirse gelsin her türlü 
darbeye ve başka kılıflara bürünmüş an-
tidemokratik müdahalelere karşı oldu-
ğumuzu bir kez daha ilan ediyoruz.
HAK-İŞ Konfederasyonu, kurulduğu 
günden beri darbelere, olağanüstü dö-
nemlere, demokrasiye yönelik bütün 
müdahalelere karşı demokrasiden, milli 
iradeden, haktan, halktan ve özgürlük-
ten yana tavır almıştır. 15 Temmuz hain 
darbe girişimi gecesi de millet iradesin-
den yana tavır almış ve bunun bedelleri-
ni ağır bir şekilde ödemiştir. Çünkü Türki-
ye’de demokrasinin askıya alındığı bütün 
süreçler çalışanların ve emekçilerin zarar 
görmesine neden olmuştur.
Darbeye karşı tankların, tüfeklerin ve 
silahların karşısında göğ-
sünü siper eden kah-
raman halkımız, 
bundan sonra da 
hiçbir darbe giri-
şimine müsaade 
etmeyecektir.”

"28 Şubat Sürecini 23. Yılında Nefret ve utançla Anıyoruz"

DARBE SÖYLENTİLERİNİ NEfRETLE KINIYORuZ 
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HAK-İŞ ve HİZMET-İŞ Genel Başkanı Mah-
mut ARSLAN, 27 Mayıs askeri darbesinin 
üzerinden 60 yıl geçmesine rağmen bu 
tarihin, toplumun hafızasında kara bir 
leke olarak kaldığını belirterek, “27 Ma-
yıs, 12 Mart, 12 Eylül, 28 Şubat, 27 Nisan 
ve 15 Temmuz başta olmak üzere gerçek-
leşmiş ya da gerçekleşmemiş birçok dar-
beyi yaşayan halkımız, 15 Temmuz gecesi 
genci-yaşlısı, kadını-erkeğiyle ellerinde 
Türk bayraklarıyla sokaklara dökülmüş, 
namluların ve silahların karşısına dikile-
rek artık darbe istemediğini en açık haliy-
le bir kere daha göstermiştir” dedi.
HAK-İŞ ve HİZMET-İŞ Genel Başkanı Mah-
mut Arslan, 27 Mayıs askeri darbesinin 
yıldönümü nedeni ile yaptığı açıklamada 
şu değerlendirmelerde bulundu:
“27 Mayıs 1960’ta yapılan askeri darbe-
nin üzerinden tam 60 yıl geçti. 27 Mayıs, 
Türkiye Cumhuriyeti tarihinde gerçekleş-
miş ilk askeri darbedir. Demokrasimize ilk 
darbe 27 Mayıs tarihinde vurulmuş, Türk 
demokrasisinde yaşanan travmaların 
başlangıcı 27 Mayıs’ta olmuştur.
Darbenin gerçekleştirilmesinin hemen 
ardından, demokrasimizin gelişmesi ve 
yerleşmesi açısından önemli bir rolü olan 
Başbakan Adnan Menderes ile Dışişleri 
Bakanı Fatin Rüştü Zorlu ve Maliye Ba-

kanı Hasan Polatkan’ın idam edilmesi 
toplumsal tarihimizde her zaman derin 
bir iz bırakmış ve kara bir leke olarak ha-
tırlanmıştır. Milli iradenin tecelligahı olan 
TBMM darbecilerin hedefi olmuş, meclis 
silah zoru ile kapatılmış ve meclisten gü-
venoyu alan hükümet yok edilmiştir. Ağır 
aksak da olsa işleyen demokrasimiz çok 
ağır bir yara almış, darbecilerin eline kan 
bulaşmıştır. Ülkemiz bu kahredici, utanç 
verici darbenin sonuçlarını millet olarak 
çok ağır bir şekilde ödemiştir.
27 Mayıs darbesini gerçekleştirenlerden 
hesap sorulamaması, aksine alkışlanması 
ve uzun süre bayram olarak kutlanması 
da demokrasimiz açısından yüz karasıdır.
Demokrasi tarihimizin büyük bir kısmı 
darbe, sıkıyönetim ve olağanüstü hallerle 
geçerken, bir o kadar süresi de bunların 
konuşulması, çağrısı, daveti ve girişimi ile 
geçmiştir. 27 Mayıs, 12 Mart, 12 Eylül, 28 
Şubat, 27 Nisan ve 15 Temmuz başta ol-
mak üzere gerçekleşmiş ya da gerçekleş-
memiş birçok darbeyi yaşayan halkımız, 
darbe istemediğini 15 Temmuz gecesi 
genci-yaşlısı, kadını-erkeğiyle ellerinde 
Türk bayraklarıyla sokaklara dökülerek, 
namluların ve silahların karşısına dikile-
rek en açık biçimde anlatmıştır. Kahra-
man milletimiz, 15 Temmuz gecesi kendi-

ne yakışanı yapmış, büyük bir demokrasi 
mücadelesi vererek, darbe geleneğine 
karşı bir ilki başarmış, hainlere karşı tek 
vücut olmuş, bu topraklarda artık darbe 
istemediğini göstermiştir.
Demokrasimize ve siyasi işleyişe yapılan 
müdahalelerin sonunda ülkemiz, temel 
hak ve özgürlükler; ekonomi, siyaset ve 
sosyal açıdan geriye gitmektedir. Darbe 
dönemlerinde zararın faturası en büyük 
faturası emekçilere kesilmektedir. Eme-
ğinden başka hiçbir sermayesi olmayan 
işçilerimiz, çalışanlarımız antidemokratik 
müdahaleler sonucunda ekonomik ve 
sosyal açıdan hak ve iş kayıplarına uğra-
maktadırlar. Ayrıca her darbe döneminde 
ülkemiz geriye gitmiş, uluslararası alanda 
itibar kaybına uğramıştır.
HAK-İŞ Konfederasyonu olarak, 44 yıllık 
onurlu tarihimizde olduğu gibi bugün de 
darbe, muhtıra ve başka kılıflara bürün-
müş bütün antidemokratik müdahaleleri, 
girişimleri, oluşumları ve ifadeleri redde-
diyoruz. Bu tür yollara tevessül edenleri 
şiddetle kınıyoruz. Demokratik işleyişe 
karşı çıkanları asla tasvip etmiyoruz. Dün 
olduğu gibi bugün de demokratik, geliş-
miş ve kalkınmış bir ülkede hakkımızı ala-
cağımıza inanıyoruz.

“27 MAYIS, TOPLuMuN HAfIZASINDA 
KARA BİR LEKEDİR”
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HAK-İŞ ve HİZMET-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, Fatih Sultan Mehmet tarafından 29 
Mayıs 1453 tarihinde fethedilen İstanbul’un dünden bugüne pek çok kültürün bir arada 

yaşadığı bir medeniyet şehri olduğunu söyledi.
HAK-İŞ ve HİZMET-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, 29 Mayıs 1453 olan İstanbul’un fethinin 

yıldönümü dolayısıyla yaptığı açıklamada şu görüşlere yer verdi:
 “İstanbul, 29 Mayıs 1453 tarihinde Peygamber Efendimizin (s.a.v.) övgüsünü kazanan Fatih 

Sultan Mehmet Han ve şanlı ordumuz tarafından fethedilmiştir. İstanbul’un fethi hem 
Türkiye hem de dünya tarihi için hayati önemdedir. İstanbul’un fethiyle, Avrupa’da ilerleyişini 
sürdüren Osmanlı Devleti üç kıtaya yayılan büyük bir imparatorluk haline gelmiştir. Bu fetih 

dünya tarihinin akışını değiştirmiş, Orta Çağ kapanıp Yeni Çağ açılmıştır.
İstanbul’un fethi sadece yeni bir çağın açılmasına sebep olmamış, pek çok kültürün barış ve 
kardeşlik içinde bir arada yaşayabileceğini de tüm dünyaya göstermiştir. İstanbul, dünden 

bugüne bir cazibe merkezi ve pek çok kültürün bir arada yaşadığı bir medeniyet şehri 
olmuştur. Bu topraklar tarih boyunca olduğu gibi bugün de bir dünya devleti olma özelliğini 

devam ettirmektedir.
Kaosların ve huzursuzlukların her geçen gün arttığı bir dünyada, 1453 tarihinde Fatih Sultan 

Mehmet tarafından gerçekleştirilen, barış ve kardeşlik temelinde yükselen modern bir 
yönetim ruhunun güçlenmesine ihtiyaç bulunmaktadır.

İstanbul’un fethi modern devlet tarihinin dönüm noktalarından biri oluşmuştur. Bugünkü 
dünyada fetihler yok ve belki hiç olmayacak ama bireyi, kardeşliği, kucaklaşmayı ve barışı esas 
alan yönetim ve yönetişim anlayışı yaygınlaşarak devam edecektir. Türkiye, hem kendi içinde 
barışa sahip hem de dünyada ve bölgesinde barışın savunucusu ve yapıcısı olmak zorundadır. 

Türkiye bu rolü yerine getirmeye çalışmaktadır. Bugün ‘fetih’, birlik beraberliği başarmaktır.”

İSTANBuL’uN fETHİ'NİN 
567. YILDÖNÜMÜNÜ KuTLuYORuZ

"İstanbul Tarih Boyunca 
Bir Medeniyet Şehri Olmaya Devam Edecektir"



Genel Başkan Vekilimiz ve HAK-İŞ Genel 
Başkan Yardımcısı Av. Hüseyin Öz, başör-
tülü öğretmenlerin ders vermesini facia 
olarak değerlendiren Gazeteci Can Ataklı-
yı kınadı. Öz, “Gazeteci Ataklı’yı kullandı-
ğı çirkin sözler ve ayrıştırıcı dilden dolayı 
kınıyorum. Yaptığı son derece yanlış ve 
tehlikelidir. Ataklı’nın sözleri zihinlere 28 
Şubat sürecini akıllara getirmekte ve top-
lumu provoke etmektedir” dedi.
Genel Başkan Vekilimiz ve HAK-İŞ Genel 
Başkan Yardımcısı Av. Hüseyin Öz, yaptığı 
yazılı açıklamada şunları kaydetti:
“Gazeteci Can Ataklı 23 Mart 2020 tarihin-
de Tele1 Televizyonunda, TRT-EBA TV ve 

‘eba.gov.tr’ üzerinden başlatılan uzaktan 
eğitim derslerinin başörtülü öğretmenler 
tarafından verilmesini yanlış bir uygulama 
ve facia olarak değerlendirmiştir. Ataklı, 
ülke olarak riskli bir dönemden geçtiğimiz 
bu süreçte toplumun birlik ve beraberli-
ğini bozan ayrıştırıcı dille haddini aşmıştır. 
Ataklı’nın başörtüsü üzerinden pirim yap-
maya çalışması, en az, “Başörtülü bir öğ-
retmen bu ülkenin çocuklarına rol model 
olamaz” sözleri kadar üzüntü vericidir.
Görünen odur ki, her geçen gün marjinal-
leşen, marjinalleştikçe azgınlaşan azınlık 
güruh, eğitimin aksamaması için geliştiri-
len uzaktan eğitim uygulamasının ilk gün-

lerinde yayınlanan ders anlatan başörtülü 
öğretmenden, Adnan Menderes’in hikâ-
yesini anlatan bir çizgi filmden, liselere 
dönük derslerin arasında söylenen ilahi-
den rahatsız olmuştur.
Başörtüsü, Yüce Dinimiz İslam’ın emirleri 
arasında yer almakla birlikte, kadınları-
mızın kendi özgür iradeleri neticesinde 
tercih ettiği bir kıyafettir. Ayrıca başörtüsü 
tüm toplumumuz tarafından kabul gören 
bir giyinme biçimidir.
Kadınlarımız kamunun her alanında öz-
gürce çalışmaktadır ve çalışacaktır. Başör-
tülü kadınların tv ekranlarında, okullarda, 
hastanelerde, adliyelerde, TBMM’de hası-
lı tüm kamusal alanlarda görülmesi kadar 
doğal bir durum yoktur.
Aksi bir tavır, başörtülü kadınları çalışma 
hayatından dışlamaktır; kişi hak ve özgür-
lüklerine aykırı bir tutumdur. Manevi de-
ğerlerimize hazımsızlıktır.
Bu çirkin ve ayrıştırıcı sözler karşısında ka-
yıtsız kalamayız. Can Ataklı’yı çirkin ve ay-
rıştırıcı sözlerinden dolayı kınıyor ve özür 
dilemeye çağırıyoruz.
İdari ve cezai tahkikatlar gerçekleştirile-
rek, kendisine gerekli ceza bir an evvel 
verilmelidir.
HAK-İŞ Konfederasyonu ve HİZMET-İŞ 
Sendikası olarak, konunun takipçisi olaca-
ğız.” 

BAŞÖRTÜSÜNE DİL uZATAN CAN 
ATAKLI’YI KINIYORuZ

Konfederasyonumuz HAK-İŞ’in de içeri-
sinde bulunduğu Türkiye-AB Karma İs-
tişare Komitesi, İdlib’te gerçekleştirilen 
hain saldırıda Mehmetçiklerimizin şehit 

olmasına ilişkin ortak bir açıklama yayın-
ladı.
HAK-İŞ, MEMUR-SEN, TESK, TÜRK-
İŞ, TİSK, Türkiye KAMU-SEN, TOBB ve 

TZOB’un oluşturduğu heyetin ortak açık-
lamasında şu ifadelere yer verildi:
“İdlib’de gerçekleştirilen saldırıda Meh-
metçiklerimiz şehit oldu. Hepimizin yü-
reği yanıyor. İçimizde fırtınalar kopuyor. 
Türk milleti bu acı günü unutmayacaktır. 
Vatanın huzuru ve güvenliğini müdafaa 
etmek için şehadete yürüyen kahraman 
askerimizin ruhları şad olsun. Rabbim şe-
hitlerimizin mekânını cennet eylesin. Ai-
lelerine sabırlar, yaralılarımıza acil şifalar 
nasip eylesin. Milletimizin başı sağ olsun.
Türk milleti olarak bir ve bütünüz. Her za-
man olduğu gibi, Devletimizin ve Ordu-
muzun yanındayız. Cenab-ı Hak ülkemizi 
korusun, milletimizin birliğini ve dirliğini 
muhafaza etsin, ordumuzu muzaffer kıl-
sın.”
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Konfederasyonumuz HAK-İŞ’in de araların-
da bulunduğu Türkiye’nin önde gelen sivil 
toplum kuruluşları, İdlib’de askerlerimize 
yapılan saldırıya karşı bir araya geldi, ortak 
tepki gösterdi.
Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 2 Mart 
2020 tarihinde TOBB’da düzenlenen ortak 
basın toplantısına katıldı.
Toplantıya HAK-İŞ’in yanı sıra Türkiye’nin 
önde gelen 30’a yakın meslek örgütü, 
sendika konfederasyonları ve sivil toplum 
örgütü temsilcileri katıldı. Aynı zamanda 
Ankara’daki toplantıya katılan kuruluşların 
il temsilcilerinin katılımıyla da 81 ilde eş 
zamanlı basın toplantıları düzenlendi, ha-
zırlanan bildiri okundu.
Ankara’da düzenlenen basın toplantısı sı-
rasında bölgeleri temsilen 7 il ile (Batman, 
Denizli, Edirne, Hatay, Gaziantep, Trabzon, 
Van) canlı bağlantı kuruldu.
TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu tarafın-
dan okunan bildiride şu ifadeler yer aldı:
“Şu an 81 ilde Türkiye’nin önde gelen 30’a 
yakın meslek örgütü, sendika konfederas-
yonu ve sivil toplum kuruluşu, hep birlikte 
bu açıklamayı yapıyoruz.
Bizler, her kritik dönemde milletimizin ve 
devletimizin yanında durduk.
Üstlendiğimiz sorumluluğun hakkını vere-
rek hareket ettik.
Bugün de, İdlib’de gerçekleşen hain saldırı-
ya ilişkin, ortak tepkimizi gösteriyoruz.
Öncelikle vatanın huzuru, güvenliği ve 

mazlumları müdafaa etmek üzere üstlen-
dikleri görevde şehit olan tüm kahraman 
askerlerimizin ruhları şad olsun. Rabbim 
şehitlerimizin mekânını cennet eylesin. 
Yakınlarına sabır ve metanet, yaralılarımıza 
acil şifalar nasip eylesin. Milletimizin başı 
sağ olsun.
Askerlerimiz İdlib’de, hem ülke sınırlarımızı 
ve hem de mazlumları korumaktaydı.
Zira Suriye’de yaşanan zulümlere, yüzbin-
lerce sivilin zalimce katledilmesine, mil-
yonların evinden, toprağından sürülmesi-
ne, dünya sessiz kaldı.
Türkiye’nin barış ve huzur odaklı çabala-
rıysa, ne yazık ki, pek çok ülkede karşılık 
görmedi.
Buradan tekrar sesleniyoruz.
Karşımızda, insanlıktan nasibini almamış, 
tüm ahlaki, insani ve dini değerleri hiçe sa-
yan, kendi yurttaşlarını bile topraklarından 
eden, canlarına kasteden, zihniyete sahip 
bir rejim bulunuyor.
Suriye’yi her geçen gün daha da ağır bir yı-
kıma sürüklüyor.
İşte rejim güçleri son olarak da, yapılan an-
laşmalara uymayarak, askerlerimizi kalleş-
çe pusuya düşürdü.
Bu saldırı, asla kabul edilemez.
Dolayısıyla, masum insanları katleden ve 
ülkemizin güvenliğine de açık tehdit oluş-
turan bu rejim unsurlarına karşı sessiz kal-
mamız beklenemez.
Tarihi ve kültürel bağlarımız bulunan, reji-

min zulmünden kaçan Suriyeli kardeşleri-
mizin yaşama hakkını korumak tarihi, insa-
nı ve vicdani sorumluluğumuzdur.
Türk Devleti ve Ordusu, bugüne kadar, 
Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı 
harekâtıyla terör örgütlerine ve destek-
çilerine gereken cevabı en güçlü şekilde 
vermiştir.
Elbette bu acımasız saldırının sahipleri bu-
nun bedelini ödeyecektir.
“Bahar Kalkanı” harekâtıyla ödemeye de 
başlamıştır. Şunu da herkes bilsin ki, biz, 
her türlü zorluğu aşmasını bilen bir mille-
tiz. Mevzubahis vatan olunca, tüm siyasi ve 
fikri ayrılıkları bir tarafa bırakırız.
İşte şimdi de birlik ve beraberlik içinde 
hareket ediyor, sabır ve dayanışma göste-
riyoruz.
Ülkemizin menfaatlerini her şeyin üstünde 
tutuyoruz.
Bugün her zamankinden daha güçlü bir 
şekilde biriz, bütünüz ve birlikteyiz. Türki-
ye’nin tüm kesimlerini temsil eden Mesleki 
ve Sivil Toplum Örgütleri olarak, bayrağımı-
zın altında kenetlendik.
Katil rejime karşı kararlı şekilde mücadele 
eden devletimizin ve kahraman ordumu-
zun yanındayız. Barış ve huzurun tesisi için 
alınacak her kararın ve atılacak her adımın 
arkasındayız.
Cenabı Hak ülkemizi korusun, milletimizin 
birliğini ve dirliğini muhafaza etsin, ordu-
muzu muzaffer kılsın.”

STK’LARDAN İDLİB’DE MEHMETçİĞE 
YAPILAN SALDIRIYA ORTAK TEPKİ, 

BAHAR KALKANI HAREKATI’NA DESTEK
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STK’LARDAN CUMHURBAŞKANI 
ERDOĞAN’A DESTEK ZİYARETİ

Genel Başkanımız Mahmut Arslan’ın da aralarında 
bulunduğu STK temsilcileri, Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan’ı ziyaret ederek, Bahar Kalkanı 
Harekâtı’na desteklerini ifade ettiler.
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Esenboğa Havalimanı Şeref Salonu’nda 
2 Mart 2020 tarihinde gerçekleştirilen 
ziyaret programına, Konfederasyonumuz 
HAK-İŞ’in yanı sıra Türkiye’nin önde gelen 
30’a yakın meslek örgütü, sendika konfe-
derasyonları ve sivil toplum örgütü tem-
silcileri katıldı.
STK heyeti, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan’a, İdlib’te gerçekleşen hain sal-
dırı dolayısıyla üzüntülerini dile getirdi ve 
baş sağlığı dileğinde bulundu. STK heyeti, 
Türk Silahlı Kuvvetleri’nin bölgedeki mü-
cadelesini ve Bahar Kalkanı Harekatı’nı 
desteklerini ifade ettiler.
Kabulde konuşan Cumhurbaşkanı Erdo-
ğan, 81 il merkezinde, Türkiye Odalar 
ve Borsalar Birliği önderliğinde bir araya 
gelen sivil toplum kuruluşları temsilcileri-
nin yaptığı ortak açıklamayı anımsatarak, 
Türkiye’nin, Suriye sınırlarında ve özellik-
le İdlib’de tarihi bir mücadele verdiği bir 
dönemde gösterdikleri birlik ve beraber-
lik için sivil toplum kuruluşları temsilcile-
rine teşekkür etti.
“Birbirimize Kenetlendiğimiz Sürece Bu 
Ülkenin Sırtını Yere Getirebilecek Hiçbir 
Güç Yoktur”
Ortak açıklamada; işçisinden işvereni-
ne, memurundan çiftçisine, esnafından 
sanayicisine kadar milletin her kesimini 
temsil eden sivil toplum kuruluşlarının 
bulunduğuna dikkati çeken Cumhurbaş-
kanı Erdoğan, “Her zaman ifade ettiğim 
gibi, Türkiye’nin en büyük gücü, işte bu 
birliği, beraberliği, kardeşliği, dayanışma-
sıdır. Bizler böyle yumruk gibi bir arada 
olduğumuz, bir duvarın tuğlaları gibi bir-
birimize kenetlendiğimiz sürece, Allah’ın 

izniyle, bu ülkenin sırtını yere getirebile-
cek hiçbir güç yoktur” dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Türkiye’nin 
Suriye’de yürüttüğü mücadelenin vatan 
topraklarımızı ve özgürlüğümüzü koru-
ma, bayrağımızı ve ezanımızı yaşatma, 
geleceğimize sahip çıkma mücadelesi ol-
duğunu, işte buradaki fotoğrafla bir kez 
daha teyit etmiş bulunuyoruz. Ülkemizi 
terör örgütleriyle kuşatma, şehirlerimi-
ze gözünü diken rejimlerle tehdit etme, 
ekonomik tuzaklarla tökezletme peşinde 
olanlara inşallah aradıkları fırsatı verme-
yeceğiz” değerlendirmesinde bulundu.
“Şehitlerimizin Kanı Yerde Kalmayacak”
“15 Temmuz’da Ankara’da, İstanbul’da 
başaramadıklarını, Suriye üzerinden ha-
yata geçirmeye çalışanları bir kez daha 
hüsrana uğratmakta kararlıyız” diyen 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam 
etti: “Hatırlarsanız, 15 Temmuz’un he-
men ardından ne demiştik: ‘Başaramaya-

caksınız… Milletimizi bölemeyeceksiniz… 
Bayrağımızı indiremeyeceksiniz… Vatanı-
mızı parçalayamayacaksanız… Ezanları-
mızı susturamayacaksanız… Bu ülkeye diz 
çöktüremeyeceksiniz… Bu halka boyun-
duruk vuramayacaksınız… Bin yıldır yü-
rüdüğümüz bu yoldan bizi geri döndüre-
meyeceksiniz…’  Evet… Bugün de aynısını 
söylüyoruz.  Bu sabah itibarıyla şu ana 
kadar 135 tank, 22 zırhlı araç, 45 top, 44 
çok namlulu roketatar, beş hava savunma 
rampası, 12 tanksavar, dört havan, 29 pi-
kaba monteli uçaksavar, bir İHA, sekiz he-
likopter, 49 çeşitli araç, yedi mühimmat 
rampası, 24 zırhlı araç, dokuz mühimmat 
deposu olarak kullanılan bina, iki uçak, 
iki füze rampası ve bu arada son rakam 
2557 rejime ait asker ve bunun yanında 
tabi ki orada yardımcı olarak onlarla be-
raber bu mücadelenin içinde olan kişiler, 
bunlar da etkisiz hâle getirildi, öldürüldü. 
Çünkü ‘şehitlerimizin kanı yerde kalma-
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yacak’ dedik. Bunların ‘bedelini ödetece-
ğiz’ dedik.”
“Sahada Askerimizle, Ticarette, Sanayide, 
Tarımda, Üretimde, Hizmette Saflarımızı 
Sıklaştırarak Yolumuza Devam Etmemiz 
Gerekiyor”
Sivil toplum kuruluşlarından beklenti-
lerinin verilen mücadeleye kendi alan-
larındaki gayretleriyle destek vermeleri 
olduğunu vurgulayan Erdoğan, şu değer-
lendirmelerde bulundu: “Şayet Türki-
ye’nin son 17 yılda diğer alanlarla birlikte 
savunma sanayiinde kat ettiği mesafe 
olmasaydı bugün böyle bir mücadeleyi 
çok daha zor şartlarda yürütmeye çalı-
şıyor olacaktık. Çünkü birileri size silah, 
mühimmat göndersin de ondan sonra 
ben bu mücadeleyi yürüteyim derseniz, 

sizi geçmişte olduğu gibi yaya bırakırlar, 
böyle de yaptılar. Ama şimdi elhamdü-
lillah biz bunları kendimiz üretiyoruz ve 
onlarla beraber de bu mücadeleyi sürdü-
rüyoruz. Kimsenin inayetine, desteğine, 
yardımına ihtiyaç duymadan harekâtla-
rımızı icra edebiliyorsak, bugüne kadar 
döktüğümüz terler, elde ettiğimiz netice-
ler sayesindedir. Artık bizim yerli İHA’la-
rımız, SİHA’larımız var ve bütün bunlarla 
beraber de buralarda, evet icrai faaliyet 
yapıyoruz. Geleceğimize daha güvenle 
bakabilmek için sahada askerimizle, tica-
rette, sanayide, tarımda, üretimde, hiz-
mette sizlerle saflarımızı daha sıklaştıra-
rak yolumuza devam etmemiz gerekiyor. 
Sizler daha çok çalışarak, daha çok üre-
terek, daha çok ihraç ederek, daha çok 

istihdam sağlayarak hem kendiniz daha 
çok kazanacak, hem de ülkemize daha 
çok kazandıracaksınız.”
Erdoğan, Allah’tan tüm şehitlerin şeha-
detini mübarek eylemesini, onları cenne-
tiyle, cemaliyle müşerref kılmasını niyaz 
ederek, gazilere de şifalar temenni etti.  
Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Temennimiz; 
bir an önce bu mücadeleyi zaferle neti-
celendirerek daha fazla kan dökülmesi-
nin önüne geçmektir. Bunun için sahada-
ki mücadelemiz yanında tüm diplomatik 
kanalları kullanıyoruz. Bir kez daha Bahar 
Kalkanı Harekâtı’mıza destek verdiğiniz, 
şehitlerimizin acısına ortak olduğunuz, 
birliğimizi, beraberliğimizi teyit ettiği-
niz için sizlere şükranlarımı sunuyorum” 
dedi.

Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 2 Mart 2020 tarihinde, sivil toplum örgütü temsilcileri 
ile birlikte Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ı ziyaret etti.

ARSLAN, BAKAN AKAR’I ZİYARET ETTİ

Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 2 Mart 2020 tarihinde, sivil toplum örgütü temsilcileri 
ile birlikte Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ı ziyaret etti.
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Teşkilatımızdan 
Mehmetçiğe 

ve Bahar 
Kalkanı 

Harekatı’na 
Tam Destek
HİZMET-İŞ Teşkilatı, İdlib’de 

askerlerimize yönelik gerçekleştirilen 
hain saldırıya tepki ve Türk Silahlı 

Kuvvetleri (TSK) tarafından başlatılan 
‘Bahar Kalkanı Harekatı’na destek 
amacıyla Türkiye’nin 81 ilinde eş 
zamanlı olarak düzenlenen basın 

açıklamalarına katıldı.
Ülkemizin dört bir yanında 

düzenlenen basın açıklamalarına 
Konfederasyonumuz HAK-İŞ’in İl 

Başkanları, Sendikamızın Şube ve İl 
Başkanlarının yanı sıra, Türkiye’nin 

önde gelen 30’a yakın meslek örgütü, 
sendika konfederasyonları ve sivil 
toplum örgütü temsilcileri katıldı.

ADANA

GAZİANTEP

BİNGÖL

SAKARYA
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ARSLAN, BAKAN SELçuK’u ZİYARET ETTİ
Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 2 Mart 
2020 tarihinde, Türkiye'nin önde gelen 30'a 

yakın meslek örgütü, sendika konfederas-
yonları ve sivil toplum örgütü temsilcileri ile 

birlikte Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler 
Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk’u ziyaret etti.

GENEL BAŞKAN VEKİLİMİZ ÖZ, İDLİB ŞEHİDİMİZİN 
EVİNE TAZİYE ZİYARETİNDE BuLuNDu

Genel Başkan Vekilimiz ve HAK-İŞ Genel 
Başkan Yardımcısı Av. Hüseyin Öz, İdlib’de 
başlatılan Bahar Kalkanı Harekatı’nda şe-
hit olan, emekli üyemiz Oktay Tuncer’in 
oğlu şehit Kadir Tuncer’in Trabzon Ortahi-
sar İlçesi Pelitli Mahallesi’ndeki taziye evini 
ziyaret ederek şehidin ailesi ve yakınları-

na başsağlığı diledi. 4 Mart 2020 tarihinde 
gerçekleştirdiği taziye ziyaretinde konuşan 
Genel Başkan Vekilimiz Öz, “Mehmetçiğe el 
uzatan rejim güçlerini ve destekçilerini yok 
etmek için üzerine düşen vazifeyi yerine 
getiren ve bu uğurda, canlarını sakınmadan 
sınırımızın ötesinde, vatanımızı korumak 

için mücadelede ederken şehit düşen tüm 
Mehmetçiklerimize Cenab-ı Hakk rahmet 
eylesin, yaralılarımıza acil şifa versin. Mil-
letimizin başı sağ olsun. Allah ordumuzu ve 
Mehmetçiğimizi bu kutsal vazifede muzaf-
fer eylesin” dedi.
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Genel Başkanımız Mahmut Arslan, İdlib 
Şehitleri Anısına düzenlenen Fidan Dikim 
Etkinliğine Katıldı.
HAK-İŞ Konfederasyonu olarak, Orman 
Genel Müdürlüğü tarafından “Daha Yeşil 
Bir Türkiye” hedefiyle ve “Bugün Fidan, 
Yarın Nefes” sloganıyla başlatılan kam-
panya kapsamında İdlib’de şehit olan 
askerlerimiz anısına yeni fidanlar dikildi.
HAK-İŞ Kadın Komitesi Özgecan Aslan 
Hatıra Orman alanında 5 Mart 2020 tari-
hinde gerçekleştirilen fidan dikim etkinli-
ğinde, Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 
HAK-İŞ yönetim kurulu üyeleri, Genel 
Sekreterimiz Remzi Karataş, Konfede-

rasyonumuz HAK-İŞ’e bağlı sendikaların 
Genel Başkanları, HAK-İŞ Kadın Komitesi 
Başkanı Fatma Zengin, HİZMET-İŞ Kadın 
Komite Başkanı Hatice Ayhan ve konfe-
derasyonumuza bağlı sendikaların kadın 
komitesi başkan ve üyeleriyle birlikte İd-
lib’de şehit olan kahraman askerlerimiz 
için HAK-İŞ Kadın Komitesi Özgecan Aslan 
Hatıra Orman alanında fidan dikti.
Program, İdlib’de şehit düşen askerleri-
miz başta olmak üzere bütün şehitlerimiz 
için Kur-an’ı Kerim tilavetinin okunmasıy-
la başladı.
Programda, İdlib’de şehit düşen asker-
lerimizin isimlerinin yer aldığı “Şehitleri-

mizi rahmet ve minnetle anıyoruz, gazi-
lerimize acil şifalar diliyoruz. Milletimizin 
başı sağ olsun” yazılı bir pankart açıldı.
“Şehitlerimizin Anısına Fidan”
Fidan dikim etkinliğinde konuşan Ge-
nel Başkanımız Mahmut Arslan, “Bugün 
bizim için anlamlı bir gün. HAK-İŞ Kadın 
Komitesi Özgecan Aslan Hatıra Orma-
nı projemiz 6. Yılına ulaştı. 2015 yılında 
diktiğimiz fidanlar bugün boy verdi. Bu 
orman öncelikle HAK-İŞ’li kadınlara ema-
net edildi. Bu ormana hep birlikte sahip 
çıkacağız. Bugün de bu ormanımıza yeni 
fidanlar dikerek yeni bir başlangıç yapı-
yoruz. Özgecan Aslan’ın nezdinde şidde-

ARSLAN, İDLİB ŞEHİTLERİ ANISINA DÜZENLENEN 
fİDAN DİKİM ETKİNLİĞİNE KATILDI
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te uğrayan ve hayatını kaybeden bütün 
kadınları rahmetle anıyorum” dedi.
“Şehit ve Gazilerimizi ve Yakınlarını Unut-
mayacağız”
27 Şubat’ta İdlib’de askerlerimizin şehit 
edildiği saldırıyı anımsatan Arslan, “İd-
lib’de hepimizin yüreğini yakan, derinden 
üzen, ocaklara ateş düşüren bir saldırıy-
la karşı karşıya kaldık. Saldırıdan dolayı 
kaybettiğimiz evlatlarımızın adına bugün 
fidanları toprakla buluşturuyoruz” diye 
konuştu.
İdlib’de yürütülen operasyonlarda son 1 
ay içerisinde 51 askerimizi şehit verdiği-
mizi anlatan Arslan, “51 ocağa ateş düş-
tü. Rabbim bu şehitlerin hürmetine mil-
letimizi ve ülkemizi her türlü ihanetten 
korusun. Şehitlerimiz için dua ediyoruz. 
Şehitlerimizin isimlerini, bizlere bıraktık-
ları emanetleri hiçbir zaman unutmaya-

cağız, unutturmayacağız. Bu saldırılara 
karşı hiçbir evladımızı kaybetmediğimiz, 
hedeflere ulaştığımız başarıyı inşallah 
Rabbim bize nasip eder. Şehitlerimizi, ga-
zilerimizi ve onların yakınlarını unutma-
yacağız” ifadelerini kullandı.
“Diktiğimiz Fidanlar Ülkemizin Geleceği 
İçin Anlamlı”
Hayatlarının baharında gençlerin ülke-
miz için canlarını feda ettiğini dile getiren 
Arslan, “Şehitlerimizin yakınlarını yalnız 
bırakmayalım. Bugün burada diktiğimiz 
fidanlar ülkemizin geleceği için bir anlam 
ifade ediyor. Şehitlerimizin anısına bu-
gün burada diktiğimiz fidanları, Rabbim 
yeşertsin. Ülkemizin geleceği, gelecekte-
ki mutluluğu ve huzuru için yeşertsin ve 
onlara can versin” dedi.
HAK-İŞ Genel Başkanlığı görevinin yanı 
sıra Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı 

27 Şubat’ta İdlib’de 
askerlerimizin şehit 

edildiği saldırıyı anımsatan 
Arslan, “İdlib’de hepimizin 
yüreğini yakan, derinden 

üzen, ocaklara ateş 
düşüren bir saldırıyla karşı 
karşıya kaldık. Saldırıdan 

dolayı kaybettiğimiz 
evlatlarımızın adına 

bugün fidanları toprakla 
buluşturuyoruz”
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mütevelli heyetinde görev aldığını belir-
ten Arslan, “Toplantı için gittiğimiz her 
ilde toplantı öncesinde ya da sonrasında 
şehit ailelerimizi ziyaret ediyoruz. Onlar 
sadece hatırlanmak istiyorlar. Evlerine 
gidip hal hatırlarının sorulmasını çok 
özlüyorlar. Sadece resmi günlerde değil 
her zaman onlarla dayanışma içerisinde 
olmalıyız” ifadelerini kullandı. Arslan, ka-
dın komitesi üyelerinden şehit ailelerini 
ve yakınlarını ziyaret etmelerini, onları 
yalnız bırakmamalarını istedi.

“Türkiye’ye Örnek Bir Kadın 
Organizasyonu Gerçekleştiriyoruz”
6 Mart’ta 9. Uluslararası Kadın Emeği 
Buluşması’nı kadın sendikacı liderlerle 
gerçekleştirerek bir mesaj verecekleri-
ni dile getiren Arslan, “Kadın ve kadın 
sorunları HAK-İŞ’in en temel görevlerin-
den bir tanesidir. Türkiye’de ve dünyada 
kadın organizasyonları, kadın konusunda 
yaptıklarımız, ortaya koyduğumuz hedef-
ler, kongrelerimizde ortaya koyduğumuz 
ilkeler, bu konudaki samimiyetimiz ve 
içtenliğimiz kadın konusunda Türkiye’nin 

en iyisi olduğumuzu gösteriyor. HAK-İŞ 
kadınları Türkiye’ye örnek bir kadın or-
ganizasyonu gerçekleştirmektedir. Bu 
organizasyonu daha da güçlendirerek, 
kadın konusunda daha güçlü adımlar 
atarak, daha güçlü duruşlar sergileyerek 
en iyi şekilde duruşumuzu ortaya koya-
cağız” sözlerine yer verdi.
“İdlib’de Şehit Olan Askerlerimiz 
İçin fidan Dikiyoruz”
HAK-İŞ Kadın Komitesi Başkanı Fatma 
Zengin, “2015 yılında 8 Mart’ta HAK-İŞ 
Kadın Komitesi Hatıra Ormanını haya-
ta geçirmiştik. Cinayet sebebiyle vefat 
eden Özgecan Aslan kardeşimizin ruhu-
na ve onun nezdinde yaşamını yitiren 
tüm mağdur kadınlarımıza ithafen “Her 
Kadın Bir Fidandır” sloganıyla ağaç dik-
miştik. Bugün de HAK-İŞ Kadın Komitesi 

olarak teşkilatımızla birlikte İdlib’de şehit 
olan kahraman askerlerimiz için fidan 
dikimi gerçekleştireceğiz. Rabbim onla-
rı şehadetine kabul etti, mekanlarını da 
cennet eylesin” dedi.
Konuşmaların ardından 220 fidanın 
bugün fidan, yarın nefes olması, vatan 
savunmasında şehit düşen kahraman 
askerlerimizin anısı için, gelecek nesille-
re daha temiz bir çevre, daha temiz bir 
dünya bırakmak için fidanları toprakla 
buluşturduk.

ARSLAN, TÜRKİYE GAZİLER ve 
ŞEHİT AİLELERİ VAKfI'NI ZİYARET ETTİ
Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 5 
Mart 2020 tarihinde Ankara’da Türkiye 

Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Genel Baş-
kanı Lokman Aylar’ı ziyaret etti. Ziyarete 

HAK-İŞ Genel Sekreter Yardımcısı Eda 
Güner de katıldı.
Arslan, Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri 
Vakfı Genel Başkanı Lokman Aylar'a yeni 
hizmet binalarına taşınmalarından dolayı 
hayırlı olsun  dileğinde bulunarak yaptık-
ları kutsal  hizmetlerinde başarılar diledi. 
Arslan, ''Şehitlerimiz için dua ediyoruz. 
Şehitlerimizin isimlerini, bizlere bıraktık-
ları emanetleri hiçbir zaman unutmaya-
cağız, unutturmayacağız.. Şehitlerimizi, 
gazilerimizi ve onların yakınlarını unut-
mayacağız” dedi.
Aylar, ziyaretten dolayı Genel Başkanımız 
Mahmut Arslan'a teşekkür etti. 
Günün anısına Arslan ,Kahve fincanı ta-
kımı, Aylar'da çerçeveli Türkiye bayrağı 
taktim etti.
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Konfederasyonumuz HAK-İŞ’in Dünya Ka-
dınlar Günü çerçevesinde 9. Uluslararası 
Kadın Emeği Buluşması, 6 Mart 2020 tari-
hinde “Duygusal Zekâdan Sosyal Zekâya: 
Sendikacı Kadın Liderler” temasıyla Anka-
ra’da HAK-İŞ’li sendikacı kadın liderlerin 
katılımıyla gerçekleştirildi.
Toplantıya, Genel Başkanımız Mahmut 
Arslan, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler 
Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Cumhur-
başkanı Başdanışmanı Veysal Ateş Genel 
Başkan Vekilimiz ve HAK-İŞ Genel Başkan 
Yardımcısı Av. Hüseyin Öz, Genel Başkan 
Yardımcılarımız Halil Özdemir, Celal Yıldız, 
Mehmet Keskin, Kurucu Genel Başkanı-
mız, 22, 23 ve 24. Dönem Manisa Ak Par-
ti Milletvekili Hüseyin Tanrıverdi, Genel 
Sekreterimiz Remzi Karataş, HAK-İŞ Genel 
Başkan Yardımcıları Dr. Osman Yıldız, Yu-
nus Değirmenci, Mehmet Şahin, Ankara 
Hacı Bayram Veli Üniversitesi Rektörü 
Prof. Dr. Yusuf Tekin, HAK-İŞ Genel Genel 
Sekreter Yardımcıları Eda Güner, Erdoğan 
Serdengeçti, HAK-İŞ Kadın Komitesi Baş-

kanı Fatma Zengin, Kadın Komite Başkanı-
mız Hatice Ayhan,  çok sayıda milletvekili 
ve bürokrat ile HAK-İŞ’e bağlı sendikaların 
genel başkanları, yönetim kurulu üyeleri, 
HAK-İŞ’e bağlı sendikaların kadın komite 
başkan ve üyeleri ile HAK-İŞ’li sendikacı 
kadın liderler ve üyelerimiz katıldı. Prog-
ram, saygı duruşu ve İstiklal Marşının 

okunması ile başladı. İdlib şehitlerimiz 
başta olmak üzere tüm şehitlerimiz için 
Kur-an’ı Kerim tilaveti gerçekleştirildi.
Genel Başkanımız Mahmut Arslan, konuş-
masının başında İdlib’de vatan savunma-
sında şehit olan askerlerimiz başta olmak 
üzere bütün askerlerimize, polislerimize, 
korucularımıza Allah’tan rahmet, yakınla-

Sendikacı kadın LiderLer 
ankara’da BuLuştu
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rına ve milletimize, baş sağlığı dileğinde 
bulundu.
Arslan, “Dün akşam Rusya ile Türkiye ara-
sında yapılan görüşmelerde yapılan ateş-
kesi HAK-İŞ olarak destekliyoruz. Umuyo-
ruz ve bekliyoruz ki bu ateşkes kalıcı olur 
ve ülkemizde ve bölgemizde barış kalıcı 
olur” dedi.
“Devletimizin Terörle 
Mücadelesinde Yanındayız”
Arslan, “HAK-İŞ olarak, ülkemizin birliğini, 
bütünlüğünü ve kardeşliğini tehdit eden 
bütün unsurlara karşı gereken cevabın en 
sert şekilde verileceğine inancımız tam-
dır. Acımız büyük, yüreklerimiz yanıyor, 
ocaklara ateşler düşüyor, evlatlarımızı 
kaybediyoruz. Ancak bütün bunlar olsa 
da ülkemizi savunacak gücümüz, irade-
miz, inancımız, azmimiz daha da artarak 
büyüyor. Bundan önce olduğu gibi bun-
dan sonra da devletimizin terörle müca-
delesinde başarılı olması için her türlü 
katkı ve desteği vermeye devam edece-
ğiz” dedi.
Arslan, hayatı ilmek ilmek dokuyan, işine, 
evine, sevdiklerine emek veren, eme-
ğin kıymetini bilen onurlu bir yaşam için 
mücadele eden tüm kadınların, Dünya 
emekçi kadınlar gününü kutladı.
Emekçi kadınların, geleceğin erdemli sen-
dikal inşaasında önemli rol ve katkılarının 
olacağına inancını dile getiren Arslan, 
“O’nun için buradayız, onun için birlikte-
yiz. Üzerinde yaşadığımız coğrafyaya can 
veren, emekleriyle dokuyan, alınteriyle 

bu bereketleri toprakları yoğuran ve bin 
yıl önce coğrafyamızı vatan haline geti-
ren, duruş sahibi kadınların aydınlattığı 
yolda, Dünya Kadınlar Günü’nde birlik-
teyiz. Bugün tüm dünya emekçi kadın-
larının, kendilerini ifade edebilecekleri, 
varlıklarını hissettirecekleri bir gündür” 
diye konuştu.
“Coğrafyamızın Vatana 
Dönüşmesinde Kadınların Önemli 
Bir Yeri Var”
Tarihte önemli bir yeri olan Anadolu Ka-
dınlarının verdikleri mücadele ile açtıkları 
yolda, modern zamanların kadın emeğine 
de zemin hazırladıklarını vurgulayan Ars-
lan, “Üzerinde yaşadığımız coğrafyanın 
vatana dönüşmesinin yanında, kahraman 
kadınlarımız Milli Mücadelede yani Kur-
tuluş Savaşında da önemli bir rol oyna-

mışlardır. Kadınların bir taraftan cepheye 
sırtlarında mermi taşıyan azimleri, diğer 
taraftan, vatan savunması için “Ya şehid 
ya gazi ol”  duasıyla askere kınalı kuzuları-
nı gönderen anneler bizim yolumuzu ay-
dınlatmaktadır” sözlerine yer verdi.
“Yürekli Kadınlarımız 15 Temmuz’da 
Hainlerin Karşısına Dikildi”
Kurtuluş Savaşı kahramanı kadınların to-
runları olan kadınların da 15 Temmuz’da 
cesaret abidesi olarak darbeci hainlerin 
karşısına dikildiğini hatırlatan Arslan, 15 
Temmuz’un kadın şehitlerinin isimlerini 
anımsattı.
Arslan, “Onlar şehit olarak zamanımızın 
kadın kahramanları oldular. Gelecek ne-
sillere onurlu bir miras bıraktılar. Allah 
hepsinden razı olsun, ruhları şad olsun” 
temennisinde bulundu.
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“Kadınların Temel Hakları 
Sınırlandırılamaz”
Kadınların eğitim-öğretim, çalışma ve si-
yaset yapma hakkının en temel insan hak-
kı olduğu dile getiren Arslan, “Bu haklar 
hiçbir gerekçeyle sınırlandırılamaz ve ya-
saklanamaz. Başta çalışma hayatı olmak 
üzere kadınlara yönelik her türlü ayrımcı-
lığın onların varlığına yönelmiş bir tehdit 
olarak algılıyor ve herkesi bu konuda du-
yarlılığa çağırıyoruz. Özellikle kadın eme-
ğinin sömürü ve istismar aracı yapılarak 
sosyal güvenceden yoksun, ucuz işgücü 
olarak görülmesi ve kullanılmasının ön-
lenmesini istiyoruz” ifadelerini kullandı. 
Arslan, “Şiddet, yıldırma ve dayatmaları 
silip atan başta Sayın Cumhurbaşkanımız 
başta olmak üzere AK Parti hükümetine 
ve diğer siyasi aktörlere huzurlarınızda 
teşekkürü bir borç biliyorum. Türkiye 
demokratikleştikçe, özgürlük alanları ge-

nişledikçe, zihinler korku ve vehimlerden 
kurtuldukça, birbirimizi ötekileştirmekten 
vazgeçtikçe kadın sorunlarının çözümü-
nün kolaylaşacağına inanıyorum” dedi.
“Emekçi Kadınların Temsil Ettiği 
Değerler HAK-İŞ’in Vizyonuyla 
Anlam Kazandı”
Sorunlar karşısında yılmayan, yorulma-
yan, yol arayan, kadınlık onurunu her 
alanda temsil etmenin hakkını veren, ka-
dınların dün olduğu gibi, bugün ve yarın 
da var olacağını söyleyen Arslan, “İşte bu-
nun adı HAK-İŞ’li emekçi kadınlardır. Dün 
tarihte olduğu gibi, bugün de modern 
dünyanın her alanında, siyasette, sosyal 
ve ekonomik hayatta, kültür-sanat dün-
yasında var olan kadın emekçiler, temsil 
ettiği değerler, mücadele verdiği ideal-
lerle HAK-İŞ’in kadın emekçi vizyonunda 
anlam kazanmışlardır” şeklinde konuştu.

“Kadınları Değer Sahibi Bireyler 
Olarak Görüyoruz”
HAK-İŞ’in kadınları istatistiklere konu nes-
neler-objeler olarak değil, sendikal hare-
kette etkin roller üstlenen değer sahibi 
bireyler olarak gördüklerini söyleyen Ars-
lan, “Kadınlarımıza HAK-İŞ ve bağlı sen-
dikalarımızın çatısı altında faaliyet göste-
recekleri zeminler açıyoruz. Yüzyılımızda 
giderek çözülmeye başlayan aile yapısının 
en önemli yapı taşı kadındır. Kadın aynı 

Arslan, “Üzerinde 
yaşadığımız coğrafyaya 
can veren, emekleriyle 
dokuyan, alınteriyle bu 
bereketleri toprakları 

yoğuran ve bin yıl önce 
coğrafyamızı vatan haline 

getiren, duruş sahibi 
kadınların aydınlattığı 
yolda, Dünya Kadınlar 
Günü’nde birlikteyiz. 

Bugün tüm dünya emekçi 
kadınlarının, kendilerini 

ifade edebilecekleri, 
varlıklarını hissettirecekleri 

bir gündür” 
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zamanda ailenin kurucusu ve koruyucu 
emekçisidir” dedi.
Kadınları HAK-İŞ’in kutlu yürüyüşünün 
öncüsü, emek hareketinin vicdanı, sendi-
kal hareketin yarınları olarak gördüklerini 
söyleyen Arslan, kadın emekçilerin sendi-
kal mücadeleye katkılarını artırmak, her 
kademede kadınların sendikal mücade-
leye dahil edilmesini sağlamak için HAK-
İŞ’e bağlı 21 sendikada kadın komitelerini 
oluşturduklarını söyledi. 
HAK-İŞ olarak, kadın konusunda özgün 
projelere, kadınların çalışma hayatında 
aktif olarak var olabilmeleri için istihdam 

politikalarının geliştirilmesine, kadın istih-
damının artırılması, iş ve aile yaşamının 
uyumlaştırılması konusunda projeler ge-
liştirdiklerine, kadınların sendikalı olma-
ları konusunda yürüttükleri kampanyaları 
anlattı.
“Sendikacı Olun Lider Olun”
Arslan, “Kadın çalışanları HAK-İŞ çatısı 
altında örgütlenmeye davet ettik. ‘Sendi-
kalı Kadın, Güçlü Kadın’ dedik. Ayrıca sen-
dikalı olan kadınlara da bir çağrı yaptık, 
‘Sendikacı olun, lider olun’ dedik, onları 
cesaretlendirdik, fırsat verdik ve büyük 
bir gururla söyleyebilirim ki karşılığını da 

aldık. Şu anda sendikal karar alma meka-
nizmalarında 4 bine yakın sendikacı ka-
dın liderlerimiz aktif olarak görev alıyor” 
dedi.
“Sizlerle Gurur Duyuyoruz”
Konuşmasında sendikacı lider kadınlara 
seslenen Arslan, “HAK-İŞ mücadelemi-
zin koca yürekli, sendikacı lider kadınları, 
sizlerle gurur duyuyorum. Size güveniyo-
rum. Sizlerle birlikte HAK-İŞ’i ve sendi-
kalarımızı hem nitelik olarak hem nicelik 
olarak daha da güçlendireceğiz. Yeni dö-
nemde yeni hedeflere, yeni başarılara 
birlikte ulaşacağız” şeklinde seslendi.
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fatma Zengin: “Hak-İş’li Sendikacı 
Kadınlarımız Yüzlerce, Binlerce”
HAK-İŞ Kadın Komitesi Başkanı Fatma 
Zengin, HAK-İŞ’in her insanı kaynak ola-
rak değil, bir değer olarak gördüğünü ve 
öz bilincine saygı duyduğunu belirterek, 
“HAK-İŞ, duygusal zekası yüksek kadınları-
mızın örgütsel bütünlüğüne güç kattığına 
inanmaktadır” dedi. Zengin, “HAK-İŞ, 2 bin 
sendikacı kadın lideri sendikal harekete 
kazandırmıştır. HAK-İŞ ve bağlı sendikaları-
mızın yönetim kurullarına ve teşkilatımıza, 
HAK-İŞ’li kadınlar adına teşekkür ediyo-
rum” dedi. HAK-İŞ teşkilatının çeşitli kade-
melerinde önemli görevlerde bulunan 200 
sendikacı kadın liderin salonda bulunduğu-
nu dile getiren Zengin, “Bu sadece temsili 
bir sayı. HAK-İŞ’li sendikacı kadınlarımız 
yüzlerce, binlerce. HAK-İŞ, sendikal örgüt-

lülükte çığır açmış, temsilcilikten delegeli-
ğe, kadın komitesinden genel başkanlığa, 
uluslararası örgütlerde temsiliyete, sendi-
kal örgütlülüğün her kademesinde kadın-
ların olması gerektiği inancıyla hareket et-
mekte, kadınların varlığını ve etkinliğini her 
alanda göstermektedir” şeklinde konuştu.
“Sendikal Mücadeleye Kadın Elinin 
Değmesi İçin çalışıyoruz”
HAK-İŞ’in 700 bin üyesinin 170 binini ka-
dınların oluşturduğunu anlatan Zengin, 
“Her alanda olduğu gibi sendikal mücade-
leye kadın elinin, emeğinin ve zerafetinin 
değmesi için çalışıyoruz. Bu anlayışımızı 
sürekli güncelleyerek üstün gayretle, 21 
sendikamızla birlikte yeni hedeflere yürü-
yoruz” dedi. 
Türkiye’de ve dünyada her gün onlarca ka-
dının cinayete kurban gittiğini anımsatan 

Zengin, “Kadınlarımız için sosyal olarak 
kapsayıcı, erişilebilir, demokratik, öğrenen, 
öğreten, yeniliklere açık, tüm zorluklara 
karşı dirençli, sağlıklı, huzurlu ve kadın ve 
aile dostu bir şehir planlaması talep edi-
yoruz. Ailede, işyerinde ve sosyal hayatta 
şiddetin her türlüsünün önlenmesi için 
toplumsal değerlerimizi güçlendirmeyi ko-
rumayı önceliyoruz” ifadelerini kullandı.
Proje Yarışması Ödül Töreni
HAK-İŞ Kadın Komitesi ve Ankara Hacı Bay-
ram Veli Üniversitesi Kadın Çalışanları Uy-
gulama ve Araştırma Merkezi iş birliğiyle 
düzenlenen 3. Gençlik Farkında Proje Ya-
rışması ödül töreni gerçekleştirildi.
Proje Tema Fikri Yarışmasında birincilik 
ödülünü Ankara Hacı Bayram Üniversite-
si’nden Fatma Nur Mutlu, ikincilik ödülünü 
Anadolu Üniversitesi’nden Nurullah Sön-
mez, üçüncülük ödülünü Gazi Üniversite-
si’nden Fatma Büşra Hatipoğlu, mansiyon 
ödülünü ise Gizay Baş aldı.
Davranış Bilimleri uzmanı Ceren 
Cebeci, “Duygusal Zekâdan Sosyal 
Zekâya: Sendikacı Kadın Liderler” 
konulu sunum gerçekleştirdi
Ödül töreninin ardından programın ana te-
ması olan “Duygusal Zekâdan Sosyal Zekâ-
ya: Sendikacı Kadın Liderler” konusunda 
Davranış Bilimleri Uzmanı Ceren Cebeci 
tarafından “Duygusal Zekâdan Sosyal Zekâ-
ya: Sendikacı Kadın Liderler” sunumu ger-
çekleştirildi.
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Konfederasyonumuz HAK-İŞ’in Dünya Kadınlar 
Günü çerçevesinde 9. Uluslararası Kadın Emeği 
Buluşması 6 Mart 2020 tarihinde gerçekleştiril-
di. 
“Gün Beraber Olma Günüdür”
Toplantıya Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Ba-
kanı Zehra Zümrüt Selçuk katılarak bir konuşma 
yaptı. 
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra 
Zümrüt Selçuk, birlik ve beraberliğe ihtiyacı-
mızın olduğu günlerden geçtiğimizi belirterek, 
“Gün beraber olma günüdür. Geçtiğimiz hafta 
İdlib’te şehit düşen askerlerimizden dolayı he-
pimiz sarsıldık, yüreklerimiz yandı. Tüm şehitle-
rimize Allah’tan rahmet, acılı ailelerine başsağ-
lığı ve sabır diliyorum. Gazilerimize acil şifalar 
diliyorum. Allah vatanımızın birliğini, dirliğini ve 
birliğini ve beraberliğini daim eylesin” dedi.
“HAK-İŞ’e Hassasiyeti İçin Teşekkür Ediyorum”
AK Parti hükümeti tarafından kadınlara yönelik 
yürütülen projelerle kadınların eğitim ve çalış-
ma hayatındaki başarılarına değinen Selçuk, 
“HAK-İŞ Konfederasyonu’nun başta kadına şid-
detle mücadele olmak üzere ülkemizin bütün 
sorunlarına karşı sergilediği hassasiyet, sorum-
luluk, için teşekkür ediyorum. Bunu çok değerli 
buluyorum” diye konuştu.
“HAK-İŞ Kadın Sendikacılığında Başarı 
Hikayesiyle Göze çarpıyor”
HAK-İŞ’in kadın emeği ve kadının sendikalaş-
ması konusundaki çalışmalarını takdirle karşı-
ladığını dile getiren Selçuk, “Yaklaşık 160 bin 
üyesi kadın olan HAK-İŞ konfederasyonu, kadın 
sendikacılığında bir başarı hikayesi olarak göze 
çarpıyor. HAK-İŞ kurulduğu tarihten bu yana ül-
kemizin bütün meselelerine karşı samimiyetle 
eğilmiş, en kötü durumlarda milli ve yerli bir 
duruş sergilemiş konfederasyonumuzdur. Bu 
yüzden sosyal diyalogda da en önemli paydaş-
larımızdan birisidir” şeklinde konuştu.
“Sendikacılığa Kadın Eli Değmeli”
Kadınların sendikal hayata katacağı birçok 
noktanın bulunduğunu söyleyen Selçuk, “Ka-
dınların sendikal hayata katacağı birçok nokta 
olduğuna inanıyoruz. Bu yüzden sendikacılığa 
kadının elinin, emeğinin, alınterinin değmesi 
gerektiğine inanıyoruz. Bugünkü bu toplantının 
teması çok anlamlı. ‘Duygusal Zekadan, Sosyal 
Zekaya: Sendikacı Kadın Liderler’ temasıyla bu 
programda buluşmuş durumdayız. Ülkemizde 
ve dünyadaki tüm kadınların 8 Mart Dünya Ka-
dınlar Günü’nü ve tüm emekçi kadınların günü-
nü kutluyorum” dedi.

Selçuk, “Hak-İş Kadın  
Sendikacılığında Başarı 
Hikâyesiyle Göze çarpıyor”
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Toplantının öğleden sonraki bölümüne Ak 
Parti Genel Başkan Yardımcısı aynı zamanda 
HAK-İŞ Kadın Komitesi Kurucu Başkanı Jü-
lide Sarıeroğlu katılarak bir konuşma yaptı. 
Sarıeroğlu, HAK-İŞ Uluslararası Kadın Emeği 
Buluşması’nda kadın emekçilerle bir araya 
gelmekten dolayı mutluluk duyduğunu belir-
terek, “Uzun bir aradan sonra böyle bir aile 
ortamında, özel bir toplantıya katılıyorum. 
HAK-İŞ’in kadınlar günüyle ilgili anlamlı ve 
içerik olarak çok zengin çalışmalarını takdirle 
izliyoruz. Bu toplantılar hem arkadaşlarımızın 
birbiriyle kaynaşmasına vesile olmakta, hem 
de konuları daha derinlemesine tartışma im-
kanı oluşturabilecek güzel ve anlamlı toplan-
tılar haline gelmektedir. Toplantıda gerçekten 
heyecanlandım ve duygulandım, Allah sizler-
den razı olsun” diye konuştu.
“HAK-İŞ’in Kadın çalışmalarının Yakın 
Tanığıyım”
HAK-İŞ’in kadın konusunda 81 ilde yürüttüğü 
çalışmalara yakından tanık olduğunu ifade 
eden Sarıeroğlu, “Bizim katkımız sadece HAK-
İŞ’in kadın çalışmalarının kurumsallaşmasına 
vesile olmaktır. 81 ilde örgütlenmeyle alakalı, 
üye sendikalarla alakalı ilk tohumları atmak-
tır. Sendika başkanlarının katkısı, anlayışı ve 
yaklaşımı çok önemli” dedi.
Sarıeroğlu, HAK-İŞ’in eski genel başkanlarının 
da kadın konusundaki yürütülen çalışmalara 
büyük katkılar verdiklerini anımsatarak, “Gel-
miş geçmiş bütün başkanlarımıza teşekkür 
ediyorum. Eğer bugün onların katkıları ve 
yaklaşımları olmasaydı, örnek kadın çalışma-
larına imza atılamazdı. Başta Genel Başkanı-
mız Mahmut Arslan olmak üzere, geçmişten 
bugüne tüm başkanlarımıza teşekkür ediyo-
rum” şeklinde konuştu.
“Tüm Şehitlerimizi Rahmetle 
Anıyorum”
Uluslararası Kadın Emeği Buluşması için Tür-
kiye’nin dört bir yanından toplantıya katılan 
kadın emekçilerin büyük fedakarlıklar göste-
rerek, toplantıya iştirak etmesini çok anlamlı 
bulduğunu dile getiren Sarıeroğlu, “HAK-İŞ’in 
bu güzel toplantısında, Türkiye’nin doğusun-
dan batısına, kuzeyinden güneyine, Anado-
lu’nun çeşitli illerinden gelen kıymetli sendi-
kacı kadın kardeşlerimle bir arada olmaktan 
dolayı büyük bir mutluluk içerisindeyim” 
dedi.
Türkiye’nin önemli bir süreçten geçtiğini ha-
tırlatan Sarıeroğlu, “27 Şubat akşamı İdlib’de 
askerlerimizin şehit olmasıyla hep birlikte 

Sarıeroğlu: "Hak-İş'in  
çalışmalarını Takdirle  
İzliyoruz"
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ağır bir süreci yaşadık. Buradan tüm 
şehitlerimizi rahmetle anıyor, şehitleri-
mizin annelerine, eşlerine, çocuklarına, 
kardeşlerine sabır, gazilerimize acil şifalar 
diliyorum” dedi.
8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nün tüm 
emekçi kadınlar için önemli bir gün ol-
duğunu söyleyen Sarıeroğlu, “Yeniden 
kadınlar günü vesilesiyle bir aradayız. 
Kadınlar günü aslında bir anma günüdür. 
Emekçi kadınların günüdür. Bu anlamda 
bir fırsat günüdür. Bu özel günde özellikle 
emekçi kadınlarımızın, çalışma hayatın-
daki sorunlarını, taleplerini, beklentile-
rini, ihtiyaçlarını böyle ortamlarda daha 
spesifik bir şekilde tartışılıyor olmasını 
çok önemli buluyorum. Bugünü anlamın-
dan uzaklaştırmamak gerektiğine inanı-
yorum” diye konuştu.
“HAK-İŞ Kadınlar Günü Konusunda 
farkındalık Oluşturdu”
HAK-İŞ’in 9 yıldır geleneksel bir şekilde 
gerçekleştirdiği HAK-İŞ Uluslararası Kadın 
Emeği Buluşmalarının farkındalık oluş-
turulması anlamında çok büyük katkısı 
olduğunu vurgulayan Sarıeroğlu, “Sen-
dikalarda çalışma hayatı anlamında çok 
önemli politikaların oluşturulmasının uy-
gulamalara ve yasalara yansımasına çok 
büyük katkıları olduğunu biliyorum. Daha 
nice yıllar bu toplantıların devam etmesi-
ni temenni ediyorum” sözlerine yer ver-
di. Dünyanın dört bir yanında mağdur ve 
mazlum kadınların yaşadıklarını dile ge-
tiren Sarıeroğlu, “Geçmişten günümüze 
kadar medeniyetimize hizmet etmiş tüm 
kadın kahramanlarımızı anıyorum.  Bu 
toprakların bağrından çıkmış, birçok ko-
nuda liderlik etmiş kadınlarımız var. Allah 

hepsinden razı olsun. Mağdur ve mazlum 
coğrafyalarda çok büyük dramlar yaşanı-
yor. Suriye’de, Filistin’de, Bosna’da, Gaz-
ze’de, Arakan’daki hanım kardeşlerimizi 
de anıyorum. Türkiye’deki kadınlar olarak 
onlarla her zaman onlarla dayanışma içe-
risinde olduk ve bundan sonra da olmaya 
devam edeceğiz” dedi.
“Tüm kadınlarımıza selam olsun”
Türkiye’nin bugünlere gelmesinde ve 
dünyanın yaşanabilir hale gelmesinde 
kadınların çok büyük katkılarının oldu-
ğunu söyleyen Sarıeroğlu, aileyi oluştu-
ran tüm değerlerin öncüsü ve bunların 
yansımasını sağlayan en önemli faktörün 
kadın olduğunu söyledi. Türkiye’de kadın 
konusunda dünyanın bütün ülkelerinden 
daha ileri düzenlemeler gerçekleştirildi-
ğini ve kadın konusunda bütün kanunla-
rın en baştan düzenlendiğini anlatan Sa-
rıeroğlu, bu konuda birçok projeye imza 
atıldığını, STK’ların, kadın derneklerinin 

ve aktivistlerin de katkılarıyla elde edilen 
başarının sahadaki yansımalarının olum-
lu olduğuna vurgu yaptı.
“Önemli Olan Güzel çalışmalar 
Yapmak”
Sarıeroğlu, “HAK-İŞ, 81 ilde örgütlen-
miş büyük bir konfederasyon, kıymetli 
bir aile. HAK-İŞ emekçiliğinden, siyaset 
emekçiliğine geçtik. Görevler, makamlar 
gelip geçici. Önemli olan güzel çalışma-
lar yapmaktır. HAK-İŞ ‘ten elde ettiğimiz 
tecrübelerle, taşeron örgütlenmesinde 
çalışıp, daha sonra Çalışma Bakanı olmak 
bizlere nasip oldu. 
Rabbime şükrediyorum. Rabbim bizlere 
daha güzel hizmetler yapmayı nasip et-
sin. Türkiye’nin geleceği güçlü aile yapı-
sında. Bu güzel aile daim olsun inşallah. 
HAK-İŞ’in birliği, beraberliği ve kardeş-
liği daim olsun. Sayın Genel Başkanımız 
Mahmut Arslan’a buradan bir kez daha 
teşekkür ediyorum” dedi.
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Konfederasyonumuz HAK-İŞ’in Dünya 
Kadınlar Günü çerçevesinde 9. Uluslara-
rası Kadın Emeği Buluşmasının öğleden 
sonraki bölümünde Gazeteci-Yazar Sibel 
Eraslan moderatörlüğünde “Toplumsal 
Değerler, Çalışma Hayatı, Sosyal Poli-
tikalar Ekseninde Kadın” konulu panel 
gerçekleştirildi. Panelde Avukat Pınar 
Kandemir Hacıbektaşoğlu tarafından 
“Toplumsal Değerlerin Şiddetle Mücade-
ledeki Yeri”, T.C. Aile, Çalışma ve Sosyal 
Hizmetler Bakanlığı Engelli Bakım Hiz-
metleri Dairesi Başkanı Hulusi Armağan 
Yıldırım tarafından “Bakım Ekonomisi 
Modelleri (Çocuk, Engelli, Yaşlı Bakımı 
ve Ev İçi Hizmetler)”, T.C. Viyana Çalışma 
ve Sosyal Hizmetler Müşaviri Dr. Cavit 
Demiral tarafından “Vergi ve Sosyal Poli-

tikalarda Kadın ve Aile”, ITUC-AP Başkan 
Yardımcısı Merita Jegeni Yıldız tarafından 
“Uluslararası Sendikal Harekette HAK-İŞ 
Kadın Çalışmaları” konularında bilgiler 
verildi.
Toplumsal Değerlerin Şiddetle 
Mücadeledeki Yeri
Av. Pınar Kandemir Hacıbektaşoğlu “Top-
lumsal Değerlerin Şiddetle Mücadelede-
ki Yeri” konusunda açıklamalarda bulu-
narak, “Şiddete çare; aileyi, değerlerimizi 
ve adalet duygusunu güçlendirmek, top-
lumsal değerlerin aileyi ve kadını koruyan 
yönüyle gelecek nesillere aktarılmasını 
sağlamaktır” diye konuştu.
Engelli ve Yaşlı Bakımı
“Bakım Ekonomisi Modelleri” konusun-
da panelist Hulusi Armağan Yıldırım, ül-

kemizde bakım ekonomisi konusunda 
düzenlemeler ve yenilikçi modeller ge-
liştirildiğine dikkat çekerek, “Engelli ve 
yaşlı bakımı konusunda toplumsal algıyı 
olumlu yönde değiştirmek ve zihinsel 
dönüşümü sağlamak önemlidir. Bakım 
hizmetleri konusunda yapılan çalışmalar 
ailelerin bilinçlendirilmesini ve toplum-
daki farkındalık düzeyinin artmasını sağ-
lamaktadır. Bakım ekonomisinde çalışan-
lar sosyal güvenlik boyutu ile geliştirilip 
güçlendirilmelidir. Bakım ekonomisi ve 
ev içi hizmetlerinde çalışanların sendi-
kal örgütlenmesi son derece önemlidir” 
dedi.
Vergi ve Sosyal Politikalarda Kadın ve Aile
Dr. Cavit Demiral “Vergi ve Sosyal Politika-
larda Kadın ve Aile” konusunda “Aile po-

“TOPLuMSAL DEĞERLER, çALIŞMA HAYATI, 
SOSYAL POLİTİKALAR EKSENİNDE KADIN” 

KONuLu PANEL GERçEKLEŞTİRİLDİ
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litikalarının amacı insanların hayatlarını; 
öncelikle aile kurabilecekleri, bu ailede 
çocuk sahibi olabilecekleri, aile içerisin-
de kendilerinin ve çocuklarının nesiller 
arası bağlarını koparmadan hayatlarını 
refah içerisinde sürdürebilecekleri şekil-
de organize etmelerine yardımcı olmak-
tır” diye konuştu. Demiral hayattan farklı 
beklentileri ve idealleri olan bireylerin 
ihtiyaç ve tercihlerinin de dikkate alındığı 
bir sistemin kurulması gerektiğine vurgu 
yaparak, “Bu yönde geliştirilecek politi-
kaların gerçekleştirilmesi amacıyla; ça-
lışma hayatı düzenlemeleri, vergilendir-
meye ilişkin düzenlemeler, doğrudan ve 

dolaylı transferler, kamu hizmet araçları 
ve modelleri etkin bir şekilde kullanılma-
lıdır” açıklamasında bulundu.
uluslararası Sendikal Harekette 
HAK-İŞ Kadın çalışmaları
Merita Jegeni Yıldız, “Uluslararası Sen-
dikal Harekette HAK-İŞ Kadın Çalışmala-
rı” hakkında katılımcılara bilgi vererek, 
“HAK-İŞ ulusal, bölgesel ve uluslararası 
gündemi ve gelişmeleri doğru ve etkin 
değerlendirmekte ve buna uygun adım-
ları atma kararlılığını sürdürmektedir” 
dedi. Yıldız kadın konusundaki güçlü du-
ruşunu uluslararası alanda da en iyi şe-
kilde ortaya koymak için üst kuruluşların 

tüm karar alma mekanizmalarında kadın 
liderler tarafından temsil edildiğini hatır-
latarak, “HAK-İŞ Kadınların yetkinlik ve 
yeterlilikleri geliştiğinde dünyanın her 
yerine açılım sağlayacağına inanmakta ve 
kadın konusundaki politikalarını bu inanç 
paralel sürdürmektedir” sonucuna varıl-
mıştır” diye konuştu.
Panelin ardından panelistlere teşekkür 
belgesi Genel Başkanımız Mahmut Ars-
lan tarafından takdim edildi ve HAK-İŞ 
Kadın Komitesi Başkan Yardımcısı Fulya 
Pınar Öztürk tarafından sonuç bildirisi 
okundu.
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KORONAVİRÜS 
ALACAĞINIZ TEDBİRLERDEN 
DAHA GÜÇLÜ DEĞİLDİR.
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Yurt dıșına çıkmayın. 
Seyahatlerinizi iptal edin
ya da erteleyin.  

Çıktıysanız, dönüște ilk on dört
günü evde geçirin.  

Aile üyelerini korumak için
evde kendinizi izole edin. 

Evde geçen süre boyunca
ziyaretçi kabul etmeyin. 

İzole edilmiș kișinin odasına
maskesiz girmeyin. 

Odanızı sık sık
havalandırın. 

İnsanlarla, özellikle yașlılar ve
kronik hastalıkları olanlarla
temas kurmaktan kaçının.  

Ellerinizi sık sık, su ve sabun ile 
en az yirmi saniye boyunca ovarak 
yıkayın.  

Kapı kolları, armatürler, lavabolar
gibi sık kullandığınız yüzeyleri su ve
deterjanla her gün temizleyin.  

Havlu gibi kișisel eșyalarınızı 
ortak kullanmayın.

Kıyafetlerinizi 60-90OC’de normal
deterjanla yıkayın. 

Bol sıvı tüketin, dengeli beslenin, 
uyku düzeninize dikkat edin. 

Evden çıkmak zorunda kalırsanız
mutlaka maske takın. 

Düșmeyen ateș, öksürük ve nefes 
darlığınız varsa, maske takarak
bir sağlık kurulușuna bașvurun.  

GÜN
KURALI

14



HAK-İŞ ve HİZMET-İŞ Genel Başkanı Mah-
mut Arslan, CHP Grup Başkanvekili Özgür 
Özel’i yerel seçimlerin ardından İstanbul 
başta olmak üzere CHP’li belediyelerde 
işten atılan işçilere yönelik kullandığı, ifti-
ra ve hakarete varan ifadeleri dolayısıyla 
emekçilerden özür dilemeye davet etti. 
Arslan, “Sayın Özel, işten atılan işçilere yö-
nelik kullandığı ifadeleri ispat etmeli, aksi 
halde haksız yere işten attıkları işçilerden, 
ailelerinden ve kamuoyundan özür dile-
melidir” dedi.
Arslan, “CHP Genel Başkanı Sayın Kılıçda-
roğlu ve CHP yönetimini de göreve davet 
ediyor, Sayın Özel’in CHP Grup Başkanveki-
li sıfatıyla işçilere yönelik iftira ve hakarete 
varan açıklamaları dolayısıyla gereğini yap-
masını bekliyoruz” dedi.
HAK-İŞ ve HİZMET-İŞ Genel Başkanı Mah-
mut Arslan, yaptığı yazılı açıklamada şun-
ları kaydetti:
“CHP Grup Başkanvekili Sayın Özgür 
Özel’in, TBMM Genel Kurulunda yaptı-
ğı konuşmada yerel seçimlerin ardından 
CHP’li belediyelerde işten atılan işçilere 
yönelik, ‘Belediyeye sadece maaş için gi-
den asalakları kovduk… Namusuyla çalışan 
personele yönelik siyasi tercihinden ötürü 
asla ve asla bir işten çıkarma olmamıştır’ 
şeklindeki açıklamaları, belediyelerde alnı-

nın teriyle çalışan emekçilere yönelik iftira 
ve hakarettir.
Yerel seçimlerin ardından CHP ve HDP’li 
bazı belediyelerde HAK-İŞ’e bağlı sendi-
kalarımıza yönelik bir operasyon başlatıl-
dı. HAK-İŞ’e bağlı sendikalarımızdan istifa 
ettirilen işçi sayısı 30 bini, işten çıkarılan 
üyelerimizin sayısı ise 6 bini aştı, sürgün 
edilenlerin sayısı ise 350 kişiyi buldu. HAK-
İŞ olarak, CHP yönetimine seçim meydan-
larında verdikleri sözleri hatırlatmak üzere 
yoğun bir mücadele verdik. Bolu’da haksız 
yere işten atılan üyelerimiz için Bolu’dan 
Ankara’ya 200 km yürüdük ve işçilerin işe 
iadesini sağladık. İstanbul ve Antalya başta 
olmak üzere diğer illerde de haksızlıklara 
karşı mücadelemizi sürdürüyoruz.
İstanbul başta olmak üzere belediyelerde 
işten atılan hiçbir üyemiz, işini yapmadığı, 
işe gitmediği ya da yanlış bir iş yaptığı için 
hukuki bir soruşturma geçirmemiştir. İşten 
atılan üyelerimizin tamamı, işinin başın-
dayken cep telefonuna gelen bir SMS ile 
işten çıkarıldığını öğrenmiş, işten neden çı-
karıldığına dair hiçbir gerekçe sunulmamış-
tır. Belediye başkanları ve CHP yönetimi ile 
yaptığımız görüşmelerde, işçilerin seçim 
öncesi işe alındıkları gerekçesiyle işten çı-
karıldıkları ifade edilmiştir. HAK-İŞ olarak, 
bu gerekçeyi doğru bulmuyoruz. Bu işçi-

lerin birçoğu 2018 yılı ekim-kasım ayında 
başvurularını yapmış, yazılı, sözlü ve uygu-
lama sınavlarına girerek başarılı olmuşlar, 
ancak mevzuattan kaynaklanan nedenlerle 
işbaşı yapmaları gecikmiştir. Bu konu Ko-
misyon raporlarıyla da ispatlanmıştır. Dola-
yısıyla işçilerin, işe geç başlatılması, onların 
kusuru değildir ve bedelini işlerini kaybe-
derek ödememelidir.
Haksız yere işten atılan ve işe dönmek 
amacıyla belediye önünde eylem yapan 
emekçilere yönelik, Sayın Özgür Özel’in 
CHP’nin kurumsal kimliğini de kullanarak, 
CHP Grup Başkanvekili sıfatıyla TBMM 
Genel Kurulunda yaptığı bu açıklamaları 
şiddetle kınıyoruz. Sayın Özel’in, kar kış 
demeden işi, aşı ve geleceği için mücadele 
eden emekçilere yönelik ifadeleri en basit 
tanımıyla iftiradır, hakarettir.
Sayın Özel’i işten atılan işçilere yönelik kul-
landığı ifadeleri ispat etmeye, aksi halde 
haksız yere işten attıkları işçilerden, ailele-
rinden ve kamuoyundan özür dilemeye ve 
gereğini yerine getirmeye davet ediyoruz.
CHP Genel Başkanı Sayın Kılıçdaroğlu ve 
CHP yönetimini de göreve davet ediyor, 
Sayın Özel’in CHP Grup Başkanvekili sıfatıy-
la işçilere yönelik iftira ve hakarete varan 
açıklamaları dolayısıyla gereğini yapmasını 
bekliyoruz.”

Arslan: “Chp’li 
Özgür Özel, 

Emekçilerden Özür 
Dilemelidir”

Arslan, “CHP Genel Başkanı 
Sayın Kılıçdaroğlu ve CHP 

yönetimini de göreve 
davet ediyor, Sayın Özel’in 

CHP Grup Başkanvekili 
sıfatıyla işçilere yönelik 
iftira ve hakarete varan 
açıklamaları dolayısıyla 

gereğini yapmasını 
bekliyoruz” dedi.
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HİZMET-İŞ Kadın Emeği Buluşması, 8 
Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında 
“Sendikalı Kadından Sendikacı Kadına” 
temasıyla, 7 Mart 2020 tarihinde Anka-
ra’da gerçekleştirildi.
Toplantıya Genel Başkanımız Mahmut 
Arslan, Genel Başkan Yardımcılarımız Av. 
Hüseyin Öz, Halil Özdemir, Mehmet Kes-
kin, Celal Yıldız,  Genel Sekreterimiz Rem-
zi Karataş, Öz İnşaat-İş Genel Başkanı Ze-
keriya Koca, Öz Güven-Sen Genel Başkanı 
Ömer Yılmaz, Öz Sağlık-İş Genel Başkanı 
Devlet Sert, Öz Toprak-İş Genel Başkanı 
Metin Özmen, HAK-İŞ Genel Sekreter 
Yardımcısı Eda Güner, HAK-İŞ Kadın Ko-
mitesi Başkanı Fatma Zengin, HİZMET-İŞ 
Kadın Komitesi Başkanı Hatice Ayhan, 
Şube ve İl Başkanlıklarımızın Kadın Komi-
te Başkanları katıldı.
Program saygı duruşu ve İstiklal Marşının 

okunması ile başladı. İdlib şehitlerimiz 
başta olmak üzere tüm şehitlerimiz için 
Kur’an-ı Kerim okundu. Ardından Kadın 
Komitemizin çalışmalarını içeren kısa film 
izlendi.
Genel Başkanımız Mahmut Arslan konuş-
masında 8 Mart Dünya Kadınlar Günü 
münasebetiyle konfederasyonumuz 
tarafından gerçekleştirilen faaliyetlere 
değinerek, “Bugün bizim için gerçekten 
anlamlı bir gün. 5 Mart’ta Özgecan Aslan 
Hatıra Ormanı’na şehitlerimiz için fidan 
diktik. 6 Mart’ta Uluslararası Kadın Bu-
luşmamızı başarıyla sonuçlandırdık. Bu-
rada yapılan konuşmalar, yapılan panel, 
sizlerin platforma çıkarak kendinizi ifade 
etmeniz, ifade ederken de kendinize gü-
venen, kendinizi fark etmiş olmanız ve 
bunun size vermiş olduğu öz güvene biz-
zat şahit oldum ve bundan dolayı hepini-

zi ayrı ayrı tebrik etmek istiyorum” diye 
konuştu.
Arslan: “Hayallerimiz Gerçek Oldu”
Kadın Komitemizin ilk kurulduğu gün-
den bu güne kadar yaşadıkları hakkında 
bilgiler veren Arslan, hayallerin büyük 
bir başarıya dönüşmesinden dolayı bü-
yük gurur duyduğunu ifade etti. Arslan, 
“Bundan 14 yıl önce HAK-İŞ’e bağlı sen-
dikalarımızı da sürükleyecek olan bir 
yola çıkmıştık. 14 sene önce kadın komi-
tesi kurmamızın ne kadar zor bir süreç 
olduğunu hatırlıyorum. Hem kadın üye 
sayımız hem de sendikamızın genel mer-
kezinde kadın sayımız çok azdı. Öyle bir 
yapıyla kadın komitemizi kurmak, bunu 
iddialı hale getirmek çok kolay değildi 
ama bunu başardık” dedi.
“Mücadelemizi daha geniş kitlelere 
ulaştıracağız”
Kadın komite başkanlarını mücadelele-
rinden dolayı tebrik eden Arslan, “Mü-
cadeleyi yükselttikçe, bu mücadelemizi 
daha da güçlendirdikçe, bu çabalarımızı 
daha geniş kitlelere ulaştırdıkça yeni sen-
dikacı lider kadın arkadaşlarımız olacak. 
Bunun farkında olarak, bu hassasiyetle 
yolumuza devam ediyoruz” dedi.
“Bizler Mücadele İçin Buradayız”
Kadın Komitesinin HAK-İŞ ve HİZMET-İŞ 
davasına gönül vermiş insanların özverili 
çalışmaları sayesinde bugünkü noktaya 
geldiğini ifade eden Arslan, “Bu davaya 
gönülden bağlı yürekli insanların, kişi-
sel, günlük basit hesaplar yapmadan, bir 

HİZMET-İŞ KADIN EMEĞİ BuLuŞMASI 
“SENDİKALI KADINDAN SENDİKACI KADINA” 

TEMASIYLA GERçEKLEŞTİRİLDİ
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dava bilinci ile yürümesi beni çok heye-
canlandırıyor. Biz bunun için buradayız, 
bu mücadele için buradayız. HAK-İŞ ve 
HİZMET-İŞ sendikamızın hedeflerini ya-
kalamak adına kadın komitesine büyük 
bir sorumluluk düşüyor. Bu sorumluluk 
yerine getirildiği ölçüde başarılı olacağız. 
Bu sorumluluk, öncelikle bu mücadeleyi 
bir dava bilincine dönüştürmekten geçi-
yor” diye konuştu.

“Sendikacı lider kadınlar istiyoruz”
Konfederasyonumuza bağlı sendikalarda 
çalışan kadınların sendikal harekete farklı 
bir boyut kazandırdığını ifade eden Ars-
lan, “Sendikalı kadınlar, sendikalarımızın 
değişik kademelerinde görevler aldılar ve 
bu görevleriyle yeni hedeflere doğru yü-
rüyorlar. Biz sendikacı lider kadınlar isti-
yoruz. Liderlerin ilk ayak seslerini burada 
gördüm. Allah onlardan ve sizlerden razı 

olsun. Daha çok sendikacı kadın liderlere 
ihtiyacımız var. Kadın ve erkek sendikacı 
liderlerle HAK-İŞ’i geleceğe taşımamız 
gerekiyor” şeklinde konuştu.
“Sürekli Yeni Hedeflere Yürüdük”
Arslan, başarıyı elde etmek için zorluklar 
karşısında hiç yılmadan yıllarca mücade-
le ettiklerini belirtti. Arslan, “Biz HAK-İŞ 
ve HİZMET-İŞ’in kadın odaklı tarihsel yü-
rüyüşünü başlattık. Aksi halde sorunlar 
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karşısında korkup geri çekilseydik, yaşa-
dığımız zorluklardan korkup vazgeçsey-
dik, bugün bu noktada olamazdık. Sürekli 
yeni hedeflere yürüdük, kendimize yeni 
hedefler koyduk. Önce hayal kurmayı öğ-
rendik. 2007 yılında kadın komitesini kur-
duğumuzda gelecek için nasıl bir hayal 
kurduğumuzu o gün hedeflemiştik. Sen-
dikamızın yürüyüşünde her aşamasında 
yeni hedefleri, yeni ufukları hedefledik 
ve başardık” dedi.
“HAK-İŞ ve HİZMET-İŞ’in davası 
Türkiye’nin davasıdır”
HAK-İŞ’in gücünün Türkiye’nin gücü ol-
duğuna dikkat çeken Arslan “HAK-İŞ’in 
gücü Türkiye’nin gücüdür. HAK-İŞ’in ge-
leceği Türkiye’nin geleceğidir. HAK-İŞ’in 
davası Türkiye’nin davasıdır” ifadelerine 
yer verdi.

Arslan, yolda kendilerini gören ve HAK-
İŞ’le hiçbir ilişkisi olmayan vatandaşın 
bile HAK-İŞ’in durduğu yeri, değerlerini 
ve mücadelesini takdir ettiklerini ifade 
etti. Programda,  HİZMET-İŞ Kadın Ko-
mite Başkanımız Hatice Ayhan, HAK-İŞ 
Kadın Komitesi Başkanı Fatma Zengin bir 
konuşma gerçekleştirdiler.
Vizyoner Sendikacı Liderlik 
Konferansı
Davranış Bilimleri Uzmanı Ceren Cebeci 
tarafından yönetilen “Vizyoner Sendika-
cı Liderlik” konferansında, HAK-İŞ Genel 
Sekreter Yardımcısı Eda Güner bir konuş-
ma yaparak HAK-İŞ ve bağlı sendikaların 
kadına bakışı ve kadın odaklı çalışmaları-
nı anlattı.

Geleceğin Türkiye’sinde Kadın ve Aile 
Konferansı
Gazeteci Yazar Sibel Erarslan “Geleceğin 
Türkiye’sinde Kadın ve Aile” konulu bir kon-
ferans verdi.
Kadın Üye Profili Araştırma Projesi 
Değerlendirildi
Moderatörlüğünü Doç. Dr. Mehmet Merve 
Özaydın’ın yürüttüğü “Kadın Komitesi Üye 
Profili Araştırma Projesi Sunum ve Değer-
lendirmesi” konulu çalıştay gerçekleştirildi. 
Çalıştayda Davranış Bilimleri Uzmanı Ceren 
Cebeci, HAK-İŞ Genel Sekreter Yardımcısı 
Eda Güner, HAK-İŞ Kadın Komitesi Başkanı 
Fatma Zengin, Kadın Komite Başkanımız 
Hatice Ayhan ve Ankara Hacı Bayram Veli 
Üniversitesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri 
İlişkileri Bölümü Araştırma Görevlisi Kürşat 
Tutar değerlendirmelerde bulundu.
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Genel Merkez Kadın Komitemiz ülkemizin 
dört bir yanında bulunan kadın komite il 
başkanlarımızla telekonferans yöntemiy-
le motivasyon toplantısı gerçekleştirdi.
Genel Merkez Kadın Komite Başkanımız 
Hatice Ayhan, Genel Merkez Kadın Ko-
mite Başkan Yardımcılarımız Sevilay Öz-
gür Çatma, Esma Hatun Taşpınar, Arzu 
Tekin ve Arzu Kahveci, Genel Denetleme 

Kurulu Üyemiz Ayşe Usta, Genel Disiplin 
Kurulu Üyemiz Nevin Er ve 70 Şube ve İl 
Başkanlığımız Kadın Komite Başkanının 
katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda; 
Koronavirüs (COVİD19)’ten iş yaşamında 
korunma yöntemleri, salgın döneminde 
emekçilere verilecek destekler, sosyal 
medya için kadın komitemizin yürüteceği 
çalışmalar ve üyelerimizin salgın döne-

minde yaşadıkları sıkıntılar ele alındı.
Toplantısı sonrası açıklamalarda bulunan 
Genel Merkez Kadın Komite Başkanımız 
Hatice Ayhan, “Öncelikle ülkemizin bu 
zor günlerinde insanüstü gayret gösterip 
bizler için çaba sarf eden tüm emekçilere 
buradan şükranlarımı sunuyorum. Gerek 
ülkemizin aldığı kararlarla gerekse emek-
çilerimizin özverili çalışmalarıyla bu salgı-
nı bir an evvel ülkemizden def edeceği-
mize inanıyorum. Bu süreçte HİZMET-İŞ 
Kadın Komitesi olarak bizlerde, sahada 
olan arkadaşlarımıza elimizden gelen 
desteği vereceğiz. Hem onların yanında 
olacağız hem de sıkıntılar varsa onları 
gerekli mercilere ileteceğiz. Bundan böy-
le her hafta cuma akşamı telekonferans 
yöntemiyle gerçekleştireceğimiz toplan-
tımıza katılımlarından dolayı herkese te-
şekkür ediyorum” şeklinde konuştu.
Toplantıya ayrıca Davranış Bilimleri Uz-
manı Ceren Cebeci’de katılarak ‘stres yö-
netimi’ ilgili bir sunum gerçekleştirdi.

KADIN KOMİTEMİZDEN TELEKONfERANS İLE 
MOTİVASYON TOPLANTISI
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Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 26 Ma-
yıs 2020 tarihinde, Genel Merkez Kadın 
Komitemizin her hafta gerçekleştirdiği 
toplantıya videokonferans yöntemiyle ka-
tılarak, Şube ve İl Kadın Komite Başkanları-
mızla bayramlaştı. 

Programa Genel Başkanımız Mahmut Ars-
lan’ın yanı sıra, Genel Merkez Kadın Komi-
temiz Başkanı Hatice Ayhan, Başkan Yar-
dımcıları Sevilay Özgür Çatma, Arzu Tekin 
ve Arzu Kahveci, Genel Denetleme Kurulu 
Üyemiz Ayşe Usta, Genel Disiplin Kurulu 

Üyemiz Nevin Er ile Şube ve İl Kadın Ko-
mite Başkanları katıldı. Kadın Komite Baş-
kanlarımızın Ramazan Bayramını kutlayan 
Genel Başkanımız Mahmut Arslan, “İlginç 
bir bayram yaşıyoruz. İlk defa ramazan 
bayramımızı birbirimizden uzak bir şekilde 
geçiyoruz. Hepimiz böyle bir tabloyla ilk 
defa karşı karşıya kalıyoruz.  Koronavirüs 
konusunda ilaç veya aşı bulunana kadar 
tedbiri elden bırakmamamız gerekiyor. Ça-
lışan arkadaşlarımızın iş sağlığı ve güvenli-
ği tedbirlerine uyması gerekiyor. Bu konu-
da bizlere düşen görev maskemizi takmak, 
sosyal mesafemizi korumak ve hijyen ku-
rallarına harfiyen uymaktır. Çalıştığımız iş-
yerlerinde işverenlerin ve emekçilerimizin 
kurallara uyması gerektiğini hatırlatmak 
bizlere düşüyor” dedi.
“Kadın Komite Başkanlarımız 
Liderdir”
Genel Merkez Kadın Komite Başkanımızı 
ve yardımcılarını Koronavirüs döneminde 
gösterdiği çalışmalar için tebrik eden Ars-

ARSLAN, KADIN KOMİTELERİMİZLE 
VİDEOKONfERANS YÖNTEMİYLE 

BAYRAMLAŞTI
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lan, “ Hem virüs ile olan mücadelenizde 
hem de kadın komite başkanlarımızın bu 
süreçte motivasyonu için gösterdiğiniz 
gayretleri takdirle karşılıyorum. Biz sivil 
toplum kuruşları olarak kurallara uymada 
topluma liderlik etmeliyiz.  Kadın Komite 
Başkanlarımız liderdir, bir lider gördüğü 
yanlışın düzeltilmesi adına çaba sarf eder” 
şeklinde konuştu.
“Sendikamız HİZMET-İŞ Sıradan Bir 
Sendika Değil.”
Konfederasyonumuz HAK-İŞ’in ve Sendi-
kamız HİZMET-İŞ’in bugünkü başarısının 
arkasında inanç olduğunu belirten Genel 
Başkanımız Arslan, “HAK-İŞ’in başarısı bu-
güne doğru bildiğimiz yoldan gitmekten 
geliyor.  HAK-İŞ olarak önümüzde zorluklar 
var ancak biz bunları mücadele ile aşaca-
ğımıza inanıyoruz. Kadın Komite Başkan-
larımız birer lider kadın sendikacı olarak 
sorumluluklarını bilerek harekete geçir-
meleri gerekiyor. Gerekçeleri ve mazeret-
leri bir kenara koyarak elimizden gelenleri 
emekçilerimiz adına yapmamız gerekiyor.  

Sendikamız HİZMET-İŞ sıradan bir sendika 
değil. Türkiye’nin en büyük işçi Sendikası 
bu durum sizlere büyük sorumluluklar 
getiriyor. Bunun altından inancımızla ve 
kararlılığımızla kalkacağınıza inanıyorum” 
dedi.
Arslan: “HAK-İŞ’in Gücü Türkiye’nin 
Gücüdür.”
HAK-İŞ’in Türkiye’nin birleştirici ve temel 
unsurlarından bir tanesi olduğunu ifade 
eden Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 
“ HAK-İŞ’in gücü Türkiye’nin gücüdür. Bu 
yüzden HAK-İŞ’in mücadelesini her tür-
lü tartışmadan ve spekülasyondan uzak 
tutacağız. Hangi görevde olursa olalım 
HAK-İŞ’in mücadelesini önemsememiz 
gerekiyor.  Görevlerimiz gelip geçici ama 
esas olan HAK-İŞ’in değerleridir. Kadın li-
der sendikacılar olarak sizlerden ricam bu 
anlayışla mücadelemize katkı vermenizdir.   
Her birinizin mücadelemize bir tuğla koya-
cağına inanıyorum. Kadınlarımızın etkin ve 
güçlü sendikacılar olmak adına ne kadar 
çaba sarf ettiğini biliyorum. Sizleri emek-

lerinizden ötürü tebrik ediyorum” dedi.
Arslan: “Taşerona Kadro Verilme 
Sürecinin Mimarı HAK-İŞ’tir”
Taşerona 696 sayılı KHK ile verilen kadro-
nun Türkiye tarihinin en büyük reformla-
rından biri olduğu belirten Genel Başka-
nımız Arslan, “HAK-İŞ ülkemizin tarihinde 
benzeri görülmeyen bir başarı öyküsüne 
imza atmıştır. Mücadelemiz sonucu çıkarı-
lan KHK ile birlikte bir milyona yakın taşe-
ron şirketlerindeki arkadaşlarımız kamuda 
kadro almıştır.  Bunun mimarı HAK-İŞ’tir.  
Taşeron sistemini çöpe atan HAK-İŞ bun-
dan sonraki süreçte de elinden geleni ya-
pacaktır. Kasım ayında hem Belediyelerde 
hem de kamu kuruluşlarında toplu iş söz-
leşmesi görüşmeleri başlayacak. Ancak biz 
görüşmelerin 30 Haziran’da başlaması için 
görüş bildirdik ” dedi.
“Hem Bolu da Hem de İstanbul 
da Bizleri Başarıya ulaştıran 
Mücadelemizin Haklı Gerekçelere 
Dayanmasıdır”
İstanbul da ve Bolu da büyük eylemlere 
imza attıklarını belirten Arslan, “İstan-
bul’da 7 ay süren eylemimiz de yüzlerce 
arkadaşımız için mücadele ettik. Günlerce 
süren mücadelemizden sonra arkadaşla-
rımız kademeli olarak işlerine iade edildi.  
Bolu’da 127 gün süren ve kamuoyunda 
geniş yankı bulan eylemimizde de başarı-
ya ulaştık.  
Hem Bolu hem de İstanbul da bizleri 
başarıya ulaştıran mücadelemizin hak-
lı gerekçelere dayanmasıdır. Toplantıyı 
düzenleyen Genel Merkez Kadın Komite 
Başkanımıza, yardımcılarına ve katılan ka-
dın komite başkanlarımıza teşekkür ediyo-
rum” şeklinde konuştu.
Programda konuşan Genel Merkez Kadın 
Komite Başkanımız Hatice Ayhan ise: “Ül-
kemizin Koronavirüs mücadelesinde kadın 
sendikacılar olarak elimizden gelen özve-
rili çalışmaları göstermeye çalışıyoruz. Bu 
süreçte elbette zorluklarla karşılaşıyoruz 
ancak biz bunları HAK-İŞ/HİZMET-İŞ Sendi-
kası olarak hep birlikte kararlılıkla devam 
ettireceğimiz mücadelemizle aşacağımıza 
inanıyoruz. Toplantımıza teşrifleriyle biz-
leri onurlandıran Genel Başkanımız Mah-
mut Arslan’a sizlerin teşekkür ediyorum. 
Toplantımıza katılım gösteren tüm yol 
arkadaşlarıma şükranlarımı sunuyorum” 
şeklinde konuştu.
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Genel Yönetim Kurulumuz, Ramazan 
Bayramı’nın ülkemiz ve dünyamızda 
huzurun, barışın ve kardeşliğin inşâ 
edilmesinde dönüm noktası olması 
temennisiyle; sağlık, refah ve huzur 

getirmesini diledi.

Genel Yönetim Kurulumuz, Ramazan 
Bayramı dolayısıyla yayınladığı 
mesajda şu ifadelere yer verdi:

“İnsani hassasiyetlerin doruğa çıktığı Ramazan Bayramı birbirimizi anlamanın, diyalog ve hoşgörü 
zeminleri oluşturmanın doğru zamanıdır.

Bu yıl bir Ramazan ayını daha huzurla ve bereketle tamamlamış bulunuyoruz. Ramazan ayı rahmet, 
mağfiret ve bereket demektir. Ramazan ayı yardımlaşma, dayanışma ve paylaşma duygularımızın 

yükseldiği, sevginin, hoşgörünün ve kardeşlik duygularının daha da güçlendiği bir aydır.
Dünyayı etkisi altına alan Koronavirüs (KOVİD-19) salgını ile mücadele kapsamında alınan tedbirler 

nedeniyle bu yıl sevdiklerimizle aynı iftar sofralarında buluşamadık. Biliyoruz ki, bu salgının 
üstesinden hükümetimizin ve devletimizin belirlediği kurallara uyarak ve sosyal mesafemizi 
koruyarak gelebiliriz. Devletimiz bu süreçte tüm kurum ve kuruluşlarıyla büyük bir özveriyle 

mücadele etmiştir. Koronavirüs salgınının önüne geçilmesi, kişisel ve kurumsal tedbirlerle mümkün 
olacaktır. Milletimizin zor zamanlarda birlik olma, birbirinden güç alarak kenetlenme gücüne her 

zaman inandık. Salgın dolayısıyla binlerce vatandaşımızın hayatını kaybettiği bugünlerde ülkemizin 
Koronavirüsü yenmek için daha fazla birliğe ve dayanışmaya ihtiyacı vardır. Koronavirüs salgınıyla 

mücadelede tüm milletimizin, hükümetimizin ve devletimizin KOVİD-19 ile mücadele kapsamında 
aldığı kararlara uymasını istiyoruz. Yeni umutlarla girdiğimiz Ramazan Bayramı’mızı bu yıl salgınla 
mücadele kapsamında alınan tedbirler nedeniyle evlerimizde karşılamak durumundayız. Salgın 
nedeniyle, bu yıl bayramlaşma ve kucaklaşma imkanımız ne yazık ki olamayacak. Büyüklerimizi 
ziyaret ederek ellerini öpemesek de, çocuklarımızla kucaklaşamasak da, omuz omuza olamasak 
da, biliyoruz ki yüreklerimiz bir olacak. Büyüklerimizi, dostlarımızı, kardeşlerimizi uzaktan da olsa 
selamlıyoruz. Her bayram olduğu gibi bu bayram da gönlümüz ve yüreğimiz onlarla beraberdir. 

Bütün bunların geçiciliğine ve yeniden kucaklaşacağımız günlerin çok yakın olduğuna inanıyoruz.
Koronavirüsle mücadele kapsamında hayata geçirilen tüm tedbirleri çok önemli buluyoruz.Türkiye 

bütün gücü ve kararlılığıyla Koronavirüs salgınıyla mücadelesini sürdürmeye devam ederse, iki 
bayramı bir arada yaşayacağımıza gönülden inanıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde 

Sağlık Bakanımız, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanımız, Hazine Bakanımız ve Maliye 
Bakanımız başta olmak üzere bütün bakanlarımızın ve hükümetimizin gayreti ve milletimizin 

dirayetiyle, Koronavirüsle mücadelede başarılı olacağımıza inanıyoruz.
Bu zor süreçte iş başında fedakârca, cesurca ve özveri ile çalışan başta sağlık, belediyeler ve KYK 
emekçileri olmak üzere tüm emekçi kardeşlerimize, milletimize ve HAK-İŞ/HİZMET-İŞ teşkilatı 

mensuplarımıza yürekten teşekkür ediyoruz.
“Büyük HAK-İŞ ve HİZMET-İŞ Ailesi”nin, tüm emekçilerin, ülkemizin ve tüm Müslümanların Ramazan 

Bayramı’nı en içten duygularımızla kutluyoruz.
Bayramın ülkemiz ve dünyamızda huzurun, barışın ve kardeşliğin inşâ edilmesinde dönüm noktası 

olması temennisiyle; sağlık, refah ve huzur getirmesini diliyoruz.”
HAK-İŞ/HİZMET-İŞ SENDİKASI GENEL YÖNETİM KURULU

“BAYRAMIMIZ MÜBAREK OLSUN”
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Genel Başkan Vekilimiz ve HAK-İŞ Ge-
nel Başkan Yardımcısı Av. Hüseyin 
Öz’ün kıymetli annesi vefat etti.  Mer-
hume Nafiye Öz’ün cenazesi 4 Mayıs 
2020 günü saat 16.00’da kılınan cenaze 
namazı sonrası Samsun’un Çarşamba 
İlçesi Melikköy Mahallesi mezarlığına 
defnedildi. Merhume Nafiye Öz için 
düzenlenen cenaze törenine Çarşamba 

Belediye Başkanı Halit Doğan, Genel 
Başkan Yardımcılarımız Celal Yıldız ve 
Mehmet Keskin, Samsun Şube Başka-
nımız Ziya Uzun, Trabzon Şube Başka-
nımız İsmail Hakkı Kaplan, Ordu Şube 
Başkanımız Nevzat Acu, Çorum Şube 
Başkanımız Mustafa Köroğlu, Hukuk 
Müşavirimiz Av. Oğuz Aksoy, Öz Taşıma 
İş Genel Başkan Yardımcısı Av. Mehmet 

Ali Kayabaşı, Öz Büro İş Samsun İl Baş-
kanı Üzeyir Kodan, Öz Sağlık İş Samsun 
İl Başkanı Muhitin Sever, Öz Güven Sen 
Samsun İl Başkanı Uğur Han ve Nafiye 
Öz’ün ailesi ve yakınları katıldı.
Merhumeye Allah’tan Rahmet, Genel 
Başkan Vekilimiz Hüseyin Öz başta ol-
mak üzere ailesine, sevenlerine ve ya-
kınlarına başsağlığı dileriz.

GENEL BAŞKAN VEKİLİMİZ ÖZ’ÜN 
ACI GÜNÜ
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HAK-İŞ ve HİZMET-İŞ Genel Başkanı Mah-
mut Arslan, “Avrupa Birliği projesi bugün 
birçok açıdan eksik kalmaktadır. Dünyada 
barışı sağlamak amacıyla kurulan Avrupa 
Birliği, Kudüs’te yaşananlara sessiz kal-
makta, her gün üzerlerine bombalar yağan 
Suriyeli halkın yaşadığı insanlık dramına, 
Arakan’da yaşananlara karşı sessizliğini 
sürdürmektedir. Dünyada barışın, huzu-
run ve istikrarın sağlanması, savaşların 
sona ermesiyle mümkün olacaktır” dedi. 
HAK-İŞ ve HİZMET-İŞ Genel Başkanı Mah-
mut Arslan, 9 Mayıs Avrupa Birliği günü 
nedeniyle yaptığı açıklamada şu ifadelere 
yer verdi:
“Avrupa’da uzun yıllar süren savaşların 
ardından Avrupa’nın barışa, istikrara ve 
refaha kavuşması konusunda Avrupa Bir-
liği’nin kurulmasının önemli ölçüde katkı-
ları olmuştur. Ekonomik işbirliği amacıyla 
başlayan ve zaman içerisinde her alanda 

kapsamı genişleyen Avrupa Birliği projesi, 
Avrupa’da önemli bir model olarak ortaya 
çıkmıştır. Avrupa Birliği, günümüzde dün-
yada çok çeşitli alanlarda önemli işlere 
imza atan bir kuruluş haline gelmiştir.
Fransız Dışişleri Bakanı Robert Schuman 
tarafından, Avrupa’da barışçıl ilişkilerin 
kalıcı şekilde kurulması gerektiğini anlatan 
‘Schuman Bildirisi’nin açıklanmasının üze-
rinden tam 70 yıl geçti. O tarihten günü-
müze kadar Avrupa Birliği önemli ölçüde 
yol kat etmiştir. Ancak Avrupa Birliği pro-
jesi bugün birçok açıdan eksik kalmaktadır. 
Daha iyi bir dünya için demokrasi, adalet, 
özgürlük, barış, çeşitlilik ve sürdürülebilir 
sosyal kalkınmayı hedefleyen Avrupa Bir-
liği, Kudüs’te yaşananlara sessiz kalmakta, 
her gün üzerlerine bombalar yağan Suri-
yeli halkın yaşadığı insanlık dramına, Ara-
kan’da yaşananlara karşı sessizliğini sür-
dürmektedir. Dünyada barışın, huzurun 

ve istikrarın sağlanması ancak savaşların 
sona ermesiyle mümkün olacaktır. Tüm 
dünya için barış ve adalet kavramlarını be-
nimseyen Avrupa Birliği, her gün üzerleri-
ne bomba ve kurşunlar yağan, haksız yere 
zindanlara atılan mazlum ve mağdurların 
da barıştan yana olduğunu unutmamalıdır.
Türkiye. Avrupa Birliği üyeliğine aday bir 
ülke olarak sınırlarında terör örgütlerine 
karşı sürdürdüğü zorlu mücadelede des-
tek bulmamıştır. 
Aksine Avrupa Birliği’nin terör örgütlerine 
her türlü lojistik ve siyasi desteği sağlayan 
ve ortaklığa sığmayan davranışlarına şahit 
olmuştur. Avrupa Parlamentosu terör ör-
gütleri için adeta bir platforma dönüştü-
rülmüştür.
Türkiye, tüm dünya ile birlikte Avrupa’da da 
güvenliğin ve huzurun sağlanması, istikrar 
ve refah ortamının devamlılığı konusunda 
önemli ölçüde çaba göstermektedir. An-
cak, Türkiye’nin AB’ye üyelik süreci 1999 
yılından beri devam etmektedir. Türkiye, 
AB’ye uyum süreci çerçevesinde üzerine 
düşenleri yerine getirmiş ve AB’ye tam 
üye olmak için gereken adımları atmış-
tır. Gücü, potansiyeli, jeopolitik konumu, 
genç ve dinamik nüfusu ile Avrupa’nın en 
önemli ülkelerinden biri olan Türkiye’nin, 
AB’ye katacağı değerlerin kapsamlı olarak 
ele almasını ve Türkiye’nin üyelik sürecinin 
hızlandırmasını bekliyoruz. Avrupa Birliği-
nin, Türkiye’nin tam üye olarak yer alma-
sıyla daha bütüncül olacağına inanıyoruz.
Tüm dünyaya birlik, beraberlik, dayanışma 
ve barış getirmeyi amaçlayan Avrupa Birli-
ği Günü’nü kutluyoruz.”

ARSLAN’DAN AB GÜNÜ MESAJI



Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 18 Şu-
bat 2020 tarihinde Filistin Devleti Ankara 
Büyükelçisi Dr. Faed Mustafa’yı maka-
mında ziyaret etti. Ziyaretinde Arslan’a, 
Kurucu ve Onursal Genel Başkanımız, 22, 
23 ve 24. Dönem Manisa Ak Parti Millet-
vekili ve HAK-İŞ Konfederasyonu Kudüs 
Komitesi Başkanı Hüseyin Tanrıverdi, Ge-
nel Sekreterimiz Remzi Karataş, Ankara 2 
No’lu Şube Başkanımız Recep Dere, Anka-
ra 4 No’lu Şube Başkanımız Yusuf Güler, 
Ankara 5 No’lu Şube Başkanımız Murat 
Demirtaş, Ankara 6 No’lu Şube Başkanı-
mız İbrahim Tuncer, Ankara 7 No’lu Şube 
Başkanımız Mustafa Genç, HAK-İŞ Genel 
Sekreter Yardımcısı Erdoğan Serdengeç-
ti, HAK-İŞ Genel Başkan Danışmanı Yah-
ya Düzenli, HAK-İŞ Konfederasyonumuza 
bağlı Öz Güven-Sen Genel Başkanı Ömer 
Yılmaz, Genel Sekreter Yardımcımız ve Öz 
Maden-İş Sendikası Genel Başkanı Fahret-
tin Kütükçü, HAK-İŞ Kadın Komitesi üyeleri 
ve HAK-İŞ Kudüs Komitesi üyeleri katıldı.
Genel Başkanımız Mahmut Arslan, ziya-

rette ABD Başkanı Donald Trump ve İsrail 
Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun tek 
taraflı olarak ortaya koydukları ve yüzyılın 
ihaneti olarak tarihe geçen ‘Yüzyılın Anlaş-
ması’nın Ortadoğu’ya barış değil, kan ve 
gözyaşı getireceğini söyledi.
“Yüzyılın Anlaşması Tarihin 
çöplüğüne Atılmıştır”
Konuşmasında 70 yılı aşkın süredir devam 
eden Filistin mücadelesinin kahramanları-
nı selamlayan Arslan, “Filistin davasını yıl-
lardır ayakta tutan ve sürdürme konusun-
da kararlı olan Mahmud Abbas ve diğer 
mücadeleci grupları buradan selamlıyo-
rum” dedi. Trump ve İsrail Başbakanı Ne-
tenyahu’nun Beyaz Saray’da düzenlediği 
ortak basın toplantısında tek taraflı olarak 
ortaya koyduğu Orta Doğu Barış Planı’nın 
kabul edilmesinin mümkün olmadığını 
söyleyen Arslan, plana dair tüm dünyadan 
yükselen tepkileri anımsatarak, “Filistin 
devletinin ve Filistin halkının topyekün bu 
plana karşı ortaya koydukları net tavır, bu 
ihanet planının başlamadan tarihin çöplü-

ğüne atıldığını gösteriyor. Bu çok büyük bir 
başarıdır” diye konuştu.
“Trump ve Netanyahu Koltuk 
Telaşındalar”
Ortaya konulan plana İsrail ve ABD’li ak-
törlerin de inanmadığını, Netenyahu ve 
Trump’ın ülkelerinde seçim kaygısı içeri-
sinde düştüklerini belirten Arslan, “Birisi 
koltuğunu kaybetmiş, birisi koltuk sevda-
sında. Tarih de gösterdi ki bu anlaşma geç-
miş tarihlerde olduğu gibi bugün de hiçbir 
anlam ifade etmiyor” şeklinde konuştu.
Ulusal ve uluslararası sendikal hareketin 
Filistin konusunda duyarlılığının arttırıl-
ması hususunda HAK-İŞ’e büyük bir görev 
düştüğünü belirten Arslan, “Sendikal ha-
reketin bu konudan haberdar edilmesi ve 
Filistinli kardeşlerimize destek sağlanması 
konusunda HAK-İŞ’in büyük çabaları oldu. 
Muhataplarımızla görüştüğümüzde başta 
ITUC olmak üzere bu planı reddettiklerini 
ve Filistinlilerle dayanışma içerisinde ol-
duklarını ifade ettiler. Bu durum bizler için 
çok büyük bir moral ve büyük bir adım-
dır. Bunun için muhataplarımıza teşekkür 
ediyoruz” dedi. HAK-İŞ’in Filistin davasına 
desteğinin daha da artarak devam edece-
ğini belirten Arslan, “HAK-İŞ olarak Filis-
tin’e karşı tarihsel bir sorumluluğumuz var. 
Bu sorumluluklarımızdan hareketle Filistin 
davasını daha da yüceltmek ve yükselt-
menin borcumuz olduğunun farkındayız” 
şeklinde konuştu.
“Anlaşmanın Hiçbir Karşılığı Yok”
Filistinli sendikal hareket liderleri ile gö-
rüşmeleri sürdürdüklerini söyleyen Arslan, 
Mart ayı içerisinde Filistinli sendikalarla 
Filistin ve Kudüs’te bir araya geleceklerini 

ARSLAN’DAN fİLİSTİN ANKARA
BÜYÜKELçİSİ MuSTAfA’YA ZİYARET
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açıkladı. Arslan, “Yüzyılın Anlaşması”nın 
Siyonist İsrail ve yandaşları tarafından iş-
gal edilen Filistin topraklarını ilhak etmek 
ve buna meşru bir zemin oluşturmak için 
böyle bir anlaşmanın ortaya atıldığına 
dikkati çekti. Arslan, “Gazze’deki ambar-
gonun ve izolasyonların devam edecek 
olması, dünyadaki Filistinli kardeşlerimi-
zin kendi topraklarına dönememiş olması, 
Kudüs’ün statüsünün değiştirilmesi ve ipe 
sapa gelmez fikirlerin ve görüşlerin hiçbir 
karşılığının olmadığını tüm dünya görmüş 
oldu. Bunun altını bir kez daha çizmemiz 
gerekiyor” dedi.
“HAK-İŞ Kudüs Komitesi 
faaliyetlerimiz Sürecek”
HAK-İŞ Filistin ve Kudüs’e Destek Sendikal 
Dayanışma Komitesi’nin 2019 yılında Tür-
kiye’nin değişik illerinde düzenlenen et-
kinliklerinin 2020 yılı içerisinde de devam 
edeceğini söyleyen Arslan, “Büyükelçimiz 
bizim için büyük bir şans. 2019 yılında 
gerçekleştirdiğimiz bütün etkinliklerimize 
Sayın Büyükelçimiz katılarak katkı verdi. 
2020 yılında da bu etkinliklerimize devam 
edeceğiz. Dayanışma ve birlikteliğimizi 
daha da geliştirmemiz gerekiyor” dedi.
“Kapılarımız Size Her Zaman  
Açıktır”

Filistin Ankara Büyükelçisi Dr. Faed Mus-
tafa, “Sizleri burada ağırlamaktan gurur 
duyuyorum. Bu büyükelçilik kendi ofisiniz-
dir, kendi evinizdir ve kapılarımız size her 
zaman açıktır. HAK-İŞ Genel Başkanı Mah-
mut Arslan Filistin’i ve Filistin halkını des-
tekleme konusunda her zaman yanımızda 
olmuştur. HAK-İŞ Filistin ve Kudüs’e Des-
tek Sendikal Dayanışma Komitesi Başkanı 
Hüseyin Tanrıverdi de tüm zamanını ve 
çabasını Filistin’e adamıştır. Bunu yapar-
ken de merhum Yaser Afarat’ın vasiyetini 
yerine getiriyor. Çünkü Kudüs ve Filistin’i 
Türkiye’ye emanet ettiğini kendisine söy-
lemişti” dedi.
“Açıklanan Anlaşma Hukuka 
Aykırıdır”
ABD tarafından yüzyılın anlaşmasında 
yer alan 300’e yakın maddenin tamamen 
hukuka aykırı olduğunu ifade eden Faed 
Mustafa, “Filistinliler olarak bu talihsiz 
anlaşmayı açıklayan Trump’ın kararlarına 
karşı dünyadaki tüm tepkileri analiz edi-
yoruz. Bu analizlerin sonucunda gururla 
söyleyebilirim ki Türk halkının tepkisi bü-
tün ülkelerden daha fazla olmuştur. Türki-
ye’nin duruşuna baktığımızda, hükümet, 
devlet, meclis ve STK’lar hep birlikte bu 
anlaşmayı reddettiklerini açık bir şekilde 

dünyaya ilan ettiler. Bu planda Filistinlile-
re rüşvet teklifinde bulundular. 50 milyar 
dolardan bahsediyorlar. Ama yanılıyorlar 
bizler Kudüs’ü ve Filistin’i dünyanın bütün 
varlıklarına değişmeyiz” şeklinde konuştu.
“Mescid-i Aksa Müslümanların 
Namusudur”
Kurucu ve Onursal Genel Başkanımız, 22, 
23 ve 24. Dönem Manisa Ak Parti Millet-
vekili ve HAK-İŞ Filistin ve Kudüs’e Destek 
Sendikal Dayanışma Komitesi Başkanı Hü-
seyin Tanrıverdi, “Kudüs ümmetin onuru, 
Mescid-i Aksa Müslümanların namusudur. 
Kimse sahip çıkmasa da, herkes sırtını dön-
se de biz asla sırtımızı Filistin’e dönmeye-
ceğiz. Tarihi, dini ve insani sorumlulukları-
mız gereği Kudüs’e, Mescid-i Aksa’ya sahip 
çıkacağız” dedi. Tanrıverdi, “HAK-İŞ olarak 
sözde Orta Doğu Barış Planı ‘Yüzyılın An-
laşması’nı hiçbir şekilde kabul etmiyoruz 
ve bizim için yok hükmündedir. ABD’nin 
Kudüs kararının bizim nazarımızda hiçbir 
hükmü ve geçerliliği yoktur. Sayın Büyükel-
çimiz bilsin ki HAK-İŞ olarak, Türkiye ola-
rak, Türk milleti olarak, ümmet olarak her 
zaman yanlarındayız, biriz ve beraberiz. 
Bize ne yükümlülük düşüyorsa onu yerine 
getirmeye hazırız ve bunu ifade etmek için 
buraya geldik” diye konuştu.
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HAK-İŞ ve HİZMET-İŞ Genel Başkanı Mah-
mut Arslan, “Almanya’nın Hanau kentinde 
düzenlenen korkunç saldırıda hayatını 
kaybedenlerin ve yaralananların üzüntü-
sünü yaşıyoruz. Saldırıları meşrulaştıran 
devlet politikalarına ve ırkçı söylemlere 
bir an evvel son verilmelidir. AB ülkeleri, 
Müslümanlar ve göçmenler başta olmak 
üzere kendilerinden olmayanları tehdit 
görmekten vazgeçmeli, Avrupa’da hem 
devlet hem toplum nezdinde normalleş-
miş görülen ırkçılık ve islamofobinin önü-
ne geçmelidir” dedi.
HAK-İŞ ve HİZMET-İŞ Genel Başkanı Mah-
mut Arslan, yaptığı yazılı açıklamada şu 
değerlendirmelerde bulundu:
“Almanya başta olmak üzere AB ülkelerin-
de yürütülen Türkiye karşıtı dar görüşlü 
kampanyalar, Türkiye-AB ilişkilerindeki 
kazanımları yok ettiği gibi ülkelerin top-
lumlarındaki zararlı unsurları, kundakçıları 
ve uç anlayışları cesaretlendirmesinden 
kaygı duyuyoruz. Öyle ki bu zararlı unsur-
lar, insanların ev ve işyerlerine baskınlar 
düzenleyerek canlarını almakta bir beis 
görmemektedirler. AB’nin ruhu, ülkelerin 
siyasi entegrasyonundan öte toplumların 
entegrasyonunu gerçekleştirmektir. Böy-
lesine zor, ancak güzel bir hedefin gerçek-
leştirilmesinde ülkelerin siyasi liderlerinin 
vizyonlarına, söylemlerine, politikalarına 
ve yönlendirmelerine büyük ihtiyaç bu-
lunmakta ve sorumluluklar düşmektedir. 

Siyasi liderlerin dar görüşlü söylem ve po-
litikaları sadece siyasi ilişkilerin gidişatını 
etkilemekle sınırlı kalmamakta, toplum-
sal bir soruna da neden olmaktadır. Bu 
nedenle saldırıları meşrulaştıran devlet 
politikalarına ve ırkçı söylemlere bir an 
evvel son verilmelidir. AB ülkeleri, Müslü-
manlar ve göçmenler başta olmak üzere 
kendilerinden olmayanları tehdit olarak 
görmekten vazgeçmeli, Avrupa’da hem 
devlet hem toplum nezdinde normalleş-
miş görülen ırkçılık ve islamofobinin önü-
ne geçmelidir.
Siyasi alanda var olan negatif yaklaşımla-
rın, toplumların ortak gelecek oluşturma 
ve birlikte yaşama anlayışını zedelemesin-

den endişe duyuyoruz. Avrupa ülkelerin-
de Türkler başta olmak üzere yabancı ve 
göçmenlere yönelik saldırıları önlemek 
siyasi aktörlerin en önemli görevidir. Top-
lumlar arası bütünleşmede siyasi lider-
lerin, sivil toplumun ve bireylerin katkı 
sağlaması gerekmektedir. Bu kapsamda 
göçmenlere yönelik ayrımcı, ırkçı ve isla-
mofobik tutuma karşı ülkelerin sendikala-
rına ve uluslararası sendikal harekete de 
büyük görev düşmektedir. HAK-İŞ olarak, 
birlikte yaşama kültürünün geliştiği gü-
zel yarınlara olan inancımızla, saldırıda 
hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, 
ailelerine başsağlığı, yaralananlara geçmiş 
olsun dileğinde bulunuyoruz.”

“AB ÜLKELERİNDEKİ IRKçI 
SALDIRILARDAN ENDİŞE DuYuYORuZ”
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Genel Başkan Vekilimiz ve HAK-İŞ Genel 
Başkan Yardımcısı Av. Hüseyin Öz, Porte-
kiz’in başkenti Lizbon’da gerçekleştirilen 
Portekiz CGTP-IN Konfederasyonu’nun 14. 
Kongresine katıldı. Bütün dünyada, neo-li-
beral politikaların etkisiyle sendikalaşmaya 
ve örgütlenmeye karşı bir direnç oluştuğu-
na dikkat çeken Öz, “Yüksek teknolojilerin 
kullanıldığı dijital ekonomi, emek hareketi-
ni zorlamaktadır. Bu kuşatmaya karşı emek 
hareketleri olarak uluslararası dayanışma 
ve yeni örgütlenme stratejileri ile başa çı-
kabiliriz. CGTP-IN ile uluslararası düzeyde 
dayanışmanın artırılması için gayret ede-
ceğiz” dedi.
Genel Başkan Vekilimiz Öz, 13 Şubat 2020 
tarihinde Portekiz’in başkenti Lizbon’da 
gerçekleştirilen Portekiz CGTP-IN Konfe-
derasyonu’nun 14. Kongresine, HAK-İŞ 
Dış İlişkiler Uzmanı Merita Jegeni Yıldız ile 
birlikte katıldı. Konuşmasına Genel Başka-
nımız Mahmut Arslan’ın selamını ileterek 
başlayan Öz, Konfederasyonumuz HAK-İŞ 
ve faaliyetleri hakkında bilgi verdi. Konfe-
derasyonumuz HAK-İŞ’in kamuda 
çalışan 1 milyona yakın taşeron 
işçinin, kadro almasını sağlayarak, 
taşeron sorununun çözülmesine 
öncü bir katkı sağladığını ifade 
eden Öz, “Hükumetimiz, neo-li-
beral dayatmalara karşı bir mey-
dan okuma ortaya koyarak, taşe-
ron sistemini sonlandırmış ve bu 
konuda tarihi bir başarıya imza 
atmıştır” dedi.

“Kudüs, filistin’in Ezeli ve Ebedi 
Başkentidir”
Öz, HAK-İŞ’in haksızlıklara karşı sesini her 
zaman yükselttiğini belirterek, “ABD’nin 
Filistin yaklaşımı uluslararası barışı tehdit 
eden en önemli konulardan bir tanesidir. 
Trump’ın ‘Yüzyılın anlaşması’ adıyla lanse 
ettiği plan, bizim ve Filistinliler için Yüzyılın 
yalanıdır. Filistinliler için yüz yılın ihanetidir. 
Bu ihanete asla izin vermeyeceğiz, asla ge-
çit vermeyeceğiz. ‘Kudüs, İsrail’in değil Fi-
listin’in ezeli ve ebedi Başkentidir’ diyerek 
bir dizi protesto ve faaliyette bulunduk ve 
bulunmaya devam edeceğiz” dedi.
“uluslararası Dayanışma ve Yeni 
Örgütlenme Stratejileri”
HAK-İŞ’in küresel emek dayanışmasına bü-
yük önem atfettiğini anlatan Öz, ; bütün 
dünyada, neo-liberal politikaların etkisiyle 
sendikalaşmaya ve örgütlenmeye karşı bir 
direnç oluştuğuna dikkat çekti. Öz, “Yüksek 
teknolojilerin kullanıldığı dijital ekonomi, 
emek hareketini zorlamaktadır. Bu kuşat-
maya karşı emek hareketleri olarak ulusla-

rarası dayanışma ve yeni örgütlenme stra-
tejileri ile başa çıkabiliriz” dedi.
Uluslararası sendikal hareketin üyesi ve 
önemli bir aktörü olarak HAK-İŞ’in CGTP-IN 
ile uluslararası düzeyde dayanışmanın artı-
rılması için gayret edeceğini söyleyen Öz, 
“HAK-İŞ birçok konuda uluslararası tecrü-
beye ve başarıya sahiptir.  Bu deneyim ve 
bilgilerimizi CGTP-IN üyesi emekçilerle ve 
Portekiz halkı ile paylaşmaktan son derece 
bahtiyar olacağız” dedi.
“Aynı Geleceğin Ortak Parçalarıyız”
Öz, HAK-İŞ ile CGTP-IN arasında dostluğa 
ve işbirliğine dayalı olarak başlayan bir iliş-
ki bulunduğunu anımsatarak, “HAK-İŞ’in, 
CGTP-IN ile sınır yakınlığına dayanan bir 
ilişki olmamasına rağmen geniş bir coğraf-
yanın, benzer sorunların, aynı geleceğin 
ortak parçalarıyız” dedi.
Türkiye ve Portekiz’in farklı kıtalara bağla-
yan iki zıt uçta Avrupa’nın iki kapısı oldu-
ğuna dikkat çekerek, iki ülkenin de siyasi, 
ekonomik ve kültürel alanlarda önemli dü-
zeyde bir erişim ve derinliğe sahip olduğu-
nu söyledi. Her iki ülkenin de birkaç yüzyıl 
boyunca kıtanın iki ucunda büyük impara-
torluklar olduğunu ve birçok yönden tari-
hin gelişimini etkilediğini ifade eden Öz, 
“Muhteşem bir tarihe ve zengin bir kültü-
rel mirasa sahip iki milletiz. Hoşgörü ve çe-
şitliliğe saygı ile yönlendirilen uluslararası 
ilişkilere ortak bir yaklaşım paylaşıyoruz. 
Bu paylaşılan özellikler ilgili kültürel mirası-
mıza büyük katkı sağlamıştır. O zamandan 
beri, 1800’lü yıllara dayanan diplomatik 
ilişkilerimiz, halklarımız arasındaki karşılıklı 
saygı ve sempati ile beslenerek sürekli ola-
rak güçlendirildi” dedi.

Öz, Türkiye ve Portekiz’in, demok-
rasi; çoğulculuk ve özgürlük de-
ğerlerini paylaşan müttefikler ve 
Avrupa, Akdeniz ve ötesinde barış 
ve refah için güçlerini birleştiren 
ortaklar olduğunu, güncel bölge-
sel ve uluslararası birçok konuda 
benzer görüşlere sahip olduğunu 
söyledi. Öz, bu nedenle iki ülkenin 
mümkün olduğunca uluslararası 
forumlarda birbirlerine destek ol-
duğuna dikkat çekti.

ÖZ, PORTEKİZ CGTP-IN KONfEDERASYONu 
KONGRESİNE KATILDI



fAS’TA ‘İŞ VE AİLE YAŞAMININ 
uYuMLAŞTIRILMASI’ KONuLu SEMİNER VERDİK
Genel Merkez Kadın Komite Başkanımız 
Hatice Ayhan, Fas’ta ‘İş ve Aile Yaşamının 

Uyumlaştırılması’ konulu seminer verdi. 
UNTM Konfederasyonu’na bağlı Ulusal 

Yerel Yönetimler Çalışanları Sendikası ta-
rafından gerçekleştirilen seminer, 18 Şu-
bat 2020 tarihinde Fas’ın Al-Kenitra şeh-
rinde gerçekleştirildi. Seminerde Genel 
Merkez Kadın Komite Başkanımız Hatice 
Ayhan’ın yanı sıra HAK-İŞ Dış İlişkiler Uz-
manı Ahmed Halfaya da yer aldı.
Genel Merkez Kadın Komite Başkanımız 
Ayhan, seminerde ‘İş ve Aile Yaşamının 
Uyumlaştırılması’ konusunda sunum 
yaptı. Ayhan, konuyla ilgili olarak HAK-İŞ 
ve HİZMET-İŞ’in gerçekleştirdiği projeler-
le ilgili bilgi verdi.
Çalışma ziyareti kapsamında Rabat Bü-
yükşehir Belediye Başkanı M. Mohamed 
Sadiki ile Tanca Belediye Başkanı M. Bac-
hir Elabdelaoui ziyaret edildi.

ARSLAN, BOSNA HERSEKLİ SENDİKACILARI KABuL ETTİ
Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 10 Şu-
bat 2020 tarihinde, Bosna Hersek Bağımsız 
Sendikalar Konfederasyonu (SSSBİH) Baş-
kanı Selvedin Satorovic ve Bosna Hersek 
Konfederasyon Genel Kurul Meclis Başkanı 
Fikret Aliç’i makamında ağırladı.
Arslan, konuk sendikacıları Konfederasyo-
numuz HAK-İŞ’in çalışmaları ve çalışma ha-
yatı hakkında bilgi verdi. 
Bosnalı sendikacılar da Bosna’daki sendi-
kal çalışmaları hakkında bilgilendirmelerde 
bulundular. Ziyaret karşılıklı hediyeleşme 
ile son buldu.
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Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 13 Şu-
bat 2020 tarihinde HAK-İŞ Kayseri İl Temsil-
ciler Meclisi toplantısına katıldı.
Toplantıya Genel Başkanımız Mahmut Ars-
lan’ın yanı sıra, HAK-İŞ Genel Başkan Yar-
dımcısı Yunus Değirmenci, HAK-İŞ Konfe-
derasyonumuza bağlı Öz Ağaç-İş Sendikası 
Genel Başkanı Av. Tuncay Dolu, HAK-İŞ Kay-
seri İl Başkanı ve Sendikamız Kayseri Şube 
Başkanı Serhat Çelik ve yönetim kurulu 
üyeleri, HAK-İŞ’e bağlı sendikaların Kayseri 
İl ve Şube Başkanlıkları, iş yeri sendika tem-
silcileri ve basın mensupları katıldı.
Genel Başkanımız Mahmut Arslan, Kayse-
ri’de Erciyes Anadolu Holding ile 10 bine 
yakın işçiyi kapsayan toplu iş sözleşmesi 
imza töreni öncesinde Kayseri Temsilciler 
Meclisi Toplantısına katılmaktan ve emek-
çilerle birlikte olmaktan dolayı duyduğu 
memnuniyeti dile getirdi.
“Yaşananlar Hepimizin Yüreğini 
Yaktı”
Genel Başkanımız Mahmut Arslan Temsil-
ciler Meclisi Toplantısında çalışma hayatı 
ve gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.
2020 yılında Türkiye’nin yaşadığı birta-
kım sorunlara değinen Arslan, “Elazığ ve 
Malatya’da meydana gelen depremlerde, 
İdlib’de askerlerimize yapılan hain saldı-
rılarda ve Van’da meydana gelen çığ fela-
ketinde kaybettiğimiz evlatlarımız ve şehit-
lerimiz var. Üst üste gelen bütün bu acılar 
hepimizin yüreğini yaktı. İnşallah bu acıları 
bir daha yaşamayız. Yeni acılar ve hüzünler 
yaşamayalım diye Allah’a dua ediyorum” 
dedi. Türkiye üzerine uluslararası güçler 
tarafından oynanan oyunlara ve ardından 
ekonomide yaşanan gelişmelere dikkat çe-
ken Arslan,  yaşanan zorlukların en büyük 

faturasını emekçiler, çalışanlar, çalışma-
yanlar ve hatta kayıtdışı çalışanların ödedi-
ğini söyledi. Arslan, “Uluslararası saldırılara 
karşı gücünü ve birlikteliğini, dayanışmasını 
ortaya koymak adına hep sorunların çözü-
münden yana destek olduk ve katkı verdik. 
Sorunların çözümü için taleplerimizi ifade 
ettik” şeklinde konuştu.
“İşsizlik Oranlarında Yükselme Var”
İşsizlik oranlarında görülen yükselmenin 
olumsuzluklarına değinen Arslan, “Türki-
ye’nin 2023 hedeflerinde işsizlik oranları-
nın yüzde 5’lerde tutulması için yürütülen 
çalışmalara ve alınan önlemlere HAK-İŞ 
olarak destek olduk. Hükümetin bu konu-
daki atacağı her türlü adımı desteklediği-
mizi ve destekleyeceğimizi ifade etmek 
istiyorum. Özellikle son yıllardaki artışların 
durdurulması konusundaki çabalarımızı 
Sayın Cumhurbaşkanımız ve muhatapları-
mızla paylaşarak bunun için çözümler üret-
tik” ifadelerini kullandı.
“Vergi Dilimleri çalışanların 
Aleyhine Devam Ediyor”

Asgari ücretlilerden yapılan vergi kesintile-
ri konusunda HAK-İŞ’in görüşlerini anlatan 
Arslan, “Vergi dilimlerinde çalışanlar aley-
hine bir durum her geçen gün artmaya de-
vam ediyor. 2008 yılında asgari ücretli bir 
çalışanın yüzde 15’lik dilimden yüzde 20’ye 
geçişi 15 ay sonra söz konusuydu. Yani 1 yıl 
süreyle asgari ücretli arkadaşımızın ücreti 
yüzde 20 dilime giremeyecek noktadaydı. 
2019 yılında 7 aylık asgari ücretle yüzde 
20’lik dilimlere giriyoruz. Bu da bütün ça-
lışanların daha fazla vergi vermesi anlamı-
na geliyor. Bu da verginin tabana yayılması 
politikalarında tersine bir işleyiş demektir. 
Bizim talebimiz asgari ücret düzeyindeki 
bütün çalışanların ücretlerinin vergi dışı 
bırakılmasıdır. Sadece asgari ücret değil, 
bütün ücretlerden asgari ücret kısmının 
vergi dışı bırakılmasını, evli ve çocuk sahibi 
olanların da vergilendirmede dikkate alın-
masını istiyoruz” dedi.
“3 Milyon 700 Bin Kişi Borçlu”
3 milyon 700 bine yakın kişinin bankala-
ra olan borçlarından dolayı takip ve haciz 

ARSLAN, KAYSERİ’DE HAK-İŞ TEMSİLCİLER 
MECLİSİ TOPLANTISINA KATILDI
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işlemlerine maruz kaldığını hatırlatan Ars-
lan, “Bu durum bizim son dönemde ya-
şadığımız ekonomik zorlukların başka bir 
ifadesidir. Bankalar Birliği Başkanı ve Ziraat 
Bankası Genel Müdürü ile geçtiğimiz gün-
lerde bir görüşme yaptık ve kendilerine 
durumun vahametini anlattık. Bankalarla 
mahkemelik olmuş, hacizli olmuş arka-
daşlarımızın borçlarının yapılandırılması 
konusunda hem Maliye Bakanlığı hem de 
Bankalar Birliği ile görüştük. Bu durum ile 
ilgili çözümleri ivedilikle bulmamız gereki-
yor” şeklinde konuştu.
“1 Milyon İşçimiz Kadro Aldı”
Taşeronda çalışan 1 milyona yakın işçinin 
kadro almasının Türkiye Cumhuriyeti tari-
hinde bir ilk olduğunu vurgulayan Arslan, 
“Bu sadece taşerondan kurtulmak değil, 
aynı zamanda arkadaşlarımızın kıdem taz-
minatlarını, izinlerini, fazla çalışmalarını ve 
çalışma hayatından elde edecekleri hakla-
rın kamu tarafından güvence altına alın-
masıdır. Bu Türkiye Cumhuriyeti tarihinin 
en büyük reformudur. Bu reformun mimarı 
Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Er-
doğan’dır.  Onunla beraber hükümetimiz, 
bakanlarımız ve bu konudaki bütün ilgililer-
dir. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip 
Erdoğan, bütün engellemelere rağmen bu 
sistemin kaldırılmasına karşı direnenlere 
rağmen dik durmuş, KİT’ler hariç bütün ar-
kadaşlarımızın kadrolarının verilmesi sağ-
lanmıştır” dedi.

HAK-İŞ’in Hukuk Başarısı
Çalışanların yüzdelik dilimlerle ilgili yü-

rütülen çalışmalarda önemli bir aşamaya 
geçildiğini ifade eden Arslan, “Son geliş-
meleri HAK-İŞ internet sayfamızdan ilan 

ettik. Artık istinaf mahkemesinin de onay 
verdiği ve yüzdelik dilimlerle mahkemenin 

de kabul ettiği ve Yargıtay aşamasından 
sonra inşallah kesinleşmesiyle birlikte 
önemli bir sorunu da aşmış olacağız” 

açıklamasında bulundu.

“HAK-İŞ Üyelerinin Başka 
Sendikalara Üye Yapılmasını Kabul 
Edemeyiz”
696 sayılı KHK’nin geçici maddesi 7. Mad-
denin 3. Fıkrasına istinaden kadro alan işçi-
lerin bir bölümünün başka sendikalara üye 
olma zorunda kalacaklarını kaydeden Ars-
lan, “Taşeron konusunda mücadele yapma-
mış ve bir gün elini taşın altına koymamış 
insanlara kanun zoruyla HAK-İŞ’in üyelerini 
başka sendikaların üyesi yapma girişimini 
kabul etmemiz mümkün değil. Taşeronla 
ilgili kararname çıkarken, bizimle yapılan 
görüşmelerde olmayan ve bize söylenme-
yen bir konudur. Biz buna karşı şiddetli bir 
tepki ortaya koyduk” dedi. Arslan, “Kadro-
larımızı aldık ve kadro alan arkadaşlarımızla 
taşerondan kadroya geçerken mevcut bu-
lunduğu iş kollarında çalışmaya devam et-
mek istiyoruz. Buna göre bir düzenlemenin 
yapılmasını Sayın Cumhurbaşkanımız dahil 
bütün yetkililerden talepte bulunuyoruz ve 
bunun mücadelesini yapıyoruz. Kanun zo-
ruyla böyle bir değişikliği asla kabul etme-
miz mümkün değil. Bu mücadeleyi sonuna 
kadar sürdüreceğiz” şeklinde konuştu.
“Acıları Dindirmek Bize Düşüyor”
Dünyanın neresinde olursa olsun, bütün 
mağdur ve mazlumların yanında yer alma-
ya devam edeceklerini vurgulayan Arslan, 
“Ülkemizin, bölgemizin ve küremizin bütün 
mazlumlarının bizden alacağı vardır.  Maz-
lumlarla bizim dayanışma içerisinde olma-
mız gerekiyor. Zalimlere karşı da mücadele 
etmek ve mazlumun yanında yer almamız 
gerekiyor. Böyle düşündüğümüz zamanda 
24 saat yetmiyor. Kudüs’te olup bitenler 
ve yüzyılın anlaşması diye bize yutturulan 
ihanetler, Filistin’de, Gazze’de, Ramallah’ta 
yaşanan acıları dindirmekte de bize düşü-
yor” dedi.
“HAK-İŞ Mücadelesi Soylu ve Onurlu 
Bir Mücadeledir”
Bütün çalışanları HAK-İŞ’e bağlı sendikala-
ra üye olmaya davet eden Arslan, “HAK-İŞ 
mücadelesini soylu ve onurlu bir mücadele 

olarak kabul ediyoruz. 14 milyon sigortalı 
kayıtlı çalışanın olduğu yerde 700 bine ya-
kın HAK-İŞ’li üye sayısını asla yeterli bula-
mayız. O yüzden üye sayımızı 7 milyonlara, 
10 milyonlara taşımak zorundayız. Türki-
ye’deki her işçiyi HAK-İŞ’e üye olmaya da-
vet ediyorum. Bu üyelik aslında Türkiye’nin 
geleceği ve çalışanların geleceği adına ta-
rihi bir adım olacaktır. HAK-İŞ’in gücü Tür-
kiye’nin gücü, HAK-İŞ’in büyümesi Türki-
ye’nin büyümesidir” diye konuştu.
“Gençler HAK-İŞ’e Sahip çıkın”
HAK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Yunus De-
ğirmenci, “HAK-İŞ’in Kayseri’de 30 bine 
yakın üyesi var. Her ilde olduğu gibi Kay-
seri’de de HAK-İŞ kimliğine sahip çıkmaya 
devam edeceğiz. HAK-İŞ’e ve sendikalarımı-
za verdiğiniz destek için hepinize ayrı ayrı 
teşekkür ediyorum. Buradan gençlere ses-
lenmek istiyorum. Gençler HAK-İŞ’e, Türk 
milletine, bayrağımıza, ezanımıza sahip 
çıkın. Türkiye’nin bekası için en önde koş-
maktan korkmayın” şeklinde konuştu.
“11 Bine Yakın Üyemiz Özel Sektörde 
çalışıyor”
HAK-İŞ’e bağlı Öz Ağaç-İş Sendikası Genel 
Başkanı Av. Tuncay Dolu, “Mobilya sektö-
ründe en büyük sendikayız ve çok zor bir 
sektör. 11 bine yakın üyemizin tamamı özel 
sektörde çalışıyor. Dolayısıyla ekonomide-
ki bütün sıkıntılara göğüs germeye çalışı-
yoruz. Taşeron konusunda HAK-İŞ dışında 
hiçbir konfederasyon, hiçbir sendika müca-
dele etmedi. HAK-İŞ’e ne kadar destek olur-
sanız, HAK-İŞ ne kadar güçlü olursa, o kadar 
hak sahibi olacaksınız. İnşallah daha büyük 
işleri başaracağız ve Türkiye’nin en büyük 
konfederasyonu olacağız” dedi.
“Kayseri’de En Büyük STK Olma 
Yolunda İlerliyoruz”
HAK-İŞ Kayseri İl Başkanı ve Kayseri Şube 
Başkanımız Serhat Çelik de yaptığı selamla-
ma konuşmasında, “HAK-İŞ Konfederasyo-
nu’nu Kayseri’de 30 bine yakın üyesiyle en 
büyük sivil toplum kuruluşu yapma yolun-
da hızla ilerliyoruz” diye konuştu.
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Genel Başkan Yardımcımız Halil Özdemir, 
25 Şubat 2020 tarihinde, Muğla’da tem-
silciler toplantısına katıldı.
Temsilciler toplantısına Teşkilattan So-
rumlu Genel Başkan Yardımcımız Halil 

Özdemir’in yanı sıra, Denizli Şube Başka-
nımız Sezai Söylemez, Aydın İl Başkanı-
mız Koray Güneş, Genel merkez teşkilat-
lanma uzmanımız Gökhan Demircioğlu, 
Denizli Şube Yönetim Kurulu Üyelerimiz 

ve iş yeri sendika temsilcilerimiz katıldı.
“Temsilciler, Sendikal 
Mücadelemizin En Önemli 
Aktörleridir”
Genel Başkan Yardımcımız Özdemir, Sen-
dikamız HİZMET-İŞ’in Türkiye’nin en bü-
yük işçi sendikası olduğunu belirterek 
şunları söyledi; “Öncelikle temsilciler 
toplantımızı düzenleyen ve bizleri Muğla-
lı temsilcilerimizle buluşturan şube baş-
kanlarımıza teşekkürlerimi sunuyorum. 
Sendikal mücadelenin en önemli aktör-
leri iş yeri temsilcileridir. Sendikamız HİZ-
MET-İŞ’in misyonunu, üyelerimize sizler 
anlatıyor ve bu yolda mücadele ediyor-
sunuz. Emeklerinizden ötürü sizlere te-
şekkür ediyor, birlik ve beraberliğimizin 
daim olmasını, toplantımızın Sendikamı-
za ve Muğla emekçilerine hayırlar getir-
mesini temenni ediyorum” dedi.

GENEL BAŞKAN YARDIMCIMIZ ÖZDEMİR, MuĞLA 
ŞuBEMİZİN TEMSİLCİLER TOPLANTISINA KATILDI
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Genel Başkan Yardımcımız Halil Özdemir, 
15 Şubat 2020 tarihinde, İstanbul 1 No’lu 
Şubemizin düzenlediği temsilciler toplan-
tısına katıldı. Toplantıya Teşkilatlanmadan 
Sorumlu Genel Başkan Yardımcımız Halil 
Özdemir’in yanı sıra, İstanbul 1 No’lu Şube 
Başkanımız Mustafa Canpolat, İstanbul 1 
No’lu Şube Başkan Yardımcılarımız, komite 
başkanlarımız ve iş yeri sendika temsilcile-
rimiz katıldı.
Yıllardır İstanbul emekçileriyle hem de çok 
güzel hem de çok zor günleri olduklarını 
belirten Halil Özdemir, “Son olarak 31 Mart 

yerel seçimlerinden sonra İstanbul da Sen-
dikamız HİZMET-İŞ’e karşı girişilen operas-
yonları hepimiz görüyoruz. Yıllardır sendi-
kamıza sımsıkı gönülden bağlılık gösteren 
üyelerimiz maalesef baskı ve tehditle sen-
dikamızdan istifa ettiriliyor. Bunun yanında 
daha da acısı İstanbul Büyükşehir Beledi-
yesi’nden bini aşkın üyemiz işlerinden edil-
di. Sendikamız üyesi emekçilere yapılan bu 
zulüm kabul edilemez. Hem sendikamız-
dan türlü baskılarla istifa ettirilenler hem 
de işlerinden edilen üyelerimiz için müca-
delemiz sonuna kadar sürecek” dedi.

Özdemir; “Sendikamız ve İstanbul 
Emekçileri Ayrılmaz Bir Bütündür”
HİZMET-İŞ olarak hiçbir zaman mücade-
leden kaçmadıklarını ifade eden Özdemir, 
“Girişilen türlü oyunlara rağmen yine İs-
tanbul da çoğu yerde yetkili sendikayız. 
Çeşitli iftira ve yalanlarla üyelerimizi kendi 
sendikalarına üye yapmaya çalışanlar ge-
reken cevabı net bir şekilde almıştır. Sen-
dikamız ve İstanbul emekçileri ayrılamaz 
bir bütündür. Senelerdir bu güçlü bağların 
gelişmesinde emeği olanlara ve yalanlara 
aldırış etmeden sendikamızı tercih eden 
emekçilerimize teşekkür ediyoruz. İstan-
bullu kardeşlerimizle birlikte olmaktan ve 
onlara destek vermekten vazgeçmedik ve 
vazgeçmeyeceğiz. Sizlerin de bizler gibi 
temsilcilerimiz olarak mücadeleden vaz-
geçmeyeceğini biliyoruz. Biz tüm zorluk-
lara rağmen İstanbul da var olduk bundan 
sonrada büyüyerek var olacağız. Toplantı-
mızın İstanbullu emekçilerimiz adına hayır-
lar getirmesini Yüce Allah’tan niyaz ediyo-
rum” şeklinde konuştu. Toplantıda ayrıca 
süreçleri devam eden toplu iş sözleşmele-
riyle ve çalışma hayatında ki sorunlarla ilgili 
konularda bilgi alışverişi yapıldı.

GENEL BAŞKAN YARDIMCIMIZ ÖZDEMİR, İSTANBuL 1 NO’Lu 
ŞuBEMİZİN TEMSİLCİLER TOPLANTISINA KATILDI
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Genel Başkan Yardımcımız Celal Yıldız, 4 
Mart 2020 tarihinde Yozgat Şubemizin 
düzenlediği temsilciler toplantısına ka-
tıldı. Düzenlenen temsilciler toplantısına 
Yıldız’ın yanı sıra Yozgat Belediye Başkanı 
Celal Köse, Yozgat Şube Başkanımız Fer-
man Zararsız, Yozgat Belediye Başkan Yar-
dımcıları Murat Tanışman ve Hasan Erol, 
Yozgat Şube Başkan Yardımcılarımız, Şube 
Denetim ve Disiplin Kurulu üyelerimiz, 
HAK-İŞ Konfederasyonumuza bağlı Öz Sağ-

lık-İş ve Öz Güven-Sen sendikaları Yozgat 
İl Başkanları ve temsilcilerimiz katıldı. Top-
lantıyı düzenleyen Yozgat Şube yönetim 
kurulu üyelerine teşekkürlerini ileten Mali 
İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yarımcımız 
Celal Yıldız, “2014 yılında Ankara’da taşe-
ronda çalışan emekçiler için büyük bir top-
lantı gerçekleştirdik. Bu toplantıdan sonra 
emekçilerin sendikamıza üye olmaları için 
büyük bir çaba ortaya koyduk. 2018 yılı-
nın Nisan ayına geldiğimizde hem bizlerin 

örgütlenme gayretleri hem de Sayın Cum-
hurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın 
büyük bir özverisiyle yaklaşık bir milyon 
emekçimiz hem kamuda hem de yerel yö-
netimlerde kadrolarında kavuştu. Taşeron 
emekçilerin kadro alması bizlerin ortak 
gayretleriyle mümkün olmuştur” dedi.
“Tüm Emekçilerin Toplu İş 
Sözleşmelerini İmzalamak İçin 
Mücadele Edeceğiz”
Taşerondan kadro alan emekçiler için ve-
rilen mücadelenin bitmediğini belirten 
Genel Başkan Yardımcımız Yıldız, “Belediye 
şirketlerinde ve kamu kuruluşlarında toplu 
iş sözleşmesi yetki süreçleri devam ediyor. 
Örgütlenme yaptığımız tüm emekçilerin iş 
kolumuzda kalması ve toplu iş sözleşme-
lerini imzalamak için mücadele edeceğiz. 
Türkiye’nin en büyük işçi sendikası olarak 
bunu da siz değerli temsilcilerimizin ve 
üyelerimizin desteğiyle başaracağımıza 
inanıyorum. Buraya gelerek toplantımıza 
iştirak eden sizlere teşekkür ediyor, toplan-
tımızın hayırlara vesile olmasını diliyorum” 
şeklinde konuştu.

GENEL BAŞKAN YARDIMCIMIZ YILDIZ, YOZGAT 
ŞuBEMİZİN TEMSİLCİLER TOPLANTISINA KATILDI
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Genel Başkan Yardımcımız Halil Özdemir, 
13 Şubat 2020 tarihinde, Uşak Şubemizin 
düzenlediği temsilciler toplantısına katıl-
dı. Temsilciler toplantısına Teşkilattan 
Sorumlu Genel Başkan Yardımcımız Halil 
Özdemir’in yanı sıra, Uşak Şube Başka-
nımız Recep Sorkun, Uşak Şube Yönetim 
Kurulu Üyelerimiz ve iş yeri sendika tem-
silcilerimiz katıldı.
Uşak’ta bulunmaktan mutluluk duyduk-
larını belirten Özdemir, “ Öncelikle tem-
silciler toplantımızı tertip eden ve bizleri 

Uşaklı temsilcilerimizle buluşturan şube 
başkanımıza ve başkan yardımcılarımıza 
teşekkürlerimi sunuyorum.  Bildiğiniz gibi 
Sendikamız HİZMET-İŞ ve Uşak emekçile-
ri yıllardır birlikte. 
Burada yıllardır süregelen birlikteliği-
mizin en büyük mimarlarından biriside 
sizlersiniz. Sendikamızın misyonunu, sen-
dikacılığa bakış açısını ve başarmak iste-
diklerini üyelerimize sizler anlatıyor ve 
bu yolda mücadele ediyorsunuz. Emek-
lerinizden ötürü sizlere teşekkür ediyor, 

bu birlik ve beraberliğimizin daim olma-
sını Yüce Allah’tan niyaz ediyorum” dedi.
Özdemir: “Temsilcilerimiz Bizlerin 
En Büyük Yardımcısı ve Desteği”
Sendikamız HİZMET-İŞ’in Türkiye’nin en 
büyük işçi sendikası olduğunu belirten 
Halil Özdemir, “Bu büyüklüğün elbette 
bir takım sonuçları oluyor. Büyük sendi-
ka demek büyük teşkilat demek.  Gönül 
ister ki her zaman sizlerle ve üyelerimizle 
beraber olalım ve birebir ilgilenelim. An-
cak teşkilatımızın büyüklüğü hasebiyle 
üyelerimizle her zaman beraber olma 
fırsatımız olmuyor. İşte burada sizler dev-
reye giriyor, üyelerimizin dertleriyle dert-
leniyor bizlere üyelerimizin durumlarıyla 
ilgili bilgi veriyorsunuz. 
Bu yüzden ülkemizin her yerinde tüm 
temsilcilerimiz bizlerin en büyük yardım-
cısı ve desteği. Verdiğiniz emeklerden 
ötürü tekrar sizlere teşekkür ediyor, top-
lantımızın Sendikamıza ve Uşak emekçi-
lerine hayırlar getirmesini temenni edi-
yorum” şeklinde konuştu.
Toplantı sonunda üyelerimiz Genel Baş-
kan Yardımcımız Halil Özdemir’e günün 
anısına plaket takdiminde bulundu.

GENEL BAŞKAN YARDIMCIMIZ ÖZDEMİR, 
uŞAK ŞuBEMİZİN TEMSİLCİLER 

TOPLANTISINA KATILDI
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ÖZDEMİR, uŞAK BELEDİYE BAŞKAN 
YARDIMCISI YALçIN’I ZİYARET ETTİ
Genel Başkan Yardımcımız Halil Özdemir Uşak 
temasları kapsamında Uşak Belediye Başkan 
Yardımcısı Gökhan Yalçın’ı makamında ziyaret 
etti. Genel Başkan Yardımcımız Özdemir’e zi-
yaretinde Uşak Şube Başkanımız Recep Sorkun 
eşlik ederken, ziyarette üyelerimizin durumla-
rıyla ilgili görüş alışverişinde bulunuldu. Uşak 
Belediye Başkan Yardımcısı ziyareti sonrası 
Uşak Belediyesi Mali Hizmetler Müdürü Önder 
Yıldız’ı da ziyaret eden Özdemir, Yıldız’a göre-
vinde başarılar diledi.
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Genel Başkan Vekilimiz ve HAK-İŞ Genel 
Başkan Yardımcısı Av. Hüseyin Öz, 4 Mart 
2020 tarihinde Gümüşhane Belediye 
Başkanı Ercan Çimen’i ziyaret etti.
Genel Başkan Vekilimiz Öz’e ziyarette 
Gümüşhane HAK-İŞ İl Başkanı Yaşar Köse 
ile Trabzon Şube Başkanımız İsmail Hakkı 
Kaplan eşlik etti.
Genel Başkan Vekilimiz Av. Hüseyin Öz, 
31 Mart 2019 yerel seçimlerinde ikinci 
kez Gümüşhane Belediye Başkanı seçi-
len Çimen’e yeni dönemde de başarılar 
diledi.

Genel Başkan Vekilimiz ve HAK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Av. Hüseyin Öz, 
4 Mart 2020 tarihinde Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci’yi ziyaret 
etti. Ziyarette Trabzon Şube Başkanımız İsmail Hakkı Kaplan ve HAK-İŞ Bay-
burt İl Başkanı Dursun Ali Türk de yer alırken, Genel Başkan Vekilimiz 31 Mart 
2019 Mahalli İdareler Seçimlerinde Bayburt Belediye Başkanı seçilen Pek-
mezci’ye yeni görevinde muvaffakiyetler diledi. Ziyarette sendikal gündeme 
dair konularda görüş alışverişinde bulunuldu.

GENEL BAŞKAN VEKİLİMİZ ÖZ, GÜMÜŞHANE 
BELEDİYE BAŞKANI çİMEN’İ ZİYARET ETTİ

GENEL BAŞKAN VEKİLİMİZ ÖZ’DEN BAYBuRT 
BELEDİYE BAŞKANI PEKMEZCİ’YE ZİYARET
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Genel Başkan Yardımcımız Halil Özdemir, 
11 Şubat 2020 tarihinde, Şanlıurfa Bü-
yükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin 
Beyazgül’ü makamında ziyaret etti.

Ziyarette HAK-İŞ Şanlıurfa İl Başkanı Se-
lim Gülsatar, Şanlıurfa 2 No’lu Şube Baş-
kanımız Bozan İzol, Şanlıurfa Büyükşehir 
Belediyesi Genel Sekreteri Mahmut Kı-

rıkçı ve BELSAN AŞ. Yönetim Kurulu üyesi 
Ahmet Başak yer aldı. Ziyaret programın-
da çalışma hayatına ilişkin karşılıklı görüş 
alışverişinde bulunuldu.

Genel Başkan Yardımcımız Halil Özdemir, 
16 Mart 2020 tarihinde, Kütahya Belediye 
Başkanı Prof. Dr. Alim Işık’ı ziyaret etti.
Teşkilattan Sorumlu Genel Başkan Yardım-
cımız Özdemir’e ziyaretinde Kütahya Şube 
Başkanımız Sebahattin Ödemiş ve Genel 
Merkez Teşkilatlanma Uzmanımız Gökhan 
Demircioğlu eşlik etti.

ÖZDEMİR, ŞANLIuRfA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE 
BAŞKANI BEYAZGÜL’Ü ZİYARET ETTİ

GENEL BAŞKAN YARDIMCIMIZ ÖZDEMİR, 
KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANI IŞIK’I ZİYARET ETTİ
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Genel Başkan Yardımcımız Halil Özdemir ile Kurucu 
Genel Başkanımız, 22, 23 ve 24. Dönem Manisa Ak 
Parti Milletvekili Hüseyin Tanrıverdi, 5 Kasım 2020 
tarihinde, Aksaray Belediye Başkanı Evren Dinçer’i 
makamında ziyaret etti. 
Ziyarette Genel Başkan Yardımcımız Özdemir ile Ku-
rucu Başkanımız Tanrıverdi’ye, Aksaray Şube Başka-
nımız Nedim Deniz eşlik etti. Özdemir, 31 Mart Yerel 
Seçimlerinde Aksaray Belediye Başkanı seçilen Evren 
Dinçer’e yeni görevinde başarılar dileyerek Dinçer’in 
Aksaray’a değer katacağını belirtti. Ziyarette konuşan 
Kurucu Başkanımız Tanrıverdi ise, Aksaraylıların Ev-
ren Dinçer’i seçiminin isabetli bir karar olduğunu 
hatırlatarak Dinçer’e yeni görevinde başarılar diledi.

Genel Başkan Yardımcımız Mehmet Kes-
kin, 20 Şubat 2020 tarihinde Giresun Be-
lediye Başkanı Av. Aytekin Şenlikoğlu’nu 
makamında ziyaret etti. Eğitim ve Sosyal 
İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardım-

cımız Keskin’e ziyaretinde, Ordu Şube 
Başkanımız Nevzat Acu eşlik etti. Genel 
Başkan Yardımcımız Mehmet Keskin ziya-
rette 31 Mart Yerel seçimlerinde Giresun 
Belediye Başkanı seçilen Şenlikoğlu’na 

yeni görevinde başarılar diledi. Ziyarette 
ayrıca üyelerimizin durumlarıyla ilgili gö-
rüş alışverişinde bulunuldu.

GENEL BAŞKAN YARDIMCIMIZ ÖZDEMİR VE 
KuRuCu BAŞKANIMIZ TANRIVERDİ’DEN, 
AKSARAY BELEDİYE BAŞKANI DİNçER’E ZİYARET

GENEL BAŞKAN YARDIMCIMIZ KESKİN, GİRESuN 
BELEDİYE BAŞKANI ŞENLİKOĞLu’Nu ZİYARET ETTİ



|  131

TEŞKİLAT

GENEL BAŞKAN VEKİLİMİZ ÖZ, TRABZON 
ŞuBEMİZİ ZİYARET ETTİ

GENEL BAŞKAN VEKİLİMİZ HÜSEYİN ÖZ, 
SİVAS ŞuBEMİZİ ZİYARET ETTİ

Genel Başkan Vekilimiz ve HAK-İŞ Genel Başkan 
Yardımcısı Av. Hüseyin Öz, 2 Mart 2020 tarihinde 
Trabzon Şubemizi ziyaret etti. Ziyarette Trabzon 
Şube Başkanımız İsmail Hakkı Kaplan, Trabzon şu-
bemizin yöneticileri ve Sendika işyeri temsilcileri-
miz hazır bulundu.
Genel Başkan Vekilimiz Öz, son günlerde İdlib’de 
yaşanan olaylar neticesinde birlik, beraberlik içeri-
sinde olmamız gerektiğini belirten bir konuşma ya-
parak, temsilcilerimizin çalışma hayatına ilişkin so-
rularını yanıtladı. Trabzon Şube Başkanımız İsmail 
Hakkı Kaplan ve şube yönetimi ziyaretlerinden do-
layı Genel Başkan Vekilimiz Av. Hüseyin Öz’e teşek-
kür ederek bir selamla konuşması gerçekleştirdi.

Genel Başkan Vekilimiz ve HAK-İŞ Genel Baş-
kan Yardımcısı Av. Hüseyin Öz, 26 Şubat 2020 
tarihinde Sivas Şubemizi ziyaret etti.
Genel Başkan Vekilimiz Öz’e ziyaretinde, Toplu 
İş Sözleşmesi Daire Başkanlığı Uzmanımız Yah-
ya Bilgin eşlik etti.
Sivas Şube Başkanımız Nihat Şimşek ve şube 
yönetimi ziyaretlerinden dolayı Genel Başkan 
Vekilimiz Av. Hüseyin Öz’e teşekkür ederken, 
ziyarette üyelerimizin durumlarıyla ilgili görüş 
alışverişinde bulunuldu.
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Genel Yönetim Kurulu üyelerimiz Av. Hü-
seyin Öz, Halil Özdemir, Celal Yıldız ve 
Mehmet Keskin, 13 Mart 2020 tarihinde, 

İstanbul Çevre Yönetimi Sanayi ve Tica-
ret A.Ş. (İSTAÇ) Genel Müdürü Mustafa 
Canlı’yı ziyaret etti. Ziyarette üyelerimi-

zin durumlarıyla ilgili bilgi alışverişinde 
bulunuldu.

Genel Başkan Vekilimiz ve HAK-İŞ Genel Başkan 
Yardımcısı Av. Hüseyin Öz, Trabzon Büyükşehir 
Belediyesi Ulaşım AŞ. Genel Müdürlüğü’ne geti-
rilen Arif Emecen’i 2 Mart 2020 tarihinde maka-
mında ziyaret etti.
Genel Başkan Vekilimiz ve HAK-İŞ Genel Başkan 
Yardımcısı Av. Hüseyin Öz, Trabzon Büyükşehir 
Belediyesi Ulaşım AŞ. Genel Müdürlüğü’ne ge-
tirilen Arif Emecen’e hayırlı olsun dileğinde bu-
lundu.
Ziyarete Genel Başkan Vekilimiz Öz’e, Trabzon 
Şube Başkanımız İsmail Hakkı Kaplan ve şube yö-
netimi eşlik etti.

YÖNETİM KuRuLu ÜYELERİMİZ, İSTAç GENEL 
MÜDÜRÜ CANLI’YI ZİYARET ETTİ

GENEL BAŞKAN VEKİLİMİZ ÖZ’DEN TuLAŞ GENEL 
MÜDÜRÜ EMECEN’E HAYIRLI OLSuN ZİYARETİ
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Eğitim ve Sosyal İşlerden sorumlu Genel 
Başkan Yardımcımız Mehmet Keskin, 3 
Mart 2020 tarihinde İETT tarafından dü-
zenlenen “Performans Gelişim Sistemi 
Ödül Töreni”ne katıldı.
Programa, İstanbul Büyükşehir Beledi-
ye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İETT Genel 
Müdür Vekili Hamdi Alper Kolukısa, İETT 
Genel Müdür Yardımcısı Hasan Özçelik, 
Genel Başkan Yardımcımız Mehmet Kes-
kin, İstanbul 2 No’lu İETT Şube Başkanı-
mız Ahmet Günce, İstanbul 3 No’lu İETT 
Şube Başkanımız Mustafa İluk, şube yö-
neticileri, İETT’de görev yapan üyelerimiz 
ve basın mensupları katıldı.
Genel Başkan Yardımcımız Keskin prog-
ramda ödüle değer görülen İETT çalışan-
larına plaketlerini verdi.

GENEL BAŞKAN YARDIMCIMIZ KESKİN,  
İETT PERfORMANS GELİŞİM SİSTEMİ 
ÖDÜL TÖRENİ’NE KATILDI



Genel Başkan Yardımcımız Mehmet Keskin, 
konut görevlisi üyelerimizle bayram önce-
sinde dezenfektan çalışmasına katıldı. Kes-
kin, Yapracık TOKİ’de çalışan üyelerimizin 
görev yaptıkları apartmanlarda Covid-19 
salgınından korunma ve kontrol önlemleri 
kapsamında gerçekleştirdikleri sterilizas-
yon ve dezenfekte çalışmalarına katılarak, 
üyelerimizle birlikte ilaçlama, çöp toplama 
ve diğer hijyen ve temizlik faaliyetlerinde 
çalıştı. Genel Başkan Yardımcımız Keskin’e 
Ankara 2 No’lu Şube Başkanımız Recep 
Dere eşlik etti. Keskin, gün boyu çalışmanın 
ardından apartman görevlisi üyelerimizle 
hatıra fotoğrafı çekindi.

KESKİN, KONuT 
GÖREVLİSİ 
ÜYELERİMİZLE 
BAYRAM ÖNCESİ 
DEZENfEKSİYON 
çALIŞMASINA 
KATILDI
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Genel Başkan Yardımcılarımız Celal Yıldız 
ile Mehmet Keskin, 21-22 Mayıs 2020 
tarihlerinde, ev temizliğine giden kadın 
emekçileri evlerinde tek tek ziyaret etti.
Genel Başkan Yardımcılarımız Celal Yıldız 
ve Mehmet Keskin’in temizlik işçileri-
ne gerçekleştirdikleri ziyaretlerde Ge-
nel Sekreterimiz Remzi Karataş, Ankara 
2 No’lu Şube Başkanımız Recep Dere, 
Ankara 4 No’lu Şube Başkanımız Yusuf 
Güler, Ankara 7 No’lu Şube Başkanımız 
Mustafa Genç ve Genel Merkez Kadın 
Komitemiz Başkanı Hatice Ayhan da eşlik 
etti. Ziyaretlerde konuşan Genel Başkan 
Yardımcımız Celal Yıldız, “COVİD-19 sal-
gınından dolayı temizliğe gidemeyerek 
mağdur olan kadın emekçilere HİZMET-İŞ 
olarak desteğimizi ifade etmek için bura-
dayız. Ev işçilerinin hak ve hukuklarını 
korumaya çalışıyoruz. Bütün ev işçilerini 
HİZMET-İŞ Sendikamızda örgütlemek ve 
onları sendikal haklardan yararlandırmak 
istiyoruz” dedi. Genel Başkan Yardımcı-
mız Mehmet Keskin, ev işçilerinin en az 
sağlık emekçileri kadar önemli bir yere 
sahip olduğunu belirterek, tek geliri ev 
temizlemek olan ev işçilerinin Koronavi-
rüs sebebiyle işe gidemediklerinden do-
layı evlerini geçindirmekte zorlandıkları-
na dikkat çekti. Ziyaretler, hediye takdimi 
ve fotoğraf çekimiyle son buldu.

GENEL BAŞKAN YARDIMCILARIMIZ YILDIZ 
ve KESKİN’DEN, EV İŞçİLERİNE BAYRAM 

ÖNCESİ DESTEK ZİYARETİ
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Genel Başkan Yardımcımız Mehmet Kes-
kin, 15 Mayıs 2020 tarihinde, Ankara 2 
No’lu Şubemiz tarafından 6-12 Mayıs 
‘Kan Bağış Haftası’ ve 10-16 Mayıs ‘En-
gelliler Haftası’ dolayısıyla düzenlenen 
kan bağış kampanyasına destek verdi.
Ankara 2 No’lu Şubemiz tarafından dü-
zenlenen etkinliğe Genel Başkan Yar-
dımcımız Keskin’in yanı sıra, Ankara 2 
No’lu Şube Başkanımız Recep Dere, Ge-
nel Merkez Engelliler Komite Başkanımız 
Hanifi Karadağ, HAK-İŞ Engelliler Komite 
Başkanı Elif Yıldırım, Ankara 2 No’lu Şube 
Engelliler Komite Başkanımız Tayfun Yük-
sel,  Büro Memur-Sen Ankara – 3 Şube 
Başkanı Ömür Demirgüneş, Hukuk Mü-
şavirimiz Mehmet Yeşilyurt ve üyelerimiz 

katıldı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü 
bahçesinde düzenlenen etkinlikte Genel 
Başkan Yardımcımız Mehmet Keskin ve 
üyelerimiz iftar sonrası kurulan mobil kan 
istasyonunda kan bağışında bulundu.
Kan bağışının çok önemli bir amaca hiz-
met ettiği belirten Eğitim ve Sosyal İşler-
den Sorumlu Genel Başkan Yardımcımız 
Mehmet Keskin, “Bilindiği gibi kan bağı-
şı onkoloji, talasemi ve lösemi hastaları 
için büyük bir önem taşıyor. Kan bağışı 
bizlerin birey olarak sorumluluğudur.  
Ramazan Ayı’nın yanı sıra Koronavirüs 
salgını nedeniyle Kızılay’ın kan stokların-
da önemli bir düşüş yaşandı.  Bizde HİZ-
MET-İŞ Sendikası olarak Kızılay’a destek 
vermek için buradayız. Mübarek Rama-

zan günü bu programa katılan herkese 
teşekkür ediyorum. Şimdiden Ramazan 
Bayramınızı kutluyor, buradan tüm halkı-
mızı kan vermeye davet ediyorum” dedi.
Keskin: “Her İnsanın Engelli Adayı 
Olduğu unutulmamalıdır”
10-16 Mayıs Engelliler Haftası dolayısıy-
la da bir konuşma yapan Keskin, “Koro-
navirüs salgını engelli kardeşlerimizle 
empati yapmamızı sağladı. Hepimiz bu 
sürede engellendik. Engelli olmanın ne 
demek olduğunu az da olsa anlamış ol-
duk.  Engelli olmak suç değil engellileri 
anlamamak suçtur. Her insanın engelli 
adayı olduğu unutulmamalıdır. Engelli 
kardeşlerimize acıma yerine saygı gös-
terirsek en faydalı eylemi yapmış oluruz 
diye düşünüyorum. Bu organizasyonu 
düzenleyen Ankara 2 No’lu Şube Yöneti-
mimize sizlerin nazarında teşekkürlerimi 
sunuyorum” şeklinde konuştu.
Ankara 2 No’lu Şube Başkanımız Recep 
Dere ise yapılan organizasyonda emeği 
geçen herkese teşekkür ederken, Genel 
Başkan Yardımcımız Keskin’e katılımların-
dan ötürü şükranlarını sundu.
Programda ayrıca Genel Merkez Engel-
liler Komite Başkanımız Hanifi Karadağ, 
HAK-İŞ Engelliler Komite Başkanı Elif 
Yıldırım ve Büro Memur-Sen Ankara – 3 
Şube Başkanı Ömür Demirgüneş de birer 
selamlama konuşması yaptı.

GENEL BAŞKAN YARDIMCIMIZ KESKİN’DEN, 
KAN BAĞIŞ KAMPANYASINA DESTEK
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Genel Yönetim Kurulu Üyelerimiz, Av. Hü-
seyin Öz, Celal Yıldız ve Mehmet Keskin 
19 Mayıs 2020 tarihinde, İstanbul 3 No’lu 
İETT Şube Başkanımız Mustafa İluk’un 
babası merhum Osman İluk’un cenaze 
törenine katıldı. Çorum Merkez’de kılı-
nan cenaze namazı sonrası Ulu Mezarlığa 

defnedilen merhum Osman İluk’a yüce 
Allah’tan rahmet dileyen Yönetim Kurulu 
Üyelerimiz, acılı İluk ailesine başsağlığı ve 
sabırlar diledi.
Cenaze törenine Yönetim Kurulu Üyeleri-
mizin yanı sıra, Genel Sekreterimiz Remzi 
Karataş, İstanbul 2 No’lu İETT Şube Baş-

kanımız Ahmet Günçe, Yozgat Şube Baş-
kanımız Ferman Zararsız, Çorum Şube 
Başkanımız Mustafa Köroğlu, Amasya 
Şube Başkanımız İsmail Pazar ve İETT 
Temsilcileri katılarak, İstanbul 3 No’lu 
İETT Şube Başkanımızın zor gününde ya-
nında oldu.

YÖNETİM KuRuLu ÜYELERİMİZ,  
İSTANBuL 3 NO’Lu İETT ŞuBE BAŞKANIMIZIN 

BABASININ CENAZE TÖRENİNE KATILDI
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Teşkilatlanmadan Sorumlu Genel Başkan 
Yardımcımız Halil Özdemir, 26 Şubat 2020 
tarihinde, Denizli Büyükşehir Belediyesi 
Genel Sekreteri Mustafa Ünal’ı ve Dinar 
Belediye Başkanı Nihat Sarı’yı makamla-
rında ziyaret etti. Ziyaretler kapsamında ilk 

olarak Denizli Büyükşehir Belediyesi Genel 
Sekreteri Mustafa Ünal’ı ziyaret eden Ge-
nel Başkan Yardımcımız Özdemir’e, Denizli 
Şube Başkanımız Sezai Söylemez ve Genel 
Merkez Teşkilatlanma Uzmanımız Gökhan 
Demircioğlu eşlik etti. Denizli Şubemizi de 

ziyaret eden Özdemir, Denizli Şube Başka-
nımız Sezai Söylemez ile ve şube yönetimi 
ile görüştü.
Özdemir, Dinar Belediye Başkanı 
Nihat Sarı’yı Ziyaret Etti
Genel Başkan Yardımcımız Halil Özdemir, 
Denizli ziyaretleri sonrası Dinar Belediye 
Başkanı Nihat Sarı’yı makamında ziyaret 
etti. 31 Mart Yerel seçimlerinde Dinar Be-
lediye Başkanı seçilen Nihat Sarı’ya yeni 
görevinde başarılar dilerken, üyelerimizin 
durumlarıyla ilgili görüş alışverişinde bu-
lundu. Dinar Belediye Başkanı Sarı ziyareti 
sonrası Dinar Belediye Başkan Yardımcısı 
Muharrem Öztürk’ü de makamlarında zi-
yaret ederek çalışmalarında başarılar dile-
di. Dinar Belediyesi Atölye Amirliğinde ça-
lışan üyelerimizi de ziyaret eden Özdemir, 
üyelerimizle bir süre sohbet etti.

GENEL BAŞKAN YARDIMCIMIZ ÖZDEMİR,  
DENİZLİ ve DİNAR’DA ZİYARETLERDE BuLuNDu
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Genel Başkan Yardımcımız Halil Özdemir, 
3 Mart 2020 tarihinde Çorum'da bir dizi 
ziyaretlerde bulundu.
Teşkilatlanmadan Sorumlu Genel Başkan 
Yardımcımız ilk olarak Osmancık Beledi-
ye Başkanı Ahmet Gelgör’ü makamında 
ziyaret ederek, 31 Mart 2019 yerel se-
çimlerinde Osmancık Belediye Başkanı 
seçilen Gelgör’e yeni görevinde başarılar 
diledi. Genel Başkan Yardımcımız Özde-
mir’e ziyaretinde Çorum Şube Başkanı-
mız Mustafa Köroğlu eşlik etti.
Genel Başkan Yardımcımız Halil Özdemir 
Çorum temasları kapsamında ikinci ola-
rak Milliyetçi Harekat Partisi (MHP) Ço-
rum İl Başkanı Agah Karapıçak’ı ziyaret 
etti. Ziyarette gündeme ilişkin konularda 
değerlendirmelerde bulunuldu.
Çorum MHP İl Başkanlığı sonrası MHP 
Merkez İlçe Başkanı Reşit Düzkaya’yı da 
ziyaret eden Özdemir, 8 şubat 2020 ta-
rihinde göreve getirilen Düzkaya’ya yeni 
görevinde muvaffakiyetler diledi.

HALİL ÖZDEMİR, çORuM 
ŞuBEMİZİN TEMSİLCİLER 
TOPLANTISINA KATILDI
Teşkilatlanmadan Sorumlu Genel Başkan 
Yardımcımız Halil Özdemir son olarak 

Çorum Şubemizin düzenlediği temsilci-
ler toplantısına katıldı. Toplantıya Özde-
mir’in yanı sıra Çorum Şube Başkanımız 
Mustafa Köroğlu, Çorum Şube yönetim 
kurulu üyelerimiz ve iş yeri sendika tem-

GENEL BAŞKAN YARDIMCIMIZ ÖZDEMİR, 
çORuM’DA ZİYARETLERDE BuLuNDu
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Antalya Şubemiz, ülkemizi etkisi altına 
alan Koronavirüs salgını sürecinde iş akit-
leri feshedilmiş ve bu süreçte iş bulama-
yan eski üyelerimize yardımda bulundu.
Antalya Şube Başkanımız Muhammet 
Talha Kandil ve Şube Başkan Yardımcı-
larımızın gerçekleştirdiği yardımlar, mil-
letimizin milli birlik ve beraberliği için 

örnek bir davranış olarak değerlendirildi. 
Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan An-
talya Şube Başkanımız Kandil, “Zor du-
rumlardan geçtiğimiz şu günlerde üye-
lerimizin olduğu kadar ekmeğinden olan 
eski üyelerimizin de yanındayız. Bu sü-
reçte elimizden ne geliyorsa arkadaşları-
mızın mağdur olmamaları için yapacağız. 

Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdo-
ğan önderliğinde devletimiz tüm halkımı-
zın yanında. Bizlerde bu destek furyasına 
bir nebzede olsun katkı sağlayabildiysek 
ne mutlu. Ülkemizin en kısa sürede bu 
pandemi günlerinden kurtulmasını yüce 
Allah’tan niyaz ediyorum” dedi.

ANTALYA ŞuBEMİZDEN ÖRNEK DAVRANIŞ

silcilerimiz katıldı. Toplantıyı düzenle-
yen Çorum Şube Başkanımız Köroğlu’na 
teşekkür eden Özdemir, “Bildiğiniz gibi 
geçtiğimiz günlerde kahraman askerleri-
mize İdlib’te alçakça bir saldırı düzenlen-
di. Bu hain saldırı sonucu 33 kahraman 
Mehmetçiğimiz şehit oldu 32 Mehmetçi-
ğimiz de yaralandı. Öncelikle Şehit olan 
askerlerimize Yüce Allah’tan rahmet, ai-
lelerine ve milletimize sabırlar diliyorum.  
Yaralı askerlerimize de en kısa sürede 
şifalar diliyorum. Cenab-ı Allah askerleri-
mizi ve ülkemizi böyle hain saldırılardan 
korusun ve gözetsin” dedi.

“Bu Topraklarda Biz Hep Var Olduk”
42 yıldır olduğu gibi bugünde ülkemizin 
yanında olduklarını belirten Özdemir, 
“Ülkemiz zor zamanlardan geçiyor. Bu-
rada bizlere düşen devletimize ve mille-
timize güvenmek gerektiğinde ona arka 
çıkmaktır. Binlerce yıldır kavganın oldu-
ğu bu topraklarda biz hep var olduk, biz 
burada hep mazlumların yanında olduk. 
Bundan sonrada var olmaya ve mazlum-
ların yanında olmaya devam edeceğiz, 
kimsenin şüphesi olmasın” şeklinde ko-
nuştu.
“Temsilcilerimiz Teşkilat Yapımızın 
Olmazsa Olmazı”
Sendikamız HİZMET-İŞ’in her zaman 

emeğin ve emekçinin yanında olduğunu 
belirten Halil Özdemir, “Temsilcilerimiz 
olarak sizler bizler için çok kıymetlisiniz. 
Gittiğim her toplantıda bunu üzerine 
basa basa söylüyorum. Temsilcilerimiz 
teşkilat yapımızın olmazsa olmazı. Çünkü 
sizler her zaman sahadan bizlerin haber-
dar eden fedakar emekçilersiniz. Sahanın 
her yerine sizler sayesinde hakim olmaya 
çalışıyoruz.  Emeklerinizden ve bu top-
lantıya katılımlarınızdan dolayı sizlere te-
şekkürlerimi sunuyorum” dedi.
Genel Başkan Yardımcımız Halil Özdemir, 
Çorum Şubemizi de ziyaret ederek Ço-
rum Şube yönetim kurulu üyelerimizle 
sendikal gündeme dair görüş alışverişin-
de bulunarak Çorum temaslarını bitirdi.
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HAK-İŞ ve HİZMET-İŞ Genel Başkanı Mah-
mut Arslan, 10-16 Mayıs Dünya Engelliler 
Haftası nedeniyle yaptığı yazılı açıklama-
da, “Engelli bireylerin sosyal entegrasyo-
nu sağlanmalı ve çalışma hayatında karşı-
laştırdıkları zorluklar kolaylaştırılmalıdır” 
dedi.
HAK-İŞ Konfederasyonu ve HİZMET-İŞ Sen-
dikası Genel Başkanı Mahmut Arslan, yap-
tığı yazılı açıklamada şunları kaydetti:
“Birleşmiş Milletlere üye ülkeler tarafın-
dan her yıl 10-16 Mayıs tarihleri arasında 
kutlanan Engelliler Haftası; engelli birey-
lerin toplum ve çalışma hayatına ilişkin 
sorunlarının, haklarının, taleplerinin ve 
beklentilerinin gündeme taşındığı ve ele 
alındığı önemli bir haftadır.
İnsanlar tarih boyunca farklı coğrafyalarda 
ayrımcılıkla, ırkçılıkla, sosyal dışlanma ve 
toplumsal eşitsizliklerle karşı karşıya gel-
miş ve bu nedenle ağır bedeller ödemiştir. 
Bizim medeniyetimizde, inancımızda ve 
kültürümüzde aslolan “insan”dır. Kökleri-
mizde insanın cinsiyet, ırk, renk, dil, din, 
inanç, felsefi ve siyasi görüş, etnik köken, 
sağlık durumu, engellilik durumu sebep 
gözetmeksizin eşittir. Unutmamak gerekir 
ki, her insan potansiyel bir “engelli adayı”-
dır. Bu yüzden yaklaşımımız engelli birey-
lerin çalışma hayatına katılımlarının sağ-
lanması ve toplumsal hayatta yaşamlarını 

sürdürebilecek alt yapıyı oluşturmak hu-
susunda insiyatif alarak çalışmalara destek 
olmaktır.
HAK-İŞ olarak her zaman emek en yüce 
değerdir düsturu ile hareket etmekteyiz. 
Emeğin ve emeğini kazanmak için müca-
dele eden hiç kimsenin engeli olmamalı, 
emek mücadelesinde engelli bireyler daha 
fazla ve daha etkin yer almalıdır.
HAK-İŞ olarak engeli bireylerin sosyal 
entegrasyonunun sağlanması, istihda-
ma katılmalarının önündeki engellerin 
kaldırılması konusunda tüm çalışmalara 
destek veriyoruz ve vermeye devam ede-
ceğiz. Konfederasyonumuz bünyesinde 
etkin olarak faaliyet gösteren bir Engelli 
Komitemiz bulunmaktadır. Gerek Konfe-
derasyonumuz gerekse bağlı Sendikaları-
mız ile yerel ve bölgesel düzeyde yeniden 
yapılanma anlayışıyla hareket ederek en-
gellilerin ve engelli üyelerimizin hizmet 
binalarımıza erişimlerinde ciddi çözümler 
üretmeye devam ediyoruz.
TÜİK tarafından 2002 yılında Türkiye En-
gelliler Araştırma sonuçlarına göre, Ülke-
mizde, engellilerin nüfusumuz içerisindeki 
oranı yüzde 12,3’tür. Yine, TÜİK tarafın-
dan 2011 yılından yapılan Nüfus ve Konut 
Araştırması’na göre en az bir engeli olan 
3 ve daha yukarı yaştaki nüfusun oranı ise 
%6,9 (4.876.000 kişi)’dur.

ARSLAN, “ENGELLİ BİREYLERİN SOSYAL 
ENTEGRASYONu SAĞLANMALI”

Bizim 
medeniyetimizde, 
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kültürümüzde 

aslolan “insan”dır. 
Köklerimizde insanın 
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Konfederasyonumuz bünyesinde yakla-
şık 6.000 engelli üyemiz bulunmaktadır. 
Engelli üyelerimize yönelik, konfederas-
yonumuz HAK-İŞ bünyesindeki Engelliler 
Komitesi aracılığıyla faaliyetler gerçek-
leştirmekteyiz. Engelli Komitemiz sosyal 
sorumluluk projelerinde de aktif yer al-
maktadır.
HAK-İŞ olarak ihtiyaç sahibi engelli üyele-
rimizin akülü sandalye ve tekerlekli san-
dalye gibi kullandıkları cihazların temini-
nin sağlanmasına yardımcı olduk, engelli 
bireyler için Hatıra Ormanı oluşturduk, 
üyelerimiz içerisindeki engelli sporcula-
rımıza destek olduk, okullarda ve sevgi 
evlerinde kütüphane oluşturulmasına 
destek sağladık, kitap kampanyalarına 
destek verdik, yardım kampanyalarında 
aktif rol aldık.
Biliyoruz ki engelli bireylerin emek pi-
yasasında güçlü bir şekilde yer alması 
önemlidir. HAK-İŞ olarak; eşitlik ilkesi 
gereğinin tam olarak yerini bulabilmesi 
için engellilerin yaşamın tüm alanlarında 
desteklenmelerini talep ediyoruz. Mes-
leki eğitim faaliyetlerinin ve istihdama 
katılım imkanlarının engellilere yönelik 
daha etkin şekilde kullanılmasını talep 
ediyoruz.
Engelli bireylerin çalışma hayatına katı-
lımının sağlanması için iş yaşamının bu 
bireyler için yeniden düzenlenmesi ge-
reklidir. Çalışma hayatında karşılaştıkları 
zorluklar kolaylaştırılmalı, kendilerine ve 
ailelerine yönelik psiko-sosyal destekler 
artırılmalıdır. Hukuki, sosyal ve ekonomik 
olarak ele alınan her bir politika engelli 
bireylerin sosyal, ekonomik ve toplumsal 
hayata entegrasyonunu artıracaktır.
Çalışma hayatında yaşanan iş kazaları 
sonucu engelli durumuna düşen emek-
çilerin çalışma hayatından kopmadan 
çalışmaya devamını sağlama politikaların 
geliştirilmesini istiyoruz.
Bununla birlikte, engelli nüfusuna ilişkin 
olarak güncel verilere ulaşılmamaktadır.  
İstatistiklerin daha güncel bir şekilde ya-
pılması ülkemizin engelli profilinin daha 
net ortaya konması ve bu alanda çalışan 
kurumlara veri oluşturması bakımından 
son derece önemlidir.
Tüm engelli bireyler için tüm sektörler-
de kapsayıcı, açık ve erişilebilir bir iş pi-
yasası oluşturulmalıdır. Kamu idaresi ve 
diğer çalışma sektörlerinde uygulanan 

istihdam kotalarında eşit şartlar aranma-
lı, istihdamda kota sistemine uyulmalıdır. 
Ayrıca, kamu idaresinde, yerel yönetim-
lerde ve diğer yönetim kademelerinde 
üst düzey görevlerde engelli bireyler de 
daha fazla yer almalıdır.
Sosyal yardımlar yaşamı kolaylaştırır, 
ancak “gelecek” çalışma hayatına ka-
tılmakla temin edilir. Güçlü bir gelecek 
için, engelli bireylerin emek piyasasında 
güçlü bir şekilde yer alması önemlidir.  
Sosyal yardım ve desteklerin istihdamın 
önünde engel olmaması için engelli ve 
dezavantajlı yurttaşlarımızın özellikle 
özel sektörde istihdam edilmelerini teş-
vik edecek düzenlemeleri yapmak du-
rumdayız.
Engelli bireylerin sayısının idari kayıtlar 
üzerinden tespiti ülkemiz ve özellikle 
engellilere yönelik politika geliştiren 
kurumlar açısından büyük önem arz et-
mektedir. Bu verilerin güncel olarak pay-
laşılmasını istiyoruz.
Dünyayı ve ülkemizi etkisi altına alan ko-
ronavirüs salgını ile mücadele sürecinin 
engelli bireyler için daha da zor olduğu 
bir gerçektir. Engelli bireylerin sağlıkları-
nı koruyacak ve yaşamlarını kolaylaştıra-
cak tüm önlemlere bu süreçte daha çok 
ihtiyaç duyulmaktadır.
Özellikle salgınla mücadele sürecinde 
ülkemizde engelli vatandaşlarımıza yö-
nelik sağlanan hizmetler yoğunlaştırıla-
rak devam etmelidir. Sağlık, ulaşım, gıda 
gibi temel haklara erişimleri konusunda 
eşitlik ilkesi temelinde tüm topluma da 
önemli görevler düşmektedir. Bu vatan-
daşlarımızın hayat şartlarının iyileştiril-
mesi, çalışma şatlarının kolaylaştırılması 
yönünde seferber olmalıyız.
HAK-İŞ olarak, engelli bireylerin istih-
damda ve sendikal harekette daha fazla 
yer alması için, işgücünün talep ettiği ye-
terliliklere sahip olması için, karşılaştıkla-
rı tüm sorunların çözüme kavuşması için 
mücadele veriyoruz. Bugün de birlikte 
yaşama ilkesiyle tüm toplum kesimlerini 
duyarlılığa, yeni adımlar atmaya çağırı-
yoruz. Bu duygu ve düşüncelerle, Dünya 
Engelliler Haftası’nda engelli ve engelli 
yakını üyelerimizin ve tüm engellilerimi-
zin bu özel günlerini kutluyoruz. Pande-
minin en kısa sürede sona ermesini, tüm 
dünyanın ve ülkemizin sağlıklı günlere 
kavuşmasını temenni ediyoruz.”
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Şırnak’a bağlı Silopi Belediyesi’nde üyele-
rimize yönelik sendika değiştirme baskıları 
yapılan basın açıklamasıyla protesto edil-
di. Silopi Belediyesi önünde gerçekleştiri-
len basın açıklamasına Şırnak İl Başkanımız 
Nevzet Usal, Genel Merkez Teşkilatlanma 
Uzmanımız M.Zeki Özen ve temsilcilerimiz 
katıldı. Şırnak İl Başkanımız Nevzet Usal 
tarafından okunan basın açıklamasında şu 
ifadelere yer verildi:
“31 Mart yerel seçimleri sonucu yönetimi 
HDP’ye geçen Silopi Belediyesi, işçilere 
sendikalarını değiştirmeleri yönünde baskı 
yapmaktadır.
Belediye yönetimi HAK-İŞ/HİZMET-İŞ Sen-
dikamız üyesi emekçileri, DİSK’e bağlı Ge-
nel-İş Sendikasına geçmeleri için tehdit 
etmekte, “Ya İş, Ya Genel-İş” tercihini sun-
maktadır. Belediye yönetiminin bu tavrı 28 
Şubat’ta yaşanan “İkna Odaları”nı hatır-
latmaktadır. Üyemiz emekçiler belediyeye  
çağırılmak suretiyle, HAK-İŞ/HİZMET-İŞ 
Sendikamızdan istifa ederek DİSK’e bağlı 
Genel-İş Sendikasına üye olmaları için teh-
dit edilmektedir. Üyemiz emekçilere açık-
ça “Ya istediğimiz sendikaya geçersiniz ya 
da işinizden olursunuz” denilmektedir.
Bilhassa son bir-iki gündür emekçilerin 
sendikalarını değiştirmesine yönelik planlı 
ve maksatlı bir operasyona şahit oluyoruz.
Artırılarak devam ettirilen baskılar, işi ve 
aşıyla tehdit edilen belediye çalışanları 
bakımından artık tahammül edilemeyecek 

boyuta ulaşmış bulunmaktadır. Silopi Bele-
diyesi geçtiğimiz yıl da seçimlerin hemen 
akabinde, KHK ile taşerondan belediyenin 
şirketinde sürekli işçi kadrosuna geçen 
üyelerimizin işyerlerini değiştirmek su-
retiyle baskı uygulamış, ancak üyelerimiz 
baskılara boyun eğmemişti.bu sebepten 4 
sendika temsilcimiz olmakla beraber top-
lamda 20 kişinin işine hukuksuz bir gerek-
çeyle işlerine son verilmişti. Sendikamız 
başlatmış olduğu hukuk mücadelesinde 
sonunda zafere ulaşarak bu haksızlığı son-
landırmıştır.
Zalimlere ve kanun tanımazlara karşı, hu-
kuk çerçevesinde elbette mücadelemiz 
sonuna kadar devam edecektir.
Ancak; aklı selim ve namuslu vatandaşların 
emekleri ve ödedikleri bedeller sayesinde, 
bugün bürokraside ve siyasette söz sahi-
bi olmuş makam sahiplerinin zulme karşı 
sessizlikleri, hatta zalime çanak tutmaları-
nı asla unutmayacağız. Adaleti sağlamakla 
mükellef, kadı makamında sayılacak insan-
ların sessizliği ve zulme rıza göstermeleri-
dir. Siyasi ve rant hesapları içerisinde günü 
kurtarma hesapları yapanlar, hangi siyasi 
çevreden olursa olsun, bu ülkeye ve milet-
te hizmet değil ancak zillet vaat edebilirler.
HAK-İŞ/HİZMET-İŞ Sendikası olarak tek ça-
bamız, çalışanların hakkını ve hukukunu 
korumaktır. Üyelerimize yönelik baskılara 
karşı sessiz kalmamız asla düşünülemez.
Silopi Belediyesi’nde yetkimiz ve toplu iş 

sözleşmemiz devam etmektedir. Üyemiz 
emekçileri sendika değiştirmeye zorla-
mak, onları ücret ve sosyal hak kayıplarıyla 
zarara uğratmak demektir.
Liyakatiyle çalışan emekçileri mağdur et-
meye kimsenin hakkı yoktur.
Silopi Belediyesi çalışanları gece-gündüz 
demeden canlarını dişlerine takarak Si-
lopi’ye hizmet etmektedirler. Silopi’nin 
yükünü çeken üyelerimiz şimdi baskılara 
maruz kalmaktadır. Bu durum kabul edile-
mez. Belediye yönetiminin sendikal baskı 
uygulaması suçtur. Silopi Belediye yöne-
timini uyarıyoruz. HİZMET-İŞ, sonuçları 
ne olursa olsun üyelerine Türkiye’nin her 
bölgesinde olduğu gibi Silopi’de de sahip 
çıkacaktır. Belediye Başkanlarının görevi 
emekçilerin sendika seçimleriyle uğraş-
mak değildir. Gelin bu baskılardan yol 
yakınken vazgeçin. Arkadaşlarımızın işiyle 
oynanmamasını istemiyoruz. Sendikamız 
üyesi emekçiler kimsesiz değildir. Aksi 
durumda, HAK-İŞ/HİZMET-İŞ Sendikamız, 
üyelerine yönelik baskıya sessiz kalmaya-
cak, her türlü yasal girişim ve eylemi yeri-
ne getirmekten çekinmeyecektir.
Buradan birkez daha HAK-İŞ HİZMET-İŞ 
Sendikamız genel Başkanımız Sayın Mah-
mut Arslan ve Genel merkez yöneticileri-
mize bizlerden desteklerini esirgemedikle-
ri için kendilerine tüm çalışanlarımız adına 
saygılarımızı sunuyoruz.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”

SİLOPİ BELEDİYESİ’NDE SENDİKA DEĞİŞTİRME 
BASKILARI PROTESTO EDİLDİ
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ARSLAN’DAN GAZİANTEP BÜYÜKŞEHİR 
BELEDİYE BAŞKANI ŞAHİN’E ZİYARET

Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 27 Şu-
bat 2020 tarihinde Gaziantep Büyükşehir 
Belediye Başkanı Fatma Şahin’i makamında 
ziyaret etti.
Ziyarete Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 
Öz İplik-İş Sendikası Genel Başkanı Rafi Ay, 
Gaziantep Şube Başkanımız Halil İbrahim 
Tanrıöver ile HAK-İŞ’e bağlı sendikaların 
Gaziantep şube başkan ve yöneticileri katıl-
dı. Arslan, Gaziantep Büyükşehir Belediye 
Başkanı Fatma Şahin’e HAK-İŞ’in çalışmaları 
hakkında bilgi verdi ve gündeme ilişkin de-
ğerlendirmelerde bulundu.



146   |

TEŞKİLAT

ARSLAN, GAZİANTEP ŞAHİNBEY 
BELEDİYESİ’Nİ ZİYARET ETTİ

ARSLAN, GAZİANTEP ŞuBE BAŞKANLIĞIMIZI ZİYARET ETTİ

Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 27 Şubat 2020 
tarihinde Gaziantep Şahinbey Belediye Başkanı 
Mehmet Tahmazoğlu’nu makamında ziyaret etti.
Ziyarete Genel Başkanımız Mahmut Arslan’a, Öz 
İplik-İş Sendikası Genel Başkanı Rafi Ay eşlik etti. 
Gaziantep Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet 
Tahmazoğlu ziyareti dolayısıyla Genel Başkanımız 
Mahmut Arslan’a teşekkür etti. 

Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 27 Şubat 2020 ta-
rihinde Gaziantep Şube Başkanlığımızı ziyaret etti. Zi-
yaretinde Arslan’a Öz İplik-İş Sendikası Genel Başkanı 
Rafi Ay eşlik etti.
Genel Başkanımız Mahmut Arslan Şube Başkanlığında, 
Gaziantep Şube Başkanımız Halil İbrahim Tanrıöver ve 
yönetim kurulu üyeleriyle bir araya geldi. 
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Genel Başkanımız Mahmut Arslan, toplu 
iş sözleşmesi imza töreni için bulundu-
ğu Gaziantep’te Öz İplik-İş Sendikasının 
örgütlü olduğu Ünal Sentetik Dokuma 
Sanayi ve Ticaret A.Ş’yi ziyaret ederek, 
Yönetim Kurulu Başkanı Eyüp Özkeçeci 
ile görüştü.  Genel Başkanımız Mahmut 
Arslan’ın, 27 Şubat 2020 tarihinde ger-
çekleştirdiği ziyarete, Öz İplik-İş Sendikası 
Genel Başkanı Rafi Ay, Enerji-İş Sendika-
sı Genel Başkanı Mahmut Altunsoy, Öz 
Petrol-İş Sendikası Genel Başkanı Kudret 
Örgel, Gaziantep Şube Başkanımız Ha-
lil İbrahim Tanrıöver ile HAK-İŞ’e bağlı 
sendikaların Gaziantep şube başkan ve 
yöneticileri katıldı.  Arslan, Ünal Sentetik 
Dokuma Sanayi ve Ticaret A.Ş Yönetim 

Kurulu Başkanı Eyüp Özkeçeci’ye HAK-
İŞ’in çalışmaları hakkında bilgi verdi.  
Ünal Sentetik Dokuma Sanayi ve Ticaret 

A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Özkeçeci de 
Genel Başkanımız Mahmut Arslan’a ziya-
retlerinden dolayı teşekkür etti.

ARSLAN, GAZİANTEP’TE İŞYERİ 
ZİYARETİNDE BuLuNDu
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Genel Başkan Yardımcımız Celal Yıldız, 6 
Mayıs 2020 tarihinde, Keçiören Belediye-
si’nde çalışan üyelerimizle bir araya geldi.
Yıldız, Ankara 2 No’lu Şubemizin düzen-
lediği etkinlikte Keçiören Belediyesi’nde 

çalışan üyelerimiz ile birlikte dezenfekte 
çalışmalarında bulunarak, üyelerimizin 
Koronavirüs döneminde gün içinde yap-
tıkları görevlerde çalışarak, emekçiler-
le bir gün geçirdi. Yıldız, Ankara 2 No’lu 

Şube Başkanımız Recep Dere ve üyeleri-
miz emekçilerle birlikte çimleri biçti, ağaç 
dikimine ve dezenfeksiyon çalışmalarına 
katıldı.
Genel Başkan Yardımcımız Yıldız, “Koro-
navirüs sürecinde başta sağlık çalışanla-
rımız olmak üzere, belediye emekçileri 
de gece gündüz demeden ülkemizin bu 
süreçten en az kayıpla çıkması ve vatan-
daşlarımızın daha temiz daha hijyenik 
şehirlerde yaşayabilmeleri için özveri ile 
çalışmışlardır, bu çalışmalarından dolayı 
tüm emekçilerimize  ve Keçiören Beledi-
ye Başkanı Turgut Altınok’a katkılarından 
dolayı teşekkür ediyorum” dedi.
Çalışmaların ardından Genel Başkan Yar-
dımcımız Yıldız üyelerimize şapka, kalem, 
anahtarlık ve fincan takımı hediye etti. 
Sosyal mesafe kuralına uygun olarak ger-
çekleştirilen çalışmaların ardından hatıra 
fotoğrafı çekildi.

GENEL BAŞKAN YARDIMCIMIZ YILDIZ, 
KEçİÖREN BELEDİYESİ’NDE çALIŞAN 

ÜYELERİMİZLE BİR ARAYA GELDİ
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Genel Yönetim Kurulu üyelerimiz Av. Hü-
seyin Öz, Halil Özdemir, Celal Yıldız ve 
Mehmet Keskin, 11 Mart 2020 tarihinde 
İstanbul Şubelerimizin Başkanlarıyla bir 
araya geldi. Toplantıya Genel Yönetim 
Kurulu Üyelerimizin yanı sıra, İstanbul 1 
No’lu Şube Başkanımız Mustafa Canpo-
lat,  İstanbul 2 No’lu İETT Şube Başkanı-
mız Ahmet Günçe, İstanbul 3 No’lu İETT 
Şube Başkanımız Mustafa İluk, İstanbul 
4 No’lu Şube Başkanımız Reşat Kaya, İs-
tanbul 5 No’lu Şube Başkanımız Mustafa 

Şişman, İstanbul 6 No’lu Şube Başkanımız 
Serdar Cafer Özkul, İstanbul 7 No’lu Şube 
Başkanımız Nizamettin Yurul, İstanbul Şu-
belerimizin Başkan Yardımcıları, Marmara 
Bölge Hukuk Müşavirimiz, Genel Merkez 
ve İstanbul Teşkilatlanma uzmanlarımız 
katıldı. İstanbul’daki Şubelerimizin faa-
liyetlerinin değerlendirildiği toplantıda 
konuşan Genel Başkan Vekilimiz ve HAK-
İŞ Genel Başkan Yardımcısı Av. Hüseyin 
Öz, “Son günlerde sosyal medya üze-
rinden HAK-İŞ Konfederasyonumuza ve 

HİZMET-İŞ Sendikamıza yönelik saldırıları 
esefle kınıyoruz. HAK-İŞ Yönetim Kurulu-
muzun Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler 
Bakanlığı ile yapmış olduğu görüşmeler 
üzerinden, 696 sayılı KHK ile kamu kurum 
ve kuruluşlarında kadroya geçmiş olan işçi 
arkadaşlarımızın algısıyla oynanmak ama-
cıyla bir kampanya yürütülmektedir. Bu 
kampanyalara sessiz kalmıyoruz, kalmaya-
cağız” dedi.
Emekçileri aydınlatmak ve onları doğru 
bilgilendirmek için gerekli açıklamaların 
HAK-İŞ Konfederasyonumuz ve HİZMET-İŞ 
Sendikamız tarafından yapıldığını kayde-
den Öz, 696 sayılı KHK ile kamu kurum 
ve kuruluşları ile belediyelerde kadroya 
geçen emekçilerin HAK-İŞ ve HİZMET-İŞ 
tarafından yapılan açıklamaları takip et-
melerini istedi. Mali İşlerden Sorumlu 
Genel Başkan Yardımcımız Celal Yıldız, 
Teşkilatlanmadan Sorumlu Genel Başkan 
Yardımcımız Halil Özdemir ve Eğitim ve 
Sosyal İşlerinden Sorumlu Genel Başkan 
Yardımcımız Mehmet Keskin ise yaptık-
ları konuşmalarda, şube başkanlarımızın 
sorularını cevaplandırdılar, şubelerimizin 
başkan ve yönetim kurulu üyelerini çalış-
malarından dolayı tebrik ettiler.

YÖNETİM KuRuLu ÜYELERİMİZ, İSTANBuL 
ŞuBE BAŞKANLARIMIZLA BİR ARAYA GELDİ
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MuŞ ŞuBEMİZDEN SAĞLIK çALIŞANLARINA ZİYARET

BuRSA ŞuBEMİZ VE BuRSA BÜYÜKŞEHİR 
BELEDİYESİ’NDEN ORTAK EĞİTİM PROGRAMI

Muş Şubemiz Çin’in Wuhan kentinden başlayan ve tüm 
dünyayı etkisi altına alan Koronavirüs (COVİD-19) salgını-
na karşı mücadele eden Muş Devlet Hastanesi çalışanlarını 
ziyaret etti. Gerçekleştirilen ziyaretle ilgili açıklamalarda 
bulunan Muş Şube Başkanımız Yaşar Kalır, “Sağlık çalışanla-
rımızı Muş Şube olarak önemsiyoruz. Bu salgın günlerinde 
bile onları yalnız bırakmıyoruz. Sıkı sağlık kontrolleri altında 
onların dertlerini dinliyor ve gereken yerlere sıkıntılarını 
iletiyoruz. Arkadaşlarımızın morallerini yerinde gördük. 
İşlerini severek yaptıklarına şahit olduk. Allah kendilerine 
kolaylıklar versin. Emeklerinden ötürü tüm sağlık çalışanla-
rımıza şahsım ve sendikam adına teşekkür ediyorum” dedi.

Bursa Şubemiz ve Bursa Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynak-
ları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı üyelerimize yönelik ortak eği-
tim programı düzenledi. 4857 Sayılı İş Kanunu ve 6356 Sayılı 
Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu’nun anlatıldığı eği-
tim SGK Başmüfettişi Mahmut Çolak tarafından verildi. Eğitim 
Programıyla ilgili açıklamalarda bulunan Bursa Şube Başkanımız 
Mustafa Yavuz, “Programın hazırlanmasında emeği olan Bursa 
Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başka-
nı Numan Şeker ve Eğitim Şube Müdürü Aynur Yıldız Tezgör’e 
buradan teşekkürlerimi sunuyorum. Eğitim sayesinde üyeleri-
mizin kafalarında ki birçok soruya cevap bulduk. Sendikamızın 
‘Eğitilmeyen Öğütülür’ felsefesinden yola çıkarak gerçekleştir-
diğimiz eğitimimizin hayırlara vesile olmasını diliyorum” dedi.
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GENEL BAŞKAN VEKİLİMİZ ÖZ, VEfAT EDEN ÜYEMİZİN 
AİLESİNE KAZA SİGORTASI çEKİNİ TESLİM ETTİ

VEfAT EDEN ÜYEMİZİN ACILI AİLESİNE 50 BİN TL’LİK 
fERDİ KAZA SİGORTASI çEKİ

Genel Başkan Vekilimiz ve HAK-İŞ Genel Başkan Yardımcı-
sı Av. Hüseyin Öz, Hacettepe Üniversitesi Hastaneleri’nde 
çalışırken elim bir trafik kazası sonucu vefat eden üyemiz 
merhume Navruz Yalçın’ın ailesine Sendikamızın sosyal so-
rumluluk projesi olan kaza sigortası çekini teslim etti.
50 bin TL değerinde ki ferdi kaza sigortası çeki Genel Baş-
kan Vekilimiz Öz tarafından merhume üyemizin eşi Kamber 
Yalçın ve oğlu Ali Mert Yalçın’a teslim edildi.
Gerçekleştirilen teslim töreninde Ankara 2 No’lu Şube Baş-
kanımız Recep Dere de yer aldı.

Mersin’e bağlı Akdeniz Belediyesi’nde çalışırken elim bir iş 
kazası sonucu hayatını kaybeden merhum üyemiz Süley-
man Seyrek’in acılı ailesine 50 bin TL’lik ferdi kaza sigortası 
çeki verildi.
Sendikamızın sosyal sorumluluk projesi olan ferdi kaza si-
gortası çeki, Tarsus Şube Başkanımız Hüseyin Gün ve Akde-
niz Belediye Başkanı Mustafa Muhammet Gültak tarafın-
dan merhum üyemizin ailesine teslim edildi.

GÜMÜŞHANE’DE VEfAT EDEN ÜYEMİZİN 
AİLESİNE KAZA SİGORTASI çEKİ TESLİM EDİLDİ

Gümüşhane’ye bağlı Şiran Belediyesi’nde çalışırken elim bir 
kaza sonucu vefat eden üyemiz merhum Fatih Yılmaz’ın aile-
sine kaza sigortası çeki teslim edildi. Sendikamızın sosyal so-
rumluluk projesi olan 50 bin tutarındaki kaza sigortası çeki, 
Trabzon Şube Başkanımız İsmail Hakkı Kaplan, Şiran Belediye 
Başkanı Mutlu Özel, Şiran Belediyesi iş yeri sendika temsilci-
lerimiz Barış Gündoğan ve Kübra Yılmaz tarafından acılı aile-
ye teslim edildi. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Trabzon 
Şube Başkanımız İsmail Hakkı Kaplan, “Öncelikle vefat eden 
Fatih kardeşimize Yüce Allah’tan rahmet diliyorum. HİZMET-İŞ 
Sendikası olarak her zaman üyelerimizin ve ailelerinin yanın-
dayız. Zaman zaman böyle üzücü olaylar başımıza geliyor. Biz-
lerde böyle üzücü olaylar karşısında bir nebze olsun ailelerin 
yanında olmaya çalışıyoruz. Görevi başında ekmek parası için 
vefat eden tüm emekçilerin ruhları şad olsun. Allah ailelerine 
sabırlar versin” dedi.
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MANİSA/SOMA’DA EVİ YANAN ÜYEMİZE YARDIM ELİ

SENDİKAMIZDAN MANİSA/KIRKAĞAç’TAKİ 
MAĞDuR ÜYEMİZE YARDIM

BALIKESİR’DE VEfAT EDEN ÜYEMİZİN AİLESİNE 
KAZA SİGORTASI çEKİ TESLİM EDİLDİ

Manisa’ya bağlı Soma Belediyesi’nde çalışan ve geçtiğimiz 
günlerde evi yanan üyemiz Veli Gök’e Sendikamız ve Soma 
Belediyesi ortaklaşa yardımda bulundu.
Yardım kapsamında gönderilen çeki Manisa Şube Başkanı-
mız Turan Karafil ve Soma Belediye Başkanı Ali Tulup mağ-
dur aileye teslim etti. Konuyla ilgili açıklama yapan Manisa 
Şube Başkanımız Turan Karafil, “42 yıldır olduğu gibi bu-
günde üyelerimizin yanındayız. HİZMET-İŞ olarak biz hem 
üyelerimizin çalışma hayatlarında yaşadıklarıyla hem de 
aile hayatında yaşadıklarıyla ilgiliyiz. Onların derdi bizim 
derdimiz. İnşallah bu çek Veli kardeşimizin bir nebze olsun 
yaşadıklarını atlatmasına vesile olur. Allah bir daha böyle 
elim hadiseler yaşatmasın” dedi.

Manisa’ya bağlı Kırkağaç Belediyesi’nde çalışan ve geçtiği-
miz günlerde evi yanan üyemiz Salih Güler’e Sendikamız ve 
Kırkağaç Belediyesi ortaklaşa yardımda bulundu.
Bu kapsamda gönderilen yardım çeki Manisa Şube Baş-
kanımız Turan Karafil ve Kırkağaç Belediye Başkanı Yaşar 
İsmail Gedüz tarafından üyemize ve ailesine teslim edildi.
Sendikamızın her zaman üyelerinin yanında olduğunu be-
lirten Manisa Şube Başkanımız Turan Karafil, “HİZMET-İŞ 
Sendikası’nın şube başkanları olarak bizler üyelerimizin 
yaşamlarını kolaylaştırmak, hayat standartlarını arttırmak 
amacındayız. Bazen böyle olumsuz olaylar bizleri derinden 
üzüyor. Burada bizlere düşen üyelerimizin yanında olmak 
elimizden geldiğince destek olmaktır.  Yüce Allah bir daha 
böyle sıkıntılar yaşatmasın” şeklinde konuştu.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı’n-
da görevi başında iken trafik kazasında hayatını kaybeden 
merhum üyemiz Kerem Dolan’ın acılı ailesine 50 bin TL’lik 
kaza sigortası çeki teslim edildi.
Sendikamızın sosyal sorumluluk projesi olan ferdi kaza si-
gortası çeki, Balıkesir Şube Başkanımız Savaş Dal ve Balıke-
sir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Halil Yılmaz 
tarafından merhum üyemizin ailesine teslim edildi.
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TOPLUMDA
BEZ MASKE
KULLANIMI
MASKE KİŞİYE ÖZEL OLMALIDIR.
HER BİREY SADECE KENDİSİNE AİT OLAN MASKEYİ KULLANMALIDIR. 

COVID-19’dan korunmada esas olan 
SOSYAL MESAFENİN (3-4 ADIM) KORUNMASI ve EL TEMİZLİĞİDİR.

KULLANDIĞINIZ BEZ MASKELERİ
MUTLAKA SU VE DETERJANLA YIKAYIN.
ÇIKARDIĞINIZ BEZ MASKEYİ
YIKAMADAN TEKRAR KULLANMAYIN.

Maske takmadan önce 
ellerinizi en az 20 saniye 
su ve normal sabunla 
yıkayın veya alkol içerikli 
el antiseptiği ile 20-30 
saniye ovalayın.

Maskenin ağız ve 
burnunuzu tamamen 
kapattığından emin 
olun. Maske bu bölgelere 
tam olarak oturmalı ve 
yüzünüzle maske 
arasında boşluk 
kalmamalıdır.

Nemlenen veya kirlenen 
maskenizi değiştirin, 
bunun için çantanızda 
veya yanınızda birden 
fazla maske taşıyın. 

Yüzünüze uygun ölçüde 
ve rahat nefes alıp 
vermenizi sağlayan 
pamuklu kumaştan 
yapılmış bir maske 
kullanın. 

Maskeyi takarken 
maskenin iç yüzüne 
dokunmayın. Maskeyi 
kulağa takılan 
lastiklerinden veya başın 
arkasında bağlanan 
iplerinden tutarak takın.

Temiz ve kirli maskeleri 
ayrı naylon torbalarda 
taşıyın.

Çocuklarınız için onların 
yüzlerine uyacak ölçüde bir 
maske kullanın.

DİKKAT: Bez maske; 2 yaşın 
altındaki çocuklarda, solunum 
sıkıntısı olanlarda, şuuru kapalı 
olanlarda ve maskeyi yardımsız 
çıkarıp takmada engeli 
olanlarda kullanılmamalıdır.

Maskeyi asla çenenizin 
altına veya başınızın 
üstüne yerleştirerek 
kullanmayın.

Maskeyi çıkarırken burun, 
ağız ve çeneyi içine alan, 
yoğun kirlenmenin 
gerçekleştiği ön kısmına 
dokunmadan kulağa takılan 
lastiklerinden veya başın 
arkasında bağlanan 
iplerinden tutarak çıkarın. 
Bu esnada ağız, burun veya 
gözünüze temas etmeyin.

Kullanıp çıkardığınız bez 
maskeleri su ve deterjan 
ile yıkayın. 

Maskenizi yıkadıktan 
sonra kurumasını 
bekleyin, kullanmadan 
önce sıcak ve kuru 
ütüleyin.

Maskeyi çıkardıktan sonra
İç ve dış kısmına dokunmayın.

Maskenizi yıkadıktan sonra tekrar 
kullanacaksanız yanınızda ayrıca 
bulundurduğunuz başka bir temiz 
naylon torba içine koyun.

Maskenizi bir daha 
kullanmayacaksanız çöpe atın.

Maskeyi çıkardıktan sonra ellerinizi en 
az 20 saniye su ve normal sabunla 
yıkayın veya alkol içerikli el 
antiseptiği ile 20-30 saniye ovalayın.

Temiz 
Bez 
Maske Kirli 

Bez 
Maske

1 2 3

4 5 6

7 8 9

10 11 12
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GENEL BAŞKAN YARDIMCIMIZ ÖZDEMİR, 
GAZİANTEP’TE ZİYARETLERDE BULUNDU

Genel Başkan Yardımcımız Halil Özdemir, 
27 Mayıs 2020 tarihinde Gaziantep’te bir 
dizi ziyaretlerde bulundu.
Teşkilatlanmadan Sorumlu Genel Başkan 
Yardımcımız Özdemir ilk olarak Gazian-
tep’e bağlı Şahinbey Belediyesi iştiraki 
Katılım A.Ş. Genel Müdürü Adem Erkan’ı 
makamında ziyaret etti.
Genel Başkan Yardımcımız Özdemir’e 
ziyaretinde Gaziantep 2 No’lu Şube Baş-
kanımız Ahmet Hoşaf ve Şube Yönetim 
Kurulu üyelerimiz eşlik etti.
Genel Başkan Yardımcımız Özdemir zi-
yarette Şahinbey Belediyesi’nde çalışan 
üyelerimizin durumlarıyla ilgili Katılım 
A.Ş Genel Müdürü Adem Erkan ile bilgi 
alışverişinde bulundu.
Özdemir Gaziantep 1 No’lu ve 
Gaziantep 2 No’lu Şubelerimizle 
İstişare Toplantısı Düzenledi
Genel Başkan Yardımcımız Halil Özdemir 
Gaziantep ziyaretleri kapsamında Gazi-
antep 1 No’lu ve Gaziantep 2 No’lu Şu-
belerimizle istişare toplantısı düzenledi.
Düzenlenen toplantıya Genel Başkan Yar-
dımcımız Özdemir’in yanı sıra Gaziantep 

1 No’lu Şube Başkanımız Halil İbrahim 
Tanrıöver, Gaziantep 2 No’lu Şube Baş-
kanımız Ahmet Hoşaf ve Şubelerimizin 
Yönetim Kurulu Üyeleri katıldı.
Toplantıda yaptığı konuşmada Gazian-
tep’in kadim medeniyetimizin önemli bir 
şehri olduğunu belirten Özdemir, “Gazi-
antep önemli bir ticaret ve sanayi ken-
tidir. Bu şehirde kardeşliğin, dostluğun 
ve birlikte yaşamanın güzel bir örneğini 
görüyoruz. Bu mozaiğin mimarı şehri 

yönetenler, çalışanlarımız ve Gaziantepli-
lerdir. HİZMET-İŞ olarak burada köklü bir 
geçmişe sahibiz. Burada yakın zamanda 
ikinci şubemizi kurduk ve çalışmalarımıza 
başladık. 
Gaziantep için emek veren tüm emek-
çilerimiz adına burada daha güzel işlere 
imza atacağımıza inanıyorum. Toplantı-
mızı düzenleyen ve katılan tüm mesai ar-
kadaşlarıma teşekkürlerimi sunuyorum” 
dedi.
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Genel Başkan Yardımcımız Halil Özdemir, 
28 Mayıs 2020 tarihinde Mardin‘de bir 

dizi ziyaretler gerçekleştirdi. Teşkilatlan-
madan Sorumlu Genel Başkan Yardımcı-

mız Halil Özdemir ilk olarak Mardin Valisi 
ve Mardin Büyükşehir Belediyesi Başkan 
Vekili Mustafa Yaman’ı makamında ziya-
ret etti.
Ziyaretinde Özdemir’e Mardin İl Başka-
nımız Eşref Cihan eşlik ederken, üyele-
rimizin durumlarıyla ilgili karşılıklı görüş 
alışverişinde bulunuldu.
Ziyaret sonrası Mardin Büyükşehir Be-
lediyesi İdari Genel Sekreter Yardımcısı 
Zeyni Teker’i de ziyaret eden Genel Baş-
kan Yardımcımız Özdemir, Teker’e göre-
vinde başarılar diledi.
Özdemir’den Artuklu Belediye 
Başkanı Tutaşı’na Ziyaret 
Genel Başkan Yardımcımız Halil Özdemir 
Mardin temasları kapsamında ikinci zi-
yaretini Mardin’e bağlı Artuklu Belediye 
Başkanı Abdülkadir Tutaşı’nı makamında 
ziyaret ederek gerçekleştirdi.
Özdemir’e ziyaretinde yine Mardin İl Baş-
kanımız Eşraf Cihan eşlik ederken, ziya-
rette Artuklu Belediyesi’nin Koronavirüs 
sürecinde yaptığı çalışmalarla ilgili bilgi 
alan Özdemir, sendikal konularla Artuk-
lu Belediye Başkanı Tutaşı’yla bir istişare 
gerçekleştirdi.
AK Parti Mardin İl Başkanlığına 
Ziyaret
Genel Başkan Yardımcımız Halil Özdemir, 
Mardin temasları kapsamında son ziyare-
tini AK Parti Mardin İl Başkan Faruk Kılıç’a 
gerçekleştirdi. Kılıç’a görevinde başarılar 
dileyen Genel Başkan Yardımcımız Özde-
mir, Mardin temaslarını sonlandırdı.

GENEL BAŞKAN YARDIMCIMIZ ÖZDEMİR, 
MARDİN’DE ZİYARETLERDE BULUNDU
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Konfederasyonumuz HAK-İŞ’in “Emeğe 
Saygı” temasıyla düzenlediği geleneksel 
Uluslararası Kısa Film Yarışması bu yıl do-
kuzuncu kez düzenlenecek.

Geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi Kültür ve 
Turizm Bakanlığı’nın katkılarıyla ulusla-
rarası alanda gerçekleştirilecek olan Kısa 
Film Yarışması’na başvurular, 15 Eylül 

2020 tarihine kadar kabul edilecek. Yarış-
manın bu yılki özel temasını önceki yıllar-
da olduğu gibi “Emek” oluşturacak.
Teşkilat mensuplarımız ve üyelerimizi ya-
rışmaya katılmaya davet ediyoruz
Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Ge-
nel Başkan Yardımcımız Mehmet Keskin, 
“HİZMET-İŞ olarak geçen yıl düzenlenen 
HAK-İŞ Uluslararası Kısa Film Yarışması’n-
da dört ödüle layık görüldük. Bu yılki ya-
rışmada da Türkiye’nin dört bir yanında 
bulunan teşkilatımızın geniş katılımlarını 
arzu ediyoruz” şeklinde konuştu.
HAK-İŞ Uluslararası Kısa Film Yarışma-
sı’nın alanında önemli bir yere sahip 
olduğunu belirten Keskin, teşkilat men-
suplarımız ve üyelerimizi yarışmaya katıl-
maya davet etti.

HAK-İŞ 
ULUSLARARASI 

KISA FİLM 
YARIŞMASI’NA 

ÇAĞRI
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Sendikamız ile Kayseri Büyükşehir Beledi-
yesi ve 15 ilçe belediyesi arasında toplu iş 
sözleşmesi imzalandı.
Toplu iş sözleşmesi Kayseri Büyükşehir Be-
lediyesi iştiraki KASKİ Genel Müdürlüğü, 
Akkışla, Bünyan, Develi, Felahiye, Hacılar, 
Kocasinan, Melikgazi, Özvatan, Pınarbaşı, 
Sarıoğlan, Sarız, Talas, Tomarza, Yahyalı ve 
Yeşilhisar belediyelerinde çalışan üyeleri-
mizi kapsıyor.
Kayseri Büyükşehir Belediyesi Meclis Sa-
lonu’nda 10 Mart 2020 tarihinde gerçek-
leştirilen toplu imza törenine Genel Başka-
nımız Mahmut Arslan, Kayseri Büyükşehir 
Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, 
Genel Başkan Vekilimiz ve HAK-İŞ Genel 
Başkan Yardımcısı Av. Hüseyin Öz, Genel 
Başkan Yardımcımız Halil Özdemir, Kayseri 
Şube Başkanımız Serhat Çelik, KASKİ Ge-
nel Müdürü Özgür Özdemir, Melikgazi Be-
lediye Başkanı Dr. H. Mustafa Palancıoğlu, 
Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolak-
bayrakdar, Talas Belediye Başkanı Mustafa 
Yalçın, Akkışla Belediye Başkanı Ayhan As-
lan, Bünyan Belediye Başkanı Özkan Altun, 
Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, 
Felahiye Belediye Başkanı Vural Coşkun, 
Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, 
Özvatan Belediye Başkanı Halit Demir, Sa-
rız Belediye Başkanı Baki Bayrak, Tomarza 
Belediye Başkanı Davut Şahin, Yahyalı Be-
lediye Başkanı Esat Öztürk, Yeşilhisar Bele-
diye Başkanı Halit Taşyapan, HAK-İŞ’e bağlı 
sendikaların Kayseri İl Başkanları, iş yeri 
sendika temsilcilerimiz, üyelerimiz ve çok 

sayıda basın mensubu katıldı. Program, 
saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunması 
ile başladı. İdlib şehitlerimiz başta olmak 
üzere tüm şehitlerimiz için Kur-an’ı Kerim 
tilaveti gerçekleştirildi.
Toplu Sözleşme Kayseri’nin 
Uzlaşmacı Kültürünün Yansımasıdır
Genel başkanımız Mahmut Arslan, toplu 
sözleşmesi töreninde Kayseri’de ortaya 
çıkan birlik ve beraberliğin önemini vur-
gulayarak, Kayseri Büyükşehir Belediye 
Başkanı ve İlçe Belediye Başkanlarının da-
yanışma içerisinde olmasının memnuniyet 
verici olduğunu söyledi. Arslan, “Bu birlik 
ve beraberlik şehrin uzlaşmacı ve dayanış-
macı kültürünün göstergesi, büyükşehir 
belediyesi ve ilçe belediye başkanlarımız 
ile emekçilerimizin başarısıdır.” Türkiye’nin 
zor bir dönemden geçtiğini belirten Arslan, 

“Böylesi zor bir dönemde makroekonomik 
veriler olumlu gelse de halen işsizlik, ka-
yıt dışı, vergiden kaynaklı sorunlarımız var. 
Pek çok zorluklarına rağmen masa başın-
da emekçilerin haklarını müzakere etmek, 
sözleşmeyi kavga etmeden sonuçlandır-
mış olmak önemlidir” dedi.
Vatanımız İçin Fedakârlık 
Gerekiyorsa En Önde Biz Olmalıyız
Kayseri’de ortaya çıkan dayanışma anla-
yışını yaygınlaştırmak gerektiğini belirten 
Arslan, Kayseri Büyükşehir ve ilçe beledi-
yeleriyle sağlanan birlikteliğin bir Türkiye 
örneği olduğunu vurguladı.
Bağımsız bir devletin, özgür bir cumhuri-
yetin vatandaşı olmanın önemine vurgu 
yapan Arslan, şöyle konuştu: ”Suriye’de, 
Irak’ta, Libya’da, Afganistan’da, Arakan‘da, 
Filistin’de, Somali’de yaşananlar vatan ve 

KAYSERİ BüYüKŞEHİR BELEDİYESİ VE  
15 İLÇE BELEDİYESİ İLE TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ 
İMZALANDI
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özgürlüğün ne kadar kıymetli olduğunu 
bize göstermektedir. Sorunlarımız olabilir, 
ekonomik sıkıntılarımız olabilir, bunların 
hepsini aşabiliriz ama toprağımız, vata-
nımız, bayrağımız ve bağımsızlığımız yok 
olursa bunların hiçbirisinin önemi yok de-
mektir. 
Bugünlerde ülkemiz için ne fedakârlık ge-
rekiyorsa en önde biz olmalıyız. HAK-İŞ ve 
HİZMET-İŞ olarak bütün darbelere karşı 
direndik, 12 Eylül, 28 Şubat ve 15 Tem-
muz’da direndik. Şartlar ne olursa olsun 
ülkemizin bağımsızlığı, birliği, beraberli-
ği için bayrağımız, inancımız, ezanımız, 
Kur’an’ımız için ne gerekiyorsa yapmaya 
ve bu mücadeleyi göstermeye kararlıyız. 

Bu anlayışta olan belediye başkanlarıyla 
çalışmak ve onlarla beraber çalışmaktan 
büyük bir onur duyuyoruz.”
“Birlikteliğin Bereketini Yaşıyoruz”
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı 
Memduh Büyükkılıç törende yaptığı ko-
nuşmada Kayseri’de birlikteliğin bereketini 
yaşadıklarını söyleyerek, “Kayseri’de bir 
aile anlayışında çalışıyoruz ve dayanışma-
nın en güzel örneklerini sergiledik. Kayseri 
belediyeciliğindeki uyumun tüm Türki-
ye’de olmasını temenni ediyorum. Kayse-
ri’ye daha iyi hizmet vermek için çalışıyo-
ruz. Tüm belediye çalışanlarına verdikleri 
emek için teşekkür ediyorum” dedi.
Törende konuşan Genel Başkan Yardımcı-

mız Halil Özdemir, Kayseri’dekine benzer 
toplu sözleşmenin Türkiye’nin başka bir 
yerinde görülemeyeceğini ifade ederek, 
“Kayserimiz her alanda liderliğini gösteren 
bir kentimizdir, toplu iş sözleşmelerinde 
de liderliğini göstermiştir” dedi.
ücretlerde Yüzde 13 İla 17 Arasında 
Artış Sağlandı
Kayseri Şube Başkanımız Serhat Çelik, bazı 
belediyelerle bir yıl bazıları ile iki ve üç 
yıllık sözleşme yapıldığını, sözleşmelerle 
sosyal ve mali haklarda yüzde 13 ile 17 
arasında artış gerçekleştirildiğini söyledi.
Konuşmaların ardından hayırlı olsun te-
mennileriyle toplu sözleşmelere imzalar 
atıldı.
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Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 10 
Mart 2020 tarihinde Sendikamız ile Sivas 
Belediyesi şirketi ÖZBELSAN A.Ş. arasında 
gerçekleştirilen toplu iş sözleşmesi imza 
törenine katıldı.
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi 4 Eylül 
Kültür Merkezi Keykavus Salonu’nda 
gerçekleştirilen toplu iş sözleşmesi imza 
törenine Genel Başkanımız Arslan, Sivas 
Belediye Başkanı Av. Hilmi Bilgin, Genel 
Başkan Vekilimiz ve HAK-İŞ Genel Başkan 
Yardımcısı Av. Hüseyin Öz, Genel Başkan 

Yardımcımız Halil Özdemir, Sivas Beledi-
ye Başkan Yardımcıları, ÖZBELSAN Ge-
nel Müdürü Ahmet Kuzu, HAK-İŞ’e bağlı 
sendikaların Sivas İl Başkanları, iş yeri 
sendika temsilcimiz, üyelerimiz ve basın 
mensupları katıldı.
Özbelsan’da Örnek Bir Sözleşme 
İmzaladık
Toplu iş sözleşmesi töreninde konuşan 
Genel Başkanımız Mahmut Arslan, Sivas 
Belediyesi iştiraki ÖZBELSAN’da imza-
lanan toplu iş sözleşmesinin örnek bir 

sözleşme olduğunu kaydetti. ÖZBEL-
SAN’da imzalanan toplu iş sözleşmesinin 
önümüzdeki dönemde yapılacak sözleş-
melere örnek teşkil edeceğini kaydeden 
Arslan, “ÖZBELSAN’da arzu ettiğimiz bir 
sözleşmeyi masada gerçekleştirmek için 
çok çaba sarf ettik. Bu sözleşme önümüz-
deki dönemde yapılacak sözleşmelerin 
nasıl yapılacağını işaret etmektedir. Be-
lediyenin kaynakları arttıkça ÖZBELSAN 
çalışanlarının kazanımları daha da arta-
cak.  Önümüzdeki yıllarda belediyenin 

SİVAS BELEDİYESİ İŞTİRAKİ ÖZBELSAN’DA  
TOPLU SÖZLEŞME COŞKUSU
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tüm hizmetleri ÖZBELSAN üzerinden 
yürüyecek” dedi. ÖZBELSAN çalışanlarını 
tebrik eden Arslan, “Bizim toplu iş söz-
leşmelerimizde ilkelerimiz var. Bir toplu 
iş sözleşmesinde iş güvencemiz varsa, 
sözleşme ile elde ettiğimiz imkânları za-
manında alabiliyorsak ve bu sözleşme ile 
iş yerinde iş barışını sağlayabiliyorsak bu 
sözleşme iyi bir sözleşmedir. Bugün bura-
da imzaladığımız sözleşme bu noktada iyi 
bir sözleşmedir. Bu toplu iş sözleşmemi-
zin kavga etmeden, birbirimizi üzmeden, 
yüksek hakeme gitmeden masada imza-
lanmış olması bizim için çok değerlidir” 
ifadelerini kullandı.
“İki Bin Beş Yüz Kişilik Bir Aileyiz”
Sivas Belediye Başkanı Av. Hilmi Bilgin 
de “Biz seçim öncesi sözlerimizi tutmak 
için elimizden geleni yapıyoruz. 350 bin 

hemşerimize 2 bin 5 yüz kişilik bir aile ile 
hizmet ediyoruz. Eğer Sivaslılar belediye 
başarılı diyorsa, bu, emekçilerin sayesin-
de olmuştur. Belediyemizin imkanları öl-
çüsünde toplu iş sözleşmesini imzaladık. 
Bu sözleşmede emeği geçen genel mü-
dürümüze, birim müdürlerimize, sendika 
başkanımız ve yönetimine teşekkür edi-
yorum. İmzaladığımız sözleşme hayırlı ol-
sun” diye konuştu. ÖZBELSAN Genel Mü-
dürü Ahmet Kuzu da sözleşmede emeği 
geçen herkese ayrı ayrı teşekkür ederek, 
sözleşmenin tüm çalışanlara hayır olması 
dileğinde bulundu.
Şube başkanımız Nihat Şimşek ise sözleş-
menin gerçekleşmesinde emeği geçenle-
re teşekkür ederek, sözleşmenin Sendi-
kamıza, Sivas belediyesine ve üyelerimize 
hayırlı olmasını temenni etti.

ÖZBELSAN’da arzu ettiğimiz 
bir sözleşmeyi masada 

gerçekleştirmek için çok 
çaba sarf ettik. Bu sözleşme 

önümüzdeki dönemde 
yapılacak sözleşmelerin 
nasıl yapılacağını işaret 
etmektedir. Belediyenin 

kaynakları arttıkça 
ÖZBELSAN çalışanlarının 

kazanımları daha da artacak.  
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Genel Başkan Vekilimiz ve HAK-İŞ Genel 
Başkan Yardımcısı Av. Hüseyin Öz, 2 Mart 
2020 tarihinde Sendikamız ile Trabzon 
Büyükşehir Belediyesi ve TİSKİ arasında 
imzalanan toplu iş sözleşmesi imza töre-
nine katıldı.
Toplu iş sözleşmesi imza törenine Genel 
Başkan Vekilimiz Öz’ün yanı sıra, Trabzon 
Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zor-
luoğlu, TİSKİ Genel Müdürü Ali Teketaş, 
Trabzon Şube Başkanımız İsmail Hakkı 
Kaplan, Trabzon Büyükşehir Belediyesi 
Genel Sekreteri Ahmet Adanur, Trabzon 

Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter 
Yardımcıları Mehmet Yanık, Av. Mustafa 
Kurtuluş, işyeri sendika temsilcilerimiz, 
üyelerimiz ve basın mensupları katıldı.
Türkiye olarak çok zor günlerden geçti-
ğimizi belirten Genel Başkan Vekilimiz 
Av. Hüseyin Öz, “Her şeyden önce, geç-
tiğimiz günlerde şehit verdiğimiz Meh-
metçiklerimize Allah’tan rahmet, kederli 
ailelerine sabır diliyorum. Ayrıca hain sal-
dırıdan yaralı olarak kurtulan askerlerimi-
ze acil şifalar diliyorum. Cumhurbaşkanı-
mız Recep Tayyip Erdoğan başta olmak 

üzere tüm devlet yöneticilerimize basiret 
ve kolaylıklar diliyorum.  Allah ülkemize 
bir daha böyle acılar yaşatmasın” dedi.
“Trabzon’da 20 Yıllık 
Örgütlülüğümüz Var”
Trabzon Büyükşehir Belediyesi ile imza-
lanan toplu iş sözleşmesinin hayırlara 
vesile olmasını dileyen Genel Başkan Ve-
kilimiz Öz, “Trabzon Büyükşehir Belediye-
si’ne bağlı TİSKİ Genel Müdürlüğü ile on 
birinci dönem toplu iş sözleşmesini imza-
lıyoruz. Sendika olarak Trabzon’da 20 yıl-
lık örgütlülüğümüz var. Bu süre içerisinde 

GENEL BAŞKAN VEKİLİMİZ ÖZ, TRABZON’DA 
TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ TÖRENİNE KATILDI
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farklı belediye başkanlarımızla çalıştık. 
Hem güzel hem zor günlerimiz oldu. Zor 
günleri geride bıraktık, bugün güzel bir 
gündeyiz. Çünkü toplu iş sözleşmemizde 
kriter olarak aldığımız enflasyon oranının 
neredeyse iki katı bir ücret artışından 
bahsediyoruz” ifadelerini kullandı.
Toplu İş Sözleşmesinin Kriterleri
Toplu iş sözleşmeleri imzalanırken üç 
önemli kriterimiz olduğunu belirten Ge-
nel Başkan Vekilimiz, “Birincisi, imzala-
dığımız toplu iş sözleşmesinin hükümle-
rinin 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” dedi.

“Belediyemize ve Çalışanlarımıza 
Çok Büyük Bir Yükümlülük 
Düşüyor”
Trabzon’un Kadim şehirlerden biri oldu-
ğunu belirten Genel Başkan Vekilimiz Öz, 
şöyle konuştu: “Burası Anadolu’muzun 
geçmişine tanıklık etmiş önemli bir şeh-
rimizdir. Trabzon, Osmanlı’nın büyüyüp 
serpilmesini sağlayan en önemli şehirler-
dendir. Burası tıpkı Amasya gibi Manisa 
gibi Osmanlı şehzadelerinin yetiştirildiği, 
yani bir nevi Padişahlar şehridir. Böylesi 
önemli bir şehirde yaşamak, böyle bir 
şehre hizmet etmek çok önemlidir. Bu 
şehre ne yapsanız, ne söyleseniz insan-
ların gözlerine az geliyor. Çünkü Trabzon 
her zaman daha çoğuna alışmış ve her 
zaman daha fazlasına layık bir şehirdir. 
Hal böyle olunca belediyemize ve ça-
lışanlarımıza çok büyük yükümlülükler 
düşüyor. Burada hepimize düşen görev, 
Trabzon’da medeniyetin daha da yüksel-
mesi için daha büyük çabalar göstermek-
tir.”

Zorluoğlu: “Sözümüzü Tutup 
Geçmişten Gelen Sorunları 
Çözüyoruz”
‘Veren el alan elden üstündür’ Hadis-i 
Şerifini hatırlatan Trabzon Büyükşehir 
Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu ise, 
“Van’da görev yaptığımız dönemde Ge-
nel Başkan Vekil Av. Hüseyin Öz ile birlik-
te Vanlı emekçiler adına çok anlamlı bir 
toplu iş sözleşmesine imza atmıştık. Şim-
di de Trabzon da Başkanımızla çok güzel 
bir sözleşmeye imza atıyoruz.  Seçimler-
den önce iş başına gelirsek işçilerimizin 
sorunlarını çözüme kavuşturacağımızı 
söyledik. Şimdi sözümüzü tutup geç-
mişten gelen sorunları çözüyoruz. Toplu 
iş sözleşmesinin başta belediyemize, siz 
değerli işçi kardeşlerimize ve şehrimize 
hayırlı olmasını diliyorum” dedi.
Toplu iş sözleşmesi imza töreninde bir 
selamlama konuşması yapan Trabzon 
Şube Başkanımız İsmail Hakkı Kaplan da, 
toplu iş sözleşmesinin hayırlara vesile ol-
masını diledi.

Öz, “Trabzon Büyükşehir 
Belediyesi’ne bağlı TİSKİ 
Genel Müdürlüğü ile on 
birinci dönem toplu iş 

sözleşmesini imzalıyoruz. 
Sendika olarak Trabzon’da 

20 yıllık örgütlülüğümüz 
var. Bu süre içerisinde farklı 

belediye başkanlarımızla 
çalıştık. Hem güzel hem zor 
günlerimiz oldu. Zor günleri 
geride bıraktık, bugün güzel 

bir gündeyiz. 
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Genel Başkan Yardımcımız Celal Yıldız, 5 
Mart 2020 tarihinde Sendikamız ile Yoz-
gat Belediyesi arasında imzalanan toplu 
iş sözleşmesi imza törenine katıldı.
Törene Mali İşlerden Sorumlu Genel Baş-
kan Yardımcımız Yıldız’ın yanı sıra Yozgat 
Belediye Başkanı Celal Köse, Yozgat Şube 
Başkanımız Ferman Zararsız, Yozgat Be-
lediye Başkan Yardımcıları Murat Tanış-

man ve Hasan Erol, Yozgat Şube Başkan 
Yardımcılarımız İsmail Ekici ve Veysel 
Karabulut ile iş yeri sendika temsilcimiz 
katıldı.
Toplu iş sözleşmesi imza töreninde ko-
nuşan Genel Başkan Yardımcımız Celal 
Yıldız, “Emekçi kardeşlerimizin altın te-
rinin ve emeğinin karşılığını zamanında 
ödeyen Yozgat Belediye Başkanı Celal 

Köse’ye teşekkürlerimi sunuyorum.  İm-
zalanan toplu iş sözleşmesinin Sendika-
mıza, üyelerimize ve belediyemize hayırlı 
olmasını diliyorum” dedi.
Köse; “Çalışanlarımız İçin En İyi 
ücret Zammını Yaptık”
İmza töreninde konuşan Yozgat Beledi-
ye Başkanı Celal Köse ise “Belediyemizin 
imkanları doğrultusunda çalışanlarımız 
için en iyi ücret zammını yaptık. Beledi-
yemizin şirketinde,  gece gündüz deme-
den çalışan emekçi kardeşlerimizin de hiç 
şüphesi olmasın, vakti zamanı geldiğinde 
belediyemizin imkanları dahilinde en iyi 
toplu iş sözleşmeyi imzalayacağız” şeklin-
de konuştu.
Toplu iş sözleşmesi imza töreninde ko-
nuşan Yozgat Şube Başkanımız Ferman 
Zararsız, “Toplu iş sözleşmemize katılan 
Genel Başkan Yardımcımız Celal Yıldız’a 
teşekkürlerimi sunuyorum. Toplu iş söz-
leşmemiz kapsamında üyelerimizin üc-
retlerine sosyal haklar hariç %27 zam 
yapıldı” dedi.

GENEL BAŞKAN YARDIMCIMIZ YILDIZ, YOZGAT’TA 
TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ TÖRENİNE KATILDI
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Sendikamız ile Şanlıurfa Büyükşehir Beledi-
yesi arasında bir süredir devam eden toplu iş 
sözleşmesi görüşmeleri anlaşmayla sonuçla-
narak iki yıllık olarak imzalandı.
Toplu iş sözleşmesi Şanlıurfa Şube Başkanı-
mız Seydi Eyyüpoğlu ile Şanlıurfa Büyükşehir 
Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül ara-
sında imzalandı. İmzalanan toplu iş sözleşme-
sine göre; üyelerimizin ücretlerine ve sosyal 
haklarına birinci yıl %12, ikinci yıl ise gerçek-
leşecek enflasyon oranında zam yapılacak.
Toplu iş sözleşmesi görüşmelerini karşılık-
lı anlayış içerisinde yürüttüklerini belirten 
Şanlıurfa Şube Başkanımız Seydi Eyyüpoğ-
lu, “Toplu iş sözleşmesinin imzalanmasında 
emeği geçen Genel Başkanımız Mahmut Ars-
lan’a, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı-
mız Zeynel Abidin Beyazgül’e, Genel Başkan 
Yardımcılarımız Av. Hüseyin Öz ve Halil Özde-
mir’e, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri 
Mahmut Kırıkçı’ya, HAK-İŞ Şanlıurfa İl Başkanı 
Selim Gülsatar’a ve iş yeri sendika temsilcime 
teşekkürlerimi sunuyorum. Ülkemizin Koro-
navirüs ile mücadelesinde halkımız için gece 
gündüz demeden çalışan belediye çalışanları-
mıza imzaladığımız toplu iş sözleşmesi hayırlı 
olsun” dedi.
Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel 
Abidin Beyazgül ise imzalanan toplu iş sözleş-
mesinin tüm çalışanlara hayırlar getirmesini 
temenni etti.

ŞANLIURFA BüYüKŞEHİR BELEDİYESİ İLE İKİ 
YILLIK TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ İMZALANDI
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ADIYAMAN BELEDİYESİ İLE TOPLU İŞ 
SÖZLEŞMESİ İMZALANDI
Sendikamız ile Adıyaman Belediyesi ara-
sında 2020-2021 yıllarını kapsayan toplu 

iş sözleşmesi imzalandı. Toplu iş sözleş-
mesi Adıyaman Şube Başkanımız Hasan 

Kılınç ile Adıyaman Belediye Başkanı Dr. 
Süleyman Kılınç arasında imzalanırken, 
sözleşme kapsamında üyelerimizin üc-
retlerine 2020 yılı için ilk altı ay %6, ikinci 
altı ay %7, 2021 yılı için ilk altı ay %6, ikin-
ci altı ay %7 artı gerçekleşecek enflasyon 
oranında zam yapıldı.
"Hayırlar Getirmesini Diliyorum"
Toplu iş sözleşmesi imza töreninde ko-
nuşan Adıyaman Şube Başkanımız Hasan 
Kılınç, “Toplu iş sözleşmemizin Sendika-
mıza, belediyemize ve Adıyaman için ge-
cesini gündüzüne katarak çalışan emek-
çilerimize hayırlar getirmesini temenni 
ediyorum. Toplu iş sözleşmemizin imza-
lanmasında emeği geçen başta Belediye 
Başkanımız Süleyman Kılınç olmak üzere 
herkese teşekkür ederim” dedi.

Sendikamız ile Bitlis Belediyesi arasın-
da 2020-2023 yıllarını kapsayan toplu iş 
sözleşmesi imzalandı. Toplu iş sözleşmesi 

Muş Şube Başkanımız Yaşar Kalır ve Bit-
lis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay 
arasında imzalanırken, sözleşme kapsa-

mında üyelerimizin ücretlerine ve sosyal 
haklarına birinci yıl %11, ikinci yıl %11, 
üçüncü yıl yine %11 oranında zam yapıldı.
"Hayırlar Getirmesini Diliyorum"
Toplu iş sözleşmesi imza töreninde ko-
nuşan Muş Şube Başkanımız Yaşar Kalır, 
“Öncelikle toplu iş sözleşmemizin Sen-
dikamıza, belediyemize ve Bitlis için ge-
cesini gündüzüne katarak çalışan emek-
çilerimize hayırlar getirmesini temenni 
ediyorum. Toplu iş sözleşmemizin imza-
lanmasında emeği geçen başta Belediye 
Başkanımız Nesrullah Tanğlay olmak üze-
re İnsan Kaynakları Müdürü Abidin Cey-
han’a, Mali işler Müdürü Enver Akyol’a, 
baş temsilcimiz Felemez Gücüm’e ve 
emeği geçenlere teşekkür ederim” dedi.

BİTLİS BELEDİYESİ’NDE TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ SEVİNCİ
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İSTANBUL/SULTANBEYLİ BELEDİYESİ İLE 
TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ İMZALANDI
Sendikamız ile İstanbul’a bağlı Sultanbey-
li Belediyesi arasında bir süredir devam 
eden toplu iş sözleşmesi görüşmeleri an-
laşma ile sonuçlanarak imzalandı.

Toplu iş sözleşmesi İstanbul 5 No’lu Şube 
Başkanımız Mustafa Şişman ile Sultan-
beyli Belediye Başkanı Hüseyin Keskin 
arasında imzalandı.

İki yıl geçerli olacak toplu iş sözleşmesi 
kapsamında üyelerimizin ücretlerine ilk 
yıl %13.5, ikinci yıl ise gerçekleşecek enf-
lasyon oranında zam yapılacak. Sözleşme 
kapsamında ayrıca üyelerimizin sosyal 
haklarına %20 zam yapılacak.
Toplu iş sözleşmesi imza töreninde ko-
nuşan İstanbul 5 No’lu Şube Başkanımız 
Mustafa Şişman, “14. dönem toplu iş söz-
leşmemiz tüm emekçilerimize hayırlı ol-
sun. Sözleşmemizi kırmadan dökmeden 
masada karşılıklı anlayış ile tamamladık. 
Toplu iş sözleşmemizin imzalanmasında 
emeği olan başta Sultanbeyli Belediye 
Başkanı Hüseyin Keskin’e ve ekibine te-
şekkürlerimi sunuyorum. Bu sözleşmey-
le birlikte ilave artış ve yeni haklar elde 
eden üyelerimize hayırlı ve bereketli ol-
masını diliyorum” dedi.

Sendikamız ile Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi’ne 
bağlı Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü 
(ŞUSKİ) arasında toplu iş sözleşmesi imzalandı. Top-
lu iş sözleşmesi Şanlıurfa Şube Başkanımız Seydi Ey-
yüpoğlu ile ŞUSKİ Genel Müdürü Mehmet Emin Öz-
çınar arasında imzalanırken, sözleşme kapsamında 
üyelerimizin ücretlerine ve sosyal haklarına birinci yıl 
%12, ikinci yıl ise gerçekleşecek enflasyon oranında 
zam yapılması konusunda anlaşmaya varıldı.
Toplu iş sözleşmesi görüşmenin ŞUSKİ bünyesin-
de çalışan üyelerimize hayırlar getirmesini dileyen 
Şanlıurfa Şube Başkanımız Seydi Eyüpoğlu, “Toplu iş 
sözleşmemizin imzalanmasında emeği olan herke-
se teşekkür ediyorum. Türkiye olarak zor günlerden 
geçtiğimiz şu günlerde bir nebze olsun emekçilerimi-
zin yüzünü güldürmeye çalıştık” dedi.

ŞANLIURFA/ŞUŞKİ İLE TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ İMZALANDI
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TRABZON/ARSİN BELEDİYESİ İLE TOPLU İŞ 
SÖZLEŞMESİ İMZALANDI

TRABZON/AKÇAABAT BELEDİYESİ İLE TOPLU 
İŞ SÖZLEŞMESİ İMZALANDI

Sendikamız ile Trabzon Arsin Belediyesi 
Personel Ltd. Şti arasında bir süredir de-
vam eden toplu iş sözleşmesi görüşme-
leri anlaşma olumlu sonuçlanarak imza 
altına alındı. Bir buçuk yıl geçerli olacak 
toplu iş sözleşmesi kapsamında üyeleri-

mizin ücretlerine ilk altı ay %13 oranın-
da, sonraki bir yıl için enflasyon oranı + 
1 puan refah payı oranında zam yapıldı. 
Sözleşme törenine Trabzon Şube Başka-
nımız İsmail Hakkı Kaplan, Arsin Belediye 
Başkanı Muhammet Sait Gürsoy, Arsin 

Belediyesi Personel A.Ş Müdürü Hüseyin 
Selçuk katıldı.
Toplu iş sözleşmesi imza töreninde ko-
nuşan Trabzon Şube Başkanımız İsmail 
Hakkı Kaplan, “Arsin Belediye şirketimiz-
de çalışan 56 arkadaşımız için yapmış 
olduğumuz sözleşmemiz 01.07.2020 ta-
rihinde yürürlüğe girecektir. Toplu iş söz-
leşmemizin imzalanmasında büyük özve-
ri gösteren başta Arsin Belediye Başkanı 
Muhammet Sait Gürsoy ve Arsin Beledi-
yesi Personel A.Ş Müdürü Hüseyin Selçuk 
teşekkürlerimi sunuyorum. Sözleşmemiz 
Sendikamıza, belediyemize ve tüm emek-
çilerimize hayırlı olsun” dedi.
Sözleşme imza töreninde konuşan Arsin 
Belediye Başkanı Muhammet Sait Gür-
soy, “Belediye hizmetlerimizi emekçi ar-
kadaşlarımızla birlikte veriyoruz. Çalışma 
arkadaşlarımızı sevindirmek için çalıştık. 
Sözleşmemiz çalışanlarımıza ve ilçemize 
hayırlı olsun” dedi.

Sendikamız ile Trabzon Akçaabat Bele-
diyesi Personel A.Ş. arasında bir süredir 
devam eden toplu iş sözleşmesi görüş-
meleri anlaşma ile sonuçlanarak imza 
altına alındı. Bir yıl geçerli olacak toplu iş 
sözleşmesi kapsamında üyelerimizin yev-

miyelerine %27 oranında, sosyal haklara 
yapılan zamlarla birlikte %31 oranında 
zam yapıldı. Sözleşme törenine Trabzon 
Şube Başkanımız İsmail Hakkı Kaplan, 
Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri 
Ekim, Akçaabat Belediyesi Personel A.Ş. 

müdürü Ömer Mersinli, işyeri sendika 
temsilcileri katıldı.
Toplu iş sözleşmesi imza töreninde ko-
nuşan Trabzon Şube Başkanımız İsmail 
Hakkı Kaplan, “Akçaabat Belediye şirke-
timizde çalışan 185 arkadaşımız için yap-
mış olduğumuz sözleşmemiz 01.07.2020 
tarihinde yürürlüğe girecektir.  Sözleş-
memizi kırmadan dökmeden masada 
karşılıklı anlayış ile tamamladık. Toplu iş 
sözleşmemizin imzalanmasında büyük 
özveri gösteren Akçaabat Belediye Baş-
kanı Osman Nuri Ekim’e teşekkürlerimi 
sunuyorum. Sözleşmemiz tüm emekçile-
rimize hayırlı olsun” dedi. Sözleşme imza 
töreninde konuşan Akçaabat Belediye 
Başkanı Osman Nuri Ekim, “Belediye hiz-
metlerimizi emekçi arkadaşlarımızla bir-
likte veriyoruz. Belediyemizin imkânlarını 
zorlayarak arkadaşlarımızı mutlu etmeye 
çalıştık. Sözleşmemiz çalışanlarımıza ve 
ilçemize hayırlı olsun” dedi.
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TRABZON/ARAKLI BELEDİYESİ İLE TOPLU İŞ 
SÖZLEŞMESİ İMZALANDI

GüMüŞHANE/KELKİT BELEDİYESİ'NDE 
TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ SEVİNCİ

Sendikamız ile Trabzon’a bağlı Araklı Bele-
diyesi arasında üç yıllık toplu iş sözleşme-
si imzalandı. Toplu iş sözleşmesine göre 
işçi ücretlerine 1.yıl için %13, 2. ve 3.yıllar 
için yıllık belirlenen enflasyon oranında 
artış yapılacak. Sözleşme törenine Trab-
zon Şube Başkanımız İsmail Hakkı Kaplan, 
Araklı Belediye Başkanı Recep Çebi, Arak-
lı İnsan Kaynakları Müdürü Sinan Civelek 
ve işyeri sendika temsilcileri katıldı.
Trabzon Şube Başkanımız İsmail Hakkı 
Kaplan, sözleşme töreninde; “Yaptığımız 
Toplu İş Sözleşmemizin emekçilerimize 
ve sendikamıza hayırlı olmasını temenni 
ediyorum” dedi.

Sendikamız ile Gümüşhane’ye bağlı Kel-
kit Belediyesi arasında bir süredir devam 

eden toplu iş sözleşmesi görüşmeleri 
olumlu sonuçlanarak imza altına alındı.

Toplu iş sözleşmesi, Erzincan Şube Başka-
nımız Harun Mutlu ile Kelkit Belediye Baş-
kanı Aziz Nas arasında imzalandı.
2 yıl geçerli olacak toplu iş sözleşmesi kap-
samında üyelerimizin ücretlerine birinci 
yıl %15, ikinci yıl ise gerçekleşecek enflas-
yon oranı artı % 2 oranında zam yapılması 
konusunda anlaşmaya varıldı.
Toplu iş sözleşmesi töreninde konuşan 
Erzincan Şube Başkanımız Harun Mutlu, 
“Toplu iş sözleşmesinin imzalanmasında 
emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. 
Kelkit’in her karışına işçi arkadaşlarımızla 
alın terimizi dökerek, Kelkit’i layık olduğu 
yerlere getirmek adına var gücümüzle ça-
lışacağız. 
Sözleşmenin üyelerimize ve belediyemize, 
hayırlar getirmesini diliyorum” dedi. Kelkit 
Belediye Başkanı Aziz Nas ise imzalanan 
yeni sözleşmenin hayırlı olması dileyerek, 
“Belediyemizin imkânları ölçüsünde işçile-
rimize en iyisini vermeye çalıştık. Bir aile 
çatısı altında hizmet götürmenin gayreti 
içerisinde gönül birliği yapmış, hizmette 
yol arkadaşı olmuş, omuz omuza vererek, 
özverili çalışarak, samimi bir şekilde ilçe-
mize yapmış oldukları görevlerden dolayı 
mesai arkadaşlarımı tebrik ediyorum” 
şeklinde konuştu.
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GüMüŞHANE/ŞİRAN BELEDİYESİ İLE TOPLU İŞ 
SÖZLEŞMESİ İMZALANDI

TRABZON/SüRMENE BELEDİYESİ İLE TOPLU İŞ 
SÖZLEŞMESİ İMZALANDI

Sendikamız ile Gümüşhane’ye bağlı Şiran 
Belediyesi arasında bir süredir devam 
eden toplu iş sözleşmesi görüşmeleri 
olumlu sonuçlanarak iki yıl süreli olarak 
imzalandı. Toplu iş sözleşmesi imza töreni-
ne Trabzon Şube Başkanımız İsmail Hakkı 
Kaplan, Şiran Belediye Başkanı Mutlu Özel 
ve iş yeri sendika temsilcimiz katıldı. Toplu 
iş sözleşmesi kapsamında üyelerimizin bi-

rinci yıl ücretlerine %15, ikinci yıl ise ger-
çekleşecek enflasyon oranı artı %1 refah 
payı oranında zam yapıldı.
"Tüm Emekçilere Hayırlı Olsun"
Toplu iş sözleşmesi imza töreninde konu-
şan Trabzon Şube Başkanımız İsmail Hakkı 
Kaplan, “Sözleşmemizi kırmadan dökme-
den masada karşılıklı anlayış ile tamamla-
dık. Toplu iş sözleşmemizin imzalanmasın-

da büyük özveri gösteren Şiran Belediye 
Başkanı Mutlu Özel’e teşekkürlerimi sunu-
yorum. Sözleşmemiz tüm emekçilerimize 
hayırlı olsun” dedi. İmza töreninde ko-
nuşan Şiran Belediye Başkanı Mutlu Özel 
ise; “Belediyemizin imkânlarını zorlayarak 
arkadaşlarımızı mutlu etmeye çalıştık. 
Sözleşmemiz çalışanlarımıza ve ilçemize 
hayırlı olsun” dedi.

Sendikamız ile Trabzon Sürmene Beledi-
yesi arasında toplu iş sözleşmesi imzalan-
dı. Toplu iş sözleşmesi kapsamında üyele-

rimizin ücret ve tüm sosyal haklarına %11 
oranında artış yapıldı. Sözleşme törenine 
Trabzon Şube Başkanımız İsmail Hakkı 

Kaplan, Sürmene Belediye Başkanı Rahmi 
Üstün, Belediye Mali Hizmetler Müdürü 
Ömer Aydın ve işyeri sendika temsilcileri 
katıldı.
Trabzon Şube Başkanımız İsmail Hakkı 
Kaplan, sözleşme töreninde; “Sözleşme-
mizi kırmadan dökmeden masada kar-
şılıklı anlayış ile tamamladık. Yaptığımız 
Toplu İş Sözleşmemizin emekçilerimize 
ve sendikamıza hayırlı olmasını temenni 
ediyorum” dedi.
Sözleşme imza töreninde konuşan Sür-
mene Belediye Başkanı Rahmi Üstün, 
“Belediyemizin imkânları ölçüsünde iş-
çilerimize en iyisini vermeye çalıştık. Be-
lediyemizde hep birlikte aynı çatı altında 
hizmet etmenin gayreti içerisinde özverili 
çalışan mesai arkadaşlarımı tebrik ediyo-
rum. Sözleşmemiz hayırlı olsun” dedi.
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TOPLU İŞ SÖZLEŞMELERİ

GüMüŞHANE/KELKİT BELEDİYESİ PERSONEL LTD. 
ŞTİ. ARASINDA TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ İMZALANDI

RİZE/İKİZDERE BELEDİYESİ'NDE 
üYELERİMİZİN üCRETLERİNE %20 ZAM

Sendikamız ile Gümüşhane’ye bağlı Kelkit 
Belediyesi Personel Ltd. Şti. arasında bir 
süredir devam eden toplu iş sözleşmesi 

görüşmeleri olumlu sonuçlanarak imza 
altına alındı. Toplu iş sözleşmesi, Erzincan 
Şube Başkanımız Harun Mutlu ile Kelkit 

Belediye Başkanı Aziz Nas arasında imza-
landı.
3 yıl geçerli olacak toplu iş sözleşmesi 
kapsamında üyelerimizin taban ücretleri 
ilk yıl brüt 125 TL’ye yükseltildi. İkinci ve 
üçüncü yıllarda ise gerçekleşecek enflas-
yon oranı artı %2 oranında zam yapılması 
konusunda anlaşmaya varıldı.
Toplu iş sözleşmesi imza töreninde ko-
nuşan Erzincan Şube Başkanımız Harun 
Mutlu, “Toplu iş sözleşmesinde emeği 
geçen herkese teşekkür ediyoruz. Sen-
dika olarak amacımız hem belediyelerin 
hem de üyelerimizin menfaatlerini eşit 
oranda korumak. Kelkit’i layık olduğu 
yere getirmeye var gücümüzle çalışaca-
ğız. Sözleşmenin personelimize ve bele-
diyemize hayırlar getirmesini diliyorum” 
dedi.

Sendikamız ile Rize’ye bağlı İkizdere Be-
lediyesi arasında bir yıllık toplu iş sözleş-
mesi imzalandı.
Toplu iş sözleşmesi Rize Şube Başkanımız 
Mehmet Alaca ve İkizdere Belediye Baş-
kanı Hakan Karagöz arasında imzalandı. 
İmzalanan toplu iş sözleşmesi kapsamın-
da üyelerimizin ücretlerine %20 zam ya-
pılırken ayrıca sosyal haklarda da %20 ila 
%30 oranlarında değişen iyileştirmeler 
yapıldı.
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BOLU/YENİÇAĞA BELEDİYESİ İLE TOPLU İŞ 
SÖZLEŞMESİ İMZALANDI

ARTEKS YAMAÇ EVLER'DE SÖZLEŞME SEVİNCİ

Sendikamız ile Bolu’ya bağlı Yeniçağa 
Belediyesi arasında toplu iş sözleşmesi 

imzalandı. Toplu iş sözleşmesi Ankara 5 
No’lu Şube Başkanımız Murat Demirtaş 

ile Yeniçağa Belediye Başkanı Recayi Çağ-
lar arasında imzalandı.
Bir yıllık geçerli olacak toplu iş sözleşme-
sine göre üyelerimizin ücretlerine %15 
zam yapıldı.
İmza töreninde konuşan Ankara 5 No’lu 
Şube Başkanımız Murat Demirtaş, “Şü-
kürler olsun ki enflasyonun üzerinde zam 
alarak emekçi kardeşlerimizi mağdur 
etmedik. Toplu iş sözleşmemizin imza-
lamasında emeği olan başta Yeniçağa 
Belediye Başkanımız Recayi Çağlar’a, 
belediye başkan yardımcılarımıza, şube-
mizin yönetim kurulu üyelerine ve iş yeri 
sendika temsilcimiz İlyas Keleş’e teşekkür 
ediyorum. Sözleşmemizin hayırlara vesi-
le olmasını diliyorum” dedi.

Sendikamız ile Arteks Yamaç Evler A, B ve 
C Blok yönetimi arasında 14 Mart 2020 

tarihinde bir toplu iş sözleşmesi imzalan-
dı. Konut görevlilerini sevindiren toplu 

iş sözleşmesi, töreninde Ankara 7 No’lu 
Şube Başkanımız Mustafa Genç, Arteks 
Yamaç Evler A, B ve C Blok site yönetici-
leri Erdal Çınar, Gürkan Gül, Çetin Çivaş 
ve toplu iş sözleşmesi uzmanımız Yahya 
Bilgin yer aldı.
Ankara 7 No’lu Şube Başkanımız Mustafa 
Genç sözleşmenin hayırlı olması temen-
nisinde bulunarak “Bütün konut çalışan 
üyemiz arkadaşlarımızla, site yönetici-
lerimizle yasal zeminde birbirimizi anla-
yarak, gerçekleştirdiğimiz sözleşmemiz 
hayırlı olsun. Sendikamızda örgütlemek, 
hak ve hukuklarını korumak ve onlara 
karşı sorumluluklarımızı yerine getirmek 
istiyoruz” dedi
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TOPLU İŞ SÖZLEŞMELERİ

YOZGAT/AYDINCIK BELEDİYESİ İLE üÇ YILLIK  
TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ İMZALANDI

Sendikamız ile Yozgat’a bağlı Aydıncık 
Belediyesi arasında üç yıllık toplu iş söz-
leşmesi imzalandı. Toplu iş sözleşmesi 
Yozgat Şube Başkanımız Ferman Zararsız 
ile Aydıncık Belediye Başkanı Ahmet Ko-

çak arasında imzalanırken, üyelerimizin 
ücretlerine sosyal haklar hariç her yıl ayrı 
ayrı birinci altı ay %8, ikinci altı ay ise yine 
%8 zam yapıldı. Toplu iş sözleşmesi imza 
töreninde konuşan Yozgat Şube Başkanı-

mız Ferman Zararsız, “Toplu iş sözleşmesi 
imza törenimize katılan Aydıncık Beledi-
ye Başkanımız Ahmet Koçak’a, Ak Parti 
İlçe Başkanı Ramazan Aydemir’e,  Bele-
diye Personel Şirket Müdürü Harun Çe-
lik’e ve İşyeri Sendika Temsilcimiz Sinan 
Ünal’a teşekkür ederim.  İmzalanan toplu 
iş sözleşmesi sendikamıza, Aydıncık Bele-
diyesi’ne ve tüm emekçi kardeşlerimize 
hayırlı uğurlu olsun” dedi.
Aydıncık Belediye Başkanı Ahmet Koçak 
ise, “İşçilerimiz soğuk sıcak demeden, 
gece gündüz demeden kendilerine veri-
len her işi yapmaktalar. Bu çabanın kar-
şılığı olarak belediyemizin imkânları doğ-
rultusunda elimizden gelen en iyi zammı 
yaptık.  İmzaladığımız toplu iş sözleşmesi 
çalışanlarımıza hayırlı uğurlu olsun” şek-
lide konuştu.

BURSA/KELES BELEDİYESİ İLE TİS İMZALANDI
Sendikamız ile Bursa’ya bağlı Keles Bele-
diyesi iştiraki Personel Limited Şirketi ile 

toplu iş sözleşmesi imzalandı. Toplu iş söz-
leşmesi Bursa Şube Başkanımız Mustafa Ya-

vuz, Keles Belediye Başkanı Mehmet Keskin 
ve Keles Belediyesi’nde çalışan üyelerimi-
zin katılımıyla imzalandı.
Toplu iş sözleşmesi imza töreninde konu-
şan Bursa Şube Başkanımız Mustafa Yavuz, 
“Keles Belediye Başkanı Mehmet Keskin 
çalışanlarının yanında bir başkan. Kendisi-
ne insana ve  emeğe vermiş olduğu destek-
ten dolayı şahsım, şube yönetimim adına 
teşekkür ediyorum” dedi.
Keles Belediye Başkanı Mehmet Keskin ise, 
“ Toplu iş sözleşmemizin çalışanlarımıza ve 
belediyemize hayırlı olmasını diliyorum. 
Keles Belediyesi olarak büyük bir aileyiz, 
başardığımız her güzel hizmet sizindir” şek-
linde konuştu.
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TOPLU İŞ SÖZLEŞMELERİ

YOZGAT/SORGUN BELEDİYESİ'NDE TOPLU İŞ 
SÖZLEŞMESİ İMZALANDI

Sendikamız ile Yozgat’a bağlı Sorgun Be-
lediyesi arasında iki yıllık toplu iş sözleş-
mesi imzalandı. Toplu iş sözleşmesi imza 
törenine Yozgat Şube Başkanımız Ferman 
Zararsız, Sorgun Belediye Başkanı Musta-
fa Erkut Ekinci, Yozgat Şube Kadın Komi-
te Başkanımız Arzu Yönel, iş yeri sendika 
temsilcimiz ve Sorgun Belediyesi’nde ça-
lışan üyelerimiz katılırken, sözleşme kap-
samında üyelerimizin ücretlerine birinci 

yıl %12, ikinci yıl ise %10 oranında zam 
yapıldı.  Ayrıca sözleşme kapsamında üye-
lerimizin sosyal haklarına da %20 oranın-
da zam yapılması konusunda anlaşmaya 
varıldı. Toplu iş sözleşmesi imza töreninde 
konuşan Yozgat Şube Başkanımız Ferman 
Zararsız, “Sorgun’un yiğit belediye başka-
nına diyorum ki, kıtlıkta verilen dürümü 
ne bu işçi unutur, ne de biz.  Göreve gel-
diğinizde şirket işçilerimizin yüzünü gül-

dürdünüz.  Bugünde kadrolu işçilerimizin 
yüzünü güldürdünüz, Allah yolunuzu açık 
etsin. İmzalanan toplu iş sözleşmesinde 
emeği geçenlere sendikamız ve şahsım 
adına sonsuz teşekkür ederim. İmzalanan 
toplu iş sözleşmesi Sendikamıza, Sorgun 
Belediyesine ve üyelerimize hayırlı uğurlu 
olsun” dedi.
Sorgun Belediye Başkanı Mustafa Erkut 
Ekinci ise “Bizler işçimize belediye baş-
kanlığı seçimleri öncesi söz verdik.  Allah 
nasip eder belediye başkanlığına seçildi-
ğimiz gün ilk işimiz toplu iş sözleşmesini 
imzalayacağız dedik.  Göreve başladığımız 
gün verdiğimiz sözü tutup şirket çalışanla-
rımızın toplu iş sözleşmeleriniz imzaladık. 
Bugünde kadrolu işçilerimize verdiğimiz 
sözü tuttuk, kadrolu işçilerimize beledi-
yemizin imkanları doğrultusunda en iyi 
ücret zammını yaptık. Çalışanlarımız bizim 
yol arkadaşımız. Biz yol arkadaşımızı hiçbir 
zaman yolda bırakmadık. Yol arkadaşları-
mızda bizi yarı yolda bırakmasın.  İmzala-
nan toplu iş sözleşmesi tüm çalışanlarımı-
za hayırlı uğurlu olsun” şeklinde konuştu.
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TOPLU İŞ SÖZLEŞMELERİ

YOZGAT/ÇEKEREK BELEDİYESİ İLE İKİ YILLIK  
TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ İMZALANDI

Sendikamız ile Yozgat’a bağlı Çekerek 
Belediyesi arasında iki yıllık toplu iş söz-
leşmesi imzalandı. Toplu iş sözleşmesi 
Yozgat Şube Başkanımız Ferman Zararsız 
ile Çekerek Belediye Başkanı Eyüp Çakır 
arasında imzalanırken, üyelerimizin üc-

retlerine birinci yıl %10, ikinci yıl ise %12 
oranında zam yapıldı. Sözleşme kapsa-
mında ayrıca sosyal haklarda da her yıl 
ayrı ayrı %20 oranında artış sağlandı.
Toplu iş sözleşmesinin hayırlı olmasını 
dileyen Yozgat Şube Başkanımız Ferman 

Zararsız, “Toplu iş sözleşmesinin imzalan-
masında emeği geçen, Çekerek Belediye 
Başkanı Eyyüp Çakır ’a, Mali Hizmetler 
Müdürü Mustafa Ünal’a ve işyeri sendika 
temsilcimiz Hasan Çelik’e teşekkür ede-
rim” dedi.
Toplu iş sözleşmesi imza töreninde konu-
şan Çekerek Belediye Başkanı Eyüp Çakır 
ise, “Göreve geldiğimiz günden itibaren, 
çalışanın alın teri ve emeğin karşılığını 
zamanında ödedik. İmzaladığımız toplu 
iş sözleşmesi ile işçilerimizin ücretlerine 
imkânlarımız doğrultusunda en iyi zam-
mı yaptık. Çalışan işçimizin ismine bak-
madan bizimle beraber Çekerek için gece 
gündüz, yaz kış demeden hizmet eden 
emekçi kardeşlerimizle beraber yolumu-
za devam edeceğiz. İmzaladığımız toplu 
iş sözleşmesi belediyemize tüm çalışan-
larımıza hayırlı uğurlu olsun” şeklinde 
konuştu.

ŞANLIURFA/HALİLİYE BELEDİYESİ'NDE 
TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ SEVİNCİ

Sendikamız ile Şanlıurfa’ya bağlı Haliliye Belediyesi 
arasında toplu iş sözleşmesi imzalandı. Toplu iş söz-
leşmesi Şanlıurfa Şube Başkanımız Seydi Eyyüpoğlu 
ile Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat ara-
sında imzalandı. İki yıl geçerli olacak toplu iş sözleş-
mesi kapsamında üyelerimizin ücretlerine ve sosyal 
haklarına birinci yıl %12, ikinci yıl ise gerçekleşecek 
enflasyon oranında zam yapılması konusunda anlaş-
maya varıldı.
Şanlıurfa Şube Başkanımız Seydi Eyyüpoğlu imzalana 
toplu iş sözleşmesinin Sendikamıza, Haliliye Belediye-
sine ve emekçilere hayırlı olmasını diledi.
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YOZGAT/GüLŞEHRİ BELEDİYESİ'NDE TOPLU 
İŞ SÖZLEŞMESİ SEVİNCİ
Sendikamız ile Yozgat’a bağlı Gülşehri Be-
lediyesi iştiraki Personel Şirketi arasında 
toplu iş sözleşmesi imzalandı.
Toplu iş sözleşmesi Yozgat Şube Başkanı-
mız Ferman Zararsız ile Gülşehri Belediye 

Başkanı Ali Ünlü arasında imzalandı. 3 yıl 
geçerli olacak toplu iş sözleşmesi kap-
samında üyelerimizin ücretlerine her yıl 
için %10 zam yapılırken, sosyal haklarına 
da her yıl için %15 oranında zam yapıl-

ması konusunda anlaşmaya varıldı. Söz-
leşme kapsamında ayrıca yıllık ikramiye 
tutarı 10 yevmiyeden 62 yevmiye tutarı-
na çıkarıldı.
Toplu iş sözleşmesi imza töreninde ko-
nuşan Yozgat Şube Başkanımız Ferman 
Zararsız, ”Toplu iş sözleşmesinin imzalan-
masında emeği geçen, Gülşehri Beledi-
ye Başkanı Ali Ünlü’ye teşekkür ederim. 
İmzalanan toplu iş sözleşmesi Gülşehri 
Belediyesine, Sendikamıza ve emekçi 
kardeşlerimize hayırlı uğurlu olsun” dedi.
İmza töreninde konuşan Gülşehri Bele-
diye Başkanı Ali Ünlü ise, “Belediyemizin 
imkânları doğrultusunda çalışanlarımızın 
ücretlerine en iyi zammı yaptık. İmzala-
dığımız toplu iş sözleşmesi belediyemize 
ve tüm çalışanlarımıza hayırlı olsun” şek-
linde konuştu.

YOZGAT/YENİYER BELEDİYESİ'NDE TOPLU İŞ 
SÖZLEŞMESİ İMZALANDI

Sendikamız ile Yozgat’a bağlı Yeniyer Be-
lediyesi arasında 10 Mart 2020 tarihinde 
toplu iş sözleşmesi imzalandı.
Üç yıl geçerli olacak toplu iş sözleşmesi 
Yozgat Şube Başkanımız Ferman Zararsız 
ile Yeniyer Belediye Başkanı Burhan Gü-
venç arasında imzalanırken, üyelerimize 
sosyal haklar hariç, taban yevmiyelerine 
birinci yıl  %6, ikinci yılın birinci altı ayın-
da %6, ikinci altı ay %6 olmak üzere %12, 
üçüncü yılın birinci altı ayında %6,  ikinci 
altı ay %6 ücret zammı yapıldı.
Toplu iş sözleşmesi töreninde konuşan 
Yozgat Şube Başkanımız Ferman Zarar-
sız, “Emekçileri mağdur etmeyen Yeni-
yer Belediye Başkanı Burhan Güvenç’e, 
teşekkürlerimi sunuyorum. Sözleşmenin 
Yeniyer emekçilerine hayırlı uğurlu ol-
sun” dedi.
Yeniyer Belediye Başkanı Burhan Güvenç 
ise yaptığı konuşmada, “Toplu iş sözleş-
memiz Yeniyer halkına, belediyemize ve 
milletimize hayırlı olsun” diye konuştu.
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TOPLU İŞ SÖZLEŞMELERİ

YOZGAT/KADIŞEHRİ BELEDİYESİ İLE İKİ YILLIK  
TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ İMZALANDI

DüZCE/ÇİLİMLİ BELEDİYESİ İLE İKİ YILLIK  
TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ İMZALANDI

Sendikamız ile Yozgat’a bağlı Kadışehri Be-
lediyesi arasında üyelerimizi kapsayan iki 
yıllık toplu iş sözleşmesi imzalandı. Toplu 
iş sözleşmesi Yozgat Şube Başkanımız Fer-

man Zararsız ile Kadışehri Belediye Başkanı 
İrfan Akın arasında imzalanırken, üyeleri-
mizin ücretlerine ilk yıl için ilk altı ay %26, 
ikinci altı ay %6, ikinci yıl birinci altı ay %6, 

ikinci altı ayda ise yine %6 oranında zam 
yapılacak. Sözleşme kapsamında ayrıca 
her ay maaşla birlikte ödenmek üzere sos-
yal yardım paketi olarak birinci yıl net 700 
TL, ikinci yıl net 750 TL ödenecek.  Bayram 
harçlığı olarak da her yıl olmak üzere Ra-
mazan Bayramı’nda 450 TL, Kurban Bayra-
mı’nda 500 TL ödenecek. İmza töreninde 
konuşan Zararsız, “Toplu iş sözleşmesinin 
imzalanmasında emeği geçen, alın teri ve 
emeğin karşılığını zamanında ödeyen başta 
Kadışehri Belediye Başkanı İrfan Akın’a ve 
emeği geçenlere şahsım, yönetim kurulu-
muz ve üyelerimiz adına teşekkür ederim. 
İmzalanan toplu iş sözleşmesi sendikamıza, 
Kadışehri Belediyemize ve tüm çalışanlara 
hayırlı uğurlu olsun” dedi.

Sendikamız ile Düzce’ye bağlı Çilimli Bele-
diyesi arasında iki yıllık toplu iş sözleşme-
si imzalandı. Toplu iş sözleşmesi Sakarya 
Şube Başkanımız Mehmet Mesut Gökde-
mir ile Çilimli Belediye Başkanı Muhsin Ya-

vuz arasında imzalanırken, üyelerimizin 
ücretlerinde ve sosyal haklarında iyileş-
tirmeler yapıldı. İmza töreninde konuşan 
Mesut Gökdemir, “Yaptığımız çalışmalarda 
Çilimli Belediyesi ile birlikte hareket ede-

rek, 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. Çilimli Belediye 
Başkanı Muhsin Yavuz ise, “Görevde oldu-
ğumuz süre zarfında her zaman işçilerimi-
zin ve emekçilerimizin hakları konusunda 
ciddi hassasiyetler gösterdik. Çilimli Beledi-
yesi olarak günümüzün ekonomik koşulları-
nı göz önünde bulundurarak imkânlarımız 
ölçüsünde en iyi iyileştirmeleri sendikamız-
la görüşerek yaptık. Bu vesile ile ben bir kez 
daha sözleşmenin hayırlı uğurlu olmasını 
dileyerek sendika temsilcilerimize de ayrıca 
teşekkür ediyorum” diye konuştu.
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TOPLU İŞ SÖZLEŞMELERİ

DüZCE/ÇİLİMLİ BELEDİYESİ ÇİLİMTAŞ İNŞ. 
HAFRİYAT SAN. TİC. LTD. İLE TİS İMZALANDI

SAKARYA/GEYVE BELEDİYESİ ARASINDA 
TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ İMZALANDI

Sendikamız ile Düzce’ye bağlı Çilimli Beledi-
yesi iştiraki Çilimtaş İnşaat Hafriyat Sanayi 

ve Ticaret LTD. ŞTİ. arasında toplu iş sözleş-
mesi imzalandı.

Toplu iş sözleşmesi Sakarya Şube Başkanı-
mız Mehmet Mesut Gökdemir ile Çilimli 
Belediye Başkanı Muhsin Yavuz arasında 
imzalanırken, üyelerimizin ücretlerinde 
ve sosyal haklarında iyileştirmeler yapıl-
dı. İmza töreninde konuşan Sakarya Şube 
Başkanımız Mehmet Mesut Gökdemir, 
“Belediye Başkanımız Muhsin Yavuz’a be-
lediyenin imkânları dâhilinde çalışanlarına 
güzel bir sözleşme sunduğu için teşekkür 
ediyorum. İmzalanan toplu iş sözleşmesi 
örnek bir sözleşme. Bu sözleşme karşılıklı 
müzakere edilerek ve süreç boyunca her-
hangi bir sorun yaşamadan bağıtladığımız 
bir anlaşma oldu” dedi.

Sendikamız ile Sakarya’ya bağlı Geyve Be-
lediyesi arasında toplu iş sözleşmesi gö-
rüşmeleri anlaşma ile sonuçlanarak imza 
altına alındı. Toplu iş sözleşmesi Sakarya 
Şube Başkanımız Mehmet Mesut Gök-
demir ile Geyve Belediye Başkanı Murat 
Kaya arasında imzalandı. 

"TİS'in Amacı Uzlaşma Kültürüne 
Katkı Sağlamaktır"
İmza töreninde konuşan Sakarya Şube 
Başkanımız Mehmet Mesut Gökdemir, 
“Ülkemizin durumu göz önüne alındığın-
da toplu iş sözleşmesinin ne kadar önemli 
olduğu anlaşılmaktadır. Toplu İş sözleş-
mesinin amacı uzlaşma kültürüne katkı 
sağlamaktadır. 
Üyelerimizi güvence altına almak, hakları-
mızı alabilme ve iş yerinde kardeşliği tesis 
etmek bizim amacımızdır. Geyve Beledi-
yesi, bölgenin önde gelen sözleşmelerin-
den birine sahiptir.  Bu konuda Belediye 
Başkanımız Sayın Murat Kaya ve ekibine 
teşekkür ederiz. Toplu iş sözleşmemizin 
tüm üyelerimize hayırlı olmasını temenni 
ediyorum” dedi.
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SAKARYA/SERDİVAN BELEDİYESİ İLE  
İKİ YILLIK TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ İMZALANDI

SAKARYA/KOCAALİ BELEDİYESİ'NDE TOPLU 
İŞ SÖZLEŞMESİ SEVİNCİ

Sendikamız ile Sakarya’ya Serdivan Be-
lediyesi arasında iki yıllık toplu iş sözleş-
mesi imzalandı. Toplu iş sözleşmesi imza 
törenine Sakarya Şube Başkanımız Meh-
met Mesut Gökdemir, Serdivan Belediye 

Başkanı Yusuf Alemdar, iş yeri sendika 
temsilcimiz ve üyelerimiz katıldı.
Sözleşme kapsamında üyelerimizin üc-
retlerinde ve sosyal haklarında iyileşti-
rilmeler olduğunu belirten Sakarya Şube 

Başkanımız Mehmet Mesut Gökdemir, “ 
Toplu iş sözleşmemiz her iki taraf için de 
hayırlı olsun. Gayretlerinden ve çabala-
rından dolayı Serdivan Belediye Başkanı 
Yusuf Alemdar’a ve Yerelsen yetkililerine 
teşekkür ediyorum.  Çalışan üyelerimizin 
refah seviyelerini ve çalışma koşullarını 
daha üst seviyeye getirmek için elimiz-
den gelen tüm gayreti göstereceğiz” 
dedi.
Serdivan Belediye Başkanı Yusuf Alemdar 
ise yaptığı konuşmada, “Belediyemiz ve 
tüm işçilerimiz adına imzalanan sözleş-
menin hayırlı olmasını diliyorum. Biz Ser-
divan Belediyesi olarak büyük bir aileyiz. 
Bu samimiyetle ve şevkle ilçemizi daha 
da güzelleştirmek için birlikte çalışmaya 
devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

Sendikamız ile Sakarya’ya bağlı Kocaali Belediyesi 
arasında iki yıllık toplu iş sözleşmesi imzalandı.
Toplu iş sözleşmesi Sakarya Şube Başkanımız 
M. Mesut Gökdemir ile Kocaali Belediye Başka-
nı Ahmet Acar arasında imzalandı. Toplu iş söz-
leşmesi imza töreninde konuşan Sakarya Şube 
Başkanımız M. Mesut Gökdemir, “Üyelerimizin 
çalışma şartlarını daha da iyileştirmek için gayret 
gösteriyoruz. HİZMET-İŞ olarak işçiye ve emeğe 
her zaman sahip çıkıyoruz. İmzaladığımız sözleş-
mede hem üyelerimizin hem de belediyemizin 
imkânlarını gözettik. Toplu iş sözleşmemiz tüm 
taraflara hayırlı ve uğurlu olsun” dedi.
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DİYARBAKIR/DİCLE BELEDİYESİ'NDE 
üYELERİMİZİN üCRETLERİNE %25 ZAM

Sendikamız ile Diyarbakır’a bağlı Dicle Belediyesi ara-
sında bir süredir devam eden toplu iş sözleşmesi gö-
rüşmeleri anlaşma ile sonuçlanarak imzalandı. Toplu 
iş sözleşmesi Diyarbakır İl Başkanımız Ercan Kahraman 
ile Dicle Belediye Başkanı Felat Aygören arasında im-
zalandı. İki yıl geçerli olacak toplu iş sözleşmesi kapsa-
mında üyelerimizin ücretlerine birinci yıl %25, ikinci yıl 
ise %15 oranında zam yapıldı. Toplu iş sözleşmesinin 
Sendikamıza, Dicle Belediyesi’ne ve üyelerimize hayırlı 
olmasını dileyen Diyarbakır İl Başkanımız Ercan Kah-
raman, toplu iş sözleşmesinin imzalamasında emeği 
olan başta Dicle Belediye Başkanı Felat Aygören olmak 
üzere herkese teşekkürlerini iletti.

ERZİNCAN/KARGIN BELEDİYESİ İLE İKİ YILLIK 
TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ İMZALANDI

Sendikamız ile Erzincan’a bağlı Kargın Be-
lediyesi arasında bir süredir devam eden 
toplu iş sözleşmesi görüşmeleri olumlu 
sonuçlanarak imza altına alındı.
Toplu iş sözleşmesi, Erzincan Şube Baş-
kanımız Harun Mutlu ile Kargın Belediye 
Başkanı Zafer Kaya tarafından imzalandı. 
İki yıl geçerli olacak toplu iş sözleşmesi 
kapsamında üyelerimizin ücretlerine her 
yıl için  %10 oranında zam yapıldı.

BİTLİS/AHLAT BELEDİYESİ'NDE TİS SÖZLEŞMESİ SEVİNCİ
Sendikamız ile Bitlis’e bağlı Ahlat Beledi-
yesi arasında toplu iş sözleşmesi imza-
landı. İki yıl geçerli olacak toplu iş söz-
leşmesi Van Şube Başkanımız Abdullah 
Efeoğlu ile Ahlat Belediye Başkanı Ab-
dulalim Mümtaz Çoban arasında imza-
lanırken, toplu iş sözleşmesiyle birlikte 
üyelerimizin ücretlerinde memur maaşı 
zam oranında artış uygulanacak.
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GAZİANTEP/ISLAHİYE BELEDİYESİ'NDE TİS İMZALANDI
Sendikamız ile İslahiye Belediyesi arasın-
da toplu iş sözleşmesi imzalandı. 19 Şubat 

2020 tarihinde gerçekleşen toplu iş sözleş-
mesi Gaziantep Şube Başkanımız Halil İbra-

him Tanrıöver ve İslahiye Belediye Başkanı 
Kemal Vural tarafından imzalanırken, söz-
leşme kapsamında üyelerimizin ücretlerine 
ve sosyal haklarında iyileştirmeler yapıldı.
Toplu iş sözleşmesi töreninde konuşan 
Gaziantep Şube Başkanımız Halil İbrahim 
Tanrıöver, “İmzalamış olduğumuz toplu iş 
sözleşmesinde emeği olan Belediye Baş-
kanımız Kemal Vural’a, Belediye Başkan 
Yardımcılarımıza, iş yeri sendika temsilcile-
rimize ve şube yönetim kurulu üyelerimize 
teşekkürlerimi sunuyorum. Sözleşmenin 
İslahiye emekçilerine ve belediyemize ha-
yırlar getirmesini temenni ediyorum” dedi.

SAMSUN/AYVACIK BELEDİYESİ'NDE 
üYELERİMİZİN üCRETLERİNE %25 ZAM
Sendikamız ile Samsun’a bağlı Ayvacık Be-
lediyesi arasında toplu iş sözleşmesi im-

zalandı. Toplu iş sözleşmesi Samsun Şube 
Başkanımız Ziya Uzun ile Ayvacık Belediye 

Başkanı Halil Kalaycı arasında imzalanırken, 
üyelerimizin ücretlerine %25 zam yapıldı.
İmza töreninde konuşan Samsun Şube Baş-
kanımız Ziya Uzun, “İmzaladığımız toplu iş 
sözleşmesi ile üye arkadaşlarımızın ücretle-
ri, sosyal hakları, çalışma koşulları ve eko-
nomik dengeleri gibi daha birçok konuda 
karşılıklı uzlaşı içerisinde görüşmeler sağ-
ladık. Karşılıklı hoşgörü çerçevesinde ge-
çirdiğimiz sözleşme görüşmelerinde mutlu 
bir neticeye ulaştık. Yüzümüzü güldüren bu 
toplu iş sözleşmesi üyelerimize ve aileleri-
ne hayırlı olsun” dedi.

AFYONKARAHİSAR/SERBAN BELEDİYESİ İLE TİS İMZALANDI
Sendikamız ile Afyonkarahisar’a bağlı Ser-
ban Belediyesi arasında bir yıllık toplu iş 

sözleşmesi imzalandı. Toplu iş sözleşmesi 
Afyon İl Başkanımız İbrahim Gürbüz ile Ser-

ban Belediye Başkanı Vedat Köse arasında 
imzalanırken, üyelerimizin ücretlerine ve 
sosyal haklarına %15 zam yapıldı.
Toplu iş sözleşmesinin Serban Belediyesi’n-
de çalışan üyelerimize hayırlar getirmesini 
dileyen Afyon İl Başkanımız İbrahim Gür-
büz, “Görüşmelerimizi karşılıklı anlayış ve 
saygı içinde yürüttük. 
Sözleşmenin imzalanmasında emeği geçen 
başta Serban Belediye Başkanımız Vedat 
Köse’ye ve ekibine teşekkürlerimi sunuyo-
rum. Daha uzun yıllar emekçilerimiz adına 
güzel işlere imza atacağımıza inanıyorum” 
dedi.
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TOPLU İŞ SÖZLEŞMELERİ

KüTAHYA/
TAVŞANLI 
BELEDİYESİ 
İLE İKİ YILLIK 
TOPLU İŞ 
SÖZLEŞMESİ 
İMZALANDI
Sendikamız ile Kütahya’ya bağlı Tav-
şanlı Belediyesi arasında iki yıllık top-
lu iş sözleşmesi imzalandı.
Toplu iş sözleşmesi imza törenine, 
Kütahya Şube Başkanımız Sebahattin 
Ödemiş, Tavşanlı Belediye Başkanı 
Mustafa Güler, Toplu İş Sözleşmesi 
Daire Uzmanımız Yahya Bilgin, işyeri 
sendika temsilcimiz ve Tavşanlı Bele-
diye Başkan Yardımcıları katıldı.

MANİSA/AHMETLİ BELEDİYESİ İLE TİS İMZALANDI

Sendikamız ile Manisa’ya bağlı Ahmetli Be-
lediyesi arasında iki yıl geçerli olacak toplu 
iş sözleşmesi imzalandı. Toplu iş sözleşme-
si Manisa Şube Başkanımız Turan Karafil 
ile Ahmetli Belediye Başkanı Ahmet Alhan 

arasında imzalanırken, üyelerimizin ücret-
lerine birinci yıl %15, ikinci yıl ise yine %15 
oranında zam yapıldı. Toplu iş sözleşmesi-
nin Ahmetli Belediyesi’nde çalışan üyeleri-
mize hayırlı olmasını dileyen Manisa Şube 

Başkanımız Turan Karafil, toplu iş sözleşme-
sinin imzalamasında emeği olan herkese 
teşekkür etti.
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SİVAS/ALTINYAYLA BELEDİYESİ İLE TİS İMZALANDI
Sendikamız ile Sivas’a bağlı Altınyayla Bele-
diyesi arasında iki yıllık toplu iş sözleşmesi 
imzalandı.
İki yıl geçerli olan toplu iş sözleşmesine 
göre işçilerin yevmiyelerine 1.yıl 20 TL, 
ikinci yıl günlük yevmiyelerine ve tüm sos-
yal haklarına %12 oranında zam yapılmıştır.
Sözleşme Sivas Şube Başkanımız Nihat Şim-
şek, Altınyayla Belediye Başkanı Sinan Ak-
bulut, arasında imza altına alındı.

ÇANAKKALE/GEYİKLİ BELEDİYESİ'NDE TOPLU 
İŞ SÖZLEŞMESİ İMZALANDI

Sendikamız ile Çanakkale Geyikli Belediyesi 
arasında toplu iş sözleşmesi imzalandı. 4 
Mart 2020 tarihinde gerçekleşen toplu iş 
sözleşmesi Çanakkale İl Başkanımız Vedat 
Yılmaz ve Geyikli Belediye Başkanı Mevlüt 

Oruçoğlu tarafından imzalanırken, sözleş-
me kapsamında üyelerimizin ücretlerine 
%30 ve sosyal haklarına da %25 oranında 
iyileştirmeler yapıldı. Toplu iş sözleşmesi 
töreninde konuşan Çanakkale İl Başkanımız 

Vedat Yılmaz, “Burada hep birlikte, emek-
çilerin, ailelerin geleceğini ilgilendiren 
önemli bir gündeyiz. İmzalamış olduğumuz 
toplu iş sözleşmesinin ilk oturumunda Sen-
dikamız HİZMET-İŞ ile anlaşarak emekçile-
ri mağdur etmeyen Belediye Başkanımız 
Mevlüt Oruçoğlu’na, Belediye Başkan Yar-
dımcılarımıza, iş yeri sendika temsilcileri-
mize ve şube yönetim kurulu üyelerimize 
teşekkürlerimi sunuyorum. Bağıtlamış 
olduğumuz sözleşmenin Geyikli emekçile-
rine ve belediyemize hayırlar getirmesini 
temenni ediyorum” diye konuştu.
Geyikli Belediye Başkanı ise yaptığı konuş-
mada, “Geyikli Belediyesi’nde yaşayanlar 
büyük bir ailenin fertleridir. Emekçi kardeş-
lerimizle birlikte biz bu aileye en iyi şekilde 
hizmet etmeye çalışıyoruz. Toplu iş söz-
leşmemiz Geyikli halkına, belediyemize ve 
milletimize hayırlı olsun” dedi.
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SİVAS/YILDIZELİ BELEDİYESİ İLE TİS İMZALANDI

SİVAS/SUŞEHRİ BELEDİYESİ İLE TİS İMZALANDI

SİVAS/HAFİK BELEDİYESİ İLE TİS İMZALANDI

Sendikamız ile Sivas’a bağlı Yıldızeli Bele-
diyesi arasında iki yıllık toplu iş sözleşmesi 
imzalandı.

Toplu iş sözleşmesi imza törenine Sivas 
Şube Başkanımız Nihat Şimşek, Yıldızeli 
Belediye Başkanı Mehmet Sabit Karakaş 

katıldı. Sözleşme kapsamında üyelerimizin 
ücretlerinde ve tüm sosyal haklarına Söz-
leşmenin 1.yıl % 15, 2. yıl % 17 zam yapıl-
dığını belirten Sivas Şube Başkanımız Nihat 
Şimşek, “Toplu iş sözleşmemiz her iki taraf 
için de hayırlı olsun. Üyelerimizin mutlulu-
ğu için elimizden gelen tüm gayreti göste-
receğiz” dedi.
Yıldızeli Belediye Başkanı Mehmet Sabit Ka-
rakaş ise yaptığı konuşmada, “Belediyemiz 
ve tüm işçilerimiz adına imzalanan sözleş-
menin hayırlı olmasını diliyorum. Birlik ve 
beraberlik içerisinde çalışmaya devam ede-
ceğiz” şeklinde konuştu.

Sendikamız ile Sivas Suşehri Belediyesi ara-
sında toplu iş sözleşmesi imzalandı. Toplu 
iş sözleşmesi kapsamında üyelerimizin 

günlük yevmiyelerine 21 TL ve tüm sosyal 
haklarına %12 oranında artış yapıldı. Söz-
leşme törenine Sivas Şube Başkanımız Ni-

hat Şimşek, Suşehri Belediye Başkanı Fazlı 
Yüksel ve işyeri sendika temsilcileri katıldı.
Sivas Şube Başkanımız Nihat Şimşek, söz-
leşme töreninde; “Sözleşmemizi kırmadan 
dökmeden masada karşılıklı anlayış ile ta-
mamladık. 
Yaptığımız Toplu İş Sözleşmemizin emek-
çilerimize ve sendikamıza hayırlı olmasını 
temenni ediyorum” dedi.
Sözleşme imza töreninde konuşan Suşehri 
Belediye Başkanı Fazlı Yüksel, “Belediye-
mizin imkânları ölçüsünde işçilerimize en 
iyisini vermeye çalıştık. Sözleşmemiz hayırlı 
olsun” dedi. 

Sendikamız ile Sivas’a bağlı Hafik Belediye-
si arasında bir süredir devam eden toplu 
iş sözleşmesi görüşmeleri anlaşma olumlu 

sonuçlanarak imza altına alındı. İki yıl ge-
çerli olacak toplu iş sözleşmesi kapsamında 
üyelerimizin ücretlerinde birinci ve ikinci yıl 

%13 oranında zam yapıldı. Sözleşme töre-
nine Sivas Şube Başkanımız Nihat Şimşek, 
Hafik Belediye Başkanı Selahattin Çuhada-
roğlu katıldı.
Toplu iş sözleşmesi imza töreninde konu-
şan Sivas Şube Başkanımız Nihat Şimşek, 
“Hafik Belediyesi’nde çalışan arkadaşımız 
için yapmış olduğumuz sözleşmemizin im-
zalanmasında büyük özveri gösteren be-
lediye başkanımız Selahattin Çuhadaroğlu 
ve tüm emeği geçenlere teşekkürlerimi 
sunuyorum. Sözleşmemiz Sendikamıza, 
belediyemize ve tüm emekçilerimize hayırlı 
olsun” dedi.
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TOPLU İŞ SÖZLEŞMELERİ

SİVAS/DOĞANŞAR BELEDİYESİ İLE TİS İMZALANDI

SİVAS/CEMEL BELEDİYESİ İLE TİS İMZALANDI

SİVAS/DELİİLYAS BELEDİYESİ İLE TİS İMZALANDI

Sendikamız ile Sivas Doğanşar Belediyesi 
arasında MİS tarafından yetkili olarak yürü-
tülen toplu iş sözleşmesi imzalandı.
Sözleşme Sivas Şube Başkanımız Nihat Şim-
şek ile MİS Genel Sekreterliği tarafından 
imza altına alındı.

Sendikamız ile Sivas’a bağlı Cemel Beledi-
yesi arasında bir süredir devam eden toplu 
iş sözleşmesi görüşmeleri anlaşma olumlu 
sonuçlanarak imza altına alındı.
İki yıl geçerli olacak toplu iş sözleşmesi kap-
samında üyelerimizin ücretlerinde ve tüm 
sosyal haklarında birinci ve ikinci yıl %15 
oranında zam yapıldı. Sözleşme Sivas Şube 
Başkanımız Nihat Şimşek ile Cemel Bele-
diye Başkanı Gazi Öztürk tarafından imza-
landı. Sivas Şube Başkanımız Nihat Şimşek, 
“Sözleşmenin imzalanmasında emeği ge-
çenlere teşekkürlerimi sunuyorum. Sözleş-
memiz Sendikamıza, belediyemize ve tüm 
emekçilerimize hayırlı olsun” dedi.

Sendikamız ile Sivas’a bağlı Deliilyas Beledi-
yesi arasında iki yıllık sözleşme imzalandı.
Toplu iş sözleşmesi Sivas Şube Başkanımız 
Nihat Şimşek ile Deliilyas Belediye Başkanı 
Mehmet Tek arasında imzalandı.
Sözleşmeye göre; üyelerimizin günlük yev-
miyelerine birinci ve ikinci yıl için 25 TL 
zam yapılmıştır. Toplu iş sözleşmesi imza 
töreninde konuşan Sivas Şube Başkanımız 
Nihat Şimşek, ”Toplu iş sözleşmesinin imza-
lanmasında emeği geçen, Deliilyas Beledi-
ye Başkanı Mehmet Tek’e teşekkür ederim. 
İmzalanan toplu iş sözleşmesi Deliilyas Be-
lediyesine, Sendikamıza ve emekçi kardeş-
lerimize hayırlı uğurlu olsun” dedi.
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SİVAS/ZARA BELEDİYESİ İLE TİS İMZALANDI

SİVAS/GüRÇAYIR BELEDİYESİ İLE TİS İMZALANDI

Sendikamız ile Sivas’a bağlı Zara Belediyesi 
arasında MİS tarafından yetkili olarak bir 
süredir yürütülen toplu iş sözleşmesi gö-
rüşmeleri anlaşmayla sonuçlanarak iki yıl-
lık sözleşme imzalandı. Toplu iş sözleşmesi 
Sivas Şube Başkanımız Nihat Şimşek ile 
Zara Belediye Başkanı Fatih Çelik arasında 
imzalandı. İmzalanan toplu iş sözleşmesine 
göre; üyelerimizin günlük yevmiyelerine ve 
tüm sosyal haklarına birinci ve ikinci yıl için 
%14 zam yapıldı.

Sendikamız ile Gürçayır Belediyesi arasında 
bir süredir devam eden toplu iş sözleşmesi 
görüşmeleri anlaşmayla sonuçlanarak iki 
yıllık sözleşme imzalandı.
Sözleşme törenine Sivas Şube Başkanımız 
Nihat Şimşek, Gürçayır Belediye Başkanı 
Temel Toy ve işyeri sendika temsilcileri ka-
tıldı. Sözleşme Sivas Şube Başkanımız Nihat 
Şimşek ile Gürçayır Belediye Başkanı Temel 
Toy arasında imzalandı.
İmzalanan toplu iş sözleşmesine göre; üye-
lerimizin ücretlerine ve tüm sosyal hakları-
na birinci yıl için %12, ikinci yıl için %14 zam 
yapıldı.

SİVAS BELEDİYESİ İLE İKİ YILLIK TİS İMZALANDI

Sendikamız ile Sivas Belediyesi arasında bir 
süredir devam eden toplu iş sözleşmesi gö-
rüşmeleri anlaşmayla sonuçlanarak iki yıllık 
sözleşme imzalandı. Toplu iş sözleşmesi Si-
vas Şube Başkanımız Nihat Şimşek ile Sivas 
Belediye Başkanı Av. Hilmi Bilgin arasında 

imzalandı. İmzalanan toplu iş sözleşmesine 
göre; üyelerimizin ücretlerine ve tüm sosyal 
haklarına 1. yıl için %11, 2. yıl için %11 zam 
yapıldı. Toplu iş sözleşmesi görüşmelerini 
karşılıklı anlayış içerisinde yürüttüklerini be-
lirten Şimşek, “Toplu iş sözleşmesinin imza-

lanmasında emeği geçen herkese teşekkür 
ediyorum, imzaladığımız toplu iş sözleşmesi 
hayırlı olsun” dedi. Sivas Belediye Başkanı-
mız Av. Hilmi Bilgin ise imzalanan toplu iş 
sözleşmesinin tüm çalışanlara hayırlar ge-
tirmesini temenni etti.
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TOPLU İŞ SÖZLEŞMELERİ

ZONGULDAK/ORMANLI BELEDİYESİ İLE TİS İMZALANDI

Sendikamız ile Zonguldak’a bağlı Ormanlı 
Belediyesi arasında toplu iş sözleşmesi im-
zalandı.  25 Şubat 2020 tarihinde gerçek-
leşen toplu iş sözleşmesi Zonguldak İl Baş-
kanımız Güven Kaya ve Ormanlı Belediye 

Başkanı Bayram Başol tarafından imzalanır-
ken, sözleşme kapsamında üyelerimizin üc-
retlerine ve sosyal haklarında iyileştirmeler 
yapıldı. Zonguldak İl Başkanımız Güven 
Kaya ve Ormanlı Belediye Başkanı Bayram 

Başol, toplu Sözleşmenin Ormanlı’da ça-
lışan emekçilere ve belediyemize hayırlar 
getirmesini temennisinde bulundu.

ADIYAMAN/GERGER BELEDİYESİ İLE İKİ YILLIK 
TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ İMZALANDI

Sendikamız ile Adıyaman’a bağlı Gerger 
Belediyesi arasında iki yıllık toplu iş söz-
leşmesi imzalandı.

Toplu iş sözleşmesi Adıyaman Şube Baş-
kanımız Hasan Kılınç ve Gerger Belediye 
Başkanı Erkan Aksoy tarafında imzalan-
dı. İmzalanan toplu iş sözleşmesi kapsa-

mında üyelerimizin ücretlerine birinci yıl 
%15, ikinci yıl ise memura gelecek zam 
artı gerçekleşecek enflasyon farkı oranın-
da zam yapıldı.

KIRIKKALE/KESKİN BELEDİYESİ'NDE TİS İMZALANDI
Sendikamız ile Kırıkkale’ye bağlı Keskin Be-
lediyesi arasında iki yıl geçerli olacak toplu 
iş sözleşmesi imzalandı.
Toplu iş sözleşmesi Kırıkkale Şube Başkanı-
mız Celal Yünlü ile Keskin Belediye Başkanı 
Dede Yıldırım arasında imzalanırken, üyele-
rimizin taban yevmiyeleri 180 TL’ye çıkarı-
lacak ayrıca birinci yıl %6, ikinci yıl ise %8 
oranında zam uygulanacak.
Toplu iş sözleşmesinin Keskin Belediyesi’n-
de çalışan üyelerimize hayırlı olmasını dile-
yen Kırıkkale Şube Başkanımız Celal Yünlü, 
toplu iş sözleşmesinin imzalamasında eme-
ği olan herkese teşekkür etti.



Çalışma hayatının hızı, yoğunluğu ve gerilimi içinde biraz 
sükûnete, dinginliğe ihtiyacınız olmuyor mu? 

Böyle anlarda, “Sükûnet güçtür” diyen Lao Tse'ye başvurabilirsiniz. 
Adının anlamı "Yaşlı Bilge" olan bu büyük filozof, doğayla uyum 

içinde olmayı savunur. Mistik nedenlerden dolayı 81 adet aforizma 
içeren 5 bin kelimelik kitabı Tao Te Ching, yani "Yol ve Erdemler 
Kitabı" sade ve basit olmanın ne kadar önemli olduğunu anlatır. 

Bilgece, şefkatle ve alçakgönüllülükle davranılırsa hayatın akışının, 
doğal değişim-dönüşüm sürecinin birçok sorunu  

çözeceğini vurgular.

“İyi bir yönetici 'iyi su' gibi olmalıdır” der Lao Tse, "hem akıcı, hem 
de hiç gayret sarf etmeden her şeyi besleyebilmelidir.” Olaylara basit 

yaklaşmayı, anlaşmazlıklarda adil ve cömert olmayı ve her zaman 
ulaşılabilir olunmayı tavsiye eden Lao Tse'nin kuvvet ve kudret 

tanımı Doğu Asya bilgeliğinin derinliğini ortaya koyar: "Başkalarına 
karşı zafer kazanan kuvvetlidir, kendi nefsine karşı zafer  

kazanan ise kudretlidir”

İşleriniz ister iyi ister kötü olsun, Lao Tse'nin görüşleri, önerileri 
ufkunuzu açacak, doğru kararlar vermenize rehberlik edecek, 

işlerinizde kolaylık sağlayacak…

İŞ’TE LAO TSE 

İŞ ve  
EMEK DÜNYASINA 
ÖNERİLER
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Tarihimizden Kareler...

1990 BURSA BELEDİYESİ

1992 KONYA BELEDİYESİ



Yaşadığımız dünyada kuralları kimin 
koyduğunu ve onları nasıl etkileye-
ceğimizi biliyor muyuz? Şirketlerin 
gücünden kaynaklı hak ihlallerini 
kontrol altına almak ve denetlemek 
için neyin gerekli olduğunu biliyor 
muyuz? Felaketler baş gösterdiğin-
de bizim hayatımızı küresel serme-
yenin dikkate alması için çalışanlar 
ve genel halkı bir araya getirmenin, 
emeğin küresel örgütlenmesi ile ola-
bilirliğini biliyor muyuz? Tüm toplu-
mun yararı için hak mücadelesini 
ancak bu örgütlü güç ile verebilece-
ğimizi, çalışanın, yasal bir sözleşme 
anlamı taşımadığı ve ekonomik bir 
zorunluluğun ötesinde bir değer ol-
duğunu biliyor muyuz? 
“Bir şirket ne çalışanlarına ne teda-
rikçilerine ne de kurulduğu yöreye 
aittir, ona yatırım yapan insanlara 
aittir”, diyerek bir durumu tespit 
eden Dunlop’un ima ettiği şey; ya-
tırımcıların şirketlerini nasıl işlete-
cekleri konusunda çalışanlar, hizmet 
alanlar, tedarikçiler ve topluluk söz-
cüleri tarafından dile getirilecek her 
türlü öneriyi ve talebi göz ardı et-
meye hakları olduğudur. Bu olgunun 

tespiti çok önemlidir. Bu nedenle 
dünya, güçlü şirket çıkarları ile kamu 
yararı arasındaki gerilimin giderek 
yükseldiği bir geç barbarlık çağına 
doğru ilerlemektedir.
Kapitalist sistemde şirketler çalışan-
ların ürettiği değerleri, üretim ve 
istihdam artışına dönüştürmek ya 
da çalışanlar ile paylaşmak yerine 
daha az istihdama neden olan giri-
şimlere yatırım yapmakta ve küresel 
bir istihdam krizine sebep olmakta-
dırlar. Dünyada üretilen zenginliğin 
çok büyük bir kısmı küçük bir azınlık 
tarafından kullanılmaktadır. Ekono-
mik güç karar alma mekanizmalarını 
etkilemekte demokrasiye zarar ver-
mekte, tüm dünyada işsizlik sayıları 
endişe edici şekilde yükselmektedir. 
Hem iç hem uluslararası çıkar çatış-
maları nedeniyle kamu hizmetlerine 
erişim büyük ölçüde zarar görmek-
tedir. Çalışanların toplumsal ya-
şamlarını etkileyen kararlar küresel 
unsurlarca şekillendirilirken, çoğu 
zaman günlük sorunların nedeni 
ulusal sınırların dışındaki güçler ola-
bilmekte, çözümü için de küresel 
işbirliğine ihtiyaç duyulmaktadır. 

Özellikle gelişmekte olan ülkeler, 
hem küresel sermeyenin baskısı al-
tında hem de ekonomik bağımlılık-
ları nedeniyle kırılgan ekonomilerde 
yaşamaya çalışmaktadır.  
Sendikalar, demokrasi, insan hakları, 
adil gelir dağılımı ve istihdam yarat-
ma konularında nadir bir konumda 
olduğunun bilincindedir. Bu bilinçle 
küresel ve yerel sermaye güçlerine 
karşı pazarlık edebilmek üzere ör-
gütlenme hareketine ivme kazan-
dırmak için çalışmakta, toplumda 
herkesin insanca yaşam hakkı için 
mücadele etmektedirler. 
Neo-liberal politikalar, günümüzde 
iklim değişikliği, göç, işsizlik, gelirin 
eşitsiz dağılımı gibi pek çok soruna 
çözüm üretememektedir. Küresel 
sermayenin herkese refah getire-
ceğini iddia ettiği neo-liberal poli-
tikalar büyük hayal kırıklıkları ya-
ratmıştır. Pek çok ülkede çalışanlar, 
sözlerini yerine getiremeyen politi-
kacılara ve kurumlara karşı güvenini 
yitirmiştir. Küresel üretim süreçleri 
ve çok uluslu şirketler tarafından 
gücü zayıflatılan ulusal hükümetler, 
siyasi ve ekonomik baskılara giderek 

Sendikacılık ve 
Küresel Sermaye 
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daha dayanıksız olmaya başlamıştır.
Günlük yaşama bile müdahale eden 
küresel sermaye, sendikaların ve çalı-
şanların örgütlü gücünün neler yapa-
bileceği duygusunun işçiye ulaşması-
na engel olmaktadır. Son yıllarda gelir 
eşitsizliği, finansal gerileme, yolsuzluk, 
vergiden kaçınma gibi konulardaki tu-
tumlar ile kamu gelirleri son derece 
azalmış, kamu hizmeti verme noktasın-
da ulus devlet zayıflatılmış, toplumsal 
barışın ve yaşamın içindeki çelişkiler 
büyütmüştür. 1980'den beri sermaye-
nin serbest dolaşımına sınırsız özgür-
lük getiren bütün küresel yapılaşmalar, 
emek hareketliliğini ulusal sınırlar içine 
sıkıştırmaktadır. Sendikal örgütlerin 
küresel iş birliğinin, dünyanın dört bir 
yanında sermaye ile paylaşım müza-
kerelerindeki çalışanlar için ne kadar 
büyük bir güç olabileceği farkındalığını 
yaratmak gerekmektedir.
Küresel sermayenin hareket alanının 
dünya genelinde olması, üretimden 
kopması, ulusal denetimleri etkisiz hale 
getirmesi bu şirketleri denetleyecek 
mekanizmalara ihtiyacı artmıştır. Kü-
resel sermayenin serbest dolaşımına 
bir takım operasyonlarla teslim olmuş 
ulusal hükümetler, sınırları içinde ege-
menlik güçlerini kullanmakta zorlan-
maya başlamış, küresel şirketleri de-
netleyebilme olanakları azalmıştır. Bu 
aşamada küresel sermaye saldırılarını, 
kamu hizmetlerinin herkese eşit olarak 
ulaştırılmasını savunan sendikalara yö-
nelmiştir. Bu saldırılar hem uluslararası 
alanda büyük örgütlenmelerin içinde 
hem de yerel ekonomilerde işçi hakla-
rının tırpanlanması şeklinde sürmekte-
dir. 
Küresel sermaye, yolsuzluklar yapmak, 
bürokrasinin yüksek kademelerindeki 
kişilere ve partilere bağışlarda bulun-
mak, tarafsız ve görevlerini yerine ge-
tirmeye çalışan bağımsız bürokratlara 
saldırılar düzenlemek, medya içerik-
lerini etki etmek, kendi çıkarlarına uy-
gun araştırmaları finanse etmek, lobi 
grupları kurmak ve kendi çıkarlarına 
sempati yaratacak politika süreçleri 
oluşturmak gibi birtakım yollarla daha 
da güçlenirken, sendikaların örgütlü-

lüğünün artarak güçlenmesine engel 
olmaktadır.
Küresel sermayenin karşısında hızla 
büyüyen küresel bir sendikal hareke-
tinin inşa edilememiş olması, işçinin 
sendikalara karşı büyüyen muhalefeti-
ne dönüştürülmüştür. Sermaye, sanki 
sorunların yaratıcısı sendika imiş gibi 
algı çalışmalarını körüklemiştir. Küre-
sel sermaye, çalışanlara, sendikalarının 
haklarını korumada önemini kaybettiği 
şeklindeki propagandalar ile küresel 
sömürüye engel bir yapı olarak gördük-
leri küresel örgütlenmenin gücünü ber-
taraf etmeye çalışmaktadır. 
Küresel sendikal hareketi güçlenmesi 
için her düzeyde iş birliği ve sosyal di-
yalog geliştirilmelidir. Güçlenen sen-
dikalar kişisel hak ve hürriyetlerinin 
demokrasinin korunması, çalışma ha-
yatında temel hak ve ilkelere saygı du-
yulması, her türlü ayrımcılığın ortadan 
kaldırılmasını daha güçlü bir şekilde 
talep edilecektir. Kamusal hizmetlerin 
ticarileştirilmesine engel olunması ve 
özel sektör tarafından verilebilen kamu 
hizmetlerinin kamusal düzenlemelerle 
verilebilmesinin sağlanması için aktif 
politikalar üretebilecektir.
Uluslararası örgütler, hükümetler arası 
kuruluşlar ve çok uluslu şirketler karşı-
sında sendikaların güç ve işbirliği içinde 
temsil edilmesi ve bu gruplarda sosyal 
diyaloğun artırılarak sendikal hakların 
savunulması ve teşvik edilmesi, çalışan 
eylemlerinin koordine edilmesi, ayrım-
cılığın sona erdirilmesi için çalışmalar, 
işyeri demokrasisi çalışmaları, medya 
tarafından yapılan algı çalışmalarına 
engel olunması, sendikal eğitim ve ka-
pasiteyi geliştirmek, kamu hizmetleri-
nin eşit ve erişilebilir olması talebi ko-
nusunda ilke ve güç birliği yapılması ve 
sosyal güvenlik haklarının aktif çalışma 
hayatından ayrı düşülemeyeceği gibi 
politikalar çalışan haklarının elde edil-
mesi açısından son derece önemlidir.
Tüm insanlar eşit olarak doğar ve eşit 
bir yaşam hakkına sahiptir. Ulusal ve 
uluslararası sendikal hareket ortak 
amaçların gerçekleşmesi için iş birliği 
yapar ve başkaları için sorumluluk alma 
duygusu ile güç kazanır.

Bu anlamda sendika olarak misyonu-
muz hak mücadelesidir. Dünyada üreti-
len değerlerin bölüşümü asla çatışma-
sız olmamıştır, olmayacaktır. Çalışanın 
ve sermayenin üretilen değerin bölü-
şümünü gerçekleştirebilmesi için bir 
güç dengesine ihtiyaç bulunmaktadır. 
Sermayenin gücüne karşılık, çalışan-
ların birliktelik değerini ortaya koyan 
örgütlü ve güçlü sendikalar, adaletli 
bir hak paylaşımının gerçekleşmesi için 
anahtar örgütlerdir. Sendika olarak yurt 
içinde ve dışında çalışanların iklimsel, 
ekonomik, sosyal, kültürel ve profesyo-
nel hakları için mücadele etmek göre-
vimizdir.
Sendika olarak hak mücadelesi verir-
ken, işyerlerinde kazanan güçlü bir sen-
dika, örgütlenen büyüyen bir sendika, 
açık demokratik bir sendika, daha adil 
bir toplum için mücadele eden insan 
haysiyetine saygı duyan sendika olmayı 
temel ilke ediniriz.
Bu mücadele, insanın günlük yaşam 
tercihleri konusunda medya ile algı 
çalışması yapılarak sermayenin çıkar-
larına uygun olarak belirlemeye çalışan 
küresel güçleri de kapsayacaktır, kapsa-
malıdır. İnsan onuruna yakışır bir dünya 
düzeni için insanca yaşam hakkı sadece 
çalışılan yerde elde edilebilecek kaza-
nımlar ile gerçekleşmemektedir. Sen-
dikaların işyeri sınırlarına hapsedilmesi 
sermayenin işine gelmektedir. Çalışanın 
kamu hizmetleri ile işsizlik ve emeklilik 
durumlarında sosyal güvenlik talepleri 
de sendikanın hak mücadelesi alanına 
alınmadan insanca yaşama hakkının 
tesis edilmesi olanaksızdır. Çalışana iş-
yeri dışında yokmuş gibi davranılması 
mümkün değildir. Toplumsal yaşamın 
insan hak ve onuruna yaraşır biçimde 
şekillenmesinde sendikalar önemli bir 
unsur olarak yer almaktadır. 
İnsanı ilgilendiren her alanda alınan ka-
rarlarda örgütlü bir güç olarak sendika-
nın talep ve önerilerinin önemli olduğu 
ve bu taleplerin sendikanın güçlenmesi 
ile daha da önem kazanacağı görül-
mektedir. 

Naciye Nisan AKBABA
naciye.akbaba@hizmet-is.org.tr
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Vefatlar

Tebrikler

Genel Başkan Vekilimiz Hüseyin Öz'ün annesi,

İstanbul 3 No'lu İETT Şube Başkanımız Mustafa İluk'un babası,

İETT Kağıthane Garajı’nda çalışan üyemiz Mehmet Karadağ (Covid-19),

İBB AĞAÇ AŞ’de çalışan üyemiz Süleyman İleri (COVİD-19),

İETT Metrobüs Edirnekapı Garajı’nda çalışan üyemiz  
Zafer Gürel (COVİD-19),

Osmaniye Şube Başkan Yardımcımız Hüseyin Ünaldı’nın  
annesi ve anneannesi,

Konya Şube Başkan Yardımcımız Esat Eken'in babası,

Ankara 4 No’lu Şube Başkanımız Yusuf Güler'in babası,

Sivas Şube Başkan Yardımcımız Nevzat Erdem'in kayınbabası,

Adana Şube Başkanımız Abdurrahman Yücel’in kayınvalidesi,

Genel Merkez Personelimiz Murat Dümen’in annesi,

Genel Merkez Personelimiz Uğur Recep Sarıkamış’ın halası,

Kaybettiklerimize Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve tüm 
sevenlerine başsağlığı dileriz. 

Genel Merkez Personelimiz Uğur Recep Sarıkamış’ın bir erkek çocuğu,

Genel Merkez Personelimiz Mücahit Haksever'in bir erkek çocuğu, 

Genel Merkez Personelimiz Ömer Sapmaz’ın bir kız çocuğu,  
dünyaya gelmiştir. 

Personellerimiz ve eşlerini tebrik eder,  
çocuklarımıza sağlıklı yaşamlar dileriz.



Yemek hazırlamadan 
önce ve hazırladıktan 
sonra

Yemek yemeden önce 
ve yedikten sonra

Tuvalete girmeden 
önce ve tuvaletten 
çıktıktan sonra

Diş, ağız, yüz, göz 
temizliğinden önce

Burun temizliğinden 
sonra

Öksürdükten ve 
hapşırdıktan sonra

Çöplere ve bozulmuş 
gıdalara dokunduktan 
sonra

Pişmemiş gıdalara 
temas ettikten sonra Toplu taşıma araçlarını 

kullandıktan sonra

Hayvanlarla temas 
ettikten sonra

Eller görünür şekilde 
kirlendiğinde

Dışarıdan eve 
girdiğimizde

ELLERİMİZİ NE ZAMAN YIKAMALIYIZ?

ELLERİMİZİ NASIL YIKAMALIYIZ?

1 El yıkama öncesinde, 
ellerdeki yüzük-saat gibi 
aksesuarlar çıkarılır.

2 Akmakta olan su 
altında eller ıslatılır. 

4 Eller su altında iyice durulanır. 

5 Eller bileklerden başlayarak 
kâğıt havlu ile kurulanır. 

6 Aynı kâğıt havlu ile musluk 
kapatılır.

3 Bilekler, avuç içi, ellerin 
sırt ve parmak araları ile 
tırnakların kenar ve uçları 
sabun ile köpürtülerek
en az 20 saniye süreyle 
kuvvetlice ovuşturulur. 



192   |

HAK-İŞ 14. OLAĞAN GENEL KURULU

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
Kunduzhan Mah. Çiriş 1. Sok. No:13   
Ayyıldız Apt Kat: 2 Daire No: 10 
ÇORUM

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

GAZİANTEP 2 NO'LU
Şb. Bşk.: Ahmet HOŞAF
İbni Sina Mah. Yeşilvadi Bulv. Yeşilvadi  
Parkı 1. Etap 3/9 Şahinbey/GAZİANTEP

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
Şb. Bşk.: Sebahattin ÖDeMİŞ 
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
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