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Editörden 
Editörden

Kısa bir aradan sonra 161. sayımızla siz 
değerli okuyucularımızın karşısındayız. 

Güvenirlik, son yıllarda gündemimizi 
en çok meşgul eden konulardan biri. 
Teknolojinin son yirmi yılda kat ettiği 
mesafe, bilgiye ulaşma biçimlerimizin 
değişmesine vesile oldu. 

Zamanla edindiğimiz alışkanlıkların he-
men hemen hepsi, teknolojide yaşa-
nan büyük gelişime ayak uydurmak zo-
runda kaldı. Özellikle insanların medya 
yoluyla kendini ifade etme biçimleri 
geçmiş zamanlarda sınırlı ve zorken 
şimdi bu olgu sosyal medya ile birlikte 
sınırsız ve kolay hale geldi. 

Sosyal medyanın iletişim alanında 
sunduğu katkılar asla yadsınamaz. An-
cak sosyal medyanın şu anki gücü ve 
etkileri bizler için her zaman tartışma 
konusu. Bundan yaklaşık 30 yıl önce 
hayatımıza giren sosyal medya, günü-
müzde pek çok insanın hayatikararları-
nın bile en büyük belirleyicisi. 

Bilgi edinme noktasının çok ötesine 
geçen sosyal medya artık neredeyse 
toplumu şekillendirme gücüne sahip. 
Sosyal medyanınyayılış başarısı eğ-
lence maharetinden geliyor. Sosyal 
medyanın eğlence yönünün yanında 
aslında oluşturmak istediği kendine 
özgü kültür, geleneksel kültürü tahrip 
ve yok ediyor. 

Bugün sosyal medyanın, konvansiyo-
nel medya karşısında üstün olduğunu 
kabul etsek de, mutlak galibiyeti önün-
dekien büyük engel ‘güvenirlik’tir. Sos-
yal medyanın karşılıklı etkileşime ve 

sınırsız paylaşıma açık yapısı,teyit edil-
memiş pek çok dokümanınkamuoyu-
na sunulmasına neden oluyor. 

Sosyal medyaalanındakigüvenirlik so-
runsalı devletler tarafından yasalar 
çıkartılarak kontrol altına alınmaya ça-
lışılsa da, bu durum günümüz koşulla-
rında tam anlamıyla imkânsız.

Geleneksel medyayı holdinglerin ve 
siyasilerin etkisi altında olduğu için 
terk eden kamuoyunun, uluslararası 
ülke ve şirketlerin kontrolü altında gibi 
görünen ama aslında hiçbir kontrol 
mekanizmasına tabi olmayan sosyal 
medyaya daha ne kadar tahammül 
edeceğiyse gerçekten merak konusu. 

Sosyal medyanın hızı ve kolay ulaşılabi-
lirliği nedeniyle geleneksel medyanın 
yok olacağını ön gören yaklaşımlar, gü-
nümüzde artık daha az savunulan bir 
görüş haline geldi. Sosyal medyanın 
güvenilirlik sorunu, geleneksel medya-
yı daha uzun yıllar kamuoyunun haber 
edinme noktasında en güvenilir kay-
nak olarak görülmesini sağlayacaktır. 

Bu sayımızda Antalya’da gerçekleştir-
diğimiz Genişletilmiş Başkanlar Kuru-
lumuzu, Ankara Büyükşehirde sendikal 
baskılara karşı gerçekleştirdiğimiz ey-
lemlerimizi, Genel Başkanımız Mah-
mut Arslan ve Genel Başkan Yardım-

cılarımızın katıldığı ve Sendikamızın 
gerçekleştirdiği tüm faaliyetleri içeren 
haberlerle sizlerleyiz.

Yeni sayımızda buluşmak dileğiyle, iyi 
okumalar…

SOSYAL MEDYANIN  SOSYAL MEDYANIN  
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Başkan’dan

İKTİSADİ DENKLEMLER 
EMEKÇİLERLE BİRLİKTE 
KURULMALI

Ülkemizde ilk Covid-19 vakasının 
tespit edilmesinden bu yana 1,5 
yılı aşkın süre geçti. Pandemi sağ-
lıktan ekonomiye, üretimden tica-
rete pek çok alanı farklı ölçeklerde 
etkiledi.
Aşı çalışmalarının başarılı geçmesi 
ve aşılamanın başlamasıyla taşla-
rın yerine oturması beklenirken, 
dünya bu kez de pandeminin eko-
nomiye vurduğu ağır darbenin so-
nuçlarıyla boğuşuyor.
Pandeminin çok ağır hissedildiği 
dönemde toplum sağlığı öncelik 
taşıyordu. Şimdi bireylerin önceli-
ği sağlıktan çok, temel ihtiyaçları-
nı karşılama konusunda endişeye 
yöneldi. 
Salgının en yoğun yaşandığı dö-
nemde belediyelerde, hastane-
lerde, diğer kamu kurum ve ku-
ruluşları ile özel sektörde işlerin 
aksamadan sürdürülmesinin arka-
sındaki temel faktör, emekçilerin 
fedakârlığıydı.
Pandeminin zor koşullarında gö-
nüllerde taht kuran emekçiler, 
bilhassa tek bir ücret üzerinden 
geçinen emekçi aileleri, şimdi cid-
di anlamda ekonomik sıkıntılarla 
karşı karşıyalar.
Yüzbinlerce emekçi asgari ücret-
ten mahrum, yüz binlercesi de as-
gari ücrete mahkûm.

Büyük bir bölümünü düşük gelir-
li, düşük eğitimli ve düşük ücretle 
çalışanların oluşturduğu emekçiler 
gelecek kaygısı taşıyor. Ekonomide 
küçülme, yüksek enflasyon, döviz 
kuru dengesizliği, yüksek fiyat ar-
tışları ve ücretlerde erime, emekçi 
kesimi derinden etkiliyor. Geçim 
derdi onlar için her geçen gün 
daha önemli bir hal alıyor.
Covid-19 salgınını artık tıbbi ve 
sosyal açıdan değil, ekonomik et-
kileri üzerinden tartışıyoruz. Daha 
doğru bir tespitle; pandeminin 
sağlık yönünden etkilerinin azaldı-
ğı, ancak ekonomik yönden zararı-
nın katlanarak büyüdüğü bir döne-
mi yaşıyoruz.
Temel tüketim ürünleri başta ol-
mak üzere fiyatlarda hızlı yükseli-
şin sürmesi, dar ve sabit gelirlilerin 
satın alma gücünü aydan aya mum 
gibi eritiyor.
Fiyat artışları pandemi döneminde 
işini kaybeden emekçiler ile sendi-
kasız işyerlerinde ücret ve sosyal 
hakları gasp edilen binlerce emek-
çiyi tükenmişlik hissine yöneltiyor, 
hayata tutunmalarını zorlaştırıyor.
Ekonomiye ve çalışma hayatına 
ağır darbe vuran pandemiden en 
çok emekçiler etkilendi. Çünkü 
kapanma dönemlerinde bile hem 
sahada işlerinin başındaydılar hem 

Belediye ve sağlık işçileri Belediye ve sağlık işçileri 
başta olmak üzere tüm başta olmak üzere tüm 

emekçiler, salgının emekçiler, salgının 
ilk evrelerinden beri ilk evrelerinden beri 

işlerine ve işyerlerine işlerine ve işyerlerine 
bağlılık gösterdiler. bağlılık gösterdiler. 

Çalıştıkları işletmeleri Çalıştıkları işletmeleri 
kazandırdıkları itibar ve kazandırdıkları itibar ve 
gelirle ayakta tuttular. gelirle ayakta tuttular. 
Pandeminin en ağır Pandeminin en ağır 

koşullarında kahraman koşullarında kahraman 
olarak adlandırdığımız bu olarak adlandırdığımız bu 
emekçilerin fedakârlığını emekçilerin fedakârlığını 

asla unutamayız.asla unutamayız.
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de kısa çalışma ödeneğinden dolayı 
gelir kaybına uğradılar.
Belediye ve sağlık işçileri başta olmak 
üzere tüm emekçiler, salgının ilk ev-
relerinden beri işlerine ve işyerlerine 
bağlılık gösterdiler. Çalıştıkları işlet-
meleri kazandırdıkları itibar ve gelirle 
ayakta tuttular. Bu zor dönemde pek 
çok şirketin ihracat rekoru kırmasının 
temel faktörü emekçilerdir. 
Pandeminin en ağır koşullarında kah-
raman olarak adlandırdığımız emekçi-
lerin fedakârlığını asla unutamayız.
Şimdi fedakârlık sırası hükümettedir, 
belediye başkanlarındadır, işverenler-
dedir.
Ücretlere enflasyon oranında yapılan 
artışlar cebe girmeden erimektedir. 
Bu açıdan bakınca, çalışanın morali ve 
aile ekonomisini müspet etkilemesi 
için enflasyon oranının aşılması gerek-
mektedir. Enflasyona karşı herhangi 
bir koruması bulunmayan sabit gelirli 
emekçiler, enflasyonun çok üzerinde 
artışları fazlasıyla hak etmektedir. 
Asgari ücretin tespiti çalışmalarında 
emeğini zor şartlara rağmen ülkesi ve 
işyeri için feda eden emekçilerin hak 
ve hukukunu en iyi şekilde korunma-
sına yönelik çalışma ve çabalarımız 
olumlu sonuç vermiştir. 
Asgari ücretin yüzde 50 civarında artı-
rılması önemli bir başarıdır. Asgari üc-
ret hesaplamalarda temel teşkil ettiği 
için işsizlerin aldığı ödenekleri, kamu 
çalışanlarının ücretleri ile bir lokma bir 
hırka yaşayan emeklilerin aylıklarını 
da olumlu etkileyecek.
Asgari ücretin üzerindeki vergi yükü-
nün kaldırılması ve ücretlerin asgari 
ücrete tekabül eden kısmının vergiden 
muaf tutulması, uzun yıllardır ısrarla 
talep ve takip ettiğimiz bir konuydu. 

Belirlenen 4 bin 253 lira elbette bütün 
sorunlarımızı çözmeyecek fakat asgari 
ücretlilerin yanı sıra, tüm çalışanların 
ücretlerinin yıllık 60 bin TL’lik kısmının 
vergi dışı bırakılması hem bu yönde-
ki çabalarımızın karşılığını görmemiz 
hem de emekçilerimiz açısından tarihi 
öneme sahiptir. 
Gelir dağılımının adil bir şekilde ger-
çekleşmesine yönelik olarak bireylerin 
gelirlerine, harcamalarına ve servet-
lerine göre vergiye tabi tutulmasını 
istiyoruz. Birinci vergi diliminin %10 
olması talebimizi yineliyoruz. Çalışan-
ların üzerindeki vergi yükünün daha 
da azaltılması için gerekli çalışmaları 
titizlikle yürütmeye devam edeceğiz.
Diğer taraftan belediyelerin şirketle-
rinde sürekli işçi pozisyonuna geçiri-
len emekçilerin yaşadığı adaletsizlik-
ler, can yakan bir sorun olarak varlığını 
devam ettirmektedir.
Bazı şirket işçilerinin belediye şirket-
lerine geçişleri yapılırken önceki dö-
nemden kalıp da verilmeyen hakları 
verilmeli, aynı işi yapan işçiler arasın-
da ücret adaletsizlikleri giderilmeli, 
ilave tediye ödemeleri yapılmalı, şir-
ket işçilerinden emeklilik dönemi ge-
lip de çalışmak isteyenler emekliliğe 
zorlanmamalıdır.
İster kamu ister özel sektörde olsun, 
iktisadi denklemler emekçilerle bir-
likte kurulmalıdır. Emekçinin alın teri, 
yaşamı ve geleceği güvende olmadık-
ça toplum özgür değildir. Emekçilerin 
huzuru, ülkenin huzurudur.
2022 yılının pandeminin geride kaldı-
ğı, ekonomik sıkıntıların getirdiği risk-
lerin ortadan kalktığı, tüm emekçilerin 
yaşanabilir ücrete kavuştuğu, huzur 
bulduğu; yoksul, mağdur ve mazlum-

ların yüzünün güldüğü bir yıl olmasını 
diliyorum.

Asgari ücretin Asgari ücretin 
üzerindeki vergi üzerindeki vergi 

yükünün kaldırılması yükünün kaldırılması 
ve ücretlerin asgari ve ücretlerin asgari 
ücrete tekabül eden ücrete tekabül eden 

kısmının vergiden muaf kısmının vergiden muaf 
tutulması, uzun yıllardır tutulması, uzun yıllardır 

ısrarla talep ve takip ısrarla talep ve takip 
ettiğimiz bir konudur. ettiğimiz bir konudur. 

Tüm çalışanların Tüm çalışanların 
ücretlerinin yıllık 60 bin ücretlerinin yıllık 60 bin 
TL’lik kısmının vergi dışı TL’lik kısmının vergi dışı 
bırakılması bu yöndeki bırakılması bu yöndeki 
çabalarımızın karşılık çabalarımızın karşılık 
görmesi açısından görmesi açısından 

önemlidir. Çalışanların önemlidir. Çalışanların 
üzerindeki vergi yükünün üzerindeki vergi yükünün 

daha da azaltılması daha da azaltılması 
için gerekli çalışmaları için gerekli çalışmaları 

titizlikle yürütmeye titizlikle yürütmeye 
devam edeceğiz.devam edeceğiz.
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GENİŞLETİLMİŞ BAŞKANLAR KURULU’MUZ 
ANTALYA’DA TOPLANDI

Genişletilmiş Başkanlar Kurulu’muz, 
11 Ekim 2021 tarihinde Genel Yöne-
tim Kurulu’muzun ve 81 ilden gelen 
Şube ve İl Başkanları’mızın katılımıyla 
Antalya’da toplandı.

Koronavirüs önlemlerine uygun olarak 
gerçekleştirilen toplantıya; Genel Baş-
kanımız Mahmut Arslan, HAK-İŞ Genel 
Başkan Yardımcısı ve Genel Başkan Ve-
kilimiz Av. Hüseyin Öz, Genel Başkan 
Yardımcılarımız Celal Yıldız, Halil Özde-
mir ve Mehmet Keskin, Kurucu Genel 
Başkanımız Hüseyin Tanrıverdi, HAK-İŞ 
Genel Başkan Yardımcısı Osman Yıl-
dız, Aksu Belediye Başkanı Halil Şahin, 
Sendikamız Genel Merkez Denetim ve 
Disiplin Kurulu Üyeleri, Şube ve İl Baş-
kanlarımız, Öz Sağlık-İş Genel Başkanı 
Devlet Sert, Öz Taşıma-İş Genel Başka-

nı Mustafa Toruntay, Oleyis Genel Baş-
kanı Vedat Böke, Öz Güven-Sen Genel 
Başkanı Ömer Yılmaz, Öz İletişim-İş 
Genel Başkanı Mehmet Nur Güllüoğ-
lu, Medya-İş Genel Başkanı Sezai Bal-

lı, Öz Toprak-İş Genel Başkanı Metin 
Özben, Öz İnşaat-İş Genel Başkanı Ze-
keriya Koca, Genel Merkez Uzmanları-
mız ve basın mensupları katıldı.

Genişletilmiş Başkanlar Kurulu’muz, 11 Ekim 2021 tarihinde  
Genel Yönetim Kurulu’muzun ve 81 ilden gelen Şube ve İl Başkanları’mızın 

katılımıyla Antalya’da toplandı.
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“HAK-İŞ OLARAK ASKERİ 
HAREKÂTLARA DESTEK VERMEYE 
DEVAM EDECEĞİZ”
Antalya’daki Genişletilmiş Başkanlar 
Kurulu’nda konuşma gerçekleştiren 
Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 
PKK ve PYD tarafından yapılan sal-
dırı sonucu şehit olan 2 polisimize 
Allah’tan rahmet diledi. Türkiye’nin 
içeriden ve dışarıdan birçok hain pla-
na maruz kaldığını ifade eden Arslan; 
“Bugün, sıradan bir gün değil. Bugün 
yine acılarımızı, feryatlarımızı, hüzün-
lerimizi paylaşacağımız özel bir gün. 
Ne yazık ki emperyalist güçlerin ülke-
mizi bölmek, parçalamak ve bir takım 
uydu devletler kurmak adına başlattık-
ları operasyonlar devam ediyor. Sınırı-
mızda Birleşik Devletler’in kuklası PKK 
ve PYD’nin saldırıları sonucu 2 polis 
kardeşimizi dün gece kaybettik. Onlara 
Allah’tan rahmet diliyorum, milletimi-
zin başı sağ olsun” dedi.

“BU ÜLKENİN BİRLİĞİNİ, GÜCÜNÜ 
VE DAYANIŞMASINI TEMSİL 
EDİYORUZ”
“Biz sendikacıyız. Sendikal mücadele-
yi en iyi şekilde yapmak için çaba sarf 
ediyoruz. Ama aynı zamanda biz bu 
ülkenin bir yurttaşıyız” diye konuşan 
Arslan, “Bu ülkenin birliğini, bütünlü-
ğünü, gücünü, dayanışmasını da tem-

sil ediyoruz. Bu ülkenin bir çakıl taşının 
bile kimseye verilemeyeceği inancıyla 
hareket ettiğimiz için bu tür oyunla-
ra, tezgâhlara da karşı çıkmamız ve 
dik durmamız gerekiyor. Bu oyunları 
ortadan kaldırmak için ise sendikacı-
lık mücadelemize verdiğimiz önemi 
buralara da vermemiz gerekiyor. He-
men hemen her gün Barış Harekâtı, 
Fırat Kalkanı Bölgeleri’nden ve Irak 
gibi diğer bölgelerden şehit cenaze-
leri geliyor. Çocuklarımızı hayatlarının 
baharında devletimizin, milletimizin, 
vatanımızın birliği için toprağa veriyo-
ruz. Maalesef artık bu durum sıradan-
laştı. Onun için unutmayalım ki, ateş 
düştüğü yeri yakıyor. Her gün ailelerin, 
anaların feryatlarını duyuyoruz. Bu fer-
yatların sona ermesi için devletimizin 
ve hükümetimizin bu terör örgütlerini 
ortadan kaldırmak için yaptığı bütün 
harekâtlara içeride ve dışarıda HAK-İŞ 
olarak destek verdik, bundan sonra da 
destek vermeye devam edeceğiz” diye 
konuştu.

“BU DAVA, DOSTLARIMIZIN 
OMUZLARINDA BUGÜNLERE GELDİ”
Antalya’daki kurula katılamayan emek-
çi dava arkadaşlarını ve şehitlerini 
unutmayan Arslan; “Biz, yola çıktığı-
mız andan itibaren bugüne kadar ve-
fanın sadece İstanbul’da bir semt adı 

“BİZİM BAŞARIMIZ, 
GÖRÜNMEYEN 

KAHRAMANLARIN YAPTIĞI 
DUALAR SAYESİNDEDİR” 
HİZMET-İŞ’in 43 yıllık tarihinde 
yaşanan büyük zorlukların aynı 
zamanda büyük gururları ve ba-

şarıları da beraberinde getirdiğini 
söyleyen Arslan, sözlerine şöyle 
devam etti: “Bugün Türkiye’nin 

en büyük işçi sendikası olma 
imkânını bu mücadelenin bize 

hediyesi olarak görüyoruz. Elbet-
te ki hepimizin büyük fedakârlığı, 

çabası, gayretiyle bu noktaya 
geldik. Ama unutmayalım ki, bizi 
hiçbir zaman tanımamış, elimizi 
sıkmamış, bizimle beraber aynı 
mekânda bulunmamış ama se-

her vakitlerinde bizim başarımız 
için dua eden kardeşlerimiz var. 
Aslında bizim başarımız, görün-

meyen kahramanların Allah rızası 
için bize yaptığı dualardır. Ben, 

HİZMET-İŞ Sendikası’nın bu büyük 
başarısının arkasında bu samimi-
yetin olduğuna inanıyorum. Bu 
mücadeleyi daha da güçlendir-
mek adına mücadeleyi birlikte 

sürdürmemiz gerekiyor.”
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olmadığını, bizim ilkelerimizin içinde 
en önemli yeri aldığını hiç unutmadık. 
Onun için sendikamızın 20 yıl kurucu 
ve genel başkanlığını yapan ve daha 
sonra siyaset işçiliği ile devam eden, 
bugün de siyaset işçiliğinin dışında 
yeniden aramıza dönen Sayın Hüse-
yin Tanrıverdi ile birlikte yürümemiz 
aslında bunun en güzel örneğidir. Bu 
sendika 43 yıldır yola çıktığı insanlarla 
beraber yürüyor. Aramızda olamayan 
ama bu mücadelenin haklı gururuyla 
her zaman davamızı en iyi şekilde tem-

sil eden kardeşlerimiz var. Bu dava, bu 
dostlarımızın, bu kahramanlarımızın 
omuzlarında bugüne geldi” şeklinde 
konuştu.

“2019 YEREL SEÇİMLERİNDEN 
SONRA YAKLAŞIK 10 BİN ÜYEMİZ 
İŞTEN ÇIKARILDI”
2019 yılında yapılan yerel seçimler 
sonrasında yönetimi değişen beledi-
yelerde çalışanların işten çıkarılmaya 
kadar giden zorluklara karşı verdikleri 
mücadelede yanlarında olduklarını 
belirten Genel Başkanımız Mahmut 
Arslan, “2019, bizim için karanlık bir 
yıl oldu. Yerel seçimlerden sonra An-
talya’da da olduğu gibi CHP’li, HDP’li 
belediyeler seçimleri kazanır kazan-
maz mazbatalarını almadan HAK-İŞ’e 
yönelik bir operasyon başlattı. İBB 
başta olmak üzere pek çok iş yerinde 
sendika değiştirmeyi reddeden üyele-
rimiz işten atıldı. HAK-İŞ’e bağlı sendi-
kalarımız başta olmak üzere HİZMET-İŞ 
Sendika’mızdan yaklaşık 10 bin üyemiz 

işten çıkarıldı. İşten çıkarılan arkadaş-
larımızın hukuki haklarını sonuna ka-
dar kullanmalarını sağlayacak her türlü 
desteği verdik. Bu arkadaşlarımızın işe 
dönmesi için nerede, hangi arkadaş-
larımızı ikna edebilmişsek onlarla bir 
eylem başlattık. Şırnak’ın Silopi ilçesin-
den tutun Bolu’ya, İstanbul’a, İzmir’e 
kadar arkadaşlarımız çoğu ilde ciddi bir 
mücadele başlattı. Silopi’de PKK’nın ve 
onların siyasi uzantısı HDP’nin tehdit-
lerini alan arkadaşlarımız eylemlerine 
devam ettiler. İşe dönmeme kararla-
rına rağmen o yapı, hâlâ arkadaşla-
rımızın işe dönmesine izin vermedi. 
Mücadelemiz 7 aydan fazla bir zaman 
devam etti ve yine de geldiler, bizim-

le anlaşarak bütün bu eylemlere katı-
lan arkadaşlarımızı işe aldılar. Bütün 
bunların arkasında bir tek şey yatıyor 
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arkadaşlar; samimiyet yatıyor” diye 
konuştu.

“’HİÇBİR İŞÇİ İŞTEN 
ÇIKARILMAYACAK’ DİYENLER, 
BİNLERCE İŞÇİNİN İŞTEN 
ÇIKARILMASINA KULAK TIKADI”
“Geçtiğimiz günlerde imzalanan Kamu 
Çerçeve Protokolüyle ilgili yapılan 
olumsuz yorumları da konuşmasına 
alan Genel Başkanımız Arslan, şu ifa-
deleri kullandı: “Geçtiğimiz günlerde 
imzaladığımız ‘Kamu çerçeve protokolü 
memnuniyetle karşılandı’ diye Cum-

hurbaşkanı’nın ifadesi var. Buna eleştiri 
yapanlara söyleyecek sözümüz var. Bu-
gün eleştiri yapanlar kendi belediyele-
rinde yaşadığımız haksızlıklara, zorluk-
lara sustukları için onlara söylüyorum: 
‘Hiçbir işçi işten çıkarılmayacak, bu na-
mus sözü’ diyenler, on binlerce arkada-
şımızın işten çıkarılmasına kulak tıkadı. 
60 bin işçimiz istifa ettirildi. Bu yaşa-
dıklarımızı siz görmezden geldiniz ama 
biz bunları yaşadık ve gördük. Onun 
için kendinize dönüp bakacaksınız. Siz 
ne yaptınız? Verdiğiniz hangi sözü ye-
rine getirdiniz? HAK-İŞ olarak, beledi-
ye başkanları ile henüz tanışmadan, 
henüz mazbatalarını almadan bu hınç 
niye, bu utanmazlık niye, arsızlık niye? 
Belediye başkanlarınız pervasızca bö-
bürlenerek işten attıklarını söylediler. 
Kimi kandıracaksınız? Onun için ‘Söyle-
yene değil, söyletene bak’ derler. Hem 
Kamu Çerçeve Protokolü’nde, hem de 
Memur-Sen’in kararını, yaptığı toplu 
sözleşmelerde biz neyi savunduk, neyi 
destekledik, ne için teşekkür ettik?”

“HERKESİN SUSTUĞU DÖNEMLERDE 
TEK BAŞIMIZA MÜCADELE ETTİK”
“Ücret zammı ile beraber taban ücreti 
getirerek arkadaşlarımız yüzde 35’in 
üzerinde zam aldı. Biz, ülkenin sorun-
larının olmadığını söylemedik. Hatır-
layın, herkesin sustuğu dönemlerde 
696’nın eksiklerinin giderilmesi için 
tek başımıza mücadele ettik. Yemedi-
ğimiz küfür, duymadığımız hakaret kal-
madı. O gün neyi söylüyorsam bugün 
de aynı şeyi söylüyorum. Eleştirmemiz 
gereken yerde eleştirdik, destekleme-
miz gereken yerden destekledik. Ama 
HAK-İŞ olarak ilkelerimizden ödün 

vermedik. ‘Yavuz hırsız ev sahibini 
bastırır’ diye bir sözümüz var. Ankara 
Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur 
Yavaş, son ana kadar tarafsız olduğunu 
söyleyip, son anda sarı sendikalarla 20 
bin arkadaşımıza karşı bir operasyon 
başlattı. Yavaş’a çağrı yaptık, ‘Bu yap-
tığınız yanlıştır, bundan vazgeçin’ diye. 
Büyükşehir belediyesi önünde büyük 
kalabalıkla başka bir protesto yaptık. 
Yavaş’ı göreve çağırdık. Kamunun bil-
mediği bir şey daha var. Gökçek’in be-
lediye başkanlığı döneminde kendisiy-
le yaptığımız mücadelenin en önemlisi 
şirketlerde çalışan arkadaşlarımızın 
sendikalı olmasıydı. Biz sendikasız iş-
çileri üye yaptık. Bir başka sendikanın 
işçilerini istifa ettirip sendikamıza üye 
yapmadık. ANFA’da, güvenlikte, met-
roda sendikasız işçileri HAK-İŞ’e bağlı 
sendikalarımıza üye yaptık. Bu yüzü kı-
zarmayan hırsızlar yavaş ile iş birliği ya-
parak kardeşlerimizi bizden kopardılar. 
Gün ola, harman ola. Ama bu zorluk-
ları da gündeme taşımamız gerekiyor. 
Utanmazlıkların, bütün bu zorlamalara 
rağmen sendikalarımızın yasal hakları-
nı kullanarak anayasaya aykırı baskılar 
nedeniyle ortaya çıkan duruma itiraz 
etmeleri de başka bir sorun. HAK-İŞ’i 
tehdit ediyorlar. ‘HAK-İŞ’i basacağız’ 
diyorlar, ne için? Her türlü iffetsizliği, 
dayatmayı yapacaksınız, demokratik 
haklarımızı kullandık diye bizi tehdit 
edeceksiniz, bir kısım çevreler de buna 
alet olacak. İstanbul Büyükşehir Bele-
diyesi’nde yetkiyi HAK-İŞ alınca neden 
sesiniz çıkmadı? Tespit aldık ve itiraz 
ettiler. Gelin bakalım, geleceğiniz varsa 
göreceğiniz de var. Sendikal mücade-
leye seviye katan, kendi mecrasında 
sürdürmek isteyen sendikalarımızla 
daha fazla sahada, daha fazla insanla 
kucaklaşacağız. Çalışanlarımızla daha 
çok dayanışma içerisinde geleceğimi-
zi şekillendireceğiz. Gün dayanışma, 
daha fazla mücadele günüdür. Daha 
fazla mücadele ve çaba bizi bekliyor.”

“DİYARBAKIR ANNELERİ’NE SELAM 
OLSUN”
Genel Başkanımız Arslan, ‘Diyarbakır 
Anneleri’nin mücadelesini evlatlarına 
kavuşana kadar desteklemeye devam 
edeceklerini söyledi.

Diyarbakır Anneleri’ne kamuoyunun 
yeterince destek vermediği dönem-

lerde HAK-İŞ’in destek verdiğini kay-
deden Arslan, “Uluslararası sendika 
hareketine de bu annelerin sesini du-
yurmaya çalışıyoruz. O anneler, sadece 
‘bize destek olun’ diyorlar. Biz de des-
teğimizi bir kez daha buradan yenile-
yeceğiz” diyerek, Diyarbakır Anneleri 
için destek çağrısında bulundu.

“YENİ DÜNYAYI KURMAK 
EMEKÇİLERİN ELİYLE OLACAKSA, 
BUNU BİZİM YAPMAMIZ 
GEREKİYOR”
Sadece Türkiye’de değil, tüm dünyada 
mazluma yardım eli uzatıldığı için des-
teğe ihtiyaç duyulduğunu dile getiren 
Genel Başkanımız Arslan; “HAK-İŞ, 
Kudüs ve Filistin’e destek sendikalar 
birliğinin kurucu üyesidir. Kudüs; İs-
tanbul’dan, Konya’dan farklı değildir. 
Cezaevindeki 6 binden fazla Filistinli’ye 
özgürlük diliyoruz. Biz, konfederasyon 
olarak genel kuruldan geçirdiğimiz ka-
rarların arkasında durmaya kararlıyız. 
Nerede mazlum ve mağdur bir devlet 
varsa onların mağduriyetine ‘Biz varız’ 
diyen HAK-İŞ’ten bahsediyoruz. Yeni 
dünyayı kurmak emekçilerin eliyle ola-
caksa, bunu bizim yapmamız gerekiyor. 
Daha fazla desteğe, daha fazla katkıya 
ihtiyacımız var” ifadelerini kullandı.

“AŞI, BİR MİLLÎ SORUMLULUK”
Arslan, son olarak aşılanma durumu-
na da değindiği şu cümlelerle konuş-
masını sonlandırdı: “Tedbiri elden bı-
rakmayalım. Aşı, milli sorumluluktur. 
Hâlâ aşıya denk bir ilaç bulunamadı. 
En etkili yol aşı. Bu konuda hepimi-
zin daha duyarlı olması gerekiyor. 
Hayatlarını kaybedenlerin yüzde 

95’i aşılarını olmamış ve eksik olmuş 
insanlar. Aşı karşıtlığına saygı duya-
bilirim ama toplum sağlığını tehdit 
eden bir noktaya gelinirse buna da 
itiraz ederiz. HAK-İŞ olarak herkesin 
nasıl düşündüğüne, nasıl inandığına 
saygı gösteriyoruz ama aşıya teşvik 
etmemize karşı saldırganlık yapan-
lara ‘bir dakika’ diyoruz. Buralardan 
taviz veremeyiz. Taviz verirsek vebal 

altındayız.”
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GENEL BAŞKAN VEKİLİMİZ  
AV. HÜSEYİN ÖZ: “ÜLKEMİZE 
DEĞER KATAN HER ŞEY BİZİM İÇİN 
ÖNEMLİDİR”
HAK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı ve 
HİZMET-İŞ Genel Başkan Vekilimiz Av. 
Hüseyin Öz, Genişletilmiş Başkanlar 
Kurulu’nun açılış konuşmasını yaptı.
Konuşmasına yapılan Başkanlar Kuru-
lu Toplantısı’nın sendikamızın üyeleri 
ve tüm emekçiler için hayırlı olması 
dilekleriyle başlayan Genel Başkan 
Vekilimiz Av. Hüseyin Öz; “Antalya’nın 
ülkemizi temsil etmesini, HİZMET-İŞ’in 
emekçileri temsil etmesi kadar değerli 
görüyoruz. Çünkü ülkemize değer ka-
tan her şey bizim için önemlidir, kıy-
metlidir” dedi.

“YANGIN VB. FELAKETLERİN BİR 
DAHA YAŞANMAMASINI DİLİYORUZ”
Bu yaz, Antalya başta olmak üzere 
ülkemizin çeşitli bölgelerinde gerçek-
leşen orman yangınlarının derinden 
üzüntü verdiğini dile getiren Genel 
Başkan Vekilimiz Öz, başta Antalya ol-
mak üzere ülkemizde yaşanan orman 
yangınlarında hayatını kaybeden va-
tandaşlarımıza Allah’tan rahmet, teda-
visi devam edenlere acil şifalar diledi.
Genel Başkan Vekilimiz Öz, “HAK-İŞ ve 
HİZMET-İŞ olarak, teşkilat mensupla-
rımız ve üyelerimizden oluşan arama 
kurtarma ekiplerimizle yangın felaketi-
nin yaşandığı bölgelerdeydik. Durumu 
koordineli bir şekilde an be an takip et-
tik. Bütün Antalyalılara tekrar geçmiş 
olsun dileklerimizi iletiyor, can ve mal 

kaybına neden olan yangın vb. felaket-
lerin bir daha yaşanmamasını diliyo-
ruz” diye konuştu.

“KURUMSAL ESENLİK LÜKS DEĞİL, 
GEREKLİLİKTİR”
Pandemi nedeniyle başlatılan evden 
çalışma sisteminin ilerleyen zamanlar-
da çok daha yaygın bir çalışma sistemi 
olacağını ve çağı yakalamak için ku-
rumsal çalışmalar yaptıklarını dile ge-
tiren Genel Başkan Vekilimiz Öz, şun-
ları kaydetti: “Günümüz dünyasında 
kurumlar, mensuplarının iş ve yaşam 
dengesini koruyan çözümlere daha 
fazla odaklanmaya başladı. Bize göre 
Kurumsal Esenlik lüks değil, gereklilik-
tir. Pandemi sürecinde tecrübe etme 
mecburiyetinde kaldığımız evden 
çalışmanın birçok kurumda, şirkette 
çalışanların mutluluğunu artırdığı, do-
layısıyla verime olumlu katkı sağladığı 
tespit edilmiştir. Büyükşehirlerde işe 
gidiş-dönüşlerin zaman kaybı, yorgun-
luk ve strese sebebiyet verdiği tespit 
edilmiş, bu zaman kaybını bertaraf et-
mek, stresi yönetmek gerekliliği hâsıl 
olmuştur. Tüm bunlar sebebiyle esnek 
çalışma saatleri ve uzaktan çalışma 
sisteminin, gelecek yıllarda popülerlik 
kazanacağı şimdiden görünmekte” ifa-
delerine yer verdi.

“MENSUPLARIMIZI ‘BÜYÜK  
HİZMET-İŞ AİLESİ’ OLARAK 
TANIMLIYORUZ”
HİZMET-İŞ olarak zamandan bağım-

sız kalmalarının mümkün olmadığını 
söyleyen Öz, “Kuşak değişiklikleri ör-

gütlülüğümüz içinde de yer bulacak, 
üyelerimiz içinde önce Y, zamanla da 
Z kuşağı çoğunluğu alacaktır. Biz de 
çalışmalarımızı bu hedef kitleye göre 
yeniden dizayn ediyoruz. Bu bağlamda 
teşkilatımızın ve personellerimizin fay-
dasına sunduğumuz bir çalışmayı bu 
sene faaliyete geçirdik. Sendikamızda 
iki gün hizmet vermek üzere, davranış 
bilimleri uzmanı ile çalışmaya başlamış 
bulunmaktayız. Bununla birlikte bir-
çok eğitimlerimiz de devam etmekte. 
Sendikamızın temeli örgütlenmedir. 
Biz teşkilatımızı, mensuplarımızı, üye-
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lerimizi ve onların ailelerini ‘Büyük 
HİZMET-İŞ Ailesi’ olarak tanımlıyo-
ruz. Yani aslında HİZMET-İŞ, Kurumsal 
Esenlik Programı’nı ülkemizde yıllardır 
uygulayan ve bunda başarılı sonuçlar 
elde eden tek emek örgütüdür” diye 
konuştu.

“ZİRVEYE DUALAR VE GÜVENLE 
ULAŞTIK”
Teşkilat mensuplarıyla sık sık bir ara-
ya gelmeye çalışıldığını belirten Öz, 
konuşmasına şu cümlelerle devam 
etti: “HİZMET-İŞ olarak, Şube Başkanı 
ve Şube Yöneticilerimizi, işyeri sendi-
ka temsilcilerimizi, Genel Merkez ve 
Şube çalışanlarımızı kurumsal eğitim-

ler ve sosyal programlarla güçlendir-
menin ötesine geçiyoruz. Tanışmayı, 
kaynaşmayı, samimiyeti ve dayanış-
mayı artırarak bir ve bütün olmanın 
gücünü ailelerimizle birlikte burada 
yaşıyoruz. HİZMET-İŞ’in en büyük işçi 
sendikası olmasının nedeni de budur. 
Zirveye teşkilat mensuplarımızın, ça-
lışanlarımızın, üyelerimizin ve onların 
ailelerinin inançlarıyla, destekleriyle, 
dualarıyla ve bize olan güvenleriyle 
ulaştık. Ailelerimizle birlikte çalıştık, 
birlikte başardık. ‘Erdemli Bir Sendikal 
İnşa’ mücadelemizi birlikte yürütüyo-

ruz. Yönetim Kurulu olarak sizlere ve 
ailelerinize, bizimle birlikte yol yürü-
düğünüz için teşekkür ediyoruz. Allah, 
birliğimizi ve dirliğimizi daim etsin. 
Hiçbirimiz HİZMET İŞ’ten büyük deği-
liz. Her birimiz bu davanın bir neferiyiz, 
hizmetkârıyız, yolcusuyuz. HAK-İŞ/HİZ-
MET-İŞ, emek hareketini ele geçirmek 
değil, emek hareketini elden geçirmek 
üzere yola çıkmıştır. Bunda da başarılı 
olmuştur. HİZMET-İŞ, bir gönül hareke-
tidir. Bir merhamet hareketidir. Ülke-
mizde ve dünyada bütün mağdurların 
her sıkıntısında, derdinde, başına ge-
len felakette yardımına koşuyoruz. Biz, 
haklının ve Hakk’ın yanındayız. Bizim 
bir gelecek tasavvurumuz, bizim bir 
medeniyet anlayışımız var. Hakka ve 
haklıya hürmette birleştiğimiz her kim 
olursa olsun kardeşiz, biriz, bütünüz.”

“İŞİMİZİ DAHA İYİ YAPMA 
GAYRETİNDEN BAŞKA DERDİMİZ 
YOK”
Yoğun çalışma temposu içerisinde 
olunduğunu belirten Genel Başkan Ve-
kilimiz Öz; “Dünyadaki köklü değişim 
ve dönüşümler hem sendikalara yeni 
fonksiyonlar ekliyor, hem de sendika-
ların faaliyet alanlarını çeşitlendiriyor. 
HİZMET-İŞ Sendikası olarak dünyamız 

ve ülkemizdeki gelişmeleri değerlen-
dirme ve iş ve emek eksenindeki de-
ğişimi yakından izleme konusunda ol-
dukça hassas olduğumuzu belirtmek 
istiyorum. Üyelerimiz ve paydaşlarımız 
ile daha sağlıklı bir iletişim sistemini 
kurmak, sosyal medya hesaplarımızı 
daha etkin hale getirmek üzere, İletişim 
Daire Başkanlığımızı kurduk. İletişim 
Daire Başkanlığı’mızın içinde; üyeleri-
mizden gelecek soru, talep ve önerile-
rini almak, onlarla görüş alışverişinde 
bulunmak, tüm bunları olabildiğince 
kısa sürede gerçekleştirebilmek üzere, 
çağrı merkezimizi de konumlandırdık. 
Her zaman yeni dünyanın gerektirdiği 
yeni iletişim kanalları ile hedef kitlemi-
ze ulaşma gayretinde olduk. Yepyeni 
bir sendikal anlayışı sizlerle hep birlikte 
inşa edeceğiz. Değerlerimiz ve hassasi-
yetlerimiz doğrultusunda başarılarımı-
zın yanı sıra eksikliklerimizi de görüyor 
ve muhasebesini yapıyoruz. Elbette 
her zaman kolay olmuyor. Zor ve zah-
metli zamanlarda, stresli ortamlarda 
birbirimizin eksiklerini gidermek için 
çabalarken bazen birbirimizi kırıyor, 
üzüyor, yanlışlar yapıyoruz. Aslında 
yöneticilerimizin, bütün teşkilatımızın, 
çalışanlarımızın, hepimizin, işini daha 
iyi yapma gayretinden başka derdi 
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yok. Tek derdimiz, bize kendi geleceği-
ni emanet eden tüm üyelerimizi alnı-
mızın akı ile temsil edebilmek, teşkilat 
olarak bizimle gurur duyacakları işler 
yapmaya çalışmak” şeklinde konuştu.

“İNSANLIK, KOVİD-19 PANDEMİ 
SÜRECİYLE BİRLİKTE BÜYÜK BİR 
İMTİHAN VERİYOR”
Son olarak Pandemi sürecine değinen 
Öz; “İnsanlık, yaklaşık iki yıldır Ko-
vid-19 pandemi süreciyle birlikte bü-
yük bir imtihan veriyor. Bu süreç hem 
kayıplar yaşadığımız, hem de hepimiz 
için alışkanlıklarımızın farklılaştığı bir 
dönem oldu. Pek çoğumuzun hayat 
dinamikleri değişti. Yeni normaller or-
taya çıktı. Sağlık ekseninde şekillenen 
yeni normallere alışma noktasında-
ki en büyük dayanağımız dayanışma 
oldu. Bu süreçte büyük fedakârlıkla 

görev yapan başta sağlık çalışanlarımız 
ve Vefa Sosyal Destek Grupları’na en 
büyük desteği veren belediye çalışanı 
emekçilerimiz olmak üzere tüm emek-
çilerimize teşekkür ediyoruz. Pandemi 
sürecinin en az kayıpla bir an önce 
sona ermesini, dünyamızın tekrar sağ-
lıklı günlerine kavuşmasını temenni 
ediyoruz. Bu duygu ve düşünceler-
le, Başkanlar Kurulu’muzdan çıkacak 
sonuçların, üyelerimiz ve tüm emek 
camiası için hayırlı olmasını diliyoruz” 
cümleleriyle konuşmasını sonlandırdı.

GENEL BAŞKAN YARDIMCIMIZ 
YILDIZ: “ÜYELERİMİZİN EMANETİNE 
SAHİP ÇIKMAMIZ GEREKİYOR”
HAK-İŞ değerlerine dikkat çeken Ge-
nel Başkan Yardımcımız Celal Yıldız, 
“Sahip olduğumuz yerler, kurumlar ve 
mevkiler bizlere emanet. Üyelerimizin 

ve sendikamızda hakkı olanların ema-
netine sahip çıkmamız gerekiyor. HİZ-
MET-İŞ olarak bütün çalışmalarımıza 
bu hassasiyetle devam ediyoruz” dedi.

Genel Başkan Yardımcımız Yıldız, sen-
dikamızın mali işleriyle ilgili bilgileri 
Şube ve İl Başkanlarımızla paylaşarak 
konuşmasını sonlandırdı.

GENEL BAŞKAN YARDIMCIMIZ 
ÖZDEMİR: “İŞ YERLERİMİZE 
SALDIRILARA MÜSEMMA 
GÖSTERMEYECEĞİZ”
Genişletilmiş Başkanlar Kurulu’nun 
hayırlara vesile olmasını dileyerek söz-
lerine başlayan Genel Başkan Yardım-

cımız Halil Özdemir, “Sendikamız 245 
bine yaklaşan üyesiyle, 65 Şube ve 10 
İl Başkanlığı’mızla Türkiye’nin en büyük 
teşkilatlarından biri.  HİZMET-İŞ olarak 
hangi siyasi partiden olursa olsun tüm 
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belediyelerde örgütlenmek istiyoruz. 
Bunun yolu da sahada olmaktan geçi-
yor. İş yerlerimize olan saldırılara asla 
müsemma göstermeden yolumuza 
devam edeceğiz” şeklinde konuştu. 
Özdemir, konuşmasını yeni teşkilat-
lanma alanları ve teşkilatımızda olan 
gelişmelerle ilgili bilgi vererek sonlan-
dırdı.

GENEL BAŞKAN YARDIMCIMIZ 
KESKİN: “BÖLGESEL EĞİTİMLERİMİZE 
BAŞLIYORUZ”
Pandemi döneminden dolayı eğitim-

lere ara vermek zorunda kaldıklarını 
söyleyen Genel Başkan Yardımcımız 
Mehmet Keskin, “Yeni normalleşme 
adımları ile birlikte bölgesel eğitim 
çalışmalarımıza başlamayı düşünüyo-
ruz. Kurumsal İletişim Merkezi bünye-
mizde çağrı merkezimiz hizmete girdi. 
Bu, sendikacılık alanında ilklerden biri. 
HİZMET-İŞ olarak üyelerimizle daha 
rahat iletişim kurmak adına bu birimi 
hayata geçirdik” dedi. Genel Başkan 
Yardımcımız Keskin, Eğitim Ve Kurum-

sal İletişim Merkezi’mizle ilgili bilgiler 
vererek konuşmasını bitirdi.

TANRIVERDİ: “ZAFER, RABB’İMİZİN 
TAKDİRİDİR”
Gerçekleştirilen Genel Kurul’da Sen-
dikamızın tarihine dair bilgiler veren 

Kurucu Genel Başkanımız ve 22. 23. ve 
24. Dönem AK Parti Manisa Milletve-
kili Hüseyin Tanrıverdi, “Bu toplantıyla 
birlikte heyecanımızı ortaya koyuyo-
ruz. Emeği nasıl yüceltiriz, Sendikamızı 
daha ileriye nasıl taşırız bunları ortaya 
koyacağız. HİZMET-İŞ olarak biz, se-
ferden sorumluyuz. Zafer Rabb’imizin 
takdiridir” dedi.

HAK-İŞ GENEL BAŞKAN YARDIMCISI 
YILDIZ: “HAK-İŞ’İN İLKELERİ VE 
HEDEFLERİ VAR”
HAK-İŞ’in ısrarla ve kararlılıkla büyü-
meye devam ettiğini belirten HAK-İŞ 
Genel Başkan Yardımcısı Osman Yıl-
dız, “Bugün 750 bin olan üye sayımı-
zın yakın zamanda milyonlar olmasını 
ümit ediyorum. Çünkü HAK-İŞ’in hem 
Türk sendikal hayatında, hem de ulus-
lararası sendikal harekette yeri büyük. 
HAK-İŞ’in güçlü bir lideri var. HAK-İŞ’in 
ilkeleri ve hedefleri var. HAK-İŞ kurul-
duğundan beri ortaya konan değerler 
çerçevesinde yoluna devam eden bir 
aile içerisinde yer alıyoruz. HAK-İŞ ai-
lesi içinde olmak büyük bir gurur ve 
şereftir. HAK-İŞ’in büyüme süreci biraz 
yavaş olmuş olabilir ama bunun ne-
deni nezaketimizdendir, kararlılığımız-
dandır” diye konuştu.

AKSU BELEDİYE BAŞKANI ŞAHİN: 
“HAK-İŞ’E GÜVENİYORUZ”
Toplantının Aksu’da düzenlemesinden 
dolayı memnun olduklarını belirten 
Aksu Belediye Başkanı Halil Şahin, 
“HAK-İŞ kendine göre çizgisi olan, va-
tan birliği ve beraberliği söz konusu 
olduğunda taşın altına eline koyan bir 
işçi örgütüdür. Aksu olarak taşeron iş-
çilere ilk sendikal hakları veren biz ol-
duk çünkü HAK-İŞ’e güveniyoruz” şek-
linde konuştu.

OLEYİS GENEL BAŞKANI BÖKE: 
“YAPACAĞIMIZ EN ÖNEMLİ ŞEY 
BİRBİRİMİZE KENETLENMEKTİR”
HAK-İŞ ve HİZMET-İŞ’in yaptığı her top-
lantının anlamlı olduğunu ifade eden 
OLEYİS Genel Başkanı Vedat Böke, “Yapı-
lan her toplantı kardeşliğimizi ve aidiyet 
duygumuzu pekiştiriyor. OLEYİS olarak 
HAK-İŞ’in içinde onurlu bir mücadele 
yürütüyoruz. Sendikal hayatta verdiğimiz 
mücadelede yapacağımız en önemli şey 
birbirimize kenetlenmektir. HİZMET-İŞ’in 
başkanlar kurulu toplantısını kendi top-
lantımız gibi görüyor ve gurur duyuyo-
ruz. HİZMET-İŞ’in sendikamıza ve mü-
cadelemize verdiği destek inanılmaz bir 
şeydi. Hepinize teşekkür ediyor, toplan-
tının hayırlara vesile olmasını diliyorum” 
dedi.
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ÖZ SAĞLIK-İŞ GENEL BAŞKANI SERT: 
“ARSLAN’DAN ÖĞRENECEĞİMİZ ÇOK 
ŞEY VAR”
Genişletilmiş Başkanlar Kurulu’muzun 
emekçilere ve sendikamıza hayırlı ol-
ması dileğinde bulunan Öz Sağlık-İş 
Sendikası Genel Başkanı Devlet Sert, 
“Genel Başkanımız Mahmut Arslan’ın 
Öz Sağlık-İş Sendikası Başkanlar Kuru-
lu’na katılımları teşkilatımızda büyük bir 
heyecan, büyük bir motivasyon olmuş-
tur. Kendilerine tüm teşkilatımız adına 
teşekkür ediyoruz. Genel Başkanımız 
Arslan’dan öğreneceğimiz çok şey var. 
HAK-İŞ’e bağlı sendikalar olarak hiçbir 
ayrım yapmadan sahada mücadelemi-
zi yürütüyoruz. Biz değerler üzerinden 

sendikacılık yapıyoruz. HİZMET-İŞ Sen-
dikası ile gönüllerimiz bir. HİZMET-İŞ’in 
örgütlenme çalışmalarından HAK-İŞ’in 
bütün sendikaları yararlanmıştır. Allah 
hepinizden razı olsun” diye konuştu.

ÖZ GÜVEN SEN GENEL BAŞKANI YIL-
MAZ: “HİZMET-İŞ SENDİKASI HEPİ-
MİZ İÇİN BİR OKULDUR”
Öz Güven-Sen olarak HİZMET-İŞ’in ve 
Genel Başkanımız Mahmut Arslan’ın 
destekleriyle kendi iş kollarında Türki-
ye’nin en büyük işçi sendikası olduk-
larını söyleyen Öz Güven-Sen Genel 
Başkanı Ömer Yılmaz, “HAK-İŞ’in üye 
sayısı, Genel Başkanımız Mahmut Ars-
lan göreve geldikten sonra 700 binlere 
geldi. HİZMET-İŞ Sendikası hepimiz için 

bir okuldur. HİZMET-İŞ Sendikamız her 
zaman birikimini ve tecrübelerini biz-
ler için seferber etmiştir” dedi.

ÖZ TAŞIMA-İŞ GENEL BAŞKANI 
TORUNTAY: “HAK-İŞ’İN 
BÜYÜMESİNDE HİZMET-İŞ DESTEĞİ 
BÜYÜKTÜR”
Sendikamızın HAK-İŞ’in bugünlere gel-
mesinde en büyük emeği olan sendika-
lardan biri olduğunu söyleyen Mustafa 
Toruntay, “2012 yılından sonra HAK-İŞ’in 
büyümesinde HİZMET-İŞ Sendikamı-
zın maddi ve manevi desteği büyüktür. 
HİZMET-İŞ Sendikamız bugün HAK-İŞ’in 
çatısı altında faaliyet gösteren sendikala-
rımızın kurulmasında da ön ayak olmuş-
tur. HAK-İŞ ilkeleri ve terbiyesi de bunu 
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gerektirir. Toplantınızın hayırlara vesile 
olmasını diliyorum” diye konuştu.

MEDYA-İŞ GENEL BAŞKANI BALLI: 
“HAK-İŞ BÜYÜK ZORLUKLARLA 
MÜCADELE EDEREK BUGÜNLERE 
GELMİŞTİR”
Sendikalarının HAK-İŞ’in genç sen-
dikalarından biri olduğunu söyleyen 
Medya-İş Genel Başkanı Sezai Ballı ise, 
“Geçmişte HAK-İŞ büyük zorluklarla 
mücadele ederek bugünlere gelmiştir. 
Medya-İş Sendikamız bugün kendi iş 
kolunun en büyük sendikası ise bun-
dan Genel Başkanımız Mahmut Ars-
lan’ın ve kardeş sendikalarımızın rolü 
büyüktür” dedi.

ÖZ TOPRAK-İŞ GENEL BAŞKANI 
ÖZBEN: “TOPLANTINIZ HAYIRLI 
OLSUN”
Öz Toprak-İş Sendikası Genel Başkanı 
Metin Özben ise, HAK-İŞ kimliği altın-
da sendikacılık yapmanın gurur verici 
bir olgu olduğunu ifade ederek, Geniş-
letilmiş Başkanlar Kurulu’muzun hayır-
lara vesile olmasını diledi.

ÖZ İLETİŞİM-İŞ GENEL BAŞKANI 
GÜLLÜOĞLU: “HİZMET-İŞ, BİZİM HER 
ZAMAN KARDEŞ SENDİKAMIZDIR”
Öz İletişim-İş Sendikası Genel Başkanı 
Mehmet Nur Güllüoğlu da “Genç bir 
sendikayız ama Türkiye için önemli iki 
yerde TÜRKSAT ve BTK’da örgütlüyüz. 

Sendikamız kurulurken HİZMET-İŞ sen-
dikamız bize bir odasını açtı ve orada 
çalışmalarımızı yürüttük. HİZMET-İŞ, 
bizim için her zaman bir abi, bir kardeş 
sendikamızdır” şeklinde konuştu.

ÖZ İNŞAAT-İŞ GENEL BAŞKANI 
ZEKERİYA KOCA: “BİZİM HEDEFİMİZ 
HAK-İŞ’TE BİR NEFER OLMAKTIR” 
Öz İnşaat-İş Sendikası Genel Başkanı 
Zekeriya Koca ise, “Bizim tek hedefi-
miz HAK-İŞ ve HİZMET-İŞ’te birer nefer 
olmaktır. Hiçbir zaman mekân, makam 
beklemeden kutlu HAK-İŞ davasına 
hizmet edeceğiz” dedi.
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ÖZHASEKİ: “TAŞERON İŞÇİLİĞİYLE MÜCADELENİZİN 
YAKINDAN TANIĞIYIM”

AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu 
Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Öz-
haseki, Genişletilmiş Başkanlar Kurulu 
toplantımızda yaptığı konuşmada, ta-
şeron işçilerin kadro almasında HAK-
İŞ’in verdiği büyük mücadeleye yakın-
dan tanık olduklarını söyledi.
Genişletilmiş Başkanlar Kurulu kapa-
nış toplantımız, 13 Ekim 2021 tarihin-
de gerçekleştirildi. Toplantıya Genel 
Başkanımız Mahmut Arslan ve AK Par-
ti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel 
Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki 
katılarak birer konuşma yaptı.
Genel Başkanımız Mahmut Arslan, AK 
Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu 
Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki’ye 
taşeron sorununun çözümünde aldığı 
aktif tutumdan dolayı teşekkür etti.
Arslan, Özhaseki’nin Kayseri Büyükşe-
hir Belediye Başkanlığı döneminde ta-
şeron sorununun çözümü noktasında 
büyük gayretleri olduğunu kaydetti.
Özhaseki ile yaptığı bir görüşmede 
kendisine, “Taşeron meselesini bir an 
önce çözmemiz gerekiyor. İşçi arka-
daşlarımız adeta ‘modern köle’ mua-
melesi görüyorlar. Biz bir şey yapamı-

yoruz. İhaleler üzerine büyükşehir be-
lediye başkanı olarak müdahale ede-
lim” dediğini ve gereğini yaptığını ak-
taran Arslan, “Sayın Özhaseki, taşeron 
işçiliğinin sonlandırılması noktasında 
ilk adımı atan belediye başkanımızdı. 
O süreçlerde çok ciddi katkı sağladı-
lar. Taşeron işçiliğinin sonlandırılması 
noktasında gösterdiği tutum bizim 
açımızdan çok değerlidir. Onun gayreti 
ve tutumu bizi hem rahatlattı, hem de 
sonraki süreçlerde elimizi güçlendirdi” 
dedi.

AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu 
Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki ise 

çalışma hayatı ve gündeme ilişkin de-
ğerlendirmelerde bulundu.
Özhaseki, taşeron işçilerin kadro al-
masında HAK-İŞ’in verdiği büyük mü-
cadeleye yakından tanık olduklarını 
söyledi.
2019 yerel seçimleri sonrasında bir 
kısım belediyelerin işçileri haksız ve 
hukuksuz bir şekilde işten çıkarmasını 
eleştiren Özhaseki, “‘Kimseyi işten at-
mayacağız’ diyerek namus sözü veren-
ler, binlerce emekçinin sözleşmelerini 
yenilemediler. İstanbul’da 12 bin kişiyi 
işten attılar” ifadelerine yer verdi.

AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, 
Genişletilmiş Başkanlar Kurulu toplantımızda yaptığı konuşmada, taşeron işçilerin kadro 

almasında HAK-İŞ’in verdiği büyük mücadeleye yakından tanık olduklarını söyledi.
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HİZMET-İŞ AİLE BULUŞMASI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

HİZMET-İŞ Aile Buluşması Programı, 
12 Ekim 2021 tarihinde, Genel Başka-
nımız Mahmut Arslan’ın katılımlarıyla 
Antalya’da gerçekleştirildi.

Programa Genel Başkanımız Mahmut 
Arslan, HAK-İŞ Genel Başkan Yardımcı-
sı ve Sendikamız Genel Başkan Vekili 

Av. Hüseyin Öz, Genel Başkan Yardım-

cımız Celal Yıldız, Genel Başkan Yar-
dımcımız Halil Özdemir, Genel Başkan 
Yardımcımız Mehmet Keskin, Kurucu 
Genel Başkanımız Hüseyin Tanrıverdi, 
Öz Sağlık-İş Genel Başkanı Devlet Sert, 
Sendikamız Genel Merkez Denetim ve 

Disiplin Kurulu üyeleri, Şube ve İl Baş-
kanlarımız, Uzmanlarımız ile aileleri 
katıldı.
“Bir medeniyetin mensuplarıyız” di-
yen Genel Başkanımız Mahmut Ars-
lan, “Sendikamızda yaptığımız her fa-
aliyet, sendikamız için yürüdüğümüz 
her yol, istikametimizden sapmadan 
yürüdüğümüz yoldur. Bu çok kolay 
değil. Zorlukları var. Ama bütün bu 
zorlukları aşarak bugün işçi sendika-
ları içerisinde Türkiye’nin en büyük 
işçi sendikası olduk. Bu sendika, HAK-
İŞ’in de en büyük sendikası. HİZMET-İŞ 
aynı zamanda uluslararası alanda da 
Türkiye’yi temsil eden büyük bir orga-
nizasyonun adı. Bunu tek başımıza ba-
şarmadık. Şube Başkalarımızın, eşleri-
mizin, çocuklarımızın hâsılı bir büyük 
ailemizin duası ile başardık” dedi.

HİZMET-İŞ Aile Buluşması Programı, 12 Ekim 2021 tarihinde, Genel Başkanımız  
Mahmut Arslan’ın katılımlarıyla Antalya’da gerçekleştirildi.



16

HABERLER

Ankara Büyükşehir Yönetimi Eylemle Uyarıldı

SENDİKAL BASKIYA UĞRAYAN BİNLERCE EMEKÇİ 
TEPKİLERİNİ DİLE GETİRDİ

Ankara Büyükşehir Belediyesi’nde baskı 
ve tehditle sendika değiştirmeye zorla-
nan binlerce emekçi, 14 Temmuz 2021 
tarihinde büyükşehir belediyesi önün-
de bir araya gelerek kendilerine yapılan 
baskıları protesto etti.

Sendika değiştirmeye zorlanan HİZ-
MET-İŞ, Öz Sağlık-İş ve Öz Güven-Sen 
üyesi yüzlerce emekçi, sendikaların-
dan vazgeçmeyeceklerini duyurdu, 
kendilerine baskı yapan yönetici ve 

amirlerden hesap sorulmasını istedi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi önünde 
gerçekleştirilen eyleme Genel Başkan 
Yardımcımız Mehmet Keskin, Genel 
Başkan Yardımcımız Celal Yıldız, Ge-
nel Başkan Yardımcımız Halil Özdemir, 
HAK-İŞ’e bağlı sendikaların yöneticileri, 
Ankara şubelerimizin başkanları ve sen-

dikal baskıya uğrayan yüzlerce emekçi 
katıldı. Sendikamız HİZMET-İŞ ile HAK-
İŞ’e bağlı Öz Sağlık-İş ve Öz Güven-Sen 
sendikalarımızın ortak basın açıklaması-
nı Genel Başkan Yardımcımız Celal Yıldız 
okudu. Ortak basın açıklamasında şun-
lar kaydedildi: “Ankara Büyükşehir Bele-
diyesi’nde HAK-İŞ’e bağlı Hizmet-İş, Öz 
Sağlık-İş ve Öz Güven-Sen üyesi emek-
çiler, baskı ve tehditle sendikalarından 
istifaya zorlanmaktadır. Emekçi üyeleri-
mizi hedef alan baskı ve tehditler, tüm 
uyarılara ve kamuoyu tepkisine rağmen 
devam ettirilmektedir. Bu bir sendikal 
ahlâksızlıktır, yüzsüzlüktür, fırsatçılıktır, 
sendikacılık adına utanç vericidir. Yapı-
lan baskılar işyerlerinde huzur bırakma-
mıştır. Emekçi arkadaşlarımız rahatsız, 
aileleri huzursuz, kamuoyu endişelidir. 
Çünkü bu, zulümdür. Fedakârca çalışan 
emekçileri cezalandırmaktır.”

Ankara Büyükşehir Belediyesi’nde baskı ve tehditle sendika değiştirmeye zorlanan 
binlerce emekçi, 14 Temmuz 2021 tarihinde büyükşehir belediyesi önünde  

bir araya gelerek kendilerine yapılan baskıları protesto etti.
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“ANKARA BÜYÜKŞEHİR’DE 
YAŞANANLAR, DEMOKRATİK 
ÖRGÜTLENME HAKKINA SALDIRIDIR”
“Çalışanların haklarının korunması ve 
daha ileri götürülmesine yönelik mü-
cadelede söz söyleyemeyenler, taşeron 
emekçilerinin kadro mücadelesinde yer 
almayanlar, belediyenin bir kısım yöne-

ticileri ve amirlerini arkalarına alarak, iş-
çiye rağmen örgütlenmeye çalışmakta-
dır. HAK-İŞ’e bağlı Hizmet-İş, Öz Sağlık-İş 
ve Öz Güven-Sen üyeleri, iradeleri hiçe 
sayılarak ahlâksızca yıldırılmaya çalışıl-
makta, hak ve hukuklarını koruyamaya-
cak sendikalara üye olmaya zorlanmak-
tadır. Bu, düpedüz işçilerin demokratik 

örgütlenme hakkına yönelmiş bir saldı-
rıdır. HAK-İŞ’e bağlı sendikaları tasfiye 
operasyonudur.”

“SENDİKAL BASKI YAPANLAR 
SUÇÜSTÜ YAKALANDILAR”
“Ankara Büyükşehir emekçilerine yöne-
lik baskıların kimler tarafından, hangi 
amaçla ve yöntemlerle yapıldığını çok 
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iyi biliyoruz. Bir Büyükşehir yönetici-
sinin, emekçileri AŞTİ Konferans Sa-
lonu’nda toplayarak TÜRK-İŞ’e bağlı 
sendikaya geçmeleri yönünde baskı 
yapması kamuoyuna yansımış, suçüstü 
yakalanmıştır. Söz konusu yöneticinin, 
‘Bu arkadaşlara güzellikle anlattık, anla-
madılar’ sözleri itiraf niteliğindedir. Aynı 
yönetici, ‘Bu işyerinde örgütlenme çalış-
ması yaptık. Bunu yaparken arkadaşla-
rın bazen incitici olduklarını müşahede 
ettik’ diyerek, baskıyı doğrulamaktadır. 
Söz konusu kişi, Türk-İş’e bağlı bir sen-
dikayı, Mansur Bey’in çalışma ekibinin 
huşu içinde çalışacağı sendika olarak 
işaret etmektedir.”

BÜYÜKŞEHİR YÖNETİMİNE ZOR 
SORULAR
“Görülmüştür ki, Büyükşehir’in bir kı-
sım yöneticileri de bu zulmün ortağıdır. 
Büyükşehir yöneticisi bu şahıs, baskı 
yapma cesaretini nereden almakta, kim 
adına konuşmaktadır? Bir kısım sözde 
sendikaların yandaşlığını ne uğruna 
yapmaktadır?”

BAŞKAN YAVAŞ’A TAAHHÜTLERİ 
HATIRLATILDI
“Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı 
Sayın Mansur Yavaş’a, çalışanlar üzerin-
de baskı uygulayanlara idari ve hukuki 
işlem başlatacağı yönündeki tavrını bir 
kez daha hatırlatıyoruz. Sorumluluk 
sahibi olanlara yeniden sesleniyoruz: 
Emekçilerin birlik ve beraberliğini böl-
meye çalışan şebekeye karşı derhal ge-
reğini yapın! Emekçilerle bir araya gele-
cek yüzleri dahi olmayan sendikacıların 
maşalığını yapan yönetici ve amirler 
hakkında somut adımlar atın! Bilesiniz 
ki, binlerce emekçinin vebali üzerinize-

dir. Baskı, tehdit ve yıldırma operasyon-
ları karşısında sessizlik, suç ortaklığıdır. 
Emeğin ve emekçinin yanında olun. Ka-
ranlık sendikal zihniyetin oyununa alet 
olmayın. Sayın Yavaş ile defalarca görüş-
tük, bir araya geldik. Tarafsız olduğunu 
bizlere ifade etti, kamuoyuna bunu du-
yurdu. Ancak amir pozisyonundaki yet-
kili şahıslar diğer sendikalarla, karanlık 
güçlerle işbirliği yaparak üyelerimiz üze-
rinde inanılmaz bir baskı oluşturmakta-
dır. Bu baskı, iş barışını bozmaktadır. Hu-
zuru bozmaktadır. Sayın Mansur Yavaş, 
buna ‘Dur’ deyin.
Aksi durumda Büyükşehir Belediyesi 
kaybedecek, Ankaralılar kaybedecek, 
sizler kaybedeceksiniz. Bilesiniz ki, oyun 
bittiğinde şah da piyon da aynı kutuya 
konulur. Bugün piyonluk ve maşalık ya-
panlar, yarın hukuktan kaçamayacaklar.”

“EMEKÇİLER, SENDİKALARINDAN 
AYRILMAK İSTEMİYOR”
“HAK-İŞ’e bağlı Hizmet-İş, Öz Sağlık-İş ve 
Öz Güven-Sen olarak, Ankara Büyükşe-
hir emekçileriyle olan birliğimizi parça-
lamak isteyenlere asla boyun eğmeye-
ceğiz. Sendikal değerlerle uyuşmayan 
akıl ve ahlâk dışı baskılar, emekçi kar-
deşlerimiz nezdinde karşılık bulmamak-
tadır. Karşılık bulmadığı için de tehdit 
ve yıldırma operasyonları artırılarak de-
vam ettirilmektedir. Büyükşehir emekçi-
leri, bütün baskı ve tehditlere rağmen 
sendikalarından ayrılmak istemiyor.”

BÜYÜKŞEHİR’DE İŞ BARIŞINI HAK-İŞ’E 
BAĞLI SENDİKALAR TESİS ETTİ
“Tek bir üyemizi dahi karanlık zihinlerin 
ürünü sendikalara mahkûm etmeye-
ceğiz! Emekçilerin iradelerine pranga 
vurmak isteyenlere karşı direneceğiz ve 

kazanacağız! Bu kirli ellere HİZMET-İŞ 
Sendikamızın Ankara Büyükşehir’de 22 
gün süren direnişini hatırlatmak istiyo-
ruz. Bugün de aynı kararlı duruşumuzu 
gösteriyoruz. Ankara Büyükşehir Bele-
diyesi’nde uzun yıllardan beri örgütlü 
olan HİZMET-İŞ, Öz Sağlık-İş ve Öz Gü-
ven-Sen Sendikalarımız, Büyükşehir’de 
iş barışını tesis etmiştir.”

“EMEKÇİ KARDEŞLERİMİZİN 
YANINDAYIZ, ARKASINDAYIZ; BİRİZ VE 

BERABERİZ”
“3 haftadır dozu artırılarak yapılan 

çirkin baskılar, iş barışını ve huzurunu 
bozmaktadır. Tüm tehdit, baskı ve yalan 
vaatlere aldanmayarak dik duran emek-

çi kardeşlerimize teşekkür ediyoruz. 
Sizler, emeğin onurunu temsil ediyor-
sunuz. Birliğimizi ve beraberliğimizi 

muhafaza edelim. Uzun yıllardır Ankara 
Büyükşehir’de örgütlü ve onurlu bir 
şekilde mücadelesini devam ettiren 

HİZMET-İŞ, Öz Sağlık-İş ve Öz Gü-
ven-Sen Sendikaları olarak emekçi kar-
deşlerimizin yanındayız, arkasındayız, 
biriz ve beraberiz. Bizler dik durdukça 
kimse kardeşliğimizi, birliğimizi ve be-
raberliğimizi bozamayacak. Zafer dik 

duranlarındır, zafer yakındır.”

BASKI VE TEHDİTLER SLOGANLARLA 
PROTESTO EDİLDİ
Büyükşehir’de yönetici ve amir pozisyo-
nundaki kişilerden 1 aydır baskı gören 
yüzlerce emekçi, baskı ve tehditleri slo-
ganlarla protesto etti.
Eylemde, “Baskılar Bizi Durduramaz”, 
“Baskı Yapanlara Hesabı Sorulsun” slo-
ganları atıldı.
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ANKARA BÜYÜKŞEHİR EMEKÇİLERİNE YÖNELİK 
SENDİKAL BASKIYA ORTAK TEPKİ

HİZMET-İŞ Sendikası olarak, HAK-İŞ’e 
bağlı Öz Sağlık-İş ve Öz Güven-Sen 
sendikalarıyla bir araya gelerek, Anka-
ra Büyükşehir Belediyesi’nde çalışan 
emekçilerin, bir kısım amirler ve fırsat-
çı sendikalar tarafından uzun yıllardır 
üyesi oldukları ve toplu iş sözleşmesi 

yetkisine sahip HAK-İŞ’e bağlı sendi-
kalarımızdan baskıyla istifa ettirilmeye 
zorlanmasını basın açıklamasıyla pro-
testo ettik. Ankara Büyükşehir Beledi-
yesi’ne bağlı ANFA Genel Müdürlüğü 
önünde 6 Temmuz 2021 tarihinde 
gerçekleştirilen basın açıklamasına 

Genel Başkan Yardımcımız Halil Özde-
mir, Genel Başkan Yardımcımız Meh-
met Keskin, Genel Başkan Yardımcımız 
Celal Yıldız, Öz İnşaat-İş Genel Başkanı 
Zekeriya Koca, Ankara 5 No’lu Şube 
Başkanımız Murat Demirtaş, Ankara 
6 No’lu Şube Başkanımız İbrahim Tun-
cer, Ankara 7 No’lu Şube Başkanımız 
Mustafa Genç, Ankara 2 No’lu Şube 
Başkanımız Recep Dere, HAK-İŞ’e bağlı 
sendikaların Ankara Şube ve İl Başkan-
ları, Ankara Büyükşehir Belediyesi’nde 
sendika değiştirme baskısına maruz 
kalan emekçiler ve basın mensupları 
katıldı.
Sendikamız HİZMET-İŞ ile HAK-İŞ’e 
bağlı Öz Sağlık-İş ve Öz Güven-Sen 
Sendikalarının ortak basın açıklama-
sını Genel Başkan Yardımcımız Halil 
Özdemir okudu.

HİZMET-İŞ Sendikası olarak, HAK-İŞ’e bağlı Öz Sağlık-İş ve Öz Güven-Sen sendikalarıyla 
bir araya gelerek, Ankara Büyükşehir Belediyesi’nde çalışan emekçilerin, bir kısım amirler 

ve fırsatçı sendikalar tarafından uzun yıllardır üyesi oldukları ve toplu iş sözleşmesi 
yetkisine sahip HAK-İŞ’e bağlı sendikalarımızdan baskıyla istifa ettirilmeye 

zorlanmasını basın açıklamasıyla protesto ettik. 
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Ortak basın açıklamasında şunlar kay-
dedildi:
“Ankara Büyükşehir Belediyesi’nde 
çalışan emekçiler, bir kısım amirler ve 
fırsatçı sendikalar tarafından uzun yıl-
lardır üyesi oldukları ve toplu iş söz-
leşmesi yetkisine sahip HAK-İŞ’e bağlı 
sendikalarımızdan baskıyla istifa ettiril-
meye zorlanıyor.

“ÜYELERİMİZE YÖNELİK SENDİKAL 
BASKILARI KINIYOR VE FIRSATÇI 
SENDİKALARI UYARIYORUZ”
“Bizler HAK-İŞ’e bağlı HİZMET-İŞ, Öz 
Sağlık-İş ve Öz Güven-Sen olarak, üye-
lerimize yönelik sendikal baskıları kını-
yor ve fırsatçı sendikaları uyarıyoruz. 
Bugüne kadar emekçilerin yanında yer 
almamış sözde sendikalar, bazı amirle-
ri de kullanarak, Ankara Büyükşehir’de 
örgütlü ve yetkili sendikalarımızın üye-
leri üzerinde baskı oluşturmaktadır.”

“İŞÇİNİN İRADESİNE MÜDAHALE 
EDİLEREK ANAYASAL SUÇ 
İŞLENİYOR”

“İşçinin iradesine, anayasal ve de-
mokratik tercihine müdahale edilerek 
alenen suç işlenmektedir. Büyükşehir 
emekçileri kendilerine yapılan sendikal 
baskılardan usanmıştır. Bilhassa son 
günlerde artırılan sendika değiştirme 
baskıları, emekçilerin aile ve iş huzu-
runu bozmaktadır. Bu bir mobbingdir. 
İşçinin tercihine saygısızlıktır. Bizler, 
emekçileri yalan ve tehditle sendika 
değiştirmeye zorlayanları çok iyi ta-
nıyoruz. Kendilerini, geçmişlerinden 
ders almaya davet ediyoruz.”

BASKILARIN BAŞKAN YAVAŞ’IN 
GENELGESİNE RAĞMEN 
YAPILMASINA DİKKAT ÇEKİLDİ
“İşçilerin özgür iradelerini kısıtlayan bu 
tür girişimler iki yıl önce, 2019’da da 
vuku bulmuştu. Ancak Ankara Büyük-
şehir Belediye Başkanı Sayın Mansur 
Yavaş, yayınladığı genelgeyle çalışanlar 
üzerinde baskı uygulayanlara idari ve 
hukuki işlem başlatılacağı konusundaki 
kararlılığını ortaya koymuş, sarı sendi-
kalara ve maşalarına prim vermemiştir. 
Belediye Başkanı Sayın Yavaş, ‘Tüm ça-
lışanlarımızın sendikal tercihlerine say-
gı göstereceğiz’ açıklamasıyla karar-

lılığını bir kez daha ortaya koymuştur. 
Sayın Yavaş’ın son derece açık genel-
gesi ve beyanına rağmen bir kısım sen-
dikaların emekçileri baskı ve tehditle 
sendikalarına üyeliğe zorlamaları, en 
başta Ankara Büyükşehir Belediye Baş-
kanı Sayın Mansur Yavaş’a saygısızlıktır, 
terbiyesizliktir, sendikal ahlâksızlıktır, 
yüzsüzlüktür, fırsatçılıktır, sendikacılık 
adına utanç vericidir.”

EMEKÇİLERE BASKI UYGULAYAN 
SÖZDE SENDİKALAR VE YANDAŞLARI 
UYARILDI
“Emekçileri yalan ve içi boş vaatlerle 
kandırmaya, amirlerin ismini kullana-
rak baskıyla üye kaydetmeye çalışan 
sözde sendikaları uyarıyoruz: HAK-İŞ 
üyeleri yalnız değildir! Emekçileri, bi-
rilerinin ismini kullanarak sendikala-
rınıza üyeliğe zorlamaktan vazgeçin. 
Yaptığınız sendikacılık değildir. Seçtiği-
niz yol, yol değildir. Ankara Büyükşehir 
Emekçilerinin haklarını gasp etmeye 
çalışan sözde sendikaların ücretli yan-
daşlarına da sesleniyoruz: İşbirlikçili-
ğiniz nafiledir. Eğer bir yerde yer ala-
caksanız, emekçinin yanında yer alın. 
Yol yakınken bu yanlıştan dönün! Aksi 
halde, duruşumuz ve direnişimiz karşı-
sında yenileceksiniz.”

“ÜYELERİMİZE YÖNELİK BASKI 
VE TEHDİTLERİ KAMUOYUYLA 
PAYLAŞACAĞIZ”
“HAK-İŞ’e bağlı sendikalar olarak bu-
günden itibaren, Ankara Büyükşehir 
Belediyesi’nde çalışan üyelerimize yö-
nelik yalan, baskı ve tehditlerinizi ka-
muoyuyla paylaşacağız. Üyelerimizle 

birlikte direnişimizi kararlılıkla sürdü-
receğiz. Bundan hiç kimsenin kuşkusu 
olmasın.”

“HUKUKİ SÜREÇ BAŞLATILDI” 
“HAK-İŞ’e bağlı sendikalar olarak, üyele-
rimizin haklarını korumak için tüm hu-
kuki işlemleri başlatmış bulunuyoruz.”

BAŞKAN YAVAŞ’TAN BASKI 
UYGULAYAN AMİRLER HAKKINDA 

İŞLEM YAPMASI İSTENDİ
“Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı 

Sayın Yavaş, sendikal baskılarla ilgili bir 
an önce inceleme başlatmalıdır. Sözde 
sendikalara stepne olan amirler ve per-

soneller hakkında işlem yapmalıdır.”

“ANKARA BÜYÜKŞEHİR 
EMEKÇİLERİNİ 
YILDIRAMAYACAKLAR”
“Kamuoyu biliyor ki; bu zihniyetin 
emekten, emekçiden; haktan ve hu-
kuktan yana hiçbir kutsalı yoktur. Bu-
gün Ankara Büyükşehir’de yalanlarla 
var olmaya çalışan karanlık sendikal 
anlayışı biz iyi biliyoruz. Onlar, 2019 
yerel seçimleri sonrasındaki siyasi at-
mosferi fırsat bilenlerdir. Onlar, bazı 
belediyelerde emekçileri baskı, yalan 
ve tehditlerle istifa ettirenlerdir. On-
lar, işveren baskısıyla emekçileri işten 
attıran, sürgün ettiren karanlık sendi-
kal anlayışın ta kendisidir. Emekçiler 
ve toplum nezdinde hiçbir karşılıkları 
yoktur. İşçinin özgür iradesini, tercihi-
ni ve talebini yok sayan, onları kendi 
imtiyazlarının sıçrama tahtası gören 
sendikal anlayış, Ankara Büyükşehir 
emekçilerini yıldıramayacaktır.”
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“HAK-İŞ ÜYESİ SENDİKALAR ANKARA 
BÜYÜKŞEHİR’DE UZUN YILLARDIR 
ÖRGÜTLÜ VE YETKİLİDİR” 
“Yıllardır Ankara Büyükşehir Belediye-
si’nde örgütlü ve yetkili olan HAK-İŞ 
üyesi sendikalar olarak bizler, emekçi-
lerin yanındayız. Buradan sözde sendi-
kalar ve maşalarını son kez uyarıyoruz: 
Gelin, iş barışını bozan davranışlardan 
vazgeçin! İş barışını dinamitlemeyin. 
Huzuru bozmayın. Emekçilerin onuru 
ve ekmeğiyle oynamayın. Biz kavga 
istemiyoruz. Biz çatışma istemiyoruz. 
Sorunun, Türkiye sorunu haline getiril-
mesini istemiyoruz. Ancak üyelerimize 
yönelik baskılara da asla müsamaha 
göstermeyeceğiz.”

“Ankara Büyükşehir emekçileri kim-

sesiz değildir. Emekçi kardeşlerimizin 

yanındayız, arkasındayız, beraberiz. 
Biz beraber oldukça karşımızda hiçbir 
zorba duramayacaktır.”

“HER TÜRLÜ YASAL GİRİŞİM VE 
EYLEMİ YERİNE GETİRECEĞİZ” 
“Bizler HAK-İŞ’e bağlı HİZMET-İŞ, Öz 
Sağlık-İş ve Öz Güven-Sen olarak, üye-
lerimize yönelik baskılara asla sessiz 
kalmayacağımızı ve her türlü yasal gi-
rişim ve eylemi yerine getirmekten çe-
kinmeyeceğimizi ilan ediyoruz. Yaşasın 
HAK-İŞ, yaşasın birliğimiz ve dayanış-
mamız.”

BİNLERCE İŞÇİ, BASKILARI 
SLOGANLARLA PROTESTO ETTİ
Basın açıklamasında sık sık “Yaşasın 
HAK-İŞ, Yaşasın Birliğimiz ve Dayanış-
mamız”, “HAK-İŞ Nerede Biz Orada-

yız”, “Hepimiz HAK-İŞ’liyiz, Hepimiz 
HİZMET-İŞ’liyiz”, “Baskı Yapanlar Bu-
lunsun, Hesabı Sorulsun”, “Baskı Bizi 
Yıldıramaz” sloganları atıldı.

Baskı ve tehditle sendika değiştirmeye 
zorlanan HİZMET-İŞ, Öz Sağlık-İş ve Öz 
Güven-Sen sendikalarımıza üye emek-
çiler, basın açıklamasının ardından 
kendilerine yapılan baskıları dile geti-
rerek seslerini duyurmaya çalıştılar.

BİNLERCE İŞÇİ, BASKI VE 
TEHDİTLERİN KENDİLERİNİ 

YILDIRAMAYACAĞINI HAYKIRDI
Uzun yıllardır HAK-İŞ’e bağlı sendika-
larda üye olduklarını ve hiçbir sorun 
yaşamadıklarını belirten işçiler, hak-

larını savunamayacak sendikalara üye 
olmak istemediklerini belirttiler.
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“MANSUR YAVAŞ’TAN, İŞÇİLERİ HEDEF ALAN  
BASKI ve TEHDİTLERE KARŞI GEREĞİNİ  

YAPMASINI İSTİYORUZ”

HAK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı ve Ge-
nel Başkan Vekilimiz Av. Hüseyin Öz, 
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı 
Mansur Yavaş’ın, belediyede çalışan 
emekçilerin baskı ve tehditle sendika 
değiştirmeye zorlandığı bir süreçte, bir 
TV kanalında kullandığı, “Bizim mesai 
arkadaşlarımızdan beklediğimiz tek bir 
şey var, sendikalarını özgürce seçsin-
ler” şeklindeki sözlerine tepki gösterdi.

Genel Başkan Vekilimiz Öz, “Ankara 
Büyükşehir Belediyesi’nde Haziran’dan 
itibaren 10 binin üzerinde emekçi, bir 
kısım yönetici ve amirler tarafından 
yapılan baskı ve tehditler sonucunda 
sendikalarından zorla istifa ettirilerek, 
tercihleri dışında sendikalara üye ya-
pılmıştır. Sayın Yavaş’ın, bu durumu 
görmezden gelerek sendika seçme 
özgürlüğünden bahsetmesini hayretle 
karşılıyoruz. Yapılan baskı ve tehditler 

kamera kayıtlarıyla sabittir. Kendisini 
samimiyete davet ediyor, çalışanlar 
üzerinde baskı uygulayanlara karşı ge-
reğini yapmasını bekliyoruz” dedi.

Genel Başkan Vekilimiz Av. Hüseyin Öz, 
yaptığı yazılı açıklamada şunları kaydet-
ti: “Konfederasyonumuz HAK-İŞ’e bağlı 
HİZMET-İŞ, Öz Sağlık-İş, Öz Taşıma-İş ve 
Öz Güven-Sen üyesi emekçiler, bir kı-
sım yönetici ve amirler tarafından bas-
kı ve tehditle istifa ettirilerek, kendileri-
nin işaret ettiği sendikalara üye olmaya 
zorlanmaktadır. Haziran 2021’den iti-
baren artırılarak devam ettirilen sendi-
ka değiştirtme baskıları sonucunda 10 
binin üzerinde üyemiz baskılara daha 
fazla direnememiş, sendikasını değiş-
tirmek zorunda kalmıştır. Sendikasını 
değiştirmeyen üyelerimize yönelik bas-
kı ve tehditler ise, tüm uyarılara ve ka-
muoyu tepkisine rağmen hâlâ devam 

ettirilmektedir. Büyükşehir emekçileri 
kendilerine yapılan sendikal baskılar-
dan usanmıştır. Emekçilerin aile ve iş 
huzuru bozulmuş durumdadır.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı 
Sayın Yavaş’ın, 24 Ağustos 2021 tari-
hinde bir TV kanalında kullandığı, bas-
kı ve tehditlere destek mahiyetindeki, 
“Bizim mesai arkadaşlarımızdan bek-
lediğimiz tek bir şey var, sendikalarını 
özgürce seçsinler” şeklindeki sözleri, 
emekçiler ve kamuoyu üzerinde şok et-
kisi yaratmıştır. Sayın Yavaş, bu inandı-
rıcılıktan uzak açıklaması ile büyükşehir 
emekçileri ve Ankaralılarla adeta dalga 
geçmektedir.

Diğer taraftan da “İstesem ben de tek 
bir sendikayı getirir dikerim, hiçbirisi de 
örgütlenemez” sözleriyle, aba altından 
sopa göstermektedir. Sayın Yavaş’a, 
çalışanlar üzerinde baskı uygulayan-
lara idari ve hukuki işlem başlatacağı 
yönündeki genelgesi ile ‘Tüm çalışan-
larımızın sendikal tercihlerine saygı 
göstereceğiz’ açıklamasını hatırlatıyor, 
samimiyete davet ediyoruz.

“SENDİKA DEĞİŞTİRTME 
BASKILARI BELGELERİ VE KAMERA 
KAYITLARIYLA SABİT”
Üyelerimizi hedef alan baskı ve tehdit-
ler, bizzat Sayın Yavaş’ın en yakınındaki 
bir kısım yöneticiler ve amirler tara-
fından yapılmaktadır. Sayın Yavaş’ın 
emekçilerden istediği sendika seçme 
özgürlüğü ise, baskı ve tehdide baş-

HAK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı ve Genel Başkan Vekilimiz Av. Hüseyin Öz, Ankara 
Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın, belediyede çalışan emekçilerin baskı ve 

tehditle sendika değiştirmeye zorlandığı bir süreçte, bir TV kanalında kullandığı,  
“Bizim mesai arkadaşlarımızdan beklediğimiz tek bir şey var, sendikalarını özgürce 

seçsinler” şeklindeki sözlerine tepki gösterdi.
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vurmak niye? Belgeleri ve kamera ka-
yıtlarıyla kamuoyuna yansıyan baskı ve 
tehditleri ne zamana kadar görmezden 
geleceksiniz?
Ankara Büyükşehir Emekçilerine yöne-
lik baskıların kimler tarafından, hangi 
amaçla ve yöntemlerle yapıldığını çok 
iyi biliyoruz. Baskı ve tehditler, belge-
leri ve kamera kayıtlarıyla sabittir. Bir 
Büyükşehir yöneticisinin, emekçileri 
AŞTİ Konferans Salonu’nda toplayarak, 
sözde bir sendikaya geçmeleri yönün-
de yaptığı baskı kamuoyuna yansımış, 

suçüstü yakalanmıştır. Söz konusu yö-
neticinin, “Bu arkadaşlara güzellikle 
anlattık, anlamadılar” sözleri itiraf ni-
teliğindedir. Aynı yönetici, “Bu işyerin-
de örgütlenme çalışması yaptık. Bunu 
yaparken arkadaşların bazen incitici ol-
duklarını müşahede ettik” diyerek, bas-
kıyı doğrulamaktadır. Söz konusu kişi, 
TÜRK-İŞ’e bağlı bir sendikayı, Mansur 
Bey’in çalışma ekibinin huşu içinde çalı-
şacağı sendika olarak işaret etmektedir. 
Büyükşehir yöneticisi bu şahıs, emek-
çileri tehdit etme cesaretini nereden 
almakta, kim adına konuşmaktadır? 

Cevap açık ve nettir: 10 bini aşkın 
emekçinin ikna salonlarında topla-
narak tehditle sendika değiştirme-
ye zorlanmasının Sayın Yavaş’ın bil-
gisi haricinde yapıldığı söylenemez.

“MANSUR YAVAŞ’I SAMİMİYETE 
DAVET EDİYORUZ”
HAK-İŞ Konfederasyonumuza bağlı sen-
dikalarımıza üye emekçi kardeşlerimizin 
iradeleri hiçe sayılarak, hak ve hukukla-
rını koruyamayacak sözde sendikalara 
üye olmaya zorlanması, işçilerin de-
mokratik örgütlenme hakkına yönelmiş 
bir saldırıdır. Bu düpedüz HAK-İŞ’e bağlı 
sendikaları tasfiye operasyonudur. An-

kara Büyükşehir’de işçinin ira-
desine, anayasal ve demokratik 
tercihine müdahale edilerek 
alenen suç işlenmektedir. 
Bugün sözde sendikalara pi-
yonluk ve maşalık yapanlar, 
yarın hukuktan kaçamayacak-
lar. Emekçi kardeşlerimizin ya-
nındayız, arkasındayız, biriz ve 
beraberiz. Ankara Büyükşehir 
Belediye Başkanı Sayın Yavaş’ı 
samimiyete davet ediyoruz.”
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HAK-İŞ ve HİZMET-İŞ Genel Başkanı 
Mahmut Arslan, yeni yılda asgari 
ücretin, brüt 5 bin 4 lira, net 4 bin 
253 lira 40 kuruş olarak belirlendi-
ğini anımsatarak “Tarihi bir asgari 
ücret. Bütün çalışanların ücretlerin-
den, asgari ücretin tutarı kadar olan 
kısmının vergi dışı bırakılması uzun 
yıllardır talep ettiğimiz bir konuydu. 
4 bin 253 lira bütün sorunlarımızı 
çözmez ama ücretlerin vergi dışı 
bırakılması bizim için tarihi öneme 
sahip. Yüzde 50 civarındaki artışı 
önemli bir başarı olarak görüyoruz. 
Ülkemiz ve çalışanlarımız için hayırlı 
olsun” dedi.
HAK-İŞ ve HİZMET-İŞ 
Genel Başkanı Mah-
mut Arslan, yaptığı 
açıklamada şu de-
ğer lendirmelerde 
bulundu:
“2022 Yılı asgari üc-
reti, brüt 5 bin 4 lira, 
net 4 bin 253 lira 40 
kuruş olarak belir-
lenmiştir. Bu tarihi 
bir asgari ücret. Bütün çalışanların 
ücretlerinden, asgari ücretin tutarı 
kadar olan kısmının vergi dışı bıra-
kılması uzun yıllardır talep ettiğimiz 
bir konuydu. 4 bin 253 lira bütün 
sorunlarımızı çözmez ama ücret-
lerin vergi dışı bırakılması bizim 
için tarihi öneme sahip. Yüzde 50 
civarındaki artışı önemli bir başarı 
olarak görüyoruz. Ülkemiz ve ça-
lışanlarımız için hayırlı olsun. İşçi, 

işveren ve hükümetin oy birliğiyle 
rakamın belirlenmesi önemli.
Ücretler üzerinde alınan verginin, 
asgari ücrete tekabül eden tutarına 
kadar olan kısmının vergi dışı bıra-
kılması ile asgari ücretten alınan 
damga vergisinin kaldırılması işve-
renleri de bir nebze rahatlatmıştır. 
Hem artış oranları hem de asgari 
ücret tutarının vergi dışı bırakılma-
sı önemli bir gelişme. Bunları çok 
önemsiyoruz.
Bunların ötesinde daha iyi olabi-
lir miydi? Tabii bu başka bir konu. 
Türkiye’de endüstri ilişkiler siste-

minin geleceği de dikkate alınarak 
bir denge kurulmaya çalışılıyor. Bu 
dengenin mimarı da Sayın Cum-

hurbaşkanımız. O’nun, son anda 
yine müdahale yaparak, Komisyo-
nun üzerinde bir inisiyatif alması 
da takdir edilecek bir konu. Bu ça-
basından dolayı başta Sayın Cum-

hurbaşkanımız olmak üzere, Sayın 
Bakanımıza ve komisyon üyelerine 
teşekkür ediyoruz.

HAK-İŞ Konfederasyonu olarak, As-
gari Ücret Tespit Komisyonu’nun 
yapısına olan itirazımızı bir kez 
daha dile getiriyoruz. Bütün konfe-
derasyonların üye sayısı oranında 
temsil edildiği, geniş katılımlı bir ko-
misyonun oluşmasına ilişkin talebi-
mizi geçmişten bu yana dile getiri-
yoruz. Bu talebimizi dile getirmekle 
birlikte TÜRK-İŞ’in çağrısı üzerine, 
geçtiğimiz yıllarda başlatılan HAK-
İŞ, TÜRK-İŞ ve DİSK tarafından baş-
latılan ve bu yıl da devam ettirilen 
birlikte çalışma sürecinin toplumun 
refahını sağlamak ve çalışanların 

gelir düzeyini artırmak için 
ne kadar önemli olduğunu 
bir kez daha ortaya koy-
muştur.

Üç İşçi Konfederasyonu ta-
rafından 30 Kasım 2021 ta-
rihinde kamuoyuna açıkla-
nan ortak metinde, “Tüm 
ücretlerden asgari ücrete 
tekabül eden kısmının ver-
giden muaf olması” mad-
desi ile “Asgari Ücretin Net 

olarak açıklanması” maddesinin ko-
misyon tarafından kabul edilmesini 
memnuniyet verici buluyoruz. Bu 
başarı, birlikte çalışma kültürünün 
meyvesidir.

2022 Yılı Asgari ücretinin ülkemize, 
çalışanlara ve işverenlere hayırlı ol-
masını diliyoruz.”

“ASGARİ ÜCRETTEKİ TARİHİ ARTIŞI SON DERECE 
ÖNEMLİ BULUYORUZ”

HAK-İŞ ve HİZMET-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, “Tarihi bir asgari ücret. Bütün 
çalışanların ücretlerinden, asgari ücretin tutarı kadar olan kısmının vergi dışı bırakılması 

uzun yıllardır talep ettiğimiz bir konuydu. 4 bin 253 lira bütün sorunlarımızı çözmez 
ama ücretlerin vergi dışı bırakılması bizim için tarihi öneme sahip"
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HAK-İŞ 
BAŞKANLAR KURULU 
BAKAN SOYLU’NUN 

KATILIMIYLA TOPLANDI

SENDİKAL HAREKETİN 
ÖNCÜSÜ HAK-İŞ 46 YAŞINDA

Sendikal hareketin öncüsü, Türkiye’nin 
en büyük işçi konfederasyonlarından 
biri olan Konfederasyonumuz HAK-İŞ, 
46 yaşında.

Konfederasyonumuz HAK-İŞ’in 46. Ku-
ruluş Yıldönümü dolayısıyla 22 Ekim 
2021 tarihinde ilk olarak HAK-İŞ Baş-
kanlar Kurulu, Genel Başkanımız Mah-
mut Arslan başkanlığında HAK-İŞ Genel 
Merkezi’nde toplandı. İçişleri Bakanı 
Süleyman Soylu’nun katılımıyla ger-
çekleştirilen Başkanlar Kurulu toplan-
tısına, HAK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı 
ve Sendikamız Genel Başkan Vekili Av. 
Hüseyin Öz, HAK-İŞ Genel Başkan Yar-
dımcıları Dr. Osman Yıldız, Yunus Değir-
menci ve Mehmet Şahin, HAK-İŞ Genel 
Sekreteri Eda Güner ile Başkanlar Ku-
rulu’nu oluşturan HAK-İŞ’e bağlı sendi-
kaların genel başkanları katıldı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’yu HAK-
İŞ’e girişinde Genel Başkanımız Mah-
mut Arslan ve HAK-İŞ Yönetim Kurulu 
üyeleri ile HAK-İŞ Afet Komitesi tarafın-
dan oluşturulan 20 kişilik lider ekibin 
yer aldığı HAK Arama ve Kurtarma/
Umut Timi karşıladı. Soylu, Genel Baş-
kanımız Mahmut Arslan ve HAK-İŞ Yö-
netimi ile özel hazırlanmış platformda 
HAK Arama ve Kurtarma/Umut Timi ile 
hatıra fotoğrafı çektirdi.

Başkanlar Kurulu programının açılışın-
da HAK-İŞ’in son bir yıllık faaliyetlerinin 
anlatıldığı tanıtım filmi izlendi.

HAK-İŞ Başkanlar Kurulu, Genel Başka-
nımız Mahmut Arslan’ın açılış konuş-
ması ile başladı. Arslan’ın konuşması-
nın ardından İçişleri Bakanımız Süley-
man Soylu, Başkanlar Kurulu üyeleri-
mize hitap etti. HAK-İŞ’in 46. kuruluş yıl 

dönümünü kutlayan Soylu, gündeme 
ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

ARSLAN: “SENDİKAL HAREKETİN 
ÖNCÜSÜ HAK-İŞ 46 YAŞINDA”
Genel Başkanımız Mahmut Arslan, İçiş-
leri Bakanımız Süleyman Soylu’yu HAK-
İŞ’te ağırlamaktan duyduğu memnuni-
yeti dile getirerek, HAK-İŞ’in 46. kuru-
luş yıl dönümü gündemiyle toplanan 
Başkanlar Kurulu toplantısına katılımı 
dolayısıyla teşekkürlerini iletti. Arslan, 
sendikal hareketin öncüsü HAK-İŞ’in 
46 yaşında olduğunu belirterek, “HAK-
İŞ, yarım asırlık ulu bir çınara dönüştü” 
dedi.

Arslan, HAK-İŞ Konfederasyonu’nun 
yarım asırlık mücadelesine pek çok ba-
şarıyı ve zorlukları sığdırdığını hatırlata-
rak, “HAK-İŞ, Türkiye’nin en büyük işçi 
konfederasyonlarından bir tanesidir. 

Sendikal hareketin öncüsü, Türkiye’nin en büyük işçi konfederasyonlarından 
biri olan Konfederasyonumuz HAK-İŞ, 46 yaşında.
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21 sendikamız, 81 il başkanlığımız, 250 
şube başkanımız ve şube yönetim ku-
rulu üyelerimiz ile Türkiye’nin her ye-
rinde örgütlenmeyi ve her iş kolunda 
sendikal yapıyı inşa etmeyi başarmış 
bulunuyoruz. 750 bine yakın üyemizle 
Türkiye’nin en büyük işçi konfederas-
yonlarından birisi olan HAK-İŞ, ulusla-
rarası alanda da çok önemli görevleri, 
çok önemli sorumlulukları üstlenmek-
tedir” diye konuştu.

“SAYIN BAKANIMIZIN GAYRETLERİNİ 
VE ÇABALARINI UNUTAMAYIZ”
Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 
HAK-İŞ Konfederasyonu’nun İçişleri 
Bakanımız Süleyman Soylu ile Çalış-
ma ve Sosyal Güvenlik Bakanı olduğu 
zamanlardan başlayan ikili işbirliği ve 
dayanışmasının artarak sürdüğünü be-
lirterek, “Sayın Bakanımız bizlere ve 
çalışma hayatına ciddi bir dinamizm 

katmıştır. Kendileri ile sorunlarımızı 
müzakere etmek, tartışmak, konuşmak, 
çözüme kavuşturmak konusunda iyi bir 
diyalog ve iletişim içerisindeyiz. Sorun-
larımızın çözümü konusundaki iradesi, 
gayreti, çabası bizim hafızalarımızda 

hep yer etmiştir” şeklinde konuştu. 
Arslan, “Sayın Bakanımız, programımı-
zın ardından Tunceli’de gerçekleştirilen 
‘Eren-7’ operasyonunda çıkan çatış-
ma sonucu şehit olan askerimiz Burak 
Tortumlu’nun cenazesine katılacaklar. 



27

HABERLER

Şehidimize Allah’tan rahmet, kederli 
ailesine ve tüm sevenlerine başsağlığı 
diliyoruz” dedi.

“HAK-İŞ’İN GÜCÜ, TÜRKİYE’NİN 
GÜCÜDÜR” 
Türkiye’nin çok stratejik bir bölgede yer 
almasından dolayı, dünyanın merkezi 
konumunda bulunduğunu hatırlatan 
Arslan, “Türkiye’nin gücü HAK-İŞ’in gü-
cüdür. HAK-İŞ’in gücü Türkiye’nin gücü-
dür. Bizlerin de Türkiye’nin gücüne güç 
katmak gibi bir sorumluluğumuz var. 
Birlikte mücadele edeceğiz, Türkiye’yi 
birlikte geleceğe taşıyacağız. Hep birlik-
te bu ülkeyi hem kendi içerisinde, hem 
de bölgesinde etkin, güçlü ve oyun 
kurucu bir ülke olarak inşa edeceğiz. 
Sizin mücadeleniz, bizim mücadelemiz-
dir. Gelecekte daha güzel, daha rahat 
zamanlara hep beraber kavuşacağız. 
Türkiye’nin bütün zorlukları aşacağına 

gönülden inanıyoruz. Ülkemizin potan-
siyeline, dinamiklerine ve milletimize 
güveniyoruz. Sayın Bakanımıza, baş-
kanlarımız adına hoş geldiniz demek 
istiyorum” dedi.

“HAK-İŞ, TÜRKİYE’NİN EN 
ÖNEMLİ YAPI TAŞIDIR”

İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu, 
konuşmasında HAK-İŞ’in 46. yıldönü-

mü münasebetiyle bir araya gelmekten 
büyük bir onur duyduklarını belirterek, 
“HAK-İŞ Türkiye’yi bölmek isteyenlere 

rağmen, Türkiye’nin değişiminin ve 
dönüşümünün en önemli yapıtaşıdır ve 
bu değişimin merkezindedir. Minnettar 
ve müteşekkiriz. Burada demokrasiye 
sahip çıkan 15 Temmuz’un kahramanı 
ve aynı zamanda Türkiye’nin medeni-
yet mirasının sahibidir” diye konuştu.

“HAK-İŞ, SADECE BİR SENDİKA 
DEĞİLDİR”
Soylu, HAK-İŞ Konfederasyonu’nun sa-
dece bir sendika olmadığını vurgula-
yarak, “Türkiye’nin çalışma hayatında 
HAK-İŞ’in çok önemli bir katma değeri, 
dinamizmi ve emeği söz konusudur. 
Hem Türkiye’de sendikalaşma oranının 
yükselmesinde, hem çalışma hayatının 
aktivasyonunda HAK-İŞ’in çok ciddi kat-
kısı ve emeği vardır. Bugün çalışanımı-
zın emeğini almasında hükümetimizin, 
çalışma hayatı temsilcilerinin ve HAK-
İŞ’in çok büyük katkısı vardır” şeklinde 
konuştu.

HAK-İŞ’in kuruluşundan bugüne kadar 
vizyonundan, misyonundan ve kararlılı-
ğından bir gün olsun ayrılmadan yoluna 
devam ettiğini belirten Soylu, “Taba-
nından ayrılmayan, ne istediklerini bi-
len, tepede kalmayan ve onlarla birlikte 
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saha içerisinde mücadele eden, istekle-
rini, arzularını yerine getirmek için mü-
cadele içerisinde olan bir sendikayı bu 
ülkeye kazandıranlara, aynı zamanda 
bunu sürdürebilir olanlara minnet ve 
şükranlarımı burada bir kez daha ifade 
etmek istiyorum” dedi.

Soylu, “Buraya geldiğimizde bizleri kar-
şılayan konfederasyonumuz tarafından 
kurulan Arama Kurtarma Timi’nde bu-
lunan arkadaşlarımızın akreditasyon 
konusunda aldıkları eğitimi ve sorum-

luluklarının ne derece idrakinde olduk-
larını bir kez daha görmenin mutluluğu 
yaşadım. HAK-İŞ ile aramızda işbirliği 
protokolü yapalı çok az bir zaman oldu. 
HAK-İŞ Konfederasyonumuza bu başa-
rılı çalışmasından dolayı bir kez daha 
teşekkür etmek istiyorum. Çok kısa bir 
süre içerisinde Türkiye’nin ihtiyaç duy-
duğu afet olaylarına müdahale edebi-
lecek arama kurtarma timi oluşturdu” 
diye konuştu.

“HER ZORLUKTA HAK-İŞ’İN 

YARDIM ELİ VAR”
Türkiye’de meydana gelen her afette 
HAK-İŞ tarafından bir yardım eli uzan-
dığını belirten Soylu, “Gerek oralara 

gönderdiğiniz yardımlar, gerek şu 
uzattığınız iyilik ve medeniyetin eli hep 
orada milletimizin asaletinin bir yansı-
ması olarak gerçekleşti. Sağ olun, var 

olun, Allah razı olsun” dedi.

“NİCE 46 YILLARA”
HAK-İŞ’in 46 yılda büyük mücadeleler 

ve başarılar elde ettiğini vurgulayan 
Soylu, “HAK-İŞ Konfederasyonumuzun 
46. yılını kutluyor, nice 46 yıllara diyo-
ruz. Allah, birlik ve beraberliğimizi daim 
etsin. HAK-İŞ Konfederasyonumuza, 
milletimiz adına, çalışma hayatın adına, 
tüm sorumluluklarımız adına teşekkür 
ediyoruz” diye konuştu. Konuşmaların 
ardından Genel Başkanımız Mahmut 

Arslan, Bakan Soylu’yu 46. kuruluş 
yıl dönümü anısına bir plaket ve HAK 
Arama ve Kurtarma/Umut Timi kıya-
fetlerden takdim etti. İçişleri Bakanı 
Süleyman Soylu ve Genel Başkanımız 
Mahmut Arslan, HAK-İŞ Yönetim Kurulu 
üyeleri ve HAK-İŞ Başkanlar Kurulu’nu 
oluşturan sendikaların genel başkanları 
ile de bir hatıra fotoğrafı çektirdi.
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HAK-İŞ GENİŞLETİLMİŞ BAŞKANLAR KURULU, 
BAKAN BİLGİN’İN KATILIMIYLA TOPLANDI

Konfederasyonumuz HAK-İŞ’in 46. 
kuruluş yıldönümü dolayısıyla düzen-
lenen Genişletilmiş Başkanlar Kurulu 
Toplantısı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanı Vedat Bilgin’in katılımıyla ger-
çekleştirildi. HAK-İŞ Genişletilmiş Baş-
kanlar Kurulu, Genel Başkanımız Mah-
mut Arslan’ın başkanlığında, Çalışma 
ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bil-
gin’in katılımıyla Grand Ankara Otel’de 
düzenlendi.

Toplantıya, HAK-İŞ Genel Başkan Yar-
dımcısı ve Sendikamız Genel Başkan 
Vekili Av. Hüseyin Öz, Genel Başkan 
Yardımcımız Celal Yıldız, Genel Başkan 
Yardımcımız Mehmet Keskin, HAK-İŞ 
Genel Başkan Yardımcıları Dr. Osman 
Yıldız, Yunus Değirmenci ve Mehmet 
Şahin, HAK-İŞ Genel Sekreteri Eda Gü-
ner, HAK-İŞ Kurucu ve Eski Başkanları 
Yasin Hatiboğlu, Mustafa Taşçı, Aziz Yıl-
maz, Salim Uslu, Merhum Başkanımız 
Necati Çelik’in eşi Sermin Çelik ve HAK-
İŞ’e bağlı sendikaların genel başkanları 
ve HAK-İŞ Genişletilmiş Başkanlar Ku-
rulu Üyeleri katıldı.

Programın açılışında HAK-İŞ’in son bir 
yıllık faaliyetlerinin anlatıldığı tanıtım 
filmi izlendi.

HAK-İŞ Genişletilmiş Başkanlar Kurulu, 
Genel Başkanımız Mahmut Arslan’ın 
açılış konuşması ile başladı. Arslan’ın 
konuşmasının ardından Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, 
HAK-İŞ Genişletilmiş Başkanlar Kuru-
lu Üyeleri’ne hitap etti. HAK-İŞ’in 46. 
kuruluş yıldönümünü kutlayan ve Tür-
kiye’deki çalışma hayatı için önemine 
değinen Bilgin, gündeme ilişkin değer-
lendirmelerde bulundu.

ARSLAN: “SENDİKAL HAREKETİN 
ÖNCÜSÜ HAK-İŞ 46 YAŞINDA”
Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanım 
Vedat Bilgin’i Genişletilmiş Başkanlar 
Kurulu Toplantısı’nda ağırlamaktan 
duyduğu memnuniyeti ifade etti, ka-
tılımları dolasıyla teşekkürlerini iletti. 
Arslan, sendikal hareketin öncüsü HAK-
İŞ’in 46 yaşında olduğunu belirterek, 
“HAK-İŞ, yarım asırlık ulu bir çınara dö-
nüştü” dedi.

“BÜTÜN KURUCULARIMIZA 
TEŞEKKÜR EDİYORUM”
46 yıl önce HAK-İŞ davasını omuzlayan, 
bu konuda büyük bir sorumluluk alan, 
bu sorumluluklarını güçlerinin yetti-

ğince yerine getirmeye çalışan konfe-
derasyonumuzun kurucularını minnet 
ve şükranla andıklarını belirten Arslan, 
“Kurucu Genel Başkanımız Mustafa 
Taşçı ile birlikte bu hak davanın bay-
raktarlığını onurlu bir şekilde yürüten 
bütün HAK-İŞ kurucularına bir kez daha 
teşekkür ediyorum” diye konuştu.

“YASİN ABİMİZİN SELAMLARINI 
İLETİYORUM”
Arslan, HAK-İŞ Kurucu Genel Başkanı 
Mustafa Taşçı’dan başlayarak bugüne 
kadar konfederasyonumuzun genel 
başkanlığını başarıyla, onurlu bir şekil-
de yürüten ama bugün aramızda bulu-
namayan merhum HAK-İŞ Genel Baş-
kanı Necati Çelik’e Allah’tan rahmet di-
leyerek, “Onun emanetine sonuna ka-
dar sahip çıkacağımızı her fırsatta ifade 
ettik, burada da ifade etmek istiyorum. 
Merhum genel başkanımızdan önce 
konfederasyonumuzda genel başkanlık 
görevini üstlenen Yasin Hatiboğlu abi-
miz rahatsızlığından dolayı aramızda 
bulunamıyor. Kendilerinin sizlere olan 
selamını iletmek istiyorum” dedi.

“BAŞKANLARIMIZA MİNNETTARIZ”
Arslan, HAK-İŞ Konfederasyonumuzun 
46. kuruluş yıldönümüne katılan eski 
başkanlara hitaben “Konfederasyonu-
muzun yine zor zamanlarında başkan-
lığını yapmış Aziz Yılmaz başkanımıza 
da buradan bir kez daha teşekkür edi-
yoruz, bizi şereflendirdi. Uzun yıllardır 
beraber çalıştığımız ve 15 yıl konfede-

Konfederasyonumuz HAK-İŞ’in 46. kuruluş yıldönümü dolayısıyla düzenlenen 
Genişletilmiş Başkanlar Kurulu Toplantısı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı  

Vedat Bilgin’in katılımıyla gerçekleştirildi.
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rasyonumuzu başarıyla temsil eden Sa-
yın Salim Uslu Başkan’ımıza da hem te-
şekkür ediyor, hem de hizmetlerinden 
dolayı HAK-İŞ adına minnet ve şükran-
larımızı sunuyoruz” şeklinde konuştu.

“YOL ARKADAŞLARIMIZI SAYGIYLA 
ANIYORUZ”
HAK-İŞ’in bugüne kadar olan yolculu-
ğunda, mücadelesinde birçok ismin yer 
aldığını hatırlatan Arslan, “Bugün bura-
da olamayan, bu mücadelenin başın-

dan bugüne kadar HAK-İŞ yolculuğunda 
yol yürüyen bütün yol arkadaşlarımıza 
teşekkür ediyoruz. Konfederasyonu-
muzun 46 yıl önce yola çıktığında bu-
günleri görerek, samimiyetle, içtenlikle 
ve gerçekten ihlasla çalışan, konfede-
rasyonumuzu bugünlere taşıyan bütün 
kadrolarımıza şükranlarımızı sunuyo-
ruz” dedi.

“SAYIN BAKANIMIZ HAK-İŞ 
DOSTUDUR”

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Ve-
dat Bilgin’in HAK-İŞ Konfederasyonu-

muzu yakından tanıyan birisi olduğunu 
vurgulayan Arslan, “Sayın Bakan’ımızı, 
HAK-İŞ’i en az bizim kadar bilen, anla-
yan ve bize anlatan bir bakanımız ola-
rak, bir HAK-İŞ dostu olarak, bir HAK-İŞ 
sevdalısı olarak görüyoruz. Bundan 8 
yıl önce 38. yıl dönümümüzde Sayın 

Bakan’ımızın “Türkiye’nin Dinamikleri” 
adlı güzel bir kitabı yayınlanmıştı. Bu 

kitaptan bize de göndermişlerdi ve ben 
de bu kitabı okumuştum. Kendimi o 

kitapta HAK-İŞ’i anlatmış gibi gördüm. 
Sayın bakanımıza 38. yıl dönümümüz-
de ‘Bize HAK-İŞ’i anlatır mısınız?’ diye 
bir talepte bulunmuştuk. O gün HAK-
İŞ’i öyle bir analiz etti, öyle bir anlattı 
ki, bizim söylediklerimizin belki içerik 
olarak aynısıydı ama kelam olarak çok 

farklısıydı” şeklinde konuştu.
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“HAK-İŞ, SENDİKAL HAREKETİN 
ÖNEMLİ BİR PARÇASIDIR”
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Ve-
dat Bilgin, Türkiye’de sendikal hareke-
tin içerisinde HAK-İŞ’in önemli bir yeri 
olduğunu vurgulayarak, “HAK-İŞ, ku-
rulduğu günden bugüne belli ilkelerini, 
belli bir dünya görüşünü emekle bütün-
leştirerek, o dünya görüşü içerisinde 
emeğin değerini sadece temsil ederek 
değil, aynı zamanda arayarak, düşünsel 
olarak da inşa ederek büyük bir müca-
delenin içerisinde bulundu” dedi.

“EMEĞİN KENDİSİ KUTSAL BİR 
DEĞERDİR”
Bilgin, sendikal mücadelenin kolay bir iş 
olmadığını hatırlatarak, “HAK-İŞ Konfe-
derasyonumuz bu yolda daha ileriye gi-
decek. Çünkü emeğin kendisi kutsal bir 
değerdir. Emek, insanoğlunun kendisini 
gerçekleştirdiği, en büyük imkânıdır. Bu 
imkânı korumak, bu imkânı geliştirmek, 
emeği geliştirmek, onu yüceltmek sa-
dece emekçilerin değil, onların öncüleri 
olan, onların örgütleri olan sendikaların 
görevleridir. Sendikalara böyle bakmak 
lazım” dedi.

“GEÇİCİ İŞÇİLERİMİZİN SORUNLARINI 
ÇÖZECEĞİZ”
Bilgin, Türkiye’nin 200 milyar doları 
aşan bir ihracata sahip olduğunu ve 
sıkıntıların aşılması konusunda her-
kese bir görev düştüğünü belirtti. Bu 
kapsamda Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanlığı’nın üzerine de büyük görev-
ler düştüğünü belirten Bilgin, “Geçici 
işçilerimizin sorunlarını çözeceğiz ve 
Türkiye yoluna devam edecek. Bağım-

sız Türkiye, demokratik Türkiye, büyük 
Türkiye olma idealini sürdüren, büyü-
yen bir ekonomi ile büyüyen bir Türkiye 
yolunda devam edecektir. HAK-İŞ Kon-
federasyonumuzun 46. yıldönümü kut-
luyor, hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Toplantıda, HAK-İŞ Kurucu ve Eski Baş-
kanlarından Mustafa Taşçı, Aziz Yılmaz, 
Salim Uslu, Merhum HAK-İŞ Başkanı 
Necati Çelik’in eşi Sermin Çelik birer se-

lamlama konuşması yaptılar. Programın 
sonunda Genel Başkanımız Mahmut 
Arslan tarafından, Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanımız Vedat Bilgin’e 46. 
kuruluş yıldönümü anısına bir plaket ve 
HAK-İŞ Konfederasyonumuz tarafından 
kurulan HAK Arama Kurtarma Timi kıya-
feti hediye edildi.

Program, toplu aile fotoğrafı çekimi ile 
son buldu.
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ARSLAN, HAK-İŞ’İN  
KURUCU VE ESKİ BAŞKANLARIYLA BİR ARAYA GELDİ

Genel Başkanımız Mahmut Arslan, HAK-
İŞ Konfederasyonu’nun 46. kuruluş yıl-
dönümü dolayısıyla HAK-İŞ’in kurucu ve 
eski başkanlarıyla bir araya geldi.

Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 21 
Ekim 2021 tarihinde HAK-İŞ Konfede-
rasyonu’nun 46. kuruluş yıldönümü 
dolayısıyla HAK-İŞ Genel Merkezi’nde 
HAK-İŞ’in kurucu ve eski başkanlarıyla 
yemekli toplantıda bir araya geldi.

Toplantıya Genel Başkanımız Mahmut 
Arslan, HAK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı 
ve Sendikamız Genel Başkan Vekili Av. 
Hüseyin Öz, HAK-İŞ Genel Başkan Yar-
dımcıları Dr. Osman Yıldız, Yunus De-
ğirmenci, Mehmet Şahin, HAK-İŞ Genel 
Sekreteri Eda Güner, HAK-İŞ Kurucu ve 
Eski Başkanları Yasin Hatiboğlu, Mustafa 
Taşçı, Aziz Yılmaz ve eşi Emine Yılmaz, 

Salim Uslu ve Merhum Başkan Necati 
Çelik’in eşi Sermin Çelik ile oğlu Ali Çelik 
katıldı. Genel Başkanımız Mahmut Ars-
lan, HAK-İŞ Konfederasyonu’nun 46’ncı 
yaşını kutladığını ve yarım asırlık ulu bir 
çınar olduğunu belirterek, “Bugün bizim 
için tarihi bir gün. HAK-İŞ değerlerini, il-
kelerini, 46 yıl önce zor çalışma şartları 
altında gerçekleştiren, konfederasyonu-

muzun bugünlere gelmesine vesile olan 
kurucu ve eski başkanlarımıza teşekkür-
lerimi sunuyorum” diye konuştu.

HAK-İŞ kurucu ve eski başkanları HAK-
İŞ’in 46. kuruluş yıldönümünü kutlaya-
rak, Genel Başkanımız Mahmut Arslan 
ve HAK-İŞ Yönetim Kurulu’na vefalı dav-
ranışları dolayısıyla teşekkür etti.

Genel Başkanımız Mahmut Arslan, HAK-İŞ Konfederasyonu’nun 46. kuruluş yıldönümü 
dolayısıyla HAK-İŞ’in kurucu ve eski başkanlarıyla bir araya geldi.
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HAK-İŞ BAŞKANLAR KURULU, HAK-İŞ’İN KURUCU  
VE ESKİ BAŞKANLARI İLE BULUŞTU

HAK-İŞ’in 46. Kuruluş Yıldönümü dolayısıyla 22 Ekim 2021 tarihinde düzenlenen 
Başkanlar Kurulu toplantısının ardından, Genel Başkanımız Mahmut Arslan 

başkanlığındaki HAK-İŞ Başkanlar Kurulu Üyeleri ile HAK-İŞ’in kurucu ve eski 
başkanları bir araya geldi.

Konfederasyonumuz HAK-İŞ’in 46. Kuruluş Yıldönümü dolayısıyla 22 Ekim 2021 
tarihinde İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu’nun katılımıyla başlayan Başkanlar 

Kurulu Toplantısı, Genel Başkanımız Mahmut Arslan’ın başkanlığında devam etti.

HAK-İŞ’te gerçekleştirilen Başkanlar Kurulu Toplantısı’nın ardından Genel 
Başkanımız Mahmut Arslan; HAK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı ve Sendikamız 

Genel Başkan Vekili Av. Hüseyin Öz, HAK-İŞ Genel Başkan Yardımcıları  
Dr. Osman Yıldız, Yunus Değirmenci ve Mehmet Şahin,  

HAK-İŞ Genel Sekreteri Eda Güner ile HAK-İŞ Başkanlar Kurulu’nu oluşturan 
Sendikaların Genel Başkanları, HAK-İŞ Kurucu ve Eski Başkanları Yasin Hatiboğlu, 

Mustafa Taşçı, Aziz Yılmaz, Salim Uslu ve Merhum Başkanımız Necati Çelik’in  
eşi Sermin Çelik ile bir araya geldi ve hatıra fotoğrafı çektirdi.

HAK-İŞ’in 46. Kuruluş Yıldönümü dolayısıyla 22 Ekim 2021 tarihinde düzenlenen 
Başkanlar Kurulu toplantısının ardından, Genel Başkanımız Mahmut Arslan 

başkanlığındaki HAK-İŞ Başkanlar Kurulu Üyeleri ile HAK-İŞ’in kurucu ve 
eski başkanları bir araya geldi.



34

ZIYARETLER

HAK-İŞ’TEN 
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN’A ZİYARET

G
enel Başkanımız Mahmut Arslan, HAK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı ve 
Sendikamız Genel Başkan Vekili Av. Hüseyin Öz ile HAK-İŞ Genel Başkan 
Yardımcıları Dr. Osman Yıldız, Yunus Değirmenci ve Mehmet Şahin,  

5 Ocak 2022 tarihinde Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ı ziyaret etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde gerçekleşen görüşmede, Çalışma ve Sosyal 

Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Bilgin ve HAK-İŞ Genel Sekreteri  

Eda Güner de yer aldı.

Genel Başkanımız Mahmut Arslan,  

Asgari Ücret, Kamu Çerçeve Protokolü, 

696 sayılı KHK başta olmak üzere çalışma 

hayatını yakından ilgilendiren konularda 

gösterdiği kararlılık ve liderliği dolayısıyla 

Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a 

teşekkürlerini iletti.

Arslan, çalışma hayatının gündemine ilişkin 

konuları da Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip 

Erdoğan’a iletti.
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GENEL BAŞKANIMIZ ARSLAN, 
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN İLE ABD’DE

Genel Başkanımız Mahmut Arslan, Cumhurbaşkanı Recep 

Tayyip Erdoğan ile birlikte ABD’de BM binası karşısında 

inşa edilen, Türkiye Büyükelçiliği’mizin ve KKTC New York 

Temsilciliği’nin de içinde yer aldığı New York Türkevi açılışına 

katıldı. Arslan, 20 Eylül 2021’de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 

Erdoğan tarafından gerçekleştirilen açılış törenine, AB KİK 

Heyeti üyesi sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile birlikte 

katıldı. Arslan, açılış programında siyasetçiler, sivil toplum 

kuruluşu temsilcileri ve uluslararası heyetlerle görüşmelerde 

bulundu.
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ARSLAN’DAN AİLE VE SOSYAL HİZMETLER 
BAKANI YANIK’A HAYIRLI OLSUN ZİYARETİ

Genel Başkanımız Mahmut Arslan,  
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık’a hayırlı olsun ziyaretinde 

bulundu. Ziyaretinde Arslan’a HAK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı ve Genel 
Başkan Vekilimiz Av. Hüseyin Öz, HAK-İŞ Genel Başkan Yardımcıları Dr. 

Osman Yıldız ve Yunus Değirmenci ile HAK-İŞ Genel Sekreteri Eda Güner 
eşlik etti. Ziyaretin sonunda Genel Başkanımız Mahmut Arslan, Aile ve 

Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık’a, HAK-İŞ tarafından Hatay Ormanları 
Ağaçlandırma Arazisi’ne adına yapılan fidan bağışı sertifikasını takdim etti.
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ARSLAN, GENÇLİK ve SPOR BAKANI 
KASAPOĞLU’NU AĞIRLADI

Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 18 Ekim 2021 tarihinde Gençlik ve 

Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu’nu ağırladı. 

Samimi bir ortamda gerçekleşen ve çalışma hayatı ile gençlik 

çalışmalarına ilişkin karşılıklı görüş alışverişinde bulunulan görüşmede, 

HAK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı ve Sendikamız Genel Başkan Vekili  

Av. Hüseyin Öz, HAK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Dr. Osman Yıldız, 

HAK-İŞ Genel Sekreteri Eda Güner ve Gençlik ve  

Spor Bakan Yardımcısı Halis Yunus Ersöz yer aldı. 

Genel Başkanımız Mahmut Arslan, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet 

Muharrem Kasapoğlu’nu HAK-İŞ’te ağırlamaktan  

duyduğu memnuniyeti belirterek,  

HAK-İŞ tarafından Hatay Ormanları Ağaçlandırma Arazisine adına 

yapılan fidan bağışı sertifikasını takdim etti. 
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ARSLAN, SAĞLIK BAKANI  
FAHRETTİN KOCA’YI ZİYARET ETTİ

Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 10 Aralık 2021 tarihinde Sağlık Bakanı 
Fahrettin Koca’yı ziyaret etti.

Ziyarette Genel Başkanımız Mahmut Arslan’a, Öz Sağlık-İş Sendikası Genel 
Başkanı Devlet Sert ve Sağlık Bakanı Yardımcısı Halil Eldemir eşlik etti.

Görüşmede, toplu iş sözleşmelerinde yer almasına rağmen uygulanmayan 
gece zammı konusu başta olmak üzere, sağlık işçilerinin sorunları dile 
getirilerek, sorunların bir an önce çözülmesi noktasında Sağlık Bakanı 

Fahrettin Koca’dan talepte bulunuldu.
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ARSLAN, AK PARTİ SOSYAL POLİTİKALAR 
BAŞKANI SARIEROĞLU’NU AĞIRLADI

Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 28 Eylül 2021 tarihinde AK Parti Sosyal Politikalar 

Başkanı ve AK Parti Adana Milletvekili Jülide Sarıeroğlu’nu ağırladı.  

Ziyarette HAK-İŞ Genel Sekreteri Eda Güner de yer aldı.

Genel Başkanımız Mahmut Arslan, AK Parti Sosyal Politikalar Başkanı ve AK Parti Adana 

Milletvekili Jülide Sarıeroğlu’na ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Arslan ve 

Sarıeroğlu, karşılıklı görüş alışverişinde bulundu.
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"TUNUS’TA YAŞANAN DARBEYİ KINIYORUZ"

HAK-İŞ ve HİZMET-İŞ Genel Başkanı 
Mahmut Arslan, Tunus’ta yaşanan 
gelişmelere ilişkin yaptığı açıklamada 
şunları kaydetti:

“Tunus’ta Cumhuriyet Bayramı’nın 
kutlandığı 25 Temmuz 2021 tarihinde 
Cumhurbaşkanı tarafından halkın ira-
desini yok sayan, seçilmiş parlamento-

yu ve hükümeti askıya alan darbe gi-
rişimini demokrasiye ve özgürlüklere 
saldırı olarak görüyoruz.
Tunus’ta yaşananları, halkının gelece-
ği ve demokrasi açısından son derece 
vahim bir gelişme olarak karşılıyor ve 
kınıyoruz.
HAK-İŞ Konfederasyonu olarak de-
mokrasiye ve demokratik çözüm ref-
lekslerine inanıyoruz. Tunus’ta sivil 
iradeye yönelik saldırı ve haksızlığın 
giderilmesini istiyor, darbelere karşı 
demokrasiden yana tavır alan onurlu 
Tunus halkı ile dayanışma duyguları-
mızı ifade ediyoruz.”

GENEL BAŞKAN VEKİLİMİZ ÖZ, ŞEHİT EREN 
BÜLBÜL’ÜN ANNESİYLE TELEFONDA GÖRÜŞTÜ

HAK-İŞ Genel Baş-
kan Yardımcısı 
ve Genel Baş-
kan Vekilimiz 
Av. Hüseyin Öz, 
11 Ağustos 
2017’de Trab-
zon’un Maçka 
İlçesi’nde PKK’lı 
terörist ler 
t a r a f ı n -
dan şe-
hit edi-
len Eren 
B ü l -

bül’ün annesi Ayşe Bülbül’le bir 
telefon görüşmesi gerçekleş-

tirdi. Şehit Eren Bülbül ve 
tüm kahraman şehitlerimize 
Allah’tan rahmet, ailelerine 
sabırlar dileyen Genel Başkan 
Vekilimiz Öz, Eren Bülbül’ün 

vatan sevgisi ve 
kahramanlı-
ğıyla örnek 
bir genç ol-
duğunu be-
lirtti. Eren 
B ü l b ü l ’ ü n , 
Ç a n a k k a l e 

Savaşı’nda çocuk yaşta cepheye 
koşan ve şehit olan kahramanları-
mızla aynı ruha sahip olduğunu be-
lirten Öz, Türkiye’nin böyle kahra-
man evlatlara sahip olduğu sürece 
ilelebet yaşayacağını söyledi.

TRABZON ŞUBEMİZ ŞEHİT EREN 
BÜLBÜL’ÜN KABRİNİ VE AİLESİNİ 
ZİYARET ETTİ
Öte yandan Trabzon Şube Başka-
nımız İsmail Hakkı Kaplan ile Şube 
Başkan Yardımcısı Şevket Çelik de 
Şehit Eren Bülbül’ün kabrini ve ai-
lesini ziyaret etti.
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GENEL BAŞKAN VEKİLİMİZ ÖZ’DEN 
DİYARBAKIR ANNELERİ’NE DESTEK ZİYARETİ

HAK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı ve Ge-
nel Başkan Vekilimiz Av. Hüseyin Öz, 
29 Haziran 2021 tarihinde Diyarba-
kır’da 666 gündür evlat nöbeti tutan 
annelere destek ziyaretinde bulundu.

Genel Başkan Vekilimiz Öz’e ziyaretin-
de Şanlıurfa Şube Başkanımız Seydi 
Eyyüpoğlu, Öz Sağlık-İş Sendikası Di-
yarbakır Şube Başkanı Mehmet Akü-
züm, Genel Merkez Kadın Komite Baş-
kanımız Hatice Ayhan, Diyarbakır Ka-

dın Komitemiz ve kadın üyelerimiz eş-
lik etti. Diyarbakır’da terör örgütü PKK 
tarafından dağa kaçırılan çocukları için 
HDP İl Binası önünde oturma eylemi 
yapan Diyarbakır Anneleri’ne destek 
ziyaretinde bulunan Genel Başkan Ve-
kilimiz Öz, evlat nöbeti tutan ailelerle 
tek tek görüşerek, “Sizlerin sayesinde 
artık Kandil’e gençlerimizi götüremi-
yorlar. Sizin buradaki duruşunuz saye-
sinde artık gençler bu terör örgütünün 

arkasından gitmiyor. Sizlerin buradaki 
dik duruşu binlerce annenin, babanın, 
sesi oldu” dedi.

Her zaman teröre karşı mücadele ve-
ren ailelerin yanlarında olduklarını 
belirten Öz, “Ülkemizdeki tüm anne-
ler Diyarbakır Anneleri ile gönül birliği 
içerisinde, buraya gelemiyor olsalar 
da sizin mücadelenizi desteklemekte 
ve sizinle aynı duyguları paylaşmakta-
dır” diye konuştu.

HAK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı ve Genel Başkan Vekilimiz Av. Hüseyin Öz,  
29 Haziran 2021 tarihinde Diyarbakır’da 666 gündür evlat nöbeti tutan annelere  

destek ziyaretinde bulundu.

"Sizin buradaki duruşunuz sayesinde artık gençler bu terör örgütünün arkasından 
gitmiyor. Sizlerin buradaki dik duruşu binlerce annenin, babanın, sesi oldu."
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ARSLAN, “DİRAYETLİ DURUŞ BİR KEZ DAHA  
GERİ ADIM ATTIRDI”

HAK-İŞ ve HİZMET-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, “10 büyükelçinin tutuklu 
Osman Kavala’ya ilişkin açıklamalarının ardından Cumhurbaşkanımız Recep 
Tayyip Erdoğan’ın Dışişleri Bakanlığı’na büyükelçilerin “İstenmeyen kişi” ilan 

edilmesi yönündeki talimatı sonuç vermiştir. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip 
Erdoğan’ın devletimizin ve milletimizin onuru ve haysiyetini korumak yönündeki 
talimatının ardından büyükelçiler, Türkiye’nin içişlerine karışmayacaklarına ilişkin 
açıklamalar yapmışlardır. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın dirayetli 

duruşu birkez daha geri adım attırmıştır” dedi. 
HAK-İŞ ve HİZMET-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, yaptığı yazılı açıklamada 

şunları kaydetti:“10 büyükelçinin tutuklu Osman Kavala’ya ilişkin Türkiye 
Cumhuriyetine talimat verir tarzda ve Türkiye’nin içişlerine karışılması anlamına 

gelecek açıklamalarının ardından Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, 
Dışişleri Bakanlığımıza büyükelçilerin “İstenmeyen kişi” ilan edilmesi yönünde 

talimat vermiştir.Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın devletimizin 
ve milletimizin onuru ve haysiyetini korumak yönündeki talimatının ardından 

büyükelçiler, Türkiye’nin içişlerine karışmayacaklarına ilişkin açıklamalar 
yapmak zorunda kalmışlardır. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın 

dirayetli ve kararlı duruşu, başta ABD olmak üzere 10 ülke büyükelçisinin geri 
adım atmalarını sağlamış ve Türkiye’ye parmak sallamak hadsizliğini yapanlar 

derslerini almıştır. Kapalı kapılar arkasında kurguladıkları senaryolarla Türkiye’nin 
içişlerine ve yargı bağımsızlığına karışmaya çalışan ve Türkiye siyasetini dizayn 

etmek isteyen uluslararası güçlerin hevesleri bir kez daha kursaklarında kalmıştır. 
Sayın Cumhurbaşkanımız bir kez daha milletimizin, devletimizin onuruna ve 
bağımsızlığına saldıranlara haddini bildirmiştir. Milletimiz adına bu haysiyetli 

duruşu için teşekkür ediyoruz.Toplumun bütün kesimlerini uyanık ve sağduyulu 
olmaya, uluslararası oynanan oyunlara alet olmamaya davet ediyoruz. Gün 

birlik ve beraberlik içerisinde bugüne kadar elde edilen kazanımları koruyarak, 
daha güçlü ekonomi ve demokrasi yolunda hızla ilerleme zamanıdır. HAK-

İŞ Konfederasyonu olarak, ülkemizin üzerinde oynanan uluslararası oyunların 
karşısında olduğumuzu, milli iradenin ve seçilmiş iktidarın yanında olduğumuzu 

bir kez daha beyan ediyoruz.
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HİZMET-İŞ’TEN KAN BAĞIŞI ETKİNLİĞİ

HİZMET-İŞ, Genel Merkez ve tüm şu-
beleri ile Türk Kızılay’ı iş birliğiyle ‘14 
Haziran Dünya Gönüllü Kan Bağışçıları 
Günü’ dolayısıyla kan bağışı etkinliği 
düzenledi.

Kan bağışı etkinliğine Genel Başkan 
Yardımcıları Mehmet Keskin, Celal Yıl-
dız ve Halil Özdemir, Ankara 2 No’lu 
Şube Başkanımız Recep Dere, Anka-
ra 7 No’lu Şube Başkanımız Mustafa 
Genç, Genel Merkez personellerimiz 
ve üyelerimiz yoğun destek verdi.

Bağış etkinliğinde konuşan Genel Baş-
kan Yardımcımız Mehmet Keskin, “Bir 
hayat kurtarmak, bütün insanlığı kur-
tarmak gibidir. Her kan bağışı hayati 
önem taşıyor, HAK-İŞ/HİZMET-İŞ Sen-
dikası olarak böylesi önemli bir günde 
kan bağışı etkinliği düzenleyerek bir 
farkındalık oluşturmak istedik” dedi.

Kan verildiğinde vücuttaki kan hücre-
lerinin yenilendiğini hatırlatan Keskin, 
“Kan bağışlamak çok kolay ve bir o ka-
dar hayırlı bir eylem. Kan bağışı bugün 

bizim için ihtiyaç olmayabilir belki an-
cak bir gün her birimiz ihtiyaç duyabili-
riz. Kan verdiğimizde bir iyilik zincirine 
dahil oluyoruz. Aynı zamanda daha 
sağlıklı olmamızı sağlayan, stres, baş 
ağrısı gibi pek çok rahatsızlığa iyi gelen 
kan bağışı, vücudumuzun yenilenme-
sini sağlıyor. Bağış kampanyasına Sen-
dikamızın tüm birimlerinden yoğun 
katılım oldu. Kampanyamıza kan ve 
kök hücre bağışı yaparak destek olan 
tüm üyelerimize ve personellerimize 
teşekkür ediyorum” diye konuştu.

HİZMET-İŞ, Genel Merkez ve tüm şubeleri ile Türk Kızılay’ı iş birliğiyle  
kan bağışı etkinliği düzenledi.
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GENEL BAŞKAN VEKİLİMİZ ÖZ, 
ÖZ İPLİK-İŞ SENDİKASININ YENİ HİZMET BİNASININ 

AÇILIŞINA KATILDI

HAK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı ve Ge-
nel Başkan Vekilimiz Av. Hüseyin Öz, 
5 Ağustos 2021 tarihinde, Öz İplik-İş 
Sendikası’nın yeni genel merkez bina-
sının açılış törenine katıldı.
Düzenlenen törene Genel Başkan Ve-
kilimiz Öz’ün yanı sıra; Öz İplik-İş Sen-
dikası Genel Başkanı Rafi Ay, HAK-İŞ 

Genel Başkan Yardımcıları Dr. Osman 
Yıldız ve Mehmet Şahin, Genel Sek-
reterimiz Remzi Karataş ve HAK-İŞ’e 
bağlı Sendikaların Genel Başkanları ile 
Yöneticileri, STK temsilcileri ve basın 
mensupları katıldı.
Genel Başkan Vekilimiz Av. Hüseyin 
Öz, yeni hizmet binasının Öz İplik-İş 

Sendikası’nın üyelerine ve tekstil 
emekçilerine hayırlı olmasını diledi.

Programda HAK-İŞ Genel Başkan Yar-
dımcısı Dr. Osman Yıldız ve Öz İplik -İş 
Sendikası Genel Başkanı Rafi Ay da bi-
rer konuşma gerçekleştirdi.

HAK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı ve Genel Başkan Vekilimiz Av. Hüseyin Öz,  
Öz İplik-İş Sendikası’nın yeni genel merkez binasının  

açılış törenine katıldı.
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AFET FARKINDALIK EĞİTİMİ GERÇEKLEŞTİRDİK

Sendikamız ile İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı işbirliğinde, 
Genel Merkezimiz ve tüm teşkilatlarımızda  

Afet Farkındalık Eğitimi gerçekleştirildi.

Sendikamız ile İçişleri Bakanlığı Afet 
ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı iş-
birliğinde, 13 Ağustos 2021 tarihinde, 
Genel Merkezimiz ve tüm teşkilatları-
mızda Afet Farkındalık Eğitimi gerçek-
leştirildi.

Sendikamızın koordinasyonunda Anka-
ra’da gerçekleştirilen eğitime Ankara 
şubelerimizin başkan ve yardımcıları 
ile Genel Merkez personellerimiz ka-
tıldı. Eğitim, Afet ve Acil Durum Eğitim 
Merkezi Uzmanı Nermin Can Akdoğan 
tarafından verildi. Afet Farkındalık Eği-

timi’nde deprem başta olmak üzere 
doğal afetlere ve yangınlara karşı alın-
ması gereken önlemler ile afet öncesi, 
sırası ve sonrasında yapılması gereken 
doğru davranış biçimleri ve afet sonra-
sı süreç için yapılabilecek planlamalara 
dair bilgilendirme yapıldı.

Eğitim programında konuşan 2021 yı-
lının İçişleri Bakanlığı tarafından Tür-
kiye’de Afet Eğitim Yılı ilan edildiğini 
hatırlatarak, “Türkiye pek çok doğal 
afetin yaşandığı bir ülkedir. Dolayısıyla 
her bireyin afetler konusunda farkın-

dalık kazanması, risklerin azaltılma-
sı açısından çok önem taşımaktadır. 
Özellikle son dönemlerde ülkemizde 
yaşanan sel, orman yangını gibi afetler, 
bilinçlenme konusunda daha çok çaba 
sarf etmemiz gerektiğini gösteriyor. 
HİZMET-İŞ Sendikası olarak bizler de 
üzerimize düşen sorumluluğu yerine 
getirmek, toplumsal farkındalığın art-
masına katkı sunmak ve yöneticilerimi-
zin, üyelerimizin ve personellerimizin 
bu konuda bilinçlenmesini sağlamak 
için tüm teşkilatımızla birlikte ülkemi-
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zin dört bir yanında Afet Farkındalık 
Eğitimi düzenledik” dedi. Bu yıl, 1999 
Marmara depreminin 22. yıl dönümü 

olduğunu hatırlatan Karataş, “22 yıl 
önce yaşadığımız kayıpların acısı hâlâ 
yüreğimizde. Yakın zamanda ülkemiz-
de meydana gelen sel ve orman yan-
gını felaketlerinde de kayıplar yaşadık. 
En büyük temennimiz ülkemizde ve 
dünyamızda böylesi acıların bir daha 
yaşanmamasıdır” dedi. Karataş, ülke-
mizdeki tüm kurumlarımızı ve vatan-
daşlarımızı afetler konusunda bilinç-
lenmeye davet etti.

EĞİTİM, ANKARA VE TÜM 
İLLERDE EŞ ZAMANLI OLARAK 
GERÇEKLEŞTİRİLDİ
Sendikamızın koordinatörlüğünde 
AFAD İl Müdürlükleri tarafından An-
kara ve tüm illerde eş zamanlı olarak 
verilen Afet Farkındalık Eğitimleri’ne 
üyelerimiz ve personellerimiz yoğun 
katılım gösterdi.
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“TERÖR VE SAVAŞLARIN SON BULDUĞU,  
BARIŞIN HÂKİM OLDUĞU BİR DÜNYA DİLİYORUZ”

HAK-İŞ ve HİZMET-İŞ Genel Başkanı 
Mahmut Arslan, terör ve savaşlar 
nedeniyle Ortadoğu başta olmak 
üzere dünyanın pek çok yerinde 
sivillerin hayatını kaybettiğine dik-
kat çekerek, “Birleşmiş Milletler ve 
diğer Uluslararası kuruluşların gö-
revi savaşları izlemek değil, kalıcı 
bir barışı tesis etmektir. Terörün ve 
savaşların olmadığı, barışın hâkim 
olduğu bir dünyaya olan özlemimi-
zi bir kez daha dile getiriyor, Dünya 
Barış Günü’nü kutluyoruz” dedi.

HAK-İŞ ve HİZMET-İŞ Genel Başka-
nı Mahmut Arslan, 1 Eylül Dünya 
Barış Günü dolayısıyla yaptığı açık-
lamada şu değerlendirmelerde bu-
lundu:

“Tarihinde büyük kanlı çatışmalara 
sahne olan dünyamız, yaşadığı iki 
büyük savaşın ardından 1 Eylül’ü 
‘Dünya Barış Günü’ ilan etmiştir. 
Ancak barışın sadece gün ilanı ile 
mümkün olmadığı, yaşadığımız 

acı tecrübelerle görülmektedir. 
Dünyanın çeşitli bölgelerinde kanlı 
çatışmalar devam etmekte, terör 
ve savaşlar nedeniyle sivil halk ve 
çocuklar can vermekte, doğdukları 
toprakları terk etmeye zorlanmak-
ta, insanlar kaçırılmakta, masum 
insanlar sorumlu olmadıkları ça-
tışmaların bedelini ağır bir şekilde 
ödemektedirler. Barışın ortadan 
kaldırılarak silahların kullanılması 
ve savaşın yapılması, ağır ekono-
mik ve sosyal faturalar ödenmesi-
ne yol açmaktadır.
Dünyanın pek çok bölgesinde in-
sanlığın ve BM başta olmak üzere 
uluslararası kuruluşların gözleri 
önünde katliamlar yaşanmaktadır. 
Filistin’de, Gazze’de, Kudüs’te, Ye-
men’de, Mısır’da, Suriye’de, Myan-
mar’da, Arakan’da, Doğu Türkis-
tan’da, Afganistan’da ve Dünya’nın 
neresinde olursa olsun yapılan 
zulümleri, soykırımları, vahşetle-
ri lanetliyoruz. Dünyanın dört bir 

yanında mazlumların uğradığı zul-
mün son bulmasını, dünyada de-
mokrasinin galip gelmesini, adalet 
ve barışın kazanmasını istiyoruz.

Dünyamızı tehdit eden en önemli 
unsurlardan birinin de terör ör-
gütleri olduğuna dikkat çekmek 
istiyoruz. FETÖ, PKK, DAEŞ, YPG, 
DHKP-C ve diğerleri olmak üzere 
terör örgütleri, ülke ve dünya ba-
rışını tehdit etmektedir. HAK-İŞ 
Konfederasyonu olarak, nereden 
ve kimden gelirse gelsin, adı ve 
amacı ne olursa olsun terörün her 
türlüsüne karşıyız. Ülkemizde terör 
örgütlerine karşı yürütülen müca-
deleyi destekliyor, terörün bir an 
önce son bulmasını istiyoruz.

Terörün ve savaşların olmadığı, 
barışın hâkim olduğu bir dünyaya 
olan özlemimizi bir kez daha dile 
getiriyor, silah seslerinin yeryüzün-
den silinmesi dileklerimizle Dünya 
Barış Günü’nü kutluyoruz.”

HAK-İŞ ve HİZMET-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, “Birleşmiş Milletler ve diğer 
Uluslararası kuruluşların görevi savaşları izlemek değil, kalıcı bir barışı tesis etmektir. 
Terörün ve savaşların olmadığı, barışın hâkim olduğu bir dünyaya olan özlemimizi  

bir kez daha dile getiriyor, Dünya Barış Günü’nü kutluyoruz” dedi.
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ARSLAN, TÜRKİYE SAKATLAR KONFEDERASYONU 
GENEL KURULUNA KATILDI

Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 26 
Eylül 2021 tarihinde Türkiye Sakatlar 
Konfederasyonu 15. Olağan Genel Ku-
rulu’na katıldı.
Genel Kurul’a Genel Başkanımız Mah-
mut Arslan, HAK-İŞ Genel Başkan Yar-
dımcısı Dr. Osman Yıldız, Türkiye Sa-
katlar Konfederasyonu Genel Başkanı 
Yusuf Çelebi, AK Parti Sosyal Politikalar 
Başkanı ve AK Parti Adana Milletvekili 
Jülide Sarıeroğlu, HAK-İŞ Eski Başkanı 

Salim Uslu, HAK-İŞ’e bağlı sendikaların 
genel başkanları, STK ve Siyasi Parti 
Temsilcileri, Belediye Başkanları, Bü-
rokratlar, Türkiye Sakatlar Konfederas-
yonu delegeleri ve basın mensupları 
katıldı.
Arslan, Türkiye Sakatlar Konfederasyo-
nu 15. Olağan Genel Kurulu’nun hayır-
lı olması dileğinde bulunarak, “HAK-İŞ 
Konfederasyonu olarak, sizinle birlikte 
mücadele etmeye, sizin sorunlarınızın 

çözümü konusunda size katkı verme-
ye, sizin mücadelenize destek olmaya 
ve işbirliği yapmaya çalışıyoruz” dedi.

“HEPİMİZE BÜYÜK 
SORUMLULUKLAR DÜŞÜYOR”
Arslan, engellilerin hayatın her alanın-
da çeşitli zorluklar yaşadıklarını ve bu 
zorlukların aşılması konusunda önce 
vatandaşlar sonra bütün kurum ve ku-
ruluşlara büyük sorumluluklar düştü-
ğünü hatırlatarak, “Bu kongrede sizleri 
ve sizin yaşadıklarınız, beklentileriniz, 
talepleriniz, sizin yaşadığınız sorunla-
rın çözümü konusunda bizler bir şey-
ler söyleyemeyiz. Çünkü bunları sizler 
yaşıyorsunuz, biliyorsunuz ve sizler bu 
taleplerinizi en üst düzeyde konfede-
rasyon başkanımız vasıtasıyla her yere 
ulaştırıyorsunuz. Sayın Başkanımızın 
çabalarını önemsiyoruz. Yaşadığınız 
sorunların çözümü konusunda konfe-
derasyonumuza ne zaman bir görev 
düşerse bunu onurla, gururla, bir so-
rumluluk anlayışı içerisinde yerine ge-
tirmeye çalışıyoruz” diye konuştu.

Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 26 Eylül 2021 tarihinde Türkiye Sakatlar 
Konfederasyonu 15. Olağan Genel Kurulu’na katıldı.
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“BU KURUMA DESTEK OLMAMIZ 
GEREKİYOR”
Sorunların çözümü konusunda ko-
nunun muhatapları olarak bir araya 
gelmenin, sorunları konuşabilmenin 
önemli olduğuna dikkat çeken Ars-
lan, “Sorunların çözümü konusunda 
çaba sarf etmek gerekir. Bu konuda 
konfederasyonumuzun mensupları, 
sendikalarımız, derneklerimiz olarak 
hep birlikte bu çatıya sahip çıkmamız, 
daha fazla destek olmamız, bu çatının 
güçlenmesine yardımcı olmamız gere-
kiyor” dedi.

“DESTEK OLMAYA DEVAM 
EDECEĞİZ”

Türkiye Sakatlar Konfederasyonu’nun 
ayakta kalabilmesi için kendi imkânla-
rını, kaynaklarını ve potansiyelini ha-

rekete geçirmesi gerektiğini hatırlatan 
Arslan, “Türkiye Sakatlar Konfederas-
yonu’nun daha güçlü bir temsil imkâ-

nına kavuşması çok önemli. Sorunların 
çözümü konusunda sağa-sola bakma-
dan doğru olanı her zaman ve her yer-
de uygun ifade ve tarzda ortaya koyan 

bu yapıyı çok önemsiyor ve değerli 
buluyoruz. Her konudaki azimlerini, 

ortaya koyduğu çözüm önerilerini, bu 
çözümlerin gerçekleşmesi konusunda-
ki çabalarını her zaman desteklemeye 

devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

“HAK-İŞ ENGELLİLER KOMİTESİ’Nİ 
KURDUK”
Arslan, HAK-İŞ Konfederasyonu’nun ve 
bağlı sendikaların engelliler konusun-
da yürüttüğü faaliyetlere değinerek, 
engelli bireylerin konfederasyonumuz 
ve sendikalarımıza ulaşımı konusun-
da yapılan çalışmaları anlattı. Arslan, 

“HAK-İŞ olarak konfederasyonumuzda 
Engelliler Komitesi’ni kurduk ve engelli 
kardeşlerimizin bize ulaşmasını kolay-
laştırmak için gerekli düzenlemeleri 
yaptık. Bizim engelliler ile ilgili söyle-
diklerimizin ötesinde, yaptıklarımızla 
da kamuoyunda öne çıkmamız gereki-
yor” dedi.

“HEPİMİZ ENGELLİ ADAYIYIZ”
Arslan, her bireyin engelli veya engelli 
adayı olduğuna dikkat çekerek, engel-
lilerin yaşadığı sorunların aynı zaman-
da bir toplumsal sorumluluk olduğuna 
vurgu yaptı. Arslan, “Sendikamızın en 
önemli alanlarından birisi olan özel 
kalem müdürlüğümüzde bir engelli 
arkadaşımızla çalışıyoruz. Gerçekten 
inanılmaz başarılı bir arkadaşımız. Bizi 
her alanda en iyi şekilde temsil eden 
bir kardeşimizle çalışmanın gururunu 
yaşıyoruz” dedi.

“ENGELLİLERİMİZİ SENDİKAL 
MÜCADELEYE DAVET EDİYORUZ”
Engelli işçilerin, kamuda olduğu kadar 
özel sektörde de istihdamları konu-
sunda HAK-İŞ Konfederasyonu olarak 
destek olmaya devam edeceklerini 
belirten Arslan, “Engelli bir şube baş-

kanımızın, genel başkanımızın olması 
bizi onurlandırır. İşçi statüsünde çalı-
şan kamu ve özel sektördeki arkadaş-
larımızın sendikal mücadeleye dahil 
edilmesi için çaba sarf ediyoruz. Bu bi-
zim aynı zamanda bir sendikal sorum-

luluğumuzdur. Bu sorumluluğumuzu 
yerine getirme gayretindeyiz” şeklinde 
konuştu.

"TÜRKİYE’NİN ÇÖZÜMSÜZ HİÇBİR 
MESELESİ YOK" 
AK Parti Sosyal Politikalar Başkanı ve 
AK Parti Adana Milletvekili Jülide Sa-
rıeroğlu, yaptığı konuşmada, “Kong-
remizin hepimize ve ülkemize hayırlı 
olmasını diliyorum. Sakatlar Konfe-
derasyonumuzun ülkemizde engelli 
kardeşlerimizle ilgili serüveninin ne 
kadar uzun olduğunu biliyoruz ve biz-
ler buna şahidiz" dedi. Sarıeroğlu, so-
runların çözümü noktasında bir çatı 
altında bir araya geldiklerini belirterek, 
“Türkiye’nin içinde bulunduğu süreçte 
çözümsüz hiçbir meselesi olmadığını 
burada ifade etmek istiyorum. Değiş-
meyen tek şey değişimdir. Buradan 
Genel Kurul’umuzun tüm üyelerimiz 
için, ülkemiz için hayırlı olmasını diliyo-
rum” dedi.
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GENEL BAŞKANIMIZ ARSLAN, 
YILIN SON GÜNÜNÜ EMEKÇİLERLE BİRLİKTE GEÇİRDİ

Genel Başkanımız Mahmut Arslan, yılın 
son gününü Altındağ Belediyesi Temizlik 
İşleri Müdürlüğü’nde gece vardiyasına 
çıkan işçilerle birlikte geçirdi.

Altındağ Belediyesi Fen İşleri Kampü-
sündeki Temizlik İşleri Müdürlüğü’nde 
gerçekleştirilen programa Genel Baş-
kanımız Mahmut Arslan, HAK-İŞ Genel 
Başkan Yardımcısı ve Sendikamız Genel 
Başkan Vekili Av. Hüseyin Öz, Ankara 2 
No’lu Şube Başkanımız Recep Dere, Al-
tındağ Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü 
Emrah Çiloğlu ve üyelerimiz katıldı. Be-

lediye emekçilerinin pandemi süresince 
gösterdikleri özverili çalışmayla toplu-
mun takdirini kazandıklarını ifade eden 
Arslan, belediye emekçilerini tebrik etti. 
Arslan, pandemi nedeniyle hayatını kay-
beden emekçilere de Allah’tan rahmet 
diledi.

ARSLAN: “BELEDİYE 
EMEKÇİLERİNİN YAPTIĞI İŞ 
ONURLU BİR İŞTİR”

Kültürümüzde emeğin en yüce değer 
olduğunu kaydeden Arslan, “Yapıp etti-

ğimiz her şey emek ürünüdür. Emekçi-
ler de emek sahibi olarak bizim kıymet-
lilerimizdir. Emekçiler bir taraftan alın 
terini akıtarak ailesinin rızkını kazanır-
ken, diğer taraftan da yaptığı hizmetten 
dolayı hayır kazanmaktadır. Belediye 
emekçilerinin yaptığı iş onurlu bir iştir. 
Allah hepsinden razı olsun” şeklinde ko-
nuştu.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN’A 
KADRO TEŞEKKÜRÜ

Belediyeler başta olmak üzere kamu 
kurum ve kuruluşlarında taşeron işçiliği 

sisteminin sonlandırılması için uzun 
yıllar büyük mücadele verdiklerini kay-
deden Arslan, 1 milyona yakın taşeron 
emekçisine kadro verilmesinden dolayı 
Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdo-

ğan’a teşekkür etti. 

“FİYATLARI YÜKSEK TUTMAK BU 
ÜLKENİN EMEĞİNİ ÇALMAKTIR”

Döviz kurundaki tutarsızlığı fırsat bilip 
vatandaşlarımızı zor durumda bırakan-
ları kınayan Arslan, “Döviz yükselince 
fiyatları hemen yükseltenler, döviz dü-
şünce fiyatları düşürmelidir. Burada mil-
letimize bir görev düşüyor; bu stokçula-
rın peşini asla bırakmamalıyız. Fiyatları 
döviz inmesine rağmen yüksek tutmak 
bu ülkenin emeğini çalmak demektir. 
Devletimiz bu fırsatçılara hesabını sor-
malıdır” dedi.

“2022’DE TERÖRÜN SON 
BULDUĞU, EKONOMİK 
SIKINTILARIN ÇÖZÜLDÜĞÜ BİR 
TÜRKİYE TEMENNİ EDİYORUZ”

Ülkemizin içerden ve dışardan kuşat-
ma altında olduğunu belirten Genel 
Başkanımız Arslan, “Bir yandan terörle 
diğer yandan ekonomik operasyonlarla 

Genel Başkanımız Mahmut Arslan, yılın son gününü Altındağ Belediyesi Temizlik İşleri 
Müdürlüğü’nde gece vardiyasına çıkan işçilerle birlikte geçirdi.
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ülkemizi çökertmek istiyorlar. Bu toprak-
larda asırlardır bedel ödeyerek yaşıyo-
ruz. 2022 yılında terörün son bulduğu, 
ekonomik kuşatmaların sona erdiği bir 
Türkiye temenni ediyoruz” ifadelerini 
kullandı.

GENEL BAŞKAN VEKİLİMİZ 
ÖZ, YENİ YILDA HUZUR 
TEMENNİSİNDE BULUNDU

2021 yılında hem ülke olarak hem de ça-
lışanlar olarak zor bir dönemi geride bı-
raktığımızı belirten HAK-İŞ Genel Bakan 
Yardımcısı ve Genel Başkan Vekilimiz Av. 
Hüseyin Öz, “2022 yılı ülkemiz, milleti-
miz ve bütün çalışanlarımız için huzurlu 
ve mutlu bir yıl olsun” dedi.

Genel Başkan Vekilimiz Öz, başarılı ve 
özverili çalışmalarından dolayı emekçi-
lere teşekkür etti.

ARSLAN, ÇÖP TOPLAMA İŞLERİNE 
YARDIM ETTİ

Konuşmalardan sonra Altındağ Beledi-
yesi’ne ait çöp toplama kamyonlarını 
çalışma bölgelerine uğurlayan Genel 
Başkanımız Mahmut Arslan ile Genel 
Başkan Vekilimiz Av. Hüseyin Öz, çöp 
toplama işlerine yardım ettiler.

ARSLAN, ÜYELERİMİZ VE 
AİLELERİYLE BULUŞTU

Genel Başkanımız Mahmut Arslan ve 
Genel Başkan Vekilimiz Av. Hüseyin Öz, 
daha sonra Ulucanlar Cezaevi Müze-
si Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilen 
programa katılarak, Yapracık TOKİ ko-
nutlarında çalışırken haksız ve hukuksuz 
bir şekilde işten çıkartılan üyelerimiz ve 
aileleri ile kadın üyelerimizle bir araya 
geldi.

Programda Ankara 2 No’lu Şube Başka-
nımız Recep Dere ile Genel Merkez ka-
dın Komitemiz Başkanı Hatice Ayhan da 
yer aldı.

ARSLAN’DAN VEFAT EDEN 
ÜYEMİZİN AİLESİNE TAZİYE 

ZİYARETİ
Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 
16 Aralık’ta kalp krizi sonucu vefat 

eden merhum üyemiz Hüseyin 
Demir’in ailesini ziyaret etti. 

Taziye ziyaretinde HAK-İŞ Genel 
Başkan Yardımcısı ve Sendikamız 

Genel Başkan Vekili Av. Hüseyin Öz 
ile Ankara 2 No’lu Şube Başkanımız 

Recep Dere de yer aldı.  
Merhum üyemize Cenab-ı 

Allah’tan rahmet, sevenlerine baş 
sağlığı dileğinde bulunan Genel 
Başkanımız Arslan, acılı ailenin 
yanında olduklarını ifade etti.
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ANKARA/YAPRACIK TOKİ 4. ETAP’TA İŞÇİLERİ 
SENDİKAMIZA ÜYE OLDUKLARI İÇİN İŞTEN ÇIKARAN 

SİTE YÖNETİMİNİ PROTESTO ETTİK

Ankara/Yapracık TOKİ 4. Etap’ta çalışan 
konut görevlisi 4 emekçi, site yönetimi 
tarafından işten çıkarıldı. Sendikamız, 
üyelerimizin hakkını aramak üzere 11 
Aralık 2021 tarihinde Yapracık TOKİ 4. 
Etap’ta bir basın açıklaması yaptı.
Basın açıklamasına Genel Sekreter Ve-
kilimiz Av. Oğuz Aksoy, Ankara 2 No’lu 
Şube Başkanımız Recep Dere, Ankara 5 
No’lu Şube Başkanımız Murat Demir-
taş, işten çıkarılan konut görevlileri, ai-
leleri, site sakinleri ve basın mensupları 
katıldı. Basın açıklaması Ankara 2 No’lu 
Şube Başkanımız Dere tarafından okun-
du. Açıklamada, konut görevlilerinin 
sendikamıza üye olmalarından dolayı 
işten çıkarılmasının anayasal bir suç 
olduğuna dikkat çekilerek, işlerine iade 
edilmesi istendi.
Açıklamada şunlar kaydedildi:

“SİTE YÖNETİMİNİN ALDIĞI 
KARAR ANAYASAL BİR SUÇTUR”

“Ankara/Yapracık TOKİ 4. Etap Site yö-
netimi üyelerimizi haksız ve hukuksuz 
bir şekilde işten çıkarmıştır. Bu açıkça 
anayasal bir suçtur. Site yönetimini 
yaptıkları yanlıştan geri dönmeye ve 
üyelerimizi işlerine geri almaya davet 
ediyoruz. HAK-İŞ/HİZMET-İŞ Sendikası 
olarak, konut görevlisi üyelerimizin her 
daim yanındayız.

“EMEKÇİLERİ HEM İŞSİZ HEM 
DE EVSİZ BIRAKMAK AHLÂK 
DIŞIDIR”

Hiçbir haklı sebep gösterilmeksizin sa-
dece sendikalı oldukları için işlerinden 

edilen üyelerimizin işe geri alınma sü-
reçleri site yönetimi tarafından başlatıl-
mazsa sendikamız tarafından tüm yasal 
süreçlerin başlatılacaktır.

Anayasamızın 51. maddesinde geçen 
‘Hiç kimse bir sendikaya üye olmaya ya 
da üyelikten ayrılmaya zorlanamaz’ ifa-
desi açık ve nettir.

Üyelerimizi sendikalı oldukları gerek-
çesiyle işten atan site yönetimi alenen 
anayasal bir suç işlemiştir. Site yöne-
timi, işlediği anayasal suçun yanı sıra; 
ahlâk sınırlarını da açıkça çiğnemiştir. 
Ailelerine bakmak zorunda olan üye-
lerimizi kış mevsiminin tam ortasında 
işsiz bırakan site yönetimi bununla da 

Ankara/Yapracık TOKİ 4. Etap’ta çalışan konut görevlisi 4 emekçi, site yönetimi 
tarafından işten çıkarıldı. Sendikamız, üyelerimizin hakkını aramak üzere 11 Aralık 2021 

tarihinde Yapracık TOKİ 4. Etap’ta bir basın açıklaması yaptı.
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yetinmemiş, üyelerimizden kaldıkları 
evlerini 15 gün içinde tahliye etmesi-
ni istemiştir. Kış mevsiminin ortasında 
emekçileri hem işsiz hem de evsiz bı-
rakmak ahlâk dışıdır. Bu tutumun hiçbir 
inanış ve düşüncede yeri yoktur.

“İŞ GÜVENLİĞİNİN HİÇE 
SAYILDIĞI İŞLERİ YAPMAYA 
ZORLANDILAR”

Site yöneticilerinin üyelerimizi işten 
çıkarıp evlerinden de ayrılmaları konu-
sunda yaptığı baskılar ilk 
değildir. Malum site yöne-
timinin hukuksuzluklarının 
daha öncesi de bulunmak-
tadır. Üyelerimizi adeta 
modern zamanın köleleri 
gören site yönetimi, akla 
ve vicdana sığmayacak 
mobbing uygulamalarına 
imza atmıştır. Sendikamız 

bu zulme ‘dur’ demek için yönetim ile 
görüşmüş, gerekli uyarıları yapmış an-
cak girişimleri sonuçsuz bırakılmıştır. 
Hukuksuzca işlerinden edilen üyele-
rimiz site yönetimi tarafından görev 
tanımları dışında pek çok işte çalıştırıl-
mıştır. Site yönetimi ‘yeterli çalışanımız 
yok’ bahanesiyle emekçileri birden fazla 
binada görevlendirmiş, iş güvenliğinin 
hiçe sayıldığı işleri yapmaya ve fazla 
mesai ücreti vermeksizin çalışmaya zor-

lamıştır. Site yönetimin bu 
çalıştırma tarzı günümüz 
Türkiye’sinin çalışma ha-
yatında kara bir lekedir.

“KONUT 
EMEKÇİLERİNİN 
YANINDA HİZMET-İŞ 
VAR”

HİZMET-İŞ, konut görev-
lileri adına ilk grevi ger-

çekleştirmiş bir sendikadır. Konut işçile-
riyle yaptığı grevle emekçilerin ve tüm 
kamuoyunun takdirini kazanan sendi-
kamız, bugün de hakkın yerini bulması 
için bütün imkânlarını seferber etmeye 
hazırdır.

Site yönetimini buradan bir kez daha 
uyarıyoruz: Üyelerimiz yalnız değildir. 
Konut emekçilerinin yanında, 250 bini 
aşkın üye sayısıyla Türkiye’nin En Büyük 
İşçi Sendikası HİZMET-İŞ vardır. Üyeleri-
miz işlerine en kısa sürede iade edilmeli 
ve insanlık dışı çalışma koşulları bir an 
önce düzeltilmelidir. HAK-İŞ/HİZMET-İŞ 
Sendikası üyelerinin mücadelelerinin 
zaferle sonuçlanması için elinden gelen 
tüm gayreti gösterecek ve konunun sıkı 
takipçisi olacaktır.”

Protesto, basın açıklamasının ardından 
gerçekleştirilen oturma eylemiyle son 
buldu.
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EMEKÇİLERİN HAKLARINI GASBEDEN HACETTEPE 
ÜNİVERSİTESİ YÖNETİMİNİ PROTESTO ETTİK

Hacettepe Üniversitesi Hastanesi’n-
de çalışan emekçilerin 15 aylık geriye 
dönük alacaklarını ödemeyen hastane 
yönetimini, 7 Temmuz ve 31 Ağustos 
tarihlerinde gerçekleştirdiğimiz basın 
açıklamalarıyla protesto ettik.

Hacettepe Üniversitesi Hastanesi 
önünde yoğun bir katılımla gerçek-
leştirilen basın açıklamasını ilki Genel 
Başkan Yardımcımız Mehmet Keskin, 
ikincisi Genel Başkan Yardımcımız Ce-

lal Yıldız tarafından okundu.Basın açık-
lamasına Ankara 2 No’lu Şube Baş-
kanımız Recep Dere, Ankara 5 No’lu 
Şube Başkanımız Murat Demirtaş, An-
kara 6 No’lu Şube Başkanımız İbrahim 
Tuncer, Hukuk Müşavirimiz Av. Hacer 
Türk Albayrak, Teşkilatlanma Uzman-
larımız, Hacettepe Üniversitesi Has-
tanesi emekçileri ve basın mensupları 
katıldı.

Genel Başkan Yardımcımız Mehmet 
Keskin tarafından okunan metinde şu 
ifadelere yer verildi:

“HAK-İŞ/HİZMET-İŞ Sendikamız Ha-
cettepe Üniversitesi Hastaneleri’nde 
2017, 2018 ve 2019’da örgütlü ve 
yetkili sendikaydı. Hacettepe Üniversi-
tesi Hastaneleri’nde çalışan emekçiler 
adına o dönem yürüttüğümüz toplu iş 
sözleşmesi, Yüksek Hakem Kurulu’n-
dan 25 Şubat 2020 tarihinde çıkmıştır. 

Hacettepe Üniversitesi Hastanesi’nde çalışan emekçilerin 15 aylık geriye dönük 
alacaklarını ödemeyen hastane yönetimini, 7 Temmuz ve 31 Ağustos tarihlerinde 

gerçekleştirdiğimiz basın açıklamalarıyla protesto ettik.
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Ancak Hacettepe Üniversitesi yönetimi, Yük-
sek Hakem Kurulu tarafından karara bağla-
nan toplu iş sözleşmesinden kaynaklı hakla-
rını vermemektedir.

Toplu iş sözleşmesi, geriye dönük olarak 15 
ayı (Ocak 2017-Nisan 2018 dönemi) kapsa-
makta ve emekçi arkadaşlarımızın 15 aylık 
geriye dönük ücret alacakları ödenmemek-
tedir. Hakları ödenmediği için mağduriyet 
yaşayan arkadaşlarımız, Coronavirüsün ül-
kemizde görülmeye başladığı ilk günden 
itibaren gece-gündüz demeden, evinden, 
eşinden, çocuklarından ayrı kalarak özveriy-
le çalışan emekçilerdir. Aynı özveriyi hayatla-
rını riske atarak devam ettirmektedirler. Öyle 
ki bu arkadaşlarımızın pandemi sürecindeki 
çalışmaları sınırlarımızı aşarak tüm dünyaya 
örnek olmuştur. Pandemi sürecinde canla, 
başla çalışarak milletimizin takdirini kazanan 
bu arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz.

“HAKLI DAVAMIZDAN VAZGEÇMEYECEĞİZ”
HİZMET-İŞ Sendikası olarak Hacettepe Üniversitesi Rektörümüz, rek-
tör yardımcılarımız ve ilgili yöneticilerimiz ile konuyla alâkalı olarak 

defalarca görüştük ama çözüme yönelik tavır göremedik. Tüm risklere 
rağmen pandemi ile mücadelede gece-gündüz demeden emek sarf 
eden arkadaşlarımız emeğinin, fedakârlığının ve içinde bulunduğu 

riskin karşılığında ödüllendirilmeyi beklerken, maalesef hakları gasp 
edilmiştir. Ülkemizin önemli ve başarılı sağlık kuruluşlarından biri olan 

Hacettepe Üniversitesi’nin, emekçi arkadaşlarımıza yönelik haksız 
tutumdan vazgeçmesini istiyoruz. Hacettepe Üniversitesi yöneticile-
rine buradan tekrar çağrı yapıyoruz: Emekçi arkadaşlarımızın geriye 
dönük haklarına gözlerinizi kapamayın. Onları hayal kırıklığına uğrat-
maya hiç kimsenin hakkı yoktur. Çünkü onlar, ücret ve sosyal hakların 
en güzelini fazlasıyla hak etmektedirler. HİZMET-İŞ Sendikası olarak, 
emekçi arkadaşlarımızın sözleşmeden doğan haklarının alınması için 
mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğiz. Haklı davamızdan kesinlik-
le vazgeçmeyeceğiz. Hacettepe Üniversitesi Hastaneleri’nde çalışan 

emekçilerin haklarının ödenmesi için her türlü yasal girişim ve eylemi 
yerine getirmekten çekinmeyeceğiz.”
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ARSLAN, ÖRNEK DAVRANIŞ SERGİLEYEN EMEKÇİYE 
TEŞEKKÜR BELGESİ VERDİ

İstanbul Güngören Belediyesi’nde çalı-
şan 38 yaşındaki temizlik işçisi üyemiz 
Adem Cevahir, sokakta yerleri süpü-
rürken yolun ortasında bulduğu için-
de 500 bin lira olan çantayı, örnek bir 
davranış sergileyerek polise teslim etti. 
Güngören Merter Ali Rıza Gürcan Cad-
desi üzerinde temizlik yaparken yolun 
ortasındaki çantayı fark etti. Çantanın 
içerisinde yüklü miktarda para olduğu-
nu gören Adem Cevahir, polise bildirdi. 
Çantayı teslim alan ekipler, içerisinde 
500 bin lira olduğunu tespit etti. İçi para 
dolu çanta polis ekipleri ve Adem Ceva-
hir ile birlikte sahibine teslim edildi.

ARSLAN, TEŞEKKÜR BELGESİ 
VERDİ

Genel Başkanımız Mahmut Arslan, bu 
örnek davranışından dolayı üyemiz 
Adem Cevahir’e bir teşekkür belgesi 
verdi.

Emekçilerin her zaman helal kazançtan 
yana olduğunu belirten Genel Başka-
nımız Arslan, üyemiz Adem Cevahir’in, 
gösterdiği örnek davranış ile Sendikamı-

zı ve tüm emekçileri en iyi şekilde temsil 
ettiğini söyledi.

“HELAL KAZANCI SAVUNUYORUZ”

Arslan, üyemiz Cevahir’in alın teriyle ka-
zanmadığı bir parayı el sürmeyerek tes-
lim etmesinden gurur duydum. HAK-İŞ 
olarak helal kazancı savunuyoruz. Üye-
lerimiz de bu noktada azami hassasiyet 
gösteriyorlar. Bu da bizi ayrıca mutlu 
ediyor” dedi.

“ONURLU BİR EMEKÇİYE 
YAKIŞANI YAPTIM”

Güngören Belediyesi’nde çalışan üye-
miz Adem Cevahir de konuyla ilgili 
olarak, “Çanta dolu parayı görünce bir 
şey hissetmedim çünkü haram para. O 
benden bir yerden çıkardı. Ben insan-
lık görevimizi yaptım. Hem Hizmet-İş 
Sendikama hem işyerim Güngören Be-
lediyesi’ne hem de onurlu bir emekçiye 
yakışanı yaptım” şeklinde konuştu.

İstanbul Güngören Belediyesi’nde çalışan 38 yaşındaki temizlik işçisi üyemiz Adem 
Cevahir, sokakta yerleri süpürürken yolun ortasında bulduğu içinde 500 bin lira olan 

çantayı, örnek bir davranış sergileyerek polise teslim etti.
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GENEL BAŞKAN VEKİLİMİZ ÖZ: 
“SENDİKALAR DİJİTALLEŞMEYE AYAK UYDURMALI”

HAK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı ve Ge-
nel Başkan Vekilimiz Av. Hüseyin Öz, 
9 Aralık 2021 tarihinde ‘Mali Açıdan 
Kurumsallaşma’ eğitim programına ka-
tıldı. Emek Konukevi’mizde gerçekleşti-
rilen eğitim programına; HAK-İŞ Genel 
Başkan Yardımcısı ve Genel Başkan Ve-
kilimiz Av. Hüseyin Öz, HAK-İŞ Mali Mü-
şaviri Fatma Zengin, Sendikamız Hukuk 
Müşaviri Av. Kiraz Bilge Akçomak Süren, 
Sendikamız İç Denetçisi Naciye Nisan 
Akbaba ve HAK-İŞ’e bağlı sendikaların 
mali müşavirleri katıldı.

Konfederasyonumuz HAK-İŞ’in yakın 
zamanda 46. kuruluş yıl dönümünü 
kutladığını belirten HAK-İŞ Genel Baş-
kan Yardımcısı ve Sendikamız Genel 
Başkan Vekili Av. Hüseyin Öz, “Türki-
ye’nin en önemli, en etkili işçi konfe-
derasyonlarından biriyiz. Konfederas-
yonumuzun sahada çalışanlarımızın ve 
vatandaşlarımızın nezdinde bir karşılığı 
var. Bu karşılığa cevap verebilmek için 
çalışmalarımızı hız kesmeden yürütü-
yoruz” dedi.

GENEL BAŞKAN VEKİLİMİZ 
ÖZ: “KURUMSAL YAPILARIMIZI 

GÜÇLENDİRİYORUZ”

Eğitimin amacının HAK-İŞ bünyesinde 
bulunan sendikaların geleceğine ışık 

tutmak olduğunu söyleyen Öz, “Büyük 
konfederasyon olmanın getirdiği bir 

sorumluluk var. Bu sorumluluk gereği 
kurumsal yapılarımızı güçlendirmek 
zorundayız. Modern bir dünyadayız. 

Dijitalleşme çağındayız. Bu çağın içeri-
sinde yapılan her faaliyet dijital ortam-

lara aktarılıyor ve elde edilen verilerle 
yeni adımlar atılıyor. Biz de sendikalar 

olarak bu dijitalleşmeye ayak uydurma-
lıyız. Bugün gerçekleştirdiğimiz toplan-
tının bu konuda bizlere ufuk açmasını 
temenni ediyorum” şeklinde konuştu.

Genel Başkan Vekilimiz sonrası HAK-İŞ 
Mali Müşaviri Fatma Zengin, Sendi-
kamız Hukuk Müşaviri Av. Kiraz Bilge 
Akçomak Süren ve Sendikamız İç De-
netçisi Naciye Nisan Akbaba da birer 

sunum gerçekleştirdi.

HAK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı ve Genel Başkan Vekilimiz Av. Hüseyin Öz, 
9 Aralık 2021 tarihinde ‘Mali Açıdan Kurumsallaşma’ eğitim programına katıldı.
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ARSLAN, ORTAK PAYLAŞIM FORUMU’NA KATILDI

Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 
14 Ekim 2021 tarihinde, Türkiye İşve-

ren Sendikaları Konfederasyonu’nun 
(TİSK) “İşimizin Yarını” temasıyla dü-

zenlenen Ortak Paylaşım Forumu’nda 
konuştu.
“Ortak Paylaşım Forumu”na Genel 
Başkanımız Mahmut Arslan, Çalışma 
ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bil-
gin, TİSK Yönetim Kurulu Başkanı Öz-

gür Burak Akkol, Türk-İş Genel Başkanı 
Ergün Atalay, Uluslararası Çalışma Ör-
gütü (ILO) Genel Direktörü Guy Ryder, 
HAK-İŞ Genel Sekreteri Eda Güner, 
Uluslararası İşverenler Teşkilatı (IOE) 
Genel Sekreteri Roberto Suarez San-

tos, Birleşmiş Milletler ve Business 
Europe gibi kuruluşlardan temsilciler 
katıldı.
Bu yıl üçüncüsü gerçekleştiren Ortak 
Paylaşım Forumu’nun ana teması, “İşi-
mizin Yarını” olarak belirlendi. Forum-

da bu yıl “Çalışma Hayatında Genç ve 
Kadın, İşimizin Yarınına Hazırlanırken 
Gençleri ve Kadınları Ne Bekliyor?, 
Gençlerimizi Yarına Nasıl Hazırlıyo-

ruz?, Ülkemizdeki Güçlü Kadınlar Ba-

şarıya Nasıl Ulaştı?, İşimizin Yarınında 

Kayıtlı İstihdam” konuları işlenecek.

“BİR ARAYA GELEREK BİR ŞEYLER 
YAPABİLMEYİ ÖĞRENDİK”
Ortak Paylaşım Forumu’nun kamuyu, 
çalışanları ve işverenleri bir araya ge-

tirmesinin çok anlamlı olduğunu be-

lirten Arslan, “Bütün sorunları işçi ve 
işveren olarak belki çözemeyebiliriz 
ama bir araya gelmek çok kıymetli. Bu-

nun altını özellikle çizmemiz gerekiyor. 
Bizler işverenlerle bir araya geldiği-
mizde önceden suçlanırdık. Şimdi bir 
araya gelerek bir şeyler yapabilmeyi 
öğrendik. Bu toplantıları sembolik bir 
toplantı olarak değil tam tersi, sonuç 
almaya yönelik, sorunlarımıza yönelik 
çözümler üreten bir platforma dönüş-

türdük” diye konuştu.
Bu yıl düzenlenen formun mottosu-

nun “Birlikte Mümkün Türkiye” olma-

sının geniş anlamlar içerdiğini ifade 
eden Arslan, Türkiye’nin hem kadınla-

rın hem erkeklerin birlikte mücadelesi 
ile kalkınabileceğine dikkat çekti.

“ÇALIŞMA HAYATINDA GENÇ VE 
KADIN”
“Çalışma Hayatında Genç ve Kadın” 
konusuna değinen Arslan, HAK-İŞ 
Konfederasyonu’nun Genel Sekreter-
liği’nde bir kadın olmasının kendilerini 
cesaretlendirdiğini ve adım atmalarını 
kolaylaştırdığını ifade etti. Arslan, “Biz-

ler geçen yıl ‘Yeterlilik Odaklı Sendikalı 
Kadın Takım Kaptanları Yetiştirilmesi’ 
Projemizi tamamladık. Bu projeyle bir-
likte 45 kadın çalışanımıza uzun süreli 
bir eğitim verdik. Bu arkadaşlarımız, 
bu eğitimler sonrasında bulundukları 
illerde sendikal mücadeleyi kadınların 
nasıl yürütecekleri hususunda örgüt-
lenmede aktif olarak yer aldılar” diye 
konuştu.

Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 14 Ekim 2021 tarihinde, Türkiye İşveren Sendikaları 
Konfederasyonu’nun (TİSK) “İşimizin Yarını” temasıyla düzenlenen 

Ortak Paylaşım Forumu’nda konuştu.

Bütün sorunları işçi ve 
işveren olarak belki 
çözemeyebiliriz ama 
bir araya gelmek çok 
kıymetli. Bunun altını 

özellikle çizmemiz 
gerekiyor. Bizler 

işverenlerle bir araya 
geldiğimizde önceden 
suçlanırdık. Şimdi bir 

araya gelerek bir şeyler 
yapabilmeyi öğrendik. 

Bu toplantıları sembolik 
bir toplantı olarak değil 
tam tersi, sonuç almaya 
yönelik, sorunlarımıza 

yönelik çözümler 
üreten bir platforma 

dönüştürdük. 
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“GENÇLERİMİZİ ÇALIŞMA HAYATINA 
ADAPTE ETMEYE ÇALIŞIYORUZ”
Gençlere yönelik yürütülen çalışma-

lara da değinen Arslan, “Geleceğimiz 
gençler. Çalışan ve sendikalı olan genç-

ler bizim birinci derecede muhatabı-
mız. Bize burada büyük görevler dü-

şüyor. Konfederasyonumuzda ve sen-

dikalarımızda gençlerimiz üç aylık süre 
ile staj yapıyorlar. Bu gençlerimizden 
istikrarlı olanlar HAK-İŞ’in uzman kad-

rolarında çalışmaya devam ediyorlar. 
Biz, üniversite çağındaki gençlerimizi 
HAK-İŞ ile tanıştırarak çalışma hayatına 
adapte etmeye çabalıyoruz” dedi.

“FİDAN SERTİFİKASI HEDİYE 
EDİYORUZ”
Arslan, geçtiğimiz aylarda ülkemizde 

yaşanan yangın ve sel felaketlerinin ya-

ralarının sarılmaya çalışılması için HAK-
İŞ Konfederasyonu olarak üzerlerine 
düşen her göreve hazır olduklarını ifa-

de etti ve HAK-İŞ Konfederasyonu’nun 
afet konusunda yürüttüğü çalışmala-

ra değindi. Arslan, yanan ormanların 
yerine yenilerinin oluşturulması için 
yapılan her ziyaret ve etkinliklerde he-

diye yerine fidan sertifikası takdim et-
tiklerini sözlerine ekledi. Arslan, “Cum-

hurbaşkanlığımız ve gittiğimiz her ziya-

rette fidan sertifikamız ile gidiyoruz. 
Gittiğimiz yerlere hediye yerine fidan 
sertifikası armağan ediyoruz” dedi.
Arslan, kayıt dışı istihdamla mücadele 
ve çalışanların vergi yükünün azaltıl-
ması konusunda işçi ve işveren tarafı-

nın ortak düşündüğünü ifade ederek, 

“Kayıt dışı istihdamı ortadan kaldıra-

madığımız sürece emekçilerimizi sen-

dikalara dahil edemeyiz. Gelir dağılımı 
adaletsizliği, iş kazalarının azalması, 
sosyal güvenlik sisteminin finanse 
edilmesi, sendikal mücadelenin güç-

lendirilmesi için kayıt dışı istihdamla 
hep birlikte mücadele etmeliyiz” diye 
konuştu.

“HAK ARAMA KURTARMA UMUT 
TİMİ’Nİ KURDUK”
Arslan, HAK-İŞ Konfederasyonumuz 
tarafından kurulan Afet Komitesi kap-

samında HAK Arama ve Kurtarma Timi 
oluşturulduğunu belirtti ve Kurtarma 
Timi’nin Karadeniz bölgemizde mey-

dana gelen sel felaketlerinde aktif ola-

rak görev aldığına dikkat çekti. Arslan, 
“AFAD ile yaptığımız ortak proje kap-

samında bütün çalışanlarımıza ilk yar-
dım eğitimi aldırdık. Sonrasında HAK 
Arama Kurtarma Umut Timi’ni kurduk. 
Bu tim AFAD’da eğitim alarak, AFAD 
tarafından akredite olacak. Bu tim afet 
zamanı diğer kuruluşlarla birlikte saha-

da yer alacak ve profesyonelce hizmet 
verecek” şeklinde konuştu.

Ortak Paylaşım Forumu’nda, Çalışma 
ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bil-
gin, TİSK Başkanı Özgür Burak Akkol ve 
Türk-İş Başkanı Ergün Atalay da birer 
konuşma yaptı.
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GENEL BAŞKAN VEKİLİMİZ ÖZ,  
TÜRKİYE MUHTARLAR KONFEDERASYONU’NUN 

KONGRESİNDE DİVAN BAŞKANLIĞI YAPTI

HAK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı ve Genel 
Başkan Vekilimiz Av. Hüseyin Öz, Türkiye 
Muhtarlar Konfederasyonu’nun Ankara’da 
gerçekleştirilen 4. Olağan Genel Kurulu’n-

da Divan Başkanlığı yaptı. İçişleri Bakanı 
Süleyman Soylu’nun teşrifleriyle gerçek-

leştirilen genel kurulda Trabzon Şube Baş-

kanımız İsmail Hakkı Kaplan da divan üyesi 
olarak yer aldı. Divan Başkanı olarak muh-

tarlara hitaben konuşan HAK-İŞ Genel Baş-

kan Yardımcısı ve Genel Başkan Vekilimiz 
Av. Hüseyin Öz, Türkiye Muhtarlar Konfe-

derasyonu’nun hizmet odaklı bir sivil top-

lum kuruluşu olduğu kadar, üyelerinin hak 
ve statüsünü geliştirmeye yönelik yaptığı 
çalışmalar açısından da bir emek örgütü 
olduğunu belirtti. Ülkemizde demokrasi-
nin 1830’lu yıllarda muhtarlık seçimleriy-

le yeşermeye başladığını kaydeden Genel 
Başkan Vekilimiz Öz, muhtarların, demok-

rasi piramidinin seçilmişler bakımından ilk 
basamağını teşkil ettiğini söyledi. Genel 
Başkan Vekilimiz Öz, Türkiye Muhtarlar 
Konfederasyonu Genel Kurulu’nun ülke-

miz, milletimiz, yerel yönetimlerimiz ve 
tüm muhtarlarımız için hayırlara vesile ol-
masını diledi.

HAK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı ve Genel Başkan Vekilimiz Av. Hüseyin Öz,  
Türkiye Muhtarlar Konfederasyonu’nun Ankara’da gerçekleştirilen  

4. Olağan Genel Kurulu’nda Divan Başkanlığı yaptı.
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GENEL BAŞKAN VEKİLİMİZ ÖZ: “BİRLİKTE BAŞARMA 
KÜLTÜRÜNÜ YAYGINLAŞTIRMALIYIZ”

İŞKUR’un 11. Genel Kurul’unda konuşan 
HAK-İŞ Genel Başkan Yardımcımız ve 
HİZMET-İŞ Genel Başkan Vekilimiz Av. 
Hüseyin Öz, kamu, işçi ve işveren örgüt-
leri olarak İŞKUR’un yapmış olduğu ça-

lışmalardan daha fazlasını hep birlikte 
yapmanın mümkün olduğunu söyledi.
Genel Başkan Vekilimiz Öz, “Kadınıyla, 
erkeğiyle, genciyle, dezavantajlı ke-

simleriyle işsizlerimizi, çalışanlarımızı, 
işverenlerimizi, kısaca ülkemizi ilgilendi-
ren çalışmaların daha etkin bir şekilde 
sonuç verebilmesi için sosyal paydaşla-

rın bu süreçte daha etkin rol almasına 
ihtiyaç olduğunu düşünüyoruz. Birlikte 
başarma kültürünü yaygınlaştırmalıyız” 
dedi.
HAK-İŞ Genel Başkan Yardımcımız ve 
HİZMET-İŞ Genel Başkan Vekilimiz Av. 
Hüseyin Öz, 26 Kasım 2021 tarihinde 
Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) 11. Genel Ku-

rulu’na katıldı.
Genel Kurula HAK-İŞ Genel Başkan Yar-
dımcımız ve HİZMET-İŞ Genel Başkan 
Vekilimiz Av. Hüseyin Öz, Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Opr. 
Dr. Ertuğrul Soysal, İŞKUR Genel Müdü-

rü Oğuz Kağan Güldoğan, HAK-İŞ Genel 
Sekreteri Eda Güner, HAK-İŞ Genel Sek-

reter Yardımcısı Erdoğan Serdengeçti, 
sivil toplum kuruluşlarının başkanları 
ve İŞKUR delegeleri katıldı. Genel Ku-

rula hitaben bir konuşma gerçekleşti-

ren HAK-İŞ Genel Başkan Yardımcımız 
ve HİZMET-İŞ Genel Başkan Vekilimiz 
Av. Hüseyin Öz, “HAK-İŞ olarak İŞKUR’u 
ülkemiz, insanımız ve ekonomimiz için 
kilit bir kurum olarak görüyor ve önem-

siyoruz” dedi. HAK-İŞ olarak, işsizlikle 
mücadelede çözümün parçası olmaya 

gayret gösterdiğimizi kaydeden Öz, iş-

sizlik sigortasından yararlanma koşulla-

rının hafifletilmesini talep etti.

ÖZ: “İŞKURU ÜLKEMİZ İÇİN 
KİLİT BİR KURUM OLARAK 
GÖRÜYORUZ”

İŞKUR’un Türk çalışma hayatında çok 
önemli işlevleri icra eden bir kuruluş 
olduğunu belirten Öz, İŞKUR’u hem ül-
kemiz, hem insanımız, hem de ekono-

mimiz için kilit bir kurum olarak gördük-

lerini ifade etti.
İŞKUR’un işçi ve işveren arasında sade-

ce aracılık yapmadığını, aynı zamanda 
işsizlikle mücadele kapsamında aktif iç 
gücü programlarını hayata geçirdiğini 
belirten Öz; “Kadınlarımızın, gençle-

rimizin, engelli bireylerimizin İŞKUR 
çalışmalarından yararlanma oranla-

rında meydana gelen artışı özellikle 
geleceğe umutla bakmamızı sağlayan 
olumlu gelişmeler arasında görüyoruz 
ve değerlendiriyoruz. İŞKUR’un işsizleri 
en doğru ve en hızlı yoldan işe yönlen-

dirme konusundaki başarılarını takdirle 

anıyoruz. Bu vesileyle Sayın Bakan’ımız, 
bakan yardımcılarımız başta olmak üze-

re, İŞKUR’umuzun genel müdürünü ve 
çalışanlarını tebrik ediyorum ve başarı-
larının devamını diliyorum” dedi.

“BİRLİKTE BAŞARMA KÜLTÜRÜNÜ 
YAYGINLAŞTIRMALIYIZ”

İŞKUR’un Kovid-19 pandemi sürecinde 
zor bir görevi üstlendiğini ve bu görevi 
devam ettirdiğini söyleyen Öz, kamu 
işçi ve işveren örgütleri olarak İŞKUR’un 
yapmış olduğu çalışmalardan daha faz-

lasını hep birlikte yapmanın mümkün 
olduğunu söyledi. Öz, konuşmasında şu 
ifadelere yer verdi: “Kadınıyla, erkeğiyle, 
genciyle, dezavantajlı kesimleriyle işsiz-

lerimizi, çalışanlarımızı, işverenlerimizi, 
kısaca ülkemizi ilgilendiren çalışmaların 
daha etkin bir şekilde sonuç verebilmesi 
için sosyal paydaşların bu süreçte daha 
etkin rol almasına ihtiyaç olduğunu dü-

şünüyoruz. Birlikte başarma kültürünü 
yaygınlaştırmalıyız. İşsizlik ödeneğinden 
yararlanma şartlarından biri olan 120 
günlük kesintisiz çalışma şartının esne-

İŞKUR’un 11. Genel Kurul’unda konuşan HAK-İŞ Genel Başkan Yardımcımız ve  
HİZMET-İŞ Genel Başkan Vekilimiz Av. Hüseyin Öz, kamu, işçi ve işveren örgütleri olarak 

İŞKUR’un yapmış olduğu çalışmalardan daha fazlasını hep birlikte yapmanın  
mümkün olduğunu söyledi.
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GENEL BAŞKAN VEKİLİMİZ ÖZ, GÖRME ENGELLİ EVRENSEL 
HUKUKÇULAR DERNEĞİ ÖDÜL TÖRENİNE KATILDI

tilmesi önemli bir adımdır. Ancak buna 
rağmen başvuranların %56,3 oranında 
bir kısmının işsizlik ödeneğinden yarar-
lanamadığını biliyoruz. Burada bir ileri 
adım daha atılmasına ihtiyaç olduğunu 
koşulların esnetilmesi gerektiğini ifa-

de etmem gerekiyor. Dolayısıyla işsizlik 
ödeneğinden yararlanma konusunda 
süre koşulun esnetilmesi ve ödenekten 
ödenen miktarların arttırılması gerekir 
diye düşünüyoruz.”

“İŞKUR YÖNETİMİNDE 
SOSYAL PAYDAŞLARIN ROLÜ 
ARTIRILMALI”

İŞKUR Yönetim Kurulunun sosyal pay-

daşların daha fazla sorumluluk almasına 
imkan sağlayacak şekilde daha katılımcı 
bir yapıya kavuşturulmasını talep eden 
Öz, bunun yönetim süreçlerine ve çö-

züm önerilerine zenginlik katacağını 
söyledi.

“İSTİHDAM SEFERBERLİĞİNE 
DESTEK VERDİK”

HAK-İŞ olarak istihdamın arttırılması ve 
işsizlikle mücadele konusundaki çalış-

maları her zaman desteklediğimizi ifade 
eden Öz, “Cumhurbaşkanı’mızın 2 yıl 
önce başlatmış olduğu istihdam sefer-
berliğine destek verdik. Konfederasyon 
olarak sendikalarımızda istihdamın art-
ması için, yeni istihdamlar için gerekli 
tedbirleri aldık. Konfederasyon olarak 
işsizliğin azaltılması için üzerimize dü-

şen sorumluluğu yerine getirme konu-

sunda azim ve gayret içerisindeyiz. Bu 
ülkeye yapacağımız en güzel hizmetin 
yatırım ve istihdamı arttırmak olduğuna 
inanıyoruz. İşsizlikle mücadele hepimi-
zin omuzlarında bir sorumluluk olarak 
duruyor. HAK-İŞ olarak işsizlikle müca-

delenin bir parçası olarak bu anlamda 
çalışmalarımızı aralıksız şekilde devam 
ettiriyoruz” şeklinde konuştu.

HAK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı ve Sen-

dikamız Genel Başkan Vekili Av. Hüseyin 
Öz, 27 Kasım 2021 tarihinde Görme En-

gelli Evrensel Hukukçular Derneği’nin 
düzenlediği ödül törenine katıldı.
Geçtiğimiz yıl hayatını kaybeden Av. 
Merve Erten anısına ‘Yılın Genç Hukuk-

çusu’ adıyla düzenlenen ödül törenine; 
Genel Başkan Vekilimiz Av. Hüseyin Öz, 
Görme Engelli Evrensel Hukukçular Der-

neği Genel Başkanı Av. Şerif Ali Mutlu, 
Dernek üyesi hukukçular ve aileleri ka-

tıldı.

Düzenlenen törende ‘Yılın Genç Hukuk-

çusu’ ödülüne layık görülen Av. M. Sa-

met Fidan ödülünü Genel Başkan Vekili-
miz Av. Hüseyin Öz’ün elinden aldı.

İnsanların ayrı hayatlar yaşasa da aynı 
dünyayı paylaştığını söyleyen Genel Baş-

kan Vekilimiz Öz, “Engelli hukukçularımı-
zın sosyal hayatta, eğitimde, toplumda, 
özellikle de iş dünyasında karşılaştıkları 
tüm zorluklara rağmen ortaya koydukla-

rı azim her türlü övgüye layıktır. Burada 
bulunan kardeşlerimizden engelli insan-

ları daha iyi anlamak adına yardımlarını 
bekliyoruz. Ödül alan tüm hukukçuları 
tebrik ediyorum” dedi.
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BBP GENEL BAŞKANI DESTİCİ’DEN 
HAK-İŞ’E ZİYARET

Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 3 
Aralık 2021 tarihinde Büyük Birlik Par-
tisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Des-

tici’yi Konfederasyonumuz HAK-İŞ’te 
ağırladı.

Ziyarete, HAK-İŞ Genel Başkan Yardım-

cısı ve Genel Başkan Vekilimiz Av. Hüse-

yin Öz, HAK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı 
Dr. Osman Yıldız ve Yunus Değirmenci, 
HAK-İŞ Genel Sekreteri Eda Güner, BBP 
Genel Sekreteri Üzeyir Tunç, BBP Partisi 
Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Alay 
ve basın mensupları katıldı.

Genel Başkanımız Mahmut Arslan ve 
BBP Partisi Genel Başkanı Mustafa Des-

tici, gündeme ilişkin değerlendirmeler-
de bulundu.

Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 
Büyük Birlik Partisi ile birçok sorunun 
çözümü noktasında ortak hareket et-
tiklerini belirterek, gerçekleştirilen zi-
yaretten duyduğu memnuniyeti ifade 
etti. Arslan, çalışma hayatının en önem-

li gündem maddelerinden biri olan as-

gari ücrete ilişkin HAK-İŞ’in talepleri ve 
yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi verdi.

“ASGARİ ÜCRET TESPİT 
KOMİSYONUNUN YAPISI 
DEĞİŞMELİ”

Arslan, “Konfederasyonumuz her asga-

ri ücret tartışmalarında öncelikli olarak 
komisyonun yapısı ile ilgili eleştirilerini 
her zaman gündeme getirmiştir. Asgari 
ücret gibi toplumun büyük bir kesimini 
ilgilendiren, büyük bir toplu iş sözleş-

mesi olarak tanımladığımız asgari üc-

retin tespitindeki sistematiğin yanlış ve 
eksik olduğunu, komisyonun yapısının 
değiştirilmesi gerektiğini belirtiyoruz. 
Bu gün de bunları tekrar etmek istiyo-

rum. Komisyonda başta işçiler olmak 
üzere işçi emeklileri ve bu konuyu il-
gilendiren her kesimin orada temsil 
edilmesi ve geniş bir uzlaşı ile asgari 
ücretin belirlenmesi gerektiğini düşü-

nüyoruz” diye konuştu.

“ÜÇ KONFEDERASYON ORTAK 
HAREKET EDİYOR”

Genel Başkanımız Mahmut Arslan, iki 
yıldır asgari ücretin belirlenmesi konu-

sunda 1 Aralık tarihinde üç konfede-

rasyonun ortak bir deklarasyona imza 

Genel Başkanımız Mahmut Arslan, Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı  
Mustafa Destici’yi Konfederasyonumuz HAK-İŞ’te ağırladı.
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attıklarını ve bunu kamuoyu ile paylaş-

tıklarını hatırlatarak, “HAK-İŞ, TÜRK-İŞ 
ve DİSK olarak ortak bir deklarasyon ha-

zırladık ve bunu kamuoyu ile paylaştık. 
Bu ortak çalışma hem konfederasyonlar 
açısından hem de işçilerimiz açısından 
önemli bir başarıdır. Rekabet ettiğimiz, 
rakip olduğumuz konfederasyonlarla 
bir araya gelerek ortak hedeflerimizde 
uzlaşma sağlayarak, böyle bir deklaras-

yona imza atmak Türkiye işçi ve sendi-
kal hareketi için çok büyük bir başarıdır” 
şeklinde konuştu.

“ASGARİ ÜCRET GEÇİM 
ÜCRETİDİR”

Asgari ücretin bu yıl Aralık ayının yarısı-
nı bulmadan ilan edileceğini ifade eden 
Arslan, “Asgari ücretin bir ülkedeki en az 
ücret olmadığını buradan bir kez daha 
yenilemek istiyorum. Türkiye’deki asgari 
ücret, sadece asgari ücret değil, geçim 
ücretidir. Burada çalışanlarımızı ailele-

ri ile düşündüğümüzde nüfusun üçte 

birine tekabül eden bir nüfustan bah-

sediyoruz. Burada kriter olarak işçinin 
tek başına değil ailesi ile birlikte rahatça 
geçinebileceği bir asgari ücretin belir-
lenmesini istiyoruz” dedi.

“ASLA FELAKET TELLALLIĞI 
YAPMAYACAĞIZ”

Arslan, 2022 yılında işverenlere verilen 
teşviklerin devam etmesinin yanında 
işçiler için de teşvikler verilmesi gerek-

tiğini vurgulayarak “Örneğin sosyal gü-

venlik primimizin yüzde 5’ini Hazineden 
işçiler adına hükümetin karşılamasını, 
vergi dilimlerinin yüzde 10’dan başlatı-

larak, bir sistematik oluşturulmasını, as-

gari ücretten ve bütün ücretlerin asgari 
ücrete tekabül eden miktarlarından ver-
gi kesilmemesini istiyoruz. Ayrıca sendi-
kal örgütlülüğün olduğu işyerlerimizde 
teşviklerin artırılmasını istiyoruz. Biz 
taleplerimizi hükümetimizle görüşece-

ğiz ama felaket tellallığı yapmayacağız. 
Biz bu ülkenin potansiyeline, gücüne, 

enerjisine, dayanışmasına inanıyoruz. 
Bu zorlukları hep birlikte aşacağız. HAK-
İŞ Konfederasyonu olarak bu konuda 
üzerimize düşen bütün sorumlulukları 
yerine getireceğiz” diye konuştu.

“HAK-İŞ KONFEDERASYONUMUZ 
MÜSTESNA BİR YERE SAHİP”

BBP Partisi Genel Başkanı Mustafa Des-

tici, asgari ücret görüşmelerinin devam 
ettiği bir süreçte HAK-İŞ’i ziyarete ettik-

lerini ve HAK-İŞ Konfederasyonumuzun 
sendikal hayatta önemli ve müstesna 
bir yere sahip olduğunu ifade ederek, 
“HAK-İŞ Konfederasyonumuzla çalışan 
kesimlerin ve işçi kardeşlerimizin so-

runlarının çözümünde, hem de ortak 
meselelerimizde hep birlikte olduk, 

işbirliğinde bulunduk. Bundan sonra da 
bu işbirliğimiz daha da güçlü bir şekilde 

devam edecek” dedi.
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ARSLAN’DAN ULAŞTIRMA BAKAN YARDIMCISI 
FATİH SAYAN’A ZİYARET

ARSLAN, TRT GENEL MÜDÜRÜ SOBACI’YI ZİYARET ETTİ

ARSLAN’DAN AMASYA BELEDİYE BAŞKANI SARI’YA ZİYARET

Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 10 
Kasım 2021 tarihinde Ulaştırma ve 
Altyapı Bakanlığı Bakan Yardımcısı Dr. 
Ömer Fatih Sayan’ı ziyaret etti.
Genel Başkanımız Arslan’a Öz İletişim 
İş Sendikası Genel Başkanı Mehmet 
Nur Güllüoğlu ve yönetim kurulu üye-

leri eşlik etti.
Arslan, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı 
Bakan Yardımcısı Dr. Ömer Fatih Sa-

yan’a HAK-İŞ tarafından Hatay Orman-

ları Ağaçlandırma Arazisine, adına ya-

pılan fidan bağışı sertifikasını takdim 
etti.

Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 16 
Kasım 2021 tarihinde TRT Genel Mü-

dürü Prof. Dr. Mehmet Zahid Sobacı’yı 
makamında ziyaret ederek, yeni gö-

revi dolayısıyla hayırlı olsun dileğinde 
bulundu.
Genel Başkanımız Mahmut Arslan’a 
HAK-İŞ Genel Sekreteri Eda Güner de 
eşlik etti.
Genel Başkanımız Arslan, TRT Genel 
Müdürü Sobacı’ya HAK-İŞ tarafından 
Hatay Ormanları Ağaçlandırma Arazi-
sine, adına yapılan fidan bağışı sertifi-

kasını takdim etti.

Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 18 Kasım 2021 tari-
hinde Amasya Belediye Başkanı Mehmet Sarı’yı maka-

mında ziyaret etti.
Arslan’a ziyaretinde Genel Başkan Yardımcımız Halil 
Özdemir ve Amasya Şube Başkanımız İsmail Pazar eşlik 
etti.
Genel Başkanımız Mahmut Arslan, Amasya Belediye 
Başkanı Mehmet Sarı’ya HAK-İŞ tarafından Hatay Or-
manları Ağaçlandırma Arazisine adına yapılan fidan ba-

ğışı sertifikasını takdim etti.
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ARSLAN’DAN, HAK-İŞ ESKİ BAŞKANI 
YASİN HATİBOĞLU’NA ZİYARET

ÖZ FİNANS-İŞ BAŞKANI EROĞLU VE YÖNETİMİNDEN 
ARSLAN’A ZİYARET

ARSLAN, YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRÜ 
AYDINLI’YI ZİYARET ETTİ

Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 
3 Kasım 2021 tarihinde HAK-İŞ Kuru-

cu ve Eski Başkanı Yasin Hatiboğlu’nu 
evinde ziyaret etti. Genel Başkanımız 

Mahmut Arslan, 22 Ekim 2021 tarihin-

de gerçekleştirilen HAK-İŞ’in 46. Kuru-

luş Yıldönümü anısına HAK-İŞ Kurucu 
ve Eski Başkanı Yasin Hatiboğlu’na pla-

ket takdim etti.
Arslan, HAK-İŞ değerlerini, ilkelerini, 
46 yıl önce zor çalışma şartları altında 
gerçekleştiren, Konfederasyonumu-

zun bugünlere gelmesine vesile olan 
Kurucu ve Eski Başkan Yasin Hatiboğ-

lu’na teşekkür etti.
HAK-İŞ Kurucu ve Eski Başkanı Yasin 
Hatiboğlu da HAK-İŞ’in 46. Kuruluş 
Yıldönümünün kutlu olması dileğinde 
bulunurken, ziyaretlerinden duydu-

ğu memnuniyeti dile getirerek, vefalı 
davranışlarından dolayı Genel Başka-

nımız Mahmut Arslan’a teşekkür etti.

Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 16 Kasım 2021 ta-

rihinde Öz Finans-İş Sendikası Genel Başkanı Ahmet 
Eroğlu ve beraberindeki yönetim kurulu üyelerini kabul 
etti.
Öz Finans-İş Sendikası Genel Başkanı Ahmet Eroğlu, 
Aralık ayında yapılacak Öz Finans-İş Sendikası genel ku-

ruluna Genel Başkanımız Mahmut Arslan’ı davet etti.

Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 26 Kasım 2021 
tarihinde Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Rektörü Prof. 
Dr. İbrahim Aydınlı’yı ziyaret etti.
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ÖZ SAĞLIK-İŞ YÖNETİMİNDEN ARSLAN’A ZİYARET

ÇANAKKALE 18 MART ÜNİVERSİTESİ REKTÖRÜ’NDEN 
ARSLAN’A ZİYARET

ARSLAN, ORDU ŞUBE YÖNETİMİMİZLE BİR ARAYA GELDİ

Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 9 
Aralık 2021 tarihinde, HAK-İŞ’e bağlı 
Öz Sağlık-İş Sendikası’nın Genel Başka-

nı Devlet Sert ve beraberindeki yöne-

tim kurulu üyelerini kabul etti.
Arslan, Öz Sağlık-İş Sendikası’nın 20 
Kasım 2021 tarihinde gerçekleştirilen 
3. Olağan Genel Kurulu’nda yeniden 
Genel Başkanlığa seçilen Devlet Sert 
ve yönetim kurulu üyelerine çalışma-

larında başarılar diledi.
Öz Sağlık-İş Sendikası Genel Başkanı 
Devlet Sert de Genel Başkanımız Mah-

mut Arslan’a desteklerinden dolayı te-

şekkür etti.

Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 23 
Aralık 2021 tarihinde Çanakkale 18 
Mart Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Se-

dat Murat’ı makamında kabul etti.
Genel Başkanımız Mahmut Arslan, Ça-

nakkale 18 Mart Üniversitesi Rektörü 
Prof. Dr. Sedat Murat’a HAK-İŞ tara-

fından Hatay Ormanları Ağaçlandırma 
Arazisine adına yapılan fidan bağışı 
sertifikasını takdim etti.
Görüşmede, karşılıklı görüş alışverişin-

de bulunuldu.

Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 23 
Aralık 2021 tarihinde Ordu Şube Baş-

kanı’mız Nevzat Acu ve beraberindeki 
şube yönetim kurulu üyelerimizle bir 
araya geldi. Arslan, Ordu Şube’mizin 
15 Aralık 2021 tarihinde gerçekleştiri-
len 2. Olağan Genel Kurulu’nda Şube 
Başkanlığı’mıza seçilen Nevzat Acu ve 
yönetim kurulu üyelerine çalışmala-

rında başarılar diledi.
Ordu Şube Başkanı’mız Nevzat Acu da 
Genel Başkan’ımız Mahmut Arslan’a 
desteklerinden dolayı teşekkür etti.
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ARSLAN’DAN ÖZ SAĞLIK-İŞ SENDİKASI'NA ZİYARET
Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 27 
Aralık 2021 tarihinde HAK-İŞ’e bağlı 
Öz Sağlık-İş Sendikası Genel Başkanı 
Devlet Sert’i ziyaret etti. Arslan, Öz 
Sağlık-İş Sendikası’nın 20 Kasım 2021 
tarihinde gerçekleştirilen 3. Olağan 
Genel Kurulu’nda yeniden Genel Baş-

kanlığa seçilen Devlet Sert ve yönetim 
kurulu üyelerine çalışmalarında ba-

şarılar diledi. Genel Başkanımız Mah-

mut Arslan, HAK-İŞ tarafından Hatay 
Ormanları Ağaçlandırma Arazisine Öz 
Sağlık-İş Sendikası adına yapılan fidan 
bağışı sertifikasını takdim etti.

ARSLAN, BURSA’DA ZİYARETLERDE BULUNDU

Genel Başkanımız Mahmut Arslan, Bur-
sa Büyükşehir Belediyesi ile Sendikamız 
arasında imzalanan toplu iş sözleşmesi 
öncesi Bursa’da bir dizi ziyaretlerde bu-

lundu.

BURSA ŞUBE ESKİ BAŞKANIMIZ 
MUSTAFA TURAN’A GEÇMİŞ OLSUN 
ZİYARETİ
Arslan, ilk olarak Bursa Şube’mizin uzun 
yıllar Şube Başkanlığı’nı yapan Mustafa 
Turan’ı evinde ziyaret etti. Genel Başka-

nımız Arslan, ziyaretinde, bir süredir ra-

hatsızlığı bulunan eski Bursa Şube Baş-

kanımız Turan’a geçmiş olsun dileklerini 
iletti. Turan da Arslan’a ziyaretlerinden 
dolayı teşekkür etti.

SENDİKAMIZ ESKİ 
YÖNETİCİLERİNDEN RECEP ÖZCAN’A 
ZİYARET
Genel Başkanımız Arslan, Bursa’daki zi-
yaretlerini, Sendikamızın Bursa Büyük-

şehir Belediyesi’nde örgütlenme çalış-

malarına ilk başladığı dönemlerden baş-

layarak Şube Yöneticiliği, Genel Merkez 
Yöneticiliği ve Genel Başkan Danışman-

lığı yapan Recep Özcan’ı Mudanya’daki 

evinde ziyaret ederek sürdürdü. Özcan, 
Genel Başkanımız Mahmut Arslan’a zi-
yaretlerinden dolayı memnuniyetini 
dile getirdi.

SENDİKAMIZIN UZUN YILLAR 
HUKUK MÜŞAVİRLİĞİNİ YAPAN  
AV. İSMET SU İLE GÖRÜŞTÜ
Genel Başkanımız, Bursa ziyaret prog-

ramları kapsamında son olarak HİZ-

MET-İŞ Sendikamız ve HAK-İŞ’e bağlı 
sendikalarda uzun yıllar hukuk müşavir-
liği görevinde bulunan Av. İsmet Su’yu 
ziyaret etti.

ARSLAN, MALATYA ŞUBE YÖNETİMİMİZ İLE GÖRÜŞTÜ
Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 28 Eylül 2021 tarihinde, 
Malatya Şube Başkanlığı’mıza seçilen Bünyamin Geleri ve be-

raberindeki şube yönetim kurulu üyelerimizi kabul etti.
Arslan, Malatya Şubemizin 21 Eylül 2021 tarihinde gerçekleş-

tirilen 8. Olağan Genel Kurulunda Şube Başkanlığımıza seçi-
len Bünyamin Geleri ve yönetim kurulu üyelerine çalışmala-

rında başarılar diledi.
Malatya Şube Başkanımız Bünyamin Geleri de Genel Başka-

nımız Mahmut Arslan’a desteklerinden dolayı teşekkür etti.
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ARSLAN’DAN ÜMRANİYE BELEDİYE BAŞKANI 
YILDIRIM’A ZİYARET

ARSLAN, AYDIN İL SAĞLIK MÜDÜRÜ AÇIKGÖZ’Ü 
ZİYARET ETTİ

ARSLAN’DAN, KADIN CİNAYETİNE KURBAN GİDEN 
DEMİRBAŞ’IN AİLESİNE TAZİYE ZİYARETİ

Genel Başkanımız Mahmut Arslan, Ümraniye 
Belediye Başkanı İsmet Yıldırım’ı makamında 
ziyaret etti.
Ziyaretinde Arslan’a İstanbul 5 No’lu Şube Baş-

kanımız Mustafa Şişman eşlik etti.
Ziyarette Genel Başkanımız Arslan ve Ümrani-
ye Belediye Başkanı Yıldırım, üyelerimizin du-

rumlarıyla ilgili istişarelerde bulundu.

Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 10 Haziran 
2021 tarihinde Aydın İl Sağlık Müdürü Dr. Os-

man Açıkgöz’ü ziyaret etti.
Arslan’a ziyaretinde Aydın HAK-İŞ İl Başkanı 
Nefise Şahin eşlik etti.
Arslan, Aydın İl Sağlık Müdürü Açıkgöz ve tüm 
sağlık çalışanlarına Mart ayında silahlı saldırı 
sonucu hayatını kaybeden HAK-İŞ üyesi mer-
hume Necla Demirbaş’in acı kaybı dolayısıyla 
taziye dileğinde bulundu. Arslan, HAK-İŞ’in ka-

dına yönelik her türlü şiddetin karşısında oldu-

ğunu bir kere daha dile getirdi.

Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 11 Haziran 
2021 tarihinde, geçtiğimiz Mart ayında kadın 
cinayetine kurban giden HAK-İŞ üyesi merhu-

me Necla Demirbaş’ın ailesine taziye ziyaretin-

de bulundu.
Taziye ziyaretinde Arslan’a, HAK-İŞ Aydın İl Baş-

kanı Nefise Şahin eşlik etti.
Demirbaş ailesine başsağlığı ve sabırlar dileyen 
Genel Başkanımız Arslan, canice saldırıyı nef-
retle kınadıklarını ifade etti.
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GENEL BAŞKANIMIZ ARSLAN’DAN, TRAKYA ŞUBEMİZE ZİYARET

ARSLAN’DAN, DENİZLİ ŞUBEMİZE ZİYARET

ARSLAN, HAK-İŞ AYDIN İL BAŞKANLIĞINI ZİYARET ETTİ

Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 26 Haziran 
2021 tarihinde, Trakya Şube Başkanlığı’mızı zi-
yaret etti. Arslan, Trakya Şube’mizin 1 Haziran 
2021 tarihinde gerçekleştirilen 1. Olağan Ge-

nel Kurulu seçimleri sonucunda Şube Başkan-

lığı’mıza seçilen Aykut Aktemur ve Şube Yöne-

tim Kurulu Üyeleri’mize görevlerinde başarılar 
diledi. Trakya Şube Başkanı’mız Aykut Aktemur 
da Genel Başkanımız Mahmut Arslan’a ziyaret-
lerinden ötürü teşekkür etti.
Ziyarette HAK-İŞ’e bağlı Öz Sağlık-İş Sendikası 
Tekirdağ Şube Başkanı Elif Sağlam da yer aldı.

Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 11 Ha-

ziran 2021 tarihinde Denizli Şube Başkan-

lığı’mızı ziyaret etti.
Ziyarette Denizli Şube Başkanımız Sezai 
Söylemez ve Şube Yönetim Kurulu Üye-

lerimiz ve Öz Sağlık-İş Sendikası Denizli İl 
Başkanı Hanım Oğuz hazır bulundu.
Ziyaret sonrası Denizli Şubemizin iş yeri 
sendika temsilcileriyle gündeme dair soh-

bet eden Arslan, Denizli Şube Başkanımıza 
ve Yönetim Kurulu Üyelerimize görevlerin-

de başarılar diledi.

Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 11 
Haziran 2021 tarihinde, HAK-İŞ Aydın İl 
Başkanlığı’nı ziyaret etti. 

Arslan, Aydın İl Başkanlığında HAK-İŞ 
Aydın İl Başkanı Nefise Şahin ve Konfe-

derasyonumuza bağlı Öz Sağlık-İş Sen-

dikası işyeri sendika temsilcileriyle bir 
araya geldi. Genel Başkanımız Mahmut 
Arslan, Aydın ilinin taşeron mücadele-

sinde çok önemli bir yerde olduğunu 

belirterek, “Aydın’da taşeron mücade-

lesinin en başından beri beraber oldu-

ğumuz arkadaşlarımızla hiç kopmadan 
mücadele etmeye devam ediyoruz. Ta-

şeron işçilere kadro verilmesi çok büyük 
bir reformdur. Eksikler ve kapsam dışı 
bırakılan emekçilerimiz olsa da bir süre-

ci tamamladık” dedi.

Kadro meselesinin başarıya ulaşmasının 
her şeyin bittiği anlamına gelmediğini 
söyleyen Arslan, “Sağlık alanında yeni 
hedeflerimiz var. Hedeflerimiz bitmeye-

cek ancak sizlerden yapmanızı istediğim 
şey, sendikanıza ve HAK-İŞ’e sahip çık-

manızdır” dedi.

HAK-İŞ Aydın İl Başkanı Nefise Şahin de 
ziyaretlerinden ötürü Genel Başkanımız 
Arslan’a teşekkürlerini iletti.
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ARSLAN, ZONGULDAK İL BAŞKANIMIZ ORUÇ’U KABUL ETTİ

ARSLAN, DİYARBAKIR ŞUBE YÖNETİMİ’MİZİ AĞIRLADI

GENEL BAŞKANIMIZ ARSLAN, TOKAT BELEDİYE BAŞKANI 
EROĞLU’NU ZİYARET ETTİ

Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 6 Temmuz 
2021 tarihinde Zonguldak İl Başkanımız Nihat 
Oruç’u makamında kabul etti.
Arslan, Zonguldak İl Başkanımız Nihat Oruç’a 
çalışmalarında başarılar diledi.
Zonguldak İl Başkanımız Nihat Oruç da Genel 
Başkanımız Mahmut Arslan’a katkı ve destek-

lerinden dolayı teşekkür ederek hediye takdi-
minde bulundu.

Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 14 
Temmuz 2021 tarihinde, Diyarbakır Şube 
Başkanımız Ercan Kahraman ve berabe-

rindeki yönetim kurulu üyelerimizi maka-

mında ağırladı.
Genel Başkanımız Mahmut Arslan, Diyar-
bakır Şubemizin 29 Haziran 2021 tarihin-

de gerçekleştirilen 1. Olağan Genel Ku-

rulu’nda seçilen Şube Başkanımız Ercan 
Kahraman ve yönetim kurulu üyelerimize 
çalışmalarında başarılar diledi.

Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 16 Temmuz 
2021 tarihinde Tokat Belediye Başkanı Av. Eyüp 
Eroğlu’nu makamında ziyaret etti.
Arslan’a ziyaretinde Tokat Şube Başkanımız Re-

sul Demir, Öz Sağlık-İş Sendikası Genel Başkan 
Yardımcısı Süleyman Doğan, Öz Sağlık-İş Sendi-
kası Tokat Şube Başkanı Faruk Çevik ve iş yeri 
sendika temsilcilerimiz eşlik etti.
Genel Başkanımız Arslan, günün anısına Tokat 
Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu’na HAK-İŞ tara-

fından Hatay Ormanları Ağaçlandırma Arazisi-
ne adına yapılan fidan bağışı sertifikasını tak-

dim etti.
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ARSLAN, ZİLE BELEDİYE BAŞKANI SARGIN’I ZİYARET ETTİ

ARSLAN’DAN, TURHAL BELEDİYE BAŞKANI  
İLKER BEKLER’E ZİYARET

ARSLAN, TOKAT ŞUBE BAŞKANLIĞI’MIZI ZİYARET ETTİ

Genel Başkanımız Mahmut Arslan, Tokat/Zile 
Belediye Başkanı Şükrü Sargın’ı makamında 
ziyaret etti.
Arslan’a ziyaretinde Tokat Şube Başkanımız 
Resul Demir, Öz Sağlık-İş Sendikası Genel Baş-

kan Yardımcısı Süleyman Doğan ve Öz Sağlık-İş 
Sendikası Tokat Şube Başkanı Faruk Çevik eşlik 
etti.
Genel Başkanımız Arslan, Zile Belediye Başka-

nı Şükrü Sargın’a HAK-İŞ tarafından Hatay Or-
manları Ağaçlandırma Arazisine adına yapılan 
fidan bağışı sertifikasını takdim etti.

Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 16 Temmuz 
2021 tarihinde, Tokat/Turhal Belediye Başkanı 
İlker Bekler’i ziyaret etti.
Arslan’a ziyaretinde Tokat Şube Başkanımız Re-

sul Demir eşlik etti.
Genel Başkanımız Mahmut Arslan, Turhal Be-

lediye Başkanı İlker Bekler’e HAK-İŞ tarafından 
Hatay Ormanları Ağaçlandırma Arazisine adına 
yapılan fidan bağışı sertifikasını takdim etti.

Genel Başkanımız Mahmut Arslan, Tokat 
ziyaretleri kapsamında, 16 Temmuz 2021 
tarihinde Tokat Şube Başkanlığı’mızı ziyaret 
etti.
Tokat Şube Başkanımız Resul Demir’den 
Şube Başkanlığı’mızın çalışmalarıyla ilgili 
bilgi alan Arslan, Şube Yönetim Kurulu üye-

lerimize görevlerinde başarılar diledi.
Arslan, HAK-İŞ Tokat Şube Başkanlığı’mızın 
ardından Öz Sağlık-İş Sendikası Tokat Şube-

si’ni de ziyaret etti. Arslan, Öz Sağlık-İş Sen-

dikası Tokat Şube Başkanı Faruk Çevik’ten 
Öz Sağlık İş Sendikası’nın Tokat’taki çalış-

malarına ilişkin bilgi aldı.
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GENEL BAŞKANIMIZ ARSLAN’DAN NİKSAR BELEDİYE 
BAŞKANI ÖZCAN’A ZİYARET

ARSLAN, ESKİ ŞUBE BAŞKANIMIZ SAĞLAMKİRİŞÇİ’NİN 
CENAZE TÖRENİNE KATILDI

ARSLAN, ÖZ MADEN-İŞ SENDİKASI BAŞKANI 
KÜTÜKÇÜ’YÜ AĞIRLADI

Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 16 Temmuz 
2021 tarihinde, Niksar Belediye Başkanı Özdi-
lek Özcan’ı makamında ziyaret etti.
Arslan’a ziyaretinde Tokat Şube Başkanımız 
Resul Demir, Öz Sağlık-İş Sendikası Genel Baş-

kan Yardımcısı Süleyman Doğan ve Öz Sağlık-İş 
Sendikası Tokat Şube Başkanı Faruk Çevik eşlik 
etti. Arslan, günün anısına Niksar Belediye Baş-

kanı Özdilek Özcan’a HAK-İŞ tarafından Hatay 
Ormanları Ağaçlandırma Arazisi’ne adına yapı-
lan fidan bağışı sertifikasını takdim etti. Niksar 
Belediye Başkanı Özcan da Genel Başkanımız 
Arslan’a ziyaretlerinden ötürü teşekkür etti.

Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 24 Temmuz 2021 
tarihinde, Konya Şubemizin 1988-1992 yılları ara-

sında şube başkanlığını yapan merhum Abdurrahim 
Sağlamkirişçi’nin cenaze törenine katıldı. Merhum 
Abdurrahim Sağlamkirişçi’nin naaşı, Konya Hacı Ve-

yiszade Camisi’nde kılınan öğle namazına müteakip 
Üçler Mezarlığı’na dualar eşliğinde defnedildi. Cena-

ze törenine Genel Başkanımız Mahmut Arslan’ın yanı 
sıra Şube Başkanlarımız ve merhum Abdurrahim Sağ-

lamkirişçi’nin ailesi katıldı. Genel Başkanımız Arslan, 
merhum eski şube başkanımıza Allah’tan rahmet, 
ailesine ve sevenlerine sabırlar diledi.

Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 30 Temmuz 
2021 tarihinde Konfederasyonumuza bağlı Öz 
Maden-İş Sendikası Genel Başkanı Fahrettin 
Kütükçü’yü makamında ağırladı.
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ARSLAN, ÇANAKKALE, HATAY VE ŞANLIURFA 2 NO’LU ŞUBE 
BAŞKANLARIMIZLA BİR ARAYA GELDİ

ARSLAN, KASTAMONU İL BAŞKANIMIZ 
ÇAĞLI’YI KABUL ETTİ

Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 2 Ağustos 2021 
tarihinde Çanakkale, Hatay ve Şanlıurfa 2 No’lu Şube 
Başkanları’mızla bir araya geldi.
Arslan, Çanakkale Şube Başkanımız Vedat Yılmaz, 
Şanlıurfa 2 No’lu Şube Başkanımız Bozan İzol, Hatay 
Şube Başkanımız Ercan Salcan ve beraberindeki yö-

netim kurulu üyelerimizle bir araya geldi.
Arslan, Sendikamızın Türkiye’nin çeşitli illerinde ör-
gütlülüğünü başarıyla sürdürdüğünü belirterek, 
daha fazla örgütlenme için daha fazla emek ve çaba 
gösterilmesi çağrısında bulundu.
Ziyaret programı, hediyeleşme ile son buldu.

Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 1 Eylül 2021 ta-

rihinde, Kastamonu İl Başkanımız Mustafa Çağlı ve İl 
Başkan Yardımcımız Zühre Çemekoğlu’nu makamın-

da kabul etti.
Arslan, Çağlı ve Çemekoğlu’na çalışmalarında başa-

rılar diledi.
Kastamonu İl Başkanımız Mustafa Çağlı da Genel 
Başkanımız Mahmut Arslan’a katkı ve desteklerinden 
dolayı teşekkür etti.

ARSLAN’DAN MEMUR-SEN’E ZİYARET
Genel Başkanımız Mahmut 
Arslan, 7 Eylül 2021 tarihin-

de Memur-Sen Genel Baş-

kanı Ali Yalçın’ı makamında 
ziyaret etti.
Arslan ve Yalçın, çalışma ha-

yatının gündemi ile işçi ve 
memurların mutabakatla 
sonuçlanan toplu iş sözleş-

melerine ilişkin karşılıklı gö-

rüş alışverişinde bulundular. 
Arslan, toplu sözleşmelerin 
işçi ve memurlara hayırlı ol-
ması dileğinde bulundu.
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ARSLAN, KEÇİÖREN BELEDİYE BAŞKANI ALTINOK’U AĞIRLADI 

ARSLAN, MİKSEN GENEL SEKRETERİ 
AV. ZEKERİYA SANCI’YI AĞIRLADI

ARSLAN, İSTANBUL 13 NO’LU ŞUBE YÖNETİMİMİZ 
İLE GÖRÜŞTÜ

Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 15 
Eylül 2021 tarihinde Keçiören Beledi-
ye Başkanı Turgut Altınok’u ağırladı.
Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 
Keçiören Belediye Başkanı Turgut 
Altınok’un yapmış olduğu ziyaretten 
duyduğu memnuniyeti dile getirdi. 
Altınok’a günün anısına tesbih hediye 
etti.
Keçiören Belediye Başkanı Turgut Al-
tınok da Genel Başkanımız Mahmut 
Arslan’a el işlemeli vazo hediye etti. 
Ziyarette karşılıklı görüş alışverişinde 
bulunuldu.

Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 8 Eylül 2021 tari-
hinde, Mahalli İdareler Kamu İşveren Sendikası (MİK-

SEN) Genel Sekreteri Av. Zekeriya Sancı’yı ağırladı.
Görüşmede, çalışma hayatı ve sendikal faaliyetlere 
ilişkin fikir alışverişinde bulunuldu.

Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 16 Eylül 2021 
tarihinde, İstanbul 13 No’lu Şube Başkanımız Ke-

nan Erüklü ve beraberindeki şube yönetim kuru-

lu üyelerimizi kabul etti.
Arslan, Şube Başkanlığımıza seçilen Kenan Erüklü 
ve şube yönetim kurulu üyelerimize çalışmaların-

da başarılar diledi.
Şube Başkanlığı’mıza seçilen Kenan Erüklü de 
Genel Başkanımız Mahmut Arslan’a desteklerin-

den dolayı teşekkür etti.
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GENEL BAŞKAN VEKİLİMİZ VE GENEL BAŞKAN 
YARDIMCILARIMIZ, ANKARA 7 NO’LU ŞUBE BAŞKANIMIZIN 

BABASININ CENAZE TÖRENİNE KATILDI
HAK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı ve Sendikamız Genel Başkan 
Vekili Av. Hüseyin Öz ve Genel Başkan Yardımcılarımız Halil Öz-

demir, Celal Yıldız ve Mehmet Keskin, 5 Haziran 2021 tarihin-

de Ankara 7 No’lu Şube Başkanımız Mustafa Genç’in babasının 
cenaze törenine katıldı. Kırşehir’in Mucur İlçesi’ne bağlı Dalakçı 
Köyü’ndeki cenaze törenine; Genel Başkan Vekilimiz ve Genel 
Başkan Yardımcılarımızın yanı sıra Ankara 2 No’lu Şube Başkanı-
mız Recep Dere, Ankara 6 No’lu Şube Başkanımız İbrahim Tun-

cer, Kırşehir İl Başkanımız Hızır Gürler ve acılı Genç ailesi katıldı. 
Merhuma yüce Allah’tan rahmet dileyen Genel Başkan Vekilimiz 
ve Genel Başkan Yardımcılarımız, Ankara 7 No’lu Şube Başkanı-
mız Mustafa Genç ve ailesine başsağlığı ve sabırlar diledi. 

GENEL BAŞKAN VEKİLİMİZ ÖZ, DOĞUBAYAZIT VE DİYADİN 
BELEDİYE BAŞKANLARI’NI ZİYARET ETTİ

HAK-İŞ DENETİM KURULU’NDAN HİZMET-İŞ’E ZİYARET

HAK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı ve Sen-

dikamız Genel Başkan Vekili Av. Hüseyin 
Öz, Ağrı Belediyesi ile imzalanacak toplu 
iş sözleşmesi öncesi Doğubayazıt Bele-

diye Başkanı Yıldız Acar ile Diyadin Kay-

makam Vekili ve Belediye Başkan Vekili 
Alper Balcı’yı ziyaret etti.
Genel Başkan Vekili’mize ziyaretlerinde 
Ağrı İl Başkanımız Emrah Aslan ve HAK-
İŞ Ağrı İl Başkanı Ahmet Varol eşlik etti.

Doğubayazıt ve Diyadin Belediye Baş-

kanları’na görevlerinde başarılar dile-

yen Genel Başkan Vekilimiz Öz, üyele-

rimizin durumlarıyla ilgili görüş alışveri-
şinde bulundu.

HAK-İŞ Genel Denetleme Kurulu üyeleri, 
20 Aralık 2021 tarihinde HİZMET-İŞ’e zi-
yarette bulundu.
HAK-İŞ Genel Denetleme Kurulu Başkanı 
Vedat Böke ile Denetleme Kurulu Üyele-

ri Rafi Ay ve Metin Özben, HAK-İŞ Genel 
Başkan Yardımcısı ve HİZMET-İŞ Genel 
Başkan Vekilimiz Av. Hüseyin Öz’ü ziyaret 
etti.
Ziyarette Genel Sekreter Vekilimiz Av. 
Oğuz Aksoy ile HAK-İŞ Mali Müşaviri Fat-
ma Zengin de yer aldı.
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GENEL BAŞKAN VEKİLİMİZ ÖZ VE GENEL BAŞKAN 
YARDIMCIMIZ KESKİN, İSTANBUL 3 NO’LU İETT ŞUBEMİZİ 

ZİYARET ETTİ

GENEL BAŞKAN VEKİLİMİZ ÖZ VE GENEL BAŞKAN 
YARDIMCIMIZ KESKİN, İSTANBUL 9-10-11 VE 12 NO’LU 

ŞUBELERİMİZİ ZİYARET ETTİ

GENEL BAŞKAN VEKİLİMİZ ÖZ, MARDİN VALİSİ 
DEMİRTAŞ’I ZİYARET ETTİ

HAK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı ve Genel Başkan 
Vekilimiz Av. Hüseyin Öz ile Genel Başkan Yardım-

cımız Mehmet Keskin, 23 Haziran 2021 tarihinde, 
İstanbul 3 No’lu İETT Şubemizi ziyaret etti.
İstanbul 3 No’lu Şube Başkanımız Mustafa İluk’a 
görevinde başarılar dileyen Öz ve Keskin, İETT’de 
çalışan üyelerimizin durumlarıyla ilgili bilgiler 
aldı.

HAK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı ve Genel Başkan Vekili-
miz Av. Hüseyin Öz ile Genel Başkan Yardımcımız Meh-

met Keskin, 24 Haziran 2021 tarihinde, İstanbul 9-10-11 
ve 12 No’lu şubelerimizi ziyaret etti.
İstanbul 9 No’lu Şube Başkanımız Emrullah Aslan, İstan-

bul 10 No’lu Şube Başkanımız Ahmet Şimşek, İstanbul 
11 No’lu Şube Başkanımız Ahmet Göktürk ve İstanbul 12 
No’lu Şube Başkanımız Ramadan Aygün ile şubelerimi-
zin çalışmalarıyla ilgili istişarelerde bulunan Öz ve Kes-

kin, şube başkanlarımıza görevlerinde başarılar diledi. 
İstanbul 9-10-11 ve 12 No’lu Şube Başkanları’mız da zi-
yaretlerinden ötürü Genel Başkan Vekilimiz Öz ve Genel 
Başkan Yardımcımız Keskin’e teşekkür etti.

HAK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı ve Genel Başkan 
Vekilimiz Av. Hüseyin Öz, 29 Haziran 2021 tarihinde 
Mardin Valisi Mahmut Demirtaş’ı makamında ziyaret 
etti. Öz’e ziyaretinde Şanlıurfa Şube Başkanımız Seydi 
Eyyüpoğlu, Mardin İl Başkanımız Eşref Cihan, Genel 
Merkez Teşkilatlanma Uzmanımız Zeki Özen eşlik 
etti. Genel Başkan Vekilimiz Av. Hüseyin Öz, Mardin 
Valisi Mahmut Demirtaş ile karşılıklı görüş alışverişin-

de bulundu. Mardin Valisi Mahmut Demirtaş, Genel 
Başkan Vekilimiz Öz’e ziyaretinden dolayı teşekkür-
lerini iletti
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GENEL BAŞKAN VEKİLİMİZ ÖZ’DEN, ARTUKLU BELEDİYE 
BAŞKANI TUTAŞI’NA ZİYARET

GENEL BAŞKAN VEKİLİMİZ VE GENEL BAŞKAN 
YARDIMCILARIMIZ, DENİZLİ ŞUBEMİZLE BİR ARAYA GELDİ

HAK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı ve Genel Başkan 
Vekilimiz Av. Hüseyin Öz, 29 Haziran 2021 tarihinde 
Artuklu Belediye Başkanı Abdulkadir Tutaşı’nı ziyaret 
etti.
Genel Başkan Vekilimiz Öz’e ziyaretinde Şanlıurfa 
Şube Başkanımız Seydi Eyyüpoğlu eşlik etti. Artuklu 
Belediye Başkanı Abdulkadir Tutaşı’na görevlerinde 
başarılar dileyen Genel Başkan Vekilimiz Öz, üyele-

rimizin durumlarıyla ilgili karşılıklı görüş alışverişinde 
bulundu. Artuklu Belediye Başkanı Tutaşı, ziyaretin 
ardından Genel Başkan Vekilimize hediye takdiminde 
bulundu.

HAK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı ve 
Genel Başkan Vekilimiz Av. Hüseyin 
Öz, Genel Başkan Yardımcılarımız Ha-

lil Özdemir ve Celal Yıldız, Denizli Şu-

be’mizin Yönetim Kurulu Üyeleri’yle 
bir araya geldi. Genel Başkan Vekilimiz 

ve Genel Başkan Yardımcılarımız, De-

nizli Şube’mizin 22 Haziran 2021 tari-
hinde gerçekleştirilen 5. Olağan Ge-

nel Kurulu seçimleri sonucunda Şube 
Başkanlığı’mıza seçilen Sezai Söylemez 
ve Şube Yönetim Kurulu Üyeleri’mize 
görevlerinde başarılar diledi. Denizli 
Şube Başkanımız ve şube yönetim ku-

rulu üyelerimiz de Genel Başkan Veki-
limiz Öz ve Genel Başkan Yardımcıları-
mız Özdemir ve Yıldız’a desteklerinden 
ötürü teşekkür ettiler.
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GENEL BAŞKAN VEKİLİMİZ ÖZ VE GENEL BAŞKAN 
YARDIMCIMIZ ÖZDEMİR, KAHRAMANMARAŞ BÜYÜKŞEHİR 

BELEDİYE BAŞKANI GÜNGÖR’Ü ZİYARET ETTİ

MEYAD GENEL BAŞKANI AKGÜN’DEN,  
GENEL BAŞKAN VEKİLİMİZ ÖZ’E ZİYARET

GENEL BAŞKAN VEKİLİMİZ VE GENEL BAŞKAN YARDIMCILARIMIZ, 
ORDU ŞUBE YÖNETİMİMİZLE BİR ARAYA GELDİ

HAK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı ve Sendikamız Genel Baş-

kan Vekili Av. Hüseyin Öz ve Genel Başkan Yardımcımız 
Halil Özdemir, 2 Kasım 2021 tarihinde Kahramanmaraş Bü-

yükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör’ü makamında 
ziyaret etti.
Ziyarette çalışma hayatına ve üyelerimizin durumlarına 
ilişkin karşılıklı değerlendirmelerde bulunuldu.
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı ziyareti son-

rası Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter 
Yardımcısı Nihat Yıldız’ı da ziyaret eden Genel Başkan Ve-

kilimiz Öz ve Genel Başkan Yardımcımız Özdemir, Yıldız’a 
görevinde başarılar diledi.

HAK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı ve Sendikamız Genel Baş-

kan Vekili Av. Hüseyin Öz, 29 Aralık 2021 tarihinde Mob-

bing Eğitim Yardım Araştırma Derneği (MEYAD) Genel 
Başkanı İsmail Akgün ile Sendikamız Genel Merkezinde bir 
araya geldi.
Genel Başkan Vekilimiz Öz ziyaretlerinden ötürü MEYAD 
Genel Başkanı Akgün’e teşekkür ederken, ziyarette sendi-
kamızın mobbing konusundaki faaliyetlerine ilişkin karşılık-

lı görüş alışverişinde bulunuldu.

HAK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı ve Sendikamız Genel 
Başkan Vekili Av. Hüseyin Öz ve Genel Başkan Yar-
dımcılarımız Celal Yıldız, Halil Özdemir ve Mehmet 
Keskin, 23 Aralık 2021 tarihinde Ordu Şubemizin Yö-

netim Kurulu Üyeleriyle bir araya geldi.
Genel Başkan Vekilimiz ve Genel Başkan Yardımcıla-

rımız, Ordu Şubemizin 15 Aralık 2021 tarihinde ger-
çekleştirilen 2. Olağan Genel Kurulunda Ordu Şube 
Başkanlığımıza seçilen Nevzat Acu’ya ve Şube Başkan 
Yardımcılarımıza görevlerinde başarılar dilediler.
Ordu Şube Başkanımız Nevzat Acu’da desteklerinden 
ötürü Genel Başkan Vekilimize ve Genel Başkan Yar-
dımcılarımıza teşekkür etti.
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GENEL BAŞKAN VEKİLİMİZ VE GENEL BAŞKAN 
YARDIMCILARIMIZ, TRAKYA ŞUBEMİZ İLE BULUŞTU

GENEL BAŞKAN VEKİLİMİZ VE GENEL BAŞKAN 
YARDIMCILARIMIZ, DİYARBAKIR ŞUBE’MİZ İLE 

BİR ARAYA GELDİ

HAK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı ve Genel Başkan Vekilimiz 
Av. Hüseyin Öz, Genel Başkan Yardımcılarımız Halil Özde-

mir ve Celal Yıldız, Trakya Şube’mizin Yönetim Kurulu Üye-

leri’yle buluştu. 
Genel Başkan Vekilimiz ve Genel Başkan Yardımcılarımız, 
Trakya Şube’mizin 1 Haziran 2021 tarihinde gerçekleşti-

rilen 1. Olağan Genel Kurulu seçimleri sonucunda Şube 
Başkanlığı’mıza seçilen Aykut Aktemur ve Şube Yönetim 
Kurulu Üyeleri’mize görevlerinde başarılar diledi.
Trakya Şube Başkanımız ve şube yönetim kurulu üyeleri-
miz de Genel Başkan Vekilimiz ve Genel Başkan Yardımcı-
larımıza başarı dileklerinden ötürü teşekkür ettiler.

HAK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı ve Ge-

nel Başkan Vekilimiz Av. Hüseyin Öz, 
Genel Başkan Yardımcılarımız Halil Öz-

demir, Celal Yıldız ve Mehmet Keskin 
Diyarbakır Şube’mizin Yönetim Kurulu 
Üyeleri’yle bir araya geldi. Genel Baş-

kan Vekilimiz Öz ve Genel Başkan Yar-
dımcılarımız Özdemir ve Yıldız, Diyar-
bakır Şube’mizin 29 Haziran 2021 tari-
hinde gerçekleştirilen 1. Olağan Genel 
Kurulu seçimleri sonucunda Şube Baş-

kanlığı’mıza seçilen Ercan Kahraman 
ve Şube Yönetim Kurulu Üyeleri’mize 
görevlerinde başarılar diledi. Diyarba-

kır Şube Başkanımız ve şube yönetim 
kurulu üyelerimiz de Genel Başkan Ve-

kilimiz ve Genel Başkan Yardımcılarımı-
za başarı dileklerinden ötürü teşekkür 
ettiler.
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GENEL BAŞKAN VEKİLİMİZ ÖZ, AFYONKARAHİSAR BELEDİYE 
BAŞKANI ZEYBEK’İ ZİYARET ETTİ

GENEL BAŞKAN VEKİLİMİZ VE GENEL BAŞKAN 
YARDIMCILARIMIZ, ÇANAKKALE ŞUBEMİZLE 

BİR ARAYA GELDİ

HAK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı ve Genel 
Başkan Vekilimiz Av. Hüseyin Öz, 29 Temmuz 
2021 tarihinde Afyonkarahisar Belediye Baş-

kanı Mehmet Zeybek’i makamında ziyaret etti. 
Genel Başkan Vekilimiz Öz’ün ziyaretinde, Öz 
Taşıma-İş Sendikası Genel Başkan Yardımcısı 
Av. Mehmet Ali Kayabaşı, Afyon İl Başkanımız 
Kemal Erkuş, Afyonkarahisar Belediye Başkan 
Yardımcısı Süleyman Karakuş, Yüntaş A.Ş. Yöne-

tim Kurulu Başkanı Selim Arıcı, Afyon İl Başkan 
Yardımcılarımız Abdülkadir Ceylan Evsen ve Sel-
çuk Turmuş ile Öz Taşıma-İş Sendikası Afyon İl 
Temsilcisi Emrah Örk yer aldı. Afyonkarahisar 
Belediye Başkanı Zeybek’e görevlerinde başarı-
lar dileyen Genel Başkan Vekilimiz Öz, süreçleri 
devam eden Afbelsan A.Ş. ve Yüntaş A.Ş. toplu 
iş sözleşmeleriyle ilgili görüştü.

HAK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı ve Genel Başkan Vekili-
miz Av. Hüseyin Öz ve Genel Başkan Yardımcılarımız Celal 
Yıldız ve Mehmet Keskin, Çanakkale Şube’mizin yönetim 
kurulu üyeleriyle bir araya geldi.
Genel Başkan Vekilimiz ve Genel Başkan Yardımcıları-
mız Çanakkale Şube’mizin 13 Temmuz 2021 tarihinde 
gerçekleştirilen 1. Olağan Genel Kurulu seçimleri sonu-

cunda Şube Başkanlığı’mıza seçilen Vedat Yılmaz ve şube 
yönetim kurulu üyelerimize görevlerinde başarılar diledi.
Çanakkale Şube Başkanımız ve şube yönetim kurulu üye-

lerimiz de Genel Başkan Vekilimize ve Genel Başkan Yar-
dımcılarımıza desteklerinden ötürü teşekkür ettiler.
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GENEL BAŞKAN VEKİLİMİZ ÖZ VE GENEL BAŞKAN 
YARDIMCIMIZ KESKİN, ŞANLIURFA 2 NO’LU 

ŞUBEMİZLE BULUŞTU

GENEL BAŞKAN VEKİLİMİZ ÖZ VE GENEL BAŞKAN 
YARDIMCIMIZ KESKİN, HATAY ŞUBE’MİZLE BİR 

ARAYA GELDİ

HAK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı ve Ge-

nel Başkan Vekilimiz Av. Hüseyin Öz ile 
Genel Başkan Yardımcımız Mehmet 
Keskin, 2 Ağustos 2021 tarihinde, Şanlı-
urfa 2 No’lu Şube’mizin yönetim kurulu 
üyeleriyle bir araya geldi.

Genel Başkan Vekilimiz Öz ve Genel 
Başkan Yardımcımız Keskin, Şanlıurfa 2 
No’lu Şube’mizin 30 Haziran 2021 tari-
hinde gerçekleştirilen 2. Olağan Genel 
Kurulu seçimleri sonucunda Şube Baş-

kanlığı’mıza yeniden seçilen Bozan İzol 

ve şube yönetim kurulu üyelerimize 
görevlerinde başarılar diledi. Şanlıurfa 2 
No’lu Şube Başkanımız ve şube yönetim 
kurulu üyelerimiz de Öz ve Keskin’e des-

teklerinden ötürü teşekkür ettiler.

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

yin Öz ile Genel Başkan Yardımcımız 
Mehmet Keskin, 2 Ağustos 2021 tari-
hinde Hatay Şube’mizin yönetim ku-

rulu üyeleriyle bir araya geldi.

Öz ve Keskin, Hatay Şube’mizin 6 
Temmuz 2021 tarihinde gerçekleşti-

rilen 1. Olağan Genel Kurulu seçim-

leri sonucunda Şube Başkanlığı’mıza 
seçilen Ercan Salcan ve şube yönetim 
kurulu üyelerimize görevlerinde ba-

şarılar diledi.

Hatay Şube Başkanımız ve şube yö-

netim kurulu üyelerimiz de Genel 
Başkan Vekilimiz ve Genel Başkan 
Yardımcımıza desteklerinden ötürü 
teşekkür ettiler.
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GENEL BAŞKAN VEKİLİMİZ VE GENEL BAŞKAN 
YARDIMCILARIMIZ, İSTANBUL 2 NO’LU İETT ŞUBE 

YÖNETİMİ’MİZLE BİR ARAYA GELDİ

GENEL BAŞKAN VEKİLİMİZ ÖZ, YOZGAT ŞUBE’MİZİ 
ZİYARET ETTİ

HAK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı ve Ge-

nel Başkan Vekilimiz Av. Hüseyin Öz, 
Genel Başkan Yardımcılarımız Halil Öz-

demir ve Celal Yıldız, İstanbul 2 No’lu 
İETT Şube yönetim kurulu üyelerimizle 
bir araya geldi.

Genel Başkan Vekilimiz ve Genel Başkan 
Yardımcılarımız, İstanbul 2 No’lu İETT 
Şubemizin 28 Temmuz 2021 tarihinde 
gerçekleştirilen 7. Olağan Genel Kuru-

lu seçimleri sonucunda Şube Başkanlı-
ğı’mıza seçilen Abdullah Kaya ve şube 
yönetim kurulu üyelerimize görevlerin-

de başarılar dilediler.
İstanbul 2 No’lu İETT Şube Başkanımız 
ve şube yönetim kurulu üyelerimizde 
desteklerinden ötürü Genel Başkan 
Vekilimize ve Genel Başkan Yardımcıla-

rımıza teşekkür ettiler.

HAK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı ve Genel Baş-

kan Vekilimiz Av. Hüseyin Öz, 24 Ağustos 2021 
tarihinde Yozgat Şube Başkanlığı’mızı ziyaret 
etti.
Ziyaretinde Genel Başkan Vekilimiz Öz’e, Öz 
Güven-Sen Genel Başkanı Ömer Yılmaz eşlik 
etti.
Yozgat Şube Başkanımız Ferman Zararsız’a gö-

revlerinde başarılar dileyen Genel Başkan Veki-
limiz Av. Hüseyin Öz, üyelerimizin durumlarıyla 
ilgili bilgi aldı.
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GENEL BAŞKAN VEKİLİMİZ ÖZ, SİVAS ŞUBE’MİZİ 
ZİYARET ETTİ

GENEL BAŞKAN VEKİLİMİZ ÖZ, ERZURUM’DA 
ZİYARETLERDE BULUNDU

HAK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı ve Sendikamız Ge-

nel Başkan Vekili Av. Hüseyin Öz, 24 Ağustos 2021 
tarihinde, Sivas Şube Başkanlığı’mızı ziyaret etti.
Sivas Şube Başkanımız Nihat Şimşek ile üyelerimizin 
durumlarıyla ilgili istişarelerde bulunan Genel Baş-

kan Vekilimiz Öz, Şubemizin çalışmaları hakkında 
bilgi aldı.
Ziyarette Konfederasyonumuz HAK-İŞ’e bağlı Öz Gü-

ven-Sen Genel Başkanı Ömer Yılmaz ve Öz Sağlık-İş 
Sendikası Sivas Şube Başkanı İbrahim Eyce de yer 
aldı.

HAK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı ve Ge-

nel Başkan Vekilimiz Av. Hüseyin Öz, 
25 Ağustos 2021 tarihinde Erzurum’da 
bir dizi ziyaretler gerçekleştirdi. Genel 
Başkan Vekilimiz Öz, ilk olarak Erzu-

rum Baro Başkanı Av. Talat Göğebakan’ı 
makamında ziyaret etti. Genel Başkan 
Vekilimiz Öz’e ziyaretinde, Erzurum 
Şube Başkanımız Şahin Girmenç, Sivas 
Şube Başkanımız Nihat Şimşek, Öz Gü-

ven-Sen Genel Başkanı Ömer Yılmaz ve 
Erzurum Şube’mizin başkan yardımcıla-

rı eşlik etti. Genel Başkan Vekilimiz Av. 
Hüseyin Öz ve Erzurum Baro Başkanı Av. 
Talat Göğebakan, bir süre gündeme dair 
sohbet etti.

ÖZ’DEN, ERZURUM ŞUBE 
BAŞKANLIĞI’MIZA ZİYARET
HAK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı ve Ge-

nel Başkan Vekilimiz Av. Hüseyin Öz, Er-
zurum Baro Başkanı ziyareti sonrası Er-
zurum Şube Başkanlığı’mızı ziyaret etti.

Erzurum Şube Başkanımız Şahin Gir-
menç ve Şube Yönetim Kurulu Üye-

leri’mizden şubemizin çalışmaları ile 
üyelerimizin durumlarıyla ilgili bilgi alan 
Genel Başkan Vekilimiz Öz, Erzurum’da 
kendilerini ağırlayan herkese teşekkür 
etti. 

GENEL BAŞKAN VEKİLİMİZ ÖZ, 
KARİYER A.Ş.'Yİ ZİYARET ETTİ
HAK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı ve Ge-

nel Başkan Vekilimiz Av. Hüseyin Öz, 
son olarak Erzurum Büyükşehir Beledi-
yesi İştiraki Kariyer A.Ş. Genel Müdürü 
Sefer Keser’i ziyaret etti. Genel Başkan 
Vekilimiz Öz, Kariyer A.Ş. Genel Müdürü 
Keser’e görevinde başarılar diledi.
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GENEL BAŞKAN VEKİLİMİZ VE GENEL BAŞKAN 
YARDIMCILARIMIZ, İSTANBUL 13 NO’LU ŞUBEMİZ 

İLE BİR ARAYA GELDİ

GENEL BAŞKAN VEKİLİMİZ VE GENEL BAŞKAN 
YARDIMCILARIMIZ, ESKİ PERSONELİMİZİN ANNESİNİN 

CENAZE TÖRENİNE KATILDI

HAK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı ve Genel Başkan 
Vekilimiz Av. Hüseyin Öz, Genel Başkan Yardımcıla-

rımız Halil Özdemir, Celal Yıldız ve Mehmet Keskin 
İstanbul 13 No’lu Şube’mizin yönetim kurulu üyeleri 
ile bir araya geldi. Genel Başkan Vekilimiz ve Genel 
Başkan Yardımcılarımız, İstanbul 13 No’lu Şube’mi-
zin 9 Eylül 2021 tarihinde gerçekleştirilen 1. Olağan 
Genel Kurulu seçimleri sonucunda Şube Başkanlı-
ğı’mıza seçilen Kenan Erüklü ve Şube Başkan Yar-
dımcılarımıza görevlerinde başarılar diledi. İstanbul 
13 No’lu Şube Başkanımız ve şube yönetim kurulu 
üyelerimiz de desteklerinden ötürü Genel Yönetim 
Kurulu Üyelerimize teşekkür ettiler.

HAK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı ve Ge-

nel Başkan Vekilimiz Av. Hüseyin Öz ile 
Genel Başkan Yardımcılarımız Celal Yıl-
dız ve Mehmet Keskin, Sendikamız Özel 

Kalem eski personeli Kamil Erdoğan’ın 
annesinin cenaze törenine katıldı.
Kılınan öğlen namazına müteakip Çubuk 
İlçesi’nin Karataş Köyü’ne defnedilen 

merhumeye Allah’tan rahmet dileyen 
Genel Başkan Vekilimiz ve Genel Başkan 
Yardımcılarımız, acılı Erdoğan ailesine 
de sabırlar diledi.
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GENEL BAŞKAN VEKİLİMİZ ÖZ VE GENEL BAŞKAN 
YARDIMCIMIZ KESKİN, BİNGÖL BELEDİYE BAŞKANI 

ARIKAN’I ZİYARET ETTİ

GENEL BAŞKAN VEKİLİMİZ ÖZ VE GENEL BAŞKAN 
YARDIMCIMIZ ÖZDEMİR, MALATYA ŞUBE YÖNETİMİMİZLE 

BİR ARAYA GELDİ

HAK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı ve Sendikamız Ge-

nel Başkan Vekili Av. Hüseyin Öz ile Genel Başkan 
Yardımcımız Mehmet Keskin, 21 Eylül 2021 tarihin-

de, Bingöl Belediye Başkanı Erdal Arıkan’ı ziyaret 
etti.
Genel Başkan Vekilimiz Öz ve Genel Başkan Yardım-

cımız Keskin, annesinin vefatı dolayısıyla Bingöl Be-

lediye Başkanı Arıkan’a taziye dileklerini iletti.
Ziyarette Bingöl İl Başkanımız Abdülmecit Akdemir 
de yer aldı.

HAK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı ve Ge-

nel Başkan Vekilimiz Av. Hüseyin Öz ve 
Genel Başkan Yardımcımız Halil Özde-

mir, 27 Eylül 2021 tarihinde Malatya 
Şube’mizin yönetim kurulu üyeleriyle 

bir araya geldi. Genel Başkan Vekilimiz 
Öz ve Genel Başkan Yardımcımız Özde-

mir, Malatya Şube’mizin 21 Eylül 2021 
tarihinde gerçekleştirilen 8. Olağan Ge-

nel Kurulu’nda Malatya Şube Başkanlı-

ğı’mıza seçilen Malatya Şube Başkanı-
mız Bünyamin Geleri ve Şube Başkan 
Yardımcılarımıza görevlerinde başarılar 
dilediler.
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GENEL BAŞKAN VEKİLİMİZ ÖZ’DEN SAADET PARTİSİ’NE 
TAZİYE ZİYARETİ

GENEL BAŞKAN YARDIMCIMIZ YILDIZ, SAMSUN, ÇORUM VE 
KIRIKKALE ŞUBELERİMİZİ ZİYARET ETTİ

HAK-İŞ ve HİZMET-İŞ Genel Başkan Ve-

kili Av. Hüseyin Öz, 1 Ekim 2021 tarihin-

de Türk siyasetinin önemli isimlerinden 

Oğuzhan Asiltürk’ün vefatı dolayı-
sıyla Saadet Partisi Genel Başkanı 
Temel Karamollaoğlu’na taziye zi-
yaretinde bulundu. Genel Başkan 
Vekilimiz Av. Hüseyin Öz, Genel 
Başkanımız Mahmut Arslan’ın Ko-

sova Bağımsız Sendikalar Konfede-

rasyonu’nun (BSPK) 8. Genel Ku-

rulu’na katılmak üzere yurtdışında 
bulunduğunu belirterek, taziye di-
leklerini iletti. Genel Başkan Vekili-

miz Öz, Türk siyasetinin önemli isimle-

rinden Oğuzhan Asiltürk’ün vefatından 

duyduğu üzüntüyü belirterek, Saadet 
Partisi Genel Başkanı Temel Karamolla-

oğlu’na başsağlığı dileğinde bulundu.

ARSLAN’DAN KARAMOLLAOĞLU’NA 
TAZİYE TELEFONU
Genel Başkanımız Mahmut Arslan, BSPK 
Genel Kurulu için Kosova’ya hareketi 
öncesinde Saadet Partisi Genel Başkanı 
Temel Karamollaoğlu’nu telefonla ara-

yarak taziye dileğinde bulundu. 

Mali İşlerden Sorumlu Genel Başkan 
Yardımcımız Celal Yıldız, 24 Aralık 2021 
tarihinde Samsun, Çorum ve Kırıkkale 
Şube Başkanlıklarımızı ziyaret etti. Sam-

sun Şube Başkanımız Ziya Uzun, Çorum 
Şube Başkanımız Mustafa Köroğlu ve 
Kırıkkale Şube Başkanımız Fatih Do-

ğan’dan şubelerimizin çalışmaları hak-

kında bilgi alan Yıldız, şube başkanları-
mıza görevlerinde başarılar diledi.

GENEL BAŞKAN YARDIMCIMIZ YILDIZ, SİVAS VE ERZİNCAN 
ŞUBELERİ’MİZİ ZİYARET ETTİ

Genel Başkan Yardımcımız Celal Yıldız, 2 
Ağustos 2021 tarihinde, Sivas ve Erzin-

can Şube’lerimizi ziyaret etti.
İlk olarak Sivas Şube’mizi ziyaret eden 
Genel Başkan Yardımcımız Yıldız, Sivas 
Şube Başkanımız Nihat Şimşek ve şube 

yönetim kurulu üyelerimizle bir araya 
geldi. Üyelerimizin durumlarıyla ilgili bil-
gi alan Yıldız, Sivas Şube Başkanımız ve 
şube yönetim kurulu üyelerimize görev-

lerinde başarılar diledi. Sivas Şube’mi-
ze ziyareti sonrası Erzincan Şube’mizi 

de ziyaret eden Mali İşlerden Sorumlu 
Genel Başkan Yardımcımız Celal Yıldız, 
Erzincan Şube Başkanımız Harun Mut-
lu ve şube yönetim kurulu üyelerimizle 
sendikal konularda istişarelerde buldu.
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GENEL BAŞKAN YARDIMCIMIZ YILDIZ, ŞANLIURFA VE 
GAZİANTEP ŞUBELERİMİZİ ZİYARET ETTİ

Genel Başkan Yardımcımız Celal Yıldız, 
11 Kasım 2021 tarihinde Şanlıurfa ve 
Gaziantep Şubelerimizi ziyaret etti. Şan-

lıurfa Şube Başkanımız Seydi Eyyüpoğlu, 

Şanlıurfa 2 No’lu Şube Başkanımız Bo-

zan İzol, Gaziantep Şube Başkanımız Ha-

lil İbrahim Tanrıöver’e ziyarette bulunan 
Yıldız’a, Genel Başkan Danışmanımız 

Selim Gülsatar eşlik etti. Genel Başkan 
Yardımcımız Yıldız, şubelerimizin sorun-

larını dinleyerek başkanlarımızla istişa-

relerde bulundu.

GENEL BAŞKAN YARDIMCIMIZ YILDIZ, UŞAK, MANİSA, 
İZMİR ŞUBE BAŞKANLIKLARIMIZI VE AFYONKARAHİSAR  

İL BAŞKANLIĞIMIZI ZİYARET ETTİ 

Genel Başkan Yardımcımız Celal Yıldız, 
Uşak, Manisa, İzmir Şube Başkanlıkları-
mızı ve Afyonkarahisar İl Başkanlığımızı 
ziyaret etti.

Genel Başkan Yardımcımız Yıldız, Uşak 
Şube Başkanımız Recep Sorkun, Ma-

nisa Şube Başkanımız Tufan Karafil, İz-

mir Şube Başkanımız Gültekin Şimşek 

ve Afyonkarahisar İl Başkanımız Kemal 
Erkuş’dan şube ve il başkanlıklarımızın 
çalışmaları hakkında bilgi aldı. 

GENEL BAŞKAN YARDIMCIMIZ YILDIZ, KAHRAMANKAZAN 
BELEDİYE BAŞKANI OĞUZ’U ZİYARET ETTİ

Mali İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcımız Celal Yıldız, 2 
Aralık 2021 tarihinde Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat 
Oğuz’u makamında ziyaret etti.
Yıldız’a ziyaretinde Ankara 1 No’lu Şube Başkanımız Mahmut 
Tosun eşlik etti.
Üyelerimizin durumlarıyla ilgili konularda karşılıklı görüş alış-

verişinde bulunan Genel Başkan Yardımcımız Yıldız, Kahraman-

kazan Belediye Başkanı Oğuz’a ve üyelerimize görevlerinde 
muvaffakiyetler diledi.
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GENEL BAŞKAN VEKİLİMİZ ÖZ VE GENEL BAŞKAN 
YARDIMCIMIZ KESKİN, EYYÜBİYE BELEDİYE BAŞKANI KUŞ’U 

ZİYARET ETTİ

HAK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı ve Ge-

nel Başkan Vekilimiz Av. Hüseyin Öz ve 
Genel Başkan Yardımcımız Mehmet 
Keskin, 17 Ekim 2021 tarihinde Eyyübi-
ye Belediye Başkanı Mehmet Kuş’u ziya-

ret etti. Ziyarette Kurucu Genel Başka-

nımız Hüseyin Tanrıverdi, Şanlıurfa Şube 

Başkanımız Seydi Eyyüpoğlu ve Şanlıur-
fa 2 No’lu Şube Başkanımız Bozan İzol 
da yer aldı.

MEMUR-SEN KURUCU BAŞKANI 
İNAN’IN MEZARINI ZİYARET
Genel Başkan Vekilimiz Öz ve Genel 
Başkan Yardımcımız Keskin, daha sonra 

beraberlerindeki heyetle birlikte Me-

mur-Sen ve Eğitim Bir-Sen Kurucu Baş-

kanı Mehmet Akif İnan’ın da mezarını 
ziyaret ederek, merhum İnan’ı dualarla 
andılar.

GENEL BAŞKAN VEKİLİMİZ VE GENEL BAŞKAN 
YARDIMCILARIMIZ, VAN ŞUBEMİZ İLE BİR ARAYA GELDİ

HAK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı ve Genel Başkan 
Vekilimiz Av. Hüseyin Öz ile Genel Başkan Yardım-

cılarımız Halil Özdemir ve Celal Yıldız, 26 Ekim 2021 
tarihinde Van Şubemizin Yönetim Kurulu Üyeleriy-

le bir araya geldi. Genel Başkan Vekilimiz ve Genel 
Başkan Yardımcılarımız, Van Şube’mizin 5 Ekim 
2021 tarihinde gerçekleştirilen 9. Olağan Genel Ku-

rulu Seçimleri sonucunda Şube Başkanlığımıza seçi-
len Fatih Akdeniz ve Şube Başkan Yardımcılarımıza 
görevlerinde başarılar diledi. Van Şube Başkanımız 
ve Van Şube Başkan Yardımcılarımız da Genel Baş-

kan Vekilimiz ve Genel Başkan Yardımcılarımıza des-

teklerinden ötürü teşekkür ettiler.
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GENEL BAŞKAN YARDIMCIMIZ YILDIZ, ESENYURT BELEDİYE 
BAŞKANI BOZKURT’U ZİYARET ETTİ

GENEL BAŞKAN YARDIMCIMIZ KESKİN, 
SAKARYA ŞUBE’MİZİ ZİYARET ETTİ

GENEL BAŞKAN YARDIMCIMIZ YILDIZ, 
AKSARAY ŞUBE’MİZİ ZİYARET ETTİ

Genel Başkan Yardımcımız Celal Yıldız, 2 Haziran 2021 tarihin-

de Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt ile ESPAŞ 
A.Ş. Genel Müdürü Bülent Şahin’i makamlarında ziyaret etti.
Mali İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcımız Celal Yıldız’a 
İstanbul 1 No’lu Şube Başkanımız Mustafa Canpolat eşlik etti.
Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt ve ESPAŞ A.Ş. 
Genel Müdürü Bülent Şahin’e görevlerinde başarılar dileyen 
Genel Başkan Yardımcımız Celal Yıldız, üyelerimizin durumla-

rıyla ilgili karşılıklı görüş alışverişinde bulundu. Esenyurt Be-

lediye Başkanı Bozkurt ve ESPAŞ A.Ş. Genel Müdürü Şahin, 
ziyaretlerinden dolayı Genel Başkan Yardımcımız Yıldız’a te-

şekkürlerini iletti.

Genel Başkan Yardımcımız Mehmet Keskin, 11 Ha-

ziran 2021 tarihinde Sakarya Şube’mizi ziyaret etti.
Sakarya Şube Yönetimi’nin hazır bulunduğu ziyaret-
te şubemizin faaliyetleri ve üyelerimizin durumla-

rıyla ilgili Sakarya Şube Başkanımız Mehmet Mesut 
Gökdemir’den bilgi alan Keskin, şube yönetimine 
görevlerinde başarılar diledi.
Şube Başkanımız Gökdemir, ziyaretlerinden dolayı 
Genel Başkan Yardımcımız Keskin’e memnuniyetle-

rini dile getirdi.

Genel Başkan Yardımcımız Celal Yıldız, 
9 Haziran 2021 tarihinde Aksaray Şube 
Başkanlığı’mızı ziyaret etti.
Aksaray Şube Başkanımız Yasin Emekli 
ile şubemizin çalışmalarıyla ilgili bir süre 
sohbet eden Genel Başkan Yardımcımız 
Yıldız, Şube Başkanımıza ve Şube Yönetim 
Kurulu Üyeleri’mize görevlerinde başarı-
lar diledi.
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GENEL BAŞKAN YARDIMCIMIZ KESKİN’DEN ÜNYE BELEDİYE 
BAŞKANI TAVLI’YA ZİYARET

GENEL BAŞKAN YARDIMCIMIZ KESKİN, 
OSKİ GENEL MÜDÜRÜ US’U ZİYARET ETTİ

GENEL BAŞKAN YARDIMCIMIZ ÖZDEMİR, 
BALIKESİR ŞUBE’MİZİ ZİYARET ETTİ

Genel Başkan Yardımcımız Mehmet Keskin, 16 Hazi-
ran 2021 tarihinde Ünye Belediye Başkanı Hüseyin 
Tavlı’yı makamında ziyaret etti.
Ordu Şube Başkanımız Nevzat Acu’nun eşlik ettiği 
ziyarette, Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı’ya 
görevlerinde başarılar dileyen Genel Başkan Yar-
dımcımız Mehmet Keskin, Tavlı ile üyelerimizin du-

rumlarıyla ilgili karşılıklı görüş alışverişinde bulundu.
Ünye Belediye Başkanı Tavlı, Genel Başkan Yardım-

cımız Keskin ve Ordu Şube Başkanımız Acu’ya ziya-

retlerinden dolayı teşekkürlerini iletti.

Genel Başkan Yardımcımız Mehmet Keskin, 17 Ha-

ziran 2021 tarihinde Ordu Büyükşehir Belediyesi 
Ordu Su ve Kanalizasyon İdaresi (OSKİ) Genel Mü-

dürü Murat Us’u ziyaret etti.
Genel Başkan Yardımcımız Keskin’e ziyaretinde 
Ordu Şube Başkanımız Nevzat Acu eşlik etti.
Üyelerimizin durumları ve çalışma hayatına ilişkin 
konuların görüşüldüğü ziyarette Keskin, misafirper-
verliğinden dolayı Murat Us’a teşekkür etti.
OSKİ Genel Müdürü Murat Us, Genel Başkan Yar-
dımcımız Keskin ve Ordu Şube Başkanımız Acu’ya 
ziyaretlerinden dolayı teşekkürlerini iletti.

Teşkilatlanmadan Sorumlu Genel Başkan Yardımcı-
mız Halil Özdemir, 23 Haziran 2021 tarihinde Balı-
kesir Şube Başkanlığı’mızı ziyaret etti.
Balıkesir Şube Başkanımız Savaş Dal ve Şube Yöne-

tim Kurulu Üyeleri’mize görevlerinde başarılar dile-

yen Özdemir, üyelerimizin durumlarıyla ilgili istişa-

relerde bulundu.
Balıkesir Şube Yönetim Kurulu Üyeleri’miz de ziya-

retlerinden ötürü Genel Başkan Yardımcımız Halil 
Ödemir’e teşekkürlerini iletti. 
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Teşkilatlanmadan Sorumlu Genel Baş-

kan Yardımcımız Halil Özdemir, 7 Tem-

muz 2021 tarihinde Silopi Kaymakamı 
Can Kazım Kuruca’yı makamında ziyaret 

etti. Özdemir’e ziyaretinde Şırnak İl Baş-

kanımız Nevzet Usal, Genel Merkez Teş-

kilatlanma Uzmanımız M. Zeki Özen ve 
işyeri sendika temsilcilerimiz eşlik etti.
Ülkemizin gündemi ve üyelerimizin du-

rumlarıyla ilgili Silopi Kaymakamı ile bir 
süre sohbet eden Özdemir, Kuruca’ya 
görevlerinde başarılar diledi. Kaymakam 
ziyareti sonrası işyeri sendika temsilci-
lerimizle kısa bir süre görüşen Genel 
Başkan Yardımcımız Özdemir, kendile-

rini misafir eden üyelerimize teşekkür 
ederek Sendikamızın her zaman Silopi 
emekçilerinin yanında olduğunu belirtti.

GENEL BAŞKAN YARDIMCIMIZ ÖZDEMİR, 
BURSA ŞUBEMİZİ ZİYARET ETTİ

Genel Başkan Yardımcımız Halil Özde-

mir, 23 Haziran 2021 tarihinde Bursa 
Şube Başkanlığı’mızı ziyaret etti.
Bursa Şube Başkanımız Mustafa Yavuz 
ve Şube Başkan Yardımcılarımızdan şu-

bemizin çalışmaları hakkında bilgi alan 
Özdemir, Bursa Şube Yönetim Kurulu 
Üyeleri’mize görevlerinde başarılar di-
ledi.

GENEL BAŞKAN YARDIMCIMIZ ÖZDEMİR, 
SİLOPİ KAYMAKAMI KURUCA’YI ZİYARET ETTİ

GENEL BAŞKAN YARDIMCIMIZ ÖZDEMİR’DEN,  
CİZRE KAYMAKAMI SİNANOĞLU’NA ZİYARET

Genel Başkan Yardımcımız Halil Özde-

mir, 7 Temmuz 2021 tarihinde Cizre 
Kaymakamı ve Cizre Belediye Başkan 
Vekili Davut Sinanoğlu’nu ziyaret etti. 

Özdemir’e ziyaretinde Şırnak İl Başka-

nımız Nevzet Usal, Genel Merkez Teş-

kilatlanma Uzmanımız M. Zeki Özen ve 
temsilcilerimiz eşlik etti.
Cizre Kaymakamı ve Cizre Belediye Baş-

kan Vekili Sinanoğlu’na görevlerinde ko-

laylık dileyen Genel Başkan Yardımcımız 
Özdemir, üyelerimizin durumlarıyla ilgili 
istişarelerde bulundu.
Cizre Kaymakamlığı ziyareti sonrası Ciz-

re Belediyesi bünyesinde çalışan emek-

çilerle bir araya gelen Özdemir, üyeleri-
mizin talep ve görüşlerini dinledi.
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GENEL BAŞKAN YARDIMCIMIZ ÖZDEMİR, 
ŞIRNAK BELELEDİYE BAŞKAN VEKİLİ GELİŞ’İ ZİYARET ETTİ

GENEL BAŞKAN YARDIMCIMIZ YILDIZ,  
ÇANKIRI BELEDİYE BAŞKANI ESEN’İ ZİYARET ETTİ

GENEL BAŞKAN YARDIMCIMIZ YILDIZ, 
YOZGAT ŞUBEMİZİ ZİYARET ETTİ

Genel Başkan Yardımcımız Halil Özdemir, Şırnak te-

masları kapsamında son olarak Şırnak Belediye Baş-

kan Vekili Sami Geliş’i ziyaret etti.
Özdemir’e ziyaretinde Şırnak İl Başkanımız Nevzet 
Usal ve M. Zeki Özen eşlik etti.
Samimi bir ortamda gerçekleşen ziyarette üyele-

rimizin devam eden toplu iş sözleşmesi süreçleri, 
çalışma koşulları ve yaşam standartları konularında 
görüş alışverişinde bulunuldu.
Özdemir, Şırnak Belediye Başkan Vekili Geliş’i ziya-

reti sonrası Şırnak Belediye Başkan Yardımcısı Ömer 
Yılmaz’ı da ziyaret ederek, Şırnak Belediyesi Hizmet-
leri A.Ş. de görev yapan üyelerimizin toplu iş sözleş-

mesi ilk oturumuna katıldı.

Genel Başkan Yardımcımız Celal Yıldız, 9 Temmuz 
2021 tarihinde Çankırı Belediye Başkanı İsmail Hak-

kı Esen’i makamında ziyaret etti.
Genel Başkan Yardımcımız Yıldız’a ziyaretinde Anka-

ra 4 No’lu Şube Başkanımız Yusuf Güler eşlik etti.
Çankırı Belediye Başkanı Esen’e görevlerinde başa-

rılar dileyen Yıldız, üyelerimizin durumlarıyla ilgili 
istişarelerde bulundu.

Mali İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcı-
mız Celal Yıldız, 1 Ağustos 2021 tarihinde Yoz-

gat Şube Başkanlığı’mızı ziyaret etti.
Yozgat Şube Başkanımız Ferman Zararsız ile 
üyelerimizin durumlarıyla ilgili istişarelerde 
bulunan Genel Başkan Yardımcımız Yıldız, Yoz-

gat Şube’mizin yönetim kurulu üyelerine gö-

revlerinde başarılar diledi.
Yozgat Şube Başkanımız Zararsız da ziyaretle-

rinden ötürü Yıldız’a teşekkür etti.
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GENEL BAŞKAN VEKİLİMİZ VE GENEL BAŞKAN 
YARDIMCILARIMIZ KARABÜK BELEDİYE BAŞKANI VERGİLİ’Yİ 

ZİYARET ETTİ

GENEL BAŞKAN YARDIMCILARIMIZ, ÖZ ÇELİK-İŞ SENDİKASI 
KARABÜK ŞUBESİNİ ZİYARET ETTİ

GENEL BAŞKAN YARDIMCILARIMIZ, AK PARTİ VE MHP 
KARABÜK İL BAŞKANLIKLARINI ZİYARET ETTİ

HAK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı ve Sendikamız 
Genel Başkan Vekili Av. Hüseyin Öz ve Genel 
Başkan Yardımcılarımız Celal Yıldız, Halil Özde-

mir ve Mehmet Keskin 20 Aralık 2021 tarihin-

de Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili’yi 
makamında ziyaret etti. Ziyarette Karabük 
temsilcimiz Rıza Taşdelen, Zonguldak İl Başka-

nımız Nihat Şimşek, Kastamonu İl Başkanımız 
Mustafa Çağlı, Karabük HAK-İŞ İl Başkanı ve Öz 
Çelik-İş Sendikası Karabük Şube Başkanı Kenan 
Yılmaz ve Genel Merkez Teşkilatlanma Uzma-

nımız Gökhan Demircioğlu yer aldı.

Genel Başkan Yardımcılarımız Celal Yıldız, Halil Özde-

mir ve Celal Yıldız, 20 Aralık 2021 tarihinde Öz Çelik-İş 
Sendikası Karabük Şubesini ziyaret etti. Genel Baş-

kan Yardımcılarımıza ziyarette Karabük temsilcimiz 
Rıza Taşdelen, Zonguldak İl Başkanımız Nihat Şimşek 
ve Genel Merkez Teşkilatlanma Uzmanımız Gökhan 
Demircioğlu eşlik etti. Genel Başkan Yardımcılarımız 
Öz Çelik-İş Sendikası Karabük Şubesi 9 Olağan Genel 
Kurulu’nda Şube Başkanlığına seçilen Kenan Yılmaz’a 
yeni görevinde başarılar diledi.

Genel Başkan Yardımcılarımız Celal Yıl-
dız, Halil Özdemir ve Mehmet Keskin, 
20 Aralık 2021 tarihinde Ak Parti ve 
MHP İl Başkanlıklarını ziyaret etti.
Genel Başkan Yardımcılarımız ziyaret-

lerde AK Parti Karabük İl Başkanı Av. İs-

mail Altınöz ve MHP Karabük İl Başkan 
Yardımcısı Cenk Gedikoğlu ile gündeme 
ve çalışma hayatına dair görüşmelerde 
bulundular.

Genel Başkan Yardımcılarımıza Karabük 
temsilcimiz Rıza Taşdelen, Zonguldak İl 
Başkanımız Nihat Oruç ve Kastamonu İl 
Başkanımız Mustafa Çağlı eşlik etti.
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GENEL BAŞKAN YARDIMCIMIZ ÖZDEMİR, KAHRAMANMARAŞ 
VE GAZİANTEP’TE TEMASLARDA BULUNDU

Teşkilatlanmadan Sorumlu Genel Baş-

kan Yardımcımız Halil Özdemir, 2 Ağus-

tos 2021 tarihinde Kahramanmaraş ve 
Gaziantep’te bir dizi ziyaretlerde bulun-

du. Genel Başkan Yardımcımıza ziyaret-
lerinde Kahramanmaraş Şube Başkanı-
mız Ömer Çınar eşlik etti.
Özdemir ilk olarak Kahramanmaraş 
Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin 
Güngör’ü makamında ziyaret etti.
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye 
Başkanı Güngör ile üyelerimizin du-

rumlarıyla ilgili bir süre sohbet eden 
Özdemir, Kahramanmaraş Belediyesi’n-

de görev yapan tüm emekçilere başarı 
dileklerinde bulundu.

ÖZDEMİR, ONİKİŞUBAT BELEDİYE 
BAŞKANI MAHÇİÇEK’İ ZİYARET ETTİ
Genel Başkan Yardımcımız Halil Özde-

mir, Kahramanmaraş temasları kapsa-

mında ikinci olarak Onikişubat Belediye 
Başkanı Hanefi Mahçiçek’i ziyaret etti.
Onikişubat Belediye Başkanı Mahçiçek’e 

görevlerinde başarılar dileyen Özdemir, 
üyelerimizin durumlarıyla ilgili istişare-

lerde bulundu. Mahçiçek de ziyaretle-

rinden ötürü Genel Başkan Yardımcımız 
Özdemir’e teşekkür etti.

ÖZDEMİR’DEN DULKADİROĞLU 
BELEDİYE BAŞKANI OKAY’A ZİYARET
Genel Başkan Yardımcımız Halil Özde-

mir, Kahramanmaraş temasları kapsa-

mında son olarak Dulkadiroğlu Belediye 

Başkanı Necati Okay’ı ziyaret etti. Genel 
Başkan Yardımcımız Özdemir, Dulkadi-
roğlu Belediye Başkanı Okay’a görev-

lerinde başarılar dilerken, üyelerimizin 
durumlarıyla ilgili görüş alışverişinde 
bulundu.

GENEL BAŞKAN YARDIMCIMIZ 
ÖZDEMİR, NİZİP BELEDİYE BAŞKANI 
SARI’YI ZİYARET ETTİ
Genel Başkan Yardımcımız Halil Özde-

mir, Kahramanmaraş 
temasları sonrası Ga-

ziantep’e geçerek Ni-
zip Belediye Başkanı 
Mehmet Sarı’yı ziya-

ret etti.
Özdemir ziyaretinde, 
geçtiğimiz ay Sendika-

mız ile Nizip Belediye-

si arasında imzalanan 
ve üyelerimizin yüzü-

nü güldüren sözleşme 
dolayısıyla Nizip Be-

lediye Başkanı Sarı’ya 
teşekkür etti.
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GENEL BAŞKAN YARDIMCIMIZ YILDIZ, ERZURUM’DA 
ZİYARETLERDE BULUNDU

Genel Başkan Yardımcımız Celal Yıldız, 3 
Ağustos 2021 tarihinde Erzurum’da bir 
dizi ziyaretlerde bulundu.

Yıldız’a ziyaretlerinde Erzurum Şube 
Başkanımız Şahin Girmenç ve Şube Baş-

kan Yardımcılarımız eşlik etti.

Genel Başkan Yardımcımız Yıldız, ilk ola-

rak Erzurum Büyükşehir Belediyesi Ge-

nel Sekreteri Zafer Aynalı’yı makamında 
ziyaret etti. 

Erzurum Büyükşehir Belediyesi Genel 
Sekreteri Aynalı’ya görevlerinde başarı-
lar dileyen Yıldız, üyelerimizin durumla-

rıyla ilgili bilgi alışverişinde bulundu.

YILDIZ, KARİYER A.Ş. GENEL 
MÜDÜRÜ KESER’İ ZİYARET ETTİ
Mali İşlerden Sorumlu Genel Başkan 
Yardımcımız Celal Yıldız, Erzurum te-

masları kapsamında Erzurum Büyükşe-

hir Belediyesi İştiraki Kariyer A.Ş. Genel 
Müdürü Sefer Keser’i ziyaret etti.

Ziyarette Yıldız ve Keser, üyelerimizin 
durumlarıyla ilgili istişarelerde bulundu.

YILDIZ’DAN ŞUBEMİZE VE ÖZ 
SAĞLIK-İŞ ERZURUM ŞUBESİ’NE 
ZİYARET
Genel Başkan Yardımcımız Celal Yıldız, 
Erzurum temaslarını Erzurum Şube Baş-

kanlığı’mızı ve HAK-İŞ’e bağlı Öz Sağlık-İş 

Sendikası Erzurum Şubesi’ni ziyaret 
ederek sürdürdü. İlk olarak Öz Sağlık-İş 
Sendikası Erzurum Şubesi’ni ziyaret 
ederek, Öz Sağlık-İş Sendikası Erzurum 
Şube Başkanı Ebru Kılıç ve başkan yar-
dımcıları ile bir araya gelen Yıldız, Sendi-
kamız ile Öz Sağlık-İş Sendikası’nın HAK-
İŞ çatısı altında yıllardır bir ve beraber 
olduğunu, hep birlikte HAK-İŞ’i daha da 
yükseğe taşımak istediklerini ifade etti. 

Öz Sağlık-İş Sendikası Erzurum Şubesi 
ziyareti sonrası Erzurum Şube Başkan-

lığı’mızı da ziyaret eden Genel Başkan 
Yardımcımız Yıldız, şubemizin çalışmala-

rıyla ilgili bilgi aldı.
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GENEL BAŞKAN YARDIMCIMIZ ÖZDEMİR, 
VAN’DA ZİYARETLERDE BULUNDU

Genel Başkan Yardımcımız Halil Öz-

demir, 4-5 Ağustos 2021 tarihlerinde 
Van’da bir dizi ziyaretler gerçekleştirdi.

Özdemir’e ziyaretlerinde Van Şube Baş-

kanımız Fatih Akdeniz, Van Şube’mizin 
yönetim kurulu üyeleri ve Genel Mer-
kez Teşkilatlanma Uzmanımız Gökhan 
Demircioğlu eşlik etti.

Teşkilatlanmadan Sorumlu Genel Baş-

kan Yardımcımız, Van temasları kapsa-

mında ilk olarak Tuşba Belediye Başkanı 
Salih Akman’ı makamında ziyaret etti.

Tuşba Belediye Başkanı Akman ile bir-

likte üyelerimizin durumlarıyla ilgili bilgi 
alışverişinde bulunan Özdemir, Van’ın 
en büyük üçüncü ilçesi olan Tuşba’da 
görev yapan tüm emekçilere görevle-

rinde başarılar diledi.

ÖZDEMİR’DEN İPEKYOLU 
KAYMAKAMI’NA ZİYARET
Genel Başkan Yardımcımız Halil Özde-

mir, Van temaslarını İpekyolu Kayma-

kamı ve İpekyolu Belediye Başkan Vekili 
Sinan Aslan’ı ziyaret ederek sürdürdü.

Üyelerimizin durumları ve gündeme 
dair konularda İpekyolu Kaymakamı 

Aslan ile bir süre sohbet eden Özdemir, 
kendilerine ağırlayan herkese teşekkür 
etti. Genel Başkan Yardımcımız Özde-

mir, İpekyolu Belediye Başkan Yardımcı-
sı Doğan Nurses’i de ziyaret etti.
Teşkilatlanmadan Sorumlu Genel Baş-

kan Yardımcımız Halil Özdemir, Van te-

maslarına VASKİ Genel Müdürü Ülker 
Cem Kaplan’ı ziyaret ederek devam etti.
VASKİ Genel Müdürü Kaplan ile üyele-

rimizin durumlarıyla ilgili görüşen Öz-

demir, VASKİ’de çalışan emekçiler ile 
Sendikamızın bir bütün olduğunun altı-

nı çizdi.

GENEL BAŞKAN YARDIMCIMIZ ÖZDEMİR’DEN,  
DEVELİ BELEDİYE BAŞKANI CABBAR’A ZİYARET

Teşkilatlanmadan Sorumlu Genel Başkan Yardımcımız Ha-

lil Özdemir, 21 Ekim 2021 tarihinde Develi Belediye Başkanı 
Mehmet Cabbar’ı makamında ziyaret etti.
Ziyarette Özdemir ve Cabbar çalışma hayatına ve üyelerimizin 
durumlarına ilişkin konularda istişarelerde bulundu.
Özdemir’e ziyaretinde Kayseri Şube Başkanımız Serhat Çelik 
eşlik etti.
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GENEL BAŞKAN YARDIMCIMIZ ÖZDEMİR,  
KIRIKKALE BELEDİYE BAŞKANI SAYGILI’YI ZİYARET ETTİ

GENEL BAŞKAN YARDIMCIMIZ ÖZDEMİR’DEN, KARAMAN 
BELEDİYESİ ONGUN A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANI 

AŞKAN’A ZİYARET 

Genel Başkan Yardımcımız Halil Özdemir, 21 Aralık 2021 
tarihinde Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı’yı 
makamında ziyaret etti.
Özdemir’e Kırıkkale Şube Başkanımız Fatih Doğan ve Ge-

nel Merkez Teşkilatlanma Uzmanımız Gökhan Demirci-
oğlu eşlik etti.
Genel Başkan Yardımcımız Özdemir ziyarette üyelerimi-
zin durumlarına ilişkin Kırıkkale Belediye Başkanı Saygılı 
ile görüş alışverişinde bulundu.

Teşkilatlanmadan Sorumlu Genel Başkan Yardımcımız 
Halil Özdemir, Karaman Belediyesi Ongun A.Ş. Yöne-

tim Kurulu Başkanı Mustafa Aşkan ve Ongun A.Ş. Ge-

nel Müdürü Turan Uysal’ı makamlarında ziyaret etti.
Özdemir’e ziyaretlerinde; Karaman Şube Başkanımız 
Mehmet Bayrakçı, Genel Başkan Danışmanımız Mus-

tafa Taştekin ve Genel Merkez Teşkilatlanma Uzmanı-
mız Gökhan Demircioğlu eşlik etti.
Üyelerimizin durumlarıyla ilgili görüş alışverişinde bu-

lunan Özdemir, ilgi ve alakalarından ötürü Ongun A.Ş. 
Yönetim Kurulu Başkanı Aşkan ve Ongun A.Ş. Genel 
Müdürü Uysal’a teşekkür etti.

GENEL BAŞKAN YARDIMCIMIZ ÖZDEMİR, 
KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANI IŞIK’I ZİYARET ETTİ 

Genel Başkan Yardımcımız Halil Özde-

mir, 1 Aralık 2021 tarihinde Kütahya Be-

lediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık’ı ziyaret 
etti. 
Genel Başkan Yardımcımız Özdemir’e 
ziyaretinde Kütahya Şube Başkanımız 
Sabahattin Ödemiş eşlik etti.
Özdemir ziyarette Kütahya Belediye 
Başkanı Işık ile üyelerimizin durumlarıy-

la ilgili istişarelerde bulundu. 
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GENEL BAŞKAN YARDIMCIMIZ YILDIZ, MUŞ’TA 
TEMASLARDA BULUNDU

Genel Başkan Yardımcımız Celal Yıldız, 5 
Ağustos 2021 tarihinde Muş’ta temas-

larda bulundu. Yıldız’a ziyaretlerinde 
Muş Şube Başkanımız Yaşar Kalır ve Ge-

nel Merkez Teşkilatlanma Uzmanlarımız 

M. Zeki Özen ve Mustafa Taştekin eşlik 
etti. Genel Başkan Yardımcımız Yıldız, ilk 
olarak Muş Belediye Başkan Yardımcısı 
Muhterem Bozkurt’u ziyaret etti. Muş 
Belediye Başkan Yardımcısı Bozkurt ile 

üyelerimizin durumlarıyla ilgili görüşen 
Yıldız, Muş Belediyesi’nin örnek çalış-

malara imza attığını belirterek, görev 
yapan tüm emekçilere görevlerinde ba-

şarılar diledi.

YILDIZ, MUŞ ŞUBE’MİZİ ZİYARET 
ETTİ
Mali İşlerden Sorumlu Genel Başkan 
Yardımcımız Celal Yıldız, Muş temasla-

rını şubemizi ziyaret ederek devam et-
tirdi. Muş Şube’mizin çalışmalarıyla ilgili 
Muş Şube Başkanımız Yaşar Kalır’dan 
bilgi alan Yıldız, Muş Şube’mizin yıllardır 
güçlü bir şekilde yoluna devam ettiğini 
söyledi.

Tatvan Temsilcimiz Ayhan Uygun ile de 
bir süre bir araya gelen Yıldız, temsilci-
mize görevlerinde başarılar diledi.

GENEL BAŞKAN YARDIMCIMIZ YILDIZ, İSTANBUL 14 NO’LU 
ŞUBE YÖNETİMİMİZLE BİR ARAYA GELDİ

Mali İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardım-

cımız Celal Yıldız, 24 Ağustos 2021 tarihinde 
İstanbul 14 No’lu Şube Yönetim Kurulu Üye-

leri’mizle bir araya geldi. Genel Başkan Yar-
dımcımız Yıldız, İstanbul 14 No’lu Şube’mizin 
17 Ağustos 2021 tarihinde gerçekleştirilen 
1. Olağan Genel Kurulu Seçimleri sonucunda 
Şube Başkanlığı’mıza seçilen Kürşad Çakmak 
ve Şube Başkan Yardımcılarımız Alaaddin Sa-

vaş, Uğur Kır ve Recep Kaya’ya görevlerinde 
başarılar diledi.
İstanbul 14 No’lu Şube Yönetimimiz de Yıldız’a 
desteklerinden ötürü teşekkür etti.
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GENEL BAŞKAN YARDIMCIMIZ YILDIZ, DİYARBAKIR VE 
ŞANLIURFA ŞUBELERİ’MİZİ ZİYARET ETTİ

Genel Başkan Yardımcımız Celal Yıldız, 
Diyarbakır ve Şanlıurfa Şube Başkanlık-

larımızı ziyaret etti.
Diyarbakır Şube Başkanımız Ercan Kah-

raman ve Şanlıurfa Şube Başkanımız 
Seydi Eyyüpoğlu ile şubelerimizin ça-

lışmalarıyla ilgili bir süre sohbet eden 

Genel Başkan Yardımcımız Yıldız, şube-

lerimizin yapacağı yeni örgütlenme ça-

lışmalarıyla Sendikamızı bölgede daha 
da güçlü konuma getireceklerini belirtti.
Diyarbakır Şube Başkanımız Kahraman 
ve Şanlıurfa Şube Başkanımız Eyyüpoğ-

lu da ziyaretlerinden ötürü Yıldız’a te-

şekkür ettiler. Ziyaretlerde Şanlıurfa 2 
No’lu Şube Başkanımız Bozan İzol, Ge-

nel Merkez Teşkilatlanma Uzmanımız 
M. Zeki Özen ile Diyarbakır ve Şanlıurfa 
Şube’miz yönetim kurulu üyeleri de bu-

lundu.

GENEL BAŞKAN YARDIMCIMIZ ÖZDEMİR, 
YOZGAT ŞUBE’MİZİ ZİYARET ETTİ

GENEL BAŞKAN YARDIMCIMIZ ÖZDEMİR’DEN 
SİVAS ŞUBEMİZE ZİYARET

Genel Başkan Yardımcımız Halil Özdemir, 28 Eylül 2021 tari-
hinde Yozgat Şube Başkanlığı’mızı ziyaret etti.
Yozgat Şube Başkanımız Ferman Zararsız ile üyelerimizin du-

rumlarıyla ilgili istişarelerde bulunan Genel Başkan Yardımcı-
mız Özdemir, şubemizin çalışmaları hakkında bilgi aldı.
Ziyarette Yozgat Şube Başkan Yardımcılarımız ve Genel Merkez 
Teşkilatlanma Uzmanımız Gökhan Demircioğlu da yer aldı.

Genel Başkan Yardımcımız Halil Özdemir, 28 Eylül 2021 tari-
hinde Sivas Şube Başkanlığı’mızı ziyaret etti.
Sivas Şube Başkanımız Nihat Şimşek ile gündeme dair bir 
süre sohbet eden Genel Başkan Yardımcımız Özdemir, üye-

lerimizin durumlarıyla ilgili şube yönetim kurulu üyelerimiz-

den bilgi aldı.
Ziyarette Genel Merkez Teşkilatlanma Uzmanımız Gökhan 
Demircioğlu da yer aldı.
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GENEL BAŞKAN YARDIMCILARIMIZ ÖZDEMİR VE YILDIZ’DAN, 
ÖZ MADEN-İŞ SENDİKASI’NA ZİYARET

GENEL BAŞKAN YARDIMCIMIZ YILDIZ, 
KÜTAHYA ŞUBE’MİZİ ZİYARET ETTİ

GENEL BAŞKAN YARDIMCIMIZ YILDIZ, 
NALLIHAN BELEDİYE BAŞKANI ÖNTAŞ’I ZİYARET ETTİ

Genel Başkan Yardımcılarımız Halil Özdemir ve Celal Yıldız, 31 
Ağustos 2021 tarihinde Öz Maden-İş Sendikası Genel Başka-

nı Fahrettin Kütükçü ve yönetim kurulu üyelerini yeni genel 
merkez hizmet binalarında ziyaret ederek ‘Hayırlı olsun’ dile-

ğinde bulundu. Ziyarette Genel Sekreterimiz Remzi Karataş 
da yer aldı. Genel Başkan Yardımcılarımız Özdemir ve Yıldız, 
Öz Maden-İş Sendikası yeni hizmet binasının Öz Maden-İş 
Sendikası’na, emekçilere ve tüm HAK-İŞ ailesine hayırlar ge-

tirmesini temenni etti. Öz Maden-İş Sendikası Genel Başka-

nı Fahrettin Kütükçü de ziyaretlerinden ötürü Genel Başkan 
Yardımcılarımıza teşekkür etti.

Genel Başkan Yardımcımız Celal Yıldız, 7 Eylül 2021 
tarihinde Kütahya Şube Başkanlığı’mızı ziyaret etti.
Kütahya Şube Başkanımız Sabahattin Ödemiş ile 
üyelerimizin durumlarıyla ilgili görüş alışverişinde 
bulunan Yıldız, Kütahya Şube’mizi bölgenin en güç-

lü şubelerinden biri haline getirmek istediklerini 
söyledi.
Ziyarette, Kütahya Şube Başkan Yardımcımız Halil 
Yıldız, Kütahya Şube Kadın Komite Başkanı Mine 
Ünsal ve işyeri sendika temsilcilerimiz de yer aldı.

Genel Başkan Yardımcımız Celal Yıldız, 
Nallıhan Belediye Başkanı İsmail Öntaş’ı 
makamında ziyaret etti. Yıldız’a ziyare-

tinde Ankara 5 No’lu Şube Başkanımız 
Murat Demirtaş ve Şube Başkan Yar-
dımcılarımız eşlik etti. Ziyarette Yıldız ve 
Öntaş, üyelerimizin durumlarıyla ilgili 

istişarelerde bulundu.
YILDIZ, TEMSİLCİLER TOPLANTISINA 
KATILDI
Mali İşlerden Sorumlu Genel Başkan 
Yardımcımız Celal Yıldız, Nallıhan Be-

lediye Başkanı ziyareti sonrası Ankara 
5 No’lu Şube’mizin düzenlediği temsil-

ciler toplantısına katıldı. Üyelerimizin 
sorun ve talepleriyle ilgili iş yeri sendika 
temsilcilerimizle görüşen Yıldız, yaptık-

ları görevlerden ötürü temsilcilerimize 
teşekkür etti.
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HİZMET-İŞ’TEN ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKAN 
YARDIMCISI SOYSAL’A HAYIRLI OLSUN ZİYARETİ

GENEL BAŞKAN YARDIMCIMIZ YILDIZ, 
ÇORUM ŞUBE’MİZİ ZİYARET ETTİ

GENEL BAŞKAN YARDIMCIMIZ YILDIZ’DAN, 
TRAKYA ŞUBE’MİZE ZİYARET

Genel Sekreterimiz Remzi Karataş ve Yozgat Şube Baş-

kanımız Ferman Zararsız, 21 Eylül 2021 tarihinde Ça-

lışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Opr. Dr. Er-
tuğrul Soysal’ı makamında ziyaret ederek ‘Hayırlı olsun’ 
dileğinde bulundu.
Ziyarette, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı 
Opr. Dr. Ertuğrul Soysal’a Türk Bayrağı tablosu hediye 
edildi.

Genel Başkan Yardımcımız Celal Yıldız, 22 Eylül 
2021 tarihinde Çorum Şube Başkanlığı’mızı ziya-

ret etti.
Ziyarette Çorum Şube Başkanımız Mustafa Köroğ-

lu ve Genel Başkan Yardımcımız Yıldız, üyelerimi-
zin durumlarıyla ilgili istişarelerde bulundu.

Genel Başkan Yardımcımız Celal Yıldız, 27 Eylül 2021 ta-

rihinde Trakya Şube Başkanlığı’mızı ziyaret etti.
Trakya Şube Başkanımız Aykut Aktemur ile şubemizin 
çalışmalarıyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Yıldız, 
Trakya Şube’mizin yeni hizmet binasının tüm emekçile-

re hayırlı olması dileğinde bulundu.
Ziyarette Öz Sağlık-İş Sendikası Tekirdağ Şube Başkanı 
Elif Sağlam da yer aldı.
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Genel Başkanımız Mahmut Arslan, HAK-
İŞ Genel Başkan Yardımcısı ve Sendika-

mız Genel Başkan Vekili Av. Hüseyin Öz 
ve Genel Başkan Yardımcılarımız Celal 

Yıldız, Halil Özdemir ve Mehmet Kes-

kin ile birlikte 22 Aralık 2021 tarihinde 
Sakarya Şube Başkanımız Mehmet Me-

sut Gökdemir’in abisi Hasan Ali Gökde-

mir’in cenaze törenine katıldı. Cenaze 
törenine; Genel Başkanımız Mahmut 
Arslan, HAK-İŞ Genel Başkan Yardım-

cısı ve Sendikamız Genel Başkan Vekili 
Av. Hüseyin Öz, Genel Başkan Yardım-

cılarımız Celal Yıldız, Halil Özdemir ve 
Mehmet Keskin, HAK-İŞ Genel Başkan 
Yardımcısı Dr. Osman Yıldız, şube baş-

kanlarımız, HAK-İŞ’e bağlı sendikaların 
yöneticileri ve merhum Hasan Ali Gök-

demir’in yakınları başta olmak üzere 
çok sayıda vatandaş katıldı. Genel Baş-

kanımız Mahmut Arslan, merhum Ha-

san Ali Gökdemir’e yüce Allah’tan rah-

met, Sakarya Şube Başkanımız Mehmet 
Mesut Gökdemir başta olmak üzere ai-
lesine ve sevenlerine sabır ve başsağlığı 
dileğinde bulundu.

Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 14 Aralık 2021 
tarihinde Sendikamız Genel Merkez Satın Alma Biri-
mi personellerimizden Ferhat Işık’ın babası Ahmet 
Işık’ın cenazesine katıldı.
Cenaze törenine Genel Başkanımız Mahmut Arslan’ın 
yanı sıra Genel Başkan Yardımcımız Celal Yıldız, Genel 
Sekreter Vekilimiz Av. Oğuz Aksoy, sendika çalışanla-

rımız ve merhumun yakınları katıldı.

SAKARYA ŞUBE BAŞKANIMIZ GÖKDEMİR’İN  
ACI GÜNÜNDE YANINDA OLDUK

ARSLAN, PERSONELİMİZ FERHAT IŞIK’IN BABASININ  
CENAZE TÖRENİNE KATILDI

HAK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı ve Sen-

dikamız Genel Başkan Vekili Av. Hüseyin 
Öz’ün amcası vefat etti. Merhum Yunus 
Öz’ün cenazesi 2 Ocak 2022 günü öğle 

namazına müteakip Samsun’un Çar-
şamba ilçesinde dualar eşliğinde def-
nedildi. Merhum Yunus Öz için düzenle-

nen cenaze törenine Genel Başkanımız 
Mahmut Arslan, Genel Başkan Vekilimiz 
Av. Hüseyin Öz, şube başkanlarımız, 
Sendikamız Personelleri, Genel Başkan 
Vekilimiz Öz’ün ailesi ve yakınları katıldı.
Merhuma Allah’tan rahmet, Genel 
Başkan Vekilimiz Av. Hüseyin Öz başta 
olmak üzere ailesine, sevenlerine ve ya-

kınlarına başsağlığı dileriz.

GENEL BAŞKAN VEKİLİMİZ ÖZ’ÜN ACI GÜNÜ
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ARSLAN, TRAKYA ŞUBE’MİZİN GENEL KURULU’NA 
TELEKONFERANSLA KATILDI

Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 1 
Haziran 2021 tarihinde video konfe-

rans yöntemiyle Trakya Şubemizin 1. 
Olağan Genel Kurulu’na katıldı.
Genel Kurula, HAK-İŞ Genel Başkan 
Yardımcısı ve Genel Başkan Vekilimiz 
Av. Hüseyin Öz, Süleymanpaşa Beledi-
ye Başkanı Cüneyt Yüksel, Genel Baş-

kan Yardımcılarımız Halil Özdemir ve 
Celal Yıldız, Tekirdağ Şube Başkanımız 
Aykut Aktemur, Çanakkale Şube Baş-

kanımız Vedat Yılmaz, İstanbul 1 No’lu 
Şube Başkanımız Mustafa Canpolat, İs-

tanbul 4 No’lu Şube Başkanımız Yücel 
Fırat, İstanbul 5 No’lu Şube Başkanımız 
Mustafa Şişman, İstanbul 7 No’lu Şube 
Başkanımız Nizamettin Yurul, Genel 
Merkez Kadın Komitemiz Başkanı Hati-

ce Ayhan, delegeler ve basın mensup-

ları katıldı.
Genel Kurul, Genel Başkan Yardımcımız 
Celal Yıldız’ın divan başkanlığında ger-
çekleştirildi.

ARSLAN: TRAKYA ŞUBE’MİZ, KISA 
ZAMANDA HAK ETTİĞİ YERE 
ULAŞACAK
Genel Başkanımız Mahmut Arslan, Ge-

nel Kurul’a telekonferans yöntemiyle 
katıldı. Trakyalı emekçilere daha kaliteli 
hizmet verebilmek için Edirne ile Tekir-

dağ İl Başkanlıkları’mızın Trakya Şube 
Başkanlığı adı altında birleştirildiğini 
kaydeden Arslan, Trakyalı emekçilere 
HAK-İŞ ve HİZMET-İŞ’e teveccühlerin-

den dolayı teşekkür etti.
Trakya Şube’mizin bölge şubesi olarak 
hizmete açıldığını kaydeden Arslan, 
Trakya Şube’mizin bütün imkânlarıy-

la bölge şubesi olarak yeni başarılara, 
yeni hedeflere yürüyeceğini söyledi.
Sendikamızın en büyük işçi sendikası 
olarak tüm emekçilere ulaşmak mec-

buriyetinde olduğunu belirten Arslan, 
“Bu mecburiyetimizin gereği, Trakya’da 
şu an sayımız yetersiz olsa da bu böl-

gede güçlü bir şubemizin olması hepi-
miz için sendikamızın sorumluluklarını 
yerine getirme açısından son derece 
önemli ve anlamlıdır. O nedenle Trak-

ya’daki arkadaşlarımızı büyük bir so-

rumluluk beklemektedir” dedi.

TÜM EMEKÇİLERİN HAK-İŞ’Lİ OLMASI 
İÇİN ÇALIŞIYORUZ
Tekirdağ, Edirne ve Kırklareli’nde 
HAK-İŞ bayrağını dalgalandırmak iste-

diklerini ifade eden Arslan, “HAK-İŞ’i 
en ücra köşeye kadar taşımak, bütün 
emekçilerin HAK-İŞ’li olması için çaba 
sarf etmek hepimizin sorumluluğudur. 
Ülkemizin bütün emekçilerinin HAK-

Genel Başkanımız Mahmut Arslan, video konferans yöntemiyle Trakya Şubemizin  
1. Olağan Genel Kurulu’na katıldı.
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İŞ’li olması için çabalarımızı artırarak 
sürdürmemiz gerekiyor. Önümüzde en-

geller olabilir ama engelleri aşmak için 
mücadele edeceğiz, engellere teslim 
olmayacağız” şeklinde konuştu.

YERYÜZÜNÜN TÜM MAZLUMLARI İLE 
DAYANIŞMA İÇİNDEYİZ
HAK-İŞ ve HİZMET-İŞ olarak ülkemizin, 
bölgemizin ve küremizin bütün mağ-

durlarına, mazlumlarına ve emekçileri-
ne borcumuz olduğunu ifade eden Ars-

lan, şöyle konuştu: “Yeryüzünün tüm 
mağdur ve mazlumlarıyla dayanışma 
içerisindeyiz. HAK-İŞ’i farklı kılan budur. 
Eğer Gazze’de İsrail terör devletinin 
saldırılarında şehit olan ve gazi olan 
çocukların, kadınların, yaşlıların acısını 
yüreklerimizde hissedemezsek bu, bi-
zim için HAK-İŞ sorumluluğunu yerine 
getiremedik demektir. Suriye’de zulüm-

den kaçarak ülkemize sığınan kardeş-

lerimizle empati kuramazsak, Irak’ta 
yaşananlara kayıtsız kalırsak, Yemen’de 
bir lokma ekmeğe muhtaç olan kardeş-

lerimizin acısını hissetmezsek, bize dü-

şen sorumluluğu yerine getiremiyoruz 
demektir. HAK-İŞ bir yandan ülkemiz 
için mücadele ederken, bir yandan da 
yeryüzünün tüm mazlumları ile daya-

nışma içindedir. HAK-İŞ olarak bu ülke-

nin tarihine, inançlarına, kültürüne ve 
tüm müktesebatına sahip çıkıyoruz.”

“ÜLKEMİZİN POTANSİYELİNE 
GÜVENİYORUZ”
Türkiye’nin mazlumlara kucak açtığı-
nı ifade eden Arslan, “Tüm zorluklara 
rağmen ‘Güçlü bir Türkiye’ olarak yo-

lumuza devam etmek için üzerimize 
düşen sorumluluğu yerine getiriyoruz. 
Bir taraftan haklarımızı talep ederken, 
diğer taraftan da devletimize ve mille-

timize sahip çıkıyoruz. Felaket tellallığı 
yaparak ülkemize zarar vermek isteyen 
zihniyetin karşısındayız. Sorunları çöze-

bilecek bir devletimiz ve hükümetimiz 
var. Ülkemizin potansiyeline güveniyo-

ruz” şeklinde konuştu.

GENEL BAŞKAN VEKİLİMİZ ÖZ: 
“TAŞERON MESELESİNİN ÇÖZÜMÜ 
İÇİN ÇOK MÜCADELE ETTİK”
Taşeron meselesinin çözümü için çok 
fazla mücadele edildiğini aktaran HAK-
İŞ Genel Başkan Yardımcısı ve Genel 
Başkan Vekilimiz Av. Hüseyin Öz, “HAK-
İŞ olarak, taşeron siteminin kamudan 
tasfiye edilmesi için kongre kararları 
aldık. 11 Eylül 2014 tarihinde 6552 
Sayılı Kanun’un çıkmasıyla birlikte sen-

dikalı olmanın önünde engeller kalktı. 

Çalışanlarımızın kıdem, fazla mesai 
ve ücret gibi haklarının teminat altına 
alındığı bir süreç oldu. Cumhurbaşkanı-
mız Recep Tayyip Erdoğan, 2017 yılının 
aralık ayında TBMM Genel Kurulu’nda 
taşeron konusunun Türkiye gündemin-

den çıkarıldığını açıkladı. Bu düzenle-

meyle birlikte Cumhuriyet tarihimizin 
en büyük reformu gerçekleşmiş oldu” 
dedi.

TRAKYA ŞUBESİ’NE SEÇİLECEK 
YÖNETİMİ YOĞUN BİR DÖNEM 
BEKLİYOR
Trakya havzasının tarımıyla ve sanayi-
siyle ülkemiz için önemli bir yer arz etti-

ğini belirten Genel Başkan Vekilimiz Öz, 
“Bu bölgede yalnızca belediye çalışan-

larımız yok. Sanayi sektöründe, hizmet 
sektöründe çalışan binlerce arkadaş-

larımız var. Sendikalarımız tarafından 
ulaşılmayı bekleyen, bizden umut bek-

leyen binlerce emekçi arkadaşımız var. 
Biz, kendi alanımız dışında bu arkadaş-

larımıza da elimizi açmalı ve onlarla da 
bu yolculuğu sürdürmeliyiz. Şubemize 
yeni seçilecek olan arkadaşlarımızın ça-

lışmalarına bu alanlarda yoğunluk ver-
mesini bekliyoruz” şeklinde konuştu.
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ÇAĞRI MERKEZİ’MİZ KURULDU
Sendikamız bünyesinde bir ‘Çağrı Mer-
kezi’ kurulduğunu ifade eden Öz, “Çağrı 
Merkezimiz, Kurumsal İletişim Dairemiz 
bünyesinde faaliyetlerine başladı. Çağrı 
Merkezimiz, sizlerden gelen çağrılara 
ivedilikle cevap vererek, üyelerimizin 
sorunlarını ve taleplerini ilgili birimlere 
aktaracak ve sorunların en hızlı şekilde 
çözülmesi için çalışma yürütecekler. Ça-

lışanlarımızın sendikamızdan ve iş yaşa-

mından beklentilerini tespit edeceği-
miz memnuniyet anketimiz de yakında 
sizlere ulaşacak. Çağrı Merkezimize ve 
anketimize sizlerin de önemle destek 
vermesini bekliyorum” dedi.

YILDIZ: “NE SÖYLÜYORSAK, NE 
KONUŞUYORSAK MUTLAKA YERİNE 
GETİRİRİZ”
Trakya Şube’mizin 1. Olağan Genel 
Kurulu’nun divan başkanlığı görevini 
yapan Genel Başkan Yardımcımız Celal 
Yıldız, HAK-İŞ ve HİZMET-İŞ’in her za-

man emekçilerden yana bir yol haritası 
izlediğini belirterek, “HAK-İŞ/HİZMET-İŞ 
Sendikası’nın 43 yıllık mücadelesinde 
üyelerine zerre kadar zararı olmamıştır. 
Bundan asla endişeniz olmasın. Sizleri 

aldatan bir zihniyetin yanında değilsi-
niz. Ne söylüyorsak, ne konuşuyorsak 
mutlaka yerine getiririz. Bu duygu ve 
düşüncelerle Genel Kurul’umuzun ha-

yırlara vesile olmasını diliyor, yeni se-

çilecek arkadaşlarımıza görevlerinde 
başarılar diliyorum.” dedi.

ÖZDEMİR: “HAK-İŞ OLARAK GECE-
GÜNDÜZ ÇALIŞARAK BU ÇATIYI 
BÜYÜTECEĞİZ”
Genel Başkan Yardımcımız Halil Özde-

mir ise yaptığı konuşmasında “Trak-

ya’da büyük bir mücadele var. Bu müca-

delede emeği geçen herkese teşekkür 
ediyoruz. Trakya’daki üyelerimiz bun-

dan sonra daha büyük bir ailedir. Son-

raki hedefimiz, HAK-İŞ’e ve HİZMET-İŞ’e 
bağlı olmayan kardeşlerimizle aynı safta 

buluşmak. HAK-İŞ olarak gece gündüz 
çalışarak bu çatıyı büyüteceğiz. HAK-İŞ 
ve HİZMET-İŞ çatısı altında her zaman 
güvendesiniz. HAK-İŞ ve HİZMET-İŞ hiç-

bir zaman emekçilerin boynunu bük-

türmez. HAK-İŞ ve Sendikamız, bugün-

lere mücadelede önüne çıkan engelleri 
bir bir aşarak gelmiştir. Allah birlik ve 
beraberliğimizi bozmasın” dedi.

YÜKSEL: “ARKADAŞLARIMIZLA DAHA 
FAZLA ÇALIŞARAK ŞEHRİMİZİ DAHA 
GÜZEL YERLERE TAŞIYACAĞIZ”
Genel Kurul’un hayırlı olması temenni-
sinde bulunarak sözlerine başlayan Sü-

leymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt 
Yüksel ise, “Sendikalar, çalışanların hak-

larını daha net, daha yüksek perdeden 
anlatabildikleri en güzel kurumlardan 
biridir. HAK-İŞ/HİZMET-İŞ ile birlikte 
belediyemizde sözleşmemizi elimizden 
geldiği imkânlar doğrultusunda yaptık. 
Arkadaşlarımızla daha fazla çalışarak 
şehrimizi daha güzel yerlere taşıyaca-

ğız. Sendikacılık samimiyet gerektirir. 
HAK-İŞ bir dava uğruna kurulmuş, sen-

dikalarını, çalışma arkadaşlarını ve iş 
yerlerini iyi yerlere taşıma sorumluluğu 
üstlenmiş bir Konfederasyon. HAK-İŞ/
HİZMET-İŞ Sendikamızın genel başkanı-
na ve tüm sendikacı arkadaşlara teşek-

kür ediyorum. Genel Kurul’unuz hayırlı 
olsun” dedi. Sendikamız Genel Merkez 
Kadın Komite Başkanı Haitice Ayhan ise, 
“İnanıyorum ki kadın üyelerimiz dünya-

da haksızlığa uğrayan her kadının yanın-

da olmaya, sendikal faaliyetlerde daha 
belirleyici karar aktörleri durumunda 
olmaya devam edeceklerdir. Kadınları-
mızın başta sendikal faaliyetler olmak 
üzere; karar ve temsil mekanizmalarına 
katılımının arttırılması, ülkemiz ve sen-

dikamız adına büyük önem taşımakta-

dır. Kadınlarımızın, yeniden yazılacak 
tarihe, yeniden hazırlanan coğrafyalara 
yeni ufuklar açmasını diliyorum” şeklin-

de konuştu.

ŞUBE BAŞKANLIĞINA AKTEMUR 
SEÇİLDİ
Gerçekleştirilen Genel Kurul’da Trakya 
Şube Başkanlığı’mıza Aykut Aktemur 
seçilirken, Şube Başkan Yardımcılarımız 
Hasan Sekmen ve Serdar Ateş oldu. 
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DENİZLİ ŞUBE’MİZİN GENEL KURULU BİRLİK VE 
BERABERLİK İÇİNDE GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Denizli Şube’mizin 5. Olağan Genel Ku-

rulu, Covid-19 önlemlerine uygun ola-

rak 22 Haziran 2021 tarihinde gerçek-

leştirildi.
Genel kurula HAK-İŞ Genel Başkan Yar-
dımcısı ve Genel Başkan Vekilimiz Av. 
Hüseyin Öz, Genel Başkan Yardımcıla-

rımız Halil Özdemir ve Mehmet Keskin, 
Denizli Büyükşehir Belediyesi Başkan 
Vekili Ali Değirmenci, Pamukkale Be-

lediye Başkanı Avni Örki, Denizli Şube 
Başkanımız Sezai Söylemez, Uşak Şube 
Başkanımız Recep Sorkun, Manisa Şube 
Başkanımız Turan Karafil, İzmir Şube 
Başkanımız Gültekin Şimşek, Antalya 
Şube Başkanımız M. Talha Kandil, Afyon 
İl Başkanımız Kemal Erkuş, BBP Denizli İl 
Başkanı İsmail Karateke, HAK-İŞ’e bağlı 

sendikaların Denizli İl Başkanları, Sendi-
kamız Genel Merkez Kadın Komite Baş-

kanı Hatice Ayhan, Denizli Şube’mizin 
delegeleri ve basın mensupları katıldı.

Genel Kurul, Genel Başkan Yardımcımız 
Halil Özdemir’in divan başkanlığında 
gerçekleştirildi.

GENEL BAŞKANIMIZ ARSLAN’IN 
MESAJI OKUNDU
Saygı duruşu ve İstiklâl Marşı’yla devam 
eden Genel Kurul’da Genel Başkanımız 
Mahmut Arslan’ın mesajı okunarak, 
tebrik ve temennileri paylaşıldı.

Taşeron sisteminin kaldırılmasının Türki-
ye çalışma hayatının en büyük reformu 
olduğunu belirten Genel Başkan Vekili-
miz Av. Hüseyin Öz, “Denizli Şube’mizin 

4. Olağan Genel Kurulu’nu icra ederken 
umutlarımız, beklentilerimiz vardı. Ça-

lışanlarımızın kadro beklentileri vardı. 
Aradan geçen kısa bir süre içerisinde 
hayallerimizin birçoğunu gerçekleştir-
dik. O gün reformun gerçekleşeceğini 
ve çalışanlarımızın kamu kurumlarına 
yerleştirileceğini söylemiştik. Hamdol-
sun bugün burada kadro alan arkadaş-

larımızla bir araya gelebildik” dedi.

“TAŞERON ÇALIŞMALARINDA 
ÖRGÜTLENMEYE İLK AYDIN’DA 
BAŞLADIK”
Sendikamızın taşeron çalışmalarında 
örgütlenmeye ilk Aydın’da başlandığını 
hatırlatan Öz, “Taşeronda çalışan arka-

daşlarımızın umutlarını ayakta tutmak 
ve geleceğini inşa etmek adına ilk çalış-

maları Aydın’da başlattık. O zamanlar-
da arkadaşlarımızın tek isteği izinlerini 
kullanabilmek, kıdem tazminatlarını al-
mak, ücretlerini garanti altına almaktı. 
Artık bunların hepsi geride kaldı. Şimdi 
sözleşmelerimizi imzalıyoruz. Bu tab-

lonun gerçekleşmesinde emeği geçen 
Genel Başkanımız Sayın Mahmut Ars-

lan’a ve kadro çalışmalarının mimarı 
Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip 
Erdoğan’a huzurlarınızda teşekkür edi-
yorum. Bugün Denizli Büyükşehir Be-

lediye’mizden, PERAŞ’dan, Pamukkale 

Denizli Şube’mizin 5. Olağan Genel Kurulu, Covid-19 önlemlerine 
uygun olarak gerçekleştirildi.



110

ŞUBE GENEL KURULLARI

Belediye’mizin personel şirketinden, Af-
yon’dan, Muğla’dan, Aydın’ın ilçelerin-

den kadrolu arkadaşlarımızla birlikteyiz” 
diye konuştu.

“TAŞERON SİTEMİNİN KAMUDAN 
TASFİYE EDİLMESİ İÇİN ÇOK ÇALIŞTIK”
Taşeron meselesinin çözülmesi için sen-

dikamız ve konfederasyonumuz tarafın-

dan yoğun mücadele verildiğini belirten 
Öz, “2008 yılından 2014 yılına kadar 
yaptığımız tüm gayretler neticesinde ça-

lışmalarımız ilk meyvelerini 2014’te ver-
di. O güne kadar Konfederasyonumuz 
HAK-İŞ ve Sendikamız HİZMET-İŞ çok 
büyük adımlar attı. 35. kuruluş yıl dö-

nümümüzde ‘Hakkın Bize Emanet, Seni 
Sendika Korur’ sloganıyla büyük bir top-

lantı organize ettik. Türkiye genelinden 
binlerce arkadaşımız katıldı. 2014 yılın-

da 6552 sayılı kanun yürürlüğe girdi. Bu 
kanun çıkarılana kadar 60 gün TBMM’de 
nöbet tuttuk, biz de katkı sağladık” dedi.
6552 sayılı kanunun yürürlüğe girme-

siyle yeni hakların kazanıldığını belirten 
Öz, “Bu kanunla birlikte ihale süreçleri 1 
yıldan 3 yıla çıkarıldı, kıdem tazminatları 
ve ücretleri kamu kurumlarının teminatı 
altına alındı. O düzenleme ile beraber 
Türkiye Cumhuriyeti tarihinde ilk defa, 
alt işveren firmalarda çalışan arkadaş-

larımız adına imzalanacak toplu iş söz-

leşmelerinden doğan farkların fiyat farkı 
olarak asıl işverenler tarafından öden-

mesi benimsendi. Bu yeni bir müjdenin 
habercisi oldu. Bu zor süreçleri sizlerle 
beraber, ülkemizin dört bir yanında çalı-
şan arkadaşlarımızla beraber yılmadan, 
yorulmadan hep beraber ilmek ilmek 
dokuduk” diye konuştu.

“ZORLUKLARI HEP BERABER 
AŞACAĞIZ”
Denizli’nin tarihiyle kültürüyle, tekstiliy-

le, sanayisiyle çok özel bir şehir olduğu-

nu aktaran Genel Başkan Vekilimiz Öz, 
“Denizli’de örgütlenmek çok kolay bir iş 
değil, umuyorum bundan sonra bu zor-
luğu hep beraber aşacağız” dedi.
Toplu iş sözleşmesi süreçlerinin çeşitli 
aşamaları olduğunu belirten Öz, “Söz-

leşme süreçleri bazen stresli, bazen de 
çok keyifli olur. Biz Denizli’de bu süreç-

lerin hepsini yaşadık. Tüm dünya ile bir-
likte ülke olarak zor bir dönemden geçi-
yoruz. Bir buçuk senedir bu zor sürecin 
içerisinden geçiyoruz. Bütün bu zorlu-

ğun içerisinde biz de çalışmalarımızı sür-
dürdük. Şehrimizi temizlemeye devam 
ettik, asfaltlarımızı yaptık, park ve bah-

çelerimizi temizlemeye devam ettik. Bu 
süreç içerisinde bunca zorluğa rağmen 
Osman Zolan Bey ve Avni Orki Bey elle-

rinden gelenin en iyisini yapmak için her 
türlü gayreti ortaya koydular. Ben, çalı-
şanlarımız adına kendilerine teşekkür 
ediyorum. PERAŞ A.Ş. ve diğer şirketler-
de bugünün ekonomik koşulları içerisine 

yapabileceğimiz sözleşmelerin en iyisini 
yaptık ve sözleşmelerimizi imzaladık. 
Bundan sonraki sözleşme dönemlerinde 
daha iyi sözleşmelere hep beraber imza 
atacağız. Merdivenin ilk basamağını çık-

tık. Bundan sonra daha çok imkânlara 
sahip, daha fazla hakların alındığı söz-

leşmeler yapacağız” diye konuştu.
Genel Kurul’un HAK-İŞ camiasına, Sen-

dikamız HİZMET-İŞ’e hayırlar getirmesi 
temennisinden bulunarak sözlerine baş-

layan Genel Başkan Yardımcımız Halil 
Özdemir, “Allah bizlere, birlik beraberlik 
içerisinde böylesi güzel genel kurullar 
yapmayı nasip etsin. Denizli Şube’mi-
zin 6 bin üyesi var. Şube Başkanımızın 
gösterdiği üstün gayretlerden ötürü te-

şekkür ediyoruz. HAK-İŞ/HİZMET-İŞ Sen-

dikası’nın genel kurulları, üyelerimize 
daha iyi hizmet edebilmek için birlik ve 
beraberlik içerisinde, kavga dövüş olma-

dan gerçekleştiriliyor” dedi.
HİZMET-İŞ’in genel kurullarının bir bay-

rak yarışı olduğunu belirten Özdemir, 
“Bizim genel kurullarımız bir bayrak yarı-
şıdır. Bayrak yarışında göreve yeni gelen 
arkadaşımız bayrağı devraldığı yerden 
yarışa devam eder. Ayrılan arkadaşla-

rımız ise Konfederasyonumuz HAK-İŞ’e 
ve Sendikamız HİZMET-İŞ’e gönülden 
bağlıdır ve çalışmaya devam eder, küs-

lük yaşanmaz. Biz diğer sendikalar gibi 
kavgadan gürültüden yana olmadık. 
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Bu şekilde sendikacılık kimseye bir şey 
kazandırmadı. HAK-İŞ/HİZMET-İŞ’in ol-
duğu yerde işçilerin hakları her şeyden 
önce gelir. Biz ‘Önce İnsan, Önce Emek’ 
diyerek çıktığımız bu yolda bütün gücü-

müzü emekçilerimize adadık. Sizler var-
sanız biz varız, sizlerin sayesinde zirveye 
çıktık. 240 bin üyemizle Türkiye’nin en 
büyük sendikası olduk. İnşallah yeni se-

çilecek yönetim ile Denizli’de büyümeye 
devam edeceğiz. Genel kurulumuz ha-

yırlı olsun” diye konuştu.

KESKİN: “DÜNYADA VE TÜRKİYE’DE 
EŞİ BENZERİ BULUNMAYAN BİR 
MÜCADELE İÇİNE GİRDİK”
Denizli’nin Sendikamız için önemli bir 
yerde olduğunu belirten Genel Başkan 
Yardımcımız Mehmet Keskin, “Pandemi 
döneminde birçok zorlukla karşılaştık. 
Bu zor günlerde sağlık çalışanlarımı-
zı hep birlikte alkışladık ama alkışı hak 
eden bir grup daha var. Belediyelerimiz 
bünyesinde çalışan emekçilerimiz de en 
az sağlık çalışanlarımız kadar alkışı hak 
ediyor. Herkesin evde kaldığı dönemde 
belediye çalışanlarımız fedakârca çalıştı-

lar. Bu dönemde hiç geri adım atmadan 
çalışan belediye çalışanlarına teşekkür-
lerimizi sunuyoruz” dedi. 
Sendikamızın ülkemizde yerleştirmeye 
çalıştığı bir anlayışın olduğunu belirten 
Keskin, “Biz HİZMET-İŞ olarak, kavga 
etmeden de hak mücadelesinin verile-

bileceğini göstermeye çalışıyoruz. Sen-

dikamız 2019 yerel seçimleri sonrası bir 
sürü olumsuzlukla karşılaştı. Bir gecede 
bir kısa mesajla bin 500 arkadaşımız işle-

rinden edildi. O dönemde sendikamıza 
karşı inanılmaz baskılara girişildi. İstan-

bul’da işten çıkarılan arkadaşlarımız için 
7 ay mücadele ettik. Dünyada ve Türki-
ye’de eşi benzeri bulunmayan bir müca-

dele içine girdik. 

Bir yandan işten çıkarılan üyelerimizin 
işe iadeleri için uğraşırken, bir yandan 
da aynı belediye yönetimi ile 40 bin üye-

mizin toplu iş sözleşme süreçlerini yü-

rüttük. Bizim sendikamızın farkı budur” 
şeklinde konuştu.

DEĞİRMENCİ: “KADRO MESELESİNİN 
HER ZAMAN İÇİNDEYDİK”
Denizli Şube’mizin Genel Kurulu’nun 
hayırlara vesile olmasını dileyen Denizli 
Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Ali 
Değirmenci ise, “Denizli Şubesi’nin ku-

ruluşundan yana hizmet veren herkese 
şükranlarımızı arz ediyoruz. Kadro me-

selesinin biz de her zaman içindeydik. 
Yoğun emekler sonrası böyle güzel bir 
olaya hep birlikte vesile olduk. Taşeron 
işçilerin kadro alma sürecini başlatan 
HAK-İŞ Konfederasyonu’na ve gerçek-

leşmesi için talimat veren Cumhurbaş-

kanı’mıza teşekkürlerimizi sunuyorum” 
dedi.

ÖRKİ: “ÇALIŞANLARIMIZIN ÖRGÜTLÜ 
OLMASINI ÖNEMSEDİK”
Her zaman işçiler için en iyi sözleşme-

lere imza attıklarını belirten Pamukkale 
Belediye Başkanı Avni Örki, “Çalışan-

larımız için bir taraftan terledik, bir ta-

raftan terletildik. Ama sonunda ortaya 
güzel sonuçlar çıkardık. Şehrimize en 
iyi şekilde hizmet etmek adına sendikal 

görüşmelerimizi her zaman önemse-

dik. Her zaman çalışanlarımızın örgütlü 
olmasını önemsedik. Biz hiçbir zaman 
şov peşinde olan, yakıp yıkan sendika-

larla çalışmadık. HİZMET-İŞ gibi barıştan 
yana olan sendikalarla çalışmayı önem-

sedik. Genel kurulunuzun hayırlara vesi-
le olmasını diliyorum” dedi. Her zaman 
Genel Başkanımızın yolunda gitmeye 
çalıştıklarını belirten Sendikamız Genel 
Merkez Kadın Komite Başkanı Hatice 
Ayhan ise, “Sendikal mücadele artık bir 
kadın, bir erkek sendikacılık anlayışın-

dan çıkmıştır. Binlerce kadın üyeye sahip 
bir sendikamız var. Türkiye’nin işkolunda 
onun da en büyük sendikası. Dolayısıy-

la bu kadar kadın üyeye sahip bir sen-

dikanın kadın komitelerine de çok iş 
düşmektedir” şeklinde konuştu. Denizli 
Şube Başkanımız Sezai Söylemez de bir 
selamlama konuşması gerçekleştirerek, 
Genel Kurul’da emeği geçen herkese te-

şekkür etti.

ŞUBE BAŞKANLIĞI’NA SÖYLEMEZ 
SEÇİLDİ
Yapılan Genel Kurul’da Denizli Şube 
Başkanlığı’mıza yeniden Sezai Söylemez 
seçilirken, Şube Yönetim Kurulu Üyelik-

leri’ne Muhammet Ali Oğuz, Özgür Öz-

demir, Tugay Uğur ve Mehmet Köprü 
seçildi.
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DİYARBAKIR ŞUBE’MİZİN 
GENEL KURULU GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Diyarbakır Şube’mizin 1. Olağan Genel 
Kurulu, 29 Haziran 2021 tarihinde ger-
çekleştirildi.
Genel Başkanımız Mahmut Arslan’ın 
videokonferans yöntemiyle katıldığı 
Genel Kurula; HAK-İŞ Genel Başkan Yar-
dımcısı ve Genel Başkan Vekilimiz Av. 
Hüseyin Öz, Genel Başkan Yardımcımız 
Halil Özdemir, Diyarbakır Şube Başka-

nımız Ercan Kahraman, Şanlıurfa Şube 
Başkanımız Seydi Eyyüpoğlu, Şanlıurfa 2 
No’lu Şube Başkanımız Bozan İzol, Adı-
yaman Şube Başkanımız Hasan Kılınç, 
Muş Şube Başkanımız Yaşar Kalır, Elazığ 
Şube Başkanımız Kazım Cavlı, Mardin İl 
Başkanımız Eşref Cihan, Şırnak İl Başka-

nımız Nevzat Usal, Batman İl Başkanımız 
Bünyamin Söğüt, Bingöl İl Başkanımız 
Abdülmecit Akdemir, Siirt İl Başkanımız 
Bahattin Olgaç, Genel Merkez Teşkilat-
lanma Uzmanımız M. Zeki Özen, Genel 
Merkez Kadın Komitemiz Başkanı Hatice 
Ayhan, delegeler ve basın mensupları 
katıldı.

Genel Kurul, Genel Başkan Yardımcımız 
Halil Özdemir’in divan başkanlığında 
gerçekleştirildi.

“DİYARBAKIR ŞUBE’MİZİN GENEL 
KURULU, SENDİKAMIZ AÇISINDAN 
TARİHİ BİR GENEL KURULDUR”
Diyarbakır’da sendikal mücadelemizin 

çeyrek asırdır devam ettiğini belirten 
Genel Başkanımız Mahmut Arslan, “Di-
yarbakır, hem bölgesel, hem de stratejik 
olarak çok öneme sahiptir. Diyarbakır’da 
yoksanız, Güneydoğu’da, Doğu’da yok-

sunuz demektir. O nedenle Diyarbakır 
Şube’miz sadece Diyarbakır için değil, 
bölgedeki diğer iller için de önemli bir 
merkezdir. Diyarbakır Şube’mizin Genel 
Kurulu, sendikamız açısından tarihi bir 
genel kuruldur. Bu genel kurulla birlikte 
HAK-İŞ ve HİZMET-İŞ sancağını ilelebet 
indirmemek üzere yeni bir mücadele 
başlatıyoruz” dedi.

“MÜCADELEMİZE KATKI VERMİŞ 
BÜTÜN KARDEŞLERİMİZE TEŞEKKÜR 
ETMEK İSTİYORUM”
Diyarbakır Şube’mizin kuruluşundan 
bu yana görev yaparak tüm baskı ve 
tehditlere rağmen HAK-İŞ ve HİZMET-İŞ 
davasından kopmayan Diyarbakır Şube 
Başkanımız Ercan Kahraman’a teşekkür 
eden Genel Başkanımız Arslan, “HAK-İŞ 
ve HİZMET-İŞ’in mücadelesine samimi-
yetle katılan hiçbir arkadaşımız, şartlar 
ne olursa olsun bizimle bağını ve ilişkisi-
ni kesmemiştir. Ercan Kahraman ve eki-
bi, bu arkadaşlarımızdan sadece birkaç 
tanesidir. Sendikamıza hizmet etmiş, 
sendikal mücadeleye katkı vermiş, sen-

Diyarbakır Şube’mizin 1. Olağan Genel Kurulu gerçekleştirildi.
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dikal mücadelenin içerisinde ter akıtmış 
kardeşlerimizin şartlar ne olursa olsun 
bu sendikanın bünyesinde yer alması, 
tanınması, takdir edilmesi, görevlendi-
rilmesi ve onlara teşekkür edilmesi ge-

rekiyor.” şeklinde konuştu.

“DİYARBAKIR ANNELERİ’NİN 
MÜCADELESİNİ DESTEKLİYORUZ”
HDP İl Binası önünde yaklaşık iki yıldır 
evlat nöbeti tutan ‘Diyarbakır Anne-

leri’nin mücadelelerinde yanlarında 
olduklarını belirten Arslan, “Bu eylem, 
Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en önemli 
eylemlerinden biridir. Terörle mücadele 
konusunda devletimizin ortaya koyduğu 
kararlı mücadelenin bir parçası olarak, 
evlatlarını zorla ve çeşitli oyunlarla kan-

dırarak dağa çıkaranlara karşı mücadele 
eden anne ve babalar, tüm dünyaya ör-
nek bir mücadele sergiliyorlar. Sadece 
evlatlarının yanlarında olmasını isteyen 
annelerin, babaların bu çığlığını, bu 
feryadını, bu gözyaşlarını görmezden 
gelenlere buradan bir kez daha hatırla-

tıyoruz: Bu mücadele inşallah annelerin 
ve babaların zaferiyle sonuçlanacaktır. 
HAK-İŞ olarak bu mücadeleyi sonuna 
kadar destekliyoruz. Terörün olmadığı, 
silahların konuşmadığı, insanların de-

mokratik haklarını özgürce kullandığı bir 
Türkiye’nin inşa sürecine sonuna kadar 
destek veriyoruz” dedi.

“KADRO KAPSAMI DIŞINDA KALAN 
EMEKÇİLERİN MÜCADELESİNE 
LİDERLİK EDECEĞİZ”
Diyarbakır’ın hep doğrunun ve Hakk’ın 
temsilcisi olduğunu belirten Arslan, 
“Maalesef KİT’ler başta olmak üzere 
kadro düzenlemesinden yararlanama-

mış arkadaşlarımız var. Onların müca-

delesini yapmak bize düşüyor. Nasıl ki 
1 milyona yakın arkadaşımızın kadro al-

masına öncülük yaptıysak, kadro alama-

yan 80-100 bin civarında arkadaşımızın 
mücadelesine de liderlik edeceğiz. Kad-

ro alamayan emekçilerimizin Yüksek Ha-

kem Kurulu’ndan toplu iş sözleşmelerini 
çıkararak sendikamızla olan bağlarını 
güçlendirmeye, nihai hedefte de kad-

rolarını alma konusunda mücadeleye 
kararlıyız” ifadelerini kullandı.

“HAK-İŞ’İN DAYANDIĞI TOPLUM 
TABANI ÇOK GENİŞTİR”
HAK-İŞ ve HİZMET-İŞ’li olmanın ayrıcalık 
olduğunu belirten Arslan, “Bu mücade-

lemize destek veren, dua eden, bu mü-

cadelenin başarısıyla övünen, başarısız-

lığıyla üzülen milyonlarca HAK-İŞ’li var. O 
yüzden HAK-İŞ’in üye sayısını 7 milyona 
çıkarmamız gerekiyor. HAK-İŞ’e destek 
veren milyonların olduğunu unutmayın. 
HAK-İŞ’in dayandığı toplum tabanı çok 
geniştir. Üye sayımızla asla kıyaslanma-

yacak bir tabana sahibiz. HAK-İŞ’in gücü, 
Türkiye’nin gücüdür. Türkiye’nin gücü, 
HAK-İŞ’in gücüdür. Bu ülkenin birliği-
ni, bütünlüğünü, Cumhuriyet’imizin ve 
demokrasimizin gücünü HAK-İŞ’in güç-

lenmesiyle paralel görüyoruz” şeklinde 
konuştu.

“ÜLKEMİZİN FARKLILIKLARINI KAVGA 
UNSURU DEĞİL, ZENGİNLİK OLARAK 
GÖRÜYORUZ”
Ülkemizin Hakkari’den Edirne’ye, Si-
nop’tan Gaziantep’e, İzmir’den Ağrı’ya 
bir bütün olduğunu ifade eden Arslan, 
“Bizim, ülkemizi bölmek isteyenlerle, 
kaosa sürüklemeye çalışanlarla, ülke-

mizin bir kesimini ayırmak isteyenlerle 
aynı yolda yürümemiz söz konusu de-

ğildir. Biz, her zaman ülkemizin birliğini 
ve bütünlüğünü savunuyoruz. Ülkemizin 
farklılıklarını kavga unsuru değil, bir zen-

ginlik olarak görüyoruz. Bu ülkenin ku-

rucusu olan Mustafa Kemal Atatürk’ün 
beslendiği en önemli kaynaklardan bir 
tanesi Ziya Gökalp’tir. Ziya Gökalp Diyar-
bakırlıdır. Ülkemizin kuruluş aşamasının 
her döneminde Türkler, Kürtler, Çer-
kezler, Gürcüler, Lazlar, bu topraklarda 
yaşayan ne kadar millet varsa birlikte 
mücadele ettik. Bizi ayırmak isteyenlerin 
oyununa hiçbir zaman gelmedik. Bugün 
Diyarbakırlılar da bu anlayışla hareket 
ediyor” dedi.

“BİZ SADECE SENDİKACILIK 
YAPMIYORUZ, ÜLKEMİZİN GELECEĞİNİ 
DE DÜŞÜNÜYORUZ”
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi olmak 
üzere, tüm ilçelerde HAK-İŞ’in örgütlü-

lüğünü sağlamak zorunda olduklarını 
belirten Genel Başkanımız Mahmut Ars-

lan, “Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi 
olmak üzere, tüm ilçelerde HAK-İŞ’in 
örgütlülüğünü sağlamak zorundayız. 
Biz Diyarbakır’da olmalıyız, biz Diyar-
bakır’da başarmak zorundayız. Çünkü 
Diyarbakır hem ülkemiz, hem bölge-

miz, hem de Konfederasyonumuz için 
son derece önemlidir. Bundan sonra 
yorulmadan, vazgeçmeden Diyarbakır’ı 
olması gereken yere taşıyacağız. Sendi-
kamızı Türkiye’nin en büyük işçi sendika-

sı yaparken inandık, yılmadık ve Allah’a 
şükür başardık. HAK-İŞ’i de Türkiye’nin 
en büyük işçi konfederasyonu yapmak 
için aynı inançla çalışıyoruz. Biz sadece 
sendikacılık yapmıyoruz, bu ülkenin ge-

leceğini de düşünüyoruz. Yeni göreve 
gelecek arkadaşlarımıza şimdiden başa-

rılar diliyorum. Genel Kurulumuz hayırlı 
ve mübarek olsun” şeklinde konuştu.

GENEL BAŞKAN VEKİLİMİZ ÖZ: 
“DİYARBAKIRLI EMEKÇİLERLE GÖNÜL 
BİRLİKTELİĞİMİZ VAR”
Genel kurula hitaben bir konuşma ger-
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çekleştiren Genel Başkan Vekilimiz Av. 
Hüseyin Öz, “HİZMET-İŞ Sendikası olarak 
Diyarbakır’da çeyrek asırdır örgütlüyüz. 
Diyarbakır’da örgütlü olmayı önemsiyo-

ruz. Diyarbakırlı emekçilerle gönül birlik-

teliğimiz var” dedi.

“VERDİĞİMİZ KADRO 
MÜCADELEMİZDEN ONUR 
DUYUYORUZ”
Taşeron şirketlerden belediyelerin şir-
ketlerinde sürekli işçi pozisyonuna ge-

çirilen emekçilerin sendikal mücadeleye 
renk ve ivme kattığını kaydeden Genel 
Başkan Vekilimiz Öz, “Bugün, eski kad-

rolular ve yeni kadrolu arkadaşlarımızla 
olan birliğimizi HAK-İŞ ve HİZMET-İŞ ta-

rafından uzun yıllar kararlılıkla yürütülen 
kadro mücadelesine borçluyuz. Verdiği-
miz mücadeleden dolayı onur duyuyo-

ruz” ifadelerini kullandı.

“KADRO KAPSAMI DIŞINDA KALAN 
EMEKÇİLER İÇİN MÜCADELEMİZİ SÜR-
DÜRÜYORUZ”
2014 yılından sonra ÖSP (Özel Sözleş-

meli Personel) statüsü önerildiğini an-

cak HAK-İŞ ve HİZMET-İŞ sendikamızın 
bunu reddettiğini ifade eden Öz, “2017 
yılına geldiğimizde Sayın Cumhurbaşka-

nı’mızın açıklamasıyla 1 milyona yakın 
arkadaşımız kadro aldı. Ancak 70 bin 
civarında arkadaşımız kadro kapsamı dı-
şında kaldı. Bugün de kadro kapsamı dı-
şında kalan emekçiler için mücadelemizi 
sürdürüyoruz” dedi.

“MERDİVENLERİ BASAMAK BASAMAK 
ÇIKACAĞIZ”
Taşerondan kadro alan emekçiler için 
yeni bir döneme girildiğini belirten Ge-

nel Başkan Vekilimiz Öz, “Kadro alın-

dıktan sonra ücret ve sosyal haklar ko-

nusunda bir beklenti içine girildi. Biz de 
sendika olarak bu dönemde ülkemizin 
dört bir yanında çalışan kardeşlerimizin 
beklentilerini gerçekleştirmek için çalış-

tık. Kadro mücadelesinde nasıl beraber 
mücadele etmişsek, bu konuda da aynı 
şekilde mücadele ettik. Elbette tüm is-

teklerimiz hemen bir adımda gerçekleş-

miyor. Merdivenleri basamak basamak 
çıkacağız. Üyelerimizin ücret ve sosyal 
haklar konusunda beklentilerini karşıla-

yacağız. Bunun gerçekleşeceğine gönül-
den inanıyoruz” şeklinde konuştu.

ÖZDEMİR, “BİZİM GENEL 
KURULLARIMIZDA BİRLİK VARDIR, 
KARDEŞLİK VARDIR”
Divan Başkanı olarak konuşmalarını ger-
çekleştiren Teşkilatlanmadan Sorumlu 
Genel Başkan Yardımcımız Halil Özde-

mir, “Bizim Genel Başkanımız, ‘Dünya-

nın neresinde bir mazlum varsa, gariban 
varsa, HAK-İŞ’ten alacaklıdır’ diyen bir 
lider. Bizler de HAK-İŞ ve HİZMET-İŞ ne-

ferleri olarak bu felsefeden yola çıkarak 
hareket ediyoruz. Bizim genel kurulları-
mızda birlik vardır, kardeşlik vardır. Al-
lah birliğimizi, kardeşliğimizi bozmasın” 
dedi. Diyarbakır Şube Başkanımız Ercan 
Kahraman ise yaptığı selamlama konuş-

masında, genel kurula katılan Genel 
Başkanımız Mahmut Arslan ve yönetim 
kurulu üyelerimize teşekkür etti.
Sendikamız Genel Merkez Kadın Komite 
Başkanı Hatice Ayhan ise, örgütlenme 
hareketinde kadının da artık örgütlenme 
süreçlerinde elini taşın altına koyması 
gerektiğini belirterek, “Osmanlı’da, ör-
gütlü bir güç olarak zemin hazırlayanlar 
içerisinde BACİYAN-I RUM diye adlandır-
dığı Anadolu kadınlarını görüyoruz. Bu-

gün de aynı bilinç, aynı duyarlılık ve aynı 
mücadele azmiyle çalışma hayatı içinde 
alın teri döken emekçi kadınların, örgüt-
lenme içinde ve sendikal faaliyetlerde 
daha çok yer almasını istiyoruz” dedi.

ŞUBE BAŞKANLIĞIMIZA ERCAN 
KAHRAMAN SEÇİLDİ
Yapılan genel kurulda Diyarbakır Şube 
Başkanlığı’mıza Ercan Kahraman seçilir-
ken, Şube Yönetim Kurulu üyeliklerine 
Çetin Öğe ve Berat Yazıcı seçildi.
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Genel kurula HAK-İŞ Genel Başkan Yar-
dımcısı ve Genel Başkan Vekilimiz Av. 
Hüseyin Öz, Genel Başkan Yardımcıla-

rımız Halil Özdemir, AK Parti Şanlıurfa 
Eski Milletvekili Güler Kama İzol, Halili-
ye Belediye Başkan Yardımcısı İbrahim 
Halil Kaya, Viranşehir Belediye Başkan 
Yardımcısı Mehmet Rakıp Yıldırım, Bi-
recik Belediye Başkan Yardımcısı Reşat 

Uzun, Şanlıurfa 2 No’lu Şube Başkanımız 
Bozan İzol, Gaziantep Şube Başkanımız 
Halil İbrahim Tanrıöver, Şanlıurfa Şube 
Başkanımız Seydi Eyyüpoğlu, Gaziantep 
2 No’lu Şube Başkanımız Ahmet Ho-

şaf, Diyarbakır Şube Başkanımız Ercan 
Kahraman, Adıyaman Şube Başkanımız 
Hasan Kılınç, Mardin İl Başkanımız Eş-

ref Cihan, Genel Merkez Teşkilatlanma 

Uzmanımız M. Zeki Özen, BELTUR Genel 
Müdürü İbrahim Emiroğlu, Memur-Sen 
Şanlıurfa İl Temsilcisi, Genel Merkez Ka-

dın Komitemiz Başkanı Hatice Ayhan, 
delegeler ve basın mensupları katıldı.

ARSLAN’DAN ŞANLIURFALI 
EMEKÇİLERE TEŞEKKÜR

Genel kurula video konferansla katılarak 
hitap eden Genel Başkanımız Mahmut 
Arslan, Şanlıurfalı emekçilere sendika-

mıza teveccühlerinden dolayı teşekkür 
etti. Arslan, “Şanlıurfa’da emekçi kar-
deşlerimize daha iyi ve kaliteli hizmet 
vermek için iki şube oluşturduk” dedi.

ARSLAN, 1 MAYIS’TA 
YİTİRDİĞİMİZ EMEKÇİLERİ ANDI

HAK-İŞ’in Şanlıurfa’da gerçekleştirdiği 
1 Mayıs’a katılmak amacıyla çıktıkları 
yolda trafik kazası geçirerek yaşamını 
yitiren emekçilerle ilgili üzüntülerini 
paylaşan Arslan, kazada hayatını kaybe-

denlere Allah’tan rahmet diledi.

ŞANLIURFA 2 NO’LU ŞUBEMİZİN  
2. OLAĞAN GENEL KURULU GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Genel Başkanımız Mahmut Arslan, video konferans yöntemiyle Şanlıurfa 2 No’lu 
Şubemizin 2. Olağan Genel Kurulu’na katıldı.
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“BİZ, BİR MEDENİYET 
MÜCADELESİ VERİYORUZ”

HİZMET-İŞ Sendikamızın Şanlıurfa’da 
1984 yılından beri örgütlü olduğunu 
hatırlatan Arslan, “Şanlıurfa’da sadece 
sendikacılık yapmıyoruz, HAK-İŞ davası-
nın mücadelesini veriyoruz” dedi.

Arslan, “Bu kutlu şehirde sendikacılık 
yapmak da kutlu bir görevdir. Şanlıur-
fa’daki şubelerimizin üye sayılarını ar-
tırmalıyız. Gerek belediye şirketlerinde, 
gerekse işkolumuzda yer alan konut 
kapıcılarından tutun, ev işçilerine kadar 
herkesi örgütlemeliyiz. Bunun için çaba-

lamalıyız. Üye sayımızı yeterli görmeden 
işkolumuzdaki bütün emekçileri örgütle-

meliyiz” dedi.

“KAPSAM DIŞINDA KALAN 
EMEKÇİLER İÇİN MÜCADELEMİZİ 
SÜRDÜRÜYORUZ”

KİT’lerde çalışan ama kadro düzenle-

mesi kapsamında kalan emekçiler için 
mücadele etmeye devam edeceklerini 
belirten Arslan, “Kadro düzenlemesinde 
kapsam dışında kalan 80-100 bin arka-

daşımız için gece gündüz çalışıyoruz” 
ifadelerini kullandı.

HİZMET-İŞ Sendikamızın Türkiye’nin en 
büyük işçi sendikası olma başarısını gös-

terdiğini kaydeden Arslan, “Bunun arka-

sında ne bir güç, ne de birtakım çevreler 
var. Bunun arkasında mazlumların ve 
mağdurların duası var” dedi.

Genel Başkanımız Arslan, sendikal mü-

cadeleyi toplu sözleşme ve yeni haklar 

almanın ötesine taşımaya çalıştıklarını 
söyledi.
Sendikamız ile Şanlıurfa Büyükşehir Be-

lediyesi arasında başarılı bir toplu iş söz-

leşmesi imzalandığını hatırlatan Arslan, 
sözleşmeye katkılarından dolayı, Büyük-

şehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Be-

yazgül’e teşekkür etti.
Arslan, “Şanlıurfa ilçelerimizde başarılı 
sözleşmeler imzalıyoruz. Toplu iş sözleş-

mesini yeni imzalamadığımız şirketlerde 
çalışan arkadaşlarımız için de bir müca-

dele içerisindeyiz. Zorluklarımızı adım 
adım aşmaya devam ediyoruz” dedi.

GENEL BAŞKAN VEKİLİMİZ ÖZ: 
“AMACIMIZ MÜCADELEMİZİ İYİ 
NİYETLE SÜRDÜRMEKTİR”

Genel kurula hitaben bir konuşma ger-
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çekleştiren HAK-İŞ Genel Başkan Yar-
dımcısı ve Genel Başkan Vekilimiz Av. 
Hüseyin Öz, “Bizim için sendikacılık, 
işçi ile işveren arasında arabuluculuk 
yapmaktır. İşçinin hak ve hukukunu ko-

rumak amacıyla masanın bir tarafında 
olmaktır. Bize düşen, koşullar ne olursa 
olsun sadece dürüst ve samimi olmaktır. 
Bizim amacımız mücadelemizi iyi niyetle 
sürdürmektir” dedi. Samimi ve dürüst 
sendikacılık yaptıklarını belirten Genel 
Başkan Vekilimiz Öz, “Biz, emekçi kar-
deşlerimizle de, işveren temsilcileriyle 
de samimi bir şekilde diyalog kuruyoruz. 
Üyelerimizin beklentilerini, işverenlerin 
imkânlarını, yapabildiklerimizi, yapama-

dıklarımızı masaya yatırıyoruz. Tarafların 
memnuniyetiyle sonuçlanan işler yapı-
yoruz” ifadelerini kullandı.

“KADRO KAPSAMI DIŞINDA 
KALAN EMEKÇİLER 
İÇİN MÜCADELEMİZİ 
SÜRDÜRÜYORUZ”

HAK-İŞ Konfederasyonumuz ile HİZ-

MET-İŞ Sendikamızın taşeron işçiliğe 
karşı uzun yıllar karalılıkla verdikleri mü-

cadeleyi başarıyla sonuçlandırdığını kay-

deden Öz, verilen mücadele neticesinde 
1 milyona yakın taşeron işçisinin kadro 
aldığını, kadro kapsamı dışında kalan 
emekçiler için de mücadele etmeye de-

vam ettiklerini söyledi.

“HİZMET-İŞ ÇAĞRI MERKEZİ 
TÜM EMEKÇİLERE AÇIKTIR”

Sendikamız bünyesinde kurulan Çağrı 
Merkezi’mizin Türkiye’de bir ilk olduğu-

nu belirten Öz, “Çağrı Merkezi’mizi üye-

lerimizin hizmetine sunmak için uzun 
süre etüt çalışması yaptık. Yeni oluştur-
duğumuz Kurumsal İletişim Merkezi’miz 
bünyesinde Çağrı Merkezi’mizi, sosyal 
medya birimimizi ve basın birimimizi 
birleştirdik. Çağrı Merkezi’mizi, üyemiz 
olsun olmasın tüm emekçilerin hizme-

tine sunduk. Çağrı Merkezi’mize gelen 
her çağrı, sendikamızın tüm kademele-

rindeki uzmanlar tarafından cevaplan-

dırılıyor. Üyelerimiz Sendikamıza sahip 
çıktığı sürece biz de onların yanında sa-

mimiyetle olacak ve onlara sahip çıkaca-

ğız” diye konuştu.

ÖZDEMİR: “HAK-İŞ VE HİZMET-
İŞ ÇATISI ALTINDA HER ZAMAN 
GÜVENDESİNİZ”

Genel Başkan Yardımcımız Halil Özde-

mir ise yaptığı konuşmasında “Urfa’da 
büyük bir mücadele var. Bu mücadelede 
emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. 
Bundan sonraki hedefimiz, HAK-İŞ’e ve 

HİZMET-İŞ’e bağlı olmayan tüm emekçi 
kardeşlerimizi Sendikamız çatısı altında 
buluşturmak. HAK-İŞ olarak gece-gün-

düz çalışarak bu çatıyı büyüteceğiz. 
HAK-İŞ ve HİZMET-İŞ çatısı altında her 
zaman güvendesiniz. HAK-İŞ ve HİZ-

MET-İŞ, hiçbir zaman emekçilerin boy-

nunu eğdirmez. HİZMET-İŞ Sendikamız 
Türkiye’nin en büyük sendikası. Bu onu-

ra sizlerin sayesinde ulaştık, yine sizlerin 
teveccühü ile Şanlıurfa’da daha güçlü ve 
daha etkin olacağız. HAK-İŞ ve Sendika-

mız, mücadelede önüne çıkan engelleri 
hep birlikte aşarak bugünlere gelmiştir. 
Allah birlik ve beraberliğimizi bozmasın. 
Şubemize yeni seçilecek arkadaşlara ba-

şarılar dilerim” dedi.

AYHAN: “KADINLARIMIZIN 
ÇALIŞMA HAYATINDA ETKİN 
BİREYLER OLMASINI İSTİYORUZ”

Sendikamız Genel Merkez Kadın Komite 
Başkanı Hatice Ayhan, “Kadınlarımızın 
başta sendikal faaliyetler olmak üzere 
tüm çalışma hayatında etkin bireyler 
olmasını istiyoruz. Kadınların karar ve 
temsil mekanizmalarına katılımının arttı-

rılması, ülkemiz ve sendikamız adına bü-

yük önem taşımaktadır. Kadınlarımızın 
yeniden yazılacak tarihe, yeniden hazır-
lanan coğrafyalara yeni ufuklar açmasını 
diliyorum” şeklinde konuştu.

Şanlıurfa 2 No’lu Şube Başkanı’mız Bo-

zan İzol da genel kurula katılan herkese 
teşekkür etti.

ŞUBE BAŞKANLIĞINA YENİDEN 
BOZAN İZOL SEÇİLDİ

Yapılan genel kurulda Şanlıurfa 2 No’lu 
Şube Başkanlığı’mıza Bozan İzol seçilir-
ken, Şube Yönetim Kurulu üyeliklerine 
İbrahim Altun ve Suphi Yavuz seçildi.
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Örgütlenme eylemi, canlılar için ha-

yati öneme sahip bir olgudur. İnsa-

noğlu yaradılış gereği sosyal bir hayat 
sürer ve örgütsel oluşumların içinde 
var olarak kendini dünyaya ait hisse-

der. 
Örgütlenme pek çok şekilde karşımı-
za çıkar. Örgütleri işlevlerine göre; 
üretim örgütleri, yönetim örgütleri, 
süreklilik sağlayıcı örgütler, uyumlayı-
cı örgütler şeklinde ayırabiliriz. Dev-

letleri, siyasi patileri, hükümetleri, 
meslek kuruluşlarını, işletmeleri, der-
nekleri, sendikaları, meslek odalarını, 
araştırma kuruluşlarını vb. daha bir-
çok topluluğu örgütlülüğe örnek gös-

terebiliriz. 
Genel örnekleriyle düşünüldüğü za-

man örgütlülük, hepimiz tarafından 
kabul edilen hem bireysel, hem top-

lumsal yarar getiren bir oluşumdur. 
Ancak ülkemizdeki ‘örgütlülük’ kav-

ramı üzerindeki algılara bakarsak, 

durumun hiç iç açıcı olmadığını söy-

leyebiliriz. 
Türkiye’de özellikle amacından sap-

mış sol fraksiyonların etkili olduğu 
dönemde yaşanan şiddet temelli 
olaylar, ülkemizde halkımızın örgüt-
lülüğe karşı bakışını olumsuz yönde 
etkilemiştir. 
Yıllarca ideolojik düşüncelerin etkisi 
altında olan sendikaların çatısı altın-

da örgütlenmeye çalışan işçi sınıfı, 
bunun bedelini hem işleriyle hem de 
üzerlerine yapışacak olan algıyla öde-

miştir. Bir yandan alamadıkları hakla-

rı, bir yandan kaybetmenin eşiğinde 
oldukları işleri, bir yandan da hangi 
amaca hizmet ettikleri belli olmayan 
sendikalar, emekçileri tabiri caizse 
‘köşeye sıkıştırmıştır’. 
Konfederasyonumuz HAK-İŞ, bu ül-
kenin mîllî değerlerini benimsemiş, 
ideolojiyi değil işçiyi savunan, kavga-

yı değil uzlaşıyı amaçlayan bir örgüt 

olarak işte böyle bir ortamda doğ-

muştur. 
HAK-İŞ’in benimsediği değerler her 
zaman olduğu gibi HİZMET-İŞ’in de 
yol haritasını oluşturmuş, sendikamız 
bu düşünce yapısından yola çıkarak 
örgütlülük üzerindeki algıları yıkmak 
ve tüm belediye ve genel işler işko-

lundaki emekçileri sendikamız çatısı 
altında toplamak için 44 yıl önce sen-

dikal hayatına başlamıştır. 
Sendikamızın varlık amacını sadece 
üyelerinin haklarını savunmak olarak 
betimlemek eksik ve hatalı bir tanım-

lama olur. Sendikamız, Türkiye’deki 
tüm emekçileri HAK-İŞ çatısı altında 
örgütlemek, örgütlülük üzerine ön 
yargıları yıkmak, üyelerinin ücret 
ve sosyal haklarını artırmak, kalıcı iş 
barışını sağlamak ve tüm dünya maz-

lumlarının sesi olmak için yola çıkmış, 
Türkiye’nin en etkili sivil toplum kuru-

luşlarından biridir. 
HİZMET-İŞ’in örgütlülük üzerindeki 
genellemeleri yıkma mücadelesini 
görmek için son yıllarda yaptığı faa-

liyetlere bakmak yeterlidir. 
Toplu iş sözleşmelerini işçi-işveren 
arasında arabulucu gibi çözen, her-
hangi bir uyuşmazlık durumunda 
taşkınlık yapmadan hak arayan, an-

laşmazlık durumlarında geçmiş yüzyıl 
normlarını değil, günümüz gerekle-

rini yerine getiren HİZMET-İŞ, Türk 
sendikal hayatına boyut atlatmıştır. 

Halil Özdemir
HİZMET-İŞ Genel Başkan Yardımcısı

HAK-İŞ Bakış Açısıyla  
Örgütlenme

HAK-İŞ, bu ülkenin mîllî değerlerini 

benimsemiş, ideolojiyi değil işçiyi savunan, 

kavgayı değil uzlaşıyı amaçlayan bir örgüt 

olarak doğmuştur. 
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HATAY ŞUBEMİZİN 1. OLAĞAN GENEL KURULU 
GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Hatay Şube’mizin 1. Olağan Genel Ku-

rulu, 6 Temmuz 2021 tarihinde gerçek-

leştirildi.
Genel Başkanımız Mahmut Arslan’ın 
video konferansla katıldığı genel ku-

rula; HAK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı 
ve Genel Başkan Vekilimiz Av. Hüseyin 
Öz, Antakya Belediye Başkan Yardımcısı 
Orhan Namık Mursaloğlu, Hatay Şube 
Başkanımız Ercan Salcan, Adana Şube 
Başkanımız Abdurrahman Yücel, Kah-

ramanmaraş Şube Başkanımız Ömer 
Çınar, Gaziantep Şube Başkanımız Ha-

lil İbrahim Tanrıöver, İskenderun Şube 
Başkanımız Mehmet Yetim, Gaziantep 
2 No’lu Şube Başkanımız Ahmet Hoşaf, 
Osmaniye Şube Başkanımız Kadir Çe-

net, Memur-Sen Hatay İl Başkanı İsmail 
Bayraktar, Kilis HAK-İŞ İl Başkanı Ekrem 
Çetin, AK Parti Hatay Kadın Kolları İl 
Başkanı Zehra Eren,  Sendikamız Genel 
Merkez Kadın Komite Başkanı Hatice 
Ayhan, Hatay Şube delegelerimiz ve 
basın mensupları katıldı.
Genel Kurul, HAK-İŞ Genel Başkan Yar-
dımcısı ve Genel Başkan Vekilimiz Av. 
Hüseyin Öz’ün divan başkanlığında ger-
çekleştirildi.

“HATAY, ÜLKEMİZİN EN ÖNEMLİ 
ŞEHİRLERİNDEN BİRİSİDİR”
Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 

“Hatay, sahip olduğu konum ve tarihi 
nedeniyle ülkemizin en önemli şehirle-

rinden bir tanesidir. Hatay, farklı kültür-
lerin, inanışların, anlayışların ve yaşam 
biçimlerinin bir arada barış içerisinde 
yaşadığı bir şehirdir. Hatay’ın bu anlam-

daki tecrübesi aslında Türkiye için de 
çok güzel bir örnektir. Bütün bu başa-

rılarının içerisinde HAK-İŞ olarak bizim 
de bu şehirde şubelerimizin yer alması 
bizi ayrıca mutlu ediyor. Şube Genel Ku-

rulu’muzu Hatay’da birlik ve beraberlik 
içerisinde gerçekleştiriyor olmaktan 
büyük bir mutluluk duyuyoruz” dedi.

“YENİ BİR HAMLE YAPMAMIZ 
GEREKİYOR”
Arslan, “HİZMET-İŞ Sendikası olarak 
İskenderun Şube’mizle ve Hatay Şu-

be’mizle bu şehirde daha fazla varlık 
göstereceğiz ve daha güçlü bir şekilde 
yer alacağız. Bu şehrin potansiyeli, önü-

müze koyduğu imkânlar bugünkü sayı-
larımızın çok daha ilerisinde bir sendi-
kal yapıyı güçlendirmemiz gerektiğini, 
çok daha güçlü bir sendikal yapıyı inşa 
etmemiz gerektiğini bize işaret ediyor” 
diye konuştu.

“PANDEMİNİN ATEŞİNİ DÜŞÜRMEYE 
BAŞLADIK”
1 Temmuz’dan itibaren Koronavirüs 
salgınıyla mücadelede yeni bir döne-

min başladığını dile getiren Arslan, 
“Ülkemiz aşılama konusunda dünyada 
önemli bir ivme yakaladı. Ciddi bir aşı-
lama ile Pandeminin ateşini düşürme-

ye başladık. İnşallah yeni bir varyantla 

Hatay Şube’mizin 1. Olağan Genel Kurulu gerçekleştirildi.
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karşılaşmadan Türkiye’nin bir an evvel 
normalleşmesini sağlamamız gerekiyor. 
Cumhuriyet tarihimizin ve son yüzyı-
lın en büyük felaketi olan Koronavirüs 
salgını, toplumun bütün kesimlerini, 
devletimizin işleyişini, milletimizin yaşa-

mını, iş hayatını, işçi-işveren ilişkilerini 
bütün dünyada olduğu gibi Türkiye’de 
de önemli oranda etkilemiştir. Bu dö-

nemde yaşadığımız yüksek fiyat artışla-

rı, enflasyon artışı ve işsizlik, bunun ge-

tirdiği bir kısım sorunlardır. Bu konuda 
devletimizin elinden gelen çabayı gös-

terdiğini biliyoruz” dedi.

“PANDEMİYLE MÜCADELEDE LİDERLİK 
YAPTIK”
HAK-İŞ’in hem sorunların çözümü ko-

nusunda katkı veren, hem de sorunlar-
la mücadele etme konusunda birlikte 
çalışmayı her zaman prensip edinen 
bir Konfederasyon olduğunu söyleyen 
Arslan, “Kısa çalışmadan ücretsiz izne, 
işten çıkarma yasağına kadar pek çok 
düzenlemede HAK-İŞ’in desteği ve kat-
kısı olmuştur. Pandemi ile mücadele 
konusunda önderlik ve liderlik yaptık. 
Konfederasyonumuzda ve sendikala-

rımızda, Pandemi ile mücadele etme 

konusunda neler yapılması gerektiği 
konusunda öncülük ettik. Bu konuda 
toplumumuza da örnek olmaya çalıştık. 
Bütün bu çabalarımızla beraber inşallah 
yeni dönemi başarılı bir şekilde devam 
ettireceğiz ve Türkiye’yi kısa zamanda 
normalleştirmeye çalışacağız” sözlerine 
yer verdi.

“HAK-İŞ, TÜRKİYE’NİN HER 
KÖŞESİNDEKİ ÜYELERİNİ KUŞATAN BİR 
KONFEDERASYON”
Ocak ayı istatistiklerine bakıldığında 
HAK-İŞ’in üye sayısını 700 binin üzerine 
çıkaran Türkiye’nin en büyük konfede-

rasyonlarından birisi olduğunu dile ge-

tiren Arslan, “Konfederasyonumuz, Tür-
kiye’nin her iş kolunda sendikası olan, 
her iş kolunda hemen hemen toplu 
sözleşme yapma yetkisini elinde bulun-

duran, aynı zamanda Kuzey Kıbrıs Türk 
Cumhuriyeti’nde de bir sendikasıyla, 21 
Sendikası ve 81 ildeki İl Başkanlıkları ve 
Türkiye’nin her köşesindeki üyeleri ile 
Türkiye’yi kuşatan, Türkiye’nin bütün 
alanlarında varlığını devam ettiren bü-

yük bir Konfederasyondur” dedi.

“KADIN HAKLARI KONUSUNDA 
BÜYÜK BİR AÇILIM GERÇEKLEŞTİRDİK”
HAK-İŞ’in kadın üyeleri açısından büyük 
bir açılım gerçekleştirdiklerini vurgu-

layan Arslan, “Kadın konusunda Türki-
ye’de bir ilki gerçekleştirdik. Bu konuda 
ilk adım atan HİZMET-İŞ Sendika’mızdır. 
HİZMET-İŞ Sendika’mızın 2019 yılındaki 
kongresinde işyerlerindeki kadın üye-

lerimizin sayısı oranında şube kongre-

lerinde temsil edilmesi değişiklik kara-

rını tüzüğümüzde hayata geçirdik. Bu 

nedenle kadınlar konusunda sadece 
konuşan değil, kadınların emeğini, be-

denini, değerlerini kutsayan ve bunun 
için mücadele eden bir noktadayız. Ka-

dın üyelerimizin Konfederasyonumuzda 
ve sendikalarımızda daha görünür hale 
gelmeleri ve bu mücadelede daha fazla 
yer almaları konusundaki mücadelemizi 
sürdüreceğiz” ifadelerini kullandı.

“KOŞACAĞIZ, MÜCADELE EDECEĞİZ”
Sendikacılıkta yavaşlamayı, koşmaktan 
vazgeçmeyi çöküşün başlangıcı olarak 
nitelendiren Arslan, “Yürümekten bah-

setmiyorum, koşmaktan bahsediyorum. 
Koşacağız, mücadele edeceğiz, yeni 
hedeflere ulaşacağız. Bizi bekleyen bü-

tün üyeleri kucaklayacağız. Türkiye’nin, 
dünyanın ve bölgenin en güçlü sendika-

larından birisi olacağız. Bu imkânsız mı? 
Elbette değil. Bu hayal mi? Elbette de-

ğil. Hayal kuracağız, rüya göreceğiz. Biz, 
sendikal mücadelede yürürken bunları 
yaptık. 
Önce ‘Başarabiliriz, zirve yapabiliriz’ 
dedik. ‘Türkiye’nin işkolunun en büyük 
işçi sendikasından, Türkiye’nin en büyük 
sendikasına’ dedik. 2015 yılındaki kong-

remizde bunu başardık. 
Dolayısıyla önce hedef koyacaksınız, 
önce hayal kuracaksınız, rüyalarını gö-

receksiniz. Sonra bu hayallerinizi somut 
hale getireceksiniz. Sonra da bunu ha-

yata geçireceksiniz. 
Bizim hayallerimiz var, gelecekle ilgili ta-

savvurlarımız var. Yeni bir dünyayı, yeni 
bir sendikal inşayı tasavvurumuzdan 
vazgeçmeden gerçekleştirmemiz gere-

kiyor” ifadelerini kullandı.
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GENEL BAŞKAN VEKİLİMİZ ÖZ’DEN 
BELEDİYE VE SAĞLIK ÇALIŞANLARINA 
TEŞEKKÜR
Genel kurula hitaben bir konuşma ger-
çekleştiren HAK-İŞ Genel Başkan Yar-
dımcısı ve Genel Başkan Vekilimiz Av. 
Hüseyin Öz, hâlâ devam etmekte olan 
pandemi sürecindeki yoğun ve özverili 
çalışmalarından dolayı belediye çalışan-

ları başta olmak üzere sağlık çalışanları 
ve tüm emekçilere teşekkür etti.
Öz, “Belediye ve sağlık çalışanları olma-

saydı, bugünleri asla atlatamazdık. Bele-

diye çalışanlarımız sokağa çıkabilmemiz 
için her türlü imkânı sağladı. Sağlık çalı-
şanlarımız da bizleri hastanelerde can-

ları pahasına yalnız bırakmadılar” dedi.
Genel kurulda bazı emekçilerin ilk defa 
delege olarak yer aldığını, ilk defa sen-

dikalı olduğunu ve ilk defa toplu iş söz-

leşmesinden yararlandığını kaydeden 
Genel Başkan Vekilimiz Öz, taşeron so-

runun çözümüyle ilgili şöyle konuştu: 
“Evveliyatı olmakla birlikte, taşeron işçi-
likle mücadelenin ete kemiğe büründü-

ğü tarih 2014’tür. Bu tarih, Ankara’da 7 
bini aşkın taşeron emekçisiyle bir araya 
geldiğimiz büyük buluşmanın ve örgüt-
lenme kampanyamızın tarihidir. Bu tarih 
önce taşeron emekçilere bir kısım hak-

ların tanınmasının, sonrasında ise kad-

ronun kapısını açtığımız tarihtir” dedi.

“KAPSAM DIŞINDA KALAN 
EMEKÇİLERİN MÜCADELESİNİ 
KARARLILIKLA SÜRDÜRÜYORUZ”
KİT’lerde, hastane bilgi yönetim sistem-

lerinde ve bir kısım malzemeli işçilik te-

minine yönelik ihalelerde çalışan 70 bin 
emekçinin kadro kapsamı dışında kaldı-

ğını belirten Öz, “Bugün bazı konularda 
beraber mücadele ettiğimiz konfede-

rasyonlar kadro verileceğine bizimle 
beraber inansalardı, hafife almasalardı, 
taşeron çalışanlarını hor görmeselerdi, 
bugün ‘Üye alalım, üye kazanalım’ diye 
sahaya çıktıkları gibi o gün bizimle be-

raber olsalardı, 70 bin arkadaşımız da 
kadrolarını almış olacaktı” ifadelerini 
kullandı.

Mücadeleyi yarım bırakmak istemedik-

lerini söyleyen Öz, kapsam dışında kalan 
emekçilerin için de mücadelemizin ka-

rarlılıkla sürdürüldüğünü kaydetti.

“İLAVE TEDİYE KONUSUNDA ADALET 
İSTİYORUZ, EŞİTLİK İSTİYORUZ”
Kadro almakla bütün sorunların çö-

zülmediğine işaret eden Öz, “1 milyon 
arkadaşımızın hepsi kadroya geçince 
sorunları çözüldü diyebilir miyiz? Asla 
çözülmedi, yolculuğumuz devam edi-
yor. Biz kadroyu ‘Eşit işe eşit ücreti biz 
de alalım’ diye istedik. Merdivenleri ba-

samak basamak çıkacağız. O gün ilk yola 
çıktığımızda kıdemimiz yoktu, bugün 
kıdemimizi alabiliyoruz. Artık ihale alan, 
ihale veren şirketler kalmadı, ücretleri-
miz garanti altında. Özel bir durum yok-

sa herkes iznini kullanabiliyor. Bunları 

çözdük. Şimdi mesele ücret ve sosyal 
haklarımızın, ikramiyelerimizin ve yerel 
yönetimlerde çalışan arkadaşlarımızın 
ilave tediye sorununun çözülmesine 
geldi. İlave tediye konusunda adalet 
istiyoruz, eşitlik istiyoruz” şeklinde ko-

nuştu.

“DAHA ÇOK İŞYERİNDE 
ÖRGÜTLENMEK İÇİN EL ELE 
VERMEMİZ LAZIM”
Sendikamızın Hatay’da her geçen gün 
örgütlülüğünü artırdığını kaydeden Öz, 
“Hatay’da örgütlenmemiz gereken iş-

yerleri var. Hatay Büyükşehir Belediyesi 
var, Büyükşehir Belediyesi’nin şirket-
leri var. Defne Belediyesi var, Reyhanlı 
Belediyesi var, diğer belediyeler var. 
Buralarda örgütlenmek için el ele ver-
memiz lazım. Biz bu davaya gerçekten 
inanıyoruz ve samimiyetle bu yolculuğu 
sürdürüyoruz” dedi. Hatay Şube’mizin 
Genel Kurulu’nda Antakya Belediye Baş-

kan Yardımcısı Orhan Namık Mursaloğ-

lu, Memur-Sen Hatay İl Başkanı İsmail 
Bayraktar ve Sendikamız Genel Merkez 
Kadın Komite Başkanı Hatice Ayhan da 
bir selamlama konuşması yaptı. Hatay 
Şube Başkanımız Ercan Salcan da genel 
kurula katılım sağlayan tüm emekçilere 
ve Genel Yönetim Kurulu Üyeleri’mize 
teşekkür etti.

HATAY ŞUBE BAŞKANLIĞINA  
ERCAN SALCAN SEÇİLDİ
Genel kurulda yapılan seçim sonucu Ha-

tay Şube Başkanlığı’mıza Ercan Salcan 
seçilirken, Şube Yönetim Kurulu Üyelik-

leri ise Mehmet Tolga Şener ve Tuncay 
Hasanoğlu seçildi.
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ÇANAKKALE ŞUBE’MİZİN GENEL KURULU  
COŞKU İÇİNDE GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Çanakkale Şube’mizin 1. Olağan Genel 
Kurulu, 13 Temmuz 2021 tarihinde 
gerçekleştirildi.

Genel Başkanımız Mahmut Arslan’ın 
video konferans yöntemiyle katıldığı 
genel kurula; HAK-İŞ Genel Başkan 
Yardımcısı ve Genel Başkan Vekilimiz 
Av. Hüseyin Öz, Genel Başkan Yardım-

cımız Halil Özdemir, Biga Belediye Baş-

kanı Bülent Erdoğan, Çanakkale Şube 
Başkanımız Vedat Yılmaz, Manisa 
Şube Başkanımız Turan Karafil, Trakya 
Şube Başkanımız Aykut Aktemur, Bur-
sa Şube Başkanımız Mustafa Yavuz, Öz 
Sağlık-İş Sendikası Edirne Şube Başka-

nı Emre Promet, Öz Sağlık-İş Sendika-

sı Tekirdağ Şube Başkanı Elif Sağlam, 
Öz Sağlık-İş Sendikası Çanakkale Şube 

Başkanı Recep Esen, Sendikamız Ge-

nel Merkez Kadın Komite Başkanı Ha-

tice Ayhan, HAK-İŞ’e bağlı Sendikaların 
Çanakkale İl Başkanları, Sivil toplum 
kuruluşlarının Çanakkale Temsilcileri, 
Çanakkale Şube delegelerimiz ve ba-

sın mensupları katıldı.
Genel Kurul, Teşkilatlanmadan Sorum-

lu Genel Başkan Yardımcımız Halil Öz-

demir’in divan başkanlığında yapıldı.

“ZORLU BİR SÜREÇTEN GEÇTİK”
Genel kurula hitaben video konferans-

la bir konuşma gerçekleştiren Genel 
Başkanımız Mahmut Arslan, Çanak-

kale Şube’mizi gösterilen başarıdan 
dolayı kutladı.

“İLK ÖRGÜTLÜLÜĞÜMÜZ BİGA 
BELEDİYESİ’NDE”
HİZMET-İŞ Sendikamızın Çanakkale’de 
ilk örgütlülüğü Biga Belediyesi’nde 
gerçekleştirdiğini kaydeden Arslan; 
Evreşe, Ezine, Geyikli, Gümüşçay, Lap-

seki, Terzialan, Umurbey ve Eceabat 

Çanakkale Şube’mizin 1. Olağan Genel Kurulu gerçekleştirildi.
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Belediyeleri’nde çalışan emekçilere 
sendikamıza teveccühlerinden dolayı 
teşekkür etti.

“ÇANAKKALE’DE DESTAN YAZDIK”
2019 yerel seçimlerinden sonra bir kı-
sım belediyelerde üyelerimizin baskı 
ve tehditle istifa ettirildiğini hatırlatan 
Arslan, “Çanakkale Bayramiç Beledi-
yesi’nde bir destan yazdık. Arkadaş-

larımız mücadeleyi destanlaştırdılar. 
İstifaya direndiği için işten atılan üyele-

rimizin davalarını kazandık, bir bölümü 
işlerine geri döndüler” dedi.

“ÜYELERİMİZ BASKI VE TEHDİT 
ALTINDA”
HAK-İŞ’e bağlı sendikalara yönelik bas-

kı, haksızlık, adaletsizlik ve mobbing-

lerin hâlâ devam ettiğini belirten Ars-

lan, “Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin 
bütün birimlerinde üyelerimiz her gün 
baskı ve tehdit altındalar. Bu, düpedüz 
işçilerin demokratik örgütlenme hakkı-
na yönelmiş bir saldırıdır. HAK-İŞ’e bağ-

lı sendikaları tasfiye operasyonudur. 

Sendikal değerlerle uyuşmayan akıl ve 
ahlak dışı baskılar, emekçi kardeşleri-
miz nezdinde karşılık bulmamaktadır. 
Nitekim karşılık bulmadığı için tehdit 
ve yıldırma operasyonlarına başvuru-

yorlar. Tüm tehdit, baskı ve yalan va-

atlere aldanmayarak dik duran emek-

çi kardeşlerimize teşekkür ediyoruz. 
Emekçi kardeşlerimizin yanındayız, 
arkasındayız, beraberiz” diye konuştu.

“KİT’LERDEKİ TAŞERON 
EMEKÇİLER İÇİN MÜCADELEMİZİ 
SÜRDÜRÜYORUZ”
HAK-İŞ’in taşeron emekçilerinin sorunu-

nu çözen bir Konfederasyon olarak tari-
he geçtiğini vurgulayan Arslan, “Nasıl ki 
1 milyona yakın arkadaşımızı kamuda ve 
belediyelerde kadrolarına kavuşturduy-

sak, KİT’lerdeki yaklaşık 80 bin arkada-

şımızı da kadrolarına kavuşturmak için 
mücadelemizi sürdürüyoruz” dedi.

“GELECEK VE MEDENİYET 
MÜCADELESİ VERİYORUZ”
HAK-İŞ mücadelesinin sadece sendi-

kal mücadele olmadığını vurgulayan 
Arslan, “Mücadelemiz bir gelecek mü-

cadelesi, bir medeniyet mücadelesi, 
değerler mücadelesi ve bu değerleri-
mizle birlikte erdemli bir sendikal inşa 
gayretidir” dedi.

GENEL BAŞKAN VEKİLİMİZ ÖZ: 
“ÇANAKKALE, TARİHE NOT DÜŞMÜŞ 
BİR ŞEHİRDİR”
Genel kurula hitaben konuşmalarını 
gerçekleştiren HAK-İŞ Genel Başkan 
Yardımcısı ve Genel Başkan Vekilimiz 
Av. Hüseyin Öz, “Çanakkale; dünümü-

zün, bugünümüzün ve yarınımızın te-

minatı olan bir şehirdir. Ülkemiz, mille-

timiz ve bölgemiz açısından tarihe not 
düşmüş olan Çanakkale’nin geçilemez 
olduğunu bu ülkenin evlatlarının kan-

larıyla dünyaya gösterdiği bir beldede-

yiz, bir bölgedeyiz” dedi.

“ÇANAKKALE; DÜNÜN, BUGÜNÜN 
VE YARININ TEMİNATIDIR”
Çanakkale’yi dünün, bugünün ve ya-

rının teminatı olan bir şehir olarak 
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nitelendiren Genel Başkan Vekilimiz 
Öz, “Böylesine güzel topraklarda bu-

lunmaktan duyduğumuz mutluluğu, 
huzuru paylaşmak isterim. Ülkemiz ve 
milletimiz açısından kıymetli olan bu 
şehirde sendikamızın Şube Başkan-

lığı’nın oluşturulmuş olmasından ve 
bugün 1. Genel Kurulu’nu gerçekleş-

tirmekten dolayı çok mutluyuz” diye 
konuştu.
2019 seçimlerinin hemen arkasından, 
ortada hiçbir neden yokken Bayramiç 
Belediyesi’ndeki üyelerin işten çıka-

rıldıklarını anımsatan Öz, “HAK-İŞ ve 
HİZMET-İŞ açısından Çanakkale’de bu 
günlere gelmek, bugün gerçekleştir-
diğimiz 1. Olağan Genel Kurul’umuzu 
yapmak kolay olmadı” dedi.

“NEREDE HAKSIZLIĞA UĞRAYAN 
BİRİSİ VARSA YANINDAYIZ”
’HAK-İŞ ve HİZMET-İŞ olarak nerede 
haksızlığa uğrayan, zulüm gören birisi 
varsa onun yanında olmalıyız’ diyen 
Genel Başkan Vekilimiz Av. Hüseyin Öz, 
“Bu anlayışla Bayramiç Belediyesi’nde 
çalışan arkadaşlarımız için hep beraber 

mücadele ettik. Bu yeryüzünde bu ülke 
var oldukça hakkın yanında olanlar-
la haksızlık yapanlar hep karşı karşıya 
gelecekler. Önemli olan bizim teşkilat 
mensupları olarak hep hakkın yanında 
olmamızdır” sözlerine yer verdi.
Öz, “Çanakkale’de Biga Belediyesi ör-
gütlenmesinden itibaren görev alan ve 
yeni yönetimde görev alacak arkadaş-

larımıza başarılar diliyorum. Çanakkale 
İl Başkanlığı’mızın kuruluşundan itiba-

ren katkı veren bütün teşkilatımıza, 
çalışanlar adına hizmet veren bütün 
arkadaşlarımıza yürekten teşekkür 
ediyorum” diye konuştu.
15 Temmuz Milli Birlik ve Demokrasi 
Günü’nün 5’inci yıldönümü olduğunu 
anımsatan Genel Başkan Vekilimiz Öz, 
“Bu vesileyle Çanakkale şehitlerimize 
ve 15 Temmuz gecesi ülkemizin birliği, 
beraberliği, milletimizin bağımsızlığı 
için canlarını feda eden bütün şehitle-

rimize Cenab-ı Allah’tan rahmet diliyo-

rum” dedi.

ÖZDEMİR: “HAK-İŞ İLE ÇALIŞMAK BİR 
AYRICALIKTIR”
Genel Başkan Yardımcımız Halil Özde-

mir, yaptığı konuşmada Çanakkale’nin 
önemine dikkat çekti.
Şehit kanları ile sulanmış, ülkemizin 
geleceğini doğrudan ilgilendiren za-

ferlerin kazanıldığı topraklarda genel 
kurul yapmanın gurur verici olduğunu 
belirten Özdemir, “Çanakkale, her tür-
lü övgüye değer bir şehir. Bu şehirde 
Şube Genel Kurulu yapmak bizim için 
bir onur kaynağıdır. Amacımız Çanak-

kale’deki tüm emekçileri HAK-İŞ çatısı 
altında toplamaktır. HAK-İŞ ile çalış-

mak bir ayrıcalıktır. HAK-İŞ’in olduğu 
yerde birlik olur, kardeşlik olur, huzur 
olur. HAK-İŞ’ kurulduğundan beri ama-

cı tektir; emekçilere hizmet etmektir” 
dedi.

Genel kurulda Biga Belediye Başkanı 
Bülent Erdoğan, Çanakkale Şube Baş-

kanımız Vedat Yılmaz, Bayramiç Bele-

diyesi’nden haksız ve hukuksuz şekilde 
işten atılan üyemiz İsmail Can ve Sen-

dikamız Genel Merkez Kadın Komite 
Başkanı Hatice Ayhan da birer konuş-

ma gerçekleştirdi.

ŞUBE BAŞKANLIĞINA VEDAT YILMAZ 
SEÇİLDİ
Genel kurulda yapılan seçim sonucun-

da Çanakkale Şube Başkanlığı’na Vedat 
Yılmaz seçilirken, Şube Yönetim Kurulu 
Üyelikleri’ne ise Davut Aydın ve Fatih 
Mehmet Onat seçildiler.
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İSTANBUL 2 NO’LU İETT ŞUBE’MİZİN  
GENEL KURULU’NDA BİRLİK MESAJLARI VERİLDİ

İstanbul 2 No’lu İETT Şube’mizin 7. Ola-

ğan Genel Kurulu, 28 Temmuz 2021 ta-

rihinde gerçekleştirildi.

Koronavirüs önlemlerine uygun ger-
çekleştirilen genel kurula; HAK-İŞ Ge-

nel Başkan Yardımcısı ve Genel Başkan 
Vekilimiz Av. Hüseyin Öz, Genel Başkan 
Yardımcılarımız Mehmet Keskin, Halil 
Özdemir ve Celal Yıldız, İstanbul 2 No’lu 
Şube Başkanımız Ahmet Günçe, İstan-

bul 3 No’lu İETT Şube Başkanımız Mus-

tafa İluk, İstanbul 4 No’lu Şube Başka-

nımız Yücel Fırat, İstanbul 5 No’lu Şube 
Başkanımız Mustafa Şişman, İstanbul 7 
No’lu Şube Başkanımız Nizamettin Yu-

rul, İstanbul 9 No’lu Şube Başkanımız 
Emrullah Aslan, İstanbul 10 No’lu Şube 
Başkanımız Ahmet Şimşek, İstanbul 11 
No’lu Şube Başkanımız Ahmet Göktürk, 
İstanbul 12 No’lu Şube Başkanımız Ra-

madan Aygün, Trakya Şube Başkanımız 
Aykut Aktemur, Bursa Şube Başkanımız 
Mustafa Yavuz, Genel Başkan Danışma-

nımız İbrahim Güleş, Genel Disiplin Ku-

rulu Üyemiz Nevin Er, Sendikamız Genel 
Merkez Kadın Komite Başkan Yardımcısı 
Arzu Kahveci, HAK-İŞ’e bağlı sendikala-

rın İstanbul İl Başkanları, Sivil toplum 

kuruluşlarının İstanbul temsilcileri, de-

legelerimiz ve basın mensupları katıldı.

Genel kurulda divan başkanlığını Genel 
Başkan Yardımcımız Mehmet Keskin 
yaptı.

GENEL BAŞKANIMIZ ARSLAN’IN 
MESAJI OKUNDU
Genel kurulda, Genel Başkanımız Mah-

mut Arslan’ın mesajı okunarak, tebrik 
ve temennileri paylaşıldı.

Genel Başkanımız Arslan, divan başkan-

lığında gönderdiği mesajında, “Sorum-

luluk bilinciyle ülkemize, demokrasimi-
ze ve çalışma hayatına yaptığı katkılarla, 
sendikal misyon olarak her zaman mo-

del olmuş HİZMET-İŞ Sendikamız, bu 
genel kuruldan da yeni bir dinamizmle 
çıkacaktır. Genel kurulun şubemizin 
sorumluluk alanında bulunan İETT 
emekçilerine, Gaziosmanpaşa Beledi-
yesi emekçilerine ve tüm iş yerlerimiz-

deki emekçilere ve HAK-İŞ/HİZMET-İŞ 
ailesine hayırlar getirmesini, Cenab-ı 
Allah’tan niyaz ediyorum” ifadeleri yer 
aldı.

İETT’DE KARARLI VE ONURLU BİR 
MÜCADELE VERDİK”
Genel kurula hitaben bir konuşma ger-
çekleştiren HAK-İŞ Genel Başkan Yar-
dımcısı ve Genel Başkan Vekilimiz Av. 
Hüseyin Öz, HİZMET-İŞ Sendikamızın 
İETT’de 1997’den bu yana örgütlü ve 
yetkili sendika olduğunu kaydetti.
Genel Başkan Vekilimiz Öz, “1997 yı-
lında İETT’li emekçilerin teveccühü ve 
zorlu bir mücadele sonucunda yetkiyi 
kazandık. Bazı sözde sendikalar bunu 
sindiremediler. Sahada kaybettiklerini 
masada alacaklarını düşünerek mah-

kemelerin yolunu tuttular. Mahkeme 6 
yıl sürdü, 3 defa Yargıtay’a gittik. 2004 
yılında mahkeme kararı onadı ve yetki-
mizi verdi. Aynı yıl ilk sözleşmemizi de 
başarıyla imzaladık” şeklinde konuştu.

“İETT EMEKÇİLERİNİN MAAŞ 
ALAMADIĞI GÜNLER GERİDE KALDI”
O yıllarda İstanbul Büyükşehir Beledi-
yesi’nde çalışan emekçilerin ayın 15’i 
geldiğinde maaşını almasına rağmen, 
İETT’de çalışan emekçilerin maaşlarının 
parça parça ödendiğini hatırlatan Öz, 
“Maaşların zamanında ve tamamının 
ödenmesi için kokartlı eylemler yaptık. 
Belediye yönetimiyle görüşmeler ger-
çekleştirdik ve bu sorunu çözdük” dedi.

“İSTANBUL ULAŞIM A.Ş. 
ÇALIŞANLARINI ENGELLERE RAĞMEN 
SENDİKALI YAPTIK”
HİZMET-İŞ Sendikamızın, ücretlerin par-
ça parça ödenmesi sorununun yanı sıra 
diğer şirketlerde çalışmasına rağmen 
İETT’nin işini yapmakla birlikte aynı işi 
yapan emekçiler arasında ücret fark-

ları sorununu çözdüğünü belirten Öz, 
şöyle konuştu: “İSPARK AŞ’de çalışan 
kardeşlerimiz ilk o dönemde İstanbul 

İstanbul 2 No’lu İETT Şube’mizin 7. Olağan Genel Kurulu gerçekleştirildi.
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Ulaşım AŞ’de çalışıyordu. Bu 
arkadaşlarımızı örgütlememiz 
engellenmek istendi. Sendi-
kalı olmaları istenmedi. Buna 
rağmen arkadaşlarımızla bir-
likte büyük bir mücadele yü-

rüttük. Arkadaşlarımız hiçbir 
tehdide, hiçbir baskıya boyun 
eğmeden sendikamızın çatısı 
altında örgütlendiler. Toplu 
iş sözleşmesi görüşmelerimi-
zi yürütürken işçi arkadaşla-

rımız İstanbul Ulaşım AŞ’den KİPTAŞ’a 
devredildiler. ‘İşveren değiştiği için mü-

zakerelere devam edemeyiz’ dediler. 
Yürütmeyi durdurma kararı çıkarttık, 
sözleşme sürecini devam ettirdik.”

“KİPTAŞ EMEKÇİSİNİN ASLINDA 
İETT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ EMEKÇİSİ 
OLDUĞUNU TESCİL ETTİRDİK”
“İETT Genel Müdürlüğü bünyesi içerisin-

de KİPTAŞ’ta çalışanlar da şoförlük yapı-
yor, İETT Genel Müdürlüğü mensubu 
kadrolu işçi arkadaşlarımız da şoförlük 
yapıyor. O da revizyonda çalışıyor, diğeri 
de. Ama birinin ücreti başka, diğerinin 
ücreti başka. Ne oldu? Yeni bir mücade-

le başlattık. Bir taraftan İETT Genel Mü-

dürlüğü ile sözleşme süreçleri devam 
ederken, öbür taraftan KİPTAŞ’ta çalışan 
arkadaşlarımız için muazzar tespitleri is-

tedik. Mahkeme kararları aldık. Mahke-

me kararlarının uygulanması için büyük 
mücadele verdik. Nihayetinde KİPTAŞ iş-

çisi arkadaşlarımızın aslında İETT Genel 
Müdürlüğü’nün işçisi olduğunu mahke-

me kararı ile de tescil ettirdik.”

“KİPTAŞ, İSPARK VE İETT’DE 
ÇALIŞANLAR ARASINDAKİ 
FARKLILIKLARI ORTADAN KALDIRDIK”
“Bütün bunları yaptık. En son 2018 
toplu sözleşmesinde KİPTAŞ, İSPARK ve 

İETT’de çalışan arkadaşlarımız arasında-

ki ikramiye, yevmiye, kıdemli işçiliği teş-

vik pirimi gibi temel kalemlerdeki bütün 
farklılıkları ortadan kaldırdık.”

Genel Başkan Vekilimiz Öz, İETT Genel 
Müdürlüğü’ndeki mücadelemizin bütün 
Türkiye’ye örnek, yol gösteren, emsal 
olan ve ön açan bir mücadele olduğunu 
söyledi.

“SAHADA KAZANDIĞIMIZ HİÇBİR 
HAKKI MASADA TESLİM ETMEDİK”
1997 ve 2004 arasında İETT emekçile-

rinin, mağdur eden sözde sendikaların 
2019 seçimlerinden sonra tekrar sahne-

ye çıktığını belirten Öz, “İstanbul Büyük-

şehir emekçilerine sosyal medya üze-

rinden, ‘İstanbul Büyükşehir Belediyesi 
Yönetimi bizimle beraber, dolayısıyla 
çalışmak istiyorsanız, var olmak istiyor-

sanız, bundan sonra işletme-

de devam etmek istiyorsanız 
istifa edeceksiniz ve bizim 
yanımıza geleceksiniz” mesajı 
verdiler, algı çalışması yaptılar 
fakat başaramadılar. Çünkü 
onları iyi tanıyan emekçi ar-
kadaşlarımız her bir işyerin-

de, her bir garajda, İstanbul 
Büyükşehir Belediyesi sınırları 
içerisindeki her bir metreka-

rede şanlı bir direnişi ortaya 
koydular” dedi.

“BİZ, EMEĞİN VE ALIN TERİNİN 
TAKİPÇİSİYİZ”
HİZMET-İŞ ile İstanbul Büyükşehir Bele-

diyesi yönetimi arasında karşılıklı saygıya 
dayalı bir ilişki olduğunu kaydeden Öz, 
“Büyükşehir Belediye’mizin bugünkü 
yönetimi ile emekten yana, haktan yana 
olan hiç kimseyle bizim bir sorunumuz 
olmadı, olmayacak. Biz bir emek örgütü-

yüz, biz bir hak temsilcisiyiz, emeğin ve 
alın terinin takipçisiyiz” dedi.

ÖZ, İETT MÜCADELESİNDE YER ALAN 
BÜTÜN EMEKÇİLERE TEŞEKKÜR ETTİ 
Genel Başkan Vekilimiz Öz, İETT mü-

cadelesinde yer alan bütün emekçileri 
saygıyla andı. Öz, “İETT mücadelemizin 
1997 Mayıs’ından başlayan süreçten, 
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hatta 1980-86 sürecinden itibaren mü-

cadelemizin içerisinde her yönüyle, 
dualarıyla, emekleriyle, alın terleriyle, 
yapmış olduğu katkılarıyla bize destek 
olan bütün kardeşlerimize HAK-İŞ ve 
HİZMET-İŞ adına canı gönülden teşekkür 
ediyorum” dedi.

“KAPSAM DIŞI BIRAKILAN 
EMEKÇİLER İÇİN MÜCADELEMİZİ 
SÜRDÜRÜYORUZ”
İETT 2 No’lu Şube’mizin örgütlü olduğu 
işyerlerinde çalışan pek çok emekçi-
nin eski taşeron emekçileri olduğunu 
kaydeden Genel Başkan Vekilimiz Öz, 
“Verdiğimiz mücadele neticesinde 850 
bin arkadaşımız kadroya geçirildi. Ancak 
850 binin içinde KİT’lerde çalışan 70 bin 
arkadaşımız kapsam dışı kaldı. Bu durum 
gönlümüzde bir hüzün oluşturdu. Bu ar-
kadaşlarımızın kadrosunu aldığı gün yü-

zümüz gülecek. Bu arkadaşlarımız için 
kadro mücadelemizi de karalılıkla de-

vam ettiriyoruz.

YILDIZ: “BİZ MAZLUMUN, EZİLMİŞİN, 
HAKLARI GASP EDİLENLERİN 
TARAFIYIZ”
Dünya görüşlerinden ötürü çeşitli itham-

larla uğraştıklarını belirten Genel Başkan 
Yardımcımız Celal Yıldız, “Türkiye’nin en 
büyük işçi sendikası HİZMET-İŞ’e karşı 
son yıllarda artan bir itibarsızlaştırma 
girişimi var. Ancak emekçilerimizin des-

teğiyle bu girişimleri etkisiz ve sonuçsuz 
bırakıyoruz. Allah’ın izniyle HAK-İŞ ve 
HİZMET-İŞ sonsuza kadar yaşayacak ve 
emekçilerin yanlarında olacak. Sendika-

mız ilkeleriyle ve dik duruşuyla yoluna 
devam edecektir. Bizim tek tarafımız var. 
Biz mazlumun, ezilmişin, hakları gasp 
edilenlerin tarafıyız” dedi.
İstanbul emekçilerinin yalnız olmadık-

larını belirten Yıldız, “İstanbul’daki tüm 
emekçilerin asla bir endişesi olmasın. 
HAK-İŞ Konfederasyonu ve HİZMET-İŞ 
Sendikası her zaman emekçilerin yanın-

dadır” diye konuştu.

ÖZDEMİR: “İETT’Lİ EMEKÇİLERİN 
FİTNEYE KARŞI DİK DURUŞLARI, BASKI 
GÖREN TÜM EMEKÇİLERE ÖRNEK 
OLDU”
İETT mücadelesinin 25 yıllık bir örnek 
mücadele olduğunu belirten Genel Baş-

kan Yardımcımız Halil Özdemir, “İETT’de 
çalışan üyelerimiz zor dönemlerde bir-
liğini, beraberliğini ve kardeşliğini mu-

hafaza etmiş örnek emekçilerdir. 1998 
yılında sarı sendikaların fitne çıkarmak 
için açtıkları davada üyelerimiz yedi 
sene mağdur edildi. Ancak o günler, 
emekçi kardeşlerimizin destekleriyle 
geride kaldı. O yedi senelik dönemde 
dimdik ayakta durdunuz. O dönem İETT 
emekçilerinin fitneye karşı dik duruşları 
tüm baskı gören emekçilere örnek oldu. 
Elhamdülillah, sizler destan yazarak sen-

dikanıza sahip çıktınız ve sendikamızı 
bugünlere getirdiniz” dedi.
2019 yerel seçimlerinden sonra yaşanan 
sıkıntılara değinen Özdemir, “İstanbul 
seçimleri sonrası yine şer odakları anın-

da üyelerimiz üzerinde baskı kurmaya 
çalıştı. O dönem iş yerlerimize saldıran 
sarı sendikalar, belediye başkanlarının 
ve amirlerin haberi olmadan bir şekilde 
fitneyle İstanbul’da, Ankara’da, Kırşe-

hir’de, Bolu’da üyelerimize baskı yapma-

ya çalıştı. Amaçları, emekçilerin huzuru-

nu kaçırmaktı. Ama sizler öyle bir direniş 
gösterdiniz ki, Türkiye’ye örnek oldu-

nuz. Baskılara rağmen sendikamızdan 
kopmadınız. HİZMET-İŞ Sendikamızın 
duruşunu yansıttınız. Sizden aldığımız 
güçle Türkiye’nin en büyük işçi sendikası 
olamaya devam edeceğiz” şeklinde ko-

nuştu. 

KESKİN: “VERDİĞİMİZ MÜCADELE, 
HİZMET-İŞ’İN TARİHİNE ALTIN 
HARFLERLE YAZILACAKTIR”
Divan Başkanı olarak bir konuşma ger-
çekleştiren Genel Başkan Yardımcımız 
Mehmet Keskin, İETT’nin kendisi için 
büyük bir anlam ifade ettiğini belirte-

rek, “İETT, şahsımı bu günlere getiren en 
önemli kuruluşlardan birisidir. Yıllarca 
İETT gibi bir kurumda çalışmanın guru-

runu yaşadık. İETT’de çalışmanın zorluk-

larının farkındayız ancak çok da dualar 
alıyoruz. Bu dualar pek çok şeye bedel-
dir” dedi. 2019 yerel seçimlerinden son-

ra İstanbul’da üyelerimize yönelik uygu-

lanan baskılara değinen Keskin, “Bildiği-
niz gibi 2019 yerel seçimlerinden sonra 
ciddi bir süreç yaşadık. Daha önce hiç 
ortalıkta olmayan sözde sendikacılar bir 
anda ortaya çıkıp üyelerimizi zorla sen-

dikamızdan istifa etmeye zorladılar. Bu 
konuda verdiğimiz mücadele HİZMET-İŞ 
Sendikamızın tarihine altın harflerle ya-

zılacaktır. İnşallah bu mücadelemizi ve 
başarımızı bundan sonraki dönemlerde 
de göstereceğiz” dedi.

İstanbul 2 No’lu Şube’mizin 7. Ola-

ğan Genel Kurulu’nda ayrıca Eski Şube 
Başkanımız Ahmet Günçe, Sendikamız 
Genel Merkez Kadın Komite Başkan 
Yardımcısı Arzu Kahveci, Şube Başkan 
Adayları’mız ve delegelerimiz de söz ala-

rak bir konuşma gerçekleştirdiler.

ŞUBE BAŞKANLIĞINA ABDULLAH 
KAYA SEÇİLDİ
Genel kurulda yapılan seçim sonucu İs-

tanbul 2 No’lu İETT Şube Başkanlığı’mıza 
Abdullah Kaya seçilirken, Şube Yönetim 
Kurulu Üyelikleri’mize Murat Er, Musab 
Yücel ve Erdinç Aydın seçildi.
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İSTANBUL 14 NO’LU ŞUBE’MİZİN GENEL KURULU 
GERÇEKLEŞTİRİLDİ

İstanbul 14 No’lu Şube’mizin 1. Ola-

ğan Genel Kurulu, 17 Ağustos 2021 
tarihinde gerçekleştirildi.
Genel Başkanımız Mahmut Arslan’ın 
video konferans yöntemiyle katıldığı 
Genel Kurula; HAK-İŞ Genel Başkan 
Yardımcısı ve Genel Başkan Vekilimiz 
Av. Hüseyin Öz, Genel Başkan Yardım-

cımız Halil Özdemir, Öz Petrol-İş Sen-

dikası Genel Başkanı Kudret Örgel, İs-

tanbul 1 No’lu Şube Başkanımız Mus-

tafa Canpolat, İstanbul 2 No’lu İETT 
Şube Başkanımız Abdullah Kaya, İstan-

bul 4 No’lu Şube Başkanımız Yücel Fı-
rat, İstanbul 5 No’lu Şube Başkanımız 
Mustafa Şişman, İstanbul 7 No’lu Şube 
Başkanımız Nizamettin Yurul, İstanbul 
9 No’lu Şube Başkanımız Emrullah As-

lan, İstanbul 10 No’lu Şube Başkanı-
mız Ahmet Şimşek, İstanbul 11 No’lu 
Şube Başkanımız Ahmet Göktürk, 
İstanbul 12 No’lu Şube Başkanımız 
Ramadan Aygün, Sendikamız Genel 
Merkez Kadın Komite Başkanı Hatice 
Ayhan, Genel Disiplin Kurulu Üyemiz 
Nevin Er, HAK-İŞ’e bağlı sendikaların 
İstanbul İl Temsilcileri, Sivil Toplum 
Kuruluşları’nın temsilcileri, delegeleri-

miz ve basın mensupları katıldı. Genel 
Kurul, Genel Başkan Yardımcımız Halil 
Özdemir’in divan başkanlığında, aziz 
şehitlerimiz için saygı duruşu ve ardın-

dan İstiklal Marşı’mızın okunmasıyla 
başladı.

ARSLAN, TÜM AFETZEDELERE 
GEÇMİŞ OLSUN DİLEKLERİNİ İLETTİ
17 Ağustos 1999’da yaşanan Marmara 
Depremi’ni anımsatan Arslan, bu vesi-
leyle, 22 yıl önce yaşanan depreme ve 
yakın zamanda yaşanan yangın ve sel 
felaketlerine maruz kalan tüm afetze-

delere geçmiş olsun dileklerini iletti.
Arslan, afetlerde hayatını kaybedenle-

re Allah’tan rahmet, yakınlarına baş-

sağlığı diledi.

“ARAMA VE KURTARMA 
EKİBİMİZ AFET BÖLGELERİNDE 
ÇALIŞMALARINI SÜRDÜRÜYOR”
Son dönemde yaşanan yangın, sel ve 
terör nedeniyle acıların katmerleştiği-
ni belirten Arslan, “Ülkemiz içeride ve 
dışarıda her türlü zorluğa karşı müca-

dele ediyor. HAK-İŞ olarak daha önceki 
afetlerde olduğu gibi yaraları sarmaya 
çalışıyoruz. HAK-İŞ Arama ve Kurtarma 
ekibimiz afet bölgelerinde çalışmaları-
nı sürdürüyorlar” dedi.
Afetlerde yardım hizmetlerini kurum-

sallaştıracaklarının müjdesini veren 
Arslan, “AFAD ile ortak bir projemiz 
var. Bu projeyi Türkiye geneline yay-

mak istiyoruz. HAK-İŞ il başkanlıkları 
bünyesinde arama-kurtarma konu-

sunda profesyonelleşmiş ve yetkilen-

dirilmiş ekipleri oluşturmamız gereki-
yor” diye konuştu.

“ÇÖZÜM ODAKLI BİR EMEK 
ÖRGÜTÜYÜZ”
HAK-İŞ’in çözüm odaklı bir Konfede-

rasyon olduğunu belirten Arslan, Ha-

tay bölgesinde PKK’lı teröristler tara-

fından yakılan ormanları, inisiyatif ala-

İstanbul 14 No’lu Şube’mizin 1. Olağan Genel Kurulu gerçekleştirildi.
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rak fidan bağış sertifikalarıyla yeniden 
yeşillendirmeye çalıştıklarını kaydetti.
Arslan, HAK-İŞ’in, emekçilerin hak ve 
geleceği yanında ülkemizin geleceği 
için de çalışmalar yürüttüğünü söyle-

di. Arslan, “HAK-İŞ sadece emekçiler 
için değil, ülkemiz için de son derece 
önemli bir örgüttür” dedi.

ARSLAN’DAN ‘AŞI OLUN’ ÇAĞRISI
Koronavirüsün yeni varyantlarla de-

vam ettiğine dikkati çeken Arslan, virü-

se karşı geliştirilen tedbirlere uyulması 
ve mutlaka aşı olunması konusunda 
çağrı yaptı.

“SENDİKAL MÜCADELEYİ 
DEĞERLERİMİZLE BİRLİKTE 
YÜRÜTÜYORUZ”
Milli, yerli duruş ve faydacılığın HAK-İŞ 
ve HİZMET-İŞ’i diğer emek örgütlerin-

den ayırdığını belirten Arslan, “Bu top-

lumun değerleri, inançları, kültürel de-

ğerleri, bu toplumun tarihsel yürüyüşü 
HAK-İŞ ve HİZMET-İŞ’in değerleridir. Bu 
devleti devlet yapan, bu toplumu millet 
yapan değerler bizim değerlerimizdir. 
Mücadeleyi bu değerlerle birlikte yürü-

tüyoruz” ifadelerini kullandı.
Demokrasinin en önemli sacayakların-

dan birinin sendikalar olduğunu belir-
ten Arslan, şöyle konuştu: “Bağımsız ve 
özgür sendikacılığın demokrasi için ne 
kadar kıymetli olduğunun farkındayız. 
Şube genel kurullarımızı demokratik bir 
şekilde gerçekleştiriyoruz. Sendikamız-

da üyelerimiz oranında kadın ve erkeğin 
delege olarak tespit edilmesini sağlıyo-

ruz. Kadınların ve erkeklerin sendikal 
mücadeleyi birlikte geleceğe taşıması-
nı istiyoruz. ‘Fıtratta farklılık, haklarda 
eşitlik’ ilkemizden yola çıkarak bu mü-

cadeleyi ileriye taşımamız gerekiyor.”

GENEL BAŞKAN VEKİLİMİZ ÖZ: 
“AFETLERİN ARKASINDA DOĞAYA 
İHANET VAR”
Genel kurula hitaben bir konuşma 
gerçekleştiren HAK-İŞ Genel Başkan 
Yardımcısı ve Genel Başkan Vekilimiz 
Av. Hüseyin Öz, ülkemizde son gün-

lerde yaşanan afetlerin arkasında do-

ğaya karşı yapılan tahribatın olduğunu 
söyledi. Genel Başkan Vekilimiz Av. 
Hüseyin Öz, “Ülkemizin güneyinde 
orman yangınlarıyla mücadele eder-
ken, Karadeniz’de üç ilimizi etkileyen 
büyük bir sel felaketiyle karşı karşıya 
kaldık. Bu felaketleri yaşamamızın ne-

deni, çevreye yaptığımız ihanettir. Bu 
büyük felaketlerin arkasında doğaya 
karşı yaptığımız ihanet var. Bizim için 
depremlerden, yangınlardan, sel ve su 
taşkınlarından alınacak dersler var. Do-

ğanın kurallarını asla çiğnememeliyiz” 
dedi. Son zamanlarda yaşanan afetler-
den dolayı birçok insanımızın hayatını 
kaybettiğine dikkat çeken Öz, afetler-
de hayatını kaybedenlere Allah’tan 
rahmet, yakınlarına sabır ve başsağlığı 
diledi.

“HAK-İŞ’İN BÜYÜMESİ, 
TÜRKİYE’NİN BÜYÜMESİDİR”

“HAK-İŞ’in büyümesi, 
Türkiye’nin büyümesi 

demektir. HAK-İŞ’in gücü, 
Türkiye’nin gücüdür” diye 

konuşan Arslan, “İçeriden ve 
dışarıdan bu ülkenin güçlü 

olması önlenmek isteniyorsa, 
buna karşı HAK-İŞ’in güçlü 

olması, bu oyunları bozulması 
demektir.  

Türkiye’de 14 milyon 
çalışan var. Bunların 2 

milyonu sendikalı. Geride 
12 milyon emekçi var. Bu 
12 milyon emekçiyi HAK-
İŞ’e bağlı sendikalarımızda 
örgütlememiz gerekiyor. 

HAK-İŞ sadece bir sendikal 
örgüt değil, aynı zamanda bu 
ülkenin geleceği için önemli 

ve güçlü bir sivil toplum 
örgütüdür” dedi.
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“AFETZEDELERİN YANINDAYIZ”
HAK-İŞ ve HİZMET-İŞ’in afet bölgelerin-

de çalışmalar yürüttüğünü kaydeden 
Öz, “Kurumsal olarak sorumluluğu-

muzu yerine getiriyor, arama, kurtar-
ma ve yardım çalışmalarımızı teşkilat 
mensuplarımız ve üyelerimizle birlikte 
sürdürüyoruz” dedi.

“ÜYELERİMİZE DAHA İYİ HİZMET 
İÇİN YENİ ŞUBELER KURDUK”
Genel Yönetim Kurulu’muzun, üyele-

rimize daha hızlı ve kapsamlı hizmet 
verebilmek için İstanbul Anadolu Ya-

kası’nda 14 No’lu, Avrupa Yakası’nda 
ise 13 No’lu Şube’yi kurma kararı al-
dığını kaydeden Öz, “İstanbul’da yeni 
bir süreci işletiyoruz. Tek bir üyemizin 
dahi dışarıda kalmayacak şekilde bü-

tün üyelerimizin temsil edildiği bir yapı 
oluşturuyoruz” dedi.

“ÜYELERİMİZİN İRADELERİNE 
SAYGILIYIZ”
Bir kısım sözde sendikal yapıların de-

mokratik süreçleri işletmeyerek emek-

çileri yok saydığını belirten Genel Baş-

kan Vekilimiz Öz, “Sözde sendikacılar 
işçilerin önüne sözde sandık getirirler 
ama asla gerçek sandık getirmezler. 
Kendi adamlarını belirlerler. Biz, HİZ-

MET-İŞ olarak hiçbir seçimde böyle 
yapmadık. Üyelerimizin iradesine saygı 
gösteriyoruz. Şube Genel Kurullarımız 
öncesinde şubemize bağlı işyerlerinde 
çalışan bütün üyelerimize doğrudan 
tebligat gönderiyoruz. SMS göndere-

rek delege seçimlerinden tüm üyele-

rimizin haberdar olmasını sağlıyoruz. 
Çünkü biz, emekçilerin haklarını ema-

netimiz olarak görüyoruz” şeklinde 
konuştu.

“DAHA İYİ SÖZLEŞMELERE İMZA 
ATACAĞIZ”
HİZMET-İŞ Sendikamızın üye sayısı ve 
temsil gücüyle büyük bir sendika ol-
duğunu vurgulayan Öz, İstanbul’da 
imzalanan toplu iş sözleşmeleri ile enf-
lasyonun üzerinde artışlar sağlandığını 
kaydetti. Genel Başkan Vekilimiz Öz, 
“Bundan sonra daha iyi sözleşmelere 
imza atacağız. İkinci dönem sözleşme-

ler için hazırız, sizler de hazır olmalısı-
nız. Sorunları sağlıklı bir şekilde tespit 
ettik, masaya sağlıklı bir şekilde otura-

cağız. Emekçiler için fedakârlık yapıl-
ması gerekiyorsa HAK-İŞ ve HİZMET-İŞ 
olarak tereddütsüz kabul etmeye de-

vam edeceğiz” dedi.

GENEL BAŞKAN YARDIMCIMIZ 
ÖZDEMİR: “BÜTÜN ÇABAMIZ 
EMEKÇİLERE HİZMETTİR”
Genel Başkan Yardımcımız Halil Özde-

mir ise yaptığı konuşmada birlik ve be-

raberliğe dikkat çekti.

Genel Yönetim Kurulumuzun kararıy-

la yeni kurulan İstanbul 14 No’lu Şu-

be’mizin 4 ilçe belediyesi ve şirketler-
de çalışan üyelerimize hizmet verece-

ğini belirten Özdemir, “Gayemiz, tüm 
emekçilere ulaşmak ve dertlerinde 
yanında olmaktır. Sendikamızın genel 
kurullarında kavga göremezsiniz. Bizde 
kavga olmaz, bizde bayrak yarışı olur. 
Bizde küslük olmaz çünkü bizim derdi-
miz emekçilere ve insanlara hizmet et-
mektir. Seçilecek arkadaşlarımızın tek 
yumruk halinde bu amaca hizmet ede-

ceklerine inanıyoruz” diye konuştu.

AYHAN: “PEK ÇOK İLDE 
KADINLARIMIZA EĞİTİMLER 
VERECEĞİZ”
Sendikamızın kadınların sendikal haya-

ta ve karar alma mekanizmalarına katı-

lımını teşvik eden birçok projeyi hayata 
geçirdiğini belirtti. 

İstanbul 5 No’lu Şube Başkanımız Mus-

tafa Şişman da bir selamlama konuş-

ması gerçekleştirdi.

ŞUBE BAŞKANLIĞINA 
KÜRŞAD ÇAKMAK SEÇİLDİ
Genel kurulda yapılan seçim sonucu 
İstanbul 14 No’lu Şube Başkanlığı’mıza 
Kürşad Çakmak seçilirken, Şube Baş-

kan Yardımcılıklarına Alaaddin Savaş, 
Uğur Kır ve Recep Kaya seçildi.
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ARSLAN, İSTANBUL 13 NO’LU ŞUBE’MİZİN 
GENEL KURULU’NA KATILDI

Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 9 
Eylül 2021 tarihinde İstanbul 13 No’lu 
Şube’mizin 1. Olağan Genel Kurulu’na 
video konferans yöntemiyle katıldı.
Koronavirüs önlemlerine uygun ger-
çekleştirilen genel kurula; HAK-İŞ Ge-

nel Başkan Yardımcısı ve Sendikamız 
Genel Başkan Vekili Av. Hüseyin Öz, 
Genel Başkan Yardımcılarımız Halil 
Özdemir, Mehmet Keskin ve Celal Yıl-
dız, İstanbul 1 No’lu Şube Başkanımız 
Mustafa Canpolat, İstanbul 2 No’lu 
İETT Şube Başkanımız Abdullah Kaya, 
İstanbul 4 No’lu Şube Başkanımız Yücel 
Fırat, İstanbul 5 No’lu Şube Başkanımız 
Mustafa Şişman, İstanbul 7 No’lu Şube 
Başkanımız Nizamettin Yurul, İstanbul 
10 No’lu Şube Başkanımız Ahmet Şim-

şek, İstanbul 11 No’lu Şube Başkanımız 
Ahmet Göktürk, İstanbul 12 No’lu Şube 
Başkanımız Ramadan Aygün, İstanbul 
14 No’lu Şube Başkanımız Kürşad Çak-

mak, Sendikamız Genel Merkez Kadın 
Komite Başkanı Hatice Ayhan, HAK-İŞ’e 
bağlı sendikaların İstanbul şube ve il 
başkanları, sivil toplum kuruluşlarının 
temsilcileri, delegeler ve basın men-

supları katıldı.

Genel Kurul, Genel Başkan Yardımcımız 
Halil Özdemir’in divan başkanlığında, 
aziz şehitlerimiz için saygı duruşuna ge-

çilmesi ve ardından İstiklal Marşı’mızın 
okunmasıyla başladı

“AŞI KARŞITLIĞINI KABUL ETMEMİZ 
MÜMKÜN DEĞİL”
Genel Başkanımız Mahmut Arslan, Co-

vid-19 ile mücadelede aşının önemine 
değinerek, salgınla mücadele sürecinin 
temel prensipleri olan temizlik, mas-

ke ve mesafe kurallarının yanı sıra en 
güçlü unsurun gönüllülük esasına göre 

yürütülen aşılama faaliyeti olduğunu 
söyledi.
Aşılama kampanyasına destek olunma-

sı gerektiğini vurgulayan Arslan, “Elbet-
te herkesin fikirlerine, düşüncelerine 
saygı duyuyoruz. Ancak aşının bugüne 
kadar ciddi salgınlara karşı tek mücade-

le şekli olduğunu unutmamız gerekiyor. 
Bugün unuttuğumuz kızamık, tifo, ve-

rem ve çiçek hastalıklarına karşı bulu-

nan aşılar, insanlığın geleceği için büyük 
katkılar sağlamıştır” diye konuştu.

“TÜRKİYE, SAĞLIK SEKTÖRÜNDE 
DESTANLAR YAZIYOR”
Türkiye’nin Covid-19 ile mücadelede 
destan yazdığını ve büyük bir özveriyle 
mücadele yürüttüğünü ifade eden Ars-

lan, “Bir insanımızı sağlığına kavuştur-
mak için gecesini gündüzüne katan ve 
kendi sağlığını tehlikeye atan sağlık ça-

lışanlarımızın bu emeğine, mücadelesi-
ne yürekten teşekkür ediyorum” dedi.

“SAĞLIK ÇALIŞMALARINA DESTEK 
OLMALIYIZ”
Sağlık sektöründe yürütülen özverili ça-

banın kişisel önlemlerle desteklenmesi 
gerektiğine vurgu yapan Arslan, “Kendi-

Genel Başkanımız Mahmut Arslan, İstanbul 13 No’lu Şubemizin  
1. Olağan Genel Kurulu’na katıldı.
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miz için, çevremiz için, hiç değilse sağlık 
çalışanlarımızın verdikleri mücadeleye 
destek için, yürütülen çalışmalara saygı 
gösterelim. Onların mücadelesinin ba-

şarılı olması bizim kurallara uymamıza 
bağlı. Bu kuralların en başında da aşı 
geliyor” şeklinde konuştu.

“KISITLAMALARA GERİ 
DÖNÜLMEYECEK”
Arslan, Cumhurbaşkanı’mız ve ilgili ba-

kanlıkların salgınla mücadelede eskisi 
gibi bir takım kısıtlamaların yapılma-

yacağına dair yaptıkları açıklamaların 
umut verici olduğuna dikkat çekerek, 
“Salgınla mücadelemiz devam ederken 
aynı zamanda çalışma hayatımızı, iş 
hayatımızı ve eğitim faaliyetlerimizi de 
yapmaya devam edeceğiz” dedi.
Aşı olmayan çalışanların diğer çalışan-

lara risk oluşturmaması için haftada bir 
defa PCR testi yapmak zorunda oldu-

ğuna dikkat çeken Arslan, “Aşı olmamız 
hem kendimiz için, hem işyerimiz için, 
hem de ülkemizin geleceği için son de-

rece kritik ve önemlidir” hatırlatmasın-

da bulundu.

“HAK-İŞ, TÜRKİYE’NİN GÜCÜDÜR”
Arslan, ülkemiz için, Türkiye’nin gelece-

ği ve çalışanlar için HAK-İŞ’e ihtiyaç ol-
duğunu belirterek, “HAK-İŞ; Türkiye’nin 
gücüdür, HAK-İŞ geleceğimizdir, HAK-İŞ 
bir davanın adıdır. Bu davanın mensup-

ları olarak bizim, sorumluluklarımızı en 
iyi şekilde yerine getirerek, çalışanla-

rımıza hizmet ederek bu mücadeleyi 
başarıyla sonuçlandırmamız gerekiyor” 
dedi.

“İMZAMIZ, İŞÇİMİZİN KARARIDIR”
Sendikamızın Türkiye’nin en büyük 
grevlerine imza atmış bir sendika oldu-

ğunu ve hiçbir zaman üyelerinin kabul 
etmediği bir toplu iş sözleşmesine imza 
atmayacağını ifade eden Arslan, bugün 
de üyelerinden aldığı güçle, aynı kararlı-
lıkla yoluna devam ettiğini söyledi.

GENEL BAŞKAN VEKİLİMİZ ÖZ, 
TEŞKİLAT MENSUPLARIMIZA 
TEŞEKKÜR ETTİ
Genel kurula hitaben bir konuşma ger-
çekleştiren HAK-İŞ Genel Başkan Yar-
dımcısı ve Genel Başkan Vekilimiz Av. 
Hüseyin Öz, genel kurulların geçmişe 

yönelik muhasebenin, geleceğe yönelik 
planların yapıldığı platformlar olduğunu 
söyledi.

Genel Başkan Vekilimiz Öz, İstanbul 13 
No’lu Şube’mizin örgütlü olduğu Eyüp-

sultan, Arnavutköy, Beyoğlu ve Bayram-

paşa Belediyeleri’nde çalışan taşeron 
işçilerin HİZMET-İŞ üyesi yapılmasında 
emeği geçen tüm teşkilat mensupla-

rımız ve şube başkanlarımıza teşekkür 
etti.

İstanbul’un özel bir kent, İstanbul’da 
yaşamanınsa özel bir hissiyat taşıdığını 
belirten Öz, “İstanbul, evlad-ı Fatiha’nın 
bize emanet ettiği bir yer. Üç dinin men-

suplarının birbirleriyle çatışmadan, hoş-

görü içinde yaşadığı bir yer. Böyle bir 
şehirde sizinle beraberiz. Bu vesileyle 
Fatih Sultan Mehmet Han’ı, Yavuz Sul-
tan Selim’i, Kanuni Sultan Süleyman’ı, 
Ebu Eyyüb el Ensari’yi, Akşemseddin 
Hazretleri’ni, Evliyaullah’ı, şehitlerimizi 
ve gazilerimizi rahmet ve minnetle yâd 
ediyoruz. Allah bize de bu şehrin ru-

huna göre yaşamayı, bu şehri gelecek 
nesillere aynı ruhla teslim etmeyi nasip 
etsin” ifadelerini kullandı.
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“GENEL KURUL VE DELEGE 
SEÇİMLERİNİ DEMOKRATİK ÖLÇÜLER 
İÇERİSİNDE YAPIYORUZ”
Genel Başkan Vekilimiz Öz, sendikamı-
zın demokratik, şeffaf, katılımcı, özgür 
bir seçim süreci ile delege seçimlerini 
tamamladığını, genel kurulun da aynı 
demokratik ölçülerle tamamlanacağını 
kaydetti.

“TAŞERONA KADRO MÜCADELEMİZİ 
BAŞARIYLA TAMAMLADIK”
HAK-İŞ Konfederasyonumuz ve HİZ-

MET-İş Sendikamızın uzun yıllar kararlı-
lıkla yürüttüğü mücadele neticesinde 1 
milyona yakın taşeron emekçinin kadro-

larına kavuştuğunu hatırlatan Öz, “Ce-

nab-ı Allah, KİT’lerde çalışan taşeron 
emekçisi arkadaşlarımız için yürüttüğü-

müz mücadeleyi de başarıyla tamamla-

mayı nasip etsin” dedi.

“GÜÇLÜ İŞÇİ, GÜÇLÜ SENDİKA İLE 
MÜMKÜN”
Güçlü işçinin güçlü sendika ile mümkün 
olduğunu belirten Genel Başkan Vekili-
miz Av. Hüseyin Öz, “Güçlü sendika için, 
güçlü şube lazım. Sizlerde bu iradeyi 
görüyoruz ve sizlere güveniyoruz. İnşal-
lah bundan sonraki süreçler de sizlerin 
desteğiyle çok daha iyi olacak. Bundan 

sonra attığımız her adım, çıktığımız her 
basamak, çok daha iyi koşulların gelme-

si için bir imkân olacak. Cenab-ı Allah 
seçilecek arkadaşımızın yollarını açık 
etsin” şeklinde konuştu.

YILDIZ: “SENDİKALI OLMAZSAK 
GELECEĞİMİZİ BELİRLEYEMEYİZ”
Örgütlü olmanın çok önemli olduğunu 
belirten Genel Başkan Yardımcımız Celal 
Yıldız ise, “Örgütlü olmazsak, sendikalı 
olmazsak geleceğimizi belirleyemeyiz. 
Geleceğe yürüyemeyiz. Örgütlü olalım, 
bir arada olalım, dayanışma içerisinde 
olalım, birlikte mücadele edelim. HAK-
İŞ ile diğer konfederasyonları birbirine 
karıştırmayalım. HAK-İŞ sadece emekçi-
lerin değil, tüm mazlumların sesidir. Bir-
liğimizi, beraberliğimizi, dayanışmamızı 
bozmadan birlikte yol yürüyelim. Biz 
inanıyoruz ki gelecekte daha iyi günler 
bizleri bekliyor. Genel kurulumuzun ha-

yırlara vesile olmasını temenni ediyo-

rum” dedi.

ÖZDEMİR: “BİZİM GÖREVİMİZ 
ÜYEMİZİN 24 SAAT YANINDA 
DURMAK”
İstanbul 13 No’lu Şube’mizin üyeleri-
mize daha iyi hizmet verebilmek adına 
kurulduğunu belirten Genel Başkan 
Yardımcımız Halil Özdemir, “Bizim tüm 

amacımız sizlere daha iyi hizmet vere-

bilmektir. Biz, Türkiye’nin en büyük işçi 
sendikasıyız. Bizim görevimiz 24 saat 
üyemizin yanında durmak. HAK-İŞ’in ve 
HİZMET-İŞ’in olduğu yerde kavga olmaz. 
Bizim olduğumuz yerde barış vardır, 
kardeşlik vardır. Sizden ricamız, sendika-

mızın davasını kendi davanız olarak gör-
menizdir. İstanbul 13 No’lu Şube’mizin 
1. Olağan Genel Kurulu’nun hayırlara 
vesile olmasını diliyorum” dedi.

KESKİN: “ZORLUKLARI AŞMANIN 
YOLU, BİRLİKTE MÜCADELE 
ETMEKTEN GEÇİYOR”
Belediyelerde çalışan emekçilerin pan-

demi döneminde gösterdikleri fedakâr 
çalışmalara dikkat çeken Keskin, bele-

diye emekçilerine hizmetlerinden ötürü 
teşekkür etti.

İstanbul’da yaşamanın bazı zorlukları 
olduğunu ifade eden Keskin, “Bu zor-
lukları bilen bir kardeşiniz olarak söy-

lüyorum, zor bir şehirde yaşıyorsunuz. 
Bu zorlukları aşmanın yolu birlikte mü-

cadele etmekten geçiyor. Birlikte mü-

cadele edersek istediğimiz her hedefe 
ulaşacağız, tüm zorlukları aşacağız. Ge-

nel kurulumuzun HAK-İŞ’e, Sendikamıza 
ve İstanbul’umuza hayırlar getirmesini 
temenni ediyorum” şeklinde konuştu.

Genel kurulda Sendikamız Genel Mer-
kez Kadın Komite Başkanı Hatice Ayhan 
ve Şube Başkan adaylarımız da birer se-

lamlama konuşması gerçekleştirdi.

ŞUBE BAŞKANLIĞINA KENAN ERÜKLÜ 
SEÇİLDİ
Genel kurulda yapılan seçim sonucunda 
İstanbul 13 No’lu Şube Başkanlığı’mıza 
Kenan Erüklü seçilirken, Salih Yılmaz, 
Ufuk Karakaya ve Emre Sarı da Şube Yö-

netim Kurulu Üyelikleri’ne seçildi.
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MALATYA ŞUBEMİZİN 
8. OLAĞAN GENEL KURULU GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Malatya Şube’mizin 8. Olağan Genel 
Kurulu’nda konuşan Genel Başkan Ve-

kilimiz Öz, kadro alan üyelerimiz ile es-

kiden kadrolu olan üyelerimizin kaynaş-

ması adına Genel Yönetim Kurulu’mu-

zun birtakım kararlar aldığını belirtti.

HAK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı ve Sen-

dikamız Genel Başkan Vekili Av. Hüseyin 
Öz, “Yegâne kaygımız olan ortak gelece-

ğimizi inşa etmek için birlikte yürümeye 
ihtiyacımız var” dedi.

Bu çerçevede sendikamızın tüzüğünde, 
çalışma usul ve esaslarıyla ilgili yönet-
meliklerinde, delege seçim yönetme-

liklerinde önemli değişiklikler yaptıkla-

rını söyleyen Öz, “Sendikamızın çatısı 
altında yarışların demokratik, şeffaf bir 
şekilde ve nezaketle yürütülmesini arzu 
ediyoruz. Hiçbir arkadaşımızın öteki ar-
kadaşımızı kırmasını, ötekileştirmesini 
istemiyoruz. Bir ve beraber olalım is-

tiyoruz. Bir ve beraber olmamız, el ele 
vermemiz, omuz omuza yürümemiz 
için birçok sebebimiz var. Her şeyden 
önce yegâne kaygımız olan ortak gele-

ceğimizi inşa etmek için birlikte yürü-

meye ihtiyacımız var” dedi.

Malatya Şube’mizin 8. Olağan Genel 
Kurulu, 21 Eylül 2021 tarihinde gerçek-

leştirildi.

Birlik ve beraberlik mesajlarının verildi-
ği Genel Kurula; HAK-İŞ Genel Başkan 
Yardımcısı ve Genel Başkan Vekilimiz Av. 
Hüseyin Öz, Genel Başkan Yardımcıları-
mız Halil Özdemir ve Mehmet Keskin, 
MHP Malatya İl Başkanı Mesut Saman-

lı, Malatya Şube Başkanımız Bünyamin 
Geleri, Adıyaman Şube Başkanımız Ha-

san Kılınç, Amasya Şube Başkanımız İs-

mail Pazar, Diyarbakır Şube Başkanımız 

Ercan Kahraman, Kahramanmaraş Şube 
Başkanımız Ömer Çınar, Kayseri Şube 
Başkanımız Serhat Çelik, Sivas Şube 
Başkanımız Nihat Şimşek, Genel Mer-
kez Teşkilatlanma Uzmanlarımız M. Zeki 
Özen, Gökhan Demircioğlu ve Ercan Ka-

rakaşlıoğlu, Sendikamız Genel Merkez 
Kadın Komite Başkan Yardımcısı Arzu 
Tekin, Öz Maden-İş Sendikası Genel 
Başkan Yardımcısı Ahmet Sert, HAK-İŞ’e 
bağlı sendikaların Malatya İl Başkanları, 
Malatya Şube delegelerimiz ve basın 
mensupları katıldı.

Genel Kurul Teşkilatlanmadan Sorumlu 
Genel Başkan Yardımcımız Halil Özde-

mir’in divan başkanlığında gerçekleşti-

rildi.

GENEL BAŞKANIMIZ ARSLAN’IN 
MESAJI OKUNDU
Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’na hi-
tap etmek üzere ABD’de bulunan Cum-

hurbaşkanı’mız Recep Tayyip Erdoğan 
ile birlikte olduğu için genel kurula ka-

tılamayan Genel Başkanımız Mahmut 
Arslan, yazılı bir mesaj göndererek teb-

rik ve temennilerini paylaştı. Arslan, 

HAK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı ve Sendikamız Genel Başkan Vekili Av. Hüseyin Öz, 
“Yegâne kaygımız olan ortak geleceğimizi inşa etmek için birlikte  

yürümeye ihtiyacımız var” dedi.
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mesajında Malatya Şube’mizin Genel 
Kurulu’nda verilecek mesajların ve çıka-

cak sonuçların önemine vurgu yaptı.

GENEL BAŞKAN VEKİLİMİZ ÖZ: 
“MALATYALI EMEKÇİLER İLE ÇEYREK 
YÜZYILI AŞMIŞ BİR BERABERLİĞİMİZ 
VAR”
Genel kurula hitaben bir konuşma ger-
çekleştiren HAK-İŞ Genel Başkan Yar-
dımcısı ve Sendikamız Genel Başkan 
Vekili Av. Hüseyin Öz, Malatya’nın sendi-
kamızın tarihsel yürüyüşünde önemli ve 
anlamlı bir yere sahip olduğunu söyledi.
HİZMET-İŞ Sendikamızın Malatya’da 
1993 yılında örgütlendiğini hatırlatan 
Öz, “Malatya’da 1993 yılından beri ör-
gütlüyüz. Malatyalı kardeşlerimizle çey-

rek yüz yılı aşmış bir beraberliğimiz var. 
Bu güç birliğimiz artarak devam ediyor” 
dedi. Genel Başkan Vekilimiz Öz, Ma-

latya Şube’mizin kuruluşundan bugüne 
kadar emek vermiş bütün yol arkadaşla-

rımıza teşkilatımız, sendikamız ve konfe-

derasyonumuz adına teşekkür etti.
Taşeron mücadelesini emekçilerin des-

teğiyle birlikte zafere götürdüklerini 
belirten Genel Başkan Vekilimiz Öz, ta-

şeron mücadelesinde emeği geçenlere 
de teşekkür etti.

“BİZ, BU ÜLKENİN YERLİ VE MİLLİ 
DEĞERLERİNİ TEMSİL EDİYORUZ”
HAK-İŞ’in Türkiye’nin en etkili işçi Konfe-

derasyonu olduğu ifade eden Öz, “HAK-
İŞ, yaklaşık 750 bin üyesiyle Türkiye’nin 
en büyük işçi konfederasyonlarından 
biri. Sadece nicelik olarak değil, nitelik 
bakımından da önemli işlere imza atmış 
bir konfederasyonuz. HAK-İŞ ve HİZ-

MET-İŞ’in hepimizin bildiği gibi önemli 
bir misyonu var. Biz, bu ülkenin yerli ve 
milli değerlerini temsil ediyoruz. Ülke-

mizin, milletimizin ve devletimizin iyi ve 
kötü gününde her zaman yanında olduk, 
olmaya da devam ediyoruz” diye konuş-

tu.

“DARBE GÜNLERİNDE ÜLKEMİZİN 
YANINDA YER ALDIK” 
Malatya denilince akıllara darbe dö-

nemlerinin geldiğine dikkat çeken Öz, 
“‘Malatya’ dediğimiz zaman aklımıza 
hep darbe dönemleri geliyor. Rahmetli 
Özal geliyor, rahmetli Hamit Fendoğlu 
geliyor. HAK-İŞ ve HİZMET-İŞ olarak o 
zorlu günlerde, darbe günlerinde ülke-

mizin, milletimizin ve devletimizin ya-

nında yer aldık” dedi. 
Genel Başkan Vekilimiz Öz, Eylül ayı içe-

risinde olmamız hasebiyle demokrasi 
şehitlerimiz Adnan Menderes’i, Fatin 

Rüştü Zorlu ve Hasan Polatkan’ı rahmet 
ve minnetle andı.

“PANDEMİ DÖNEMİNDE 
KAYBETTİĞİMİZ EMEKÇİLERİ 
UNUTMAYACAĞIZ”
Son iki yılın pandemi nedeniyle hayli 
zor geçtiğini belirten Öz, şöyle konuştu: 
“Umut ediyoruz ki bundan sonraki sü-

reçte pandemi koşullarını hep beraber 
atlatacağız. Bu dönemde fedakârca ça-

lışan başta sağlık ve belediye çalışanla-

rımız olmak üzere tüm emekçilerimize 
teşekkür ediyoruz. ‘Virüs bulaşır’ endi-
şesiyle hiç kimsenin dışarı çıkmadığı dö-

nemde emekçi kardeşlerimiz cesur bir 
şekilde mücadelenin en ön safında yer 
aldılar. Bu mücadele sırasında hem be-

lediye hem de sağlık çalışanlarımızdan 
hayatını kaybeden kardeşlerimiz oldu. 
Onlara da cenabı Allah’tan rahmet dili-
yorum. Onları hiçbir zaman unutmaya-

cağız.”

GENEL BAŞKAN VEKİLİMİZ ÖZ, 
HERKESİ AŞI OLMAYA DAVET ETTİ
Genel Başkan Vekilimiz Öz, normal 

hayata dönülmesi için herkesi aşı olma-

ya davet etti. Örgün eğitimin sürdürül-
mesini ülkemizin beka meselesi olarak 

gördüklerini ifade eden Öz, “İlköğretim-

den üniversiteye kadar son iki yıldır bir 
neslimizi kaybetmekle karşı karşıyayız. 

Bunun içindir ki pandemiye karşı alınan 
tedbirler başta çalışanlarımız ve öğren-

cilerimiz olmak üzere milletimizin her 
bir ferdi için önemlidir, mutlaka uyul-

ması gerekmektedir. Bu anlamda biz de 
sendika olarak bir kısım tedbirler aldık. 
Bütün üyelerimize pandemi süreci içe-

risinde aşılarını yaptırmaları hususunda 
SMS gönderdik. Bu hususta telkinlerde 

bulunduk” dedi.
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“GEÇMİŞ DÖNEM İÇİN HAYAL 
OLANLARI İLK SÖZLEŞMELERLE 
GERÇEKLEŞTİRDİK”
Taşeron işçilerinin kadro alabilmesi için 
17 yıl boyunca büyük bir mücadele gös-

terdiklerini ve bu mücadele sonunda, 
2017 yılında Sayın Cumhurbaşkanı’mızın 
talimatlarıyla kamuda ve yerel yönetim-

lerde çalışan yaklaşık 1 milyon emekçi-
nin kadro aldığını kaydeden Genel Baş-

kan Vekilimiz Av. Hüseyin Öz, “2020 yı-
lının ortasından itibaren kadro almış ar-
kadaşlarımız için yeni bir döneme girdik. 
İlk dönem, sözleşmelerde üyelerimizin 
taleplerini karşılamaya çalıştık. Geçmiş 
dönem için hayal olan şeyleri bu ilk söz-

leşmelerle gerçekleştirdik. İlk sözleşme-

lerde gönlümüzdeki her şeyi gerçekleş-

tirememiş olsak da arzu ettiklerimizin 
önemli bir bölümünü gerçekleştirmiş 
olmanın mutluluğunu yaşıyoruz” şeklin-

de konuştu.

“GELECEĞİMİZİ İNŞA ETMEK İÇİN 
BERABERCE YÜRÜMEYE İHTİYACIMIZ 
VAR”
Genel Yönetim Kurulu’muzun kadro alan 
üyelerimiz ile eskiden kadrolu olan üye-

lerimizin kaynaşması adına birtakım ka-

rarlar aldığını belirten Öz, “Bu çerçevede 

sendikamızın tüzüğünde, çalışma usul 
ve esaslarıyla ilgili yönetmeliklerinde, 
delege seçim yönetmeliklerinde önemli 
değişiklikler yaptık. Sendikamızın çatısı 
altında yarışların demokratik, şeffaf bir 
şekilde ve nezaketle yürütülmesini arzu 
ediyoruz. Hiçbir arkadaşımızın öteki ar-
kadaşımızı kırmasını, ötekileştirmesini 
istemiyoruz. Bir ve beraber olalım is-

tiyoruz. Bir ve beraber olmamız, el ele 
vermemiz, omuz omuza yürümemiz için 
birçok sebebimiz var. Her şeyden önce 
yegâne kaygımız olan ortak geleceğimizi 
inşa etmek için beraberce yürümeye ih-

tiyacımız var” dedi.

ÖZDEMİR: “BİZİM OLDUĞUMUZ 
YERDE BARIŞ VE KARDEŞLİK OLUR”
Divan Başkanı olarak bir konuşma ger-
çekleştiren Teşkilatlanmadan Sorumlu 
Genel Başkan Yardımcımız Halil Özde-

mir, “Cenab-ı Allah bizlere birlik içinde 
nice genel kurullar yapmak nasip eyle-

sin. Üyelerimizin verdiği destek ve güçle 
Türkiye’nin en büyük işçi sendikası ola-

rak hizmet vermeye devam ediyoruz. 
Bazı sivil toplum kuruluşlarının genel ku-

rullarında kavgalar, dövüşler, münakaşa-

lar çıkar. Bizim genel kurullarımızda ise 
barış ve kardeşlik öne çıkar” dedi.

“BİZ, DİKLEŞMEDEN DİK DURAN BİR 
SENDİKAYIZ”
Sendikamızın genel kurullarında kaybe-

den olmadığını söyleyen Özdemir, “Bu-

gün HAK-İŞ ve HİZMET-İŞ’e yakışan, birlik 
ve beraberlik içinde bir genel kurul ya-

pacağız. HAK-İŞ ve HİZMET-İŞ’in kuruluş 
amacı kardeşliktir. Sendikamız problem-

leri kavga etmeden, masada çözen bir 
anlayışı benimsemiştir. Bundan yanlış 
bir anlam çıkmasın. Biz, dikleşmeden dik 
duran bir sendikayız. Hiçbir emekçimizin 
hakkını yedirmeyiz. Türkiye’de sendika-

sız tek bir işçi kalmayana kadar birlikte 
mücadele edeceğiz” şeklinde konuştu.

KESKİN: “BİRLİK OLUNCA ZAFER 
KAÇINILMAZ OLUYOR”
Belediye emekçilerinin pandemi döne-

mindeki çalışmalarıyla en az sağlık çalı-
şanları kadar takdir edilmesi gerektiğini 
söyleyen Genel Başkan Yardımcımız 
Mehmet Keskin, “Sizlerden sadece Sen-

dikamızın ve şubenizin arkasında dur-
manızı istiyoruz. Bildiğiniz gibi İstanbul 
seçimlerinden sonra bir SMS ile 1.500 
emekçinin işine son verildi. O dönemde 
işten çıkarmalarla ilgili işverenle yaptığı-
mız görüşmelerden sonuç alamayınca, 
arkadaşlarımızla bir mücadele başlat-
tık. Bu mücadeleyi sadece üyelerimizin 
desteğiyle yürüttük. O dönem mağdur 
emekçilerin yanında sadece biz vardık. 
Elhamdülillah, mücadelemizi kazandık. 
Dolayısıyla, birlik olunca zafer kaçınıl-
maz oluyor. Genel kurulumuzun Ma-

latya’ya, üyelerimize ve tüm çalışanlara 
hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu.

Gerçekleştirilen genel kurulda Sendika-

mız Genel Merkez Kadın Komite Başkan 
Yardımcımız Arzu Tekin, MHP Malatya İl 
Başkanı Mesut Samanlı ve Malatya Şube 
Başkan adaylarımız da birer selamlama 
konuşması gerçekleştirdi.

MALATYA ŞUBE BAŞKANLIĞINA 
YENİDEN BÜNYAMİN GELERİ SEÇİLDİ
Genel kurulda yapılan seçim sonucunda 
Şube Başkanlığı’mıza tekrardan Bün-

yamin Geleri seçilirken, Şube Başkan 
Yardımcılıklarımıza Evren Kılıç, Mustafa 
Sengir ve Eyup Uğurlu seçildi.
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ARSLAN, VAN ŞUBE’MİZİN 
9. OLAĞAN GENEL KURULU’NA KATILDI

Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 5 
Ekim 2021 tarihinde Van Şube’mizin 9. 
Olağan Genel Kurulu’na video konfe-

rans yöntemiyle katıldı.

Koronavirüs önlemlerine uygun ger-
çekleştirilen genel kurula; HAK-İŞ Ge-

nel Başkan Yardımcısı ve Genel Başkan 
Vekilimiz Av. Hüseyin Öz, Genel Başkan 
Yardımcılarımız Celal Yıldız, Halil Özde-

mir ve Mehmet Keskin, Van Şube Baş-

kanımız Fatih Akdeniz, Muş Şube Baş-

kanımız Yaşar Kalır, Kars İl Başkanımız 
Barış Üstebay, AK Parti MKYK Üyesi Av. 
Zahir Soğanda, VASKİ Genel Müdürü 

Ülker Cem Kaplan, Gelecek Partisi Van İl 
Başkanı Zihni Aslan, Memur-Sen Van İl 
Başkanı Mehmet Ali Uca, HAK-İŞ’e bağlı 
sendikaların Van Şube ve İl Başkanları, 
Sivil Toplum Kuruluşları’nın Van temsil-
cileri, delegelerimiz ve basın mensup-

ları katıldı.

Genel kurula video konferansla katı-

larak bir konuşma gerçekleştiren Ge-

nel Başkanımız Mahmut Arslan, “HİZ-

MET-İŞ, 5 bine yakın üyesiyle Doğu 
Anadolu Bölgesi’nde en güçlü sendika-

lardan, Van Şube’miz ise en güçlü şube-

lerden biridir. Van ve çevre illerde üye 

sayımızı artırmak için yoğun çalışma 
içerisindeyiz” dedi.

HİZMET-İŞ Sendikamızın Van’da uzun 
yıllardır örgütlü olduğunu kaydeden 
Genel Başkanımız Arslan, Van’da Konfe-

derasyonumuz ve Sendikamız için mü-

cadele eden teşkilat mensuplarımız ve 
üyelerimize teşekkür etti.

“VAN’DA EN GÜÇLÜ SENDİKAL YAPI 
OLARAK YER ALMANIN GURURUNU 
YAŞIYORUZ”
Van’da 12 Eylül öncesinde başlayan 
örgütlenme çalışmalarının 12 Eylül ya-

saklarının ortadan kalkmasından son-

ra yeniden başlatıldığını ve 4 yıl süren 
çalışmalar sonucunda 1989’da Van’da 
yeni bir dönemi başlattıklarını kayde-

den Arslan, “Van’da 1989 yılında yeni 
bir dönemi başlattık. Sendikamızın bay-

rağını buraya diktik. Bir dönem geldi, 
ne yazık ki malûm çevrelerin HAK-İŞ’e 
karşı, sendikamıza karşı düşmanca tu-

tumları nedeniyle üyelerimiz baskıyla, 
tehditle sendikamızdan koparıldı an-

cak şubemizi kapatmadık. Şartlar ne 
olursa olsun olağanüstü dönemlerin 
en ağır faturalarını yaşayan Van şehri-
nin ve Vanlı emekçilerin mutlaka HAK-
İŞ’te temsil edilmesi gerektiğinin altını 
çizdik. Olağanüstü hal dönemlerinde 
sendikal mücadelenin nasıl yapılması 
gerektiğini o bölgede kalarak, o bölge-

de çalışarak devam ettirdik. Bugün bu 
şehirde olmanın, bu şehirde en güçlü 
sendikal yapı olarak yer almanın guru-

runu yaşıyoruz” şeklinde konuştu.

ARSLAN, BİRLİK VE BERABERLİK 
MESAJI VERDİ
Taşeron işçilerle ilgili ilk toplu iş sözleş-

melerinden birini Van’da imzaladıkları-
nı hatırlatan Arslan, “Van’da başarılı ve 

Genel Başkanımız Mahmut Arslan, Van Şubemizin 
9. Olağan Genel Kurulu’na video konferans yöntemiyle katıldı.
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tarihi sözleşmelere imza attık. Van’da 
örnek bir işçi-işveren ilişkisini hayata 
geçirdik. Çevre illerin toplu sözleşme-

leriyle taşerondan geçenlerin haklarını 
kıyasladığımız zaman gerçekten önemli 
bir başarıyı birlikte yakaladığımızı görü-

yoruz. Bu birlikteliğimizi devam ettirme-

miz gerekiyor. Bu dayanışmamızı güçlü 
bir şekilde devam ettirmemiz gereki-
yor” dedi.

“BÖLGENİN BARIŞI İÇİN ELİNİ, 
GÖVDESİNİ TAŞIN ALTINA KOYAN 
ÖRGÜTÜZ”
Türkiye’nin normalleşmesi, olağanüstü 
halin kaldırılması, bölgede barışın, kar-
deşliğin tesis edilmesi konusunda HAK-
İŞ ve HİZMET-İŞ’in her zaman inisiyatif 
aldığını kaydeden Arslan, “Ekim, Van 
depreminin yıl dönümüdür. O felaket 
aşamasında HAK-İŞ ve HİZMET-İŞ ola-

rak Van’daydık. Depremin yaralarının 
sarılması için yoğun çalışmalar yürüt-
tük. Yine 15 Temmuz hain darbe girişi-
minden sonra Türkiye ziyaretlerimizde 
Van’da bulunduk, Van halkıyla kucaklaş-

tık. Çözüm sürecinde Türkiye’nin nor-
malleşmesi, bölgenin normalleşmesi, 
terörün sona erdirilmesi, kardeşlik ve 
barışın yeniden ikame edilmesi konu-

sunda sorumluluk aldık. Bugün de böl-
genin kalkınması için, bölgedeki işsiz-

liğin azaltılması için, bölgede barışın, 
kardeşliğin devam etmesi için elimizden 
gelen ne varsa sorumluluklarımızı yeri-
ne getirmeye çalışıyoruz” dedi.

ARSLAN, HERKESİ AŞI OLMAYA DAVET 
ETTİ
HAK-İŞ olarak pandemi sürecinde inisi-
yatif aldıklarını belirten Arslan, herkesi 
aşı olmaya davet etti. Dün Sağlık Bakanı 
ile görüştüğünü aktaran Arslan, şunları 
kaydetti: ”Sayın Cumhurbaşkanı’mızla 
ve devletin bütün kademelerindeki yet-
kililerle yaptığımız görüşmelerimizde 
özellikle pandemiyle mücadelede Kon-

federasyonumuzun daha fazla sorum-

luluk, inisiyatif almasını ve kamuoyunu 
başta üyelerimiz olmak üzere daha çok 
bilgilendirmesi talebini her seferinde 
aldım. Bugün pandemiyle mücadelenin 
en etkin yolu olan aşılama konusunda 
da çağrı yapmak istiyorum. Aşı karşıt-
larına saygı gösteriyorum. Kimseyi bu 
görüşlerinden dolayı suçlayamayız. An-

cak aşılamaya karşı olanların kendileri-
ni izole etmesi, toplumla herhangi bir 
şekilde temas etmemesi, herhangi bir 
iş yerinde çalışmaması şartıyla. Ancak 
hem toplum içerisinde, hem çalışma 
hayatında yer alacaksanız, hem sokakta 
bulunacaksanız ve aşı olmayacaksanız 
bu, aşı olanlara, pandemiyle mücadele 

edenlere, kendi hayatlarını feda ede-

rek insanların sağlığına kavuşması için 
çalışan bütün emekçilere haksızlıktır. 
İnsanların kendi tercihlerine saygımız 
var ancak toplum yararı söz konusuysa, 
toplumun geneli esas ise bu karşıtlığın 
bizim açımızdan hiçbir anlamı olamaz. 
Onun için, aşılama konusunda her üye-

mizin, her çalışanımızın, her vatandaşı-
mızın mutlaka ciddi bir gayret içerisinde 
olması gerekiyor.”

“PANDEMİ İLE MÜCADELEDE KARARLI 
BİR DURUŞ SERGİLİYORUZ”

“Pandemi ile mücadelede aşılarımızı 
yaptırarak başarılı olabiliriz” diyen Ars-

lan, “Hindistan’da, Brezilya’da, Avust-
ralya’da görülen bir virüs hemen bir 

hafta her yere ulaşıyor. Bu nedenle tüm 
dünyanın aşılanması için çağrımızı bir 
taraftan Uluslararası Sendikalar Konfe-

derasyonu aracılığı ile duyuruyor, diğer 
taraftan ülkemizde bu mücadelenin 

en etkili yolu olan aşılama konusunda 
kararlı bir duruş sergiliyoruz” dedi.

Arslan, salgınla mücadele sürecinde 
en ağır şekilde görevini yerine getiren 
sağlık çalışanları, belediye çalışanları, 

gıda sektörü çalışanları ve belli sektör-
lerde şartlar ne olursa olsun görevlerini 

devam ettiren bütün işçilere 

teşekkür etti.
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GENEL BAŞKAN VEKİLİMİZ ÖZ: “TÜM 
ÜYELERİMİZİN, SENDİKAMIZIN 
KADEMELERİNDE DEMOKRATİK 
ŞEKİLDE YER ALMASINI TEŞVİK 
EDİYORUZ”
Sendikamızın Van’da 32 yıllık mücadele 
geçmişi olduğunu kaydeden HAK-İŞ Ge-

nel Başkan Yardımcısı ve Genel Başkan 
Vekilimiz Av. Hüseyin Öz, “696 sayılı KHK 
ile kadro alan emekçilerin sendikamızın 
tüm kademelerinde demokratik şekilde 
yer almalarına teşvik ediyoruz” dedi.

“Bugün yeni vizyonumuzla, bugüne 
kadar hiç olmadığımız kadar demok-

ratik bir seçim dönemini yaşadık” diye 
konuşan Genel Başkan Vekilimiz Öz, 
“Van’da demokratik katılım için tüm iş-

yerlerimize SMS gönderdik. Eksiklerimiz 
olabilir ancak prensip olarak yapmaya 
çalıştığımız şey, bu salonda bulunan 
arkadaşlarımızın temsil ettiği yaklaşık 5 
bin emekçinin, en demokratik şekilde 
temsil edilmesidir” şeklinde konuştu.

YILDIZ: “BİZ BİRİLERİNİN TARAFI 
DEĞİL, EMEKÇİLERİN TARAFIYIZ”
Van Şube’mizin 9. Olağan Genel Kuru-

lu’na katılan herkese teşekkür ederek 
konuşmalarına başlayan Genel Başkan 
Yardımcımız Celal Yıldız, “Zor bir coğ-

rafyada yaşıyorsunuz. Biz de HAK-İŞ ve 
HİZMET-İŞ olarak sizlere yardımcı ol-
mak için buradayız. Bu bölgenin insan-

larının neler yaşadıklarını hissetmemiz 
lazım. Sendikamızın Van’da kurulduğu 
ilk günden bugüne bize destek veren, 
mücadele veren, emek veren, gayret 
gösteren bütün yol arkadaşlarımıza te-

şekkür ediyoruz. Biz barış ve huzur için-

de bir genel kurul geçirmek istiyoruz. 
Biz emekçilerin tarafıyız. Bunu herkesin 
bilmesini istiyoruz” dedi.

ÖZDEMİR: “BİZİM YAPTIĞIMIZ İŞ 
SENDİKACILIKTAN ÖTE BİR DAVADIR”
Genel kurulun herkese hayırlı olması di-
leğinde bulunan Genel Başkan Yardım-

cımız Halil Özdemir, “Sendikamız Van’da 
uzun yıllardan beri örgütlüdür. Geçmişte 
fitne ve fesat çıkarmaya çalışanlar olsa 
da Sendikamız Van’da sizlerden aldığı 
güçle dimdik ayaktadır. Bugün Sendika-

mız 240 bine yakın üyesiyle Türkiye’nin 
en büyük işçi sendikasıdır. Bunu da asla 
kavga etmeden ama dik durarak başar-
mıştır. Bizim genel kurullarımızda kavga 
değil kardeşlik vardır çünkü bizim ama-

cımız emekçilere hizmet etmektir. Bi-
zim yaptığımız iş sendikacılıktan öte bir 
davadır. Türkiye’nin neresinde mazlum 
ve mağdur varsa HAK-İŞ ve HİZMET-İŞ 
onun yanındadır” şeklinde konuştu.

KESKİN: “BİZ İŞYERLERİMİZDE KALICI 
BARIŞI SAĞLAMAYA ÇALIŞIYORUZ”
Sendikacılığa farklı bir misyon katmak 
için çalıştıklarını belirten Genel Başkan 
Yardımcımız Mehmet Keskin, “Biz işve-

renlerimizi rakibimiz olarak görmüyo-

ruz. Kavgayla bir yere varılmayacağını 
biliyor, sendikacılık anlayışını değiştir-

meye çalışıyoruz. Bu ülkenin kavgaya 
ihtiyacı yok. Bu ülke ne çekiyorsa kavga-

dan çekiyor. Biz iş yerlerimizde kalıcı ba-

rışı sağlamaya çalışıyoruz. Bildiğiniz gibi 
İstanbul seçimlerinden sonra bir SMS ile 
1.500 emekçinin işine son verildi. O dö-

nemde işten çıkarmalarla ilgili işverenle 
yaptığımız görüşmelerden sonuç ala-

mayınca, arkadaşlarımızla bir mücadele 
başlattık. O dönem mağdur emekçilerin 
yanında sadece Sendikamız vardı. O 
dönem kabadayılık yapan sözde sendi-
kacılar asla emekçilerin yanında olmadı. 
Baki olan kurumlardır, isimler değildir” 
diye konuştu.

Genel kurulda Van Şube Başkanımız Fa-

tih Akdeniz ve Memur-Sen Van İl Başka-

nı Mehmet Ali Uca da birer selamlama 
konuşması gerçekleştirdi.

VAN ŞUBE BAŞKANLIĞINA FATİH 
AKDENİZ SEÇİLDİ
Gerçekleştirilen Genel kurulda yapılan 
seçim sonucunda Van Şube Başkanlı-
ğı’mıza Fatih Akdeniz seçilirken, Şube 
Başkan Yardımcılarımız ise Azad Kartal, 
Metin Yüksel Sevinç, Mehmet Salih Tan-

rıtanır ve Veysel Güven oldu.
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KIRŞEHİR ŞUBEMİZİN GENEL KURULU 
COŞKU İÇİNDE GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Kırşehir Şubemizin 1. Olağan Genel Ku-

rulu, 9 Kasım 2021 tarihinde gerçekleş-

tirildi. Genel Kurul’da Kırşehir’de örgüt-
lülüğün artırılmasına vurgu yapıldı.
Genel Başkanımız Mahmut Arslan’ın 
video konferans yöntemiyle katıldığı 
genel kurula; HAK-İŞ Genel Başkan Yar-
dımcısı ve Genel Başkan Vekilimiz Av. 
Hüseyin Öz, Genel Başkan Yardımcımız 
Halil Özdemir, AK Parti Kırşehir Milletve-

kili Mustafa Kendirli, Kırşehir Belediye 
Başkanı Selahattin Ekicioğlu, AK Parti 
İl Başkanı Seher Ünsal, MHP İl Başkanı 
Arif Kılıç, Ak Parti İl Başkan Yardımcıları 
Emin Dulkadir ve Aydın Kahraman, Öz 
Güven-Sen Genel Başkanı Ömer Yılmaz, 
MÜSİAD Kırşehir Başkanı Ömer Ali Öz, 
Kırşehir Şube Başkanımız Hızır Gürler, 
Yozgat Şube Başkanımız Ferman Za-

rarsız, Kayseri Şube Başkanımız Serhat 
Çelik, Ankara 2 No’lu Şube Başkanı-
mız Recep Dere, Ankara 5 No’lu Şube 
Başkanımız Murat Demirtaş, Ankara 7 
No’lu Şube Başkanımız Mustafa Genç, 
Aksaray Şube Başkanımız Yasin Emekli, 
Genel Merkez Kadın Komitemiz Başkan 

Yardımcısı Esma Hatun Taşpınar, sivil 
toplum kuruluşlarını temsilcileri, dele-

geler ve basın mensupları katıldı.

Genel Kurul, Genel Başkan Yardımcımız 
Halil Özdemir’in Divan Başkanlığı’nda 
gerçekleştirildi.

“KIRŞEHİR TARİHİ, BİR 
MEDENİYET MERKEZİDİR”

Kırşehir’in, Ahi Evran’ın kurduğu Ahilik 
Teşkilatı’yla sivil toplum kuruluşlarının 
esasını oluşturan önemli bir merkez 
olduğuna dikkati çeken Arslan, “Ahi Ev-

ran sadece bir Ahi değil, aynı zamanda 
toplumu yerleşik hayata dönüştüren bir 
medeniyetin inşasında rol alan önemli 
bir misyon adamıdır. Milletimizin, ülke-

mizin, topraklarımızın bağımsızlığı için 
sağına soluna bakmadan bir mücadele 
başlatan büyük bir kahramandır. Kırşe-

hir, yetiştirdiği değerlerle, ilim ve mü-

cadele tarihiyle bir medeniyet merkezi-
dir” dedi.

“KIRŞEHİRLİ EMEKÇİLERE 
HİZMET İÇİN BÜYÜK BİR ADIM 
ATTIK”

HAK-İŞ ve HİZMET-İŞ olarak Kırşehir’de 
başlattıkları örgütlenme mücadelesini 
önemli bir aşamaya getirdiklerini kay-

deden Arslan, Kırşehir İl Başkanlığı’nı 
şubeye dönüştürerek, Kırşehirli emekçi-
lere hizmet noktasında büyük bir adım 
attıklarını söyledi. Arslan, HİZMET-İŞ 
Sendikamızın Kırşehir’de onurlu bir mü-

cadele yürüttüğünü söyledi.

SENDİKAL BASKILARI 
DEĞERLENDİRDİ

HAK-İŞ ve HİZMET-İŞ’in sendikal müca-

deleye hiçbir zaman siyasal tercihleri 
dahil etmediğini belirten Arslan, buna 
rağmen, 2019 yerel seçimlerinde yö-

netimi CHP’ye ve HDP’ye geçen bazı 
belediyelerde HAK-İŞ ve HİZMET-İŞ’e 
karşı haksız bir operasyon yürütülerek 
10 bine yakın HAK-İŞ’li emekçinin işten 
çıkarıldığını, 60 binin üzerinde HAK-İŞ’li 
emekçinin de sendikalarımızdan baskı 
ve tehditle istifa ettirildiğini söyledi.

Kırşehir Şubemizin 1. Olağan Genel Kurulu, tarihinde gerçekleştirildi.  
Genel Kurul’da Kırşehir’de örgütlülüğün artırılmasına vurgu yapıldı.
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“HAK-İŞ’İN GÜCÜ, TÜRKİYE’NİN 
GÜCÜDÜR”

Demokrasi, özgürlükler ve sendikal hak-

ları herkes için talep ettiklerini ifade 
eden Arslan, şunları kaydetti: “Demok-

rasiyi işverenler için de istiyoruz. Bizim 
olduğumuz yerde çatışma, kavga, bir-
birimizi yenmek üzerine oluşturulmuş 
bir rekabet asla olamaz. Değerlerimizle 
sorunu olmayan, bizimle birlikte çalış-

mak isteyen herkesle çalışmaya devam 
ediyoruz. Bazı CHP’li belediyelerle çalış-

maya devam ediyoruz. Sendikal hareket, 
demokrasi için önemli bir ana taşıyıcıdır. 
Sendikal hareketin zayıf, güçsüz ve bir 
anlamda gerçekten gerilediği ülkelerde 
demokrasi de aynı şekilde kırılgandır, 
aynı şekilde zayıftır. Onun için, demokra-

simizin güçlendirilmesi için sendikal ha-

rekete ihtiyaç var. HAK-İŞ’e ayrıca ihtiyaç 
var. Biz şuna inanıyoruz, HAK-İŞ’in gücü, 
Türkiye’nin gücüdür. HAK-İŞ büyüdükçe 
Türkiye’de büyüyor. Bunun için mücade-

le ediyoruz. Bütün baskıları, tehditleri 
ve engelleri aşıyoruz.”

“GÖVDEMİZİ DE TAŞIN ALTINA 
KOYUYORUZ”

Sendikal mücadelenin sadece toplu söz-

leşme yapmak ve sosyal hakları daha 
ileriye taşımaktan ibaret olmadığını be-

lirten Arslan, demokrasiye sahip çıkmak 
da sendikal hareketin öncelikleri ve gö-

revleri arasında olmalıdır. HAK-İŞ olarak 
her zaman demokrasimizin geliştirilmesi 
ve zorlukların aşılmasında sadece elimizi 
değil, gövdemizi de taşın altına koyduk. 
Bir kısım sıkıntıların ülkemize dayatılan-

lara ‘Hayır’ demenin bedeli olduğunun 
farkındayız. HAK-İŞ olarak milletimizin 
ve devletimizin yanında yer almaya de-

vam edeceğiz” dedi.

“HAK-İŞ, ULUSLARARASI 
SENDİKAL HAREKETİN GÜÇLÜ BİR 
AKTÖRÜDÜR”

HAK-İŞ’in yerli ve milli duruşuyla ülke-

mize diğer katan bir örgüt olmanın yanı 
sıra uluslararası sendikal hareketin de 
güçlü bir aktörü olduğunu kaydeden 
Arslan, “HAK-İŞ olarak 160 ülkede 365 
konfederasyonun ve 210 milyon emek-

çinin üyesi olduğu ITUC başkan yardım-

cılığını yürütüyoruz. Hem ülkemizde 
hem de dünyada farklı bir sendikal an-

layışı inşa etme mücadelemizi sürdürü-

yoruz” dedi.

GENEL BAŞKAN VEKİLİMİZ 
ÖZ: “KIRŞEHİR, SENDİKAL 
KODLARIMIZDA ÖNEMLİ BİR 
KİLOMETRE TAŞIDIR”

Genel kurula hitaben konuşmalarını 
gerçekleştiren HAK-İŞ Genel Başkan Yar-
dımcısı ve Genel Başkan Vekilimiz Av. 
Hüseyin Öz, büyük bir kültürel mirasa 
sahip olan Kırşehir’in önemine dikkat 
çekti.

Genel Başkan Vekilimiz Öz, Ahi Evran 
Veli başta olmak üzere Kırşehir’in yetiş-

tirdiği ilim ve kültür insanlarını rahmet, 
minnet ve saygıyla andı.

“KIRŞEHİR’İN DEĞERLERİ 
YOLUMUZU AYDINLATIYOR”

Kırşehir’in manevi büyüklerimizin top-

lumun yolunu aydınlatmaya devam etti-

ğini ifade eden Öz, “Bu açıdan Kırşehir, 
bizim sendikal kodlarımızda önemli bir 
kilometre taşıdır. Kırşehir, değerleriyle 
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örtüştüğümüz bir şehirdir. Kırşehirli ilim 
adamlarımız, manevi değerlerimiz bizim 
yolumuzu aydınlatıyor, bize ışık saçıyor. 
HAK-İŞ ve HİZMET-İŞ olarak Ahi Evran-ı, 
Hacı Bektaş-ı Veli ve Hacı Bayram Veli 
Hazretleri’nin yolundan ilerliyoruz” 
dedi.

“TAŞERON İŞÇİLİĞİYLE 
MÜCADELEMİZ BAŞARIYLA 
SONUÇLANDI”

HİZMET-İŞ Sendikamızın Kırşehir’de 
2004 yılından bu yana örgütlü olduğu-

nu hatırlatan Genel Başkan Vekilimiz Öz, 
şunları kaydetti: “Kırşehir’de 17 yılda 
önemli aşamalar kaydettik. Başlangıç-

ta 250 arkadaşımız vardı. Sonra bir ka-

nun düzenlemesi çıktı. Arkadaşlarımızın 
15-20’si hariç hepsini diğer kurumlara 
göndermek zorunda kaldık. Sonra ilçe 
belediyelerinde örgütlendik. Özellikle 
taşeron döneminde çalışan arkadaşla-

rımızı örgütlemeye başladık. Bir kere 
daha büyüdük. Ardından belediyelerin 
şirketlerinde kamuda taşeronlar yanın-

da çalışan arkadaşlarımızı sendikalı yap-

mak için tüm Türkiye genelinde ve Kır-
şehir’de büyük bir emek ortaya koyduk. 
Bütün mücadelelerimizin karşılığını da 
aldık. 2014 yılında büyük kampanya ile 
başlattığımız mücadelemizin sonucunu 
2018’de aldık. Arkadaşlarımızın kadroya 
geçmesiyle beraber bu mücadeleyi bir 
anlamda neticelendirdik. Bu mücade-

leyle beraber Kırşehir’de bir kere daha 
büyüdük. Ancak 2019 yılına geldiğimiz 
zaman Kırşehir’imizde bir kere daha bir 
miktar küçüldük. 2019 bizim açımızdan 
kritik bir dönem oldu. Sebeplerini mut-
laka doğru irdelemek, konuşmak, değer-
lendirmek lazım.”

“SENDİKAL ÇALIŞMALAR 
SİYASİ TERCİHLERLE PARALEL 
OLMAMALI”

Belediyelerde siyasi yelpazedeki deği-
şime bağlı olarak bir kısım uygulamalar 
içerisine girilebildiğini ifaden Genel Baş-

kan Vekilimiz Öz, “Biz burada şuna çok 
kıymet veriyoruz. Üyelerimiz elbette ki 
siyasi tercihlerine uygun olarak bir ter-
cihte bulunacaktır. Seçim döneminde 
o tercihlerinin gereğini yapacaklardır. 
Ancak sendikal çalışmalar böyle değil. 
Sendikal çalışmaların siyasi tercihlerle 

paralel olduğunu biz hiçbir yerde gör-
medik. Sendikal değişimin olabilmesi 
için özgür irade gerekir. Eğer özgür irade 
varsa, işçi arkadaşlarımız özgür iradele-

riyle sendikal tercihlerini değiştiriyor-
larsa buna hep beraber saygı duyarız. 
Fakat 2019 seçimleri sonrasında yapılan 
sendikal tercihlerin böyle olduğunu çok 
fazla söylemeyiz. Bolu’da, İstanbul’da, 
İzmir’de, Çanakkale’de, Doğu Anadolu 
Bölgesi’nde işçinin özgür iradesine çok 
da saygı gösterildiğini duymadık, şahit 
olmadık. Ortada hiçbir neden yokken 
Antalya’da tüm üyelerimize SMS gön-

derildi. Ne dendi? ‘Üyesi bulunduğunuz 
sendikadan ya istifa edersiniz, ya işinizi 
kaybedersiniz.’ Antalya Büyükşehir Be-

lediyesi’nde çalışan 9 bin üyemiz grup 
içi SMS ile bir gecede sendikamızdan 
istifaya davet edildi. İstifaya direnenler 
sürgün edildi. Bu sürgünler, bu baskılar, 
işten çıkarmalar o kadar ileri gitti ki; en-

gelli bir arkadaşımız dahi sürgün edildi” 
şeklinde konuştu.

“Birleştiğimiz yer özgürlüklerimiz, hakla-

rımız, adalettir; ülkemizin birliği ve bü-

tünlüğüdür” diye konuşan Öz, “Özgür, 
demokratik bir hukuk devletiysek hepi-
miz birbirimizin hukukuna saygı göster-
mek zorundayız” dedi.

“İNSANLAR EKMEĞİ, İŞİ 
VE SENDİKASI ARASINDA 
TERCİH YAPMAK ZORUNDA 
BIRAKILMAMALI”

Ankara Büyükşehir Belediyesi’nde sen-

dikal baskıların devam ettiğini belirten 
Genel Başkan Vekilimiz Öz, “Bu ne de-

mokrasinin içerisine sığdırılabilir, ne de 
özgürlüğün içerisine yerleştirilebilir. Bu; 
hakkaniyetle, hukukla, adaletle bağdaş-

mayan bir tavırdır. İdarenin gücü kullanı-
larak insanların ekmeği, işi ve sendikası 
arasında tercih yapmak zorunda bırakıl-

ması yanlıştır” dedi. Genel Başkan Veki-
limiz Öz, kadroya kavuşan emekçilerin 
ücret ve sosyal haklarının günün eko-

nomik koşullarına uygun olarak yeniden 
belirlenmesi gerektiğini söyledi.

ÖZDEMİR: “HİZMET-İŞ ÜYESİ 
OLMAK AYRICALIKTIR”

Genel Başkan Yardımcımız Halil Özdemir 
de konuşmasında birlik, beraberlik ve 
mücadele mesajı verdi.
Kırşehir İl Başkanlığı’mızın Şube Başkan-

lığı’na dönüştürülmesiyle birlikte Kırşe-

hir’de sendikamızın örgütlülüğünün ar-
tacağına işaret eden Özdemir, “Kırşehirli 
emekçileri HİZMET-İŞ Sendika’mızda ör-
gütlenmeye davet etti.
Özdemir, “HİZMET-İŞ üyesi olmak ayrı-
calıktır. Biz, üyelerimize ayrım yapma-

dan hizmet veriyoruz. Bizim olduğumuz 
yerde barış, kardeşlik vardır, kazanım 
vardır. Çünkü en iyi toplu iş sözleşmeleri 
biz yapıyoruz” dedi. Şube Genel Kuru-

lu’nda AK Parti Kırşehir Milletvekili Mus-

tafa Kendirli, Kırşehir Belediye Başkanı 
Selahattin Ekicioğlu, AK Parti İl Başkanı 
Seher Ünsal ve Genel Merkez Kadın Ko-

mite Başkan Yardımcısı Esma Hatun Taş-

pınar da bir selamlama konuşması yap-

tılar. Yapılan seçim sonucunda Kırşehir 
Şube Başkanımız Hızır Gürler olurken, 
şube başkan yardımcılarımız ise Hacı 
Çalışkan ve Gökhan Köse oldu.
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ERZİNCAN ŞUBEMİZİN  
3. OLAĞAN GENEL GENEL KURULU YAPILDI

Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 
17 Kasım 2021 tarihinde Erzincan Şu-

be’mizin 3. Olağan Genel Kurulu’na vi-
deo konferans yöntemiyle katıldı.

Genel kurula Genel Başkanımız Mah-

mut Arslan’ın yanı sıra Genel Başkan 
Yardımcımız Halil Özdemir, AK Parti 
Erzincan İl Başkanı Mehmet Cavit Şire-

ci, MHP Erzincan İl Başkanı Salih Aksu, 
BBP İl Başkanı Tolga Altınoluk, Erzurum 
Şube Başkanımız Şahin Girmenç, Ma-

latya Şube Başkanımız Bünyamin Gele-

ri, Sivas Şube Başkanımız Nihat Şimşek, 
Sendikamız Genel Merkez Kadın Komi-
te Başkanı Hatice Ayhan, sivil toplum 
kuruluşlarının temsilcileri, delegeleri-
miz ve basın mensupları katıldı.

Genel Başkanımız Arslan, genel kurulda 
2022 yılı için belirlenecek olan asgari 
ücrete ilişkin değerlendirmelerde bu-

lundu.

Arslan, HAK-İŞ’in Asgari Ücret Tespit 
Komisyonu’nun yapısının daha demok-

ratik, daha çoğulcu, daha katılımcı ve 
işçileri daha iyi temsil eden bir yapıya 
kavuşturulması talebini dile getirdi.

ARSLAN: “TÜRKİYE’NİN EN 
BÜYÜK TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİNİ 
YAPIYORUZ”

Genel Başkanımız Mahmut Arslan, vi-
deo konferans yöntemiyle katıldığı Er-
zincan Şube’mizin 3. Olağan Genel Ku-

rulu’nda 2022 yılı için belirlenecek olan 
asgari ücrete ilişkin değerlendirmeler-
de bulundu. Arslan, “Biz Türkiye’nin en 
büyük toplu iş sözleşmesini yapıyoruz. 
Bu yüzden komisyonun yapısının değiş-

tirilmesini ve yaşanabilir bir ücret belir-
lenmesini istiyor ve önemsiyoruz. Avru-

pa’da asgari ücretle çalışan sayısı yüzde 
1 ila yüzde 5 arasındadır. Dolayısıyla biz 

asgari ücreti belirlerken Türkiye’de is-

tisnai bir ücreti belirlemiyoruz. Biz Tür-
kiye’nin en büyük toplu iş sözleşmesini 
yapıyoruz. Bu yüzden komisyonun yapı-
sının değiştirilmesini ve yaşanabilir bir 
ücret belirlenmesini istiyor ve önemsi-
yoruz” diye konuştu.

HAK-İŞ’in asgari ücret tespit komisyo-

nunda olmamasına rağmen, komisyon-

da yer alan konfederasyonun daveti 
üzerine asgari ücretle ilgili birlikte çalış-

malar yaptıklarını ifade eden Arslan, bu 
yıl da ortak çalışma yapılması konusun-

da davet aldıklarını ve bugün bu davet 
gereği birlikte müzakereleri başlatacak-

larını söyledi.

Yüksek enflasyon döviz ve fiyat artışla-

rından dolayı asgari ücretin alım gücü-

nün düştüğüne işaret eden Arslan, “As-

gari ücret ile çalışan yaklaşık 6,5 milyon 
emekçinin yaşanabilir bir ücrete kavuş-

masını istiyoruz. Bu zor şartlara rağmen 
emeğini ülkesi ve işyeri için feda eden 
emekçilerin hak ve hukukunu en iyi 
şekilde korumak bizim görevimizdir” 
dedi.

“ASGARİ ÜCRET TESPİT 
KOMİSYONU DAHA KATILIMCI 
BİR YAPIYA KAVUŞTURULMALI”

HAK-İŞ olarak, temsilde adaleti sağ-

lamadığı için Asgari Ücret Komisyo-

nu’nun yapısına itiraz ettiklerini söy-

leyen Arslan, “Asgari Ücret Tespit Ko-

misyonu’nun yapısı hem demokratik 
değil, hem katılımcı değil, hem de geniş 
kitleleri temsil etmiyor. Onun için onun 
yapısına itirazımız var. Bütün konfede-

rasyonların üye sayısı oranında temsil 
edildiği, emeklilerin, hatta bir kısım 
sendikasız yapıların da işin içine dahil 
edildiği geniş katılımlı bir komisyonun 
oluşmasını istiyoruz” dedi.

“İLKELERİMİZDEN TAVİZ 
VERMİYORUZ”

HAK-İŞ’in tarihi boyunca tutarlı bir 
duruş gösterdiğini kaydeden Arslan, 
“HAK-İŞ’in duruşu ve ilkeleri bellidir. Bu 
ülkenin yerli ve milli bir konfederasyo-

nu olarak mücadelemizi her şart ve her 
dönemde ilkelerimiz doğrultusunda 
sürdürmeye devam ettik. 12 Eylül’de, 
28 Şubat’ta, 15 Temmuz’da hep de-

mokrasiden yana olduk, hep dik dur-

Genel Başkanımız Mahmut Arslan, tarihinde Erzincan Şube’mizin  
3. Olağan Genel Kurulu’na video konferans yöntemiyle katıldı.
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duk. Devletimizden, milletimizden ve 
demokrasiden yana tavrımızdan dolayı 
bedel ödememize rağmen ilke ve duru-

şumuzdan taviz vermedik, vermeyece-

ğiz” şeklinde konuştu.

GENEL BAŞKAN YARDIMCIMIZ 
ÖZDEMİR: “GENEL 
KURULLARIMIZ BAYRAK 
YARIŞIDIR”

Sendikamızın genel kurullarının bayrak 
yarışı olduğunu belirten Genel Baş-

kan Yardımcımız Halil Özdemir, “HİZ-

MET-İŞ’in genel kurullarında kaybeden 
olmaz, görev devri olur. Görevi dev-

reden arkadaşımız göreve yeni gelen 
arkadaşımızla birlikte çalışmaya devam 
eder” dedi.

Dik durarak fakat dikleşmeden sendika-

cılık yapmaya çalıştıklarını belirten Öz-

demir, “Sendikacılık yaparken, ‘İşveren-

lerimize zarar vermeden, işçimize zarar 
vermeden, kamuoyuna, topluma zarar 
vermeden hak nasıl alınır?’ düşüncesi-
ni gösteren bir sendikayız. Hakları masa 
başında almaya çalışıyoruz. Türkiye’de 
bizimle birlikte, konuşarak, anlaşarak, 
masa başında mücadele ederek hak 

alma dönemi başlamıştır” diye konuştu.

HARUN MUTLU GÜVEN TAZELEDİ

Genel kurulda yapılan seçim sonucun-

da Harun Mutlu yeniden Erzincan Şube 
Başkanlığımıza seçildi. Şube Başkan Yar-
dımcılarımız ise Sami Önder, Hüseyin 
Uzun ve Recep Ak oldu.



145

ŞUBE GENEL KURULLARI

AMASYA ŞUBEMİZİN 
5. OLAĞAN GENEL KURULU GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 18 
Kasım 2021’de tarihinde Amasya Şu-

bemizin 5. Olağan Genel Kuru-lu’na 
katıldı.

Genel kurula Genel Başkanımız Mah-

mut Arslan’ın yanı sıra, Genel Başkan 
Yardımcımız Halil Özde-mir, Samsun 
Şube Başkanımız Ziya Uzun, Çorum 
Şube Başkanımız Mustafa Köroğlu, Yoz-

gat Şube Baş-kanımız Ferman Zararsız, 
Sivas Şube Başkanımız Nihat Şimşek, 
Tokat Şube Başkanımız Resul Demir, Ak 
Parti Amasya İl Başkanı Mehmet Akif 
Kesmekaya, Amasya Belediye Başkan 
Vekili Mustafa Dambaloğlu, Sendikamız 
Genel Merkez Kadın Komite Başkanı 
Hatice Ayhan, HAK-İŞ’e bağlı sendika-

ların Amasya şube başkanları, sivil top-

lum kuruluşu temsilcileri, delegeler ve 
basın mensupları katıldı.

Genel Kurul, Genel Başkan Yardımcımız 
Halil Özdemir’in divan başkanlığında 
gerçekleştirildi.

Genel kurulda konuşan Genel Başkanı-
mız Mahmut Arslan, 2022 için belirle-

necek asgari ücret rakamının asgari üc-

retle çalışan bütün emekçileri memnun 
edecek bir rakam olmasını istediklerini 
söyledi.
Asgari ücretin belirlenmesi sürecinde 
işbirliği yapmak amacıyla HAK-İŞ, TÜRK-
İŞ ve DİSK başkanları ola-rak dün bir 
araya gelerek ortak hareket etme kara-

rı aldıklarını belirten Arslan, toplumun 
büyük bir kesimini doğrudan ilgilendi-
ren asgari ücretin beklentileri karşılaya-

cak bir rakam olmasını için çalıştıklarını 
söyledi.

“ASGARİ ÜCRETİN 
BELİRLENMESİNDE ÜÇ 
KONFEDERASYON ORTAK 
HAREKET EDECEĞİZ”

Asgari ücretin belirlenmesi sürecin-

de işbirliği yapmak amacıyla HAK-İŞ, 
TÜRK-İŞ ve DİSK başkanları ola-rak dün 
bir araya gelerek ortak hareket etme 
kararı aldıklarını belirten Arslan, yüksek 
enflasyon, yüksek döviz ve artan hayat 
pahalılığından dolayı, 2022 için belirle-

necek asgari ücretin her zamankinden 
daha büyük anlam ifade ettiğini söyledi.
Arslan, “Belirlenecek rakamının asgari 

ücretle çalışan bütün emekçileri mem-

nun edecek bir rakam olmasını istiyo-

ruz” dedi.

“ASGARİ ÜCRET TOPLUMUN 
BÜYÜK BİR KESİMİNİ 
İLGİLENDİRİYOR”

Asgari ücretle çalışan sayısı bakımından 
Türkiye’nin Avrupa’dan farklı olduğunu 
belirten Arslan, “Avrupa’da asgari ücret 
ile çalışan oranı yüzde 1 ila 2 iken Türki-
ye’de yüzde 42’dir, 6,5 milyon emekçiyi 
kapsıyor. Aile-leri ile beraber yaklaşık 
30 milyonun üzerinde bir kesimi doğru-

dan ilgilendiriyor” dedi.

ARSLAN’DAN, ASGARİ ÜCRETİN 
DOĞRU TESPİTİ İÇİN 5 TALEP

Asgari ücret tespitinin kapsam bakın-

dan, yapılan en büyük toplu iş sözleş-

mesi olduğunu vurgulayan Ars-lan, sağ-

lıklı bir rakama ulaşılabilmesi HAK-İŞ’in 
beş talebi olduğunu söyledi.
Arslan, taleplerini şöyle sıraladı:
“Bir, Asgari Ücret Tespit Komisyonunun 
komisyonun yapısının değişmesini is-

tiyoruz. İki, bağımsız ve aynı zamanda 
güvenilir bilim insanlarının da içinde 
bulunduğu bir yapının objektif kriter-
leri belirleyip asgari ücre-tin buna göre 
belirlenmesini istiyoruz. Üç, asgari 
ücretin, çalışan bir emekçi üzerinden 
değil, evli ve iki çocuklu bir aile üzerin-

den değerlendirilmesini istiyoruz. Dört, 
belirlenecek olan asgari ücretin dört 
kişilik bir ailenin asgari ihtiyaçlarını kar-
şılayabilecek oranda olmasını istiyoruz. 
Beş, asgari ücret ve ücretler üzerin-deki 
vergi yükünün büyük ölçüde azaltılması 
ve kaldırılmasını istiyoruz.
HAK-İŞ’in beş talebinin uygulanabilme-

si için çalışmaların, geniş katılımlı bir 
uzlaşma ile sürdürülmesini gerektiği-

Genel Başkanımız Mahmut Arslan, Amasya Şubemizin  
5. Olağan Genel Kurulu’na katıldı.
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ni belirten Arslan, “Emek örgütleriyle 
HAK-İŞ’in bu talepleri ışığında birlikte 
çalışacaklarını ve bu talepleri dile getir-
meye devam edeceklerini söyledi.

“SİYASİLERİN ENFLASYONUN 
ÜZERİNDE ASGARİ ÜCRET 
AÇIKLAMALARI MEMNUNİYET 
VERİCİ”

Cumhurbaşkanı, bakanlar ve muhalefet 
partisi liderlerinin asgari ücrette enflas-

yonun üzerinde artış yapıl-masına dair 
açıklamalarının memnuniyet verici ola-

rak değerlendiren Arslan, “Çalışanları 
enflasyona ezdir-meyecek yeni bir aske-

ri ücreti iktidarıyla, muhalefetiyle, emek 
örgütleriyle hep birlikte oluşturmamız 
gere-kiyor” dedi.

ARSLAN’DAN, İŞVERENLERE 
ÇAĞRI

Arslan, işverenlere de çağrıda bulundu. 
Fedakarlığı hep işçilerin yaptığını ifade 
eden Arslan, işverenlerin de elini taşın 
altına koyması gerektiğini söyledi.

Arslan, “Buradan işverenlere çağrıda 
bulunuyorum: Emekçiler pandemiye 
rağmen çalıştılar ve ürettiler. Pek çok 
sektörde ihracat rekoru kırıldı. Bütün 
fedakarlığı hükumetten bekleyip her 
türlü teşviklere rağmen daha fazlasını 
isteyerek bu sorunu çözemeyiz. Lütfen 
gözünüzü kulağınızı tıkamayın. İşveren-

ler olarak da feda-karlık yapmanız ge-

rektiğini unutmayın” dedi.

“DEMOKRATİK SENDİKACILIĞI 
ÖNCELİYOR VE ÖNEMSİYORUZ”

HAK-İŞ ve HİZMET-İŞ’in demokratik 
emek örgütleri olduğunu vurgulayan 
Arslan, demokratik sendikacılığı ülkemi-
zin demokrasisinin geleceği için önemli 
gördüklerini söyledi. Arslan, “Bir ülkede 
sendikal hareket ne kadar demokratik, 
ne kadar güçlüyse de-

mokrasi de o kadar güç-

lüdür. Sendikalar demok-

rasinin en temel taşların-

dan biridir. HAK-İŞ temsil 
ettiği dünya, değerler, or-
taya koyduğu ilkeleri, he-

defleri, dünden bugüne 
gerçekleştirdiği faaliyet-
leriyle bu sorumluluğu 
en fazla üstlenmesi gere-

ken örgüt olmuştur” dedi. Sendikamızın 
Amasya’da iki binli yıllarda örgütlenme-

ye başladığını belirten Arslan, Amasya 
Suluova’da başlayan örgütlülüğümüzün 
artarak devam ettiğini söyledi. Arslan, 
elim bir trafik kazasında kaybettiğimiz 
Amasya Şube Eski Başkanımız Abdül-
kadir Dişdiş ile Amas-ya’da örgütlenme 
çalışmalarında emeği geçen Fatih Öz-

türk’ü rahmetle andı.
Şube Genel Kurulunu hayırlı olmasını 
dileyen Arslan, şube yönetiminde yeni 
görev alacak olanların gayret ve çabala-

rını artırmalarını istedi.
Genel Başkan Yardımcımız Halil Özde-

mir, Sendikamızın genel kurullarının de-

mokratik ölçüler içerisinde gerçekleşti-

rildiğine dikkat çekti.
Genel Kurulda Ak Parti Amasya İl Baş-

kanı Mehmet Akif Kesmekaya, Amasya 
Şube Başkanımız İsmail Pazar ve Sendi-
kamız Genel Merkez Kadın Komite Baş-

kanı Hatice Ayhan birer selamlama ko-

nuşması yapa-rak, genel kurulun hayırlı 
olması temennisinde bulundular.
Genel Kurulda yapılan seçim sonucunda 
İsmail Pazar Amasya Şube Başkanlığımı-
za yeniden seçilirken, şube başkan yar-
dımcılarımız ise Tolga Öztürk ve Ahmet 
Atıç oldu.
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ORDU ŞUBEMİZİN 
2. OLAĞAN GENEL KURULU GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 15 
Aralık 2021 tarihinde Ordu Şube Baş-

kanlığımızın 2. Olağan Genel Kurulu’na 
katıldı.

Genel Başkanımız Mahmut Arslan’ın 
telekonferans yöntemiyle canlı katıldı-
ğı Genel Kurula; HAK-İŞ Genel Başkan 
Yardımcısı ve Sendikamız Genel Başkan 
Vekili Av. Hüseyin Öz, Genel Başkan 
Yardımcılarımız Mehmet Keskin ve Ha-

lil Özdemir, Kurucu Başkanımız ve Ak 
Parti 22,23 ve 24. dönem Milletvekilli 
Hüseyin Tanrıverdi, Ordu Şube Başkanı-
mız Nevzat Acu, Tokat Şube Başkanımız 
Resul Demir, Samsun Şube Baş-kanımız 
Ziya Uzun, Trabzon Şube Başkanımız 
İsmail Hakkı Kaplan, İstanbul 12 No’lu 
Şube Başkanımız Ramadan Aygün, Sen-

dikamız Kadın Komite Başkanı Hatice 
Ayhan, Genel Denetleme Kurulu Üye-

miz Ayşe Usta, HAK-İŞ’e bağlı sendika-

ların Ordu Şube ve İl Başkanları, Sivil 
toplum kuruluşlarının Ordu temsilcileri, 
delegelerimiz ve basın mensupları ka-

tıldı.

Genel Kurula telekonferansla katılarak 
bir konuşma gerçekleştiren Genel Baş-

kanımız Mahmut Arslan, “HİZMET-İŞ 
olarak Ordu’da 1980’li yıllardan beri ör-
gütlüyüz. Pek çok belediye ve beldede 
mücadele ile elde ettiğimiz kazanımla-

rımızın izleri var” dedi.

“ORDU, TAŞERONA KADRO 
MÜCADELEMİZDE ÖNEMLİ BİR 
KİLOMETRE TAŞIDIR”

HAK-İŞ ve HİZMET-İş Sendikamızın 
yürüttüğü taşeron mücadelesinde 
Ordu’nun önemli bir misyonu yerine 
getirdiğini belirten Arslan, “2007 yılın-

da Ordu Devlet Hastanelerinde örgüt-

lendik. Taşeron şirketlerindeki ilk toplu 
sözleşmeyi Ordu Devlet Hastanesi’nde 
gerçekleştirdik. Her ne kadar sözleş-

meyle elde ettiğimiz hak-larımız o gün-

kü taşeron şirket tarafından verilmese 
de bu, taşerona kadro mücadelemizde 
önemli bir kilo-metre taşı oldu” diye 
konuştu.

“HAK-İŞ’İ VE  
HİZMET-İŞ’İ ORDU’DA DAHA DA 
GÜÇLENDİRECEĞİZ”

Başarılı çalışmalarından dolayı Ordu 
Şube Başkanımız Nevzat Acu ve ekibine 
teşekkür eden Arslan, “Ordu Şubemizi 
daha güçlü bir hale getirileceğiz. HAK-
İŞ’i ve HİZMET-İŞ’i Ordu’da daha da 
güçlendireceğiz” de-di.

“ORDU BÜYÜKŞEHİRDE 
BAŞARILI BİR SÖZLEŞME 
İMZALADIK”

Ordu Büyükşehir Belediye iştiraklerin-

de çalışan emekçilere sendikamıza gös-

terdikleri teveccühten dolayı teşekkür 
eden Arslan, büyükşehirde çalışanlar 
adına başarılı bir toplu iş sözleşmesi 
imzalandığını kaydetti.

Genel Başkanımız Mahmut Arslan, Ordu Şube Başkanlığımızın 
2. Olağan Genel Kurulu’na katıldı.
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“TÜRKİYE’NİN EN BÜYÜK EMEK 
ÖRGÜTÜ OLMAK ZORUNDAYIZ”

HAK-İŞ’in 750 bini aşan üye sayısı ve 81 
il başkanıyla Türkiye’nin en güçlü örgüt-
lerinden biri olduğunu ifade eden Ars-

lan, “750 bini 7 milyona taşımak istiyo-

ruz. Türkiye’nin en büyük emek örgütü 
olmak sorumlu-luğumuz ve zorunlulu-

ğumuzdur” dedi.

“HAK-İŞ’İN GÜCÜNÜ 
TÜRKİYE’NİN GÜCÜ OLARAK 
GÖRÜYORUZ”

“46 yıl önce HAK-İŞ’in kurulmasına ne-

den ihtiyaç duyulmuşsa bugün HAK-
İŞ’in varlığına o günden daha fazla ihti-

yaç var” diye konuşan Arslan, “HAK-İŞ’in 
gücünü Türkiye’nin gücü olarak görüyo-

ruz. Bu düşünce-mizde samimiyiz” dedi.

“FİNANSAL OPERASYONLARA 
KARŞI DEVLETİMİZLE BİRLİKTE 
MÜCADELE VERİYORUZ”

Terörle mücadeleden afetle mücadele-

ye, uyuşturucuyla mücadeleden kadın 
cinayetleriyle mücadeleye varana dek, 
HAK-İŞ’in devletimizle birlikte mücade-

le ettiğini kaydeden Arslan, şunları kay-

detti: “İçerden ve dışardan kuşatılmak 
istenmesine, bir kısım oyunlarla büyü-

mesinin önüne engeller konulmasına, 
son dö-nemde başlatılan finansal ve 
döviz operasyonlarıyla ekonomimizin 
küçültülmesine yönelik oyunlara karşı 
devletimizle birlikte mücadele etmeye 
devam edeceğiz. Türkiye’nin döviz ile 
oluşturulmak istenen operas-yonları 
boşa çıkaracak gücü ve imkânı var.”

“BELEDİYE ŞİRKET 
EMEKÇİLERİNİN TOPLU 
SÖZLEŞMELERİNİ DAHA İLERİYE 
TAŞIYACAĞIZ”

Belediye emekçilerinin mevzuattan kay-

naklı sorunları olduğunu bildiren Arslan, 

taşerondan gelen emekçile-rin ilave te-

diye ve kadrolu işçilerin izin haklarının 
aynısına sahip olmaları yönündeki çalış-

maları sürdürdükle-rini söyledi.
Arslan, belediye şirketlerinde sendika-

mıza üye olan emekçilerin toplu söz-

leşmelerini gelecek dönemlerde daha 
ileriye taşıyacakların söyledi.

GENEL BAŞKAN VEKİLİMİZ 
ÖZ: “PANDEMİNİN EKONOMİK 
FATURASINI ÖDÜYORUZ”

Genel kurula hitaben konuşmalarını 
gerçekleştiren HAK-İŞ Genel Başkan 
Yardımcısı ve Genel Başkan Ve-kilimiz 
Av. Hüseyin Öz, aşı çalışmalarının başa-

rılı geçmesi ve aşılamanın başlamasıyla 
taşların yerine otur-ması beklenirken, 
dünya bu kez de pandeminin ekonomi-
ye vurduğu ağır darbenin sonuçlarıyla 
boğuştu-ğunu söyledi.
Tüm dünyanın olduğu gibi ülkemizin de 
pandemi kaynaklı ekonomik sıkıntılar-
la mücadele ettiğine dikkat çeken Öz, 
“Pandeminin ekonomik faturasını ödü-

yoruz” dedi.

“ASGARİ ÜCRET BELİRLENİRKEN 
İŞÇİNİN AİLESİ DE DİKKATE 
ALINMALI”

Genel Başkan Vekilimiz Öz, HAK-İŞ ve 
HİZMET-İŞ olarak tüm emekçilerin yaşa-

nabilir bir ücrete kavuşma-sını istedikle-

rini, asgari ücretin işçinin kendisi, eşi ve 
çocukları da göz önünde bulundurula-

rak belirlenmesi gerektiğini söyledi.

“ASGARİ ÜCRET TESPİT 
KOMİSYONUNUN YAPISINA 
İTİRAZIMIZ VAR”

Asgari ücretin objektif kriterlerle be-

lirlenmesi gerektiğini kaydeden Öz, 
bunun için de öncelikle Asgari Üc-ret 
Tespit Komisyonunun yapısının değişti-

rilmesi gerektiğini söyledi. Öz, “HAK-İŞ 

olarak Asgari Ücret Tes-pit Komisyonu-

nun yapısına yönelik itirazlarımız var. 
15 milyon çalışanın sadece 2 milyonu 
sendikalı, geriye kalanlar örgütlü değil. 
Komisyonun belirleyeceği ücret sadece 
asgari ücretlileri değil, asgari ücret üzeri 
çalışanları, emeklileri de ilgilendiriyor. 
Dolayısıyla yaşanabilir bir ücretin tespiti 
için Asgari Ücret Tespit Komisyonunun 
demokratik ve çoğulcu bir yapıya kavuş-

turulmasını istiyoruz. Komisyonda HAK-
İş ve diğer emek konfederasyonları da 
temsil edilmelidir” diye konuştu.

“ORDU’DA KÖKLÜ BİR SENDİKAL 
GEÇMİŞİMİZ VAR”

HİZMET-İş Sendikamızın Ordu’da 35 yılı 
aşkın süredir örgütlü olduğunu kayde-

den Öz, “Ordu’da örgütlenme süreci-
miz ‘80’li yıllara uzanıyor. Burada köklü 
bir geçmişimiz var. Ordu’da ilk Erenyurt 
Belediyesinde örgüt-lendik. Karadeniz 
uzun bir coğrafya. Karadeniz’de olmak 
istiyorsanız Samsun’da, Ordu’da, Ri-
ze’de, Trab-zon’da var olmak durumun-

dasınız” diye konuştu.
Taşeron işçilikle mücadele sürecinde 
Ordu’da gerçekleştirilen örgütlenme 
çalışmalarının yol açıcı olduğunu ifade 
eden Öz, “Ordu’da, Aydın’da bu kadar 
mücadele etmeseydik taşeron konu-

sunda başarılı olamazdık” dedi.

6552 SAYILI KANUN TAŞERON 
İŞÇİLİKLE MÜCADELEDE 
MİLATTIR”

Taşeron işçilikle mücadelede, Cumhur-
başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ona-

yıyla çıkan 6552 sayılı kanu-nun bir mi-
lat olduğunu kaydeden Öz, “2014 yılın-

da yapılan 6552 sayılı kanunun çıkması 
Cumhuriyet tarihi-mizde çok önemli bir 
milat oldu ve çoğu arkadaşımız da bu 
kanun sayesinde sendikalarımıza üye 
oldu. Bu Kanunun yapım aşamasında 
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gece-gündüz hep beraber mücadele 
ettik. En nihayetinde 5 Aralık 2017’de 
Cumhurbaşkanımız kadro düzenlemesi-
ni ilan etti ve 850 bin arkadaşımız kad-

roya geçebildi. Ben onlar adı-na can-ı 
gönülden teşekkür ediyorum” şeklinde 
konuştu.

GENEL BAŞKAN YARDIMCIMIZ 
ÖZDEMİR: “HİZMET-İŞ’İN 
OLDUĞU YERDE HUZUR VARDIR”

Genel Kurulun hayırlı olması dileğinde 
bulunan Genel Başkan Yardımcımız Ha-

lil Özdemir, “Sendikamız 60 ilde şube 
başkanlığı, 10 ilde de İl Başkanlığına sa-

hip devasa bir örgüt. Sizlerde Ordu’dan 
buna destek veriyorsunuz, gücümüze 
güç katıyorsunuz. HİZMET-İŞ’in olduğu 
yerde huzur vardır. Sendikamız hiçbir 
dönemde ücret sendikacılığı yapma-

mıştır. Gece gündüz üyelerine hizmet 
etmiştir” dedi.

“TAŞERON SİSTEMİN ORTADAN 
KALKMASININ MİMARI HİZMET-
İŞ’TİR”

Sendikamızın hiçbir zaman taşeron iş-

çileri ayırmadığını ve verdiği mücadele-

lerle kadro mücadelesini zafer-le sonuç-

landırdığını belirten Özdemir, “Taşeron-

la mücadele Genel Başkanımız Mahmut 
Arslan’ın girişimleri ile sonuçlanmıştır. 
Taşeron sistemin ortadan kalkmasının 
mimarı HİZMET-İŞ’tir. Sendikamız üyesi 
olsun yada olmasın tüm emekçiler için 
mücadele etmeye hazırdır” ifadelerini 
kullandı.

GENEL BAŞKAN YARDIMCIMIZ 
KESKİN: “ORDU ŞUBEMİZ KISA 
SÜREDE SENDİKAMIZIN EN 
BÜYÜK ŞUBELERİNDEN BİRİ 
HALİNE GELDİ”

Kendilerini divan başkanı olarak seçen 
delegelerimize teşekkür eden Genel 
Başkan Yardımcımız Mehmet Keskin, 
“Ordu Şubemiz kısa sürede Sendikamı-
zın en büyük şubelerinden biri haline 
geldi. Bu başarıda emekleri olan üyele-

rimize ve yöneticilerimize teşekkür edi-
yoruz. Ordu’da HAK-İŞ ve HİZMET-İŞ’in 
bayrağını dalgalandırma konusunda geç 
kalmamıza rağmen elhamdülillah bugün 
belli bir noktaya geldik. Eksikleri-miz bit-
medi hala eksiklerimiz var” dedi.

KESKİN, “KOMPLOLAR KURARAK 
VARLIĞINI DEVAM ETTİREN BİR 
SENDİKA DEĞİLİZ”

Sendikamızın hem üye sayısı bakımın-

dan hem de etki bakımından Türkiye’nin 
en büyük işçi sendikası ol-duğunu belir-
ten Keskin, “250 bine yaklaşan üyemiz 
var. Bu büyüklüğümüzün gereğini, yap-

mamız gereken tüm projeleri en iyi şe-

kilde yapmak için gayret gösteriyoruz. 
Şunu net anlatmak isterim; biz komp-

lolar ku-rarak varlığını devam 
ettiren bir sendika değiliz. İşve-

renlerimizi kendimize rakip yada 
hasım görmüyoruz. İşverenleri-
miz var oldukça bizlerde var ola-

cağız. Biz sendikacılığın nasıl ya-

pılacağını belirliyoruz. Bizim tek 
derdimiz çalışanların menfaatini 
korumak” şeklinde konuştu.

TANRIVERDİ: “İNANÇLI BİR 
ŞEKİLDE YOLA ÇIKTIK”

Sendikamızın tarihi yürüyüşü ile ilgi-
li konuşan Kurucu Başkanımız ve Ak 
Parti 22,23 ve 24. dönem Milletve-kili 
Hüseyin Tanrıverdi, “44 yıl önce ‘Önce 
İnsan, Önce Emek’ sloganıyla yola çıktık. 
Şükürler olsun bugün sendikamız Tür-
kiye’nin en büyük işçi sendikası oldu. O 
dönem mücadelemize başlarken bizlere 
başarama-yacağımızı söyleyenleri sizle-

rin destekleriyle mahcup ettik. İnançlı 
bir şekilde yola çıktık. Tek hedefimiz 
emekçilerin yaşam koşullarını iyileştir-
mekti şükürler olsun başardık” şeklin-

de konuştu. Genel Kurulda Ordu Şube 
Başkanımız Nevzat Acu, Genel Merkez 
Kadın Komite Başkanımız Hatice Ayhan 
ve Ordu Şube Kadın Komite Başkanımız 
Bahar Gül de birer selamlama konuşma-

sı yaptı.

NEVZAT ACU GÜVEN TAZELEDİ

Yapılan seçim sonucunda Ordu Şube 
Başkanlığımıza yeniden Nevzat Acu se-

çildi. Şube Başkan Yardımcı-larımız ise 
Furkan Yavuz, İsmail Zerey ve Hasan Al-
tuntaş oldu.
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Bilgi çağı diğer bir deyişle dijital çağ 
olarak nitelendirdiğimiz 21. yüzyılda 
insanlığın hizmetine sunulan teknolo-

jik yenilikler her alanda yeni yöntemle-

rin ortaya çıkmasına neden oldu. 
Dijital dünyadaki değişim ve dönüşüm 
kamu ve özel sektörü etkilediği gibi 
sivil toplum kuruluşlarını da etkiledi. 
Günümüzde sosyal etkiyi teknolojiyi 
kullanmadan artırmak artık pek ger-
çekçi değil.  
Sivil toplumun ve sendikal hareketin 
güçlü sesi HİZMET-İŞ, 44 yıldır “Önce 
İnsan Önce Emek” şiarı üzerinde yük-

selen bir çınar olarak değerlerine sahip 
çıkarken, zamanı iyi okuyan, çağı yaka-

layan yenilikçi sendikacılık anlayışını 
sürdürüyor. 
Çalışanların haklarını korumak ve iyileş-

tirmek, çalışma yaşamının geliştirilme-

sine katkı sunmak, sorunların çözüme 
kavuşturulması noktasında politikalar 
geliştirmek amacıyla pek çok çalışma 
yürütüyoruz. Bu çalışmaları yaparken 
hem yöneticilerimizin ve personelle-

rimizin hem de teşkilatımızın önemli 
yapı taşları olan şube yöneticilerimiz, 
komitelerimiz, işyeri temsilcilerimiz ile 
üyelerimizin potansiyellerini açığa çı-
karmak ve güçlendirmek öncelikli ilke-

lerimiz arasında. İnanıyoruz ki bunun 
yolu sürekli eğitimden geçmekte.  

“Aynı şeyleri tekrar tekrar yapıp fark-

lı sonuçlar beklemek deliliktir” diyor 
Einstein. Sendikamız HİZMET-İŞ, Tür-
kiye’nin en büyük işçi sendikası. Bu 
noktaya ulaşmamızın ana unsurları 
arasında inovasyona olan inancımız 
ve eğitime verdiğimiz değer yer alıyor. 
Aynı zamanda bugün eğitim program-

larımızdaki eğitmenlerimizin çoğunlu-

ğu Genel Merkezimizde yetiştirdiğimiz 
personellerimizden oluşuyor. Böylesi 
nitelikli personellerden oluşan bir ku-

ruluş olmak bizim için büyük gurur 
kaynağı.  
Günümüzde geleneksel eğitim yön-

temleri, yerini teknoloji temelli eğitim 
yöntemlerine bıraktı. Eğitim; dijital 
eğitim, geleneksel eğitim ve ikisinin 
harmanlandığı karma eğitim olarak 
ayrışmış durumda. Bu ayrımı dün-bu-

gün-yarın olarak nitelendirilebiliriz. 
İçinde bulunduğumuz pandemi süreci 
bize hem kayıplar yaşattı hem de he-

pimizi bu belirsizlik ve endişe ile dolu 
süreçle başa çıkmak ve yeni bir dünya 
düzeni kurmak için arayışa sürükledi. 
Dijital dönüşümün olağanüstü bir hızla 
ilerlemesine şahit olduk. Hep birlikte 
bu yeni sürece uyum sağlamak ve ça-

lışmalarımızı kesintisiz bir şekilde sür-
dürebilmek adına yeni çalışma model-
leri geliştirdik. 

Tam kapanma dönemlerinde uzaktan 
çalışma uygulamasına geçerek çalış-

malarımızı aksatmadan sürdürdük. 
Üyelerimizle temasımız kesilmedi, 
görüşmelerimizi ve eğitimlerimizi ke-

sintisiz biçimde çevrim içi yöntemler-
le devam ettirdik. Personellerimiz ve 
yöneticilerimizle zaman ve mekândan 
bağımsız olarak çalışmayı sürdürdük. 
Teknik alt yapımızı güçlendirerek dijital 
uyum sürecimizi hızlandırdık. 
Bu süreç pek çok kuruluşta olduğu gibi 
Sendikamızda da çift yönlü eğitim an-

layışını geliştirdi. Normalleşme süre-

ciyle birlikte yüz yüze eğitimlerimize 
yeniden başladık ve yeni modellerle 
destekleyerek ihtiyaç duyduğumuz 
her an, her yerde eğitimlerimizi sür-
dürüyoruz. Böylesi olağandışı dönem-

de eğitim konusundaki ısrarımızdan 
vazgeçmeye niyetimiz yok. Çünkü biz 
HİZMET-İŞ olarak eğitimin sürekliliğini 
savunuyoruz. Her alanda böylesi kitle-

sel gelişmeler yaşanırken, sendikacılı-
ğın bundan muaf olması düşünülemez. 
Bu dönüşüme ayak uydurmanın en iyi 
yolu da eğitimden geçmektedir.   
Erdemli bir sendikal inşa için kararlıyız.
Türkiye’nin en büyük işçi sendikası 
olarak, her alanda olduğu gibi eğitim 
alanında da ulaşmadık hiçbir üyemizi 
bırakmayacağız. 

Mehmet Keskin
Genel Başkan Yardımcısı

Eğitimde Geldiğimiz Nokta
Sivil toplumun ve sendikal hareketin güçlü sesi HİZMET-İŞ, 44 yıldır 
“Önce İnsan Önce Emek” şiarı üzerinde yükselen bir çınar olarak 
değerlerine sahip çıkarken, zamanı iyi okuyan, çağı yakalayan 
yenilikçi sendikacılık anlayışını sürdürüyor. 
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YÜKSEKOVA BELEDİYESİ EMEKÇİLERİNİN  
TERCİHİ HİZMET-İŞ OLDU

Hakkari/Yüksekova Belediyesi Personel 

A.Ş.’de çalışan belediye emekçileri coş-

kulu bir şekilde sendikamız saflarına ka-

tıldı. Teşkilatlanmadan Sorumlu Genel 
Başkan Yardımcımız Halil Özdemir’in 
katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda 
Yüksekovalı emekçilerin tercihi Sendika-

mız HİZMET-İŞ oldu. Emekçilerin yoğun 
katılımıyla gerçekleşen toplantıya Genel 
Başkan Yardımcımız Halil Özdemir’in 
yanı sıra; Esendere Belediye Başkanı 
Dırbaz Büyüksu ve Genel Merkez Teşki-
latlanma Uzmanlarımız M. Zeki Özen ve 
Gökhan Demircioğlu katıldı.  

Emekçileri sendikamız saflarında gör-
mekten büyük mutluluk duyduklarını 

ifade eden Genel Başkan Yardımcımız 
Halil Özdemir, “Sadece Hakkari’nin de-

ğil, Türkiye’nin en önemli ilçelerinden 
biri olan Yüksekova’da emekçilerle aynı 
çatı altında olmak bizler adına gurur 
ve onur verici. Bugün gerçekleştirdiği-
miz buluşmamızın ülkemizin birlik ve 
beraberliğine de katkı sunacağı kanı-
sındayım. Mutluyuz, gururluyuz çünkü 
emekçilerin tercihi sendikamız oldu. 
Cenab-ı Allah beraberliğimizi daim ey-

lesin” dedi.  

“HİZMET-İŞ TÜM EMEKÇİ 
KARDEŞLERİMİZİN TEMİNATIDIR” 

HİZMET-İŞ’in üye kaygısıyla hiçbir za-

man yalana başvurmadığını söyleyen 
Özdemir, “Üyelerimize hiçbir zaman 
yapamayacağımız sözleri vermedik. 
HİZMET-İŞ sadece üyelerinin değil tüm 
emekçi kardeşlerimizin teminatıdır. Bizi 
radikalleşmiş hastalıklı düşüncelerin, 
her zorlukta yenilgiyi kabul etmeye ha-

zır sadece mağdur olduklarını ifade et-
mekten öteye gidemeyen sendikalarla 
karıştırmayın. Bizim hayallerimiz, bizim 
yapacak işlerimiz var” şeklinde konuştu.  

Toplantı Yüksekova Personel A.Ş. emek-

çileri ile çekilen toplu hatıra fotoğrafı ile 
son buldu. 

Hakkari/Yüksekova Belediyesi Personel A.Ş.’de çalışan belediye emekçileri  
coşkulu bir şekilde sendikamız saflarına katıldı.  
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NUSAYBİN BELEDİYESİ EMEKÇİLERİ  
SENDİKAMIZ SAFLARINA KATILDI

ESKİPAZAR BELEDİYESİ EMEKÇİLERİNİN TERCİHİ 
HİZMET-İŞ

Mardin/Nusaybin Belediyesi’nde ça-

lışan belediye emekçileri toplu halde 
Sendikamız saflarına katıldı.
Teşkilatlanmadan Sorumlu Genel Baş-

kan Yardımcımız Halil Özdemir’in katı-

lımıyla gerçekleştirilen toplantıda Nu-

saybin Belediyesi emekçileri coşkulu 
bir şekilde Sendikamız HİZMET-İŞ üyesi 
oldu.

Emekçilerin yoğun katılımıyla 9 Aralık 
2021 tarihinde gerçekleştirilen top-

lantıya Genel Başkan Yardımcımız Halil 
Özdemir’in yanı sıra; AK Parti Nusaybin 
İlçe Başkanı Latif Özel, Nusaybin Bele-

diye Başkan Yardımcısı Nurettin Şim-

şek, Mardin İl Başkanımız Eşref Cihan, 
Şırnak İl Başkanımız Nevzet Usal, Genel 
Merkez Teşkilatlanma Uzmanlarımız M. 
Zeki Özen ve Gökhan Demircioğlu ile 
Hukuk Müşavirlerimiz Av. Saim Namal 
ve Av. Mehmet Yeşilyurt katıldı.
HAK-İŞ’in Türkiye’nin en etkin işçi kon-

federasyonlarından biri olduğunu söy-

leyen Genel Başkan Yardımcımız Ha-

lil Özdemir, “Türkiye’de bizden önce 

kurulmuş onca işçi konfederasyonu 
varken, HAK-İŞ’in çalışma hayatında 
yarattığı etkiyi hiçbiri yaratamadı. Çün-

kü HAK-İŞ’in arkasında emekçilerin ve 
mazlumların duası var” dedi.

ÖZDEMİR: “BERABER OLURSAK 
GÜÇLÜ OLURUZ”

Sendikamızın en büyük işçi sendikası 
olduğunu bununda kendilerine bazı 
sorumluluklar getirdiğini ifade eden 

Özdemir, “Biz HİZMET-İŞ olarak oldu-

ğumuz yeri asla yeterli görmüyoruz. İş 
kolumuzda çalışan herkesi sendikamız 
bünyesinde toplamaya çalışıyoruz. Bir 
ve beraber olursak güçlü oluruz. Bir 
ve beraber olursak önemli işlere imza 
atarız. Eğer ayrışırsak bugüne kadar 
elde ettiğimiz her hakkımızı kaybederiz. 
Bunu düşünmek bile istemiyoruz” şek-

linde konuştu.

Karabük/Eskipazar Belediyesi emekçileri toplu halde 
Sendikamız saflarına katıldı. Genel Başkan Yardımcı-
larımız Celal Yıldız, Halil Özdemir ve Mehmet Keskin 
emekçilerin sendikamız saflarına katılması sonrası Es-

kipazar Belediye Başkanı Hüseyin Dönmez’e ziyarette 
bulundu. Genel Başkan Yardımcılarımız Eskipazar Be-

lediyesi’ne ve üyelerimize yeni dönemin hayırlı olma-

sı temennisinde bulundular. Ziyarette Genel Başkan 
Yardımcılarımıza Karabük temsilcimiz Rıza Taşdelen 
ve Genel Merkez Teşkilatlanma Uzmanımız Gökhan 
Demircioğlu eşlik etti.

Mardin/Nusaybin Belediyesi’nde çalışan belediye emekçileri toplu halde  
Sendikamız saflarına katıldı.
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ŞUBE VE İL BAŞKANLIKLARIMIZ, KOMİTELERİMİZ 
İLE TEMSİLCİLERİMİZE YÖNELİK EĞİTİM 

SEMİNERLERİMİZ DEVAM EDİYOR

Şube ve İl Başkanlıklarımız, komitele-

rimiz ile işyeri sendika temsilcilerimize 
yönelik olarak 1 Kasım 2021 tarihinde 
Bolu’da başlayan Eğitim Seminerlerimiz 
aralıksız devam ediyor.

Genel Başkan Yardımcımız Mehmet 
Keskin’in koordinatörlüğünde gerçek-

leştirilen Eğitim Seminerlerine; 1-4 Ka-

sım tarihlerinde İstanbul 10 ve 11 No’lu 
Şubelerimiz, 8-11 Kasım tarihlerinde 
İstanbul 1 ve 12 No’lu Şubelerimiz, 23-
26 Kasım tarihlerinde Bursa Şubemiz, 
30 Kasım-3 Aralık tarihlerinde Sakarya 

Şubemiz, 7-10 Aralık tarihleri arasında 
Kocaeli Şubemiz, 21-24 Aralık tarihle-

rinde İstanbul 7 No’lu Şubemiz ve Trak-

ya Şubemiz, 28-31 Aralık tarihlerinde 
İstanbul 4 ve 5 No’lu Şubelerimiz ve 
Kastamonu İl Başkanlığımız katıldı.

Kasım ve Aralık aylarında gerçekleştiri-
len bölgesel eğitim seminerlerine; Ge-

nel Başkanımız Mahmut Arslan, Genel 
Başkan Yardımcılarımız Celal Yıldız, Halil 
Özdemir ve Mehmet Keskin, İstanbul 
10 No’lu Şube Başkanımız Ahmet Şim-

şek, İstanbul 11 No’lu Şube Başkanımız 

Ahmet Göktürk, İstanbul 1 No’lu Şube 
Başkanımız Mustafa Canpolat, İstanbul 
12 No’lu Şube Başkanımız Ramadan 
Aygün, Bursa Şube Başkanımız Musta-

fa Yavuz, Sakarya Şube Başkanımız M. 
Mesut Gökdemir, Kocaeli Şube Başka-

nımız İdris Ersoy, İstanbul 7 No’lu Şube 
Başkanımız Nizamettin Yurul, Trakya 
Şube Başkanımız Aykut Aktemur, İs-

tanbul 4 No’lu Şube Başkanımız Yücel 
Fırat, İstanbul 5 No’lu Şube Başkanımız 
Mustafa Şişman, Kastamonu İl Başka-

nımız Mustafa Çağlı, Şubelerimizin ve 
İl Başkanlığımızın yöneticileri, komite 
başkanları ile iş yeri sendika temsilcile-

rimiz katıldı.  

ARSLAN: “EĞİTİMİN 
SÜREKLİLİĞİNDEN YANAYIZ”

Eğitim Seminerlerinde konuşan Genel 
Başkanımız Mahmut Arslan, “Gerçek-

leştirdiğimiz eğitim semineri, sürekli 
hale getirdiğimiz eğitim modelimizdir. 
HİZMET-İŞ olarak eğitimin sürekliliğin-

den yanayız. Gerçekleştirdiğimiz eği-
timlerle teşkilatımızın her bir ferdinin 
potansiyellerini fark etmelerini ve ener-
jilerini artırmayı hedefliyoruz” dedi.

Şube ve İl Başkanlıklarımız, komitelerimiz ile işyeri sendika temsilcilerimize yönelik 
olarak 2 Kasım 2021 tarihinde Bolu’da başlayan Eğitim Seminerlerimiz 

aralıksız devam ediyor.
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“İNSAN NE KADAR ÇOK 
ÖĞRENİRSE, BİLMEDİĞİNİN 
FARKINA VARIR” 

Eğitimin sonunun olmadığını ifade 
eden Genel Başkanımız Mahmut 
Arslan, “İnsan ne kadar çok öğre-

nirse, bilmediğinin farkına varır. 
Bizim yitik bir malımız var; ilim. 
Nerde olsa arayacağız ve bulaca-

ğız. Bunun sonu yok. Her daim 
daha çok şeye ihtiyacımız var, 
yeni bilgilere ihtiyacımız var, yeni 
yaklaşımlara ihtiyacımız var. Yeni 
sendikacılık bizden ne bekliyor? 
Yeni kavramlar var. Bunları nasıl 
topluma aktaracağız, iletişimi nasıl 
sağlayacağız? Bunlara ayak uydur-
mamız gerek” diye konuştu.
Genel Başkanımız Arslan, HAK-İŞ’in 
yerli, milli, ideolojiden uzak, bütün 
emekçilerin hak ve hukukunu koru-

yan ve toplumun değerleriyle ça-

tışmayan bir emek örgütüne olan 
ihtiyaçtan yola çıkılarak kurulduğu-

nu belirterek, “HAK-İŞ’in ilkelerini 
bu toprağın değerleri oluşturuyor. 
Kurulduğumuz 1976’dan beri, bu 
toprağın emekçilerinin arzu ettiği 
bir sendikal anlayışı savunuyoruz 
ve bunun gereklerine göre hareket 
ediyoruz” dedi.
Türkiye’de bir kısım emek örgütle-

rinin Soğuk Savaş’ın ihtiyacına göre 
dışarıdan destekle kurulduğunu 
kaydeden Arslan, “HAK-İŞ, yerli ve 
milliliği benimsemiştir. Kavga ve 
çatışmayı değil uzlaşmayı, birlik ve 

beraberliği benimsemiştir” diye 
konuştu.

“DEVLETİMİZİN, ÜLKEMİZİN 
VE MİLLETİMİZİN 
TARAFINDAYIZ”

“HAK-İŞ ve HİZMET-İŞ Sendika-

mızın tarihleri boyunca büyük bir 
demokrasi sınavı verdiğini belirten 
Arslan, şunları kaydetti: “12 Eylül 
askeri darbe döneminde HAK-İŞ’in 
faaliyetleri durduruldu. 28 Şu-

bat’ta darbeye karşı çıktık. Fakat 
örgütler darbeyi desteklediler. ‘5’li 
Çete’ isminde bir oluşum meydana 
getirdiler. Onlar ödüllendirildi, biz 
demokratik tavrımızdan dolayı ce-

zalandırıldık. 28 Şubat’ta demok-

rasiden yana koyduğumuz tavırdan 
dolayı HİZMET-İŞ Sendikamıza bazı 
işyerlerinde operasyon başlatıl-
dı. Demokratik tavrımızı 27 Nisan 
e-bildirisinde de, 15 Temmuz dar-
be girişiminde de göstermeye de-

vam ettik. Çünkü biz demokratik 
bir örgütüz. Devletimiz, ülkemiz ve 
milletimizin tarafındayız.”

“EN BÜYÜK GREVLERİ, 
EN BÜYÜK EYLEMLERİ 
GERÇEKLEŞTİRDİK”

HAK-İŞ’in bir emek örgütü olmak-

tan daha öte manaları olduğunu 
ifade eden Arslan, “HAK-İŞ, aynı 
zamanda demokrasi, özgürlükler, 
haklar mücadelesini yapan bir sivil 
toplum örgütüdür” dedi.

En iyi sözleşmelere HİZMET-İŞ’in 
imza attığını belirten Arslan, ”En iyi 
sözleşmelere imza attık, en iyi hak-

ları aldık, en büyük grevleri yaptık, 
en büyük eylemleri gerçekleştirdik. 
Haksızlık karşısında susmadık, eğil-
medik. Bu duruşumuzu hep devam 
ettireceğiz” diye konuştu.

KESKİN: “ŞARTLAR 
NE OLURSA OLSUN, 
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EĞİTİMLERİMİZİ DEVAM 
ETTİRDİK”

Sendikamızın eğitimi önemli bir 
fonksiyon olarak gördüklerini ifa-

de eden Genel Başkan Yardım-

cımız Mehmet Keskin, “43 yıldır 
aksatmadan, kesintisiz sürdür-
düğümüz eğitim seminerlerimizi 
Covid-19’dan dolayı maalesef yüz 
yüze gerçekleştiremedik. Ancak 
yer, zaman ve şartlar ne olursa ol-
sun, eğitimlerimizi devam ettirdik. 
Tek tek, fakat birlikte olmanın yol 
ve yöntemlerini oluşturduk; online 
eğitimler yaptık. Teşkilat mensup-

larımız ve üyelerimizin sağlığı için 
tedbir ve taleplerimizi hayata ge-

çirdik” dedi.

“EĞİTİMLERİMİZ HEM BİLGİ 
HEM İNSAN MERKEZLİDİR”

Sendikamızın güçlü bir çınar oldu-

ğunu belirten Keskin, “HİZMET-İŞ, 
238 bin üyesiyle ülkemizin, Kon-

federasyonumuz HAK-İŞ’in ve iş-

kolumuzun en büyük sendikası-
dır. Uluslararası sendikal hareket 
içerisinde de güçlü ve etkin bir 
sendikadır. Sendikamıza bu gücü 
sağlayan önemli etkenlerden biri, 
hiç kuşkusuz, eğitime verdiğimiz 
önemdir. Malumunuz, sendikamı-
zın her alanda olduğu gibi eğitim 
alanında da diğer sendikalarla mu-

kayese edilemeyecek bir önceliği 
ve duyarlılığı vardır. Biz, eğitime 
ayırdığımız kaynak, zaman, yer ve 
uzmanlarımızla kalitemizi ve far-
kındalığımızı ortaya koyuyoruz. Bu 
açıdan bizim eğitimlerimiz hem bil-
gi hem insan merkezlidir” şeklinde 
konuştu.

“SENDİKAMIZ EMEĞİ EN 
KUTSAL DEĞER KABUL EDEN 
MÜCADELE İNSANLARIYLA 
BUGÜNLERE GELMİŞTİR”

Temsilcilerimizin önemine değinen 
Genel Başkan Yardımcımız Keskin, 
“Sizler sendikamızın topluma ve 
üyelerimize dönük yüzlerisiniz. İş-

yerlerimizde HİZMET-İŞ’i yansıtan 
aynalarsınız. Onun için sizin görevi-
niz meşakkatlidir, önemlidir, önce-

liklidir ve bir o kadar da anlamlıdır. 

Sizler, doğrudan sendikal mücade-

lenin içerisindeki arkadaşlarımız 
olarak hem örgütlenmenin, hem 
de eğitimin ne olduğunu bilen, şu-

belerimizin çeşitli kademelerinde 
görev yapan arkadaşlarımızsınız. 
Sendikamız emeği en kutsal değer 
kabul eden mücadele insanlarıyla 
bugünlere gelmiştir. Yarınlara da 
sizler taşıyacaksınız” dedi.

“BELEDİYE EMEKÇİLERİNE 
TEŞEKKÜR”

Sendikamızın hedefleri olduğunu 
ve Sendika olarak bulunduğumuz 
yerin yeterli olmadığını ifade eden 
Keskin, “Pandemi döneminde be-

lediye işçilerinin emekleri gözden 
kaçırıldı. Bu dönemde görev yapan 
belediye emekçilerinin gayretlerini 
gerçekten takdire şayandır. Herke-

sin sokağa çıkmasının yasak olduğu 
dönemde, belediye çalışanlarının 
sokağa çıkması zorunlu hale getiril-
di. Bu dönemde HİZMET-İŞ olarak, 

belediye emekçilerinin gayretlerini 
çıktığımız her platformda dile ge-

tirdik. Pandemi dönemi yüzünden 
eğitim programlarımızı aksatmak 
zorunda kaldık. Durum bu haldey-

ken şartlara uygun eğitim prog-

ramları düzenledik. Ama inşallah 
kurallara uyarak bu belayı arkamız-

da bırakacağız” ifadelerini kullandı.

YILDIZ: “NEZAKET VE 
SABRIN OLDUĞU HER 
İLETİŞİM BAŞARILI 
OLACAKTIR”

İşyeri sendika temsilcilerimizin 
sendikamız için çok kıymetli oldu-

ğunu söyleyen Genel Başkan Yar-
dımcımız Yıldız, “İş yerlerinde so-

runlarla ilk karşılaşanlar sizlersiniz. 
Temsilcilerimizin yükleri ağır, far-
kındayız. Sizlere teşekkür ediyoruz. 
Temsilcilerimiz hem üyelerimizle, 
hem de işverenlerimizle diyalog 
halindeler. O yüzden iletişim kur-
ma becerisi temsilcilerimiz için çok 
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önemli bir konu. Tüm paydaşları-
mızla iletişim kurarken iki önemli 
nokta üzerinde durmak gerekiyor: 
Birincisi nezaket, ikincisi de sabır. 
Nezaket ve sabrın olduğu her ileti-

şim başarılı olacaktır” dedi.

“BİZİM TARİHİMİZDE 
EMEKÇİLERE İHANET 
ETMEK YOK”

HAK-İŞ’in değerlerinin iyi bilinmesi 
gerektiği söyleyen Genel Başkan 
Yardımcımız Yıldız, “HAK-İŞ’i savun-

mak için değerlerini iyi öğrenme-

miz gerekiyor. Bizi diğerlerinden 
ayıran en önemli özelliğimiz, söy-

lediklerimizi yapma iradesini gös-

termemizdir. Birtakım sendikalar 
gibi söyledikleri ile yaptıkları farklı 
olamayız. Biz hiçbir zaman işçiye 

zarar verecek işlerin içinde olma-

dık. Doğrularımız, yanlışlarımız 
olabilir ama biz asla emekçilere 
ihanet etmedik. Bizim tarihimizde 
emekçilere ihanet etmek yok, bun-

dan sonra da olmayacaktır” şeklin-

de konuştu.

ÖZDEMİR: “DEVASA BİR 
ÖRGÜTÜZ”

Genel Başkan Yardımcımız Halil 
Özdemir de işyeri sendika temsil-
cilerini sendikamızın görünmeyen 
kahramanları olarak nitelendirdi.
Üyemiz olan emekçilerin hakları 
için yoğun bir mücadele yürüttük-

lerini kaydeden Özdemir, “İşyeri 

sendika temsilcilerimiz sendikal 
mücadelemizin en önemli unsu-

rudur. Tüm temsilci arkadaşlarıma 
başarılı çalışmalarından dolayı te-

şekkür ediyorum. Biz hep birlikte 
HİZMET-İŞ’li ve HAK-İŞ’liyiz” dedi.

Pandeminin sendikacılığı olumsuz 

etkilediğini söyleyen Genel Başkan 
Yardımcımız Özdemir, “İşimiz gere-

ği emekçilerle iç içeyiz. Gönlümüz 

istememesine rağmen emekçiler-
den mahrum kaldık. Sendikamız 
çok büyük bir aile. Türkiye’nin 65 
ilinde şubesi, 10 ilinde de il baş-

kanlığı olan devasa bir örgüt. Tem-

silcilerimiz mücadeleleriyle HAK-İŞ 
ve HİZMET-İŞ’i ayakta tutuyor. Bu 
yüzden sizlere teşekkür ediyoruz” 
ifadelerine yer verdi.

Eğitim Seminerimizde Hukuk Mü-

şavirleri Av. Kürşat Kaya, Av. Kiraz 
Bilge Akçomak, Toplu İş Sözleşmesi 
Daire Başkanımız Av. Muhammed 
Nurbaki Türkay, Toplu İş Sözleşme-

si Uzmanlarımız Özgürcan Kumral, 
Sefa Karagöz, Davranış Bilimleri 
Uzmanı Ceren Doğan, İletişim Uz-

manı Rahim Aladağ, Kurumsal İleti-

şim Daire Başkanlığı Personellimiz 
Hatice Yiğit ve Zeynep Kaya sunum 
yaptılar.

Eğitim Seminerleri sonunda ya-

pılan değerlendirme sınavlarında 
başarılı olan temsilcilerimize ödül-
ler verildi. Katılımcılara katılım bel-
gesi verildi.
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Gerçekleştirdiğimiz eğitim semineri, sürekli hale getirdiğimiz eğitim modelimizdir. 
HİZMET-İŞ olarak eğitimin sürekliliğinden yanayız. Gerçekleştirdiğimiz eğitimlerle 

teşkilatımızın her bir ferdinin potansiyellerini fark etmelerini ve 
enerjilerini artırmayı hedefliyoruz.
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GENEL BAŞKAN VEKİLİMİZ ÖZ,  
EĞİTİM SEMİNERİMİZDE TEMSİLCİLERİMİZLE 

BİR ARAYA GELDİ

HAK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı ve Sen-

dikamız Genel Başkan Vekili Av. Hüseyin 
Öz, 24 Kasım 2021 tarihinde, Marmara 
3. grup eğitim seminerimizde temsilci-
lerimizle bir araya geldi.

Samimi ortamda gerçekleştirilen buluş-

mada Genel Başkan Vekilimiz Öz, tem-

silcilerimizle çalışma hayatına ve günde-

me dair sohbet etti.

GENEL BAŞKAN VEKİLİMİZ 
ÖZ, “ÜLKEMİZİN GELECEĞİNİ 
KARARTMAYA ÇALIŞANLARA 
FIRSAT VERMEMELİYİZ”

Eğitim seminerinde temsilcilerimize hi-
taben bir konuşma gerçekleştiren Genel 
Başkan Vekilimiz Av. Hüseyin Öz, “Ülke-

miz için ülkemizin geleceğine inanan in-

sanlarla iş birliği yapmalıyız. Kendi hak-

larımızı korumak için nasıl bir araya ge-

liyorsak, ülkemizin geleceğini korumak 
için de farklılıklarımızı bir kenara bırakıp 
birlikte hareket etmek zorundayız. Ülke-

mizin geleceğini karartmaya çalışanlara 
fırsat vermemeliyiz. İşçilerinde, me-

murlarında, ticaretle uğraşanlarında bu 
bilinçle hareket etmesi gerekiyor” dedi.

“UZMANLARIMIZIN 
SÖYLEDİKLERİNİ BİRER VERİ 
KABUL EDEREK, KENDİMİZİ 
GELİŞTİRMEMİZ LAZIM”

Pandemi süreciyle yeni bir yöne ev-

rildiğimizi söyleyen Genel Başkan Ve-

kilimiz Öz, “Artık internet üzerinden 
dijital ortamlarda da her türlü eğitimi 
almak mümkün. Burada hocalarımızın, 
uzmanlarımızın söylediklerini birer veri 
kabul ederek, kendimizi geliştirmemiz 
lazım.  İnsan olarak bir önceki günü-

müzden daha iyisini yapmak için çaba 
sarf etmeliyiz. Bunu yaparsak amaca 
ulaşırız, daha iyi yerlerde oluruz, daha 
iyi daha donanımlı oluruz. İşçi arkadaş-

larımız da bizden bunu bekliyor. Sorun-

larını anlamamızı, onları dinlememizi, 
onları kaale almamızı ve onların önünde 
yürümemizi istiyorlar. Temsilcilerimiz 
bunu yapabilecek güçte. Ben hepinize 
katılımlarınızdan ötürü ayrı ayrı teşek-

kür ediyorum” şeklinde konuştu.

HAK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı ve Sendikamız Genel Başkan Vekili Av. Hüseyin Öz,  
24 Kasım 2021 tarihinde, Marmara 3. grup eğitim seminerimizde 

temsilcilerimizle bir araya geldi.
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PERSONELİMİZE YÖNELİK KURUM İÇİ 
EĞİTİM GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Emek Konukevi’mizde, 29 Haziran 2021 
tarihinde gerçekleştirilen eğitim prog-

ramı, Şube Başkanlıklarımızda görev ya-

pan personellerimize yönelik gerçekleş-

tirildi. Koronavirüs önlemleri nedeniyle 
üç grup halinde düzenlenen eğitim 
programı, her grup için dört gün süre-

cek şekilde planlandı.
Düzenlenen eğitim programının öne-

mine değinen Eğitim ve Sosyal İşlerden 
Sorumlu Genel Başkan Yardımcımız 
Mehmet Keskin, “Pandemi dönemin-

de yüz yüze eğitimlerimize ara vermek 
zorunda kaldık. Ancak online geliştir-
diğimiz çözümlerle ne üyelerimizi, ne 
temsilcilerimizi, ne de personellerimizi 
yalnız bırakmadık. Bugün, siz değerli 
personellerimizin katılımlarıyla Korona-

virüs salgınının hâlâ devam ettiği bir dö-

nemde ilk yüz yüze eğitim programımızı 
gerçekleştiriyoruz. Yeni normalleşme 

dönemine ve ülkemizdeki aşılama sa-

yılarına bakarak başlamayı uygun gör-
düğümüz eğitim programının hayırlara 
vesile olmasını diliyorum” dedi.

“EĞİTİLMEYEN ÖĞÜTÜLÜR”
Personellerimizin Sendikamızın hafızları 
olduğunu dile getiren Keskin, “Bu sene 
43. Kuruluş yıldönümünü kutladığımız 
Sendikamızın bir eğitim sloganı var: 
‘Eğitilmeyen öğütülür.’ Bu felsefeden 
yola çıkarak her zaman eğitime önem 
verdik. Türkiye’nin en büyük işçi Sendi-
kası olmanın eğitimden geçtiğine inanı-
yoruz ve bu doğrultuda hareket ediyo-

ruz” şeklinde konuştu.

“SİZLERLE BERABER OLMANIN 
SEVİNCİ İÇERİSİNDEYİZ”
Eğitimin öğleden sonraki kısmında per-
sonellerimizle bir araya gelen Genel 
Başkan Yardımcımız Celal Yıldız, “Yeni 

normalleşmeyle beraber sizlerle yine 
bir eğitim programında beraber olma-

nın sevinci içerisindeyiz.  Rutin işlerimiz 
içerisinde pek çok sorunla karşılaşıyo-

ruz. Burada dört gün boyunca alaca-

ğınız teorik ve uygulamalı eğitimlerin 
bu zorlukları aşmada sizlere yardımcı 
olacağını düşünüyoruz. Eğitim progra-

mımızın hayırlar getirmesini temenni 
ediyorum” dedi.

Genel Sekterimiz Remzi Karataş da per-
sonellerimizi dört gün boyunca devam 
edecek eğitimin içeriği ile ilgili bilgilen-

dirirken, eğitim programına katılanlara 
teşekkür etti. Programda personelle-

rimizle bir araya gelen Davranış Bilim-

leri Uzmanı Ceren Doğan ise ‘Stres’ ve 
‘Stres Yönetimi’ eğitimi verdi. Kurumsal 
İletişim Dairemiz’de ‘basın’ ve ‘sosyal 
medya’ içerikli bir eğitim verdi.

Personelimize yönelik kurum içi eğitim programımızın ilk günü,  
Genel Başkan Yardımcılarımız Mehmet Keskin ve Celal Yıldız katıldı.
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GENEL BAŞKAN VEKİLİMİZ ÖZ, KURUM İÇİ EĞİTİM 
PROGRAMIMIZDA PERSONELLERİMİZLE BULUŞTU

ARSLAN, PERSONELİMİZE YÖNELİK KURUM İÇİ 
EĞİTİMİMİZİN SON GÜNÜNE KATILDI

HAK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı ve Ge-

nel Başkan Vekilimiz Av. Hüseyin Öz, 
Sendikamız tarafından düzenlenen 
kurum içi eğitim programında şube 
personellerimizle bir araya geldi.
Emek Konukevi’mizde gerçekleştirilen 
programa HAK-İŞ Genel Başkan Yar-
dımcısı ve Genel Başkan Vekilimiz Av. 
Hüseyin Öz, Genel Sekreterimiz Remzi 
Karataş ve şube personellerimiz katıl-
dı. Programı düzenleyenlere teşekkür 
eden Genel Başkan Vekilimiz Öz, Sen-

dikamızın verdiği mücadeleler hakkın-

da personellerimizi bilgilendirdi.

Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 2 
Temmuz 2021 tarihinde Personelimi-

ze yönelik düzenlenen kurum içi eği-
tim programımızın son gününe katıldı.

Emek Konukevi’mizde gerçekleştirilen 
programa HAK-İŞ ve HİZMET-İŞ Genel 
Başkanı Mahmut Arslan, Genel Sekre-

terimiz Remzi Karataş ve şube perso-

nellerimiz katıldı.
Personellerimizin sendikamızın en 
önemli unsurları olduğunu söyleyen 
Arslan, HAK-İŞ ve HİZMET-İŞ’in ilke ve 
değerlerine vurgu yaptı.
Programın sonunda Genel Başkanımız 
Mahmut Arslan, personellerimize ka-

tılım belgesi ve HAK-İŞ tarafından Ha-

tay Ormanları Ağaçlandırma Arazisi’ne 
adlarına yapılan fidan bağışı sertifika-

sını takdim etti.

HAK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı ve Genel Başkan Vekilimiz Av. Hüseyin Öz,  
Sendikamız tarafından düzenlenen kurum içi eğitim programında  

şube personellerimizle bir araya geldi.

Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 2 Temmuz 2021 tarihinde Personelimize yönelik 
düzenlenen kurum içi eğitim programımızın son gününe katıldı.
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ARSLAN, PERSONELLERİMİZLE EĞİTİM 
PROGRAMINDA BİR ARAYA GELDİ

Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 8 
Temmuz 2021 tarihinde personelimi-
ze yönelik düzenlenen kurum içi eği-
timimizin 2. grup toplantısına katıldı.

Emek Konukevi’mizde düzenlenen 
eğitim programına Genel Başkanımız 
Mahmut Arslan, Genel Başkan Yar-
dımcımız Mehmet Keskin ve şube per-
sonellerimiz katıldı.

HAK-İŞ ve HİZMET-İŞ’in ülkemizin yerli 
ve milli işçi örgütü olduğunu belirten 
Arslan, personellerimizin de bu anla-

yışla hareket ettiğini ifade etti.

“AMACIMIZ, ÜYELERİMİZE İYİ BİR 
SENDİKAL HİZMET VEREBİLMEKTİR”
Eğitimlerimizin amacına değinen 
Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 
“Bizim amacımız verdiğimiz eğitim-

lerle personellerimizi daha üretken 
yapmak, motivasyonlarını artırmak, 
kendilerine güvenlerini geliştirmek ve 
sonucunda üyelerimize iyi bir sendikal 
hizmeti verebilmektir.  Bugün çağdaş 
dünyada küreselleşmenin önümüze 
koyduğu yoğun ve korkutucu gelişme-

lere karşı kendimizi savunmamız gere-

kiyor. Bu savunma ve koruma kendimi-
zi geliştirerek, ruhsal yapımızı ve bilgi 
birikimimizi geliştirerek mümkündür” 
dedi.

“HAK-İŞ OLARAK BİZİ FARKLI KILAN 
DEĞERLERİMİZ VAR”
Sendikacılığı hiçbir beklenti içinde ol-
madan yaptıklarını söyleyen Arslan, 
“Biz ülkemizin, bölgemizin, küremi-
zin bütün mağdur ve mazlumlarının 
bizden alacaklı olduğuna inanıyoruz. 
Bunu kongre kararlarımızda da ilan 
ettik. Değerlerimiz ve inançlarımız 
bize bunu zorunlu kılıyor. Biz kuru bir 
sendikacılık yapmıyoruz. Sadece toplu 
sözleşme yapalım, aidat alalım diye bir 
hayalimiz yok. Bunu herkes yapıyor. 
HAK-İŞ olarak bizi farklı kılan değer-
lerimiz var. Hepimizin bu değerleri iyi 
anlaması gerekiyor” şeklinde konuştu.

Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 
programın sonunda personellerimize 
katılım belgesi ve HAK-İŞ tarafından 
Hatay Ormanları Ağaçlandırma Arazi-
si’ne adlarına yapılan fidan bağışı ser-
tifikasını takdim etti.

Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 8 Temmuz 2021 tarihinde personelimize yönelik 
düzenlenen kurum içi eğitimimizin 2. grup toplantısına katıldı.
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ARSLAN, KURUM İÇİ EĞİTİM PROGRAMIMIZIN 
SON GRUP EĞİTİMİNE KATILDI

Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 29 
Temmuz 2021 tarihinde Ankara’da şube 
personellerimize yönelik olarak gerçek-

leştirilen eğitim programına katıldı.

Programda Genel Başkanımız Arslan’ın 
yanı sıra, HAK-İŞ Genel Başkan Yardım-

cısı ve Genel Başkan Vekilimiz Av. Hü-

seyin Öz, Genel Başkan Yardımcılarımız 
Mehmet Keskin ve Celal Yıldız ve Genel 
Merkez Uzmanlarımız yer aldı.

Programda personellerimize hitaben bir 
konuşma gerçekleştiren Genel Başkanı-
mız Mahmut Arslan, kurum içi eğitimle-

rin amacının kendini geliştiren, kendine 
güvenen ve vizyon sahibi personeller 
yetiştirmek olduğunu söyledi.

“İLKELERİMİZİN ARKASINDA 15 
ASIRLIK DEĞERLER VAR”
HAK-İŞ ve HİZMET-İŞ’in temsil ettiği 
değerlerle medeniyet dünyamızın bir 
parçası olduğunu belirten Arslan, “Bizi 
diğer emek örgütlerinden farklı kılan 
unsur, insan, ahlâk, hak ve emek temel-
li ilkelerimiz ve bakışımızdır. HAK-İŞ ve 
HİZMET-İŞ, medeniyet dünyamızın bir 
parçasıdır. İlkelerimizin arkasında 15 
asırlık değerlerimiz var. Ortaya koydu-

ğumuz hiçbir sözün, faaliyetin kendi kül-
türümüz ve değerlerimizle çatışmaması 
gerekiyor. Değerlerimizle çelişmeyecek 
fikirler üretiyor, faaliyetler gerçekleşti-

riyoruz” dedi.

“İNSAN HAKLARINDAN TAVİZ 
VERMİYORUZ”
HAK-İŞ ve HİZMET-İŞ’in hiçbir zaman 
insan haklarından taviz vermediğini 
belirten Arslan, “Mazlumun yanında 
yer alırken, adaletsizliğe karşı çıkarken 
değerlerimizden yola çıkıyoruz. Mazlu-

ma dinini ve dilini sormuyoruz. Kimse-

yi ayırmıyoruz. Haksızlık yapmıyoruz. 
Sendikal çalışmalarımızı kendi referans-

larımızdan hareket ederek insan hakla-

rından taviz vermeden yapıyoruz” diye 
konuştu.

GENEL BAŞKAN VEKİLİMİZ ÖZ: 
“DOĞRUDAN İLETİŞİM KANALLARI 
AÇIK TUTULMALI”
Kurum içi iletişimin öneminden bahse-

den Genel Başkan Vekilimiz Öz, doğru 
işlerin doğru iletişimle bağlantılı oldu-

ğunu belirtti.

Sendikamızın eğitim ve iletişime önem 
verdiğini kaydeden Öz, kurumların sağ-

lıklı işleyebilmesi için doğrudan iletişim 
kanallarının açık tutulması gerektiğini 
söyledi.

Genel Başkan Vekilimiz Öz, eğitime ka-

tılan şube personellerimizin sorunlarını 
dinledi, sorularını cevapladı.

Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 29 Temmuz 2021 tarihinde Ankara’da şube 
personellerimize yönelik olarak gerçekleştirilen eğitim programına katıldı.
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GENEL BAŞKAN YARDIMCIMIZ YILDIZ: 
“SORUMLULUKLARIMIZ BÜYÜK”
Eğitim programımızın ilk gününde şube 
personellerimizle bir araya gelen Genel 
Başkan Yardımcımız Celal Yıldız ise, “Biz-

ler HAK-İŞ’in mensupları, HİZMET-İŞ’in 
çalışanlarıyız. Sorumluluklarımız büyük. 
Birlikte büyük bir mücadele veriyoruz. 
Çalışmalarımızı sahip olduğumuz ku-

rumsal değerler ve misyonumuz çerçe-

vesinde gerçekleştiriyoruz. Çalışma ha-

yatımızda özellikle mesleki eğitimlerin 
çok önemli olduğunu düşünüyorum. 
Eğitim programımızın hepiniz için verim-

li geçmesini ve hayırlara vesile olmasını 
diliyorum” dedi.

GENEL BAŞKAN YARDIMCIMIZ 
KESKİN, “EĞİTİMLERİMİZDEN BÜYÜK 
KAZANIMLAR ELDE EDECEĞİNİZE 
İNANIYORUZ”

Pandemi süreci nedeniyle eğitimlere 
ara vermek zorunda kaldıklarını belirten 
Eğitim ve Sosyal İşlerden Sorumlu Genel 
Başkan Yardımcımız Mehmet Keskin, 
“Normalleşme dönemiyle birlikte üçün-

cü grup eğitim programımızı gerçekleş-

tiriyoruz. Bu vesileyle bugün sizlerle bir 
araya gelmekten, hasbihal etmekten 
mutluluk duyuyoruz. Biz, HİZMET-İŞ ola-

rak eğitime her zaman önem verdik. Bu 
eğitimlerimizden büyük kazanımlar elde 
edeceğinize inanıyoruz. Çalışmalarımızı 
nasıl daha ileriye taşıyabileceğimizi ko-

nuşmaya ve tartışmaya gayret gösteri-
yoruz” şeklinde konuştu.

UZMANLARIMIZ EĞİTİM VERDİ
Gerçekleştirilen eğitim programında 
ayrıca Personel ve Yazı İşleri Daire Baş-

kanımız Cafer Akkaş, Mali Müşavirleri-
miz Adeviye Yeşiloğlu ve Mustafa Uçak, 

Kurumsal İletişim Daire Başkanımız Sami 
Sandal ve Personelimiz Hatice Yiğit, 
Kurumsal Gelişim ve İnsan Kaynakları 
Şube Başkanımız Gamze Özmen, Üyelik 
İşlemleri Takip Birim Sorumlumuz Mah-

mut Kılıç, Teşkilatlanma Daire Başkanı-
mız Aytekin Koç ve Uzman Yardımcımız 
Ömer Sapmaz, Hukuk Müşavirimiz Av. 
Mehmet Yeşilyurt, Toplu İş Sözleşmesi 
Dairesi Uzmanlarımız Özgürcan Kumral, 
Tülin Aslan ve Uzman Yardımcımız Sefa 
Karagöz de eğitim programları çerçeve-

sinde şube personellerimizle bir araya 
geldi. Programda personellerimizle bir 
araya gelen Davranış Bilimleri Uzmanı 
Ceren Doğan ise ‘Stres’ ve ‘Stres Yöne-

timi’ eğitimi verdi.
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GENEL BAŞKAN VEKİLİMİZ ÖZ, DİRENİŞTEKİ MASTAŞ 
EMEKÇİLERİNİ ZİYARET ETTİ

HAK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı ve Ge-

nel Başkan Vekilimiz Av. Hüseyin Öz, 
direnişte olan MASTAŞ emekçilerine 
destek ziyaretinde bulundu.

HAK-İŞ’e bağlı Özçelik-İş Sendikası ta-

rafından toplu iş sözleşmesi görüşme-

lerinden sonuç alınamaması üzerine 
başlatılan grevi ziyaret eden Genel 
Başkan Vekilimiz Öz’e, Bursa Şube 
Başkanımız Mustafa Yavuz eşlik etti.

Ziyaretinde bir süre MASTAŞ emek-

çileri ile sohbet eden Genel Başkan 
Vekilimiz Av. Hüseyin Öz, HAK-İŞ ve 
HİZMET-İŞ olarak emekçilerin haklı 
direnişlerinde her zaman yanlarında 
olduklarını ifade etti.

“EMEKÇİLERİN HAKLARI TESLİM 
EDİLMELİ”
Yaklaşık iki aydır direnişte olan MAS-

TAŞ emekçilerinin örnek bir direniş 
gösterdiğini belirten Genel Başkan 
Vekilimiz Hüseyin Öz, “Özçelik-İş Sen-

dikamızın Bursa MASTAŞ’ta başlattığı 
haklı grevinin zaferle sonuçlanacağına 
gönülden inanıyoruz. HAK-İŞ’e bağlı 
Özçelik-İş Sendikası üyelerinin yaklaşık 
8 aydır mağdur edilmesi kabul edile-

mez. Emekçilerimizin haklarının bir an 
önce teslim edilmesini talep ediyoruz. 
İnsan onuruna yakışan bir ücret için 
birlikte mücadeleye etmeye kararlıyız 
ve başaracağız” dedi.

HAK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı ve Genel Başkan Vekilimiz Av. Hüseyin Öz, direnişte 
olan MASTAŞ emekçilerine destek ziyaretinde bulundu.
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GENEL BAŞKAN VEKİLİMİZ VE GENEL 
BAŞKAN YARDIMCILARIMIZ, VAN ŞUBE’MİZİN 

DELEGELERİYLE BİR ARAYA GELDİ

HAK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı ve 
Genel Başkan Vekilimiz Av. Hüseyin 
Öz, Genel Başkan Yardımcılarımız Halil 
Özdemir ve Mehmet Keskin, 22 Ey-

lül 2021 tarihinde Van Şube’mizin 9. 
Olağan Genel Kurulu’nu oluşturan de-

legelerimizle bir araya geldi. Samimi 
ve sıcak bir ortamda gerçekleştirilen 
toplantıya Genel Yönetim Kurulu Üye-

lerimiz ve delegelerimizin yanı sıra, 
Van Şube Başkanımız Fatih Akdeniz ve 
uzmanlarımız katıldı.

ÖZ: “HER ZAMAN DÜRÜST OLDUK, 
GERÇEKÇİ OLDUK, BİRLEŞTİRİCİ 
OLDUK”
Gerçekleştirilen toplantıda Sendikamı-
zın 30 yılı aşkın süredir Van’da örgütlü 
olduğunu hatırlatan Genel Başkan Ve-

kilimiz Av. Hüseyin Öz, “Vanlı emekçi 
kardeşlerimizle uzun yıllardır devam 
eden birlikteliğimizin altında güven ve 
samimiyet yatıyor. Çeyrek asrı deviren 
dayanışmamızda her zaman dürüst ol-
duk, gerçekçi olduk, birleştirici olduk” 
dedi.

“GÜÇLÜ İŞÇİ GÜÇLÜ SENDİKA İLE 
MÜMKÜNDÜR”
Sadece Van’da değil ülkemizin dört bir 
yanında emekçilerin yaşam koşullarını 
iyileştirmek için çok çalıştıklarını söyle-

yen Genel Başkan Vekilimiz Öz, “HAK-
İŞ ve HİZMET-İŞ’in hayatta olma amacı 
emek ve emekçilerdir. Radikal söylem-

lerin esiri olmadan, çağımıza uygun ve 
emeği ön planda tutan yaklaşımlarla 
geleceğin sendikacılığını inşa etmek 
istiyoruz. Burada da siz üyelerimize 

büyük görev düşüyor. Çünkü güçlü 
işçi, güçlü sendika ile mümkündür. 
Sizler Sendikamızı destekliğiniz süre-

ce daha güzel işlere imza atacağız. El-
hamdülillah dün böyle oldu, bugün de 
böyle, yarın da böyle olacak” şeklinde 
konuştu.

ÖZDEMİR: “GENEL 
KURULUMUZUN KARDEŞLİĞİMİZE 
VE BİRLİKTELİĞİMİZE KATKI 
SAĞLAYACAĞINA İNANIYORUM”
Genel Başkan Vekilimiz sonrası üye-

lerimize hitaben bir konuşma gerçek-

leştiren Genel Başkan Yardımcımız 
Halil Özdemir, “Hepinizin bildiği gibi 
yakında Van Şube’mizin genel kuru-

lunu hep birlikte icra edeceğiz. Genel 
kurulumuzun her ilimizde olduğu gibi 
Van’da da bir demokrasi şöleni şeklin-

de geçmesini temenni ediyorum. Siz-

lerin, dolayısıyla temsil ettiğiniz Vanlı 
kardeşlerimizin iradelerinin tecelli 
edeceği genel kurulumuzun kardeşli-

ğimize ve birlikteliğimize katkı sağla-

yacağına inanıyorum. Katıldığınız için 
sizlere teşekkür ediyorum” dedi.

KESKİN: “SİZLERE BAKINCA SAĞLAM 
İRADE, AZİM VE KARARLILIK 
GÖRÜYORUZ”
Son olarak konuşmalarını gerçekleşti-

ren Genel Başkan Yardımcımız Meh-

met Keskin, “Sizlere bakınca sağlam 
irade, azim ve kararlılık görüyoruz. 
Pandemi döneminde belediye çalışan-

larımızın ortaya koyduğu mücadele, 
her övgüyü hak ediyor. Fedakârca çalı-
şan üyelerimize çok şey borçluyuz. Al-
lah hepinizden razı olsun. Bu dönem-

de biz de sendika olarak sahada aktif 
görev yapan üyelerimizin iş güvenliği 
noktasında yararlanması için öncü ve 
etkin yayınlar yayımladık. Gerek saha-

da, gerekse katıldığımız toplantılarda 
iş güvenliğine dikkat çektik.  Yapılacak 
genel kurulumuzun şimdiden hayırlı 
olmasını diliyor, seçilecek arkadaşla-

HAK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı ve Genel Başkan Vekilimiz Av. Hüseyin Öz,  
Genel Başkan Yardımcılarımız Halil Özdemir ve Mehmet Keskin, 22 Eylül 2021 tarihinde  

Van Şube’mizin 9. Olağan Genel Kurulu’nu oluşturan delegelerimizle bir araya geldi.
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rımıza başarılar diliyorum” ifadelerini 
kullandı. Gerçekleştirilen buluşmaya 
katılımlarından dolayı Genel Yönetim 
Kurulu Üyeleri’mize teşekkür eden 
Van Şube Başkanımız Fatih Akdeniz ise 
iki hafta sonra gerçekleştirilecek Van 
Şube Seçimleri’nin tüm HAK-İŞ ailesine 
hayırlı olması temennisinde bulundu. 
Toplantı, delegelerimizle yapılan karşı-
lıklı istişarelerle son buldu.

GENEL BAŞKAN YARDIMCIMIZ YILDIZ,  
ÖZ SAĞLIK-İŞ SENDİKASI ANKARA 1 NO’LU ŞUBE 

GENEL KURULU’NA KATILDI

Genel Başkan Yardımcımız Celal Yıldız, 
28 Haziran 2021 tarihinde Öz Sağlık-İş 

Sendikası Ankara 1 No’lu Şubesi 1. 
Olağan Genel Kurulu’na katıldı.

Genel kurula Yıldız’ın yanı sıra Öz Sağ-

lık-İş Sendikası Genel Başkanı Devlet 
Sert, Öz Güven-Sen Genel Başkanı 
Ömer Yılmaz, Ankara 2 No’lu Şube 
Başkanımız Recep Dere, Öz Sağlık-İş 
Sendikası Şube Başkanları ve üyeleri 
katıldı.

Şube Genel Kurulu’na hitaben bir ko-

nuşma gerçekleştiren Genel Başkan 
Yardımcımız Yıldız, Şube Başkanlığı’na 
yeniden seçilen Tesim Özdemir ve Yö-

netim Kurulu üyelerine görevlerinde 
başarılar dilerken, genel kurulun Öz 
Sağlık-İş Sendikası’na hayırlar getirme-

sini temenni etti.

Genel Başkan Yardımcımız Celal Yıldız, Öz Sağlık-İş Sendikası Ankara 1 No’lu Şubesi  
1. Olağan Genel Kurulu’na katıldı.
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GENEL BAŞKAN YARDIMCIMIZ YILDIZ, ADANA 
ŞUBE’MİZİN TEMSİLCİLER TOPLANTISINA KATILDI

Genel Başkan Yardımcımız Celal Yıldız, 
9 Haziran 2021 tarihinde Adana Şu-

be’mizin düzenlediği temsilciler top-

lantısına katıldı.
Düzenlenen programa Genel Başkan 
Yardımcımız Celal Yıldız, Adana Şube 
Başkanımız Abdurrahman Yücel, Ada-

na Şube Yönetim Kurulu Üyelerimiz ve 
iş yeri sendika temsilcilerimiz katıldı.
Toplantıyı düzenleyen Adana Şube 
Yönetim Kurulu Üyeleri’mize teşek-

kür eden Genel Başkan Yardımcımız 
Celal Yıldız, “Pandeminin getirdiği pek 
çok olumsuzlukla savaşıyoruz. HAK-
İŞ/HİZMET-İŞ Sendikası olarak bizleri 
en zorlayan durum belki de sahada 
olamamak. Üyelerimizin sorunlarını, 
taleplerini ve eleştirilerini ilk ağızdan 
duyamamak bizler için aşmamız gere-

ken büyük bir problemdi. Ancak Sen-

dikamız bünyesinde oluşturduğumuz 
Çağrı Merkezimiz sayesinde bir prob-

lemi daha aşmanın gururu içindeyiz. 
43 yıldır olduğu gibi sosyal sendikacılı-
ğı her zaman ileri taşıma amacındayız. 
HAK-İŞ/HİZMET-İŞ Sendikası olarak 
Adana’da örgütlenme çalışmalarımıza 
hız vermek istiyoruz. İnanıyoruz ki tüm 
Adanalı tüm emekçileri bu çalışmalar 
neticesinde HAK-İŞ çatısı altında bu-

luşturacağız.  Burada siz değerli tem-

silcilerimize büyük iş düşüyor. HAK-İŞ 
ve HİZMET-İŞ’in emek dünyasında ne 
anlam ifade ettiği, neleri başardığını 
ve emekçiler adına neleri başarmak 
istediğini siz kıymetli temsilcilerimiz 
emekçilerimize anlatacak ve inanıyo-

ruz ki Adana’da HAK-İŞ ve HİZMET-İŞ 
ailesini daha da büyüteceğiz” dedi.

Adana Şube Başkanımız Abdurrah-

man Yücel de toplantıya katılan Genel 
Başkan Yardımcımız Yıldız’a teşekkür 
ederken, Adana Şube’mizin çalışmala-

rıyla ilgili bilgiler verdi.

Genel Başkan Yardımcımız Celal Yıldız,  
Adana Şubemizin temsilciler toplantısına katıldı.
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GENEL BAŞKAN YARDIMCIMIZ KESKİN,  
İSTANBUL 2 NO’LU İETT ŞUBE’MİZİN TEMSİLCİLER 

TOPLANTISI’NA KATILDI

Genel Başkan Yardımcımız Mehmet 
Keskin, 11 Haziran 2021 tarihinde İs-

tanbul 2 No’lu İETT Şube’mizin düzen-

lediği Temsilciler Toplantısı’na katıldı.

İstanbul 2 No’lu İETT Şube’mizin Tem-

silciler Toplantısı’na Genel Başkan Yar-
dımcımız Mehmet Keskin, İstanbul 2 
No’lu İETT Şube Başkanı’mız Ahmet 
Günçe, Şube Yönetim Kurulu Üyeleri 
ve iş yeri temsilcilerimiz katıldı.

Toplantının hayırlara vesile olmasını 
dileyen ve şube yönetimine teşekkür 
eden Mehmet Keskin, “Tüm dünya ile 
birlikte olağan dışı zamanlardan geçi-

yoruz. Böylesi dönemler Sendikamızın 
tüm birimleri ile olağanüstü sorumlu-

luk ve çaba gerektiriyor.  Bir yılı aşkın 
süredir Koronavirüs salgınıyla mücade-

le içindeyiz. Aşılamalar ve devletimizin 
aldığını önlemler sayesinde önümüzde 
kısa bir süre kaldı. Bu salgından en 
yakın zamanda kurtulacağız inşallah” 
dedi. İstanbul’un tüm Türkiye için 
önemli bir şehir olduğunu belirten Kes-

kin, “Pek çok ülkeden daha büyük olan 
bu güzide şehrimize gece-gündüz hiz-

met eden üyelerimize ve üyelerimizle 
köprü vazifesi gören temsilcilerimize 
teşekkür ediyorum” diye konuştu.

“ÜYELERİMİZLE BİRLİKTE BÜYÜK BİR 
AİLEYİZ”
HİZMET-İŞ’in 238 bin üyesiyle büyük 
bir aile olduğunu hatırlatan Keskin, “Bi-
zim emekçiler dışında bir sermayemiz 
yok, en büyük gücümüz üyelerimizdir. 
Onlara güveneceğiz, onlarla beraber 
mücadelemize devam edeceğiz. Söz-

leşmelerimizi onların taleplerini göz 
önüne alarak, uzlaşı içinde, çatışma-

dan, masada müzakere ederek ger-
çekleştireceğiz. HİZMET-İŞ Sendikası 
olarak İstanbul’da güçlüyüz, bu gücü-

müz de sizlerin sayesinde, birlik ve be-

raberliğimiz sayesinde gerçekleşmiştir. 
İnşallah İstanbul’da sizlerle birlikte ör-
gütlenme çalışmalarımıza hız vererek 
daha da güçleneceğiz” dedi.

“ÇAĞRI MERKEZİ’MİZ HİZMETE 
GİRDİ”
Sendikamızın Türkiye’nin en büyük işçi 
sendikası olduğunu hatırlatan Keskin, 
“Büyük sendika demek, büyük teşki-
lat demek. Teşkilatımızın büyüklüğü 
sebebiyle üyelerimizle birebir temas 
halinde olamıyoruz. Tam bu noktada 
temsilcilerimiz devreye giriyor. Üyele-

rimizin dertleriyle dertleniyor, bizlere 
üyelerimizin durumlarıyla ilgili bilgi 
veriyorsunuz. Bu yüzden ülkemizin her 
yerinde tüm temsilcilerimiz bizlerin en 
büyük yardımcısı ve desteği. Sendika-

mız Genel Merkezi bünyesinde ‘Çağrı 
Merkezi’miz kuruldu. İnşallah bun-

dan sonra sizlerin de katkılarıyla Çağrı 
Merkezi’miz üyelerimizin ve temsilci-
lerimizin sorunlarına ivedilikle cevap 
verecektir. Hepinize emeklerinizden, 
desteklerinizden ötürü tekrar teşekkür 
ediyorum” diye konuştu.

Genel Başkan Yardımcımız Mehmet Keskin, İstanbul 2 No’lu İETT Şube’mizin 
Temsilciler Toplantısı’na katıldı.
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EMEK KONUKEVİ’MİZ  
“GÜVENLİ TURİZM SERTİFİKASI” ALDI

Emek Konukevi’miz, Kültür ve Turizm 
Bakanlığı tarafından başlatılan ve dün-

yada turizm alanında bir ilk olan ‘Gü-

venli Turizm Sertifikası’nı almaya hak 
kazandı. Kültür ve Turizm Bakanlığı, 1 
Temmuz 2020 tarih ve 2020/14 sayılı 
genelgeleriyle faaliyetine devam eden 
50 oda ve üzeri kapasiteli tüm konak-

lama tesislerinin yetkili sertifikasyon 
şirketlerinden “Güvenli Turizm Sertifi-

kası” alma zorunluluğu getirmişti.

Koronavirüs’ün ülkemizde ilk görüldü-

ğü 11 Mart 2020 tarihinden hemen 
sonra Genel Yönetim Kurulu’muzun 
aldığı karar gereği sağlık çalışanları-
na tahsis edilen Emek Konukevi’miz, 
2021 yılı Ocak ayına kadar sağlık ça-

lışanlarına başarılı bir şekilde hizmet 
etmişti.

İçinde bulunduğumuz yılın Ocak ayın-

dan itibaren, gerekli dezenfeksiyon iş-

lemleri yapılarak üyelerimizin hizme-

tine tekrar açılan Emek Konukevi’miz, 
Güvenli Turizm Sertifikası’nı da alarak 
üyelerimize ve misafirlerine sağlıklı ve 
güvenli konaklamanın merkezi oldu-

ğunu bir kez daha göstermiş oldu.

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bu-

lunan Genel Sekreterimiz ve Emek Ko-

nukevi Yönetim Kurulu Başkanı Remzi 
Karataş “Emek Konukevi’miz, Kültür 
ve Turizm Bakanlığı tarafından hazır-
lanan ve turizm tesislerinde zorunlu 
hale getirilen, hijyen odaklı 152 kriteri 
başarıyla uygulayarak Güvenli Turizm 
Sertifikası’nı almaya hak kazandı.  Açıl-
dığı günden beri tek amacı Sendikamız 
üyelerinin güvenli ve nezih bir tesiste 
konaklaması olan Emek Konukevi’miz, 
bundan sonra da çizgisini bozmadan 
ve kendini sürekli geliştirerek üyele-

rimize hizmet verecektir. Bu sürecin 
başarıyla sonuçlanmasında emeği 
olan başta Genel Başkanımız Mahmut 
Arslan’a, Genel Yönetim Kurulu Üyele-

ri’mize ve Emek Konukevi çalışanlarına 
teşekkür ediyorum” dedi.

Emek Konukevi’miz, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından başlatılan ve dünyada turizm 
alanında bir ilk olan ‘Güvenli Turizm Sertifikası’nı almaya hak kazandı.
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ÖZDEMİR’DEN DİRENİŞTEKİ EMEKÇİLERE DESTEK

Genel Başkan Yardımcımız Halil Özde-

mir, 21 gündür direnişte olan Bursa 
MASTAŞ emekçilerine destek ziyare-

tinde bulundu.
HAK-İŞ’e bağlı Özçelik-İş Sendikası ta-

rafından toplu iş sözleşmesi görüşme-

lerinden sonuç alınamaması üzerine 
başlatılan grevi ziyaret eden Genel 
Başkan Yardımcımız Özdemir, Sendika-

mızın MASTAŞ emekçilerinin yanında 
ve destekçisi olduğunu ifade etti.

“MASTAŞ İŞÇİSİNİN HAKLI 
MÜCADELESİ KUTLU OLSUN”
Emekçilerin hak kayıplarının bir an 
önce telafi edilmesini istediklerini 
ifade eden Özdemir, “HAK-İŞ çatısı 
altında bir ve beraber olduğumuz Öz-

çelik-İş Sendikası üyelerinin 6 ayı aşkın 
süredir mağdur edilmesi kabul edi-
lemez. Burada aylardır devam eden 
haksızlığın bir an evvel son bulmasını 
ve işçilerimizin hak kayıplarının telafi 
edilmesini istiyoruz.  HİZMET-İŞ Sendi-
kası olarak emekçi kardeşlerimizin her 
zaman yanındayız. Onların direnişi, 
bizim direnişimizdir. MASTAŞ işçisinin 
haklı mücadelesi kutlu olsun. Allah 
yardımcınız olsun” dedi.

Genel Başkan Yardımcımız Özdemir’e 
destek ziyaretinde, Bursa Şube Başka-

nımız Mustafa Yavuz eşlik etti.

Genel Başkan Yardımcımız Halil Özdemir, 21 gündür direnişte olan Bursa MASTAŞ  
emekçilerine destek ziyaretinde bulundu.
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GENEL BAŞKAN YARDIMCILARIMIZ  
ÖZDEMİR VE KESKİN, İSTANBUL 13 NO’LU 

ŞUBE’MİZİN DELEGELERİYLE BİR ARAYA GELDİ

Genel Başkan Yardımcılarımız Halil Öz-

demir ve Mehmet Keskin, 27 Temmuz 
2021 tarihinde İstanbul 13 No’lu Şu-

be’mizin delegeleriyle bir araya geldi.
Toplantıya Genel Başkan Yardımcıları-
mızın yanı sıra, İstanbul 10 No’lu Şube 
Başkanımız Ahmet Şimşek, İstanbul 11 
No’lu Şube Başkanımız Ahmet Gök-

türk, İstanbul 12 No’lu Şube Başkanı-
mız Ramadan Aygün, İstanbul Bölgesi 
Teşkilatlanma Uzmanımız Adem Bıdı, 
Teşkilatlanma Daire Başkanımız Ayte-

kin Koç ve İstanbul 13 No’lu Şube’mizin 
delegeleri katıldı.

ÖZDEMİR, “İSTANBUL’DA HER ŞEYE 
RAĞMEN BÜYÜYEN BİR HAK-İŞ VE 
HİZMET-İŞ AİLESİ VAR”
Yeni kurulan İstanbul 13 No’lu Şube’mi-
zin tüm emekçilere hayırlı olmasını di-
leyen Genel Başkan Yardımcımız Halil 
Özdemir, “İstanbul’da her şeye rağmen 
büyüyen bir HAK-İŞ ve HİZMET-İŞ ai-
lesi var. İstanbul’da yeni kurulan 13 
No’lu Şube’mizin bu büyük HAK-İŞ/
HİZMET-İŞ ailemize katkıda bulunacağı 
konusunda şüphemiz yok.  Allah çık-

tığımız bu yolda bizleri utandırmasın. 
Şubemizin kurulmasında emeği olan 
ve bugün toplantımıza katılım sağlayan 
tüm emekçi kardeşlerime teşekkür edi-
yorum” dedi.

KESKİN, “HAK-İŞ VE HİZMET-
İŞ BAYRAĞINI DAHA YILLARCA 
İSTANBUL’DA DALGALANDIRACAĞIZ”
İstanbul’da yeni bir şube kurmanın 
heyecanı ve gururu içinde oldukları-

nı belirten Genel Başkan Yardımcımız 
Mehmet Keskin ise, “İstanbul hem ül-
kemizin, hem de dünyanın en önem-

li şehirlerinden biri. Bu aziz şehirde 
emekçilerin sorunlarına daha da yakın-

dan eğilmek ve isteklerine cevap ver-
mek adına teşkilatlanma ağımızı her 
geçen gün büyütüyoruz. Bu şehrin yü-

künü sırtlayan emekçiler her şeyin en 
iyisine layık. 
Biz de HAK-İŞ/HİZMET-İŞ Sendikası ola-

rak üyelerimizle her zaman biriz ve be-

raberiz. Üyelerimizden aldığımız güçle 
HAK-İŞ ve HİZMET-İŞ bayrağını daha 
yıllarca İstanbul’da dalgalandıracağız” 
şeklinde konuştu.

Genel Başkan Yardımcılarımız Halil Özdemir ve Mehmet Keskin, 27 Temmuz 2021 
tarihinde İstanbul 13 No’lu Şube’mizin delegeleriyle bir araya geldi.
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GENEL BAŞKAN YARDIMCILARIMIZ,  
İSTANBUL 14 NO’LU ŞUBE’MİZİN DELEGELERİYLE 

İSTİŞARE TOPLANTISINDA BULUŞTU

Genel Başkan Yardımcılarımız Halil Öz-

demir, Celal Yıldız ve Mehmet Keskin, 
28 Temmuz 2021 tarihinde İstanbul 
14 No’lu Şube’mizin delegeleriyle bir 
araya geldi.

Düzenlenen istişare toplantısına Ge-

nel Başkan Yardımcılarımızın yanı sıra, 
İstanbul Bölgesi Teşkilatlanma Uzma-

nımız Adem Bıdı, Genel Merkez Teşki-
latlanma Uzmanımız Gökhan Demirci-
oğlu, Teşkilatlanma Daire Başkanımız 
Aytekin Koç ve delegelerimiz katıldı.

YILDIZ, “SİZLERİN YAPTIĞI 
HİZMETLER PAHA BİÇİLMEZ”
İstanbul da HAK-İŞ/HİZMET-İŞ Sendi-
kası olarak her geçen gün üye sayıla-

rını artırdıklarını belirten Mali İşlerden 
Sorumlu Genel Başkan Yardımcımız 
Celal Yıldız, “İstanbul, ülkemizin vitrin 
şehirlerinden bir tanesi. Bizde HAK-İŞ/
HİZMET-İŞ Sendikası olarak bu şehrin 
emanet ettiği emekçi kardeşlerimizin 
hak ve hukuklarını korumak için var 
gücümüzle mücadele ediyoruz. Bu 
mücadelemizin en önemli yapı taşla-

rı delegelerimiz. Allah sizlerden razı 
olsun. Bizim olamadığımız zamanlar-
da üyelerimizin en büyük destekçileri 
sizlersiniz. O yüzden sizlerin yaptığı 
hizmetler paha biçilmez. İstanbul’da 
sizlerin desteğiyle ve azmiyle HAK-İŞ 
ailesini daha da büyüteceğiz” şeklinde 
konuştu.

ÖZDEMİR: “DELEGELERİMİZİ 
HEP MÜCADELEMİZİN YILMAZ 
NEFERLERİ OLARAK GÖRDÜK”
Toplantıya katılım gösteren delege-

lerimize teşekkür ederek sözlerine 
başlayan Teşkilatlanmadan Sorumlu 
Genel Başkan Yardımcımız Halil Özde-

mir, “İstanbul’da 14. şubemizi açma-

nın heyecanı içindeyiz. 43 yıllık emek 
mücadelemizde HAK-İŞ/HİZMET-İŞ 
Sendikası olarak delegelerimizi hep 
mücadelemizin yılmaz neferleri olarak 
gördük. Bugün İstanbul’daki gücümü-

ze güç katacak siz delege kardeşleri-
mizle yeni bir yola çıkıyoruz. Çıktığımız 
bu yolda Allah birlik ve berberliğimizi 
bozmasın” dedi.

KESKİN, “ÖRNEK GÖSTERİLECEK BİR 
MÜCADELE VERDİNİZ”
Emekçilerin pandemi döneminde yap-

tıkları görevlere dikkat çeken Eğitim ve 
Sosyal İşlerden Sorumlu Genel Başkan 
Yardımcımız Mehmet Keskin, “Pande-

mi döneminde en çok efor sarf eden 
gruplardan biri belediyelerde çalışan 
emekçiler. Bu dönemde üyelerimizin 
yaptığı fedakârlıklar sayesinde bugün 
rahatça toplantılarımızı gerçekleştiri-
yoruz. Bu dönemde HAK-İŞ/HİZMET-İŞ 
Sendikası olarak biz de üyelerimizin 
hiçbir konuda mağdur edilmemesi 
adına çalışmalar yürüttük. İstanbul 
gibi büyük bir metropolde yaşayanla-

ra hizmet eden üyelerimizin elbette 
yükleri daha da ağır. Sizler bu dönem 
son bulduğunda örnek gösterilecek 
bir mücadele verdiniz. Hepinize mil-
letimiz adına teşekkür ediyoruz. Yeni 
kurulan şubemizin hepinize hayırlar 
getirmesini temenni ediyoruz” dedi.
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GENEL BAŞKAN YARDIMCIMIZ ÖZDEMİR, KAYSERİ 
ŞUBE’MİZİN TEMSİLCİLER TOPLANTISI’NA KATILDI

GENEL BAŞKAN YARDIMCIMIZ ÖZDEMİR,  
KAYSERİ’DE ÜYELERİMİZLE BULUŞTU

Teşkilatlanmadan Sorumlu Genel Baş-

kan Yardımcımız Halil Özdemir, 24 
Ağustos 2021 tarihinde Kayseri Şube 
Başkanlığı’mızın düzenlediği temsilci-
ler toplantısına katıldı.

Toplantıya Özdemir’in yanı sıra, Kayse-

ri Şube Başkanımız Serhat Çelik, Kay-

seri Şube Başkan Yardımcılarımız ve 
işyeri sendika temsilcilerimiz katıldı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nde ve 
ilçe belediyelerinde Sendikamız HİZ-

MET-İŞ’in uzun yıllardır örgütlü ol-
duğunu hatırlatan Genel Başkan Yar-
dımcımız Özdemir, “Kayserili emekçi 
kardeşlerimizle Sendikamızın yıllardır 
devam eden birlikteliği tüm çevreler 
tarafından örnek gösterilmektedir. 
Dünya sendikal yaşamında bu birlik-

teliğin çok az örneği var. Bunun mi-
marları siz değerli temsilcilerimizsiniz.  
Kayseri’de HAK-İŞ bayrağını sendikal 
alanda zirvede tutmak için sahada 
hiçbir beklenti içinde olmadan çalı-
şan tüm temsilcilerimize şükranları-
mı sunuyorum. Allah beraberliğimizi 
bozmaya çalışanlara fırsat vermesin” 
dedi.

Genel Başkan Yardımcımız Halil Özde-

mir, 22 Ekim 2021 tarihinde Kayseri’de 
üyelerimizle buluş-tu.
Kayseri Şubemizin her ay düzenlediği 
temsilciler toplantısına katılan Genel 
Başkan Yardımcımız Özdemir’e Kay-

seri Şube Başkanımız Serhat Çelik, 
Niğde Şube Başkanımız Kadir Yenel ve 
Kay-seri Şube yönetim kurulu üyeleri 
eşlik etti.
Kayseri’nin Türkiye’nin en önemli 
kentlerinden biri olduğunu ifade eden 
Genel Başkan Yardım-cımız Özdemir, 
“Kayseri için söylenecek çok söz var. 
Kayseri’nin bugün Türkiye ekonomisi-
ne kattıkları yadsınamaz.  Takdire şa-

yan bu şehrin bugünlere gelmesinde 

emeği geçenlere teşek-kür ediyoruz 
ama burada üyelerimizin çalışmaları-
na ayrı bir parantez açmak lazım. Al-
lah sizler-den razı olsun. Siz sadece bu 
şehrin değil Türkiye’nin yüz akısınız” 

dedi. Konuşmasının ardından üyeleri-
mizin sorun ve taleplerini dinleyen Öz-

demir, emekliye ayrılan iş yeri sendika 
temsilcilerimize Kuran-ı Kerim hediye 
etti.

Teşkilatlanmadan Sorumlu Genel Başkan Yardımcımız Halil Özdemir, 24 Ağustos 2021 
tarihinde Kayseri Şube Başkanlığı’mızın düzenlediği temsilciler toplantısına katıldı.
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TRABZON ŞUBEMİZ, SEL BASKININA MARUZ KALAN 
ARHAVİ’DE YARDIM ÇALIŞMALARINA KATILDI

Trabzon Şube Başkanımız İsmail Hakkı 
Kaplan ve şube yönetim kurulu üyele-

rimiz, etkili olan şiddetli yağışın sele 
dönüşmesi sonucu büyük hasar mey-

dana gelen Artvin’in Arhavi İlçesi’nde 
mahsur kalan vatandaşların yardımına 
koştu.
Artvin’de etkili olan şiddetli yağış, sele 
neden oldu. Sağanak yağış dereleri 
taşırdı. Sel nedeniyle Arhavi’de ev, iş 
yerleri ve araçlar su altında kaldı. İlçe-

de selden dolayı heyelanlar meydana 
geldi. Alt ve üst yapıda büyük hasarlar 
oluştu.

Trabzon Şube Başkanımız İsmail Hakkı 
Kaplan ve şube yönetim kurulumuz, 
Trabzon Büyükşehir Belediyesi, TİSKİ, 
Ortahisar ve Akçabat Belediyeleri’nde 
çalışan üyelerimizle birlikte tahliye ve 
temizlik çalışmalarına katılarak vatan-

daşların yardımına koştu.

“TÜM ARKADAŞLARIMIZA KAZASIZ 
BELASIZ ÇALIŞMALAR DİLİYORUZ”
Belediyelerde çalışan üyelerimizle 
birlikte tahliye ve temizlik çalışmala-

rına katılan Trabzon Şube Başkanımız 
İsmail Hakkı Kaplan, güçlerinin yettiği 
ölçüde yardımcı olmaya çalıştıklarını 

belirterek, Trabzon Büyükşehir Be-

lediyesi, TİSKİ, Ortahisar ve Akçabat 
belediyelerinde çalışan üyelerimizin 
ellerinden gelen azami gayreti göster-
diklerini söyledi.
Kaplan, “Büyük bir özveriyle, canla, 
başla çalışan tüm mesai arkadaşları-
mıza ve üyelerimize, HİZMET-İŞ Sen-

dikamız ve şahsım adına gönülden 
teşekkür ediyorum. Tüm arkadaşları-
mıza kazasız belasız çalışmalar diliyo-

ruz” dedi.

Trabzon Şube Başkanımız İsmail Hakkı Kaplan ve şube yönetim kurulu üyelerimiz, etkili 
olan şiddetli yağışın sele dönüşmesi sonucu büyük hasar meydana gelen Artvin’in 

Arhavi İlçesi’nde mahsur kalan vatandaşların yardımına koştu.
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SENDİKAMIZ, ANTALYA'DA ALEVLERLE MÜCADELE 
EDEN EMEKÇİLERİ VE VATANDAŞLARI 

YALNIZ BIRAKMADI

Sendikamız HİZMET-İŞ, Manavgat baş-

ta olmak üzere Antalya’nın farklı ilçe-

lerinde dört gündür devam eden or-
man yangınlarının söndürülmesi için 
görev yapan emekçileri ve çıkan yan-

gınlardan etkilenen vatandaşlarımızı 
yalnız bırakmadı.

Türkiye, 28 Temmuz’da Antalya’nın 
Manavgat İlçesi’nde başlayan ve ar-
dından 26 farklı ilde çıkan yangınlar-
la mücadele ediyor. 4 gündür devam 
eden yangınlarda toplamda altı va-

tandaşımız yaşamını yitirdi, orman ve 
tarım arazileri küle döndü. Yangınların 

tehdit ettiği köy ve diğer yerleşim yer-
leri tahliye edildi.
Antalya Şube Başkanımız Muhammet 
Talha Kandil ve beraberindeki şube 
yönetim kurulu üyelerimiz yangınların 
devam ettiği bölgeleri tek tek ziya-

ret ederek, alevlerle mücadele eden 
emekçilere ve yangınlardan etkilenen 
vatandaşlarımıza destek oldu.

“HİZMET-İŞ, YANGINLARLA 
MÜCADELE EDEN EMEKÇİLERİN VE 
ETKİLENEN VATANDAŞLARIMIZIN 
YANINDADIR”
Türkiye’nin farklı illerinde devam eden 

orman yangınlarının tüm Türkiye’yi 
derinden üzdüğünü belirten Antalya 
Şube Başkanımız Kandil, “HAK-İŞ Kon-

federasyonu ve HİZMET-İŞ Sendikası 
olarak yangınlarda hayatını kaybeden 
vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet 
diliyoruz. HİZMET-İŞ Sendikamız, yan-

gınlarla mücadele eden emekçilerin 
ve bu yangınlardan etkilenen vatan-

daşlarımızın yanındadır.  Allah ülke-

mizi böyle büyük felaketlerden mu-

hafaza eylesin. Yangınların çıkmasına 
neden olan kişi veya kişilerin acilen 
bulunmasını ve cezalandırılmalarını 
istiyoruz” dedi.

Sendikamız HİZMET-İŞ, Manavgat başta olmak üzere Antalya’nın farklı ilçelerinde dört 
gündür devam eden orman yangınlarının söndürülmesi için görev yapan emekçileri ve 

çıkan yangınlardan etkilenen vatandaşlarımızı yalnız bırakmadı.
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ŞIRNAK İL BAŞKANIMIZA YAPILAN SALDIRI,  
BASIN AÇIKLAMASI İLE KINANDI

Şırnak İl Başkanımızın Cizre’de yürüt-
tüğü sendikal çalışmalar esnasında uğ-

ramış olduğu saldırı, düzenlenen basın 
açıklaması ile kınandı.

Cizre Belediyesi önünde gerçekleşti-

rilen basın açıklamasına Şırnak İl Baş-

kanımız Nevzet Usal, Diyarbakır Şube 
Başkanımız Ercan Kahraman, Hukuk 
Müşavirimiz Av. Saim Namal ile Cizre ve 
Silopi Belediyesi temsilcilerimiz katıldı.

Şırnak İl Başkanımız Nevzet Usal tara-

fından yapılan basın açıklamasında şu 
ifadelere yer verildi:

“HAK-İŞ/HİZMET-İŞ Sendikası Şırnak İl 
Başkanı olarak, dün akşam Cizre’de yü-

rütmekte olduğum sendikal çalışmalar 
esnasında kimliği belirsiz kişiler tarafın-

dan saldırıya uğradım.

Yapılan saldırıda, İl Başkanlığı’mıza ait 
hizmet aracı kullanılamaz hale getirilir-

ken, şahsım yara almadan kurtulmuş-

tur.

Özelde şahsımı, genelde sendikamızı 
hedef alan alçak saldırıyı şiddet ve nef-
retle kınıyoruz. Olayın tüm yönleriyle 
araştırılması ve suçluların adli merciler 
nezdinde cezalandırılması için gerekli 
girişimler Sendikamız tarafından baş-

latılmıştır. HAK-İŞ/HİZMET-İŞ Sendikası 
olarak, Cizre’de yaşanan bu barbarlığa 
karşı asla boyun eğmeyeceğiz.

Yeni dönem örgütlenme sürecinde bir 
taraftan kimliği belirsiz kişiler tarafın-

dan alçakça saldırılarla gözdağı veril-
meye çalışılırken, diğer taraftan sözde 
sendikanın yönetim kurulu üyesi ta-

rafından işyeri sendika temsilcilerimiz 
telefonla taciz ve tehdit edilmektedir. 
Bunlar düpedüz işçilerin demokratik 
örgütlenme hakkına yönelmiş bir sal-

dırıdır. Sendikamız söz konusu taciz ve 
tehditlerle ilgili karakola suç duyuru-

sunda bulunmuş, hukuki işlemleri baş-

latmıştır. Diğer taraftan Cizre Kayma-

kamı ve Cizre Belediye Başkan Vekili, 
üyelerimize yönelik sendika değiştirme 
baskısı yapan belediye amirleri hakkın-

da hiçbir işlem yapmayarak adeta bas-

kılara prim vermektedir.
Kendisini, işçinin iradesine, anayasal ve 
demokratik tercihine müdahale ederek 
alenen suç işleyenler hakkında gerekli 
işlemleri yapmaya davet ediyoruz. HİZ-

MET-İŞ Sendikamız, Cizre Belediyesi’n-

de örgütlü ve yetkili sendikadır. Sendi-
kamız ile Cizre Belediyesi emekçilerinin 
dayanışması ve birlikteliği örnek göste-

rilmektedir.
Cizre Belediyesi emekçilerini dogmatik 
düşüncelerle daha önce yıllarca mağ-

dur eden zihniyet, bu birlik ve bera-

berliği parçalamak istemektedir. Bu bir 
sendikal ahlâksızlıktır, yüzsüzlüktür, fır-
satçılıktır, sendikacılık adına utanç veri-
cidir. Yapılan baskılar işyerlerinde huzur 
bırakmamıştır. Emekçi arkadaşlarımız 
rahatsız, aileleri huzursuz, kamuoyu 
endişelidir. 31 Mart 2019 yerel seçim-

lerinden sonra, Cizre Belediyesi’nde 
yaşanan haksız işten çıkarmalara nasıl 
dik durup zafer kazanmışsak, bugün de 
bu saldırılar ve tehditlere karşı dimdik 
ayaktayız! 

Şırnak İl Başkanımızın Cizre’de yürüttüğü sendikal çalışmalar esnasında uğramış 
olduğu saldırı, düzenlenen basın açıklaması ile kınandı.

VEFAT EDEN ÜYEMİZİN AİLESİNİ 
YALNIZ BIRAKMADIK
Çankırı/Eldivan Belediyesi’nde çalışırken trafik kazası sonucu vefat 
eden merhum üyemiz Şenol Çiğdem’in ailesine ferdi kaza sigortası 
çeki teslim edildi. 60 bin TL tutarındaki çek, Ankara 4 No’lu Şube 
Başkanımız Yusuf Güler tarafından merhum üyemizin ailesine tes-

lim edildi.
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ORDU ŞUBEMİZ’DEN GENÇLERE TAM DESTEK

VALİ ZÜLKİF DAĞLI, SAMSUN ŞUBE’MİZİ ZİYARET ETTİ

PERSONELLERİMİZE YANGIN SÖNDÜRME EĞİTİMİ VERİLDİ

Ordu Şube Başkanlığı’mız, dünyanın 
en büyük Havacılık, Uzay ve Teknoloji 
Festivali olan Teknofest’te Roket Yarış-

ması’na katılarak, 223 takım arasından 

16 takım arasına girerek finale kalan 
‘Galaxy Roket’ takımına destek verdi. 
Aybastı Fen Lisesi’nden yedi gencin 
milli ve yerli teknoloji hamlesine katkı 

sunmak için kurduğu ‘Galaxy Roket’ 
takımı, bu seneki roket adını şehit öğ-

retmen ve akademisyenlere yönelik 
farkındalık yaratmak amacıyla ‘Aybüke’ 
olarak belirledi.

Finale kalan rokete HAK-İŞ/HİZ-

MET-İŞ’in logosu yapıştırılarak Sendi-
kamıza desteklerinden ötürü teşekkür 
edildi. Konuyla ilgili değerlendirme-

lerde bulunan Ordu Şube Başkanımız 
Nevzat Acu, “Ülkemizde keşfedilmeyi 
bekleyen pek çok gencimiz var. Bu se-

beple gençlerimize ve çalışmalarına 
her zaman destek veriyoruz.  Başarıla-

rından dolayı öğrencilerimizi kutluyo-

rum. HAK-İŞ/HİZMET-İŞ Sendikası ola-

rak geleceğimiz olan gençlerimize des-

teğimiz artarak devam edecek” dedi.

Samsun Valisi Zülkif Dağlı, Samsun Şube 
Başkanlığı’mızı ziyaret etti. Samsun Şube 
Yönetim Kurulu Üyeleri’mizin de yer aldı-
ğı ziyarette çalışma hayatıyla ilgili görüş 
alışverişinde bulunuldu.

Samsun Şube Başkanımız Ziya Uzun, zi-
yaretinden dolayı Samsun Valisi Dağlı’ya 
teşekkür etti.

Sendikamız tarafından genel merkez 
personellerimize yangın söndürme eği-
timi verildi. İş Sağlığı ve Güvenliği Biri-
mi’miz tarafından düzenlenen eğitimle 
yangına ilk müdahale konusunda teo-

rik ve uygulamalı bilgiler verildi. Ma-

navgat’ta başlayan ve ülkemizin birçok 
bölgesinde etkili olan orman yangınları 
sonrası farkındalığı artırmak için dü-

zenlenen eğitimde, karşılaşılabilecek 

herhangi bir yangına karşı hızlı ve etkili 
bir şekilde müdahale etmenin yolları 
gösterildi.
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Asgari Ücret çalışanların her yılsonu he-

yecanla beklediği bir konudur. Ancak bu 
yılın ikinci yarısında yaşanan fiyat artış-

ları ve dövizdeki hareketlilik sonrası as-

gari ücretle ilgili beklentiler bu yıl daha 
farklı bir hale geldi.
Özellikle piyasalardaki yüksek fiyat artış-

ları, temel gıda ihtiyaçlarında, enerjiden 
petrole, doğalgazdan gıdaya kadar her-
şeye gelen artış çalışan kesimi kara kara 
düşündürüyor.
Cumhurbaşkanımızın ve ilgili bakanların 
asgari ücret artışları ile ilgili açıklamaları 
çalışanlar açısından önemliydi. Tarafla-

rın asgari ücret görüşmeleri demokratik 
olgunluk içerisinde tamamlandı. Ardın-

dan çalışma bakanı ve hükümet yetki-
lileri Asgari Ücretin çalışanların yüzünü 
güldürecek bir şekilde olacağını sık sık 
dile getirdiler. 
2002 yılından itibaren AK Parti iktidarın-

da çalışanların ücretlerindeki erimelerin 
telafisi için enflasyon üzerinde artışlar 
yapıldı.
01.01.2001’de 102,369,600 TL olan 
asgari ücret 2002 yılının başında 
163,563.536 TL’ye, 2005’de 350 TL’ye, 
2010’da 576.57 TL’ye, 2015’de 1000.54 
TL’ye yükseltti. Enflasyon rakamlarının 
üzerindeki artışlara rağmen küresel öl-
çekte yaşanan ekonomik dalgalanmalar, 
döviz kurundaki öngörülemez artışlar 

nedeniyle ücretlerdeki erimenin gide-

rilmesi konusunda Hükümet üzerine 
düşeni yaptı ve Asgari Ücreti 4253 TL 
olarak açıkladı.
Baktığımızda genel olarak işçi ve işveren 
kesimlerinin ortak kararlarına ve görüş-

lerine en yakın rakamların açıklandığını 
görmekteyiz.
2021 yılı Asgari ücret yüzde 21,56 artı-

şa brüt 3.577,50 TL net 2.825,90 TL ol-
muştu. Açıklanan beklentileri karşıladığı 
kamuoyundaki tepkilerden anlaşılmak-

tadır. 
Özellikle pandemi sürecinde “sosyal 
devlet” ilkesi gereğince yapılan yardım 
ve desteklerle işçi-işveren kesiminin 

yanında olan hükümetin asgari ücret 
konusunda da üzerine düşeni yaptığına 
inanıyorum.
İşçi-işveren ve hükümet üçlüsünün ob-

jektif kriterlerle bir araya geldiği “Asgari 
Ücret Tespit Komisyonu geçmişte söyle-

nen “dağ fare doğurdu” sözünü bu sefer 
söyletmedi. Ayrıca asgari ücretteki vergi 
yükünün azaltılması işverenlerin bakışı-
nı da yumuşattı.
Yeni asgari ücretin işverenlerimize, eli-
nin emeğinden başka sermayesi olma-

yan çalışanlarımıza ve ülkemize hayırlı 
olmasını diliyor, bu vesile ile 2022 yılının 
aziz milletimize sağlık ve mutluluk getir-
mesini temenni ediyorum.

Hüseyin Tanrıverdi
HİZMET-İŞ Kurucu Genel Başkanı

2022 Asgari Ücreti Hayırlı Olsun

İşçi-işveren ve hükümet üçlüsünün objektif 
kriterlerle bir araya geldiği “Asgari Ücret Tespit 
Komisyonu geçmişte söylenen “dağ fare doğurdu” 
sözünü bu sefer söyletmedi. 

ASGARİ ÜCRETİN NETİNİN HESABI (TL / AY)
ASGARİ ÜCRET 5.004,00

SGK PRİMİ% 14 700,56

İŞSİZLİK SİG. PRİMİ % 1 50,04

KESİNTİLER TOPLAMI 750,60

NET ASGARİ ÜCRET 4.253,40

 

İŞVERENE MALİYETİ (TL / AY)

ASGARİ ÜCRET 5.004,00

SGK PRİMİ% 15.5 (İşveren Payı) (*) 775,62

İŞVEREN İŞSİZLİK SİGORTA PRİMİ % 2 100,08

İŞVERENE TOPLAM MALİYET 5.879,70
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HAK-IŞ'TEN HABERLER

2015 yılından beri çatışmaların devam etti-
ği, kan ve gözyaşının dinmediği Yemen’deki 
halkın yüzü, Ramazan ayında yapılan yar-
dımlarla bir nebze sevindirildi. Kampanya 
kapsamında, gıda yardımı, nakdi yardım, 
iftar yemeği ve çocuklara bayramlık şeklin-
deki yardımlarla yaklaşık 10 bin Yemenliye 
ulaşıldı. Konuyla ilgili açıklamalarda bu-
lunan Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 
“Konfederasyonumuza bağlı sendikaları-
mız, üyelerimiz ve tüm teşkilatımız tarafın-
dan toplanan yardımlarla, Ramazan ayında 
ihtiyaç sahibi Yemen halkına çeşitli yardım-

ları ulaştırmış olmanın, Yemen halkının yü-
zünü bir parça da olsa güldürmenin verdiği 
mutluluğu yaşıyoruz. HAK-İŞ Konfederas-
yonu olarak, dünyanın dört bir yanındaki 
mazlum ve mağdurların yanında olmayı 
hem insani, hem de vicdani bir görev ola-
rak görmeye ve bu anlamda üzerimize dü-

şen sorumluluğu yerine getirmeye devam 
edeceğiz” dedi. Arslan, “İstanbul Valiliği’nin 
izniyle Yemen’deki mazlum ve mağdur halk 
için toplanan yardımları ihtiyaç sahiplerine 

ulaştıran Yemen’e Merhamet İnsanlığa 
Rahmet Derneği’ne gerçekleştirdikleri ba-
şarılı ve anlamlı organizasyondan dolayı 
teşekkür ederiz” dedi.

Konfederasyonumuz HAK-İŞ, Yemen’de yaşanan iç karışıklık ve savaş ortamı sebebiyle mağdur 
olan Yemenli kardeşlerimize yardım ulaştırmak amacıyla “Yemen’e Merhamet, İnsanlığa 

Rahmet Derneği” tarafından İstanbul Valiliği’nin izni ile yürütülen yardım kampanyasına tüm 
teşkilatıyla birlikte destek vererek Yemen’deki mazlum ve mağdurun umut ışığı oldu.
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"Daha Yeşil Bir Türkiye" hedefiyle geçen 
yıl ortaklaşa 1 milyon fidan diken TİSK, 
TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ, ağaçlandırma çalış-
malarına bu yıl 10 milyon fidanla devam 
edecek.”

“Orman Yangınlarına Karşı, Yeni 
Ağaçlandırma Kampanyasına 
Seferber Olunacak”

İlki 2019 yılında düzenlenen Ortak Pay-
laşım Forumu'nda (OFP) "Daha Yeşil Bir 
Türkiye" hedefi için iş birliği kararı alan 
Türkiye İşveren Sendikaları Konfede-
rasyonu (TİSK), Türkiye İşçi Sendikaları 
Konfederasyonu (TÜRK-İŞ) ve Hak İşçi 
Sendikaları Konfederasyonu (HAK-İŞ), 
ülkemizin dört bir yanında devam eden 
orman yangınları sebebiyle ağaçlandır-
ma çalışmalarına katkı sağlamaya ve 

kampanyasını güçlendirerek uygulama-
ya devam ediyor. "Yeşile Ortak Ol" Kam-

panyası kapsamında çevre duyarlılığıyla 
güçlerini birleştiren TİSK, TÜRK-İŞ ve 
HAK-İŞ, bu kapsamda geçen yıl ortak-
laşa 1 milyon fidanı toprakla buluşturdu. 
Her yıl milyonlarca fidan dikme hedefiyle 
yola çıkan üç konfederasyon, Orman Ge-
nel Müdürlüğü ile yaptığı iş birliğiyle ve 
proje tecrübesiyle öne çıkan Tohum Eği-
tim, Kültür ve Doğa Derneği ile yürütülen 
proje kapsamında bu yıl ağaçlandırma 
çalışmalarına 2 milyon fidanla destek 
verecek.

Hedef 5 yılda 10 milyon fidan

Paydaşlar daha yeşil bir gelecek “Birlikte 
Mümkün” anlayışıyla yola çıkarak mil-
yonlarca fidanı toprakla buluşturmaya 

devam ediyor. Kampanya ile ülkemizin 
dört bir yanında çıkan orman yangınları 
sebebiyle zarar gören bölgeler başta ol-
mak üzere her yıl 2 milyon olmak üzere 
5 yılda 10 milyon fidanın dikilmesi hedef-
leniyor.
Derneğin "Fidanla Projesi" (fidanla.org) 
ile koordineli şekilde hazırlanan "Yeşile 
Ortak Ol" (yesileortakol.com) web site-
si üzerinden tüm sosyal tarafların ağaç 
dikim taleplerine etkin şekilde aracılık 
edilirken, kurum ve bireyler istedikleri 
ağaçlandırma alanına diledikleri mik-
tarda fidan bağışlayabiliyor. Sitenin özel 
olarak tasarlanmış kullanıcı dostu ara 
yüzü ile yapılan bağışlar ve hedefe ulaş-
mak için gerekli fidan sayısı düzenli ola-
rak takip edilebiliyor.
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HAK-İŞ Konfederasyonu ve Türkiye Ya-

zarlar Birliği (TYB) tarafından Mehmet 
Âkif Ersoy’un aziz hatırasına ithafen “İş 
Ahlâkı, Çalışma Hayatı ve Safahat” te-

masıyla gerçekleştirilen 5. Ahlâk Şûrası 
başladı.
İki gün sürecek olan Şûra’nın ilk günün-

de, Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 
Genel Başkan Yardımcımız Celal Yıldız, 
HAK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Dr. Os-

man Yıldız,  HAK-İŞ Genel Sekreteri Eda 
Güner, HAK-İŞ Genel Sekreter Yardım-

cısı Erdoğan Serdengeçti, SGK Yönetim 
Kurulu Üyesi Salih Kılıç, TYB Başkanı 
ve Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi 

Rektörü Prof. Dr. Musa Kazım Arıcan, 
TYB Genel Başkan Yardımcıları, Ankara 
Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Rektörü 
Prof. Dr. İbrahim Aydınlı, MEMUR-SEN 
Genel Başkan Yardımcısı Mehmet 
Bayraktutar, İslam Düşünce Enstitüsü 
Başkanı Prof. Dr. Mehmet Görmez ve 
TYB Şeref Başkanı Dr. Mehmet Doğan, 
HAK-İŞ’e bağlı sendikaların genel baş-

kan ve yardımcıları, akademisyenler ve 
basın mensupları katıldı.
İş Ahlâkı Şûrası, Genel Başkanımız 
Mahmut Arslan Arslan’ın konuşmala-

rıyla başladı. 

“ALIN TERİNİN BENİMSENMESİ 
GEREKTİĞİNİ DÜŞÜNÜYORUZ”

Arslan, HAK-İŞ olarak rekabetin değil 
dayanışmanın sosyal hayatımıza hâkim 
olmasını benimsediklerini belirterek, 
“Endüstriyel ilişkilerde, fazla değer de-

ğil adil paylaşım itibar ve iltifat görsün 
istiyoruz.  Finansal sermayenin değil, 
en yüce değer olarak emeğin, alın te-

rinin benimsenmesi gerektiğine ina-

nıyoruz. Gayri insaniliği yücelten bir 
ahlâki zihniyet üzerine değil, insanın 
bizatihi kendisini yaratılmışların en şe-

reflisi gören bir ahlâki zemin üzerinde 
hayatımızı sürdürmeliyiz” dedi.

“ÇATIŞMAYI DEĞİL, UZLAŞMAYI 
İNŞA EDİYORUZ”

HAK-İŞ olarak kuruluşundan itibaren 
işçi-işveren ilişkilerini çatışma üzerine 
değil, uzlaşma üzerine inşa ettiklerini 
hatırlatan Arslan, “İşverenleri yenilme-

si gereken rakipler olarak değil, birlikte 
çalışıp, birlikte başaran sosyal ortaklar 
olarak kabul ettik. Sermaye karşıtlığı 
söylemi yerine adil paylaşım, hakça 
bölüşümü savunduk. Hz. Mevlana’nın 
8 asır önce ifade ettiği gibi “Ekmeği, 
ekmeği öğrendim, sonra ekmeğin bol-
ca üretilmesi gerektiğini, sonra ekmeği 
Hakça üleşmenin, bolca üretmek kadar 
önemli olduğunu öğrendim” sözleri 
buna en güzel örnektir” diye konuştu.

“ADALETLİ BIR SİSTEM İNŞA 
ETMELİYİZ”

Hikmet ile hidayetten nemalanan iş-

verenler ile işçilerin, fazla değeri değil 
adil paylaşımı ahlâki bir ilke olarak ka-

bul etmeleri gerektiğine inandıklarını 
belirten Arslan, “Adaletli bir endüstri 
ilişkiler sistemi inşa edilsin istiyoruz. 
Fazla değer uğruna insanlar, insani de-

BEŞİNCİ AHLÂK ŞÛRASI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

HAK-İŞ Konfederasyonu ve Türkiye Yazarlar Birliği (TYB) tarafından  
Mehmet Âkif Ersoy’un aziz hatırasına ithafen “İş Ahlâkı, Çalışma Hayatı ve Safahat” 

temasıyla gerçekleştirilen 5. Ahlâk Şûrası başladı.
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ğerlerinden arındırılmasın istiyoruz” 
diye konuştu. Arslan, bugün, herkesin 
çok iyi bildiği finansal sermayenin şu 
veya bu şekilde adeta insanlığın tapın-

dığı bir puta dönüştürüldüğünü hatır-
latarak, “HAK-İŞ, bugün, burada, bu 
çağdaş putların yıkılması gerektiğini 
haykırmaktadır. Bize göre, menkul kıy-

metlerden oluşan putlar değil, değerli 
olan, en yüce değer olan, insanın eme-

ğidir” şeklinde konuştu.

“HİKMET VE HİDAYET”

Hikmet ve hidayetin ahlâk anlayışı ola-

rak kabul edilmesiyle finansal serma-

yeyi, parayı, menkul değerleri değil, 
emeği, alın terini en yüce değer olarak 
görmeyi de öğreneceğimizi ifade eden 
Arslan, “İnsan emeği doğal hammad-

deyi nadide bir ürün ve nimet haline 
getirmektedir. Yaradan, canlı ya da 
cansız her varlığın içine bir cevher giz-

lemiştir ve insan emeği, yaratılmışlar-
daki bu cevheri açığa çıkarma mahare-

tine sahiptir” dedi.

Genel Başkanımız Mahmut Arslan, Be-

şinci Ahlâk Şûrası’nın hayırlı olması di-
leğinde bulunarak, “Bu toplantının or-
ganizasyonunda görev alan hem HAK-
İŞ Konfederasyonumuz hem Yazarlar 
Birliği muhtevası çok anlamlı olan bu 
toplantının hepimiz için yol gösterici, 
aydınlatıcı, fikirlerin buluşacağı bir top-

lantı olmasını diliyorum. Bu toplantıda 
ortaklık yapmak bizim için büyük bir 
onurdur” şeklinde konuştu.

“BU YIL BEŞİNCİ AHLÂK 
ŞÛRASI’NI DÜZENLİYORUZ”

TYB Başkanı ve Ankara Sosyal Bilimler 
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Musa 
Kazım Arıcan konuşmasında Ahlâk Şû-

ralarının bu yıl beşincisini kutlamaktan 
dolayı büyük bir gurur duyduklarını ifa-

de ederek, “Ahlâk Şûrası ile bir gelenek 
başlatmış olduk. Ahlâk üzerine ve daha 
temel konular ve özel konular üzerin-

den bu konuyu ortak akıl ile müzakere 
etme, mütalaa etme süreçleri başladı” 
diye konuştu.

“HUKUK BİR ÇATIDIR AMA 
DUVARLARI AHLÂKTAN OLUŞUR”

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi 
Rektörü Prof. Dr. İbrahim Aydınlı ko-

nuşmasında, hukuk ve ahlâk ilişkisine 
değinerek, “Hukuk bir çatıdır ama du-

varları ahlâktan oluşmaktadır. Duvarlar 
yıkılırsa çatı da çöker. Sayın Cumhur-
başkanımız akademik yıl açılışında yeni 
anayasa çalışmaları konusunda yürü-

tülen çalışmalardan bahsetmişti. Ah-

lâk temelleri üzerine oturmuş yeni bir 
anayasanın yazılması lazım. Öncelikle 
anayasanın başlangıç hükümlerine 
ahlâk kavramını sokmamız gerekiyor. 
Buradan başlamamız gerekiyor. Ana-

yasa yasaların anasıdır. Ahlâkı anayasa 
ile desteklemezseniz anayasa işlemez 
hale gelir” şeklinde açıklamalarda bu-

lundu.

“AKİF’İ RAHMETLE ANIYORUZ”

TYB Şeref Başkanı Dr. Mehmet Doğan 
konuşmasında, “İstiklal Marşımızın 
kabulünün 100. Yılındayız. Bu yıl mü-
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nasebetiyle şairimiz Mehmet Âkif Er-
soy’u saygıyla anıyoruz. Onun sadece 
şiirlerinde, düşüncesinde değil, haya-

tında ve mücadelesinde de ahlâk en 
temel kavramdır. Hatta öyle bir zaman 
gelir ki ahlâk ile İstiklal Marşı arasında 
bir bağlantı kurmuştur” hatırlatmasın-

da bulundu.

BEŞİNCİ AHLÂK ŞÛRASI 
OTURUMLARLA DEVAM ETTİ

HAK-İŞ Konfederasyonu ve Türkiye Ya-

zarlar Birliği (TYB) tarafından Mehmet 
Âkif Ersoy’un aziz hatırasına ithafen 
“İş Ahlâkı, Çalışma Hayatı ve Safahat” 
temasıyla düzenlenen 5. Ahlâk Şûra-

sı’nda “İş Ahlâkı: Safahat Eksenli Bir 
Nazar”, “İş Ahlâkına İlişkin Bir Teklifi-

miz Var Mı?” ve “İş ve Meslek Ahlâkına 
Dışarıdan Bakmak” konulu üç oturum 
gerçekleştirildi.
“İş ve Meslek Ahlâkına Dışarıdan Bak-

mak” temasıyla gerçekleştirilen oturu-

mun başkanlığını HAK-İŞ Genel Başkan 
Yardımcısı Dr. Osman Yıldız yaptı.

“İş Ahlâkı: Safahat Eksenli Bir Nazar” 
temasıyla gerçekleştirilen oturumun 
başkanlığını Prof. Dr. Ali Osman Kurt 
yaptı. Panelde, Prof. Dr. Mahmut Hak-

kı Akın “Safahat‘ta İş Ahlâkı”, Prof. Dr. 
Sefa Saygılı “Sosyal Psikoloji Açısın-

dan Safahat”, Öğr. Gör. Tarkan Zengin 
“Mehmet Akif İş ve Çalışma Hayatına 
Dair Ne Söyler?” başlıklarında sunum 
yaptılar. “İş Ahlâkına İlişkin Bir Teklifi-

miz Var Mı?” temasıyla gerçekleştiri-
len oturumun başkanlığını Prof. Dr. İb-



187

HAK-IŞ'TEN HABERLER

rahim Aydınlı yaptı. Panelde, Prof. Dr. 
Mahmut Arslan “İş Ahlâkına İlişkin Ge-

nel Bir Çerçeve”, Prof. Dr. Osman Şim-

şek “Tevhidi Düşünce Bilgi Yönteminin 
“İş Ahlâkı” Anlayışına Yönelik Özgün 
Yaklaşımı”, Doç. Dr. Muhammet Enes 

Kala “Kadim Ahlâk Felsefesi İş Ahlâkına 
Dair Ne Söyler?” başlıklarında sunum-

lar yaptı.
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AHLAK ŞURASI PANELLERLE TAMAMLANDI 

HAK-İŞ Konfederasyonu ve Türkiye Ya-

zarlar Birliği (TYB) tarafından Mehmet 
Âkif Ersoy’un aziz anısına düzenlenen 
“İş Ahlâkı, Çalışma Hayatı ve Safahat” 
temasıyla gerçekleştirilen 5. Ahlâk Şûra-

sı ikinci günü yapılan oturumlarla sona 
erdi.

Şûra’nın ikinci gününe Genel Başka-

nımız Mahmut Arslan, Genel Başkan 
Vekilimiz ve HAK-İŞ Genel Başkan Yar-
dımcımız Av. Hüseyin Öz, Genel Başkan 
Yardımcımız Celal Yıldız, HAK-İŞ Genel 
Başkan Yardımcısı Dr. Osman Yıldız, 
HAK-İŞ Genel Sekreteri Eda Güner, HAK-

İŞ  Genel Sekreter Yardımcısı Erdoğan 
Serdengeçti, TYB Başkanı ve Ankara 
Sosyal Bilimler Üniversitesi Rektörü 
Prof. Dr. Musa Kazım Arıcan, TYB Genel 
Başkan Yardımcıları, TYB Şeref Başkanı 
Dr. Mehmet Doğan, konfederasyonu-

muza bağlı sendikalarımızın genel baş-

HAK-İŞ Konfederasyonu ve Türkiye Yazarlar Birliği (TYB) tarafından  
Mehmet Âkif Ersoy’un aziz anısına düzenlenen “İş Ahlâkı, Çalışma Hayatı ve Safahat” 
temasıyla gerçekleştirilen 5. Ahlâk Şûrası ikinci günü yapılan oturumlarla sona erdi.
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kan ve yardımcıları, akademisyenler ve 
basın mensupları katıldı.
HAK-İŞ Genel Sekreteri Eda Güner’in 
oturum başkanlığını yürüttüğü “Çalışma 
Hayatında İş Ahlâkı Ve Aile: İş Ve Yaşam 
Dengesi” konulu beşinci oturumda Prof. 
Dr. Ayşen Gürcan “Çalışma Hayatında 
Verimliliğin İmkânı: İletişim”, Prof. Dr. 
Feridun Yılmaz “İş, Zanaat Ve Hayat: Ka-

pitalizmde Dönüşen Kavramlar” ve Dr. 
Neşe Yıldız “Çalışma Hayatı ve Aileyi Ko-

rumak” konularında katılımcılara bilgiler 
verdi.

Prof. Dr. Mehmet Karataş’ın oturum 
başkanlığını yürüttüğü “Meslek Ahlâkı-

na Yeni Yaklaşımlar” konulu dördüncü 
oturumda, Prof. Dr. Ömer Torlak “Dijital 
Dünyada İş Ahlâkı”, Prof. Dr. Alev Erkilet 
“Kadın Ve Çalışma Hayatı”, Öğr. Gör. Me-

sut Emre Balcı “Sosyal Politikada İş Ve 
Meslek Ahlâkının Konumu” konularında 
bilgiler verdi.

Prof. Dr. Mustafa Öztürk’ün oturum baş-

kanlığını yürüttüğü “İş Ahlâkı, Endüstri-
yel İlişkiler ve Sendikacılık” konulu altın-

cı oturumda ise Prof. Dr. Aydın Başbuğ 
“Çalışma Hayatında Sendikalı İşçilerin İş 
ve Ahlâk Uyumu”, Prof. Dr. Sayim Yorğun 
“İş Ahlâkı ve Sendikal İlkeler Arasındaki 
İlişki”, Doç. Dr. Mehmet Merve Özaydın 

“Emek Dünyasında İş Ahlâkının İnşası ve 
Sosyal Tarafların Sorumlulukları” konu-

larında sunumlar gerçekleştirildi. Prof. 
Dr. Cengiz Anık’ın oturum başkanlığını 
yürüttüğü “Ahilik ve İş Ahlâkı: İş Ahlâkı-
nın Edinimi” konulu yedinci oturumda 
Prof. Dr. Ekrem Erdem “Ahilik Sistemin-

de Kamil İnsan Ve Ahlâk Temelli İş Ha-

yatının Çerçevesi: Teorik Arka Plan ve 
Günümüzde Uygulanabilirliği”, Prof. Dr. 
Ahmet Gökbel “Ahilik ve Meslek Ahlâkı”, 
Prof. Dr. Faruk Taşçı “Günümüz Çalışma 
Hayatında Ahi Ahlâkının İmkânlarını Zor-
lamak” konularında bilgiler verdiler.
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BEŞİNCİ AHLAK ŞURASI SONA 
ERDİ

HAK-İŞ Konfederasyonumuz ve Türkiye 
Yazarlar Birliği tarafından düzenlenen 
Beşinci Ahlâk Şûrası protokol konuş-

maları, açılış dersleri, iki gün boyunca 
devam eden 7 oturum ve Şûra sonuç 
bildirisinin hazırlanması ile sona erdi. 
Şûra’nın kapanış toplantısına Genel Baş-

kanımız Mahmut Arslan, Genel Başkan 
Vekilimiz ve HAK-İŞ Genel Başkan Yar-
dımcımız Av. Hüseyin Öz, Genel Başkan 
Yardımcımız Celal Yıldız,  Genel Başkan 
Yardımcısı Dr. Osman Yıldız, HAK-İŞ Ge-

nel Sekreteri Eda Güner, HAK-İŞ Genel 
Sekreter Yardımcısı Erdoğan Serdengeç-

ti, TYB Başkanı ve Ankara Sosyal Bilimler 
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Musa Ka-

zım Arıcan, TYB Genel Başkan Yardımcı-
ları, TYB Şeref Başkanı Dr. Mehmet Do-

ğan, konfederasyonumuza bağlı sendi-
kalarımızın genel başkan ve yardımcıları, 
akademisyenler katıldı.

“MERHUM ÂKİF’İ RAHMETLE 
ANIYORUZ”

Arslan, şûrada üzerinde durulan konu-

lardan birisi olan ahilik konusunun gü-

nümüze aktarılması konusunda HAK-İŞ 
Konfederasyonu olarak ellerinden ge-

leni yapacaklarını belirterek, “Ahilik ça-

lışmalarından yeterince yararlanmamız 
gerektiğini burada özellikle vurgulamak 
istiyorum. Merhum Akif’in ölüm yıldö-

nümünde kendisini bolca andığımız bir 
toplantı yapmamız çok anlamlı” dedi.

“DÜNYAYA YENİ BİR MODEL 
ARMAĞAN ETMEK İSTİYORUZ”

Genel Başkanımız Mahmut Arslan, HAK-
İŞ olarak Türkiye’ye ve dünyaya yeni bir 

model armağan etmek istediklerini ifade 
ederek, “Bunu da kendi değerlerimizle, 
tarihsel tecrübemizle, medeniyetimizle 
gerçekleştirmek istiyoruz. Yeni bir şeyler 
yapmamız gerekiyor. Biz bunun sancısı-
nı çekiyoruz. Biz şuna inanıyoruz ki bir 
işveren ve işçi örgütü oturup bir model 
ortaya koyabilir ve üzerinde çalışabilir ve 
sistemi tümüyle inşa etmek noktasında 
bir örnek ortaya koyabilir” dedi. Arslan, 
Şûra’nın bitmesini aslında yeni bir baş-

langıç olarak düşündüklerini belirterek, 
Yazarlar Birliği’ne teşekkür etti.

“Merhum Âkif’i Rahmetle 
Anıyoruz”
Arslan, şûrada üzerinde durulan ko-
nulardan birisi olan ahilik konusunun 
günümüze aktarılması konusunda 
HAK-İŞ Konfederasyonu olarak el-
lerinden geleni yapacaklarını belir-
terek, “Ahilik çalışmalarından yete-
rince yararlanmamız gerektiğini bu-
rada özellikle vurgulamak istiyorum. 
Merhum Akif’in ölüm yıldönümünde 
kendisini bolca andığımız bir toplantı 
yapmamız çok anlamlı” dedi.
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BEŞİNCİ AHLÂK ŞÛRASI, SONUÇ BİLDİRGESİ’NİN 
OKUNMASIYLA SON BULDU

MEHMET AKİF’İ RAHMETLE 
ANIYORUZ

HAK-İŞ Konfederasyonumuz ve Türki-
ye Yazarlar Birliği tarafından Mehmet 
Âkif Ersoy’un aziz hatırasına ithafen 
düzenlenen Beşinci Ahlâk Şûrası, Meh-

met Akif Ersoy’un ölüm yıldönümünde 
Ankara Tâceddin Dergâhı’nda sonuç 
bildirge okunması ile son buldu. Sonuç 
bildirgesinin okunması için düzenlenen 
basın açıklamasına Genel Başkanımız 
Mahmut Arslan, HAK-İŞ Genel Başkan 

Yardımcısı ve Sendikamız Genel Başkan 
Vekili Av. Hüseyin Öz, HAK-İŞ Genel Baş-

kan Yardımcısı Dr. Osman Yıldız, HAK-İŞ 
Genel Sekreteri Eda Güner, HAK-İŞ Ge-

nel Sekreter Yardımcısı Erdoğan Ser-
dengeçti, TYB Başkanı ve Ankara Sosyal 
Bilimler Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. 
Musa Kazım Arıcan, TYB Şeref Başkanı 
Dr. Mehmet Doğan, TYB Genel Başkan 
Yardımcıları, HAK-İŞ’e bağlı sendikaların 
genel başkan ve yöneticileri ile basın 
mensupları katıldı.

“SAMİMİYETLE ÇIKTIĞIMIZ 
YOLDA BAŞARIYA ULAŞTIK”

Arslan, iyi niyet ve samimiyetle yola çı-
kılan Beşinci Ahlâk Şûrası’nı başarıyla 
tamamlamanın hem hazzını hem de gu-

rurunu yaşadıklarını belirterek, “Türkiye 
Yazarlar Birliği ve HAK-İŞ Konfederasyo-

numuz tarafından gerçekleştirdiğimiz 
bu faaliyet ete kemiğe büründürerek 
yaptığımız en önemli faaliyetlerimizden 
biri oldu. Her iki tarafın ortaya koyduğu 
irade, bu iradenin tecelli ettiği faaliyet-

HAK-İŞ Konfederasyonumuz ve Türkiye Yazarlar Birliği tarafından Mehmet Âkif Ersoy’un 
aziz hatırasına ithafen düzenlenen Beşinci Ahlâk Şûrası, Mehmet Akif Ersoy’un ölüm 
yıldönümünde Ankara Tâceddin Dergâhı’nda sonuç bildirge okunması ile son buldu.
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5. Ahlâk Şûrası, İstiklâl Marşı şairimiz Meh-

met Âkif Ersoy’un hatırasına ithafen, İş Ahlâ-

kı, Çalışma Hayatı ve Safahat temasıyla Anka-

ra’da gerçekleştirilmiştir.
İstiklâl Marşımız Millî Mücadelenin en 
önemli remzi olmuştur. 2021 yılı, İstiklal 
Marşımızın yazılışının 100. yılı, şairi Mehmet 
Âkif Ersoy’un vefatının 85. yılıdır.  TBMM’de 
grubu bulunan tüm siyasi partilerin ortak 
önergesiyle, 2021 yılının “Mehmet Âkif ve 
İstiklâl Marşı Yılı” olmasını içeren düzenle-

me 24.12.2020 tarihinde TBMM Genel Ku-

rulunda kabul edilmiştir. Bu vesileyle İstiklal 
şairimiz, Mehmet Âkif Ersoy’u rahmetle ve 
duayla yâd ediyoruz.
5. Ahlâk Şûrası, Türkiye’nin en büyük ve 
öncü işçi konfederasyonlarından olan HAK-
İŞ Konfederasyonu ve 43 yıllık deneyimiyle 
fikir, kültür, sanat ve edebiyat alanlarında 
birbirinden kıymetli faaliyetlere imza atan 
Türkiye Yazarlar Birliği (TYB) ortaklığıyla ter-
tip edilmiştir.
“Mehmet Âkif Ersoy’un Hatırasına” ithaf edi-
len şûrada başarılı 7 oturum gerçekleşmiştir. 
Oturumların başlıkları şu şekildedir;
1) İş Ahlâkı: Safahat Eksenli Bir Nazar
2) İş Ahlâkına İlişkin Bir Teklifimiz Var mı?
3) İş ve Meslek Ahlâkına Dışarıdan Bakmak
4) Meslek Ahlâkına Yeni Yaklaşımlar
5) Çalışma Hayatında İş Ahlâkı ve Aile: İş ve 
Yaşam Dengesi
6) İş Ahlâkı, Endüstriyel İlişkiler ve Sendika-

cılık
7) Ahilik ve İş Ahlâkı: İş Ahlâkının Edinimi

33 akademisyenin sunum yaptığı programı-
mız ayrıca çevrimiçi olarak yayınlanmış olup, 
81 ilden yoğun bir katılım ile takip edilmiştir.
5. Ahlâk Şûrası Programının açılış konuşma-

larını HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut ARS-

LAN, TYB Şeref Başkanı D. Mehmet DOĞAN, 
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Rektörü 
Prof. Dr. İbrahim AYDINLI, TYB Genel Başkanı 
ve ASBÜ Rektörü Prof. Dr. Musa Kâzım ARI-
CAN tarafından yapılmıştır.
6. Ahlâk Şûra teması olarak; ”İş Ahlâkı ve Ça-

lışma Hayatı” konusu seçilmiştir. Bir toplum-

da iş yapma ahlâkında noksanlık varsa hangi 
iş olursa olsun orada ne verim ne bereket 
hâsıl olabilir. Dolayısıyla ahlâkın insanların 
iş yapma süreçlerine sirayet etmesi; verimi, 
üretimi, bereketi ve huzuru artıracaktır. İn-

san ve emek merkezli bir yaklaşımda çalışma 
ortamının psikolojik durumu etkileyeceği dü-

şünülür.
Emekçilerin daha huzurlu ve verimli çalışa-

bilmesi için, işlerini sevmelerinin mutluluğun 
en önemli koşulu olacağından hareketle, iş 
arkadaşlarıyla, yöneticilerle anlaşabilmele-

rinin, uyum içinde çalışmalarının, işyerinde 
değerli olduklarını hissetmelerinin işin ve-

rimliliği açısından önemli olacağı açıktır.
Emek ve alın terinin en yüce değer olduğuna 
inanarak, ülkenin büyümesinin, gelişmesinin 
ve kalkınmasının işçi ve işverenin uyumlu 
çalışmasıyla mümkün olacağını kabul etmek-

teyiz.
“Müreffeh Türkiye” hedefinin gerçekleştiril-
mesi için, bireyi ve toplumu “güzel ahlâk” ile 
yeniden buluşturacak hedefler doğrultusun-

da 5. Ahlâk Şurası önem arz etmektedir.
5. Ahlâk Şûrası’nda vurgulandığı üzere; Co-

vid-19 salgını dünyadaki bütün toplumları 
ve iş dünyasını bir ahlâk sınavıyla karşı kar-
şıya getirmiştir. Yoksul ülkelerin aşıya erişim 
zorluğu, aşının sağladığı bağışıklıktan yoksun 
kalınması, sağlık sektöründeki adaletsizlikler 
ve ülkeler arasında mevcut ekonomik eşitsiz-

likler dünyayı büyük bir ahlâki başarısızlığın 
eşiğine getirmiştir.
6. Ahlâk Şûrası’nda vurgulandığı üzere; küre-

selleşme ve dijital çağ endüstrisi ahlâk tasav-

vurunun yerellikle olan bağlarını zayıflatarak 
dünya çapında değişen aktörler, yöntemler 
ve enstrümanlarla birlikte yeni bir yol harita-

sı ortaya çıkarmıştır.
Bu doğrultuda Mevlana’nın pergel benzet-
mesinden hareketle medeniyet tasavvu-

rumuza yön veren alim ve ariflerden ilham 
alarak ahlâki ilkeleri, farkındalığı ve duruşu-

muzu hem kendi coğrafyamızda hem de uza-

nabildiğimiz ufuklarda temsil edebilmeliyiz. 
Bir tarafta erdeme, sabra, hemhal olmaya, 
sosyal dayanışmaya ve rahmete vurgu yapan 
İslam kültürü, diğer tarafta ise bireyin haz 
ve isteklerini merkeze alan, anı yaşama slo-

ganını filmler, reklamlar ve daha birçok kül-
tür endüstrisi ürünüyle inşa olunan tüketim 
kültürü insanların karşısında seçenek olarak 
bulunmaktadır. Bu iki farklı ahlâk tasavvu-

runa maruz kalan bireyin tutarlı bir sentez 
oluşturması kolay olmamaktadır. Birçok kişi 
farkında olmadan aynı anda içselleştirdiği bu 
iki farklı ahlâk tasavvuru sonucu, tutarsız ah-

lâki davranışlar sergileyebilmektedir.

lerimiz ve onun sonunda burada bunu taçlandırmak için yaptığımız top-

lantının tamamına baktığımız zaman samimiyetle çıktığımız yolda ba-

şarılı olduğumuzu görüyorum. HAK-İŞ Konfederasyonu olarak, Yazarlar 
Birliği ile böyle bir etkinliği gerçekleştirmiş olmaktan büyük bir mem-

nuniyet duyduğumuzu ifade etmek istiyorum” diye konuştu. Program, 
Ankara Hamamönü’nde bulunan Taceddin Dergahı’nda Türkiye Yazarlar 
Birliği Genel Sekreteri Muhammed Enes Kala tarafından Şura Sonuç Bil-
dirgesi’nin okumasının ardından son buldu.

“5. AHLÂK ŞÛRÂSI

İŞ AHLÂKI, ÇALIŞMA HAYATI ve SAFAHAT

“Mehmet Âkif Ersoy’un Aziz Hatırasına İthaf Olunmuştur.”

SONUÇ BİLDİRGESİ / ANKARA, 25-27 Aralık 2021

“HAK-İŞ SADECE BİR SENDİKA 
DEĞİLDİR”

Arslan, HAK-İŞ Konfederasyonu’nun sade-ce bir sendika olmadığının, insanlık adına, çalışma hayatı adına nerede bir sorun varsa orada sorunun kaynağını tespit eden, çözümler üreten bir konfederasyon olduğuna dikkat çekti. Arslan, “Ahlâk Şûrası da böyle bir farkındalık oluşturması için birlikte yaptığımız bir etkinlik oldu. Şûra’yı müktesebatımız, tarihi yürüyüşümüz, değerlerimiz ve referanslarımızdan yola çıkarak yeni bir ekonomik sosyal model arayışımızın da önemli bir çalışması ola-rak görüyoruz. Bu etkinlik bize gerçekten müthiş bir ufuk açmıştır” dedi. 



193

HAK-IŞ'TEN HABERLER

5. Ahlâk Şûrası’nda vurgulandığı üzere; bi-
reysel ahlâk toplumsal ahlâkı, toplumsal 
ahlâk da bireysel ahlâkı inşa eder. Yaşanan 
ahlâksızlıklara sessiz kalındığı, haksızlıklara 
karşı çıkılmadığı, insan ilişkilerinde fayda ve 
çıkarın öne çıktığı, daha çok kazanmak, daha 
çok tüketmek, daha rahat yaşamak ve gü-
cün yegâne amaç haline geldiği çağımızda, 
tüketim ve üretimin odak noktasına iyilikleri 
ve kötülükleriyle insan yerleşir. İyilik peşinde 
koşanlar ekonomiyi ve refahı güçlendirirler, 
kötülük peşinde koşanlarsa zayıflatırlar.
6. Ahlâk Şûrası’nda şu soruları açıkça sor-
muş, konferansta cevaplarını aramış ve yeni 
çalışmalara ilham kaynağı olmasını istemiştir.
• Safahat ve Mesnevi gibi eserler vermiş 
yazarlar ve filozofların iş ahlâkı üzerine bize 
bıraktığı miraslar/öğretiler nelerdir?
• İş ve Meslek ahlâkı içeriden ve dışarıdan 
nasıl görünüyor?
• Meslek ahlâkına nasıl yeni yaklaşımlar ge-
liştirilebilir?
• Çalışma hayatıyla iş ahlâkı ve aileyi baz ala-
rak iş ve yaşam dengesi nasıl sağlanır?
• Sendikacılık ve endüstriyel ilişkimiz iş ahlâ-
kıyla nasıl uyumlaştırılır/kodlanır?
• Başta ahilik geleneğimiz olmak üzere iş 
ahlâkı edinimlerini nasıl ortaya koyar ve ya-
pabiliriz?
5. Ahlâk Şûrası sonunda aşağıdaki kavramla-
ra vurgu yapılmıştır.
1) Gayesizlik, anlamsızlık ve ahlâksızlık girda-
bına düşen insanın günümüzde de hidayeti, 
hakikati, hikmeti, adaleti ve liyakati vurgula-
yan, yaratılanı yaratandan ötürü mukaddes 
kabul eden güçlü fikirlere ve rehberlere ih-
tiyacı vardır.
2) Evrensel insan hakları, insanlığın ahlâk 
temelli birikimidir. Bu çerçevede, insan hak 
ve özgürlüklerini daha kapsayıcı bir ifadeyle 
insan şerefini korumak, insan haysiyetine 
yönelik ihlalleri en aza indirmek öncelikle 
ahlâklı insanı inşa etmekle mümkündür. Tüm 
toplumlar için ortak bir ahlâk dili oluşturma-
nın imkanları aranmalıdır.
3) Ahilik, fütüvvet ve Bâcıyân-ı Rum sistem-
lerinin kazanımlarını günün gereklerine göre 
aktarabilme imkânları üzerinde düşünülme-
lidir.

4) Çalışma hayatındaki gayeler, mevcuda-
tın yaratılış hikmetinden ayrı düşünülemez. 
İnsan amelleriyle, varoluş gayesini gerçek-
leştirmeye çalışır. İnsanlığın ortak sofradan 
istifade etmesi, merhamet ve adaletin canlı 
olmasına, ahlâkın hukukun temeli, hukukun 
da ahlâkın müeyyidelerle koruyucusu olma-
sına bağlıdır. Bu şekilde amellerin aynı anda 
helal, meşru ve yasal olmasının imkânı söz 
konusu olacaktır.
5) Erdem, insanın tam bir ahlâki olgunluğa 
ulaşmasını mümkün kılar. Çalışma hayatında 
iş ahlâkının önemini vurgularken; iş ahlâkının 
ancak erdemli bireyler tarafından içselleşti-
rilebileceği unutulmamalıdır. Bu doğrultuda 

kurumların ve fertlerin erdem bilincini her 
zaman korumasının, yapılan işi en iyi şekilde 
yapmasının ve bu emekler karşılığında hak-
larını mutlaka alması gerektiğinin farkında 
olunması gerekmektedir.
6) Günümüzde ülkelerin zenginleşmesi, ge-
lişmesi ve yetkinleşmesi için yeterli doğal 
kaynaklara; hızla değişen ve dönüşen tekno-
lojiye, küreselleşme karşısında güçlü dirence 
sahip olması son derece önemlidir. Bununla 
beraber üretimde, tüketimde ve paylaşımda 
meydana gelen değişimlere cevap verilebil-
mek için yetişmiş, kaliteli ve yetkin insan gü-
cüne ihtiyaç vardır. İhtiyaç duyulan ve emeği 
oluşturan insan gücünden iş piyasasında 
en iyi verimi alabilmek için bu konuda ilgili 
süreçlere olumlu etki yapacak “İş Ahlâkı” 
konusuna daha çok önem verilmesi gerek-
mektedir.
7) İşçi, işveren, üreten, tüketen ve bölüşen-
lerden oluşan iktisadî sistemin bir bütün 
olarak ahlâkîliğini sorgulamadan, o sistemin 
özne ve unsurlarının ahlâkîliğini birbirinden 
tecrit ederek sorgulamak yetersiz kalacak-
tır. Bu nedenle sorgulamayı daha derinden 
gerçekleştirebilmek amacıyla hem işverenler 
hem çalışanlar için iş dünyasında, iş ahlâkı-
nın bir disiplin olarak ortaya çıkması ve ahlâkî 
duyarlılığın artması noktasında iş birliği im-
kanlarının zenginleşmesi ve hızlandırılması 
önem arz etmektedir.
8) Ekonomik krizler ve içinden geçtiğimiz 
küresel ölçekte etkilerini hissetmeye devam 
ettiğimiz salgın sürecinde, daha fazla kazanç 
elde etme, kişisel menfaatler adına insanla-
rın zor durumlarından şahsi menfaat devşir-
me gibi eğilimlerin artabildiği gözlenmekte-
dir. Dinimiz, çalışmadan kazanmayı hedefle-
yen her türlü girişimi yasaklar. Ayrıca toplu-
mun ahlâkî değerlerini hiçe sayarak güven 
ve huzuru bozan rüşvet, tefecilik, stokçuluk, 
karaborsacılık ve alışverişte hile, kimi ürün-
lerde yaşanan fahiş fiyat artışları gibi haksız 
kazanç yollarına izin vermez. Bu bağlamda 
ahlâkî ölçülerin uygulanmasını sağlayacak 
ibadullahın sınırına riayet etme ve çalışan-
ların aile iş hayat dengesiyle ilgili bir bilincin 
oluşturulması son derece önemlidir.
9) Çalışma hayatı, aile huzurunu koruyan, 
aile değerini yücelten ve iş yaşam dengesini 
sağlayan bir yaklaşımla tanzim edilmelidir.
10) Helal lokma hassasiyeti, en az helal gıda 
hassasiyeti kadar yüksek olmalıdır.
11) İnsan emeği kutsaldır. İnsan, kendisini 
emeği vasıtasıyla yeryüzünde gerçekleştirir. 
Biricik olan insanın kendisini gerçekleştirme 
imkânı olan emek sömürülemez.
12) Üretim mekanizmasının en büyük pay-
daşlarından biri olan emekçilerin haklarının 
insan şerefine uygun biçimde belirlenmesi 
yönünde farkındalık geliştirilmeli ve bu ölçü, 
siyasetin öncelikli meselelerinden birisi ol-
malıdır.
13) Güçlü olanın, zayıf olanı ezdiği bir düzen 
ahlâkî olamaz. Böyle bir düzende baskı ve zu-

lüm vardır. Devletin yasaları baskı ve zulme 
hiçbir alanda imkân tanımamalı, ahlâkî ola-
nın yasal zeminde muhafaza edilmesi müm-
kün kılınabilmelidir. Bu anlamda yasal olanın 
aynı zamanda meşru ve ahlâkî olana tekabül 
etmesi gerektiği unutulmamalıdır.
14) Kur’an’ın sa’y kavramını, Müslümanın 
ahlâkı haline getirmek isteyen, ataleti, ce-
haleti, mukallitliği, tembelliği fıtrata isyan 
olarak gören Mehmet Âkif, hayatı boyunca 
hak ve adalet için mücadele etmiştir. Gü-
nümüzde emeğin yüceltilmesinin bir yolu-
nun örgütlenmekten ve sendikalaşmaktan 
geçtiği unutulmamalıdır. Sendikal hakların, 
Müslümanlar için de vazgeçilmez haklar ol-
duğu fark edilmelidir. Söz konusu haklar ko-
runamadığı müddetçe bölüşüm sorunlarının 
büyüyeceği, hak ihlallerin artacağı, yoksullu-
ğun ve yabancılaşmanın yaygınlaşacağı, gayri 
insanî davranışların piyasaya hâkim olacağı 
akıldan çıkarılmamalıdır.
15) Salgın sonrası dünya, işletmeler ve çalı-
şanlar için eskisi gibi olmayacaktır. Gelişmiş 
ekonomilerde çalışanlar, ücret kaybına uğ-
ramadan hibrit/melez çalışma sistemlerini 
talep etmektedirler. Bunun yanında hem yüz 
yüze hem de çevrimiçi iş ortamlarının daha 
insani olması da talep edilmektedir. Bu da iş-
yeri maneviyatının bundan sonra en az ücret 
kadar önemli bir husus haline geleceğini gös-
termektedir. Toplu sözleşme sistemlerimiz 
sadece ücretin belirlendiği sistemler değildir. 
Toplu sözleşmeler işçi maneviyatını yükselte-
cek maddelerle geliştirilmelidir.
16) Kurumlar, işverenler, birey ve çalışanlar 
tarafından amele aktarılamayan ve davranış-
la gösterilemeyen değerler çalışma hayatını 
ve ortamını iyiye, güzele ve hayra dönüştür-
me gücünden mahrumdur. İş ahlâkının en 
önemli ilkelerinden biri de doğruluk ve dü-
rüstlüktür. İkili iş birliklerinde ve karşılıklı an-
laşmalarda ve sözleşmelerde açık sözlülük, 
şeffaflık, vaade sadakat ve diğergâmlık şiar 
edinilmelidir.
17) Üretim ve tüketimin gerçek ihtiyaçtan 
koparılması, tasarruf ve kanaat değerlerini 
tahrip etmektedir.  Tasarruf ve kanaatin ol-
madığı düzlemde insanlığı bekleyen tehlike, 
gelecekten çalan israf ve insanlığı tehdit 
edecek olan yoksulluk ve yoksunluk olacak-
tır. Sınırsız tüketim hevesini canlı tutan, şuur-
suzca tüketime yol açan hususlar konusunda 
farkındalıklar geliştirilmelidir.
18) Dijital dünyada veri ve bilgiye erişimin 
demokratikleşmesi sonucunda piyasalardaki 
bilgi asimetrisinin müşteri lehine dengelen-
mesi ilk bakışta mümkün gözükmektedir. An-
cak veriye daha fazla sahip olan dijital kartel 
ve tekeller eliyle dijital dünyada iş ahlâkı ko-
nularının daha karmaşık olarak karşımıza çık-
tığı da izahtan varestedir. Bu noktada düzen-
leyici ve denetleyici politikalar yanında dijital 
dünyaya veri sağlayan tüm kullanıcıların du-
yarlı hareket etmeleri son derece önemlidir.”
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ARSLAN, ARAMA VE KURTARMA EĞİTİMİ ALAN 
KURSİYERLERLE BİR ARAYA GELDİ

Genel Başkanımız Mahmut Arslan, HAK-
İŞ bünyesinde HAK Arama ve Kurtarma/
Umut Timi Kurulması Projesinin 4,5 ve 
6. Grup kursiyerleriyle, bir araya geldi. 
HAK-İŞ Genel Merkezi ve AFAD Ankara İl 
Müdürlüğü Eğitim Merkezinde gerçek-

leşen buluşmalarda Arslan, eğitimlere 
katılan gönüllü kursiyerleri tebrik etti.

“BİR MODEL OLUŞTURMAYA 
ÇALIŞIYORUZ”

Arslan programlarda; profesyonel an-

lamda üç tim oluşturmak istediklerini 
vurgulayarak, “Kursiyerlerimiz ilk etapta 
hafif arama ve kurtarma eğitimleri ala-

caklar. Timlerimiz bu eğitimlerin ardın-

dan ileri aşama eğitimleri de alacaklar. 
Konfederasyon olarak eğitimlerimizle 
birlikte, timlerimizin ihtiyacı olan bütün 
teknik ihtiyaçlarında teminini sağlaya-

rak altyapımızı da oluşturuyoruz” açık-

lamasında bulundu.

“BÜYÜK BİR SORUMLULUK 
ÜSTLENDİK”

2021 yılının Türkiye’de Afet Eğitim Yılı 
olarak ilan edildiğini hatırlatan Arslan, 
“İçişleri Bakanlığımızla birlikte bu yılın 
başında bir protokol imzaladık. Afet bi-
lincini yayma, bu konuda duyarlılık ve 
farkındalık oluşturma ve ilkyardım vb. 
pek çok konuda toplumu bilinçlendir-
mek için büyük bir sorumluluk üstlen-

dik. Bu konuda bir proje oluşturduk ve 
projemiz Çalışma ve Sosyal Güvenlik 

Bakanlığımız tarafından kabul edildi 
ve projemizi hayata geçirdik” şeklinde 
konuştu. İçişleri Bakanımız Süleyman 
Soylu’nun HAK-İŞ’in 46. Kuruluş yıldö-

nümünde HAK-İŞ’i ziyaret ettiğini ifade 
eden Arslan, “İçişleri Bakanımız kuruluş 
yıldönümümüzde HAK-İŞ’i ziyaret etti ve 
burada oluşturduğumuz Arama Kurtar-
ma Projemizde yer alan ekipmanlarımı-
zı ve ekiplerimizi gördü. Bakanımız son 
derece memnun kaldı ve bizleri tebrik 
etti. HAK-İŞ kendi kulvarındaki bütün 
örgütlerden bir adım önde bir profes-

yonel arama kurtarma timi oluşturma 
konusunda önemli bir aşamayı geçti. Bu 
işi çok ciddiye alıyoruz. Eğitimler neyse 
alacağız ve konunun tüm gereğini yapa-

cağız” dedi.

Genel Başkanımız Mahmut Arslan, HAK-İŞ bünyesinde HAK Arama ve Kurtarma/Umut 
Timi Kurulması Projesinin 4,5 ve 6. Grup kursiyerleriyle, bir araya geldi.

“SORUNLARA ÇÖZÜMLER 
ÜRETMEK ZORUNDAYIZ”

Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 
“HAK-İŞ olarak konfederasyonu-

muzun hem kuruluş felsefesi, 
hem ilkeleri, hem de Türkiye’deki 
pozisyonu itibariyle toplumun her 
sorunuyla ilgili çözümler üretmek 

zorundayız. Bir sendikayız, mensup-

larımızın haklarını koruyacağız, yeni 
haklar almak için mücadele edece-

ğiz ama aynı zamanda bu ülkenin 
çok önemli bir sivil toplum örgütü 
olarak ülkemizde ve dünyada olup 
biten her şeye karşı duyarlı olmak 

zorundayız” dedi.
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GENEL BAŞKAN VEKİLİMİZ ÖZ, ARAMA VE KURTARMA 
EĞİTİMİ ALAN KURSİYERLERLE BULUŞTU

GENEL BAŞKAN YARDIMCILARIMIZ ÖZDEMİR VE KESKİN, 
ARAMA VE KURTARMA KURSİYERLERİYLE BİR ARAYA GELDİ

HAK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı ve Ge-

nel Başkan Vekilimiz Av. Hüseyin Öz, 
HAK-İŞ bünyesinde HAK Arama ve Kur-
tarma/Umut Timi Kurulması Projesinin 
5. Grup kursiyerleriyle buluştu.

“AFET İLE MÜCADELEDE 
STK’LARA BÜŞÜK GÖREVLER 
DÜŞÜYOR”

Doğa olaylarının daha büyük bir afete 
dönüşmemesi için idarecilere, kurum-

lara ve özellikle sivil toplum kuruluşla-

rına görevler düştüğünü belirten Genel 
Başkan Vekilimiz Av. Hüseyin Öz, “Biz 
ülkemizde herhangi bir canın başına 
bir şey gelse, canımızı vermek paha-

sına müdahale etmekten yanayız. Bu 

müdahaleyi de zamanında, zamanlı ve 
yerli yerinde yapmamız gerekir. Bu açı-
dan arama kurtarma eğitimi bizim açı-
mızdan çok önemli ve kritik bir evredir. 
Afet ile nerede ne zaman karşılaşacağı-
mız belli olmaz. Bu bilinçlenmeyi top-

lumsal olarak yayarak yapacağız. Arama 
kurtarma timlerimiz ne kadar etkin ve 
yetkin bir şekilde eğitim alırsa, ülkenin 
içerisine dağılırsa o denli bilinçlenmeye 
vesile olacağız” dedi.

“ARAMA KURTARMA 
FAALİYETLERİNDE AKTİF 
OLARAK YER ALACAĞIZ”

Bir afet meydana geldiğinde çaresiz 
kalan insanların çaresi olmanın, ellerin-

den tutmanın, onlara yardım etmenin 
ve onların ihtiyaçlarını karşılamanın bü-

yük bir onur olduğu belirten Öz, “Kur-
siyerlerimiz HAK-İŞ’in Umut Timi olarak 
insanların umudu olacak. İnanıyorum 
ki kursiyerlerimiz bu eğitim ile bundan 
önceki hayatlarından çok daha bilinçli, 
cesur ve atak bir yapıyı ortaya koyacak-

lar ve bu da hepimizin gurur kaynağı 
olacak. HAK-İŞ ve HİZMET-İŞ olarak her 
zaman afet bölgelerinde olduk, maddi 
ve manevi olarak afetzedelerin yarala-

rına merhem olmaya çalıştık. Bundan 
böyle arama kurtarma faaliyetlerinde 
de görevli olarak yer alacağız” diye ko-

nuştu.

Genel Başkan Yardımcılarımız 
Halil Özdemir ve Mehmet Kes-

kin, HAK Arama ve Kurtarma/

Umut Timi Kurulması Projesinin 
4. grup kursiyerleriyle bir araya 
geldi. Genel Başkan Yardımcı-

larımız Özdemir ve Keskin, ger-
çekleştirilen eğitimlere katılan 
kursiyerleri tebrik ettiler.
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HAK-İŞ’İN ‘AFETLE MÜCADELEDE ÇALIŞANLARA 
YETKİNLİK KAZANDIRILMASI PROJESİ’NİN 

KAPANIŞ TOPLANTISI 
BAKAN SOYLU’NUN KATILIMIYLA GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Afetle Mücadelede Çalışanlara Yetkin-

lik Kazandırılması “HAK Arama ve Kur-
tarma/Umut Timi” Kurulması Projesi 
Bilgilendirme ve Kapanış Toplantısı, 
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun ka-

tılımıyla gerçekleştirildi. Konfederas-

yonumuz HAK-İŞ tarafından, Çalışma 

ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı desteği 
ile başarıyla uygulanan “Afetle Müca-

delede Çalışanlara Yetkinlik Kazandırıl-
ması, HAK Arama ve Kurtarma / Umut 
Timi Kurulması” projesinin bilgilen-

dirme ve kapanış toplantısı, 15 Aralık 
2021 tarihinde gerçekleştirildi.

Toplantıya; Genel Başkanımız Mahmut 
Arslan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 
İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, 
Genel Başkan Yardımcımız Celal Yıldız, 
HAK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Dr. 
Osman Yıldız, HAK-İŞ Genel Sekreteri 
Eda Güner, HAK-İŞ’e bağlı sendikaların 
Genel Başkanları ve Yönetim Kurulu 
üyeleri, AFAD Başkanı Yunus Sezer, 
HAK-İŞ Afet Komitesi Başkanı Recep 
Bişkin, AFAD yetkilileri ve eğiticileri, 
120 kişilik HAK Arama ve Kurtarma / 
Umut Timi üyeleri ve basın mensup-

ları katıldı.

“BAKAN SOYLU’YA DESTEĞİMİZ 
TAMDIR”

Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 
Konfederasyonumuz HAK-İŞ tarafın-

dan kurulan Hak Arama ve Kurtarma 
Umut Timi’nin fikir ve isim babasının 
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu oldu-

Afetle Mücadelede Çalışanlara Yetkinlik Kazandırılması “HAK Arama ve Kurtarma/Umut 
Timi” Kurulması Projesi Bilgilendirme ve Kapanış Toplantısı, İçişleri Bakanı  

Süleyman Soylu’nun katılımıyla gerçekleştirildi.
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ğunu anımsatarak, “Ülkemizin afetle 
mücadele konusunda dünyaya örnek 
olacak çalışmaları var.  Bunu halkımız 
da biliyor. HAK-İŞ olarak tüm faaliyetle-

rimizi samimiyetle yapıyoruz; şov için 
yapmadığımız için Cenab-ı Hakk bize 
yardım ediyor” dedi.

HAK-İŞ’i “Bu toprakların değerleriyle 
yoğrulmuş bir emek örgütü” şeklin-

de betimleyen Arslan, “HAK-İŞ olarak 
yeni bir sendikal anlayışıyla geleceğe 
yürüyoruz. Hz. Mevlana’yı 8 asır sonra 
keşfediyoruz. Mevlana Hazretlerinin 
dediği gibi bir pergel gibi dünyayı dola-

şıyoruz. Ülkemizde ve dünyada başarılı 
çalışmalara imza atıyoruz.” dedi.

Proje ve gelecekte yapılacak çalışma-

larla hedefimizin 81 ilde Hak Arama 
Kurtarma ve Umut Timi’ni yaygınlaştır-
mak; bu doğrultuda Konfederasyonu-

muza bağlı tüm sendikalarımızın kendi 
bünyelerinde kendi arama-kurtarma 
ve umut timlerini kurmalarının önünü 
açmak olduğunu ifade eden Arslan, 

gelecekte yapacağımız çalışmalara iliş-

kin bilgi verdi. Arslan, “Bu projenin de-

vamı niteliğinde, 2022 yılında uygulan-

mak üzere hafif arama – kurtarma eği-
timlerini bir sonraki aşamaya taşımak 
üzere yeni projemizi Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanlığımıza geçen ay sun-

duk. Afetle mücadele konusundaki 
çalışmalarımıza uygun fon kaynakları 
bulmak yönündeki arayışlarımızı sür-
dürüyoruz” dedi.

“BAŞARILARDAN MUTLULUK 
DUYUYORUZ”

İçişleri Bakanımızı ve ekibini terörle 
mücadele, trafik kazalarının azaltılma-

sı, uyuşturucuyla mücadele gibi farklı 
sorun alanlarındaki başarılarından do-

layı kutlayan Genel Başkanımız Arslan, 
“Bu başarılar insanlık için hayırlı bir 
iştir. HAK-İŞ olarak bu başarıdan mut-
luluk duyuyoruz.  Sayın İçişleri Baka-

nımızın Diyarbakır Annelerine ve mü-

cadelelerine verdiği destek için ayrıca 
teşekkür ediyorum. HAK-İŞ camiası 

olarak, Konfederasyonumuz adına, bir 
baba olarak, saygın bir vatandaş olarak 
ve başarılı bir bakan olarak Sayın Soy-

lu’ya desteğimizi sürdüreceğimizi bir 
kez daha ifade etmek istiyorum” dedi.
HAK-İŞ’i bir işçi örgütü ve bir sendika 
olmanın ötesinde ülkemizin her ne so-

runu varsa onların çözümü için çaba 
harcayan etkin ve güçlü bir sivil toplum 
kuruluşu olarak tanımlayan Arslan, 
“HAK-İŞ olarak her alanda olduğu gibi 
afetle mücadele konusunda da üzeri-
mize düşen sorumlulukları yerine ge-

tirmeye devam edeceğiz. Rabbim bize 
güç versin, birlik ve mücadele içerisin-

de çalışmalarımızı başarıyla sürdürme-

mizi nasip etsin” dedi.

11 BİRLİK MÜDÜRLÜĞÜMÜZE 
BUGÜN HAK-İŞ’İ EKLEDİK

İçişleri Bakanı Soylu konuşmasının ba-

şında HAK-İŞ Konfederasyonumuzu 
“46 yıldır bu ülkede hak arama müca-

delesini sürdüren” bir konfederasyon 
olarak tanımladı. HAK-İŞ’in elini ve 
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gövdesini taşın altına sokarak üyeleri-
ne afetle mücadele yetkinlik kazandır-
mak için çalıştığını ifade eden Soylu, 
“Hak Arama ve Kurtarma Timi’nin ku-

rulmasını önemli bulduğunu buluyo-

rum. Üzerimdeki kıyafeti giymekten 
ve bugün aranızda bulunmaktan çok 
mutluyum. Sayın Cumhurbaşkanımızın 
bu toplantıya özel selam ve başarı di-
leklerini iletmek istiyorum” dedi.
HAK-İŞ’in 46 yıldır Türkiye’nin tüm 
meselelerinde “-mış” gibi değil, sami-
miyetle mücadele ettiğini ifade eden 
Soylu, “Afet dönemleri birbirimize güç 
verdiğimiz kritik vakitlerdir. Enkaz al-
tında “acaba kurtulabilecek miyim?” 
sorusuna yanıt arayan afetzedelere 
uzanan bir yardım eli olabilmek nasip 
meselesidir. Bu salondaki Hak Arama 
Kurtarma Umut Timi üyelerinin bu sa-

londa bir araya gelmesi bir nasip me-

selesidir” dedi. İçişleri Bakanlığımız 
tarafından 2021 yılının Türkiye Afet 
Eğitim Yılı ilan edildiğini, bu kapsamda 
ülkemiz genelinde valisinden muhtarı-
na, sivil toplum kuruluşlarından sendi-
kalara kadar toplum farklı kesimlerin-

den yüzbinlere bir dizi eğitim imkanı 
sunulduğunu ifade eden Soylu, konuş-

masını şu şekilde sürdürdü:
“Ülkemizde son 2 yılda yaşanan afet-
ler, iklim değişikliği, kuraklık, deprem-

ler, sel baskınları birbirimize daha çok 
destek olmamız gerektiğini ortaya 
koymaktadır. 2009 yılında AFAD’ın ku-

rulması, afet yönetimi ve müdahale 
planının hazırlanması önemli çalış-

malardır. 81 ilin tamamı için il afet ve 
risk azaltma planları 2021 yılı sonuna 
kadar tamamlanmış olacaktır. 1980-
1999 dönemi ile 2000-2019 dönemi 
arası karşılaştırıldığında afetler kay-

naklı ekonomik kayıplar ve can kayıpla-

rı hem dünya genelinde hem de ülke-

mizde kat kat artmıştır, agresif artışlar 
yaşanmıştır. 81 ilde AFAD İl Müdürlü-

ğümüz ve 11 birlik müdürlüğümüz faa-

liyet göstermektedir. Bugün burada 11 
birlik müdürlüğümüze bugün burada 
HAK-İŞ’i eklemiş olduk.”
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Vatandaşlara AFAD teknik ekibince ge-

liştirilen afet acil mobil uygulamasını 
kendi mobil cihazlarına, özellikle cep 
telefonlarına kurmaları çağrısı yapan 
Soylu, bu uygulama sayesinde afet 
anında ihtiyaç duyulan konum bildir-
me türünden hayati hizmetlerin vatan-

daşımızın ayağına getirildiğini aktardı.
2021 yılının afetle mücadelede eğitim 
yılı ilan edilmesi kapsamında yürütü-

len çalışmalara dikkat çeken Soylu, 
“Afetle mücadele çalışmalarımıza bir-
çok sivil toplum örgütü gibi HAK-İŞ de 
katkı vermektedir, sinerji katmaktadır” 
dedi. Aralarında HAK-İŞ’in yer aldığı 
konfederasyonlarla işbirliği protokol-
leri imzalandığını anımsatan Soylu, 
“Atılan bu adımların neticesinde son 

2 yılda yaşanan onca felakete rağmen, 
şükürler olsun ki kaos yaşamadık. Ula-

şamadığımız hane, ulaşamadığımız 
vatandaşımız olmadı. Her hangi bir 
kampanya düzenlediğimizde dünyanın 
dört bir köşesinden ve ülkemizden her 
yanından yardımseverlerin bağışlarıy-

la 1,2 milyar Dolar üzerinde yardım 
toplanmaktadır. Allah, bize de bu aziz 
milletin bir ferdi olmayı, onlara hizmet 
etmeyi nasip etti. Zorluklar karşısın-

da pes etmeyen ve birbirine yardımcı 
olan bir milletimiz var” dedi.
Soylu, Konfederasyonumuz HAK-İŞ’in 
46. Kuruluş Yıldönümündeki “HAK-İŞ 
sadece bir sendika değildir. HAK-İŞ her 
şeye rağmen Türkiye’yi dönüştürmek 
istemeyenlere rağmen, Türkiye’nin de-

ğişiminin ve dönüşümünün en önemli 
yapı taşıdır ve bu değişimin merkezin-

dedir” sözünü hatırlatarak “HAK-İŞ’in 
üye sayısının 750 bine ulaşmasından 
gurur duyuyoruz. Hak Arama Kur-
tarma ve Umut Timi sayesinde 120 
HAK-İŞ gönüllüsüne AFAD Ankara İl 
Müdürlüğü’nde hafif arama-kurtarma 
eğitimleri verildi. Artık mesai arkada-

şıyız; sahada birlikte çalışacağız.” dedi.
Soylu konuşmasının sonunda “Her ne 
yapıyorsak bu aziz millet ve onun ev-

latlarının aydınlık geleceği için yapı-
yoruz. AFAD Başkanımız Yunus Sezer, 
tam donanımlı bir afete müdahale ara-

cını HAK-İŞ’e Hak Arama Kurtarma ve 
Umut Timinin hizmetine göndereceği 
müjdesini buradan veriyorum” dedi.
Soylu konuşmasını Genel Başkanımı-
za, HAK-İŞ Yönetim Kurulu Üyelerine, 
Umut Timi gönüllülerine, projenin ha-

yata geçirilmesinde emeği geçenlere 
teşekkür ederek tamamladı.
Konuşmasına “Konfederasyonumuz 
HAK-İŞ tarafından hem sivil toplum 
kuruluşu olmanın gerekliliği hem de 
sendikal hayattaki öncü ve yol gösterici 
rolü ile bugün haklı bir gururu daha ya-

şamanın sevinci içerisindeyiz” şeklinde 
başlayan HAK-İŞ Afet İşleri Komite Baş-

kanı Bişkin, “Türk ve Dünya Sendikal 
hayatında ilkleri yaşayan ve yaşatan bir 
konfederasyon olarak, 2019 yılında Yö-

netim Kurulumuzun Kararı ile HAK-İŞ 
Afet İşleri Komitesi kuruldu. Akabinde, 
sahada çalışmalarımıza güç katarak, 
alana yönelik hedeflerle başarılı çalış-

malara imza attık” dedi.
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ARSLAN, ÖZ SAĞLIK-İŞ SENDİKASI’NIN 
3. OLAĞAN GENEL KURULUNA KATILDI

Konfederasyonumuza bağlı Öz Sağ-

lık- İş Sendikası’nın 3. Olağan Genel 
Kurulu 20 Kasım 2021 tarihinde ger-
çekleştirildi.

Genel kurula, Genel Başkanımız Mah-

mut Arslan, HAK-İŞ Genel Başkan Yar-
dımcısı ve Genel Başkan Vekilimiz Av. 
Hüseyin Öz, Genel Başkan Yardımcı-
larımız Celal Yıldız ve Mehmet Keskin, 
HAK-İŞ Genel Başkan Yardımcıları Dr. 
Osman Yıldız ve Yunus Değirmenci, 
Kurucu Genel Başkanımız Hüseyin 
Tanrıverdi, HAK-İŞ’e bağlı sendikala-

rın başkan ve yöneticileri, Öz Sağlık-İş 
Sendikası’nın delegeleri, sivil toplum 
kuruluşlarının temsilcileri ve basın 
mensupları katıldı.

Divan Kurulu, Kurucu Genel Başkanı-
mız Hüseyin Tanrıverdi’nin başkanlı-
ğında, HAK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı 
ve Genel Başkan Vekilimiz Av. Hüseyin 
Öz, Öz Güven-Sen Sendikası Genel 
Başkanı Ömer Yılmaz, HAK-İŞ Aydın 
İl Başkanı ve Öz Sağlık-İş Aydın Şube 
Başkanı Nefise Şahin, Öz Sağlık-İş Niğ-

de Şube Başkanı Kevser Çevik tarafın-

dan oluşturuldu.

Genel kurula hitaben konuşan Genel 
Başkanımız Mahmut Arslan, Öz Sağ-

lık-İş Sendikası’nın 3. Olağan Genel 
Kurulu’nun hayırlı olması dileğinde 
bulundu.

ARSLAN: “ASGARİ ÜCRETİN 
BELİRLENMESİNDE ORTAK 
HAREKET EDECEĞİZ”

Genel Başkanımız Mahmut Arslan, ça-

lışma hayatının önemli gündem mad-

delerinden biri olan asgari ücret konu-

suna değindi.

Asgari ücretin belirlenmesi sürecin-

de işbirliği yapmak amacıyla HAK-İŞ, 
TÜRK-İŞ ve DİSK başkanları olarak dün 

bir araya gelerek ortak hareket etme 
kararı aldıklarını belirten Arslan, top-

lumun büyük bir kesimini doğrudan 
ilgilendiren asgari ücretin beklentileri 
karşılayacak bir rakam olmasını için 
çalıştıklarını söyledi. Arslan, “HAK-İŞ, 
TÜRK-İŞ ve DİSK olarak ortak hareket 
edeceğiz. Belirlediğimiz ilkeler doğrul-
tusunda asgari ücret ile çalışan tüm 
emekçileri rahatlatacak bir ücretin be-

lirlenmesi için çalışacağız. Rakamları 
değil ilkeleri esas alarak bu mücadele-

yi yürütmemiz gerekiyor.”

ARSLAN’DAN ASGARİ ÜCRETİN 
DOĞRU TESPİTİ İÇİN 5 TALEP

Asgari ücret tespitinin kapsam ba-

kından, yapılan en büyük toplu iş 
sözleşmesi olduğunu vurgulayan Ars-

lan, sağlıklı bir rakama ulaşılabilmesi 
HAK-İŞ’in beş talebi olduğunu söyledi. 
Arslan, taleplerini şöyle sıraladı, “Bir, 
Asgari Ücret Tespit Komisyonunun 
yapısının değişmesini istiyoruz. İki, 
bağımsız ve aynı zamanda güvenilir 
bilim insanlarının da içinde bulunduğu 
bir yapının objektif kriterleri belirleyip 
asgari ücretin buna göre belirlenmesi-
ni istiyoruz. Üç, asgari ücretin, çalışan 
bir emekçi üzerinden değil, evli ve iki 
çocuklu bir aile üzerinden değerlendi-

Konfederasyonumuza bağlı Öz Sağlık- İş Sendikası’nın 3. Olağan Genel Kurulu  
20 Kasım 2021 tarihinde gerçekleştirildi.
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rilmesini istiyoruz. Dört, belirlenecek 
olan asgari ücretin dört kişilik bir aile-

nin asgari ihtiyaçlarını karşılayabilecek 
oranda olmasını istiyoruz. Beş, asgari 
ücret ve ücretler üzerindeki vergi yü-

künün büyük ölçüde azaltılması ve kal-
dırılmasını istiyoruz.”

HAK-İŞ’in beş talebinin uygulanabil-
mesi için çalışmaların, geniş katılımlı 
bir uzlaşma ile sürdürülmesi gerektiği-
ni belirten Arslan, “Emek örgütleriyle 
HAK-İŞ’in bu talepleri ışığında birlikte 
çalışacaklarını ve bu talepleri dile ge-

tirmeye devam edeceklerini söyledi.

“İŞVERENLERE VERİLEN 
TEŞVİKLER İŞÇİLER İÇİN DE 
GETİRİLMELİ”

Arslan, işletmelere ve işverenlere geç-

miş yıllardan bu tarafa yapılan teşvik-

lerin işçiler için de getirilmesini talep 
etti. Arslan, “Sosyal güvenlik primleri-
nin bir bölümü Hazine tarafından kar-
şılanıp işçilerin daha fazla ücret alması 
sağlanmalı, asgari ücret miktarındaki 
bütün vergi gelirleri devre dışı bırakıl-
malı, ücretlilerin vergi dilimi de yüzde 
10’dan dan başlatılmalı” önerisinde 

bulundu. Arslan, gelir adaletsizliğinin 
sosyal dalgalanmaya fırsat vermeden 
bir an evvel giderilmesini gerektiğini 
söyledi.

ARSLAN, İŞVERENLERİ 
FEDAKARLIĞA ÇAĞIRDI

‘Emekçi kesimin her dönem risk aldı-
ğını hem de fedakârlık yaptığını söy-

leyen Arslan, “Ülkeyi geleceğe taşıyan 
emekçiler olarak, ihracat ve büyümeye 
yaptığımız katkı ölçüsünde hakkımızı 
istiyoruz. Fedakarlık zamanı artık işve-

renlerdedir. İşverenlerin de hükümeti-

mizin de bu dönem daha fazla fedakar-
lık yapmasını bekliyoruz” diye konuştu.

ARSLAN, ÖZ SAĞLIK-İŞ 
SENDİKASI’NI TEBRİK ETTİ

Öz Sağlık-İş Sendikası’nın kuruluşunun 
yedinci yılında Türkiye’nin üçüncü bü-

yük sendikası konumuna ulaşarak bü-

yük bir başarışa imza attığını belirten 
Arslan, Öz Sağlık-İş Sendikası’nı göster-
diği başarı ve HAK-İŞ’e karşı sorumlu-

luklarını yerine getirdiğinden dolayı 
tebrik etti.
Covid-19 ile mücadele sürecinde sağ-

lık çalışanlarının büyük bir özveri ile 

çalıştıklarını, önemli başarılara imza 
attıklarını, bütün Türkiye’nin de sağlık 
çalışanlarını alkışlayarak destek verdi-
ğini anımsatan Arslan, “Bir kez daha 
buradan sizleri, sağlık çalışanlarını hep 
birlikte alkışlayalım” dedi.

HAK-İŞ’in 46 yıllık onurlu bir mücade-

leye sahip olduğunu ifade eden Arslan, 
“15 milyon işçinin çalıştığı bir ülkede 
750 milyon üyeyi yeterli göremeyiz. 
Biz, ‘ülkemizin, bölgemizin ve küremi-
zin tüm mağdurlarının, bütün mazlum-

larının bizden alacağı var’ anlayışıyla 
hareket ediyoruz. HAK-İŞ, yeryüzünün 
bütün mazlumlarına borçludur. Borcu-

muzu ödemek mecburiyetindeyiz. Ül-
kemizin maalesef 12 milyondan fazla 
çalışanı sendikasız ve toplu sözleşme-

siz olarak çalışıyor. Bu arkadaşlarımıza 
ulaşmamız, onları mücadelemize kat-
mamız gerekiyor” dedi.

Taşerondan kadroya geçen işçiler için 
verilen mücadeleye de değinen Arslan, 
başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip 
Erdoğan olmak üzere emeği geçenlere 
teşekkür etti.
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ARSLAN, ÖZ FİNANS-İŞ SENDİKASI  
3. OLAĞAN GENEL KURULU’NA KATILDI

Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 4 
Aralık 2021 tarihinde, HAK-İŞ’e bağlı 
Öz Finans-İş Sendikası 3. Olağan Genel 
Kurulu’na katıldı.
Genel Kurula Genel Başkanımız Mah-

mut Arslan’ın yanı sıra, HAK-İŞ Ge-

nel Başkan Yardımcısı ve Sendikamız 
Genel Başkan Vekili Av. Hüseyin Öz, 
HAK-İŞ Genel Başkan Yardımcıları Dr. 

Osman Yıldız ve Yunus Değirmenci, 
HAK-İŞ Konfederasyonumuza bağlı 
sendikaların genel başkanları ve pro-

tokol katıldı.
Genel Başkanımız Mahmut Arslan ko-

nuşmasında Öz Finans-İş Sendikası’nın 
3. Olağan Genel Kurulu’nun hayırlı ol-
ması temennisinde bulunarak, “HAK-
İŞ ve HAK-İŞ değerlerini içine sindirip, 

yoluna devam eden bu ekip bankacılık 
sektöründe en büyük sendikamız du-

rumuna gelmiştir. Bundan dolayı baş-

ta genel başkan olmak üzere, yönetim 
kurulumuzu, temsilcilerimizi ve tüm 
Öz Finans-İş kadrolarını tebrik etmek 
istiyorum” diye konuştu.

“SENDİKAMIZI DAHA İLERİLERE 
TAŞIYACAĞIZ”

Arslan, Öz Finans-İş Sendikası’nın ku-

ruluşundan bugüne tüm çalışanların 
büyük emek sarf ettiğini vurgulayarak, 
“Bu sendika ne uluslararası finans çev-

relerinin ne de uluslararası kuruluşla-

rın desteğiyle değil, bu bankada görev 
almış, çalışmış bu bankanın mensubu 
olan arkadaşlar tarafından kuruldu. 
Sendikamızı daha da ileriye taşıyaca-

ğız. Öz Finans-İş Sendikamız bankacılık 
sektöründe yaşanan ağır sorunların 
çözümü için anahtar görev yapıyor” 
diye konuştu.

Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 4 Aralık 2021 tarihinde, HAK-İŞ’e bağlı Öz Finans-İş 
Sendikası 3. Olağan Genel Kurulu’na katıldı.
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“BİRLİKTE HAYAL KURACAĞIZ, 
BİRLİKTE BAŞARACAĞIZ”

Başarıya ulaşmak için yoğun çalışma 
sarf edilmesi gerektiğini belirten Ars-

lan, “Birlikte gelecek konusunda hayal-
ler kuracağız. Dertleneceğiz, nasıl ya-

pacağız, nasıl çözeceğiz, birlikte nasıl 
yürüyeceğiz, başarıyı birlikte nasıl elde 
edeceğiz, bankacılık sektörünün ta-

mamını nasıl kendimize katacağız diye 
çalışacağız. Rüyalar görmezsek, hayal-
ler kurmazsak var olanla yetinmeye 
kalkarsak biliniz ki geriye gideriz” dedi.

“EKONOMİK KRİZİ KENDİ 
KAYNAKLARIMIZLA AŞACAĞIZ”

Tüm dünya ülkelerinin pandemi sonra-

sı büyük bir ekonomik krizle karşı karşı-
ya kaldığını belirten Arslan, Türkiye’nin 
de bu kriz ortamından kurtulmak için 
yoğun çaba sarf ettiğini ifade etti. Ars-

lan, “Sayın Cumhurbaşkanlığımızın 
liderliğindeki bu hükümet bu sorun-

ları çözecektir. Bize düşen aklı selimle 
hareket etmektir. Birilerinin yönlendir-
mesi ile değil, ülkemizin kendi kaynak-

ları ile bu krizden kurtulması gereklidir. 
HAK-İŞ bu konuda tüm sorumluluk-

larını yerine getirecektir. Felaket tel-
lallığı Türkiye’ye bir şey kazandırmaz. 
Ekonomik krizin en büyük mağdurları 
bizleriz. Bu krizi bu ülke aşacaktır. Bu 
ülkenin bu krizi aşacağına  ve en hızlı 
şekilde ayağa kalkacağına inanıyoruz” 
şeklinde konuştu.

“SEKTÖRÜN LOKOMOTİF 
SENDİKASIYIZ”

Öz Finans-İş Sendikası Genel Başkanı 

Ahmet Eroğlu, kuruluşundan bugüne 
kadar sendikanın büyümesinde emeği 
geçen herkese teşekkür ederek, “Biz 
bu arkadaşlarımızla yola çıktık ve sen-

dikamızı bugünlere getirdik. Bu sek-

törde bugüne kadar birçok zorluklar 
yaşadık. Bundan 8,5 yıl önce 153 kişi 
ile kurduğumuz bu sendikamız bugün 
15 tane şube başkanlığı, 550 il temsil-

cisi, 81 il kadın komitesi başkanı, 900 
delegesi ve 2.700 şube sorumlusu var. 
Bugün itibariyle ülkemizin lokomotif 
kuruluşu olarak iş kolumuzun en bü-

yük sendikasıyız. Bu bir başarı hikaye-

sidir ve bunu sizlerle başardık ve bu 
başarıya hepimiz imza attık. Burada 
tüm emeği geçenleri tebrik ediyorum” 
diye konuştu.
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HAK-İŞ 10. ULUSLARARASI KISA FİLM YARIŞMASI 
ÖDÜLLERİ SAHİPLERİNİ BULDU

Sinema ve sanat dünyası HAK-İŞ 10. 
Uluslararası Kısa Film Yarışmasında bir 
araya geldi. 207’si Türkiye’den olmak 
üzere ulusal ve uluslararası iki ayrı kate-

goride 11 dalda toplam 22 ödülün ve-

rildiği, 114 ülkeden 4 bin 97 filmin baş-

vuru yaptığı yarışmaya yurt içi ve yurt 
dışından yüksek katılım dikkat çekti.
HAK-İŞ’in Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın 
da katkılarıyla bu yıl onuncusunu ger-
çekleştirdiği “Emeğe Saygı” temalı Ulus-

lararası Kısa Film Yarışması Ödül Töreni, 
10 Aralık 2021 tarihinde Ankara Hilton 
Garden Inn Otel’de gerçekleştirildi.
Ödül törenine Genel Başkanımız Mah-

mut Arslan, Kültür ve Turizm Bakan Yar-
dımcısı Ahmet Misbah Demircan, HAK-
İŞ Genel Başkan Yardımcıları Dr. Osman 
Yıldız ile Yunus Değirmenci, HAK-İŞ Ge-

nel Sekreteri Eda Güner, Genel Sekre-

ter Vekilimiz Av. Oğuz Aksoy, Kültür ve 
Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdür 
Yardımcısı Kemal Uysal, HAK-İŞ’in mer-
hum Genel Başkanı Necati Çelik’in eşi 
Şermin Çelik, HAK-İŞ’e bağlı sendikala-

rın genel başkanları ve yönetim kurulu 

üyeleri, HAK-İŞ Kültür-Sanat Komite 
Başkanı Birsen Çiçek Odabaşı ve basın 
mensupları katıldı.

Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Bü-

yük Ödülü sahibi yapımcı ve yönetmen 
Mesut Uçakan, Yazar ve Senarist Ahmet 
Tezcan, sinema ve televizyon dizilerinin 
başarılı oyuncuları Eser Eyüboğlu, Burak 
Haktanır, Emel Dede, Burçak Kabadayı, 
Yüksel Ünal, Mehmet Kefli, yapımcı ve 
yönetmen Mustafa Uğur’un katılımla-

rıyla renk kattığı törene ayrıca, ödülünü 
almak üzere Kırgızistan ve Türkiye’den 
sinema dünyasına emek kısa film yönet-
menleri katıldı.

Törende, ulusal ve uluslararası iki kate-

goride 11 dalda 22 ödül ve sendikacı gö-

zünden kategorisinde de üç ödül sahip-

lerini buldu. Ödül törenin açılışında aziz 
şehitlerimizin anısına saygı duruşunda 
bulunularak İstiklal Marşı okundu.

“GÜZEL ÇALIŞMALAR İÇİN 
TEŞEKKÜR EDİYORUM”

Ödül töreninde konuşan Genel Başka-

nımız Arslan, “HAK-İŞ olarak emeği, sa-

natla buluşturma maceramızın onuncu 
yılındayız. Aslında bütün çabamız, gay-

retimiz emekle mücadelemizi değişik 
alanlarda da güçlendirmek, bu mücade-

leyi değişik alanlara taşımaktır. Buradaki 
emeği, mücadeleyi, çabayı asla unuta-

mayız. Kültür-Sanat Komitesi Başkanı-
mız ve ekibine bu güzel çalışmalar için 
teşekkür ediyorum” diye konuştu.

“EMEK EN KIYMETLİ 
DEĞERİMİZDİR”

Arslan, medeniyetimizde ve değerleri-
mizde emeğin en kıymetli değer oldu-

ğuna vurgu yaparak, “HAK-İŞ olarak, 
sanat ve emeği buluşturmayı ve sanat 
üzerinden emeğe bakmayı bu çabamı-
zın bir ürünü olarak görüyor ve bunu 
başarmaya çalışıyoruz. Bizler 10 yıl-
lık zaman içerisinde başardıklarımızın 
daha fazlasını başarmaya çalışıyoruz” 
şeklinde konuştu.

“HAK-İŞ OLARAK HAYALLERİMİZ 
VAR”

Genel Başkanımız Mahmut Arslan, HAK-
İŞ Kültür ve Sanat Komitesi’nin 10 yıllık 
başarılarına değinerek, bu güne kadar 
yarışmaya 30 binden fazla filmin katıldı-
ğını belirtti. Arslan, HAK-İŞ Konfederas-

yonu olarak emeği ve emekçinin sesini 
sinemaya aktaran bir film çalışması ha-

yalleri olduğunu ifade ederek, “Acaba 
emeği ve emekçinin sesini sinemada 
bir başarı öyküsü nasıl ortaya koyabilir 
miyiz? Acaba kısa film çekimi dahil film 
çekimi konusunda üyelerimizi yetiştirip 
bu alanda mesleki eğitim verebilir mi-
yiz? Daha fazla kültür-sanat deyip, başta 
tiyatro çalışmaları olmak üzere kültürel 
alanda üyelerimizi yetiştirebilir miyiz? 

Sinema ve sanat dünyası HAK-İŞ 10. Uluslararası Kısa Film Yarışmasında bir araya geldi. 
207’si Türkiye’den olmak üzere ulusal ve uluslararası iki ayrı kategoride 11 dalda toplam 

22 ödülün verildiği, 114 ülkeden 4 bin 97 filmin başvuru yaptığı yarışmaya yurt içi ve 
yurt dışından yüksek katılım dikkat çekti.
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Bunlar hedeflerimiz bu hedeflere ulaş-

mak adına samimiyetle çaba gösteriyo-

ruz” diye konuştu.

“HER BİR FİLM BİZLERİ BAŞKA 
DÜNYALARA GÖTÜRÜYOR”

Arslan, her bir filmin izleyenleri başka 
bir dünyaya götüren gizemli bir etkiye 
sahip olduğunu ifade ederek, “Her bir 
filmde karşılaştığımız tablo bizi başka 
bir dünyaya götürüyor. 3-5 dakika da 
olsa kısa bir filmde verilmesi gereken 
mesajı en doğru şekilde veren ve bizleri 
başka yerlere götüren yapımcılarımıza, 
rol alan oyuncularımıza, bize bunları 
ulaştıran yönetmenlerimizi ve tüm si-
nema emekçilerine teşekkür ediyorum. 
Bu organizasyonumuzda bizlerle birlikte 
olan, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı 
Ahmet Misbah Demircan’a, sanatçıları-
mıza, yönetmenlerimize, oyuncularımı-
za ve tüm katılımcılarımıza HAK-İŞ adına 
bir kez daha teşekkür ediyorum” dedi.

“SİNEMA ÜZERİNDEN TÜM 
DÜNYAYA ULAŞABİLİRİZ”

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ah-

met Misbah Demircan, kültürü anlat-
makta en etkin mecranın sinema oldu-

ğunu vurgulayarak, “Sinema üzerinden 
tüm dünyaya ulaşmak mümkündür. Bü-

tün kurumlar bunlara sahip çıkarsa kül-
türümüzü aktarmakta bir o kadar kolay 
olacaktır. HAK-İŞ konfederasyonumuz 
10 yıldır bu işi değerli Genel Başkanımız 
Mahmut Arslan’ın liderliğinde yapıyor, 
ben kendisini bir kez daha alkışlamak 
istiyorum. HAK-İŞ konfederasyonunun 
kısa film yarışmaları üzerinden böyle bir 
yolculuğa çıkması takdire şayan bir du-

rumdur. Sağ olsunlar, var olsunlar, Allah 
razı olsun, yolunuz açık olsun” dedi.

HAK-İŞ Kültür-Sanat Komitesi Başkanı 
Birsen Çiçek Odabaşı, sanatın yaşamın 
bir parçası olduğunu, sanatçıların dün-

yada olup bitenlere karşı kayıtsız kalma-

dığını ve sanatın etkili gücünü kullanarak 
toplumun geniş kesimlerinin dikkatini 
çekmeyi başardığını bir kez daha gör-
düklerini belirtti.

Odabaşı, “HAK-İŞ Kültür Sanat Komitesi 
olarak, bize emanet edilen her filmi bü-

yük bir titizlikle inceledik. Her bir filmin 
içindeki emeği gördük. Bu yıl yarışma-

mıza Polonya’dan Bangladeş’e, Ameri-
ka’dan Suudi Arabistan’a, İngiltere’den 
Panama’ya, Almanya’dan Küba’ya, İs-

panya’dan Kazakistan’a, Portekiz’den 
Malavi, Burundi ve Senegal’e kadar 114 
ülkeden 4.097 filmle katılım oldu” diye 
konuştu. Konuşmaların ardından ‘Eme-

ğe Saygı’ temalı HAK-İŞ 10. Uluslararası 
Kısa Film Yarışmasında ödüle layık gö-

rülen eser sahipleri ödülleriyle buluş-

tu. 114 ülkeden 4.097 filmin başvuru 
yaptığı yarışmada ulusal ve uluslararası 
alanda 11 kategoride ve ayrıca Sendikacı 
Gözünden kategorisinde ödüller verildi.
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ARSLAN, OLEYİS SENDİKASI’NIN  
14. GENEL KURULU’NA KATILDI

Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 18 
Aralık 2021 tarihinde HAK-İŞ bağlı Ole-

yis Sendikası’nın 14. Olağan Genel Ku-

rulu’na katıldı.

Genel Kurula; Genel Başkanımız Mah-

mut Arslan, HAK-İŞ Genel Başkan Yar-
dımcısı ve Sendikamız Genel Başkan 
Vekili Av. Hüseyin Öz, Genel Başkan 
Yardımcımız Mehmet Keskin, HAK-İŞ 
Genel Başkan Yardımcıları Dr. Osman 
Yıldız ve Mehmet Şahin, Genel Sekre-

ter Vekilimiz Av. Oğuz Aksoy, HAK-İŞ 
Genel Sekreteri Eda Güner, HAK-İŞ’e 
bağlı sendikaların Genel Başkanları, 
Türkiye Oleyis Sendikası Yönetim Ku-

rulu üyeleri ve Türkiye Oleyis Sendikası 
delegeleri katıldı.

Divan Üyeliğini Genel Başkan Yardım-

cımız Mehmet Keskin’in yaptığı Genel 
Kurulda konuşan Genel Başkanımız 
Mahmut Arslan genel kurulun hayırlı 
olması dileğinde bulunarak, “OLEYİS 
sendikamızın tarihi yürüyüşü, Türkiye 
sendikal hareketinin tarihi yürüyüşü-

ne benziyor. 75 yılı deviren bu sendi-
kamızın kuruluşundan bugüne kadar 
her türlü zorluğa rağmen bugünlere 

taşıyan, bugün de aynı anlayışla, aynı 
heyecanla yoluna devam etmesinden 
dolayı kendilerini bir kez daha tebrik 
ediyorum” diye konuştu.

“BURASI SİZİN YUVANIZ”

HAK-İŞ Konfederasyonu’nun Türkiye 
OLEYİS sendikasının otel lokanta işko-

lunun en büyük sendikası olması husu-

sunda büyük çaba sarf ettiğini belirten 
Arslan, “Mevzuat değişikliğinde bizler-
den koparılan mensuplarımızı yeniden 
HAK-İŞ ve OLEYİS Sendikamız çatısı al-
tında toplanmaya davet ediyorum. Bu-

rası sizin yuvanız. Yaptığınız tarihi mü-

cadelenin, tarihi yürüyüşün en önemli 
kilometre taşlarından birisi olan Kredi 
Yurtlar mücadelemizi kaldığı yerden 
ileriye taşımamız gerekiyor. Sizinle olan 
ilişkileri sadece hukuki bir ilişki olarak 
görenlere gereken cevabı verme zama-

nının geldiğini düşünüyorum” dedi.

“TARİHİ BİR GÜN YAŞIYORUZ” 

Arslan, Genel Kurulun yeni bir başlan-

gıç olacağına dikkat çekerek, “Bugün 
OLEYİS Sendikamızın tarihi yürüyüşü-

nün önemli bir noktasındayız. Bu yeni 

Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 18 Aralık 2021 tarihinde HAK-İŞ bağlı  
Oleyis Sendikası’nın 14. Olağan Genel Kurulu’na katıldı.
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başlangıcın içini arkadaşlarımız kongre 
sonrasında dolduracaklar. HAK-İŞ ve 
bağlı sendikalarımız olarak destek ve 
katkılarımızı vermeye devam edeceğiz. 
OLEYİS sendikamızı kendi iş kolunda 
öncü ve lider yapacağız” şeklinde ko-

nuştu.

“OLEYİS SENDİKAMIZ BÜYÜK BİR 
MÜCADELE BAŞLATTI”

HAK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Dr. 
Osman Yıldız, OLEYİS sendikasının tari-
hi yürüyüşü hakkında bilgiler vererek, 
“OLEYİS sendikamız uzunca bir süre 
önce milli ve manevi değerlere saldırı-
yı içeren sendikal anlayışa karşı büyük 
bir mücadele başlattı. Bu belgeyi bütün 
Türkiye’de herkesin dikkatine sunma-

mıza rağmen maalesef büyük bir sessiz-

lik ve her belgeyi görende üç maymunu 
oynama durumu söz konusu oldu. HAK-
İŞ ve OLEYİS olarak bizler sendikacılığı 
ve sendikal mücadeleyi doğruyu bildiği-
miz ve doğruya inandığımız için yapıyo-

ruz. Buna inanarak, bütün benliğimizle 
bütün faaliyetlerimizde, söylemlerimiz-

de bunu gerçekleştiriyoruz” dedi.

“BU BİR ONUR MÜCADELESİDİR”

Yıldız, salonu dolduran coşkulu kalaba-

lığa seslenerek, “Bu salonda bütün de-

legelerden, bütün üye arkadaşlarımız-

dan ve işçilerimizden OLEYİS’in verdiği 
mücadeleyi en önde sürdürmeye davet 
ediyorum. Bu mücadele bir onur müca-

delesidir. OLEYİS nasıl bugüne kadar yo-

luna güçlenerek devam ettiyse, bugün 
de bu başarıyı daha da ileriye götüre-

cektir. Burada genel başkanımız Vedat 
Böke olmak üzere yönetim kurulumuzu 
kutluyor, HAK-İŞ Konfederasyonu ola-

rak Genel Kurulumuzun hayırlı olmasını 
diliyorum” diye konuştu.

“İŞKOLUMUZUN EN BÜYÜK 
SENDİKASI OLACAĞIZ”

Vedat Böke, “OLEYİS olarak mağdur-
ların yanında olacağız, HAK-İŞ’in haklı 
mücadelesinde, çizdiği yolda sonuna 
kadar mücadele edeceğiz. Kardeş sen-

dikalarımızın desteğiyle örgütlenmeye 
hız vereceğiz. OLEYİS Sendikamız ola-

rak, vatanı, milleti ve bayrağı için mü-

cadele vermeye ve OLEYİS olarak aynı 
çizgide kalmaya devam edeceğiz” diye 
konuştu.
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GENEL BAŞKAN VEKİLİMİZ ÖZ, ENERJİ İŞ 
SENDİKASI’NIN 3. OLAĞAN GENEL KURULUNA KATILDI

HAK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı ve 
Sendikamız Genel Başkan Vekili Av. 
Hüseyin Öz, 25 Aralık 2021 tarihinde, 
HAK-İŞ’e bağlı Enerji İş Sendikası’nın 3. 
Olağan Genel Kuruluna katıldı.

İstanbul’da gerçekleştirilen Genel Ku-

rula; HAK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı 
ve Sendikamız Genel Başkan Vekili Av. 
Hüseyin Öz, Enerji İş Sendikası Genel 
Başkanı Mahmud Altunsoy, İstanbul 
1 No’lu Şube Başkanımız Mustafa 

Canpolat, İstanbul 2 No’lu Şube Başka-

nımız Abdullah Kaya, İstanbul 5 No’lu 
Şube Başkanımız Mustafa Şişman, İs-

tanbul 7 No’lu Şube Başkanımız Niza-

mettin Yurul, İstanbul 10 No’lu Şube 
Başkanımız Ahmet Şimşek, İstanbul 12 
No’lu Şube Başkanımız Ramadan Ay-

gün, HAK-İŞ’e bağlı Sendikaların Genel 
Başkan ve yöneticileri ile Enerji İş Sen-

dikası delegeleri katıldı. Genel Kurulda 
HAK-İŞ’i temsilen bir konuşma gerçek-

leştirilen HAK-İŞ Genel Başkan Yardım-

cısı ve Sendikamız Genel Başkan Vekili 
Av. Hüseyin Öz, Enerji İş Sendikasının 
kuruluşundan bugünlere gelmesine 
kadar emeği geçenlere teşekkür etti.

Enerji İş’ Sendikasının enerji gibi zor 
bir sektörde sendikal değişimin fitili-
ni ateşlediğini ifade eden Öz, “Bugün 
Enerji İş kendi işkolunda önemli bir 
yere sahiptir. Enerji-İş Sendikamız Tür-
kiye’nin 81 iline uzanan üye potansiyeli 
ile binlerce enerji işçisinin hayatına do-

kundu. Bu bizi gururlandırıyor” dedi.

ÖZ: “ENERJİ İŞ, ÖRGÜTLENME 
KABİLİYETİ YÜKSEK VE DİNAMİK 
BİR SENDİKAMIZDIR”

Enerji sektöründe 250 bin emekçinin 
bulunduğunu ancak pek çok iş yerin-

de örgütlülüğün olmadığını ifade eden 
Genel Başkan Vekilimiz Öz, “Konfede-

rasyonumuzun genç sendikalarından 
biri olan Enerji İş, örgütlenme kabiliyeti 
yüksek ve dinamik bir sendikamızdır. 
Enerji İş Sendikamız 2013 yılında ku-

HAK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı ve Sendikamız Genel Başkan Vekili Av. Hüseyin Öz,  
25 Aralık 2021 tarihinde, HAK-İŞ’e bağlı Enerji İş Sendikası’nın 

3. Olağan Genel Kuruluna katıldı.
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rulmuş olmasına rağmen iki yıl içinde, 
2015’te, aşılamaz denilen barajı yıka 
yıka aştı.  Fakat pek çok üyesinin işkolu 
değişikliğinden dolayı farklı iş kollarına 
aktarılma sebebiyle, elde etmiş olduğu 
başarısı elinden alındı. Enerji İş Sendi-
kamız genç, enerjik, dinamik yapısıyla 
bu başarısını en kısa zamanda tekrar 
elde edecektir” şeklinde konuştu.

“HAK-İŞ BU ÜLKENİN 
EMEKÇİLERİNİN SİGORTASIDIR”

HAK-İŞ Yönetimi olarak, Enerji İş’i daha 
ileriye taşımak için bütün çabamızı or-
taya koyuyoruz diyen Genel Başkan Ve-

kilimiz Öz, sözlerine şöyle devam etti: 
“HAK-İŞ bu ülkenin emekçilerinin sigor-
tasıdır. 20 ayrı işkolunda örgütlü, güçlü 
ve etkin bir konfederasyonuz. Bizler bü-

tün emekçilere ulaşma mecburiyetimi-
zin sorumluluğu ve bilincini taşıyoruz. 
Ülkemizin dört bir yanında çalışmakta 
olan enerji işçilerin umudunu hep bir-
likte yeşerteceğiz. Enerji işkolunda ça-

lışan tüm emekçilerin güçlerini Enerji 
İş’te birleştirmelerini istiyoruz.”

ALTUNSOY: “SENDİKAMIZIN 
GELECEĞİNİ DAVA 
ARKADAŞLARIMIZLA 
TASARLAYACAĞIZ”

Enerji işkolunda 50 yıllık tekeli kırarak 
bir ilke imza attıklarını belirten Enerji 
İş Sendikası Genel Başkanı Mahmud 
Altunsoy, “Sendikamız, taşıdığı misyo-

nun gereklerini daha güçlü ve kararlı bir 
şekilde gerçekleştirmek üzere, gelecek 

4 yıllık programını 3. olağan genel kuru-

lunda dava arkadaşları ve paydaşlarıyla 
birlikte tasarlayacaktır” dedi.

“SENDİKAL HAREKETİMİZ 
KELEBEK ETKİSİ GÖSTERECEK”

Sendikacılık tasavvurumuz, 250 bin 

enerji emekçimizin yanı sıra küresel 
sorumluluklarımızı da bizlere yükle-

mektedir diyen Altunsoy: “Sendikal ha-

reketimizin dürüst, şeffaf, adil ve ilkeli 
yürütülmesi kelebek etkisi gösterecek 
ve emekçilerin yaralarına merhem ola-

caktır” şeklinde konuştu.
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HAK-İŞ, FİLİSTİN’İN YARALARINI SARMAYA DEVAM EDİYOR
HAK-İŞ, İsrail saldırıları karşısında zor günler geçiren Filistinli kardeşlerimiz için yardımlarına 
devam ediyor. İsrail’in gerçekleştirdiği son saldırıların ardından zarar gören ve mağdur olan 

ailelere destek olmak amacıyla HAK-İŞ tarafından Gazze’ye gıda yardımında bulunuldu.
HAK-İŞ’in ikili işbirliği içerisinde olduğu Gazze PGFTU Konfederasyonu  

(PGFTU) aracılığıyla 558 aileye gıda kolisi dağıtımı gerçekleştirildi.

GENEL BAŞKAN VEKİLİMİZ ÖZ,  
EMD ALTIN KALEM ÖDÜL TÖRENİNE KATILDI

HAK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı ve 
Sendikamız Genel Başkan Vekili Av. 
Hüseyin Öz, 13 Aralık 2021 tarihinde 

Ekonomi Muhabirliği Derneği (EMD) 
tarafından düzenlenen “12. Altın Ka-

lem” Ekonomi Basını Başarı Ödülleri 

törenine katıldı. Genel Başkan Vekili-
miz Öz’e Kurumsal İletişim Daire Baş-

kanımız Sami Sandal ve HAK-İŞ Basın 
Müşaviri Birsen Çiçek Odabaşı eşlik 
etti. Genel Başkan Vekilimiz Av. Hüse-

yin Öz törende, Gazete Röportaj dalın-

da “Orta Gelir Tuzağından Kurtulmak 
İçin Dört İstanbul Lazım” başlıklı rö-

portajıyla ödül alan Ticaret Gazetesin-

den Seda Gök’e ödülünü takdim etti.

Genel Başkan Vekilimiz Öz, Genel Baş-

kanımız Mahmut Arslan adına EMD 
tarafından verilen teşekkür plaketini 
EMD Yönetim Kurulu Üyesi ve Sabah 
Gazetesi Ekonomi Muhabiri Hazal 
Ateş’ten aldı.

HAK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı ve Sendikamız Genel Başkan Vekili Av. Hüseyin Öz,  
13 Aralık 2021 tarihinde Ekonomi Muhabirliği Derneği (EMD) tarafından düzenlenen  

“12. Altın Kalem” Ekonomi Basını Başarı Ödülleri törenine katıldı.
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GENÇ KADIN EMEKÇİLERİN YAYGIN ÖĞRENME 
YOLUYLA GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ 

EĞİTİM PROGRAMI YAPILDI

Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 4 
Ekim 2021 tarihinde Konfederasyonu-

muz HAK-İŞ’in koordinatörlüğünde, 
Avrupa Birliği’nin Erasmus+ programı 
kapsamında yürütülmekte olan “Genç 
Kadın Emekçilerin Yaygın Öğrenme Yo-

luyla Güçlendirilmesi Proje’mizin” eği-
tim programına katıldı. Programa Genel 
Başkanımız Mahmut Arslan, Proje Ko-

ordinatörü ve HAK-İŞ Genel Sekreteri 
Eda Güner, Bulgaristan Taşıma İşçileri 
Federasyonu (FTTUB), Fransa COJEB 
International, Arnavutluk Emek Hakları 
Merkezi (CLR-AL) temsilcileri, projenin 
yerel ortağı Ankara Yıldırım Beyazıt Üni-
versitesi temsilcileri, akademisyenler, 
HAK-İŞ’e bağlı sendikaların temsilcisi 
gençler ve kadınlar ile HAK-İŞ uzmanları 
ve basın mensupları katıldı.
“PROJE YAPMAK KONUSUNDA 
İDDİALI BİR ÖRGÜTÜZ”
Genel Başkanımız Mahmut Arslan, dü-

zenlenen programın açılışında yaptığı 
konuşmada, genç kadın emekçilere yö-

nelik yürütülen projeler ve gündeme 
ilişkin değerlendirmelerde bulundu. 
Arslan, “HAK-İŞ olarak proje yapmak 
konusunda iddialı bir örgütüz. HAK-İŞ, 
gerek AB fonlarından, gerek ülkemizde 
Ulusal Ajans başta olmak üzere, Çalışma 
ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve çeşitli 
kurumlardan proje karşılığı destek alan 
ve bugüne kadar yaptığı faaliyetlerle 
Türkiye’de ve uluslararası arenada en 
önde yer alan bir konfederasyondur. 
100’ün üzerinde projeyi başarılı bir şe-

kilde sonuçlandırmış bir konfederasyon 

olarak, her projemizin sürdürülebilir ol-
ması bizim açımızdan çok kıymetli” diye 
konuştu.
“GENÇLERİMİZLE İLGİLİ ÖNEMLİ 
KARARLAR ALDIK”
Arslan, bugünü ve geleceği planlamak 
üzere HAK-İŞ Genel Kurulları’nda genç-

likle ilgili çok önemli kararlar alındığını 
belirterek, “Bu kararlar aslında bizim 
2019-2023 yılı faaliyet planlarımızı ve 
hedeflerimizi ortaya koymuştur. HAK-
İŞ olarak gençlerimizin sendikal müca-

deleye dahil edilmesini amaçlıyoruz. 
Ayrıca gençlerimizin kendilerini daha 
güçlü hissedecekleri alanlarda onlara 
yeni ufuklar açmayı, yeni bilgilerle güç-

lendirmeyi ve bu bilgileri kullanabilecek 
olgunluğa eriştirebilmeyi sağlamayı he-

defliyoruz” dedi.
“KLASİK SENDİKAL ANLAYIŞ SON 
BULDU”
Türkiye’de olduğu gibi bütün dünyada 
sendikal hareketin 19 ve 20. yüzyıl kla-

sik anlayışını büyük ölçüde terk ettiğini 

belirten Arslan, “21. yüzyılı anlamamız, 
var olmamız ve bu yüzyılda kendimizi 
etkin, güçlü bir hale getirmemiz gere-

kiyor. Bütün ezberlerimizi, tarihsel ola-

rak bize öğretilen sendikal yaklaşımları 
yeniden gözden geçirmek zorundayız. 
HAK-İŞ, işte tam da bunu yapıyor” şek-

linde konuştu.
“GELECEĞİMİZİ BİRLİKTE İNŞA ETMEK 
GİBİ BİR MECBURİYETİMİZ VAR”
Sendikal mücadeleyi işçilerle birlikte 
yapılan mücadelenin ötesine taşıyan bir 
anlayışla hareket ettiklerini belirten Ge-

nel Başkanımız Mahmut Arslan, “Sen-

dikal mücadele yapan sendikacıların 
eğitilmesinden, yeni bilgilerle güçlendi-
rilmesinden başlayarak, sendikacıların 
geleceği doğru okuyarak, doğru hedef-
ler etrafında toplanıp, geleceğimizi bir-
likte inşa etmek gibi bir mecburiyetimiz 
var. Genç kadın ve erkek sendikacıların, 
çalışanların bu konuda yeni bir kısım 
yaklaşımlara, bilgilere ihtiyacı var” dedi.

Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 4 Ekim 2021 tarihinde Konfederasyonumuz HAK-İŞ’in 
koordinatörlüğünde, Avrupa Birliği’nin Erasmus+ programı kapsamında yürütülmekte 
olan “Genç Kadın Emekçilerin Yaygın Öğrenme Yoluyla Güçlendirilmesi Proje’mizin” 

eğitim programına katıldı.
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“SENDİKAL MÜCADELE, KOLEKTİF BİR 
AKLI VE DAYANIŞMAYI GEREKTİRİYOR”
Genç sendikacıların yeni hedefleri ve 
beklentileri olduğuna dikkat çeken Ars-

lan, “Onların bizim baktığımız pencere-

den bakmadıklarının farkındayız ama 
aynı zamanda bizler birlikte bir mücade-

leyi başarmak zorundayız. Sendikal mü-

cadele kolektif bir aklı ve dayanışmayı 
gerektiriyor. Bize düşen, konfederasyo-

numuz ve bağlı sendikalarımızda genç 
kardeşlerimizin sendikal mücadeleye 
dahil edilmesi ve özellikle kadın çalışan-

ların sendikal mücadelede daha etkin 
yer almasını sağlamaktır” diye konuştu.
“PANDEMİ SÜRECİNDE BİRÇOK 
PROJEMİZİ HAYATA GEÇİRDİK”
Arslan, HAK-İŞ Konfederasyonu’nda sa-

dece gençlik projelerinin gerçekleştir-
mediğini, pandemi döneminde uluslara-

rası alanda birçok projeyi gerçekleştiren 
ender kuruluşlardan biri olduğuna dik-

kat çekti. 
Arslan, pandeminin bütün dünyayı etkisi 
altına alarak çalışanlar üzerinde olum-

suz etkiler bıraktığını hatırlatarak, “Bu 
salgının en büyük mağdurları da ne ya-

zık ki çalışanlarımız oldu. HAK-İŞ olarak, 
ITUC’un yapmış olduğu bir araştırmada 
dünyada yaklaşık 200 milyon işçinin işini 
ve aşını kaybedeceği açıklamaları karşı-
sında bizim de bir takım korkularımız ve 
endişelerimiz vardı. Bu, ne yazık ki pek 
çok ülkede başımıza geldi” şeklinde ko-

nuştu.
“ORTAK HEDEFLER ORTAYA KOYDUK”
Arslan, Türkiye’de pandeminin en sıcak 
dönemlerinde hükümet, konfederas-

yonlar ve işverenlerin birlikte ortak bir 
dizi hedefler ortaya koyduklarına dik-

kat çekerek, “Pandemi süresi içerisinde 
işten çıkarılmanın yasaklanması, kısa 
çalışmadan yararlanamayanlar için üc-

retsiz izin ve kısa çalışma ödeneğinden 
geniş kitlelerin yararlanabilmesi gibi ko-

nularda çalışmalar yürüttük. Bunlar so-

runların çözümüne yetmedi ama çalış-

ma hayatına ciddi şekilde nefes aldırdı. 
Türkiye’de pandeminin en ağır hissedil-
diği dönemlerde mümkün olduğu kadar 
çalışanların en az zararla bu süreci atlat-
malarına önemli katkı sağladık ve bunu 
büyük bir ölçüde başardık. Binlerce yurt-
taşımızı ve çalışanlarımızı kaybettik, ha-

len pandeminin ateşini söndüremedik 
ama bir taraftan da bu ateşin sönmesi 
için çabalarımızı da eksik etmiyoruz” 
dedi.

“TOPLUMSAL BİR SORUNLA KARŞI 
KARŞIYAYIZ”
Salgınla mücadelede en etkin yol olan 
aşılamanın önemine dikkat çeken Ars-

lan, “Toplumdan izole edilmiş ve top-

lumsal hayata ve çalışma hayatına dahil 
olmayan bir kişinin aşı olup olmama ko-

nusundaki tercihine saygı gösteriyoruz. 
Ama çalışma hayatının içinde ve bizlerle 
birlikte olan birisinin aşı karşıtlığı görü-

şü kişisel bir yaklaşımın çok ötesindedir. 
Burada toplumsal bir sorunla karşı karşı-
yayız demektir. HAK-İŞ olarak bu hassas 
dengeyi iyi biliyor ve gözetiyoruz” diye 
konuştu.
“AŞIYA ULAŞIMDA BÜYÜK 
ADALETSİZLİK YAŞANIYOR”
Aşıya ulaşım konusunda yoksul ülkelerin 
büyük bir adaletsizlik yaşadığını ve halen 
100’ün üstünde ülkenin aşıya ulaşama-

dığını ifade eden Arslan, yoksul ülkelerin 
aşıya erişiminde karşılaştığı durumun 
insanlığın yüz karası olduğunu belirtti. 

Arslan, “Cumhurbaşkanımız Recep Tay-

yip Erdoğan’ın bir hedefi var. Türkiye’nin 
iki aşısı 3. faz aşamalarını tamamlamak 
üzere. Bu aşıların yılsonuna kadar seri 
üretime geçmesini bekliyoruz. Bütün 
insanlığa bu aşıyı ulaştırmak konusun-

da Cumhurbaşkanı’mızın taahhüdü var. 
Zengin ülkelerin bu konuda daha çok 
hassasiyet geliştirmelerini istiyoruz” 
dedi.

“BİZ, KENDİMİZLE YARIŞIYORUZ”
HAK-İŞ Konfederasyonu’nun uluslararası 
arenada gençlik ve kadın komitelerinde 
etkin bir şekilde yer aldığını hatırlatan 
Arslan, “HAK-İŞ bu konuda da diğer kon-

federasyonlardan önde ve ileri bir nok-

tada durmaktadır. Biz kendimizle yarışı-
yoruz” diye konuştu.
“BU PROJEMİZ BU 
ORTAKLIKLARIMIZIN EN GÜZEL 
ÖRNEKLERİNDEN BİRİSİ”
Proje Koordinatörü ve HAK-İŞ Konfe-

derasyonu Genel Sekreteri Eda Güner, 
“HAK-İŞ olarak her zaman uluslararası 
ortaklıklara çok önem veren ve başarı ile 
uygulayan bir kuruluş olduk. Bu proje-

miz de bu ortaklıklarımızın en güzel ör-
neklerinden birisi. Bugün burada Arna-

vutluk, Fransa, Bulgaristan ve ülkemiz-

den birçok katılımcımızla bir aradayız. 
Projemizde kıymetli akademisyenlerimiz 
ve HAK-İŞ uzmanlarımız ile eğitim mo-

düllerinin uygulamasını bugün burada 
gerçekleştireceğiz” diye konuştu.
HAK-İŞ Genel Merkezi’nde 04-08 Ekim 
2021 tarihleri arasında 5 gün süreyle 
devam edecek eğitim programının ilk 
günü, “İşin Geleceği ve Sendikal Hare-

ket” konusunda Prof. Dr. Ali Yazıcı tara-

fından katılımcılara bilgi verilmesiyle son 
buldu.
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Genel Başkanımız Mahmut Arslan, AFL-CIO’nun Başkanı Richard Trumka’nın vefatından 
duyduğu üzüntüyü belirterek, “HAK-İŞ Konfederasyonu adına tüm AFL-CIO üyelerine ve 

ailesine en içten taziyelerimi sunarım” dedi. 
Arslan, AFL-CIO Yönetimine gönderdiği taziye mektubunda şunları kaydetti:

ARSLAN’DAN AFL-CIO’YA TAZİYE MEKTUBU

“AFL-CIO Yönetimine,  

Değerli Meslektaşlarım, 

Başkanınız Richard Trumka'nın vefat haberini büyük 

bir üzüntüyle öğrendim. HAK-İŞ Konfederasyonu 

adına tüm AFL-CIO üyelerine ve ailesine en içten 

taziyelerimi sunarım. 

Bay Trumka, sadece Amerika Birleşik 

Devletleri'ndeki sendikaların değil, aynı zamanda 

Uluslararası sendikal hareketin de  

yönlendirici gücüydü. 

Her yerde işçilerin yaşamlarını iyileştirmeye yönelik 

olumlu ve etkileyici yaklaşımıyla tanınıyordu.  

Onu şahsen tanıdığım için kendimi onurlu ve şanslı 

buluyorum. Bay Trumka, HAK-İŞ ve  

AFL-CIO ilişkilerine ve HAK-İŞ’in uluslararası 

alandaki çalışmalarına değer veren bir Başkandı. 

Sizden en derin taziyelerimi kabul etmenizi ve 

aynısını sevgili ailesine de iletmenizi rica ederim.”
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ARSLAN, JAPONYA İŞÇİ SENDİKALARI 
KONFEDERASYONU (RENGO) İLE VİDEO KONFERANS 

YÖNTEMİYLE BİR ARAYA GELDİ

Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 
8 Eylül 2021 tarihinde Japonya İşçi 
Sendikaları Konfederasyonu (RENGO) 
Başkanı Rikio Kozu, Asya Pasifik eski 
Genel Sekreteri ve RENGO Genel Baş-

kan Baş Danışmanı Noriyuki Suzuki ve 
Politikalar Bölüm Başkanı Masahiro 
Yamao ile video konferans yöntemiyle 
bir araya geldi.

Toplantıya Genel Başkanımız Mahmut 
Arslan, HAK-İŞ Genel Sekreteri Eda 
Güner ve HAK-İŞ Dış İlişkiler Koordina-

törü Merita Jegeni Yıldız katıldı.

“JAPONYA’YI TEBRİK EDİYORUM”
Arslan, Tokyo’da 23 Temmuz’da başla-

yan 2020 Yaz Olimpiyat Oyunları’nda 
Japonya’nın büyük bir başarı göster-
diğini hatırlatarak, “Bu yıl düzenlenen 
olimpiyatlarda Japonya’nın büyük ba-

şarısını, ev sahibi olarak gösterdikleri 
titizlik ve misafirperverliği ve büyük 
bir organizasyonu başarı ile gerçek-

leştirmenizden dolayı sizleri ve Japon 

halkını tebrik etmek istiyorum” dedi.

“SALGINLA MÜCADELEDE 
İŞBİRLİĞİMİZİ ARTIRMALIYIZ”
Arslan, HAK-İŞ Konfederasyonu’nun 
bütün dünyayı etkisi altına alan Ko-

vid-19 salgını konusunda ulusal ve 
uluslararası düzeyde yürüttüğü çalış-

malara değinerek, salgınla mücade-

lede her iki ülkenin birlikte hareket 
etmesi gerektiğine vurgu yaptı. Ars-

lan, “Kovid-19 salgını ile ilgili ülkelerin 
yaptıkları çalışmaları yakından takip 
ediyoruz. HAK-İŞ olarak hem ulusal, 
hem de uluslararası düzeyde dayanış-

mamızı daha da artırmamız gerektiği-
ni, Kovid-19 konusunda mücadelede 
işbirliğimizin daha da geliştirilmesini 
istiyoruz” diye konuştu.

“YOKSUL ÜLKELER AŞIYA 
ULAŞAMIYOR”
Yoksul ülkelerde görülen vakaların gi-
derek arttığını ve birçok ülkede aşıya 
ulaşılamadığı için masum insanların 

salgından dolayı hayatlarını kaybetti-

ğini belirten Arslan, “G-20 ülkelerinin, 
bütün yoksul ülkelerin aşıya ulaşımı 
konusunda önemli adımlar atmasını, 
bunun uluslararası bir organizasyonla 
gerçekleştirilmesi gerektiğinin altını ıs-

rarla çizmek istiyorum. Kovid-19 salgı-
nı sadece ulusal düzeyde yapılan mü-

cadele ve tedbirlerle başarılacak bir iş 
değil. Bütün insanlığa yetecek bir aşı 
ve bütün insanlığı kapsayacak bir mü-

cadele yapılması gerekiyor” şeklinde 
konuştu. Arslan, yoksul ülkelerin aşıya 
daha kolay ulaşmalarının sağlanması 
konusunun ITUC İcra Kurulu gündemi-
ne alınması talebini dile getirdi.

KOZU: “SİZLERİ İYİ GÖRDÜĞÜM İÇİN 
ÇOK MUTLUYUM”
Rikio Kozu, Genel Başkanımız Mahmut 
Arslan’ın Kovid-19 hastalığına yaka-

landığından dolayı büyük bir üzüntü 
duyduğunu ifade ederek, “Öncelikle 
bu kadar zor bir zamanda, sizin de Ko-

vid-19 hastalığını geçirmenizden dola-

yı çok üzgünüm, sizleri iyi gördüğüm 
için çok mutluyum ve bundan sonra 
da iyi olmanızı diliyorum. Kovid-19 
bütün dünyada tüm ülkelerin hem 
ekonomilerini, hem de işçilerini ciddi 
olarak yaraladı” diye konuştu.

Görüşmede ayrıca sendikal faaliyetler, 
Konfederasyonlar arasındaki işbirliği-
nin artırılması, ITUC ve ITUC AP çerçe-

vesinde işbirliğinin güçlendirilmesi ko-

nularında görüş alışverişinde bulundu.

Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 8 Eylül 2021 tarihinde Japonya İşçi Sendikaları 
Konfederasyonu (RENGO) Başkanı Rikio Kozu, Asya Pasifik eski Genel Sekreteri ve 
RENGO Genel Başkan Baş Danışmanı Noriyuki Suzuki ve Politikalar Bölüm Başkanı 

Masahiro Yamao ile video konferans yöntemiyle bir araya geldi.
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GENEL BAŞKANIMIZ ARSLAN, AMMAN’DA 
TEMASLARDA BULUNDU

AMMAN’DA SALT TÜRK ŞEHİTLİĞİ ANITI’NI ZİYARET

Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 
HAK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı ve 
Sendikamız Genel Başkan Vekili Av. Hü-

seyin Öz ile birlikte Ürdün’ün başkenti 
Amman’da temaslar bulundu. Arslan’a 
Kurucu Başkanımız ve HAK-İŞ Kudüs 

Komitesi Başkanı Hüseyin Tanrıverdi ve 
HAK-İŞ Dış İlişkiler Uzmanı Ahmet Hal-
faya da eşlik etti.

Genel Başkanımız Mahmut Arslan ve 
beraberindeki heyet, TİKA Amman Ko-

ordinatörü Abdurrahman Soylu, Yunus 
Emre enstitüsü Amman Müdürü Cen-

giz Eroğlu ve Maarif Vakfı Amman Mü-

dürü Harun Akdemir ile görüştü.

Görüşmede TİKA’nın Amman’daki faa-

liyetleri ve bölgede yürütülen projeler-
le ilgili görüşmelerde bulunuldu.

Görüşmede T.C. Amman Konsolu Ab-

dullah Subaşı ve GFJTU Genel Başkan 
Yardımcısı Khalid Abu-Margoub da yer 
aldı.

Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 
5 Kasım 2021 tarihinde Ürdün’ün 
Başkenti Amman yakınlarında bu-

lunan Salt Türk Şehitliği Anıtı’nı ve 
300 Türk askerlerinin naaşlarının 
bulunduğu mezarlığı ziyaret etti.

Ziyaretlerde Arslan’a, HAK-İŞ Genel 
Başkan Yardımcısı ve Sendikamız 
Genel Başkan Vekili Av. Hüseyin 
Öz ve Kurucu Başkanımız HAK-İŞ 
Kudüs Komitesi Başkanı Hüseyin 
Tanrıverdi eşlik etti.

Arslan, Ürdün’ün Başkenti Amman 
yakınlarında bulunan Salt Türk Şe-

hitliği’ni ve Birinci Dünya Savaşı’n-

da İngilizlere karşı vatanlarını savu-

nurken şehit düşen 300 kahraman 
Türk askerlerinin bulunduğu mezar 
alanını ziyaret etti.
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GENEL BAŞKANIMIZ ARSLAN, 
ÜRDÜN ÇALIŞMA BAKANI NAYEF STEITIEH İLE GÖRÜŞTÜ

ARSLAN, AMMAN’DA ÖĞRENCİLERLE BİR ARAYA GELDİ

Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 
HAK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı ve 
Sendikamız Genel Başkan Vekili Av. 
Hüseyin Öz ile birlikte 4 Kasım 2021 
tarihinde Ürdün Çalışma Bakanı Nayef 
Steitieh ile görüştü.

Genel Başkanımız Arslan’a, Genel Baş-

kan Vekilimiz Av. Hüseyin Öz, Kurucu 
Başkanımız ve HAK-İŞ Kudüs Komitesi 
Başkanımız Hüseyin Tanrıverdi, HAK-
İŞ Dış İlişkiler Uzmanı Ahmet Halfaya, 
GFJTU Genel Başkanı Mazen Al-Ma’aita 
ve T.C. Amman Konsolu Abdullah Suba-

şı eşlik etti. Genel Başkanımız Mahmut 
Arslan, Çalışma Bakanı Nayef Steitieh’i 
yeni görevi dolayısıyla tebrik etti.

Türkiye ve Ürdün arasındaki dostane 
ilişkilerin önemine değinen Arslan, iki 
ülkenin bölgesel meseleler başta ol-
mak üzere, Filistin konusunda ve daha 
pek çok konuda büyük ölçüde ortak 
hareket edildiğini söyledi. Arslan, Su-

riye’den gelen mülteci konusuna da 
değinerek, “Mülteci dalgasının külfeti-

ni en fazla hisseden ülkeler Türkiye ve 
Ürdün’dür” dedi.

HAK-İŞ ve GFJTU arasındaki ilişkile-

rin son derece derin olduğunu ifade 
eden Arslan, “Birçok uluslararası plat-
formlarda birlikte çalışmaktayız. Üstad 
Mazen Al-Ma’aita hem GFJTU Başkan-

lığı hem de ATUC Başkanlığı yaptığı 
için uluslararası sendikal harekette de 
önemli roller üstlenmiştir. Önümüzdeki 
yıllarda iki Konfederasyonun arasındaki 
ilişkileri daha pekiştirmek adına ortak 
faaliyetler yapabiliriz. Sadece ülkeleri-
mizdeki çalışanlar için değil, tüm insan-

lık için daha çok çalışmalıyız” şeklinde 
konuştu.

Çalışma Bakanı Nayef Steitieh, Türki-
ye ve Ürdün’ün iki dost ve kardeş ülke 
olduğunu ve ilişkilerinin çok eskiye da-

yandığını belirterek, “İki ülke arasında-

ki ilişkiler karşılıklı saygıya dayalı olup, 
iki ülke halkının menfaatleri için birlikte 
gelişmeyi hedeflemektedir. Türkiye’nin 
son yıllarda elde ettiği başarı ve her 
alanda gerçekleştirdiği atılımdan dolayı 
son derece memnuniyet duyuyoruz” 
ifadelerini kullandı.

Genel Başkanımız Mahmut Arslan, Am-

man’da bulunan Maarif Öğrenci Yurdu-

nu ziyaret ederek, yurt yöneticileri ve 
öğrencilerle bir araya geldi. Genel Baş-

kanımız Mahmut Arslan, 5 Kasım 2021 
tarihinde HAK-İŞ Genel Başkan Yardım-

cısı ve Sendikamız Genel Başkan Vekili 
Av. Hüseyin Öz, Kurucu Başkanımız ve 
HAK-İŞ Kudüs Komitesi Başkanı Hüse-

yin Tanrıverdi ile birlikte Maarif vakfı 
Amman Müdürü Harun Akdemir’in 
davetiyle Amman’da bulunan Maarif 
Öğrenci Yurduna ziyaret etti.

Yurt ve çalışmalarına ilişkin bilgi alan 
Arslan, öğrencilerle de bir araya geldi.
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LÜBNAN CGTL BAŞKAN VE HEYETİ  
HAK-İŞ’İ ZİYARET ETTİ

Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 12 
Kasım 2021 tarihinde Lübnan Genel 
İşçi Sendikaları Konfederasyonu (CGTL) 
Başkanı Bechara El-Asmar ve yönetim 
kurulu üyeleri ile HAK-İŞ Genel Mer-
kezi’nde bir araya geldi. İki konfede-

rasyon arasında ikili işbirliği anlaşması 
imzalandı. Programa, Genel Başkanımız 
Mahmut Arslan, CGTL Konfederasyonu 
Genel Başkanı Bechara El-Asmar, HAK-
İŞ Genel Başkan Yardımcıları Dr. Osman 
Yıldız ve Yunus Değirmenci, HAK-İŞ Ge-

nel Sekreteri Eda Güner, HAK-İŞ Genel 
Sekreter Yardımcısı Erdoğan Serden-

geçti, HAK-İŞ uzmanları ve basın men-

supları katıldı.

ARSLAN: “BU TARİHİ 
TOPLANTININ HAYIRLI OLMASINI 
DİLİYORUM”

Arslan, bu tarihi toplantının iki ülke 
çalışanları için hayırlar getirmesini di-
leyerek, “Lübnan İşçi Sendikaları Kon-

federasyonu Lübnan’ın tek ve en güçlü 
sendikal örgütüdür. CGTL’nin en üst dü-

zey yöneticileri bugün bizlerle birlikte-

ler. CGTL Konfederasyonu’muzu, HAK-
İŞ Konfederasyonu’muz ve Türkiye’de 
ağırlamaktan son derece memnunuz. 
Davetimize icabet ettikleri için kendi-
lerine çok teşekkür ediyorum” diye ko-

nuştu.

“İLİŞKİLERİMİZ GİDEREK 
ARTIYOR”

Arslan, HAK-İŞ ve CGTL arasında derin 
ve köklü ilişkiler olduğunu hatırlatarak, 
her iki konfederasyonun uluslararası 
alanda da işbirliklerinin artarak devam 
ettiğini belirtti. Arslan, “Her iki konfe-

derasyon olarak ilişkilerimiz gelişmekte 

ve işbirliğimiz giderek artmakta. Bunla-

rı çok önemsiyoruz. İki konfederasyon 
arasındaki işbirliğinin sendikalarımız 
içinde gerçekleşmesi için birlikte çalışı-
yoruz” dedi.

“LÜBNAN ZOR BİR DÖNEMDEN 
GEÇİYOR”

Genel Başkanımız Mahmut Arslan, Lüb-

nan’ın zor bir dönemden geçtiğini ve 
bu dönemde kardeş Lübnan halkının 
her zaman yanlarında olduklarını ha-

tırlatarak, “Lübnan’ın içinde bulunduğu 
şartların, savaştan sonra oluşturulan 
yeni yönetim yapısının zor bir yapı ol-
duğunun farkındayız. Bunun getirdiği 
ekonomik sıkıntılar, ekonomik kriz ve 
elektrik sıkıntısı Lübnan için zor bir dö-

nemi gösteriyor” diye konuştu.

“LÜBNAN HALKININ 
YANINDAYIZ”

Arslan, Lübnan’ın hem kendi istikrar ve 
bağımsızlığı, hem de Filistin davasına 
vermiş olduğu destekten dolayı teşek-

kür ederek, “Lübnanlılar direnmekte 
ve İsrail’e karşı mücadele vermekteler. 

Türkiye her zaman Lübnan halkının ya-

nında olmaya devam edecektir. Türkiye 
Cumhuriyeti, Lübnan’daki patlamadan 
sonra Beyrut Limanı faaliyete geçene 
kadar Mersin Limanı’nın Lübnan’a tah-

sis edileceğini taahhüt etmiştir” şeklin-

de konuştu.

“CUMHURBAŞKANI’MIZDAN BİR 
TALEBİMİZ VAR”     

Arslan, Cumhurbaşkanı’mız Recep Tay-

yip Erdoğan’ın Sayda’da bulunan Türk 
Hastanesi’nin bir an önce hizmete açıl-
ması için talimat verdiğini hatırlatarak, 
“Sayın Cumhurbaşkanı’mız Recep Tay-

yip Erdoğan’dan bir talepte bulunmak 
istiyoruz. Lübnan işgalci İsrail’in yü-

zünden çok büyük zorluklar yaşıyor. Bu 
zorlukların aşılması için Lübnan’a daha 
fazla destek olmalarını kendilerinden 
talep ediyoruz” diye konuştu.

“İKİ ÜLKE İLİŞKİLERİNİ 
PEKİŞTİRMEK İSTİYORUZ”

CGTL Konfederasyonu Genel Başkanı 
Bechara El-Asmar, “Genel Başkanımız 
Mahmut Arslan ve yönetim kurulu 

Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 12 Kasım 2021 tarihinde Lübnan Genel İşçi 
Sendikaları Konfederasyonu (CGTL) Başkanı Bechara El-Asmar ve yönetim kurulu üyeleri 

ile HAK-İŞ Genel Merkezi’nde bir araya geldi. İki konfederasyon arasında 
ikili işbirliği anlaşması imzalandı.



219

ULUSLARARASI ILIŞKILER

üyelerine Lübnan’ı ziyaret ederek bizle-

re destek oldukları için burada bir kez 
daha teşekkür etmek istiyorum. CGTL 
Konfederasyonu olarak imzaladığımız 
ikili işbirliği protokolü ile iki ülke ilişkile-

rini pekiştirmek istiyoruz” dedi.

“HAK-İŞ İLE GURUR DUYMAMIZ 
GEREKİYOR”

El-Asmar, Lübnan’da meydana gelen 
patlamadan sonra Lübnan’ı ziyaret 
eden ilk konfederasyonun HAK-İŞ ol-
duğunu belirterek, “Ülkemiz ve konfe-

derasyon binamız patlamadan dolayı 
büyük zarar gördü. HAK-İŞ Konfederas-

yonumuzun bizlere verdiği destekten 
dolayı teşekkür ediyoruz. Burada sizlere 
bir şey söylemek istiyorum. Bu konfe-

derasyon ile gurur duymanız gerekiyor. 
HAK-İŞ Konfederasyonu, insanlığa çok 
değer veren bir konfederasyon. Ülke-

miz zor bir dönemden geçiyor. Elektrik 

yok ve tüm sektörler bundan olumsuz 
etkileniyor. Bu alanda da büyük bir iş-

birliğine ihtiyacımız var” dedi.

“HEPİNİZİ ÜLKEMİZE DAVET 
EDİYORUM”

Asmar, Türkiye’ye ve HAK-İŞ’e Filistin 
davasına verdikleri destekten dolayı da 
teşekkür etmek istiyorum. Önümüzdeki 
dönemlerde ikili işbirliğimizi, hükümet-
ler arası işbirliği ile güçlendirmek istiyo-

ruz. Göstermiş olduğunuz yakın ilgiden 
dolayı teşekkür ediyorum. Kendimizi 
kendi ülkemizde hissediyoruz. Burada 
dostum Genel Başkanımız Mahmut 
Arslan’a ve Dr. Osman Yıldız’a teşekkür 
ediyor, hepinizi ülkemize bekliyorum” 
diye konuştu. Konuşmaların ardından 
iki konfederasyon arasında ikili işbirliği 
protokolü imzalandı.

Program hediye takdimi ve toplu fotoğ-

raf çekimi ile son buldu.

Lübnan İşçi Sendikaları 
Konfederasyonu Lübnan’ın 

tek ve en güçlü sendikal 
örgütüdür. CGTL’nin en üst 
düzey yöneticileri bugün 
bizlerle birlikteler. CGTL 
Konfederasyonu’muzu,  

HAK-İŞ 
Konfederasyonu’muz ve 
Türkiye’de ağırlamaktan 
son derece memnunuz. 

Davetimize icabet ettikleri 
için kendilerine çok 
teşekkür ediyorum.
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ARSLAN, LÜBNAN BÜYÜKELÇİSİ VE CGTL BAŞKANI 
İLE BİR ARAYA GELDİ

CCM KONFEDERASYONU BAŞKANINDAN ARSLAN’A ZİYARET

Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 12 
Kasım 2021 tarihinde Lübnan Ankara 
Büyükelçisi Büyükelçi Gassan Muallim, 
Lübnan Genel İşçi Sendikaları Konfe-

derasyonu (CGTL) Başkanı Bechara 
El-Asmar ve yönetim kurulu üyeleri ile 
akşam yemeğinde bir araya geldi.
Düzenlenen akşam yemeğine, Genel 
Başkanımız Mahmut Arslan, HAK-İŞ 
Genel Başkan Yardımcısı ve Sendika-

mız Genel Başkan Vekili Av. Hüseyin Öz, 
HAK-İŞ Genel Başkan Yardımcıları Dr. 
Osman Yıldız,  HAK-İŞ Genel Sekreteri 
Eda Güner, Lübnan Genel İşçi Sendi-
kaları Konfederasyonu (CGTL) Başkanı 
Bechara El-Asmar ve yönetim kurulu 
üyeleri, HAK-İŞ Dış İlişkiler Koordina-

törü Merita Jegeni Yıldız ve Dış İlişkiler 
Uzmanları Ahmet Halfaya ve Mustafa 
Sema Sürücü katıldı.

“FİLİSTİN’E DESTEĞİMİZ 
SÜRECEK”

Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 
Lübnan Ankara Büyükelçisi Büyükelçi 
Gassan Muallim’e Lübnan halkının Filis-

tin’e verdiği destekten dolayı teşekkür 
ederek, “Lübnan halkı olarak Filistinli 

kardeşlerimize kucak açtığınız için te-

şekkür ediyoruz. Bizim için mukaddes 
bir dava olan Kudüs ve Filistin davasına 
HAK-İŞ Konfederasyonu olarak sonuna 
kadar destek olmaya devam edeceğiz” 
dedi.

“İKİLİ İŞBİRLİĞİMİZ DAHA DA 
ARTACAK”

Arslan, Lübnan Genel İşçi Sendikaları 
Konfederasyonu üst düzey yetkililerini 
Türkiye’de ve HAK-İŞ’te ağırlamaktan 
son derece mutlu olduklarını ifade ede-

rek, “CGTL Konfederasyonu’muzun en 
üst düzey yöneticileri ile bugün önemli 
görüşmeler yaptık. CGTL Konfederasyo-

nu’muzu, HAK-İŞ Konfederasyonu’muz 
ve Türkiye’de ağırlamaktan son derece 
memnunuz. Bizi kırmadılar ve daveti-

mize icabet ettiler. İki konfederasyon 
arasında imzaladığımız ikili işbirliği 
anlaşmamız ile iki ülke arasındaki bağ-

larımız daha da kuvvetlenecek” diye 
konuştu.

Genel Başkanımız Mahmut Ars-

lan, Makedonya Sendikalar Kon-

federasyonu (CCM) Başkanı Dar-
ko Dimovski ve beraberindeki 
heyetle 19 Kasım 2021 tarihinde 
bir araya geldi.

Genel Başkanımız Mahmut Ars-

lan ile Makedonya Sendikalar 
Konfederasyonu (CCM) Başkanı 

Darko Dimovski’nin görüşmesin-

de Makedonya Sanayi ve Metal 
İşçileri Sendikası (SIER) Başkanı 
Igor Gerasov ve HAK-İŞ Dış İliş-

kiler Koordinatörü Merita Jegeni 
Yıldız da yer aldı.

Konfederasyonlar arasındaki iliş-

kilerin ele alındığı görüşme, hedi-
yeleşme ile son buldu.

Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 12 Kasım 2021 tarihinde Lübnan Ankara Büyükelçisi 
Büyükelçi Gassan Muallim, Lübnan Genel İşçi Sendikaları Konfederasyonu (CGTL) 

Başkanı Bechara El-Asmar ve yönetim kurulu üyeleri ile akşam yemeğinde  
bir araya geldi.
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LÜBNAN CGTL KONFEDERASYONU HEYETİNİ  
HİZMET-İŞ’TE AĞIRLADIK

Lübnan Genel İşçi Sendikaları Konfe-

derasyonu (CGTL) Başkanı Bechara 
El-Asmar ve yönetim kurulu üyelerini 
13 Kasım 2021 tarihinde, Genel Merke-

zi’mizde ağırladık.
Gerçekleştirilen ziyarette işbirliği ola-

nakları konuşuldu.
Programa, HAK-İŞ Genel Başkan Yar-
dımcısı ve Sendikamız Genel Başkan 
Vekili Av. Hüseyin Öz, CGTL Konfederas-

yonu Genel Başkanı Bechara El-Asmar, 
Genel Başkan Yardımcımız Celal Yıldız, 
Genel Başkan Yardımcımız Mehmet 
Keskin, Sendikamız Kurucu Başkanı ve 
HAK-İŞ Filistin ve Kudüs Sendikal Daya-

nışma Komitesi Başkanı Hüseyin Tanrı-
verdi, CGTL Konfederasyonu yönetim 
kurulu üyeleri ve uzmanlarımız katıldı. 
Programda İzmir Şube Başkanımız Gül-
tekin Şimşek, Şırnak İl Başkanımız Nev-

zet Usal ve Manisa Şube Başkanımız 
Turan Karafil de yer aldı.

GENEL BAŞKAN VEKİLİMİZ 
ÖZ: “LÜBNAN HALKININ VE 
LÜBNANLI EMEKÇİLERİN 
YANINDAYIZ”

Genel Başkan Vekilimiz Av. Hüseyin 
Öz, Lübnan Genel İşçi Sendikaları Kon-

federasyonu (CGTL) Başkanı Bechara 

El-Asmar ve yönetim kurulu üyelerini 
HİZMET-İŞ’te ağırlamaktan duyduğu 
memnuniyeti dile getirdi. HAK-İŞ Kon-

federasyonumuz ile Lübnan Genel İşçi 
Sendikaları Konfederasyonu’nu ara-

sındaki işbirliğinin iki konfederasyona 
bağlı sendikalar arasında da sürdürül-
mesi yönünde çalışmalar yürütmek için 
bir araya geldiklerini kaydeden Genel 
Başkan Vekilimiz Öz, ziyaretin Sendika-

mız hem de HAK-İŞ’e ve CGTL’ye bağlı 
sendikalar açısından olumlu sonuçlar 
doğuracağına vurgu yaptı.

Türkiye ve Lübnan’ın tarihi bağları olan 
iki dost ülke olduğunu belirten Öz, Tür-

kiye ve HAK-İŞ/HİZMET-İŞ olarak Lüb-

nan halkının ve Lübnanlı emekçilerin 
yanındayız” dedi.

“LÜBNAN SENDİKALARI 
İLE İKİLİ İLİŞKİLERİMİZİ 
PEKİŞTİRECEĞİZ”

CGTL’ye bağlı genel işler işkolunda faa-

liyet gösteren sendika ile yakın bir ta-

rihte işbirliği anlaşması yapacaklarını 
kaydeden Öz, HİZMET-İŞ olarak CGTL’ye 
bağlı genel işler işkolunda faaliyet gös-

teren sendikalar ile karşılıklı beklentiler 
doğrultusunda adımlar atarak ikili iliş-

kilerimizi pekiştireceğiz” diye konuştu.

ASMAR: “SİZLERİ ÜLKEMİZDE 
AĞIRLAMAK İSTİYORUZ”

Türkiye’ye geldiklerinde gördükleri sı-
cakkanlı ortamı başka ülkelerde görme-

diklerini dile getirerek teşekkür eden 
Lübnan Genel İşçi Sendikaları Konfe-

derasyonu Başkanı Bechara Asmar, 
“Bazen diğer ülkelere gittiğimizde hem 
siyasi, hem sosyal görüşmeler soğuk 
bir ortamda başlıyor. Fakat Türkiye’ye 
geldiğimiz zaman bizi sıcakkanlı, güzel 
karşıladınız, bunun için çok teşekkür 

Lübnan Genel İşçi Sendikaları Konfederasyonu (CGTL) Başkanı Bechara El-Asmar ve 
yönetim kurulu üyelerini 13 Kasım 2021 tarihinde, Genel Merkezi’mizde ağırladık.
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ediyoruz” dedi. Konfederasyonlar ve 
sendikalar arası işbirliğinin yanı sıra be-

lediyeler arası işbirliğini de geliştirmek 
istediklerini belirten Asmar, “HAK-İŞ, 
HİZMET-İŞ ve Türk belediyeleri ile iliş-

kilerimizde somut adımlar atacağız. Bu 
amaçla sizleri Lübnan’da ağırlamak isti-

yoruz” diye konuştu.

“LÜBNAN’DA SİZİNLE AYNI 
KONUMDAYIZ”

Türkiye’deki en güçlü konfederasyo-

nunun HAK-İŞ, en güçlü sendikanın ise 
HİZMET-İŞ olduğunu bildiklerini kayde-

den Asmar, “Biz de Lübnan’da aynı ko-

numdayız. Lübnan’a destek verdiğiniz, 
büyük sıkıntılardan geçerken yanımızda 
olduğunuz için tekrar tekrar Türkiye’ye 
teşekkür ediyoruz” dedi.

YILDIZ: “BİRLİK, BERABERLİK VE 
DAYANIŞMA İÇİNDE OLMALIYIZ”

Genel Başkan Yardımcımız Celal Yıldız, 

ecdadımızın en güçlü olduğu dönemde 
bütün coğrafyalara adaleti götürdü-

ğünü ancak bugün gücü elinde bulun-

duran devletlerin adalet ve demokrasi 
mottosuyla zulmettiğini söyledi.

Yıldız, “Aynı coğrafyanın ülkeleri ve halk-

ları olarak birlik, beraberlik ve dayanış-

ma içinde olmak durumundayız” dedi.

KESKİN: “İŞBİRLİĞİ NEDENİYLE 
SİZLERİ TEBRİK EDİYORUM”

Lübnan Genel İşçi Sendikaları Konfe-

derasyonu (CGTL) Başkanı El-Asmar ve 
yönetim kurulu üyelerini ağırlamaktan 
büyük mutluluk duyduklarını belirten 
Genel Başkan Yardımcımız Mehmet 
Keskin, “Lübnan sendikaları ile işbir-
liğimiz, atacağımız ortak adımlar her 
iki ülkenin sendikaları ve emekçilerine 
büyük fayda sağlayacak” dedi. Keskin, 
“HİZMET-İŞ olarak Lübnan sendikaları 
ile ortak projeler yürütmek istiyoruz. Bu 

amaçla gerçekleştireceğimiz karşılıklı zi-
yaretler ve diyaloğu önemsiyoruz” diye 
konuştu.

TANRIVERDİ: “ORTAK 
SORUNLARIN ÇÖZÜMÜ ORTAK 
YOLLARDAN GEÇER”

Sendikamız Kurucu Başkanı ve HAK-İŞ 
Filistin ve Kudüs Sendikal Dayanışma 
Komitesi Başkanı Hüseyin Tanrıverdi, 
küçülen dünyada ülkelerin, insanların 
ve çalışanların sorunlarını benzer oldu-

ğuna dikkat çekerek, “Köye dönüşmüş 
bir dünyada yaşıyoruz. Ortak sorunla-

rın çözümü de ortak yollardan geçer. 
Dayanışma içerisinde olmak gerekir. 
Yeri geldiğinde imkânları paylaşmak 
gerekir. Bu çerçevede ülkemiz kardeşle-

rine, komşularına ve mazlum insanlara 
destek vermektedir” şeklinde konuştu. 
Program konuşmaların ardından toplu 
fotoğraf çekimi ile son buldu.

ARSLAN, TUNUS İŞÇİLER KONFEDERASYONU BAŞKANI 
LASSAAD’I AĞIRLADI

Genel Başkanımız Mahmut Arslan, Tu-

nus İşçiler Konfederasyonu (OTT) Baş-

kanı Mohammed Lassaad’ı HAK-İŞ’te 
ağırladı.
Genel Başkanımız Arslan’a HAK-İŞ Dış 
İlişkiler Uzmanı Ahmed Halfaya eşlik 
etti.
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GENEL BAŞKAN YARDIMCIMIZ YILDIZ, 
MAKEDONYA’DA UPOZ’UN 8. KONGRESİNE KATILDI

Genel Başkan Yardımcımız Celal Yıldız, 
Makedonya’da Yerel Yönetimler ve 
Kamu İşletmeleri Çalışanları Sendika-

sı’nın (UPOZ) 8. kongresine katıldı.

Makedonya’nın başkenti Üsküp’te 
gerçekleştirilen kongreye; Türkiye’yi 
temsilen Sendikamız HİZMET-İŞ ve ME-

MUR-SEN’e bağlı Bem-Bir-Sen katıldı.

UPOZ’un davetlisi olarak kongreye hi-
taben bir konuşma gerçekleştiren Mali 
İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yar-
dımcımız Celal Yıldız, Genel Başkanımız 
Mahmut Arslan’ın selamlarını ve teb-

riklerini iletti.

YILDIZ: “TÜRKİYE’DE ÇALIŞMA 
HAYATINA YÖN VEREN 
SENDİKALARDAN BİRİYİZ”

Sendikamızın UPOZ ile 2007 yılından 
beri dostluk ilişkileri bulunduğunu söy-

leyen Genel Başkan Yardımcımız Yıldız, 
“HİZMET-İŞ olarak koymuş olduğumuz 
farklı ve özgün bakış açısı ile Türkiye’de 
çalışma hayatına yön veren sendika-

lardan biriyiz. Sendikamızın değerleri 
yerli ve milli, etki alanı evrenseldir.  HİZ-

MET-İŞ olarak hem ülkelerimiz hem de 
sendikalarımız arasında ekonomik ve 
sosyal iş birliğin gelişmesi için gayret 
gösteriyoruz. UPOZ 8. Kongresinin Ma-

kedon halkı ve çalışanları için hayırlı ol-

masını temenni ediyorum” dedi. Kong-

rede yapılan seçim sonucunda UPOZ 
Genel Sekreteri Trpe Deanoski yeni Ge-

nel Başkan olarak seçildi.

YILDIZ’DAN MAKEDONYA TÜRK 
MİLLİ HAREKET PARTİSİ GENEL 
BAŞKANI SARAÇ’A 
ZİYARET

Genel Başkan Yardımcımız 
Celal Yıldız, UPOZ’un kongresi 
sonrası Makedonya Türk Milli 
Hareket Partisi Genel Başkanı 
Erdoğan Saraç’ı ziyaret etti.

Makedonya Türk Milli Hareket 
Partisi Genel Başkanı Saraç’a 
Sendikamızın çalışmaları hak-

kında bilgiler veren Genel Baş-

kan Yardımcımız Yıldız, günün anısına 
hediye takdiminde bulundu.

Genel Başkan Yardımcımıza Makedon-

ya programları kapsamında Sendikamız 
Uluslararası İlişkiler Daire Başkanlığı Uz-

man Yardımcısı Burhan Yıldız eşlik etti.

Genel Başkan Yardımcımız Celal Yıldız, Makedonya’da Yerel Yönetimler ve 
Kamu İşletmeleri Çalışanları Sendikası’nın (UPOZ) 8. kongresine katıldı.
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GENEL BAŞKAN YARDIMCIMIZ YILDIZ VE KURUCU 
GENEL BAŞKANIMIZ TANRIVERDİ, 

KALKİLYA BELEDİYE BAŞKANI ELMASRİ’Yİ AĞIRLADI

Genel Başkan Yardımcımız Celal Yıldız 
ve Kurucu Genel Başkanımız Hüseyin 
Tanrıverdi, Kalkilya Belediye Başkanı 
Dr. Haşim Elmasri’yi ağırladı.

Ziyarette Genel Sekreterimiz Remzi 
Karataş, Meclis Üyesi Ameed Shraim 
ve Devlet Temsilcisi Cemal Jubara da 

yer aldı. Türkiye’nin her zaman Filistin-

lilerle aynı duygular içerisinde olduğu-

nu ifade eden Genel Başkan Yardımcı-
mız Celal Yıldız, “Bugün Filistin’de her 
ne kadar suni sınırlar çizilmeye çalı-
şılsa da bizim birlikteliğimiz sınırların 
ötesinde. Biz Filistinlileri kardeşimiz 
olarak görüyoruz.  Terör devleti İsrail, 

Filistin topraklarına yaptığı acımasızca 
saldırıların hesabını eninde sonunda 
verecek. HAK-İŞ ve HİZMET-İŞ olarak 
Filistinli kardeşlerimizle her zaman da-

yanışma içinde olacağız” dedi.

Filistin davasının sadece Filistinlilere 
ait olmadığını, tüm Müslümanlara ait 
olduğunu söyleyen Kalkilya Belediye 
Başkanı Dr. Haşim Elmasri ise, “Filis-

tin’e Allah izin verdiği sürece her za-

man sahip çıkacağız. Filistin’e verdiği 
destekten dolayı Türkiye’ye teşekkür 
ediyoruz. Türkiye, Osmanlı Döne-

mi’nden bugüne kadar hep yanımızda 
oldu. İnşallah bir gün Filistin yeniden 
özgürlüğüne kavuşacak” şeklide ko-

nuştu. Kurucu Genel Başkanımız ve 
22, 23 ve 24. Dönem Manisa AK Parti 
Milletvekili Hüseyin Tanrıverdi ise zi-
yaret anısına Kalkilya Belediye Başkanı 
Dr. Haşim Elmasri’ye ve beraberindeki 
heyete hediye takdiminde bulundu.

Genel Başkan Yardımcımız Celal Yıldız ve Kurucu Genel Başkanımız Hüseyin Tanrıverdi,  
Kalkilya Belediye Başkanı Dr. Haşim Elmasri’yi ağırladı.
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ARSLAN, ARNAVUTLUK'TA BSPK’NIN 
8. KONGRESİ’NE KATILDI

Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 2 
Ekim 2021 tarihinde Kosova Bağım-

sız Sendikalar Konfederasyonu’nun 8. 
Kongresi’ne katıldı.

HAK-İŞ Dış İlişkiler Koordinatörü Me-

rita Jegeni Yıldız da Genel Başkanımız 
Mahmut Arslan’a eşlik etti.

“SİZLERE TÜRKİYE’DEN SELAM 
GETİRDİM”
Kongrede konuşma yapan Genel 
Başkanımız Mahmut Arslan, Kosova 
Bağımsız Sendikalar Konfederasyo-

nu’nun (BSPK) 8. Kongresi’nin başarılı 
olması dileğinde bulunarak, “Kardeş 
ve dost ülke Türkiye’den sizlere selam-

lar getirdim. Bütün katılımcıları şah-

sım ve HAK-İŞ Konfederasyonu adına 
selamlıyoruz” diye konuştu.

“HAK-İŞ, EN BÜYÜK EMEK 
ÖRGÜTLERİNDEN BİRİSİDİR”
Arslan, HAK-İŞ’in Türkiye’de 750 bine 
yakın üyesiyle en büyük emek örgüt-
lerinden birisi olduğunu belirterek, 
“Konfederasyonumuz, uluslararası 
sendikal hareketin önemli ve pro-aktif 
aktörlerinden birisidir. HAK-İŞ; ITUC, 
PERC, ITUC AP, ETUC VE TUAC üyesi-
dir. Tüm dünya işçileri ve insanlık için 
hem bu uluslararası sendikal örgütler 
çatısı altında yer alan konfederasyon-

larla birlikte, hem de münferit olarak 
çalışmaktayız” dedi.

“KOSOVA İLE TARİHİ BAĞLARIMIZ 
VAR”
Kosova ile Türkiye’nin ortak bir tarihi 
ve kaderi paylaştığını hatırlatan Ars-

lan, geçmişte olduğu gibi bugün de iki 

ülkeyi birbirine bağlayan çok kuvvetli 
bağların olduğunu söyledi. Arslan, “İki 
ülke ve toplum arasındaki bu kardeş 
ilişkileri bizler Sivil Toplum Örgütleri 
olarak daha ileriye götürmemiz ge-

rekmektedir. BSPK-HAK-İŞ dostluğu ve 
işbirliği de epey eskiye dayanmaktadır. 
BSPK’nın kuruluşundan itibaren Sayın 
Hayrullah Gorani ile çalıştık. Kendisi-
nin vefatı nedeniyle tüm HAK-İŞ adına 
üzüntülerimizi iletiyor, Allah’tan rah-

met diliyorum” diye konuştu.

“İŞBİRLİĞİMİZ ARTARAK DEVAM 
EDECEK”
Arslan, Bahri Şabani, Hacı Arifi ve son 
olarak Avni Aydini ile uyum içinde ça-

lışıp çeşitli alanlarda ortak projeler 
yürüttüklerini ve bu projelerden çok 
güzel sonuçlar alındığını söyledi. Ars-

lan, “Bu işbirliğimizin önümüzdeki dö-

nemde yeni başkan ve yöneticilerle de 
güçlenerek devam edeceğinden emi-
nim” şeklinde konuştu.
HAK-İŞ Konfederasyonu’nun tüm dün-

yadaki emek örgütleriyle sendikal da-

yanışma ve işbirliği içerisinde uzun yıl-
lardır birlikte çalıştıklarını belirten Ars-

lan, “Her iki konfederasyonun da üyesi 
olduğu ITUC ve PERC’un öncülüğünde 
uzlaşı ve sosyal diyalog çerçevesinde 
işbirliğimizi sürdürme kararlılığında-

yız” diye konuştu.

Genel Başkanımız Mahmut Arslan, Kosova Bağımsız Sendikalar Konfederasyonu’nun  
8. Kongresi’ne katıldı.
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ARSLAN, SENDİKALI KADIN LİDERLERİN 
YETİŞTİRİLMESİ EĞİTİM PROGRAMI’NA KATILDI

Emek Konukevi’mizde koronavirüs ön-

lemlerine uygun düzenlenen eğitim 
programına Genel Başkanımız Mah-

mut Arslan, HAK-İŞ Genel Başkan Yar-
dımcısı ve Genel Başkan Vekilimiz Av. 
Hüseyin Öz, Genel Başkan Yardımcıla-

rımız Halil Özdemir ve Mehmet Keskin, 
Öz Güven-Sen Genel Başkanı Ömer Yıl-
maz, Oleyis Genel Başkanı Vedat Böke, 
Öz Ağaç-İş Sendikası Genel Başkanı Av. 
Tuncay Dolu, Öz Toprak-İş Sendikası 
Genel Başkanı Metin Özben, HAK-İŞ 
Kadın Komite Başkanı Fatma Zengin, 
Sendikamız Genel Merkez Kadın Komi-
te Başkanı Hatice Ayhan, Ankara Şube 
Başkanlarımız ve Şube Başkan Yardım-

cılarımız, HAK-İŞ’e bağlı sendikaların 
Kadın Komite Başkanları, sendikacı ka-

dınlar, uzmanlarımız ve basın mensup-

ları katıldı.

“KADINLARIN İŞYERLERİNDE 
YAŞADIĞI SORUNLARIN ÇÖZÜMÜNE 
ÖNCELİK VERİYORUZ”
Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 
emekçi kadınların işyerlerinde yaşadığı 
sorunların çözümüne öncelik verdikle-

rini söyledi.

Bir işe girmiş, hayatını, rızkını iş ye-

rinden kazanmaya çalışan kadınların 
sorunlarıyla ilgilenmek zorunda olduk-

larını belirten Arslan, “Hedef kitlemiz 
çalışan kadınlar olsa da bütün kadınla-

rın sorunları bizi ilgilendirir. Onlar için 
duyarsız olamayız” dedi.

“KADINLARIN KENDİLERİNİ DAHA 
İYİ İFADE EDEBİLMELERİ İÇİN 
FAALİYETLER YAPIYORUZ”
Kadınların yaşadıkları sorunları bir in-

sanlık sorunu olarak gördüklerini ifade 

eden Arslan, “Biz sağımıza-solumuza 
bakmadan, asla geri adım atmadan ka-

dınların yaşadıkları sorunları çözmeye 
çalışıyoruz. HAK-İŞ ve sendikalarımız 
çalışma hayatına girmiş, birçok sorun-

la mücadele eden kadın üyelerimizin 
kendilerini daha iyi ifade edebilmeleri, 
içlerinde var olan yetenek ve mücade-

leyi ortaya çıkarabilmeleri ve kendileri-
ne güvenlerini daha da artırmaları için 
bir dizi eğitim faaliyeti gerçekleştiriyo-

ruz” dedi.

“BİRLİKTE BAŞARMAYI 
ÖĞRENMEMİZ GEREKİYOR”
Kadınların sendikalar tarafından ör-
gütlenmesi noktasında sorumluluğun 
HAK-İŞ’e düştüğünü belirten Arslan, 
“Kadın ve sendika, kadın ve çalışma 
hayatı, kadın ve emek gibi tartışmaları 
sürekli yapıyoruz. Kadınların sorunları-
nı ve çözüm önerilerimizi dile getiriyo-

ruz. HAK-İŞ’in ilkelerinin, değerlerinin, 
kurallarının, tarihsel sorumluluğunun 
üzerimize yüklediği o vebali de dikkate 
alarak asla çizgimizden vazgeçmeden 
kadın ve erkek birlikte çalışmayı, birlik-

te başarmayı öğrenmemiz gerekiyor” 
şeklinde konuştu.
Sendikamızın üye sayısını yüzde 28’inin 
kadın olduğu bilgisiyle paylaşan Arslan, 
kadınların sendikal hayata katılımlarını 
teşvik etmelerinden dolayı hizmet-iş 
teşkilatına teşekkür etti.

“HER ZAMAN DARBELERİN 
KARŞISINDA YER ALDIK”
Arslan, eğitim programında 41. yıldö-

nümünden dolayı utançla anılan 12 
Eylül askeri darbesi hakkında da değer-
lendirmelerde bulundu.
Olağanüstü dönemlerde darbelere kar-
şı dik durmanın yiğitlik olduğuna dikkat 
çeken Arslan, darbeye destek verenler-
den ise hâlâ hesap sorulmadığını anım-

sattı. Arslan, “Darbelerin sivil unsurları 
hâlâ yargılanmadı. İş, döndü dolaştı bir 
avuç generale yıkıldı. Medyada tetikçi-
lik yapanlar, destek veren yüksek ha-

kimler, üniversiteleri kışlaya çevirenler 
neden yargılanmıyor? 13-14 yaşların-

daki kız çocuklarımızı polis coplarıyla 
dövdürenler niye yargılanmadı? Darbe 
yapıldığında finans kaynağı sağlayan-

Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 13 Eylül 2021 tarihinde, Genel Merkez  
Kadın Komitemizin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın destekleriyle düzenlediği 
‘Sendikalı Kadın Liderlerin Yetiştirilmesi Eğitim Programı’nın açılış toplantısına katıldı.
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lar, darbe yapıldıktan sonra kaynakla-

rını heba edenler neden yargılanmadı” 
dedi. Arslan, bütün bu soruları darbeler 
tekrar olmasın diye tekrar tekrar dile 
getirdiğini ifade etti.

“DARBE DÖNEMLERİNDE 
KAZANILMIŞ HAKLARIMIZI 
KAYBETTİK”
Darbelerin faturasını emekçilerin öde-

diğini belirten Arslan, darbeler döne-

minde kaybedilen haklara dikkat çekti. 
Arslan, ”12 Eylül 1980 yılından 1985 
yılına kadar yaklaşık 5 yıl toplu iş söz-

leşmesiz kaldık. Yüksek Hakem Kurulu, 
toplu iş sözleşmelerini otomatik olarak 
imzaladı. Kazanılmış haklarımızı kay-

bettik. 28 Şubat süreci bu ülkenin 300 
milyar dolarının kaybolduğu bir dönem 
oldu. Toplumumuz yoksullaştı. 15 Tem-

muz’un ülkemize maliyeti yaklaşık bir 
trilyon dolar oldu. 2023’te milli geliri 
kişi başı 25 bin dolar olarak hesaplar-
ken, bugün hâlâ 8 bin dolar civarında-

yız” dedi.

“HAK-İŞ’İN DARBELER KARŞISINDA 
DURUŞU NETTİR”
HAK-İŞ ve sendikalarımızın darbelere 

karşı dik duruşunun başarı ve onur ve-

silesi olduğunu ifade eden Arslan, şun-

ları kaydetti: “HAK-İŞ’in darbelere karşı 
duruşu; Türk demokrasisi adına, Türk 
sendikal hareketi adına, Türkiye’nin 
geleceği adına, milli irade adına tarihi 
bir başarıdır. 12 Eylül darbesi, 28 Şubat 
süreci, 15 Temmuz, 12 Mart muhtırası 
ve 27 Mayıs darbesinde binlerce canı 
kaybettik. Ülkemizin geleceğini kaybet-
tik. Demokrasimizin kesintiye uğratıl-
ması Türkiye’nin bölgemizde ve dünya-

da daha etkin olmasının önünde engel 
oldu. Tarihimizin hiçbir döneminde, 
hiçbir zaman darbe, muhtıra, müdaha-

le gibi girişimlerin içinde olmadık. Her 
zaman darbelerin karşısında yer aldık. 
Bu, HAK-İŞ’in en büyük onur kalesidir.”

“SİVİL ANAYASA DEĞİŞİKLİKLERİNE 
DESTEK VERDİK”
2010 yılında Anayasa’nın 15. mad-

desinin değiştirilip, darbe yapanların 
yargılanmasının önünün açılmasında 
HAK-İŞ’in büyük katkıları olduğunu be-

lirten Arslan, “2010 referandumunda 
Türkiye’yi karış karış gezdik. O zamanki 
Anayasa değişikliği neticesinde hem 12 

Eylül’ü yapanlar hem de 28 Şubat süre-

cini yönetenler yargılandı ve rütbeleri 
söküldü” diye konuştu.

KESKİN: “SENDİKAL HAREKETTE 
KADININ YERİ ÇOK ÖNEMLİDİR”
Pandemi döneminde fedakârca çalı-
şan kadın emekçileri selamlayarak ko-

nuşmalarına başlayan Genel Başkan 
Yardımcımız Mehmet Keskin, projenin 
içeriği ile ilgili bilgiler vererek, “Ülkenin 
çağdaşlığı ve gelişmişliğini kadınların 
çalışma hayatına verdiği katkılardan 
anlayabiliyoruz. Sendikal harekette ka-

dının yeri çok önemlidir. Kadınların ça-

lışma hayatında ve sendikal hayatta yer 
almasının öncüsü HAK-İŞ ve Genel Baş-

kanımız Mahmut Arslan’dır” dedi.

“BİZ, HAK-İŞ’İ TEMSİL EDİYORUZ”
Kadınların hem iş yaşamında, hem de 
aile hayatında zor bir görev üstlendikle-

rini ve bu durumun takdire şayan oldu-

ğunu belirten Keskin, “Temsilci olmak 
demek, sabırlı olmak demek. İnsanları 
sabırla, dikkatle dinlemek demek.  Tem-

silci olmak demek bilgili olmak demek. 
Biz, HAK-İŞ’i temsil ediyoruz.  İş yerle-

rinde sorunlarımızı kavga etmeden, di-
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yalogla çözmeliyiz. Bu programı düzen-

leyen, emeği geçen herkese çok teşek-

kür ediyorum. Kendilerini kutluyorum” 
şeklinde konuştu. 

Eğitim programının öğleden sonraki 
oturumunda Ankara Hacı Bayram Veli 
Üniversitesi Çalışma Ekonomisi ve En-

düstri İlişkileri Bölümü Öğretim Üyesi 

Dr. Kürşat Tutar ‘Türk Sendikal Hareketi 
ve Kadının Örgütlenmesi’ konusunda, 
Öz Gıda-İş Sendikası Kadın Komitesi 
Başkanı Aybüke Bengü Özmutaf  ‘Sen-

dikal Hayatta Kadının Güçlendirilmesi’ 
konusunda, Sendikamız Genel Merkez 
Kadın Komite Başkanı Hatice Ayhan 
‘Sendikal Kimlik ve Aidiyet’ konusunda, 

İletişim Uzmanı Rahim Aladağ ‘Liderlik 
Ruhu ve Motivasyon’ konusunda ve 
Davranış Bilimleri Uzmanı Ceren Doğan 
‘Etkin Sendikacılık ve Takım Olmak’ ko-

nusunda, katılımcılara eğitim verdi.

Eğitim programı, katılımcılara fidan ba-

ğış sertifikası ve eğitim katılım sertifika-

sı takdimi ile son buldu.
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SENDİKALI KADIN LİDERLERİN YETİŞTİRİLMESİ 
EĞİTİM PROGRAMI’NIN KAPANIŞ TOPLANTISI

GAZİANTEP’TE GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 25 
Eylül 2021 tarihinde, Genel Merkez 
Kadın Komitemizin Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanlığı’nın destekleriyle 
düzenlediği ‘Sendikalı Kadın Liderlerin 
Yetiştirilmesi Eğitim Programı’nın Gazi-
antep’te gerçekleştirilen kapanış top-

lantısına katıldı.

Düzenlenen eğitim programına Genel 
Başkanımız Mahmut Arslan, Gaziantep 
Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şa-

hin, Gaziantep Şube Başkanımız Halil 
İbrahim Tanrıöver, Gaziantep 2 No’lu 
Şube Başkanımız Ahmet Hoşaf, Sen-

dikamız Genel Merkez Kadın Komite 
Başkanı Hatice Ayhan, Genel Denetle-

me Kurulu Üyemiz Ayşe Usta, HAK-İŞ’e 
bağlı sendikaların Gaziantep İl Başkan-

ları, sendikacı kadınlar ve basın men-

supları katıldı.

Gaziantep’in çok önemli bir şehir ol-
duğunun altını çizen Genel Başkanımız 
Mahmut Arslan, “Gaziantep, her konu-

da ülkemizin bütünlüğünü, devletimi-
zin birliğini, milletimizin dayanışmasını 
sembolize eden bir şehirdir. Gaziantep 
her zaman PKK’nın, DAEŞ’in, FETÖ’nün 
hainliklerine karşı dimdik durmuştur.  
Bu şehri ayakta tutanları tebrik ediyo-

rum” dedi. Gaziantep’in binlerce göç-

mene kucak açtığını kaydeden Genel 
Başkanımız Arslan, “Bu topraklara can 

korkusuyla, hayatta kalma korkusuyla 
sığınmış insanların siyaset malzemesi 
yapılması, onlar üzerinden oy devşir-
meye çalışılması son derece fütursuz, 
vicdanları yaralayan bir durumdur. He-

pimiz biliyoruz ki bu ülke bir göç ülke-

si. Daha bir asır önce bizim eyaletimiz 
olan Halep’ten, Şam’dan, Bağdat’tan, 
Kuzey Irak’tan gelen kardeşlerimizi 
nasıl ayırabiliriz? Onlara nasıl yabancı 
muamelesi yapabiliriz? Merhameti ve 
vicdanı olan, bu ülkeyi seven, insanlık 
için her daim farklı ve güzel hizmetler 
yapmış milletimizi bu düşünceye yön-

lendirmeye çalışmak büyük bir haksız-

lıktır” şeklinde konuştu. 

Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 25 Eylül 2021 tarihinde, Genel Merkez Kadın 
Komitemizin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın destekleriyle düzenlediği 

‘Sendikalı Kadın Liderlerin Yetiştirilmesi Eğitim Programı’nın Gaziantep’te 
gerçekleştirilen kapanış toplantısına katıldı.
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“‘KADINLARIMIZ KIYMETLİDİR’ 
DEMEK İÇİN BURADAYIZ”
Eğitim projesine gönüllük esasıyla ka-

tılan herkese teşekkür eden Arslan, 
“Kadınların çalışma hayatında yaşadığı 
zorlukları azaltmak, onlarda var olan 
önemli özellikleri ortaya çıkarmak için 
eğitim projelerimizi hayata geçiriyo-

ruz. Kadınlarımız asla kendilerini küçük 
görmemeli ve kendilerine her zaman 
güvenmelidir. ‘Bizim için kadınlarımız 
kıymetlidir’ demek için buradayız. Ka-

dınlarımıza yeni sorumluluk-

lar yüklemek için değil, onla-

ra daha iyi hizmet edebilmek 
için buradayız” dedi.

“ÇOCUK YAPMAYI TEŞVİK 
EDECEK UYGULAMALARA 
İMZA ATIYORUZ”
Kadın istihdamında hâlâ so-

runların olduğunu belirten 
Arslan, “Kadın istihdamında 
%30’lar yeterli değil. Batı’da 

olduğu gibi bu oranı %50’ye taşıma-

mız gerekiyor. Burada da yapacağımız 
şey, kadınları çalışma hayatına teşvik 
etmektir. Bunun yanında çalışma haya-

tına atılan kadınları evlilik yapmalarına 
ve çocuk sahibi olmalarına teşvik ede-

cek uygulamalara da ihtiyacımız var. 
Çalışma hayatına giren kadınların çocuk 
sahibi olmalarının önündeki en büyük 
engeller ekonomik zorluklar, kreş vb. 
sorunlar. Sendikalar olarak, devlet ola-

rak bunu çözmemiz gerekiyor. Konfe-

derasyonumuzda ve sendikalarımızda 
yaptığımız toplu iş sözleşmelerimizde 
kreş ve çocuk yapmayı teşvik edecek 
uygulamalara imza atıyoruz.  Kadın is-

tihdamı konusunda iş hayatıyla aile ha-

yatını uyumlu hale getirmenin yolunu 
bulmamız gerekiyor” şeklinde konuştu.

ŞAHİN: “KADINLAR OLARAK TAKIM 
RUHU İLE HAREKET ETMEMİZ 
GEREKİYOR”
HAK-İŞ’in ülkemizin medeniyet kodları 
ne diyorsa onu yapan bir konfederas-

yon olduğunu söyleyen Şahin, “Güçlü 
aile, güçlü kadınla mümkündür.  Kadın 
ve erkeği birbirine rakip değil, birbirine 
emanet olarak görmek gerekiyor. Ka-

dınların bir anda birçok işi yapan çoklu 
zekâsı var. Kadınlar olarak takım ruhu 
ile hareket etmemiz gerekiyor. O yüz-

den bu tür eğitimleri çok önemli görü-

yorum” şeklinde konuştu.
Konuşmalardan sonra Ankara Hacı Bay-

ram Veli Üniversitesi Çalışma Ekonomi-
si ve Endüstri İlişkileri Bölümü Öğretim 
Üyesi Dr. Kürşat Tutar, Öz Gıda-İş Sen-

dikası Kadın Komitesi Başkanı 
Aybüke Bengü Özmutaf, Sen-

dikamız Genel Merkez Kadın 
Komite Başkanı Hatice Ay-

han, İletişim Uzmanı Rahim 
Aladağ ve Davranış Bilimleri 
Uzmanı Ceren Doğan birer 
sunum yaptılar.
Eğitim programı, katılımcılara 
fidan bağış sertifikası ve eği-
tim katılım sertifikası takdimi 
ile son buldu.
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ARSLAN, ‘ÇALIŞMA HAYATINDA ENGELLİLER 
ÇALIŞTAYI’NA KATILDI

Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 2 
Aralık 2021 tarihinde Genel Merkez 
Engelliler Komite’mizin 3 Aralık Dünya 
Engelliler Günü dolayısıyla düzenlediği 
‘Çalışma Hayatında Engelliler Çalıştay’ı-
na katıldı.

Emek Konukevi’mizde düzenlenen 
programa Genel Başkanımız Mahmut 
Arslan, Sendikamız Genel Merkez En-

gelliler Komite Başkanı Hanefi Karadağ 
ve Yardımcıları, HAK-İŞ Engelliler Komi-
tesi Başkanı Elif Yıldırım, Genel Merkez 
Komite Başkanlarımız, Ankara Şubele-

rimizin Engelli Komite Başkanları, uz-

manlarımız ve basın mensupları katıldı.

“HAK-İŞ ENGELLİLER 
KONUSUNDA DA ÖNCÜLÜK 
YAPACAKTIR”

Genel Başkanımız Mahmut Arslan, “En-

gellilerin HAK-İŞ’te ve Sendikamızda 
daha fazla görev almasını sağlayarak 
öncülük yapmamız gerekiyor.  HAK-İŞ 
her alanda olduğu gibi bu konuda da 
öncülük yapacaktır” dedi.

“ENGELLİLİK GÜNLÜK 
YAŞAMAMIZIN BİR PARÇASI”

“Çalışma Hayatında Engelliler Çalış-

tay”ının önümüzdeki dönemlerde yapı-
lacak çalışmalara ışık tutacağını söyle-

yen Arslan, “Biz engelliliğin tüm kesim-

ler için anlamlı olduğunu düşünüyoruz. 
İnsanlar ya engellidir ya engelli adayı. 
O yüzden engelliliği günlük yaşamımı-
zın bir parçası olarak görüp ona göre 
çözüm üretmemiz gerekiyor” şeklinde 
konuştu.

Engelliler konusunda herkesi duyarlı 
olmaya davet eden Arslan, engellilere 

ilişkin kamu-sivil toplum örgütleri ve 
engelli örgütlerine düşün sorumluluk-

ları şöyle sıraladı: “Bir; kamu bu konu-

da ciddi bir duyarlılık göstererek kamu 
spotlarıyla bu farkındalığı daha büyük 
kesimlere ulaştırmalı. İki; sivil toplum 
örgütleri bu konuyu gündemlerine al-
malı. Üç; engelli örgütleri bu konuyu 
daha ayrıntılı bir şekilde kamuoyuyla 
paylaşmalıdır” dedi.
Engelliler konusunda Türkiye’nin yap-

tığı çalışmaların küçümsenmemesi 
gerektiğini söyleyen Arslan, Cumhur-
başkanımızın bu konudaki inisiyatifleri 
toplumda ciddi bir değişim ve dönüşü-

mün başlangıç noktası oldu” şeklinde 
konuştu.
Engellilerin çalışma hayatında karşılaş-

tıkları sorunlara değinen Genel Başka-

nımız Arslan, “Engelli istihdamı 2000’li 
yıllarda 5 bin civarındayken bugün 62 
bine ulaştı. Ama özel sektörde çalışmak 
isteyen engellilerimizin ciddi problemi 
var. Özel sektör, istihdam konusunda 
cezayı ödeyip engellileri istihdam et-

meme gibi bir yol izliyor. Engelliler de 
hem şiddet, hem ayrımcılık hem de 
mobbinge muhatap olacağız endişesi 
ile özel sektörde çalışmak istemiyor. 
Bunu çözmemiz gerekiyor” dedi.

“MESLEKİ EĞİTİM, MESLEKİ 
YETERLİLİK MODELİ ÜSTÜNDE 
ÇALIŞMAMIZ GEREKİYOR”

Devletimizin mesleki eğitimlerle engel-
lilerin çalışma hayatına hazırlanması 
konusunda yeni adımlar attığını söyle-

yen Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 
“İŞKUR’un engelli koçluğu modelini he-

yecanla takip ediyoruz. Ama bunun ge-

liştirilmesi gerekiyor. Engelli bireylerin 
istihdama hazırlanması motivasyonla 
olur. Engellilerin edindikleri meslek-

leriyle istihdam edilmesi için mesleki 
eğitim, mesleki yeterlilik modeli üstün-

de çalışmamız gerekiyor. Mesleğe göre 
atama çok az olduğu için insanlar mes-

leğini bir kenara koyup istihdam edildi-
ği alanda çalışmaya mecbur kalıyor. Bu 
gerçekten üzüntü verici” dedi.

Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 2 Aralık 2021 tarihinde Genel Merkez  
Engelliler Komite’mizin 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla düzenlediği 

‘Çalışma Hayatında Engelliler Çalıştay’ına katıldı.
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 “YA ENGELLİYİZ YADA ENGELLİ 
ADAYIYIZ”

Engellileri çalışma hayatına yönlendire-

cek politikalar geliştirmeliyiz diyen Ars-

lan, “Engellilere daha iyi imkanlar sun-

malıyız. Maalesef ülkemiz de engelliler 
sosyal hayattan kopuyor.  Devletimiz bu 
konuda duyarlı ancak bir politikayı ge-

liştirmemiz gerekiyor. Dünyanın her ye-

rinde engelli insanları çalışma hayatına 
kazandırma adına katı kurallar getirili-
yor. Engellileri bir şekilde istihdam için-

de var edeceğiz ve onlara desteğimizi 
iş yerlerimizde göstermemiz lazım. Ya 
engelliyiz ya da engelli adayıyız. Engelli-
lere merhamet ve acıma duygularımızla 
bakmak yerine onlar adına güzel şeyler 
yapmayı hedefleyeceğiz” dedi.

Toplantıda, HAK-İŞ Engelli Komite Baş-

kanımız Elif Yıldırım da HAK-İŞ’in engelli-
lere yönelik yaptığı çalışmalar ve ürettiği 
politikalara ilişkin bilgiler verdi. Yıldırım, 
HAK-İŞ’in çalışmalarının temelini genel 

kurul kararlarımızın oluşturduğunu be-

lirterek, engelliler konusunda da genel 
kurul kararlarımız doğrultusunda Ge-

nel Başkanımızın liderliğinde ve Yöne-

tim Kurulumuzun desteğiyle başarılı ve 
önemli çalışmaların hayata geçirildiğini 
ifade etti. Genel Merkez Engelliler Ko-

mite Başkanımız Hanefi Karadağ da top-

lantının açılışında yaptığı konuşmada, 

Sendikamızın engelliler konusunda yü-

rüttüğü çalışmalara ilişkin bilgiler verdi. 
Genel Başkanımızın konuşması sonrası 
çalıştay; Araştırmacı Yüsra Ak’ın Engelli 
Yoksuluğu/Engelli Ücret Farklılıkları, En-

gelli İş Koçu İrfan Kaya ve Hukuk Müşa-

virimiz Hacer Türk Albayrak’ın Korumalı 
İş Yeri ve Kota Sistemindeki Sorunlar ko-

nularında ki konuşmalarıyla devam etti.
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KARAMAN ŞUBE KÜLTÜR-
SANAT KOMİTEMİZ, ÇOCUKLARI 
SEVİNDİRDİ

Karaman Şube Kültür-Sanat Komitemiz, 29 Ekim Cumhu-

riyet Bayramı dolayısıyla düzenlediği etkinlik ile Gülkaya 
Köy İlkokulunda okuyan öğrencileri ziyaret etti. Komi-
temiz, ilkokulda okuyan geleceğimiz çocuklara kış ayla-

rında üşümemeleri için el emeği süveter ve çeşitli kışlık 
malzeme yardımında bulunarak sevindirdi.

İSKENDERUN ŞUBE KADIN 
KOMİTE’MİZDEN, YANGIN 
BÖLGESİNE YARDIM ELİ

İskenderun Şube Kadın Komitemiz, ülkemizde on günü 
aşkın süredir devam eden orman yangınlarından en çok 
etkilenen bölgelerden biri olan Marmaris’e yardım eli 
uzattı.

ARSLAN, GENEL 
MERKEZ GENÇLİK 
KOMİTE’MİZİN 
BAŞKANLIK DEVİR 
TESLİM TÖRENİNE 
KATILDI
Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 19 
Ekim 2021 tarihinde Genel Merkez 
Gençlik Komite’mizin başkanlık devir 
teslim törenine katıldı.
Törene, Genel Başkanımız Mahmut 
Arslan’ın yanı sıra Sendikamız Genel 
Merkez Gençlik Komite Başkanı Hu-

riye Zeynep Kaya, Sendikamız Genel 
Merkez Kadın Komite Başkanı Hati-

ce Ayhan, Sendikamız Genel Merkez 
Gençlik Komite Eski Başkanı Av. Os-

man Sarı, Hukuk Müşavirimiz Av. Kiraz 
Bilge Akçomak ve Gençlik Komite Baş-

kan Yardımcımız Burhan Yıldız katıldı. 

Genel Başkanımız Arslan, Sendikamız 
Genel Merkez Gençlik Komite Başkanı 
Huriye Zeynep Kaya’ya yeni görevinde 
muvaffakiyetler dilerken, HİZMET-İŞ’in 
sendikal mücadelesinde gençlere ve 
gençlerin ortaya koyacağı vizyona ihti-

yacı olduğunu söyledi.

KARAMAN ŞUBE KÜLTÜR-SANAT 
KOMİTEMİZ’DEN ÖĞRETMENLER 
GÜNÜNÜ’NDE ANLAMLI ZİYARET
Karaman Şube Kültür-Sanat Komitemiz, 24 Kasım Öğret-
menler Günü dolayısıyla Kurtderesi İlkokulunda görev 
yapan öğretmenleri ziyaret ederek, eğitimcilerin öğret-
menler gününü kutladı.
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BURSA BÜYÜKŞEHİR BİNTED’DE 
SÖZLEŞME SEVİNCİ

Bursa Büyükşehir Belediyesi şirketi 
BİNTED ile Sendikamız arasında toplu 
iş sözleşmesi imzalandı.
Gerçekleştirilen imza törenine Genel 
Başkanımız Mahmut Arslan, Bursa 
Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur 
Aktaş, Genel Başkan Yardımcımız Halil 
Özdemir, Bursa Şube Başkanımız Mus-

tafa Yavuz, Adana Milletvekili ve AK 
Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler 
Başkan Yardımcısı Ahmet Zenbilci, AK 
Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, 
Öz Güven-Sen Genel Başkanı Ömer 
Yılmaz, Öz Güven-Sen Genel Başkan 
Yardımcısı Murat Ünal, HAK-İŞ’e bağlı 
sendikaların Bursa İl Başkanları, Bursa 
Büyükşehir Belediye Başkan Yardım-

cıları, üyelerimiz ve basın mensupları 
katıldı.

“BURSA’DA 35 YILLIK MÜCADELEMİZ 
BİR ÇINAR GİBİ BÜYÜDÜ”
HAK-İŞ ve HİZMET-İŞ’in Bursa’daki 
tarihi yürüyüşünün 35 yıl önce baş-

ladığını kaydeden Arslan, “Tam 35 yıl 
önce Bursa Büyükşehir Belediyesi’nde 
başlattığımız mücadelemizin nasıl bir 
çınar gibi dal budak saldığını şu kala-

balıkla bir kez daha müşahede ediyo-

ruz. O günden bugüne hizmet veren 
bütün kardeşlerimizi, bu mücadelede 
bizimle birlikte yürüyen bütün sendi-
kacı dostlarımızı, hayatını kaybeden ve 
bugün aramızda bulunmayan kardeş-

lerimizi de rahmet ve şükranla anıyo-

ruz” dedi.

“EN BÜYÜK TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİNİ 
İMZALIYORUZ”
Bursa Büyükşehir Belediyesi ile imza-

lanan olan toplu iş sözleşmesinin 35 
yıllık mücadelemizin en önemli kilo-

metre taşı olduğunu ifade eden Ars-

lan, şöyle konuştu: “Her sokakta, her 

caddede, her binada emeği ve alın teri 
olan sizler için toplu iş sözleşmesinin 
en iyisinin yapılması adına büyük çaba 
sarf ettik. Burada bulunan konukları-
mız, bu toplu iş sözleşmesinin masa-

da barış içerisinde sonuçlanmasında 
büyük katkılar sağladılar. Bugün bu-

rada belediyelerde şirket işçileri için 
yapılmış en iyi toplu iş sözleşmesini 
imzalıyoruz. İşine ve aşına sahip çıkan 
hiçbir arkadaşlarımız asla işini ve aşını 
kaybetmeyecektir. İşçilerimiz, iş gü-

vencesiyle geleceğe umutla bakacak-

tır. Bu şehir tarihi bir şehir, bir başkent. 
Bu başkentin hak ettiği yere ve hedefe 

ulaşması için biz de canla, başla çalı-
şacağız.”

“BURSA İÇİN ÇALIŞMAYA DEVAM 
EDECEĞİZ”
HAK-İŞ Konfederasyonu’nun 35 yıllık 
mücadelesinde Bursa’nın ayrı bir yeri 
ve önemi olduğunu belirten Arslan, 
“Bursa’nın geleceği için hangi adımlar 
atılacaksa o adımları atmaya, destek 
olmaya devam edeceğiz. Bugün de 
Bursa Büyükşehir Belediye Başkan’ı-
mızın vizyonuna, gelecek için ortaya 
koyduğu hedeflerine ve şehrin gelece-

ğe taşınması noktasındaki çabalarına 

Bursa Büyükşehir Belediyesi şirketi BİNTED ile Sendikamız arasında 
toplu iş sözleşmesi imzalandı.
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bizler de destek ve yardımcı olmaya 
devam edeceğiz” dedi.
Üyelerimizin gösterdiği birlik ve bera-

berliğin önemine vurgu yapan Arslan, 
“Sizlerin alın teri ve emeğinizin karşı-
lığını almak adına gösterdiğiniz sabra, 
liyakate, dirence ve bu konudaki bir-
likteliğinize teşekkür ediyorum. Dostu, 
kardeşliği, dayanışmayı, işçi-işveren 
ilişkilerindeki kardeşliği tesis etmekte 
büyük bir çaba sarf ettiniz ve bugün 
o çabanın sonucunda bu meydanda 
toplu iş sözleşmesini imzalıyoruz” diye 
konuştu.

ARSLAN, SÖZLEŞMEDE EMEĞİ 
GEÇENLERE TEŞEKKÜR ETTİ
Genel Başkanımız Arslan, Bursa Bü-

yükşehir Belediye Başkanı Ali Nur Ak-

taş, AK Parti Genel Başkan Yardımcı-
mız Mehmet Özhaseki, AK Parti Yerel 
Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan 
Yardımcısı Ahmet Zenbilci, HAK-İŞ Ge-

nel Başkan Yardımcısı ve Genel Başkan 
Vekilimiz Av. Hüseyin Öz, Genel Başkan 
Yardımcımız Halil Özdemir, BİNTED Ge-

nel Müdürü ve Bursa Şube Başkanımız 
Mustafa Yavuz’a sözleşmeye katkıların-

dan dolayı teşekkür etti.

Arslan, “Sayın Başkan’ın çabalarını, 
gayretini, mücadelesini, Bursa için, 
milletimiz için, halkımız için nasıl çalış-

tığını biliyorum. Bu toplu iş sözleşmesi 
de aslında bunun bir göstergesidir” 
şeklinde konuştu.

ARSLAN, 27 MAYIS VE 15 TEMMUZ 
ŞEHİTLERİ’Nİ RAHMET VE MİNNETLE 
ANDI
Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 57 
yıl önce darbeciler tarafından idam 
edilen Eski Başbakan Adnan Mende-

res, Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu 
ve Maliye Bakanı Hasan Polatkan’ı şe-
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hadetlerinin yıldönümünde saygı ve 
rahmetle andı.
Arslan, memleketimizin, milletimizin 
geleceği için kanlarını, canlarını veren 
başta 15 Temmuz şehitlerimiz olmak 
üzere tüm şehitlerimizi de rahmet ve 
minnetle andı.
Bütün dünyayı etkisi altına alan Ko-

vid-19 salgını karşısında tüm dünya-

nın ve Türkiye’nin virüsün son bulması 
noktasında aşılama çalışmalarına ağır-
lık verdiğini belirten Arslan, “Türkiye 
zor bir dönemden geçiyor. Pandeminin 
önümüze koyduğu zorluklar yanında, 
uluslararası ve ulus içinde bir kısım 
çevrelere karşı bir mücadele veriyoruz. 
Bu mücadelenin en önemli aktörlerin-

den birisi de yerel yönetimlerimizdir. 
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanımız 
da mücadelesini sürdürüyor” dedi.

AKTAŞ: “BURSA BİZDEN HİZMET 
BEKLİYOR”
Bursa’nın, Türkiye’nin en önemli şe-

hirlerinden birisi olduğunu hatırlatan 
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı 
Alinur Aktaş ise yapılan çalışmanın 
Türkiye’ye örnek olduğunu ve hata 
yapmamaya azami dikkat ettiklerini 
söyledi. Çok güzel bir sözleşmeye imza 
attıklarını söyleyen Aktaş, “Sadece 
Bursa için değil, bütün Türkiye için en 
iddiayı sözleşmelerden birisi gerçek-

leşti. Süreçte emeği geçen ve katkısı 
olan herkese teşekkür ediyorum. Tüm 

çalışanlarımızdan kuvvetli bir söz isti-

yorum. Bursa bizden hizmet bekliyor. 
Canımızı dişimize takarak Bursa’nın 
her bir köşesine hizmet götüreceğiz. 
Yaptığınız her iş kıymetli ve değerli. 
Bizler insanların hayatına dokunuyo-

ruz. Gönlünüzü, heyecanınızı, duanızı, 
emeğinizi eksik etmeyin. Bursa’ya ve 
çalışanlarımıza mahcup olmamak için 
bugünlere gelindi. Hayırlı uğurlu olsun. 
Allah mahcup etmesin” diye konuştu.

Törende Bursa Şube Başkanımız Mus-

tafa Yavuz ve AK Parti Adana Millet-
vekili AK Parti Genel Merkez Yerel 
Yönetimler Başkan Yardımcısı Ahmet 
Zenbilci de birer selamlama konuşması 
gerçekleştirdi.
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ARSLAN, ÇORUM’DAN 
BİRLİK VE BERABERLİK MESAJI VERDİ

Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 9 
Haziran 2021 tarihinde Sendikamız 
ile Çorum Belediyesi Personel Ltd. Şti. 
arasında imzalanan toplu iş sözleşme-

si imza törenine katıldı.

Toplu iş sözleşmesi imza törenine Ge-

nel Başkanımız Mahmut Arslan, Ço-

rum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim 
Aşgın, MİKSEN Genel Sekreteri Zeke-

riya Sancı, Çorum Şube Başkanımız 
Mustafa Köroğlu, Yozgat Şube Başka-

nımız Ferman Zararsız, işyeri sendika 
temsilcilerimiz, Konfederasyonumuz 
HAK-İŞ’e Bağlı Sendikaların Şube Baş-

kanları, üyelerimiz ve basın mensupla-

rı katıldı. Toplu iş sözleşmesi törenin-

de konuşan Genel Başkanımız Mah-

mut Arslan, işçi ve işveren örgütlerinin 
milletimizin, ülkemizin, devletimizin 
bütünlüğü ve emekçilerin menfaati 
için gerçekleştirdiği ortak çalışmaların 
önemine vurgu yaptı. HAK-İŞ, TÜRK-İŞ 
ve TİSK’in farklı konfederasyonlar ol-

masına karşın, emekçilerin ve ülkemi-
zin menfaati doğrultusunda pek çok 
çalışmayı birlikte gerçekleştirdiğini 
kaydeden Arslan, pandemi süresince 
kısa çalışma başta olmak üzere pek 
çok konuda HAK-İŞ, TÜRK-İŞ ve TİSK’in 
birlikte ortak protokollere imza attığı-
nı söyledi. HAK-İŞ olarak diğer emek 
konfederasyonlarıyla birlikte çözüm 

üretmeyi önemsediklerini ifade eden 
Arslan, “Rakip konfederasyonların or-
tak bir çerçevede buluşması kolay bir 
durum değildir. Ancak biz, milletimizin 
ve çalışanlarımızın çıkarları için rakip 
işveren ve işçi konfederasyonlarıyla bu 
birlikteliği pek çok konuda gerçekleş-

tirdik. Bu bir başarıdır ve çok önemli-
dir” dedi.

Genel Başkanımız Mahmut Arslan, Sendikamız ile Çorum Belediyesi Personel Ltd. Şti. 
arasında imzalanan toplu iş sözleşmesi imza törenine katıldı.
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“ORTAK ÇALIŞMALAR İÇERİSİNDE 
OLMAYI ÖNEMSİYORUZ”
HAK-İŞ ve TÜRK-İŞ’in asgari ücretin 
tespiti konusunda ortak hareket ede-

rek tarihi bir birlikteliğe imza attığını 
kaydeden Arslan, “Kanun, Asgari Ücret 
Tespit Komisyonu’nda sadece en bü-

yük işçi konfederasyonunu yetkili kılı-
yor. Hâlbuki işçi konfederasyonlarının 
komisyonda üyesi oranında yer alması 
gerekiyor. Demokratik katılım, çoğulcu 
yapı budur. Buna rağmen TÜRK-İŞ ile 
birlikte mevzuat da değil, ortak akılda 
buluştuk. TÜRK-İŞ Başkanı Sayın Ergün 
Atalay, Asgari Ücret Tespit Komisyo-

nu’nda tek konfederasyon olarak yer 
almalarına rağmen, “Gelin beraber 
çalışalım” teklifinde bulundu. Kanuna 
göre komisyonda yerimiz olmadığı hal-
de, asgari ücretin tespitinde HAK-İŞ, 
TÜRK-İŞ ve DİSK birlikte çalıştık. Böy-

lece bu konuda da tarihi bir birlikteliği 
hep birlikte başardık. Tabii ki adil tem-

siliyet açısından yasal olarak komis-

yonda yerimizin olması gerekir. Ama 
önemli olan birlikte bu çalışmaları ya-

pabilmekti ve bizler bunu başardık” 
diye konuştu.

Yine TÜRK-İŞ Başkanı Ergün Atalay’ın 
daveti üzerine, 700 bin kamu işçisini 
kapsayan Kamu Toplu İş Sözleşmesi 
Çerçeve Protokolü’nde de HAK-İŞ ile 
TÜRK-İŞ’in birlikte hareket ettiğini be-

lirten Arslan, “Çerçeve protokolüne 
TÜRK-İŞ ile birlikte hazırlık yaptık, ko-

miteler oluşturduk. Geçtiğimiz hafta 
içerisinde de ortak oluşturduğumuz 
taleplerimizi Çalışma ve Sosyal Güven-

lik Bakanı’mıza takdim ettik” dedi.

“ÜLKEMİZİN ÖNCELİKLERİ İÇİN 
BİRLİKTE HAREKET ETMEYİ 
BAŞARABİLMELİYİZ”
Emek konfederasyonları olarak yeri 
geldiği zaman rekabeti bir kenara bı-
rakarak, ülkemizin, emekçilerin ve 
çalışma hayatının ihtiyacı olan birlikte-

likleri ve ortak hareket etme başarısını 
gösterdiklerini ifade eden Arslan, “Bu 
birlikteliği önemsiyoruz. Birlikteliğimizi 
ve ortak çalışmalarımızı başka sorunla-

rımızın çözümünde de devam ettirmek 
istiyoruz” dedi.
“Her konfederasyonun dayandığı bir 
sosyolojik tabanı, öncelikleri, ilkeleri, 
kendilerini farklı kılan bir kısım hususi-

yetleri var. Fakat ortak amacımız ülke-

mizin bütünlüğü, emekçilerin çıkarları, 
milletimizin birlik ve beraberliğidir” 
ifadelerini kullanan Arslan, “Bu amaç 
için bugüne kadar olduğu gibi bundan 
sonra da ortak çalışmalarımıza devam 
edeceğiz. Geçmişe takılıp kalmaya-

cağız, geleceğe bakacağız. Geçmişte 
yaşananları tekrar ederek bugünü an-

lamak, bugünün sorunlarını çözmeye 
yetmiyor. Hazreti Mevlana’nın deyişiy-

le; ‘Düne ait ne varsa dünde kaldı can-

cağızım, bugün yeni şeyler söylemek 
lazım.’ Dünde yaşananları, dündeki 
olumsuzlukları orada bırakıp bugün 
geleceğimize bakmamız, yeni şeyler 
söylememiz gerekiyor. Siyasi partiler, 
sivil toplum örgütleri, emek örgütleri 
kendi önceliklerini ülkenin öncelikleri-
nin önüne geçirmemelidir. Ülkemizin 
önceliklerini milletimizin önüne ko-

yarak birlikte hareket etmeyi başara-

bilmeliyiz. Bunu başardığımız zaman 
gerçek Türkiye olacağız” diye konuştu.

“ÜLKEMİZİN BİRLİĞİ VE 
BÜTÜNLÜĞÜNE SAHİP ÇIKIYORUZ”
İçeride ve dışarıda bir kısım odakların 
Türkiye’nin bölgesinde etkin, güçlü ve 
oyun kurucu ülkesi olmasını engelle-

meye çalıştığını belirten Arslan, şöyle 
konuştu: “Bütün bu engelleri aşarak 
ülkemizi geleceğe hazırlamamız ge-

rekiyor. Birliğimizi, huzurumuzu, ba-

şarımızı ülkemizin geleceği için de 
sürdürmemiz gerekiyor. O nedenle 
bizim açımızdan toplu iş sözleşmesi 
kadar birliğimiz, dayanışmamız, ülke-

mizin geleceği ile ilgili hedeflerimiz de 
önemlidir. Bu zor dönemde iyi bir top-

lu iş sözleşmesi yaparken aynı zaman-

da ülkemizin birliği ve bütünlüğüne de 
sahip çıkmamız gerekiyor. İçeriden ve 
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dışarıdan bir kısım dayatmalara kar-
şı, ülkemizin ve ülkemizi yönetenle-

rin arkasında dimdik durmaya devam 
edeceğiz. Bu siyasi bir tercih değildir. 
Bu, ülkemizin gelecek endişesidir, ge-

lecek hedefidir. Ülkemizi hedefinden 
saptırmak isteyenlere asla ve asla izin 
vermeyeceğiz. Bu ülke için yapmamız 
gereken fedakârlık varsa yapacağız. Ta-

şın altına elimizi değil, gövdemizi koya-

cağız. Ülkemizin bütünlüğüne, ülkemi-
zin bölgedeki gücüne ve inisiyatiflerine 
engel olmak isteyenlerin karşısında 
duracağız.”

“HER ZAMAN DEMOKRASİMİZİN VE 
MİLLETİMİZİN YANINDA YER ALDIK”
HAK-İŞ’in 12 Eylül, 28 Şubat ve 15 
Temmuz’da demokrasimizin ve mille-

timizin yanında yer aldığını hatırlatan 
Arslan, demokratik mücadelelerini 
bundan sonra da aynı çizgide devam 
ettireceklerini söyledi.

“KUDÜS VE FİLİSTİN BİZİM 
DAVAMIZDIR”
Genel Başkanımız Arslan, konuşma-

sında Filistin’de yaşanan insanlık dra-

mına da dikkat çekti. Arslan, “HAK-İŞ 
olarak Filistin ve Kudüs davasına sahip 
çıkıyoruz. Yurtdışı ziyaretlerimizde gö-

rüyoruz ki, orada da insanlar HAK-İŞ’e 
güveniyorlar. HAK-İŞ’in bir şeyler ya-

pacağına inanıyorlar” dedi. Kendisinin 
3 yıl Uluslararası Kudüs ve Filistin’e 
Destek Sendikalar Birliği Başkanlığı’nı 
yürüttüğünü hatırlatan Arslan, “Filis-

tin’de akan kanın durması, Filistin’in 
özgür olması, Kudüs’ün özgür Filistin 
Devleti’nin başkenti olması için bize 
ihtiyaçları var. Mesele sadece Filistin 
meselesi değil, mesele ümmetin ve in-

sanlığın meselesidir. Filistin’de insanlık 
katlediliyor. Üç dinin mukaddesatının 
bulunduğu bir barış kentini kan gölüne 
dönüştürenlere karşı sesimizi yükselt-
mezsek vebal altındayız” diye konuştu.

Filistin’de yaşanan insanlık dramına 
karşı uluslararası toplumu harekete 
geçmeye çağıran Arslan, Filistin ve Ku-

düs hassasiyetinden dolayı Cumhur-
başkanı’mız Erdoğan’a, milletimize ve 
HAK-İŞ’li emekçilere teşekkür etti.

SÖZLEŞME İLE YENİ HAKLAR 
SAĞLANDI
Çorum Belediyesi ile imzalanan toplu 
iş sözleşmesinin emekçiler için büyük 
bir kazanım olduğunu belirten Arslan, 
sözleşme ile yeni ilave hakların sağlan-

dığını, bir sonraki sözleşmede ise şirket 
işçileri ile eski kadrolu işçilerin ücretle-

rinin denkleştirileceğini söyledi.

Belediye işçileri arasında uygulanan 8 
yevmiye kalemini 3’e düşürdüklerini 

söyleyen Çorum Belediye Başkanı Dr. 
Halil İbrahim Aşgın, “Bu sayede aynı ya 
da benzer işi yapsa da farklı ücret alan 
işçiler arasındaki adaletsizliği giderdik” 
dedi.

İmzalanan sözleşmenin 2021 ve 2022 
yıllarını kapsadığını, 2022’de de işçi-
lerin aylık kazancında artış olacağını 
ifade eden Aşgın, 2 yılın ortalamasına 
bakıldığında bu sözleşmeyle maaşlar-
da yüzde 32, sosyal yardımlarda yüzde 
40 artış sağladıklarını sözlerine ekledi.
Çorum Şube Başkan’ımız Mustafa 
Köroğlu, “‘Dünyanın bütün mazlumla-

rına karşı sorumluluğumuz var’ diyen 
Genel Başkanı’mız Mahmut Arslan’ın 
önderliğinde taşeron emekçilerinin 
uğradığı adaletsizliği ortadan kaldır-
mak için kararlılıkla yürüterek başa-

rıyla sonuçlandırdığımız mücadele 
sonucunda, 1 milyona yakın taşeron 
çalışanın kadro almasını sağlamıştır. 
Bu mücadelenin en büyük mimarı, 
emeğin ve emekçinin dostu Genel 
Başkan’ımız Mahmut Arslan’a bütün 
emekçi kardeşlerimiz adına teşekkür 
ediyorum” dedi.
Törenin ardından Genel Başkan’ımız 
Mahmut Arslan, Çorum Belediye Baş-

kanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’a Hatay Or-
manları Ağaçlandırma Arazisine, adına 
yapılan fidan sertifikalarını takdim etti.
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ARSLAN: “EMEKÇİLERİN MENFAATİ İÇİN ORTAK 
ÇALIŞMALARI ÖNEMSİYORUZ”

Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 
Konfederasyonumuz HAK-İŞ’in uzlaşı, 
diyalog ve birlikte çalışmaya verdiği 
öneme dikkat çekerek, “Emekçilerin 
ortak menfaatleri için birlikte çalışmayı 
ve birlikte çözüm üretmeyi önemsiyo-

ruz” dedi.

Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 10 
Haziran 2021 tarihinde Sendikamız ile 
İzmir Bergama Belediyesi İştiraki Ba-

kırçay A.Ş. arasında imzalanan toplu iş 
sözleşmesi imza törenine katıldı. Ber-
gama Kültür Merkezi’nde Koronavirüs 
önlemlerine uygun olarak gerçekleşti-

rilen imza törenine, Genel Başkanımız 
Mahmut Arslan, Bergama Belediye 
Başkanı Hakan Koştu, İzmir Şube Baş-

kanımız Gültekin Şimşek, Konfederas-

yonumuza bağlı sendikaların İzmir İl 
Başkanları üyelerimiz ve basın men-

supları katıldı.

Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 
HAK-İŞ’in İzmir’de 35 yıllık bir geçmişi-
nin olduğunu belirterek, “Uygarlık tari-
hinin en eski yerleşim yerlerinden bi-
risi olan Bergama’da HAK-İŞ üyeleriyle 
birlikte olmaktan mutluluk duyuyoruz. 
HAK-İŞ Konfederasyonu olarak İzmir’de 
köklü bir geçmişe sahibiz. HAK-İŞ’e 
bağlı sendikalarımızın İzmir’deki üye 
sayısı on binlerin üzerindedir. Yapaca-

ğımız çalışmalarla daha çok emekçiye 
ulaşacağız. HAK-İŞ olarak bunu yapa-

cak gücümüz ve arzumuz var. Bugün 
imzaladığımız toplu iş sözleşmemizin 
üyelerimize ve belediyemize hayırlı ol-
masını temenni ediyorum” dedi.

“ÇATIŞMANIN, KAVGANIN KİMSEYE 
FAYDASI YOK”
Konfederasyonumuz HAK-İŞ ve Sendi-
kalarımızın pandeminin olumsuz et-
kilerinden emekçileri korumak adına 
yoğun çalışma yürüttüğünü belirten 
Arslan, “Salgın kamu-özel bütün kuru-

luşları etkilediği gibi belediyelerimizi 
de olumsuz etkiledi. Ancak biz bütün 
olumsuzluklara rağmen toplu iş sözleş-

melerimizi barışçıl bir şekilde, çatışma-

ya döndürmeden, belediyelerimiz ve 
kentlerimize zarar vermeden, ortak bir 
uzlaşı içerisinde, emekçi kardeşlerimi-
zin yüzünü güldürerek sonuçlandırıyo-

ruz” dedi.

Toplu iş sözleşmelerinde yakalanan 
uzlaşının toplumun her kesiminde ol-
masını temenni ettiklerini ifade eden 
Arslan, “Çatışmanın, kavganın, kimseye 
faydası yok, esas olan masayı devirmek 
değil, masada kalmaktır. Biz işvereni 
rakip olarak değil, sosyal ortak olarak 
kabul ediyoruz. Bu temel felsefeyi he-

pimizin benimsemesini tavsiye ede-

rim” dedi.

Genel Başkanımız Mahmut Arslan, Konfederasyonumuz HAK-İŞ’in uzlaşı, diyalog ve 
birlikte çalışmaya verdiği öneme dikkat çekerek, “Emekçilerin ortak menfaatleri için 

birlikte çalışmayı ve birlikte çözüm üretmeyi önemsiyoruz” dedi.
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HAK-İŞ’in uzlaşı, diyalog ve birlikte ça-

lışmaya verdiği öneme dikkat çeken 
Arslan, “Diğer sendikalarla rekabetimizi 
yapacağız ama aynı zamanda ülkemi-
zin, işverenimizin ve çalışanlarımızın 
çıkarları için birlikte hareket etmeyi 
öğreneceğiz. TÜRK-İŞ, HAK-İŞ ve DİSK 
olarak farklı Konfederasyonlar olmamı-
za rağmen bunu başarıyoruz. TÜRK-İŞ 
ile asgari ücretin artırılması için birlik-

te çalıştık. Biz, farklılıklarımıza rağmen 
işçilerin hakları için birlikte çalışmayı 
başarabildik. Yine pandemi sürecinde 
kısa çalışma ödeneği, ücretsiz izinler ve 
yasadışı işten çıkarmalara karşı birlikte 
hareket ettik, pek çok konuda ortak 
deklarasyon yayınladık” diye konuştu.

“ORTAK TALEPLERİMİZİ HÜKÜMETE 
SUNDUK”
Önümüzdeki günlerde Kamu Çerçeve 
Protokolü’nün imzalanacağını hatırla-

tan Arslan, “Bu konuda daha önce HAK-
İŞ ve TÜRK-İŞ olarak ayrı ayrı müzakere 
yapıyorduk. Bu yıl bir araya geldik ve 

birlikte mücadele kararı aldık. İki konfe-

derasyon olarak komiteler oluşturduk 
ve taleplerimizi geçtiğimiz hafta Çalış-

ma Bakanlığı’na sunduk. Birbirimizden 
farklıyız, sosyolojik tabanlarımız farklı, 
ilkelerimiz farklı ama bu ülkenin çalı-
şanları ortaktır. Emekçilerin ortak men-

faatleri için birlikte çalışmayı ve birlikte 
çözüm üretmeyi önemsiyoruz” dedi.

KOŞTU: “İŞÇİMİZİN ALIN TERİNİN 
KARŞILIĞINI VERMEK DAİMA 
ÖNCELİĞİMİZDİR”
Toplu iş sözleşmesinde konuşmaları-
nı gerçekleştiren Bergama Belediye 
Başkanı Hakan Koştu ise, “Siz değerli 
emekçilerimizle Bergama için birlikte 
çalışıyor, birlikte üretiyoruz. Biz yerel 
yönetimlerin görevi halkımızın hayatı-

nı kolaylaştırmak ve daha yaşanabilir 
şehirler inşa etmektir. Bu sorumlulu-

ğumuzu yerine getirirken siz işçi arka-

daşlarımızın en iyi çalışma şartlarını 
oluşturmakta bizim en önemli görev-

lerimizdendir. İşçimizin alın terinin kar-

şılığını vermek daima önceliğimizdir. 
Bugün Bakırçay Şirketi’nde ilk kez bir 
sözleşmeye imza atıyoruz. Sizler kadar 
ben de heyecanlıyım. İnşallah bu bir 
başlangıç olacak ve gelecek zamanlar-
da sözleşmemizi daha iyi noktalara ge-

tireceğiz. İlçemizde ağırlamaktan gurur 
duyduğumuz HAK-İŞ Konfederasyonu 
Genel Başkanı Mahmut Arslan’a, HİZ-

MET-İŞ Sendikası İzmir Şube Başkanı 
Gültekin Şimşek’e ve emeği geçenlere 
teşekkür ediyor, sözleşmenin sizlere ve 
ailelerinize hayırlı olmasını diliyorum” 
dedi.

ŞİMŞEK: “DAHA İYİSİNİ YAPACAĞIZ” 
İzmir Şube Başkanımız Gültekin Şimşek 
ise konuşmasında “Bakırçay Şirketi’n-

deki ilk sözleşmemiz. Emin olun ki daha 
iyisini yapacağız. Yeter ki el ele, kol 
kola, omuz omuza birlikte ve beraber 
hareket edelim. Sendikamıza, Konfede-

rasyonumuza her daim sahip çıkalım. 
Emeğimizin, ekmeğimizin peşinde ola-

lım. Helal lokma için çalışalım. Yoğun 
programlarına rağmen davetimizi kır-
mayıp sözleşme imza törenimize teşrif 
eden kıymetli Genel Başkanıma, süre-

cin başından beri bizlere destek olan 
değerli Belediye Başkanımıza, Başkan 
Yardımcılarımıza, bizlere güvenerek 
bu yolda birlikte yürüyeceğiz diyen siz 
kıymetli emekçi kardeşlerime, emeği 
geçen herkese sonsuz teşekkürlerimi 
sunuyorum” şeklinde konuştu.

Törenin ardından Genel Başkanımız 
Mahmut Arslan, Bergama Belediye 
Başkanı Hakan Koştu’ya Hatay Orman-

ları Ağaçlandırma Arazisine adına yapı-
lan fidan sertifikalarını taktim etti.
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ARSLAN, MAMAK BELEDİYESİ İLE 
İMZALANAN SÖZLEŞME TÖRENİNE KATILDI

Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 2 
Temmuz 2021 tarihinde, Sendikamız ile 
Mamak Belediyesi arasında imzalanan 
toplu iş sözleşmesi törenine katıldı.

Mamak Belediyesi Kültür Merkezi’nde 
gerçekleştirilen imza törenine HAK-İŞ 
ve HİZMET-İŞ Genel Başkanı Mahmut 
Arslan, Mamak Belediye Başkanı Murat 
Köse, Genel Başkan Yardımcımız Celal 
Yıldız, Mamak Belediye Başkan Yardım-

cısı Orhan Pabuççu ve Ankara 4 No’lu 
Şube Başkanımız Yusuf Güler katıldı.

“ÇALIŞAN İNSANIN İŞİ VE EKMEĞİYLE 
OYNANMAMALI”
1 Temmuz’da işten çıkarma yasağının 
tekrar uzatılmamasının ardından iki gün 
içinde pek çok emekçinin işten çıkarıl-
maya başlandığına dikkat çeken Arslan, 
işini yapan insanın işi ve ekmeğiyle oy-

nanmaması gerektiğini söyledi.

“MAMAK BELEDİYESİ İLE ÖRNEK 
SÖZLEŞMELERİMİZDEN BİRİNİ DAHA 
İMZALADIK”
31 Mart Seçimleri sonrası bazı beledi-
yelerde pek çok emekçinin işten çıka-

rıldığını, bazılarının sürgün edildiğini ve 

40 bine yakın emekçinin de sendikamız-

dan istifa ettirildiğini hatırlatan Arslan, 
“Mamak Belediyesi’nde uzun yıllardır 
örgütlü sendikayız, sıkıntı yaşamadık. 
Sorunlarımızı diyalog içinde çözüyoruz. 
Bugün de örnek sözleşmelerimizden bi-
rini daha imzaladık. Pandemiden dolayı 
dünyamız ile birlikte ülkemizin de zor 
bir süreçten geçtiği bu dönemde toplu 
sözleşmesini uzlaşıyla bitirmek önemli-
dir” dedi.

“ÜCRETLERİN ZAMANINDA 
ÖDENMESİ ÖNEMLİDİR”
Emekçilerin ücret ve sosyal haklarının 

zamanında ödenmesinin önemli oldu-

ğunu belirten Arslan, Mamak Belediye 
Başkanı Köse’ye ücretlerin gününde 
ödenmesi noktasında gösterdiği hassa-

siyetten dolayı teşekkür etti. Sendikalar 
ve belediyelerin ortak sorumluluğa sa-

hip olduğunu ifaden eden Arslan, “Ül-
kemizin birliğini ve istikrarını korumak, 
birlikte çalışmak zorundayız” dedi.

KÖSE: “ÇALIŞANLARIMIZIN 
MUTLULUĞUNU ÖNEMSİYORUZ”
Belediyeyi adalet ile yönettiklerini ve 
çalışanları hiçbir ayrıma tabi tutmadık-

larını belirten Mamak Belediye Başkanı 
Murat Köse de belediyeyi adalet ile yö-

nettiklerini ve çalışanları hiçbir ayrıma 
tabi tutmadıklarını söyledi.
Köse, “Bizim mücadelemiz değer mü-

cadelesi, inanç mücadelesi, hizmet 
mücadelesidir. Belediyemizin eli, ayağı 
çalışanlarımızdır. Çalışanlarımızın mut-
luluğu bizim için önemlidir. İstiyoruz 
ki, çalışanlarımızın imkânları iyi olsun. 
Toplu iş sözleşmemizde bu arzumuzu 
gerçekleştirdiğimize inanıyorum” dedi.
Konuşmaların ardından 125 üyemizi il-
gilendiren toplu iş sözleşmesi imzalan-

dı.

Genel Başkanımız Mahmut Arslan, Sendikamız ile  
Mamak Belediyesi arasında imzalanan toplu iş sözleşmesi törenine katıldı.
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GENEL BAŞKAN VEKİLİMİZ ÖZ, BALIKESİR 
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ VE BASKİ GENEL 

MÜDÜRLÜĞÜ İLE SÖZLEŞME TÖRENİNE KATILDI

HAK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı ve Ge-

nel Başkan Vekilimiz Av. Hüseyin Öz, 9 
Ağustos 2021 tarihinde Balıkesir Be-

lediyesi ve BASKİ Genel Müdürlüğü 
ile imzalanan toplu iş sözleşmesi imza 
törenine katıldı. Balıkesir Büyükşehir 
Belediyesi’nde gerçekleştirilen törene 
HAK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı ve Ge-

nel Başkan Vekilimiz Av. Hüseyin Öz, 
Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı 
Yücel Yılmaz, Balıkesir Şube Başkanımız 
Savaş Dal, BASKİ Genel Müdürü İzzet 
Günal, Balıkesir Belediyesi ve BASKİ bü-

rokratları ile üyelerimiz katıldı.
Balıkesir’in Kuva-yi Milliye’nin ve Milli 

Mücadele’nin öncüsü bir şehir olduğu-

nu belirten Genel Başkan Vekilimiz Öz, 
“Böylesi önemli şehirde sendika olarak 
2014 yılından beri emekçilerle omuz 
omuza dayanışma içinde olmak önemli 
ve gurur vericidir. Balıkesir Büyükşe-

hir emekçileri ile yıllar içinde oluşan 
kardeşlik bağlarımızın daha uzun yıllar 
devam etmesini Cenab-ı Hakk’tan niyaz 
ediyorum” dedi.

“HİZMET-İŞ OLARAK HAYALLERİMİZ 
VAR”
Toplu iş sözleşmesinin hayırlı olması-
nı dileyen Genel Başkan Vekilimiz Öz, 

“Pandeminin getirdiği ekonomik engel-
lere rağmen üyelerimizin ücretlerinde 
artışlar sağlandı. Bizim HAK-İŞ/HİZ-

MET-İŞ olarak hayallerimiz var. Hayali-
miz, emekçilerin daha iyi ücretlerle ve 
daha iyi çalışma koşullarında çalışması-
dır. Bu hayalimizin gerçeğe dönüşmesi 
için 43 yıldır çalışıyoruz ve çalışmaya 
devam edeceğiz. Pandemi sonrası olu-

şacak yeni ivmelenmeyle birlikte üyele-

rimiz adına daha iyi sözleşmelere imza 
atacağız. Bundan hiçbir üyemizin endi-
şesi bulunmasın” şeklinde konuştu.

YILMAZ: “BALIKESİR’İMİZE 
HİZMET NOKTASINDA GERİ ADIM 
ATMADILAR”
Genel Başkan Vekilimiz Av. Hüseyin Öz’e 
sözleşmeye katkılarından dolayı teşek-

kür eden Balıkesir Büyükşehir Belediye 
Başkanı Yücel Yılmaz ise, “Çalışanlarımız 
her zaman zor zamanlarımızda yanımız-

da oldular. Balıkesir’imize hizmet nokta-

sında hep fedakâr davrandılar. Kendile-

rine teşekkürlerimizi sunuyorum” dedi.

Balıkesir Şube Başkanımız Savaş Dal da 
sözleşmede emeği geçen herkese te-

şekkür etti.

HAK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı ve Genel Başkan Vekilimiz Av. Hüseyin Öz,  
Balıkesir Belediyesi ve BASKİ Genel Müdürlüğü ile 

imzalanan toplu iş sözleşmesi imza törenine katıldı.
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GENEL BAŞKAN VEKİLİMİZ ÖZ, AĞRI BELEDİYESİ İLE 
İMZALANAN TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİNE KATILDI

HAK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı ve Ge-

nel Başkan Vekilimiz Av. Hüseyin Öz, 
15 Haziran 2021 tarihinde Sendikamız 

Ağrı Belediyesi İştiraki Öz Ağrı A.Ş. ara-

sında imzalanan toplu iş sözleşmesi 
imza törenine katıldı.

Ağrı Belediyesi’nde çalışan 430 üye-

mizi kapsayan toplu iş sözleşmesi imza 
törenine HAK-İŞ Genel Başkan Yardım-

cısı ve Genel Başkan Vekilimiz Av. Hü-

seyin Öz, Ağrı Belediye Başkanı Savcı 
Sayan, Ağrı İl Başkanımız Emrah Aslan, 
HAK-İŞ Ağrı İl Başkanı Ahmet Varol, 
Ağrı Belediyesi Başkan Yardımcıları, 
üyelerimiz ve basın mensupları katıldı.

“AĞRI’DA ÖRGÜTLÜ OLMAYI 
ÖNEMSİYORUZ”
Sendikamız için Ağrı’da örgütlü olma-

nın çok önemli olduğunu ifade eden 
Genel Başkan Vekilimiz Av. Hüseyin 
Öz, “2010 yılında Tutak Belediyesi’nde 
başladığımız örgütlenme çalışmala-

rımıza, bugün Ağrı Merkezde, Doğu-

HAK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı ve Genel Başkan Vekilimiz Av. Hüseyin Öz,  
Sendikamız Ağrı Belediyesi İştiraki Öz Ağrı A.Ş. arasında imzalanan 

toplu iş sözleşmesi imza törenine katıldı.
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bayazıt’ta, Eleşkirt’te ve Diyadin‘de 
devam ediyoruz. Ağrı’nın tamamında 
örgütlü olmak istiyoruz” dedi.

HİZMET-İŞ Sendikamızın Türkiye’nin en 
büyük işçi sendikası olduğunu kayde-

den Öz, “Bu başarıyı üyelerimizden al-
dığımız güç ve inançla gerçekleştirmiş 
bir sendikayız. Emekçi kardeşlerimiz 
bizlere inandı, bizimle yola çıktı. Bizler 
de onlara inandık ve beraber bir yola 
çıktık ve başardık. Ağrı’nın bütününde 
örgütlü olmayı da yine Ağrılı emekçi 
kardeşlerimizle birlikte başaracağız” 
diye konuştu.

“TAŞERON EMEKÇİLERİNE KADRO 
VERİLMESİ ÇALIŞMA HAYATININ EN 
BÜYÜK REFORMUDUR”
Konfederasyonumuz HAK-İŞ ve Sendi-
kamız HİZMET-İŞ’in kamuda taşeron 
işçiliğinin kaldırılması için 18 yıl mü-

cadele ettiğini kaydeden Genel Baş-

kan Vekilimiz Öz, “Cumhurbaşkanı’mız 
Recep Tayyip Erdoğan’ın tensipleriyle 
kadro düzenlemesinin temelini attık 
ve işçilerimizin kamuda kadrolu işçi ol-
masını sağladık. Taşeron düzenlemesi 
çalışma hayatının en büyük reformu-

dur.  Bu düzenlemeden önce kamu-

daki kadrolu işçi sayısı 180 bin kişiydi. 
Düzenlemeyle birlikte bir milyona ya-

kın arkadaşımız kamunun işçisi oldular. 
Çok emek verdik, çok zahmetler çektik 
fakat emeklerimiz zayi olmadı. O gün 
çektiğimiz sıkıntılar sayesinde bugün 
Ağrı’da bu güzel toplu iş sözleşmesi 
anını hep beraber yaşıyoruz” diye ko-

nuştu.

GENEL BAŞKAN VEKİLİMİZ ÖZ, BİRLİK 
VE BERABERLİK MESAJI VERDİ
Ağrı’nın Türkiye’nin en güzel illerin-

den biri olduğunu ifade eden Genel 
Başkan Vekilimiz Öz, şunları kaydetti: 
“Bugünkü ziyaretlerimizde Ağrılı kar-
deşlerimizin ne kadar misafirperver ne 
kadar gani gönüllü olduğunu gördük. 
Misafirperverliğiniz ve Ağrı Dağı gibi 
heybetli duruşunuzdan dolayı, emekçi 
kardeşlerime ve belediye başkanımıza 
teşekkür ediyorum. Biz bu toprakların 
evladıyız.  Bu topraklarda ay yıldızlı 
bayrağımızın altında bir ve beraber 
olmak çok kıymetli.  Güneyimizde Su-

riye’de yaşanan olaylar birlik ve bera-

berliğin ne kadar kıymetli olduğunu 
bizlere gösteriyor. Ülkeniz olmadığında 
nereye sığınacağınızı bilemiyorsunuz.  
Hamdolsun bizim güçlü ve kuvvetli 
bir devletimiz var. Bu milletin sancağı 
altında hep beraberiz.  Ağrılı kardeşle-

rimiz İstiklâl Savaşı’nda olduğu gibi bu-

gün de ülkemizin birliğine ve beraber-
liğine çok büyük katkı veriyorlar. Birliği-
miz ve beraberliğimiz daim olsun.”

ÖZ, SÖZLEŞMEYE KATKI VERENLERE 
TEŞEKKÜR ETTİ
Bundan sonraki sözleşme dönemlerin-

de daha iyi sözleşmelere imza atacak-

larını belirten Genel Başkan Vekilimiz 
Av. Hüseyin Öz, “Toplu iş sözleşmesi 
imzalanırken bizim üç önemli kriteri-
miz var. Birincisi; imzaladığımız toplu 
iş sözleşmesinin hükümlerinin eksiksiz 
ve zamanında alınması.  İkincisi; toplu 
iş sözleşmesinin iş barışını sağlaması. 
Üçüncüsü ise imzalanan sözleşmelerle 
üyelerimizin iş güvencesinin sağlanma-

sıdır. Toplu iş sözleşmemizin hayırlara 
vesile olması diliyorum. Sözleşmenin 
tamamlanmasında emeği geçenlere 
teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

AĞRI BELEDİYE BAŞKANI SAYAN: 
“EMEKÇİLERİN SOFRASINDAKİ 
EKMEĞE GÖZ DİKENLERDEN 
OLMADIK”
2019 yerel seçimlerinde göreve gel-
diklerini hatırlatan Ağrı Belediye Baş-

kanı Savcı Sayan da “Ben bir belediye 
başkanı olarak işçi kardeşlerimin ya-

nındayım. İşçi kardeşlerimin hakları 
için gereken bütün hizmeti ve çalış-

mayı yapmaya hazırız. Belediyemizin 
ve ülkemizin imkânları doğrultusunda 
gereken katkıyı yapmaya çalışıyoruz. 
Hiçbir zaman emekçilerin sofrasında-

ki ekmeğe göz dikenlerden olmadık. 
Her zaman, ‘Çalışanlarımıza nasıl fay-

da sağlarız?’ diye gayret sarf ediyoruz. 
Bugün burada çalışanlarımızın maaşla-

rında net bin lira artış yaptık. Herkese 
hayırlı olsun” şeklinde konuştu.
Ağrı İl Başkanımız Emrah Aslan ve HAK-
İŞ Ağrı İl Başkanı Ahmet Varol da birer 
selamla konuşması yaparak, imzalanan 
sözleşmenin hayırlara vesile olması te-

mennisinde bulundular.
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GENEL BAŞKAN VEKİLİMİZ ÖZ,  
ERZURUM BÜYÜKŞEHİR KARİYER A.Ş. İLE  

İMZALANAN SÖZLEŞME TÖRENİNE KATILDI

HAK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı ve Ge-

nel Başkan Vekilimiz Av. Hüseyin Öz, 
Erzurum Büyükşehir Belediyesi Şirketi 
Kariyer A.Ş. ile imzalanan toplu iş sözleş-

mesi törenine katıldı.

İbrahim Erkal Dadaş Kültür ve Sanat 
Merkezi’nde düzenlenen ve 2 bin 735 
üyemizi kapsayan olan toplu iş sözleş-

mesi imza törenine Genel Başkan Vekili-
miz Av. Hüseyin Öz, Erzurum Büyükşehir 
Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Er-
zurum Şube Başkanımız Şahin Girmenç, 
Sivas Şube Başkanımız Nihat Şimşek, 
Muş Şube Başkanımız Yaşar Kalır, HAK-
İŞ’e bağlı Öz Güven-Sen Genel Başkanı 

Ömer Yılmaz, Kariyer A.Ş. Genel Müdü-

rü Sefer Keser, Erzurum Büyükşehir Be-

lediyesi Daire Müdürleri ve üyelerimiz 
katıldı.

GENEL BAŞKAN VEKİLİMİZ ÖZ: “HAK 
KAYIPLARINI TELAFİ EDİYORUZ”
Taşeron şirketlerde uzun yıllar hakların-

dan mahrum bir şekilde çalışan emekçi-
ler için yeni bir dönem başladığını ifade 
eden Genel Başkan Vekilimiz Av. Hüse-

yin Öz, “Bu toplu iş sözleşmesi sürecine, 
birçok sıkıntıları aşarak, birçok sorunları 
çözerek geldik. HAK-İŞ Konfederasyo-

numuz ve HİZMET-İŞ Sendikamızın 17 
yıl kararlılıkla yürüttüğü mücadele son-

rasında belediye şirketlerinde sürekli 
işçi pozisyonuna geçirilen üyelerimizin, 
uzun yıllar uğradıkları hak kayıplarını 
telafi ediyoruz. Sizleri temin ederim ki, 
imzalayacağımız her yeni sözleşme, her 
gelecek yaz, bir öncekinden daha gü-

neşli, daha güzel olacak” dedi.

SEKMEN: “EMEKLERİYLE VE 
ÖZVERİLERİYLE KARINCALARI BİLE 
KISKANDIRAN ÇALIŞANLARIMIZ VAR”
Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı 
Mehmet Sekmen, imzalanan sözleş-

meyle ilgili yaptığı değerlendirmede, 
“Bir husus var ki, onu asla inkâr edemez 
ve görmezden gelemeyiz. Bu husus ki 
içinde emek var, gayret var. Biz gerçek-

ten çok şanslı bir yönetimiz. Çünkü ge-

rek kurum içerisinde ve gerekse dışında, 
emekleriyle ve özverileriyle karıncaları 
bile kıskandıran çalışanlarımız var, kar-
deşlerimiz var. 2 bin 735 işçi kardeşle-

rimizin maaşlarına yüzde 14,2 oranında 
zam yapma kararı aldık. Hayırlı olsun. 
Yevmiyelere yaptığımız zam yüzde 13,2, 
sorumluluk zammı, iyileştirmeler ve tüm 
sosyal haklarla beraber hamdolsun yüz-

de 14,2’lik bir artış sağladık” dedi.

HAK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı ve Genel Başkan Vekilimiz Av. Hüseyin Öz,  
Erzurum Büyükşehir Belediyesi Şirketi Kariyer A.Ş. ile imzalanan toplu iş sözleşmesi 

törenine katıldı.
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AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ AFBELSAN A.Ş. 
İLE SÖZLEŞME, GENEL BAŞKAN VEKİLİMİZ ÖZ’ÜN 

KATILIMIYLA İMZALANDI

HAK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı ve Ge-

nel Başkan Vekilimiz Av. Hüseyin Öz, 
26 Ağustos 2021 tarihinde Sendikamız 
ile Afyonkarahisar Belediyesi İştiraki 
Afbelsan A.Ş. arasında imzalanan söz-

leşme imza törenine katıldı.

Düzenlenen imza törenine Genel Baş-

kan Vekilimiz Av. Hüseyin Öz, Afyon-

karahisar Belediye Başkanı Mehmet 
Zeybek, Afyonkarahisar İl Başkanımız 
Kemal Erkuş, Öz Taşıma-İş Sendika-

sı Genel Başkanı Mustafa Toruntay, 

HAK-İŞ Afyonkarahisar İl Başkanı İbra-

him Gürbüz, Afyonkarahisar İl Başkan 
Yardımcımız Abdülkadir Ceylan Evsen, 
Belediye Başkan Yardımcıları, Afbelsan 
Yönetim Kurulu Başkanı Selim Arıcı, 
üyelerimiz ve basın mensupları katıldı.

GENEL BAŞKAN VEKİLİMİZ ÖZ, 
PANDEMİDE HAYATINI KAYBEDEN 
EMEKÇİLERİ RAHMETLE ANDI
Afyonkarahisar’da emekçiler adına gü-

zel bir gün yaşadıklarını, üyelerimizin 
taleplerini dikkate alarak başarılı bir 
müzakere süreci yürüttüklerini ifade 
eden Genel Başkan Vekilimiz Öz, pan-

demi döneminde fedakârca çalışan 
tüm emekçilere teşekkür etti. Genel 
Başkan Vekilimiz, bu süreçte hayatını 
kaybeden emekçilere Allah’tan rah-

met diledi.

HAK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı ve Genel Başkan Vekilimiz Av. Hüseyin Öz,  
26 Ağustos 2021 tarihinde Sendikamız ile Afyonkarahisar Belediyesi İştiraki Afbelsan A.Ş. 

arasında imzalanan sözleşme imza törenine katıldı.
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HAK-İŞ/HİZMET-İŞ Sendikamızın bir 
toplu iş sözleşmesinin iyi bir sözleşme 
sayılabilmesi için birkaç tane kriter or-
taya koyduğunu belirten Öz, bunları 
şöyle sıraladı: “Birinci kriterimiz, toplu 
iş sözleşmesinden doğan alacaklarımı-
zın zamanında ödenmesidir. İkincisi, 
bir toplu iş sözleşmesinin iş barışını te-

sis etmesidir. Üçüncüsü, imzaladığımız 
sözleşmeyle iş yerinde üyelerimizin iş 
güvencesinin sağlanmasıdır.  Toplu iş 
sözleşmesini başarılı olarak değerlen-

dirmek için bu kriterleri sağlamaya ça-

lışıyoruz” dedi.
Bir toplu iş sözleşmesiyle her şeyin de-

ğişmeyeceğini belirten Genel Başkan 
Vekilimiz Hüseyin Öz, “Ülke olarak, 
belediyeler olarak zor bir dönemden 

geçiyoruz. Belediyelerimizin imkânları-
na baktığımız zaman gelirlerde büyük 
bir düşüş olduğunu görüyoruz. Bütün 
bunlara rağmen, belediye yönetimi-
miz samimi olarak bu sözleşmeyi en 
iyi noktada bitirmek için büyük bir 
özveri gösterdi. Sözleşmenin masada, 
karşılıklı anlayışla tamamlanmış olması 
nedeniyle belediye başkanımıza, be-

lediye yönetim ekibine ve şirketimizin 
genel müdürüne sendikamız adına 
teşekkür ediyor, sözleşmemizin hayırlı 
olmasını temenni ediyorum” şeklinde 
konuştu.

AFYONKARAHİSAR BELEDİYE 
BAŞKANI ZEYBEK: “HAKKANİYETE 
RİAYET ETTİK”
Çalışanların hakkını alın terleri kuru-

madan vermenin önemine vurgu ya-

pan Afyonkarahisar Belediye Başkanı 
Mehmet Zeybek, “Sendikamızla kırıl-
madan, restleşmeden çok güzel bir an-

laşma ortamı sağladık. Ben, başkanla-

rımıza çok teşekkür ediyorum. Bugün 
verdiğimiz ücretler için imkânlarımızı 
zorladık, hakkaniyete riayet ettik. He-

pinize hayırlı ve uğurlu olsun” dedi.
Sözleşme töreninde Öz Taşıma-İş Sen-

dikası Genel Başkanı Mustafa Toruntay 
da bir selamla konuşması gerçekleşti-

rerek sözleşmenin hayırlı olması dile-

ğinde bulundu.
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GENEL BAŞKAN VEKİLİMİZ ÖZ, YAPRACIK TOKİ  
1, 4, VE 7. ETAP KONUTLARI YÖNETİMİ İLE 
İMZALANAN SÖZLEŞME TÖRENİNE KATILDI

HAK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı ve Ge-

nel Başkan Vekilimiz Av. Hüseyin Öz, 23 
Ağustos 2021 tarihinde Yapracık TOKİ 1, 
4 ve 7. Etap Site Yönetimi ile imzalanan 
toplu iş sözleşmesi törenine katıldı.

Emek Konukevi’mizde düzenlenen imza 
törenine HAK-İŞ Genel Başkan Yardım-

cısı ve Genel Başkan Vekilimiz Av. Hü-

seyin Öz, Yapracık TOKİ 1. Etap Yönetim 
Kurulu Başkanı Yaşar Kocaoğlu, Yapracık 
TOKİ 7. Etap Yönetim Kurulu Başkanı 
Aynur Akmehmet, Ankara 2 No’lu Şube 
Başkanımız Recep Dere, Ankara 5 No’lu 
Şube Başkanımız Murat Demirtaş, Öz 
Güven-Sen Genel Başkanı Ömer Yılmaz 
ve Yapracık TOKİ’de görev yapan üyele-

rimiz katıldı. Yapracık TOKİ’de ikinci dö-

nem toplu iş sözleşmesine imza attıkla-

rını belirten Genel Başkan Vekilimiz Av. 
Hüseyin Öz, “Sendikamız 43 yıllık sendi-
kal yaşamında konut görevlisi arkadaş-

larımızın hakları için büyük ve örnek ça-

lışmalara imza attı. Sendika olarak ama-

cımız konutlarda çalışan on binlerce 
arkadaşımızın hayatlarına dokunmak, 
onların çalışma koşullarını iyileştirmek 

ve daha öz güvenli bir şekilde çalışmala-

rını sağlamaktır” şeklinde konuştu.

ÖZ: “KONUT GÖREVLİLERİ İŞ SAĞLIĞI 
VE GÜVENLİĞİNE UYGUN ŞARTLARDA 
ÇALIŞTIRILMALIDIR”
Emekçilerin daha verimli çalışması için 
çalışma koşullarının daha da iyi hale 
getirilmesi gerektiğini ifade eden Genel 
Başkan Vekilimiz Öz, “Yapracık TOKİ’yi 
örnek işyeri olarak kabul ediyoruz. Yap-

racıktan hareketle bütün ülke genelinde 
çalışan tüm konut görevlisi arkadaşları-
mıza doğru bir mesaj vermemiz gere-

kiyor. Ülkemizde çalışan tüm konut gö-

revlileri, iş sağlığı ve güvenliğine uygun 
şartlarda çalıştırılmalıdır. Sendikamız 

konut çalışanlarının hayatlarına ücret, 
sosyal haklar ve çalışma koşulları anla-

mında dokunmak adına çaba göstermiş, 
bundan sonra da göstermeye devam 
edecektir” dedi.

“SENDİKA OLARAK, İŞVERENLERİ 
SOSYAL ORTAKLARIMIZ OLARAK 
GÖRÜYORUZ”
Çalışanlarla ve iş verenlerle her zaman 
empati kurulması gerektiği ifade eden 
Genel Başkan Vekilimiz Öz, “Eksikleri-
miz, hatalarımız, kusurlarımız olabilir. 
Ancak her zaman birbirimizi anlayarak, 
birbirimizi dinleyerek hareket edersek 
hatalarımızı telafi etme imkânımız ola-

caktır. Sendika olarak işverenlerimizi 
sosyal ortaklarımız olarak görüyoruz. 
Her şeye rağmen işverenlerimizle masa 
başında toplanabilmeliyiz, oturabilme-

liyiz, müzakere edebilmeliyiz. Sendika 
olarak hep masanın iki tarafı için de 
empati yaparak yol yürüyoruz. Toplu iş 
sözleşmemizin çalışanlarımız için, işve-

renlerimiz için, kat maliklerimiz için ve 
sendikamız için hayırlı uğurlu olmasını 
temenni ediyorum” ifadelerini kullandı.

HAK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı ve Genel Başkan Vekilimiz Av. Hüseyin Öz,  
23 Ağustos 2021 tarihinde Yapracık TOKİ 1, 4 ve 7. Etap Site Yönetimi ile imzalanan 

toplu iş sözleşmesi törenine katıldı.
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SİNCAN BELEDİYESİ İLE EK PROTOKOL,  
GENEL BAŞKAN YARDIMCIMIZ ÖZDEMİR’İN 

KATILIMIYLA İMZALANDI

Genel Başkan Yardımcımız Halil Özde-

mir, 9 Temmuz 2021 tarihinde Sendi-
kamız ile Sincan Belediyesi SİNKENT 
arasında imzalanan ek protokol imza 
törenine katıldı.

Sincan Belediyesi’nde gerçekleşen tö-

rene Genel Başkan Yardımcımız Halil 
Özdemir, Sincan Belediye Başkanı Mu-

rat Ercan, Ankara 1 No’lu Şube Başka-

nımız Mahmut Tosun ve SİNKENT Ge-

nel Müdürü Recep Sivri katıldı.

İmzalanan ek protokolle Sincan Bele-

diyesi SİNKENT’te çalışan üyelerimize 
Kurban Bayramı’nda 1.000 TL bayram 
ikramiyesi verildi.

Ek protokolün imzalamasında eme-

ği geçenlere teşekkür eden Genel 
Başkan Yardımcımız Halil Özdemir, 
“Belediye Başkanımız Murat Ercan’la 
yaptığımız görüşmeler sonucu, Kur-
ban Bayramı’nda üyelerimize 1.000 
TL ikramiye verilmesi konusunda gö-

rüş birliğine vardık. Kurban Bayramı, 
hepinizin bildiği gibi masraflı bir ay. 

Alınan bu destek üyelerimize bir can 
suyu olacaktır. Sincan Belediye Baş-

kanımız merhametli bir başkan. Bunu 
daha önce hem toplu iş sözleşmesin-

de, hem de sendikamıza yaklaşımla-

rında gördük. Kendisine üyelerimize 
ve bizlere olan yaklaşımlarından ötürü 
teşekkür ediyoruz” dedi.

Belediyenin imkânları doğrultusunda 
çalışanlara en iyisini vermeye çalıştık-

larını belirten Sincan Belediye Başkanı 
Murat Ercan ise, “Bütçemizin imkânla-

rı dahilinde çalışanlarımızın lehine ne 
varsa altına imzamızı atıyoruz. Bugün 
vereceğimiz ikramiyeyi de Şube Baş-

kanımız Mahmut Tosun ile müzakere 
ederek çalışanlarımıza vermeyi uygun 
gördük. Çalışanlarımıza bu vesileyle 
hayırlı bayramlar diliyorum. İnşallah 
aileleriyle birlikte sağlıklı ve huzurlu 
bayramlar geçirirler. Ayrıca bir-iki gün 
içerisinde banka promosyonları da 
çalışanlarımızın hesaplarında olacak. 
Onlar sahada başarılı oldukça biz de 
başarılı oluyoruz. Biz bir aileyiz” şek-

linde konuştu.

Programın sonunda Genel Başkan Yar-
dımcımız Halil Özdemir, Sincan Beledi-
ye Başkanı Murat Ercan’a günün anısı-
na bir hediye takdiminde bulundu.

Genel Başkan Yardımcımız Halil Özdemir, Sendikamız ile Sincan Belediyesi SİNKENT 
arasında imzalanan ek protokol imza törenine katıldı.
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ÇANKIRI BELEDİYESİ İLE TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ, 
GENEL BAŞKAN YARDIMCIMIZ YILDIZ’IN 

KATILIMIYLA İMZALANDI

Genel Başkan Yardımcımız Celal Yıldız, 
12 Temmuz 2021 tarihinde Sendikamız 
ile Çankırı Belediyesi ve Çankırı Beledi-
yesi ÇANKES Ltd. Şti arasında imzalanan 
toplu iş sözleşmesi törenine katıldı.

700 üyemizi kapsayan sözleşme imza 
törenine Mali İşlerden Sorumlu Genel 
Başkan Yardımcımız Celal Yıldız, Çankı-
rı Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen, 
Çankırı Belediye Başkan Yardımcısı Me-

tin Keskinkılıç, Ankara 4 No’lu Şube Baş-

kanımız Yusuf Güler, Çankırı Belediyesi 
Özel Kalem Müdürü Fatih Atıcı ve üye-

lerimiz katıldı.

YILDIZ: “ATILACAK İMZALAR 
KARDEŞLİĞİN, BİRLİĞİN VE UZLAŞININ 
ZAFERİDİR”
Çankırı’da tarihi bir güne tanıklık ettikle-

rini belirten Genel Başkan Yardımcımız 
Yıldız, “Bugün Çankırı’da çok önemli bir 
günü yaşıyoruz. Bugün işçi, sendika ve 
belediye yönetimi ortak paydada buluş-

muş ve imzalar atılmıştır. Bugün atılacak 
imzalar kardeşliğin, birliğin ve uzlaşının 
zaferidir. Emeği geçen herkese teşekkür 
ediyoruz” dedi.

“GÖZETTİĞİMİZ DENGE GÖRÜNDÜĞÜ 
GİBİ KOLAY DEĞİL”
Sözleşmelerin uzun müzakereler sonu-

cu imzalandığını hatırlatan Yıldız, “Bir 
yandan üyelerimizin hakkını koruduk, 
bir yandan belediyemizin imkânlarını 
göz önünde bulundurduk. Bu gözettiği-
miz denge göründüğü gibi kolay değil. 
Çaba istiyor, akıl istiyor ve en önemlisi 
de vicdan istiyor. HİZMET-İŞ olarak bi-
zim amacımız bir yandan üyelerimizin 
haklarını iyileştirmek, bir yandan da iş 
barışını kalıcı olarak sağlamaktır. İmzala-

nan sözleşmelerin üyelerimize ve ailele-

rine hayırlı olmasını diliyorum” şeklinde 
konuştu.

Çankırı Belediye Başkanı İsmail Hakkı 
Esen ise “Çankırı’mız çalışanlarımıza, 
çalışanlarımız da bizlere emanettir. Be-

lediye tarihimizde bir ilki yaşıyoruz. An-

laşmamız tüm işçi kardeşlerimize hayırlı 
olsun” dedi. Ankara 4 No’lu Şube Başka-

nımız Yusuf Güler de sözleşmenin hayır-
lı olması dileğinde bulundu.

Genel Başkan Yardımcımız Celal Yıldız, Sendikamız ile Çankırı Belediyesi ve  
Çankırı Belediyesi ÇANKES Ltd. Şti arasında imzalanan 

toplu iş sözleşmesi törenine katıldı.
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GENEL BAŞKAN YARDIMCIMIZ YILDIZ, 
DOĞUBAYAZIT BELEDİYESİ İLE İMZALANAN 

SÖZLEŞME TÖRENİNE KATILDI

Mali İşlerden Sorumlu Genel Başkan 
Yardımcımız Celal Yıldız, 4 Ağustos 2021 
tarihinde Sendikamız ile Doğubayazıt 
Belediyesi Personel A.Ş. arasında imza-

lanan toplu iş sözleşmesi imza törenine 
katıldı. Düzenlenen imza törenine Ge-

nel Başkan Yardımcımız Celal Yıldız, Do-

ğubayazıt Belediye Başkanı Yıldız Acar, 
Genel Merkez Teşkilatlanma Uzmanımız 
M. Zeki Özen, HAK-İŞ Ağrı İl Başkanı Ah-

met Varol ve üyelerimiz katıldı.

“EMEKÇİ KARDEŞLERİMİZ İÇİN 
HER ZAMAN ELİMİZİ TAŞIN ALTINA 
KOYDUK”
Doğubayazıtlıların her zaman, her şart-
ta birlik ve beraberliklerini korudukları-
nı belirterek başlayan Genel Başkan Yar-
dımcımız Yıldız, “Biz HİZMET-İŞ olarak 
doğruyu, geleceği, gelişmeyi, toplum-

culuğu, özgürlüğü, barışı ve uzlaşmayı 
önemseyen bir sendikayız. Çok şükür 
bunları Doğubayazıt’ta da başarmış bu-

lunuyoruz. HAK-İŞ/HİZMET-İŞ Sendikası 
olarak, kalbi Ahmed-i Hani gibi sevgi ve 
merhamet dolu bu şehirde, kardeşliği 
birlikte yücelttik. Bu şehirde muhabbeti 
birlikte çoğalttık. Doğubayazıtlı emekçi 
kardeşlerimiz için her zaman elimizi ta-

şın altına koyduk” dedi.

ACAR: “ÇALIŞANLARIMIZLA AİLE 
GİBİYİZ”
Toplu iş sözleşmesi ile ilgili değerlendir-
melerde bulanan Doğubayazıt Belediye 
Başkanı Yıldız Acar ise, “Çalışanlarımızla 
aile gibiyiz. Doğubayazıt’ımız için ge-

ce-gündüz alın teri döken tüm çalışan-

larımıza alınan zamlar hayırlı uğurlu 
olsun. Bütçemizin el verdiği ölçüde ça-

lışanlarımızı sevindirmenin gururu için-

deyiz” şeklinde konuştu.

Sözleşme töreninde bir selamlama 
konuşması yapan Genel Merkez Teşki-
latlanma Uzmanımız M. Zeki Özen de 
emekçileri mağdur etmeyen Doğubaya-

zıt Belediye Başkanı Acar’a, katılımların-

dan dolayı ise Genel Başkan Yardımcı-
mız Yıldız’a teşekkür etti.

Mali İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcımız Celal Yıldız,  
Sendikamız ile Doğubayazıt Belediyesi Personel A.Ş. arasında imzalanan 

toplu iş sözleşmesi imza törenine katıldı.
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NEVŞEHİR BELEDİYESİ İLE SÖZLEŞME, 
GENEL BAŞKAN YARDIMCIMIZ ÖZDEMİR’İN 

KATILIMLARIYLA İMZALANDI

Genel Başkan Yardımcımız Halil Özde-

mir, 31 Aralık 2021 tarihinde Nevşehir 
Belediyesi Personel A.Ş. ile imzalanan 
toplu iş sözleşmesi imza törenine katıl-
dı. Gerçekleştirilen sözleşme törenine; 
Genel Başkan Yardımcımız Halil Özde-

mir, Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Meh-

met Savran, Kayseri Şube Başkanımız 
Serhat Çelik, Kırşehir Şube Başkanımız 
Hızır Güler, HAK-İŞ Nevşehir İl Başka-

nı Muhammet Fatih Mutlu, Nevşehir 
Belediye Bürokratları ve iş yeri sendika 
temsilcilerimiz katıldı.
2021 yılının son gününde imzalanan 
sözleşmenin üyelerimize hayırlı olması 

dileğinde bulunan Teşkilatlanmadan So-

rumlu Genel Başkan Yardımcımız Halil 
Özdemir, “2021 yılı hepimiz için zor geç-

ti. Bu dönemde üyelerimizin mağdur 
olmaması için elimizden geleninin en 
iyisi yapmaya çalıştık, hala da çalışmaya 
devam ediyoruz. Olağanüstü dönemde 
olağanüstü iş çıkaran üyelerimize imza-

ladığımız sözleşme hayırlı olsun” dedi.

“SÖZLEŞMEMİZİ MASADA 
KARŞILIKLI ANLAYIŞ İLE 
TAMAMLANDIK”

Nevşehir’in Türkiye’nin önemli şehirle-

rinden biri olduğunun altını çizen Özde-

mir: “Nevşehir Türkiye’nin vitrin şehirle-

rinden biri. Özellikle sahip olduğu doğal 
güzellikleriyle ülkemizin turizmine ver-
diği katkı eşi bulunmaz bir değer. Söz-

leşmemizi masada karşılıklı anlayış ile 
tamamlandık. Bu sürece destek veren, 
katkı sunan herkese bir kez daha teşek-

kür etmek istiyorum” şeklinde konuştu.

Sözleşmeyle ilgili değerlendirmelerde 
bulunan Nevşehir Belediye Başkanı Dr. 
Mehmet Savran ise “Yeni sözleşmenin 
tüm mesai arkadaşlarıma hayırlı olması-
nı diliyorum” ifadelerini kullandı.

Genel Başkan Yardımcımız Halil Özdemir, Nevşehir Belediyesi Personel A.Ş. ile 
imzalanan toplu iş sözleşmesi imza törenine katıldı.

İSTANBUL/BAYRAMPAŞA BELEDİYESİ BAYPAŞ EK PROTOKOL 
Sendikamız ile İstanbul’a bağlı Bayrampaşa Bele-

diyesi BAYPAŞ arasında ek protokol imzalandı. Ek 
protokol, İstanbul 13 No’lu Şube Başkanımız Kenan 
Erüklü, Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydı-
ner, AK Parti Bayrampaşa İlçe Başkanı Ergin Saçlı, 
Bayrampaşa Belediye Başkan Yardımcıları, MİKSEN 
Genel Sekreter Yardımcısı İdris Kayıcı ve BAYPAŞ 
Müdürü Meliha Hatipoğlu’nun katıldığı bir törenle 
imzalandı. İmzalanan ek protokolle birlikte üye-

lerimizin ücretlerine seyyanen 750 TL (brüt) zam 
yapıldı.
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AKSARAY BELEDİYESİ AKSARAY AZMİ MİLLİ T.A.Ş.

ERZİNCAN BELEDİYESİ

TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TRABİTAŞ

Sendikamız ile Aksaray Belediyesi İşti-

raki Aksaray Azmi Milli T.A.Ş. arasında 
bin 200 emekçiyi kapsayan toplu iş 

sözleşmesi imzalandı. İki yıl geçer-
li olacak toplu iş sözleşmesi Aksaray 
Şube Başkanımız Yasin Emekli ile Ak-

saray Belediye Başkanı Evren Dinçer 
arasında imzalandı. İmzalanan toplu 
iş sözleşmesi kapsamında üyelerimi-
zin yevmiyeleri 119.25 TL’den 140,80 
TL’ye çıkarılırken, ayrıca toplam 30 
günlük ilave tediye verilmesi konusun-

da mutabakata varıldı. Sözleşme kap-

samında üyelerimizin sosyal haklarına 
da %100 zam yapıldı.Aksaray Şube 
Başkanımız Yasin Emekli, “Her zaman 
emeğin ve emekçinin yanında olduk. 
Aksaray Belediye Başkanımız gibi bi-
zimle aynı amaçta birleştiğimiz bele-

diye yöneticilerimizin olması geleceği-
miz adına umut ve gurur verici.” dedi.

Sendikamız ile Erzincan Belediyesi 
arasında toplu iş sözleşmesi imzalan-

dı. Toplu iş sözleşmesi Erzincan Şube 
Başkanımız Harun Mutlu ile Erzincan 

Belediye Başkanı Bekir Aksun arasın-

da imzalandı. 201 üyemizi kapsayan 
sözleşme dahilinde üyelerimizin üc-

retlerine birinci yıl %15, ikinci yıl %10 

artı enflasyon farkı, üçüncü yıl ise %9 
artı enflasyon farkı oranlarında zam 
yapılacak. Sözleşmeyle birlikte ayrıca 
52 günlük ilave tediye, 60 günlük ikra-

miye ve aile ve çocuk yardımı, yemek 
yardımı, kıdem ücreti ve meslek prim-

leri gibi sosyal hakların üyelerimize ve-

rilmesi konusunda mutabakata varıldı.

Emekçilerin yanında olan bir belediye 
başkanına sahip oldukları için kendi-
lerini şanslı hissettiklerini belirten Er-
zincan Şube Başkanımız Harun Mutlu, 
“Sözleşme dönemlerinde karşınızda 
sizler gibi emekçinin hakkını düşünen 
bir belediye yönetimini görmek ger-
çekten birçok işi kolaylaştırıyor.” dedi.

Sendikamız ile Trabzon Büyükşehir 
Belediyesi TRABİTAŞ arasında iki yıllık 

toplu iş sözleşmesi imzalandı. 50 üye-

mizi kapsayan sözleşme Trabzon Şube 
Başkan Yardımcılarımız Şevket Çelik ve 
Mahmut Keleş ile TRABİTAŞ Yönetim 
Kurulu Başkanı Adnan Gül ve TRABİ-
TAŞ Başkan Yardımcısı Şerif Özgür’ün 
katıldığı bir törenle imzalandı.

İmzalanan sözleşmeyle birlikte üye-

lerimizin ücretlerine birinci yıl %21, 
ikinci yıl ise gerçekleşecek enflasyon 
oranında zam yapılacak. Emekçilerin 
yüzünü güldüren sözleşmede katkısı 
olan herkese teşekkür eden Trabzon 
Şube Başkan Yardımcılarımız, sözleş-

menin emekçilere ve ailelerine hayırlı 
olması dileğinde bulundular.



255

TOPLU IŞ SÖZLEŞMELERI

YOZGAT BELEDİYESİ YBK İNŞAAT TEMİZLİK ŞİRKETİ

ŞIRNAK BELEDİYESİ PERSONEL A.Ş.

KÜTAHYA/ALTINTAŞ BELEDİYESİ PERSONEL ŞİRKETİ

Sendikamız ile Yozgat Belediyesi şirketi 
YBK İnşaat Temizlik Tic. Ltd. Şti. arasın-

da iki yıllık toplu iş sözleşmesi imzalan-

dı. Sözleşme, Yozgat Şube Başkanımız 
Ferman Zararsız, Yozgat Belediye Baş-

kanı Celal Köse, Yozgat Belediye Baş-

kan Yardımcısı Murat Tanışman, YBK 
Şirket Müdürü Yalçın Korkmazyiğit, 
Yozgat Şube Başkan Yardımcılarımız, 
işyeri sendika temsilcilerimiz ve üyele-

rimizin katıldığı bir törenle imzalandı.
İmzalanan sözleşmeyle birlikte üyele-

rimizin ücretlerine sosyal haklar hariç 
birinci yıl ilk altı ay %35, ikinci altı ay 
%5, ikinci yıl ilk altı ay %5, ikinci altı ay 
ise %6 oranlarında zam yapıldı.

Sendikamız ile Şırnak Belediyesi Per-
sonel A.Ş. arasında 208 üyemizi ilgi-

lendiren toplu iş sözleşmesi imzalandı.
Toplu iş sözleşmesi Şırnak İl Başkanı-

mız Nevzet Usal ile Şırnak Belediye 
Başkanı Mehmet Yarka arasında imza-

lanırken, üyelerimizin ücretlerine %19 
zam yapıldı. Toplu iş sözleşmesi imza 
töreninde konuşan Şırnak İl Başkanı-
mız Nevzet Usal, “Sendikaların görevi 
iş yerlerinde insanlık onuruna yaraşır 
bir çalışma ortamı yaratmak ve işçile-

rin iş hayatında söz sahibi olmalarını 
sağlamaktır. HAK-İŞ/HİZMET-İŞ Sendi-
kası olarak, üyelerimizin daha iyi ola-

naklarda çalışmaları için 43 yıldır mü-

cadele ediyoruz.  Sözleşmemizin tüm 
taraflara hayırlar getirmesini temenni 
ediyorum” dedi.

Sendikamız ile Kütahya’ya Altıntaş Be-

lediyesi Personel Ltd. Şti. arasında bir 
süredir devam eden toplu iş sözleşme-

si görüşmeleri anlaşmayla sonuçlandı.
35 üyemizi kapsayan toplu iş sözleş-

mesi Kütahya Şube Başkanımız Sa-

bahattin Ödemiş ile Altıntaş Belediye 
Başkanı Arif Teke arasında imzalanır-
ken, üyelerimizin ücret ve sosyal hak-

larında iyileştirmelere gidildi.
İmzalanan sözleşmenin üyelerimi-
zin yüzünü güldürdüğünü ifade eden 
Kütahya Şube Başkanımız Sabahattin 
Ödemiş, “Güzel bir sözleşmeye imza 
attık. Sözleşmemiz üyelerimizin sosyal 
ve mali haklarında önemli iyileştir-
meler içeriyor. Emeği geçen herkese 
teşekkürlerimi sunuyorum" diye ko-

nuştu.
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KÜTAHYA/ÇAVDARHİSAR BELEDİYESİ

RİZE/ARDEŞEN BELEDİYESİ ARBELSAN

BİLECİK/DODURGA BELEDİYESİ 

Sendikamız ile Çavdarhisar Belediyesi 
arasında toplu iş sözleşmesi imzalan-

dı. Toplu iş sözleşmesi, Kütahya Şube 
Başkanımız Sabahattin Ödemiş ile 

Çavdarhisar Belediye Başkanı Halil Ba-

şer arasında imzalanırken, üyelerimi-
zin sosyal haklarında ve ücretlerinde 
iyileştirmelere gidildi.
Çavdarhisar Belediyesi’nin imkânları 
dahilinde bir sözleşmeye imza attıkla-

rını belirten Kütahya Şube Başkanımız 
Sabahattin Ödemiş, “Türkiye’nin pay-

daşları olarak hepimiz zor bir salgın 
döneminden geçiyoruz. Tüm engelle-

re rağmen üyelerimizin ücret ve sosyal 
haklarında ciddi iyileştirmeler yapmak 
için çaba gösteriyoruz. Bu sözleşmele-

rimizi birer geçiş sözleşmeleri olarak 
görüyoruz" dedi.

Sendikamız ile Rize’ye bağlı Ardeşen 
Belediyesi Arbelsan arasında toplu iş 

sözleşmesi imzalandı. Sözleşme Rize 
Şube Başkanımız Mehmet Alaca ve 

Ardeşen Belediye Başkanı Avni Kâhya 
arasında imzalandı.
İmzalanan sözleşme ile ilgili konuşan 
Rize Şube Başkanımız Mehmet Ala-

ca, “İmzalanan toplu iş sözleşmesiyle 
üyelerimizin günlük ücretlerine yüz-

de 14 ila yüzde 22 arası oranlarında, 
sosyal haklarda da yüzde 25 oranında 
artışlar sağladık.  186 işçiyi ilgilendiren 
sözleşmenin imza altına alınmasında 
emeği geçenlere teşekkür ediyorum.  
Sözleşmenin üyelerimiz ve aileleri için 
hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Sendikamız ile Bilecik’e bağlı Dodurga 
Belediyesi ve Şirketi Personel Ltd. Şti. 

arasında toplu iş sözleşmesi imzalan-

dı. Toplu iş sözleşmesi Kütahya Şube 
Başkanımız Sabahattin Ödemiş ile 
Dodurga Belediye Başkanı Selim Tuna 
arasında imzalanırken, üyelerimizin 
haklarında büyük oranlarda iyileştir-
meler yapıldı.
Dodurga Belediye Başkanı’na teşekkür 
eden Kütahya Şube Başkanımız Saba-

hattin Ödemiş, “Üyelerimizin hakları-
nı korumak için belediyemizin bütün 
imkânlarını zorladık.  Gerçekleştirilen 
toplu iş sözleşmesinin tüm kazanım-

larının ilçemiz için canla, başla çalışan 
işçilerimize hayırlı uğurlu olmasını dili-
yorum” dedi.



257

TOPLU IŞ SÖZLEŞMELERI

KÜTAHYA/YENİKENT BELEDİYESİ

YOZGAT/ŞEFAATLİ BELEDİYESİ 

KÜTAHYA/NAŞA BELEDİYESİ İLE SÖZLEŞME İMZALANDI

Sendikamız ile Kütahya/Yenikent Be-

lediyesi arasında yürütülen toplu iş 
sözleşmesi görüşmeleri anlaşmayla 
sonuçlanarak imzalandı.

Sözleşme, Kütahya Şube Başkanımız 
Sabahattin Ödemiş ile Yenikent Bele-

diye Başkanı Mehmet Karaca arasında 
imzalanırken, sözleşme kapsamında 
üyelerimizin ücret ve sosyal hakların-

da iyileştirmelere gidildi.
Pandemi döneminde çalışan tüm 
emekçilere teşekkür eden Kütahya 
Şube Başkanımız Sabahattin Ödemiş, 
“Pandemi koşullarının zor şartlarında 
hizmet veren üyelerimize toplu söz-

leşmemizin hayırlı olmasını dilerim. 
Çok zor günlerden geçerek bugünlere 
kadar geldik ve halen zor günleri geri-
de bırakmış değiliz" dedi.

Sendikamız ile Yozgat’a bağlı Şefaatli 
Belediyesi arasında üç yıllık toplu iş 

sözleşmesi imzalandı. Toplu iş sözleş-

mesi Yozgat Şube Başkanımız Ferman 
Zararsız ile Şefaatli Belediye Başkanı 
Av. Müjdat Karaca arasında imzalanır-
ken, üyelerimizin ücretlerine sosyal 
haklar hariç memurlara yapılacak zam 
oranlarında zam yapılması konusunda 
anlaşmaya varıldı. Üyelerimizin sosyal 
haklarına da %60 ila %70 oranında 
zam yapılması konusunda anlaşmaya 
varıldı. Yozgat Şube Başkanımız Fer-
man Zararsız, “Süreci birlikte yürüt-
tüğümüz işçi arkadaşlarımıza, temsil-
ci arkadaşlarımıza ve bize her zaman 
güvenen üyelerimize teşekkür ediyo-

rum" diye konuştu.

Sendikamız ile Kütahya’ya bağlı Naşa 
Belediyesi arasında toplu iş sözleşme-

si imzalandı. Sözleşme Kütahya Şube 
Başkanımız Sabahattin Ödemiş ile 

Naşa Belediye Başkanı İbrahim Yavuz 
arasında imzalanırken, üyelerimizin 
ücretlerinde iyileştirmelere gidildi.
İmza töreninde konuşan Kütahya Şube 
Başkanımız Sabahattin Ödemiş, “Be-

lediyemizi hiçbir zaman rakip olarak 
görmedik. Tam aksine iş ortağımız ola-

rak gördük ve bundan sonra da öyle 
görmeye devam edeceğiz. Toplu iş 
sözleşmesini masa etrafında diyalogla 
çözmek bizleri son derece memnun 
etmiştir. Sözleşmemiz hayırlı olsun” 
dedi.
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TOPLU IŞ SÖZLEŞMELERI

MANİSA/KIRKAĞAÇ BELEDİYESİ 

KAYSERİ/AKKIŞLA PERSONEL ŞİRKETİ

AKSARAY/EŞMEKAYA BELEDİYESİ

Sendikamız ile Manisa’ya bağlı Kırka-

ğaç Belediyesi arasında iki yıllık top-

lu iş sözleşmesi imzalandı. Toplu iş 
sözleşmesi Manisa Şube Başkanımız 

Turan Karafil ile Kırkağaç Belediye Baş-

kanı Yaşar İsmail Gedüz arasında im-

zalandı.
Sözleşmeyle ilgili değerlendirmelerde 
bulunan Manisa Şube Başkanımız Tu-

ran Karafil, “İşçimizi enflasyona ezdir-
medik. Sözleşmemizi hem çalışanları-
mızın, hem de belediyemizin bütçesini 
gözeterek imzaladık. Başta Belediye 
Başkanımız olmak üzere bu süreçte 
emeği geçen herkese teşekkür ediyo-

rum. Toplu iş sözleşmemiz işçimize, 
sendikamıza ve belediyemize hayırlı 
olsun” dedi.

Sendikamız ile Kayseri’ye bağlı Akkışla 
Belediyesi Personel Ltd. Şti. arasında 

bir yıllık sözleşme imzalandı. Toplu iş 
sözleşmesi Kayseri Şube Başkanımız 

Serhat Çelik ile Akkışla Belediye Baş-

kanı Ayhan Arslan arasında imzalanır-
ken, üyelerimizin ücretlerine %17 zam 
yapıldı.
Toplu iş sözleşmesinin imzalanma-

sında emeği olanlara teşekkür eden 
Kayseri Şube Başkanımız Serhat Çelik, 
“Bir yıl geçerli olacak sözleşmemizin 
üyelerimize ve belediyemize hayırlı 
olmasını diliyorum. Bu imzaladığımız 
sözleşmeyi gelecek sözleşmelere birer 
giriş olarak görüyoruz. Gelecek sözleş-

me dönemlerinde daha kazançlı söz-

leşmelere imza atacağız” dedi.

Sendikamız ile Aksaray’a bağlı Eşme-

kaya Belediyesi arasında toplu iş söz-

leşmesi imzalandı. Sözleşme Aksaray 
Şube Başkanımız Yasin Emekli ile Eş-

mekaya Belediye Başkanı İsmail Hakkı 
Güneş arasında imzalanırken, anlaş-

maya göre en düşük işçi ücreti 4 bin 
400 TL oldu. Sözleşme kapsamında 
üyelerimize ayrıca 1000 TL Ramazan 
Bayramı harçlığı, 2000 TL Kurban Bay-

ramı harçlığı ve 750 TL giyim yardımı 
verilmesi konusunda mutabakata va-

rıldı.
Emeğin ve emekçinin yanında olan 
herkese teşekkür ettiklerini belirten 
Aksaray Şube Başkanımız Yasin Emek-

li, sözleşmenin emekçilere ve aileleri-
ne hayırlı olmasını temenni etti.
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TOPLU IŞ SÖZLEŞMELERI

GAZİANTEP/NİZİP PERSONEL ŞİRKETİ

YOZGAT/AKDAĞMADENİ BELEDİYESİ 

BATMAN/GERCÜŞ BELEDİYESİ

Sendikamız ile Gaziantep’e bağlı Nizip 
Belediyesi Personel Şirketi arasında 

toplu iş sözleşmesi imzalandı. Toplu 
iş sözleşmesi; Kahramanmaraş Şube 

Başkanı Ömer Çınar, Nizip Belediye 
Başkanı Mehmet Sarı, Nizip Belediye 
Başkan Yardımcısı Salih Uygur ve Nizip 
Belediyesi emekçilerinin katıldığı bir 
törenle imzalandı.
İmzalanan sözleşmeyle birlikte en dü-

şük yevmiye 170,43 TL’ye (brüt: 6.250 
TL) yükseltilirken, sosyal haklarda da 
%650 gibi rekor bir artış yapıldı.
Tarihi bir sözleşmeye imza attıklarını 
belirten Kahramanmaraş Şube Baş-

kanımız Ömer Çınar, “Nizip Belediye 
Başkanımız Mehmet Sarı, işçilerin alın 
terine sahip çıkmıştır" diye konuştu.

Sendikamız ile Yozgat’a bağlı Akdağ-

madeni Belediyesi arasında devam 
eden toplu iş sözleşmesi görüşmele-

rinde mutlu sona ulaşıldı.
Sözleşme, Yozgat Şube Başkanımız 
Ferman Zararsız ve Akdağmadeni Be-

lediye Başkanı Uzm. Dr. Nezih Yalçın 
arasında imzalandı.
İki yıl geçerli olacak sözleşme kapsa-

mında üyelerimizin ücretlerine birin-

ci ve ikinci yıllarda ayrı ayrı %12 zam 
yapıldı. Törende konuşan Yozgat Şube 
Başkanımız Ferman Zararsız, “Gönlü-

müz isterdi ki daha fazla zam aldığımız 
bir sözleşme imzalayalım. Ülkemiz ve 
dünyada yaşanan pandemi sürecin-

den kaynaklanan ekonomik dar boğaz 
nedeniyle bu yüksek zam isteğimizi 
dizginlememize neden oluyor" dedi.

Sendikamız ile Batman’a bağlı Gercüş 
Belediyesi arasında iki yıllık toplu iş 

sözleşmesi imzalandı. Sözleşme Bat-
man İl Başkanımız Bünyamin Söğüt ile 

Gercüş Belediye Başkanı Gündüz Gü-

naydın arasında imzalanırken, üyele-

rimizin yevmiyeleri birinci yıl için 140 
TL’ye çıkarıldı. Sözleşmenin ikinci yı-
lında ise üyelerimizin ücretlerine %13 
oranında zam yapılması konusunda 
mutabakata varıldı.  Sözleşmeyle bir-
likte sosyal haklara da ciddi oranda 
artışlar sağlandı. Toplu iş sözleşme-

sinde emeği geçenlere teşekkür eden 
Batman Şube Başkanımız Bünyamin 
Söğüt, “Zor şartlarda çalışan emekçi-
lerin hakkını korumak çalışıyoruz. Be-

lediyemizin imkânlarını zorlayarak bir 
sözleşmeye imza attık" dedi.
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TOPLU IŞ SÖZLEŞMELERI

ERZİNCAN/ÇADIRKAYA BELEDİYESİ 

ŞANLIURFA/HARRAN BELEDİYESİ 

TRABZON/VAKFIKEBİR BELEDİYESİ

Sendikamız ile Erzincan’a bağlı Çadır-
kaya Belediyesi arasında iki yıllık toplu 

iş sözleşmesi imzalandı. Sözleşme Er-
zincan Şube Başkanımız Harun Mutlu 

ile Çadırkaya Belediye Başkanı İshak 
Birol arasında imzalanırken, üyelerimi-
zin ücretlerine birinci yıl %15, ikinci yıl 
ise %16 zam yapıldı. İmzalanan sözleş-

meyle ilgili değerlendirmelerde bulu-

nan Erzincan Şube Başkanımız Harun 
Mutlu, “Üyelerimizin yaşam standart-
larını artırmak her zaman birinci önce-

liğimiz. Bunun gerçeğe dönüşmesi için 
HAK-İŞ/HİZMET-İŞ Sendikası olarak 
şartlar ne olursa olsun çalışmalarımıza 
devam ediyoruz. Bu konuda bizlerle 
aynı düşüncelere sahip olan Belediye 
Başkanımız Birol’a teşekkür ediyoruz" 
diye konuştu.

Sendikamız ile Şanlıurfa’ya bağlı Har-
ran Belediyesi arasında üç yıllık top-

lu iş sözleşmesi imzalandı. Sözleşme 
Şanlıurfa Şube Başkanımız Seydi Ey-

yüpoğlu ile Harran Belediye Başkanı 
Mahmut Özyavuz arasında imzalanır-
ken, yapılan sözleşmeyle üyelerimizin 
ücret ve sosyal haklarında iyileştirme-

ler yapıldı.
İmzalanan sözleşmeyle ilgili açıkla-

malarda bulunan Şanlıurfa Şube Baş-

kanımız Seydi Eyyüpoğlu, “Sözleşme 
görüşmelerini ortak anlayış ve hoş-

görü çerçevesinde gerçekleştirmiş 
bulunuyoruz. Bu süreçte emeği geçen 
herkese teşekkür ediyor, üç yıl geçerli 
olacak sözleşmenin üyelerimize, sen-

dikamıza ve belediyemize hayırlı ol-
masını diliyorum” dedi.

Sendikamız ile Trabzon’a bağlı Vakfı-

kebir Belediyesi arasında iki yıllık söz-

leşme imzalandı. Toplu iş sözleşmesi, 
Trabzon Şube Başkanımız İsmail Hakkı 

Kaplan, Vakfıkebir Belediye Başkanı 
Muhammet Balta, Trabzon Şube Baş-

kan Yardımcımız Şevket Çelik ve iş yeri 
sendika temsilcimizin katıldığı bir tö-

renle imzalandı. İmzalanan sözleşme 
kapsamında üyelerimizin ücretlerine 
birinci yıl %20, ikinci yıl ise gerçekle-

şecek enflasyon artı 1 puan oranında 
zam yapılacak. Trabzon Şube Başkanı-
mız İsmail Hakkı Kaplan, “Koronavirüs 
sürecinde hayatlarını halkımızın sağlı-
ğı için riske atan Vakfıkebir Belediye-

si’nin kıymetli emekçileri için imza-

landığımız bu sözleşme, hayırlı olsun" 
diye konuştu.
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TOPLU IŞ SÖZLEŞMELERI

TRABZON/AKÇAABAT BELEDİYESİ PERSONEL A.Ş.

AFYONKARAHİSAR/ÖZBURUN BELEDİYESİ

YOZGAT/SARIKAYA BELEDİYESİ

Sendikamız ile Trabzon’a bağlı Akçaa-

bat Belediyesi Personel A.Ş. arasında 
üç yıllık toplu iş sözleşmesi imzalandı. 
Sözleşme Trabzon Şube Başkanımız İs-

mail Hakkı Kaplan ile Akçaabat Beledi-
ye Başkanı Nuri Ekim arasında imzala-

nırken, üyelerimizin ücretlerine birinci 
yıl %24, ikinci yıl gerçekleşecek enflas-

yon oranında, üçüncü yıl ise gerçekle-

şecek enflasyon artı 3 puan oranında 
zam yapılması konusunda anlaşıldı.
Sözleşmenin 210 emekçiyi kapsadığı-
nı belirten Trabzon Şube Başkanımız 
İsmail Hakkı Kaplan, “Üyelerimiz, bu 
sözleşmeden elde edeceği her türlü 
maddi ve manevi kazanımları sonuna 
kadar hak etmiştir. Üyelerimiz, me-

sai kavramı gözetmeksizin ilçemiz ve 
hemşerilerimiz için çalışıyorlar" dedi.

Sendikamız ile Afyonkarahisar’a bağlı 
Özburun Belediyesi arasında iki yıllık 

toplu iş sözleşmesi imzalandı. Sözleş-

me Afyonkarahisar İl Başkanımız Ke-

mal Erkuş ile Özburun Belediye Başka-

nı Şahin Şener arasında imzalanırken, 
üyelerimizin ücretlerine günümüz ge-

çim koşullarına göre iyileştirme yapıl-
dı. Afyonkarahisar İl Başkanımız Kemal 
Erkuş, “Yapacağımız yeni örgütlenme 
çalışmalarımızla Afyon’da HAK-İŞ/
HİZMET-İŞ ailesini büyüteceğiz. Türki-
ye’de emeğin kalesi olan HAK-İŞ/HİZ-

MET-İŞ Sendikası’nın tek amacı vardır; 
üyelerinin hak ve hukuklarını sonuna 
kadar korumak. Özburun Belediyesi 
ile imzaladığımız sözleşme bunun bir 
örneğidir. Sözleşmemiz hayırlı olsun” 
dedi.

Sendikamız ile Yozgat’a bağlı Sarıkaya 
Belediyesi arasında iki yıllık sözleşme 

imzalandı. Toplu iş sözleşmesi, Yozgat 
Şube Başkanımız Ferman Zararsız ile 

Sarıkaya Belediye Başkanı Av. Ömer 
Açıkel arasında imzalandı. Sözleşme 
kapsamında üyelerimizin ücretlerine 
birinci ve ikinci yıl ayrı ayrı %16 zam 
yapıldı. Üyelerimizin sosyal haklarında 
ise %50 ila %70 oranlarında iyileştir-
meler yapıldı.
İşçinin alın teri ve emeği üzerine pa-

zarlık yapmayan Belediye Başkanı 
Açıkel’e teşekkür eden Yozgat Şube 
Başkanımız Ferman Zararsız, “Emek-

çileri hiçbir zaman mağdur etmedik. 
Belediyemizin imkânları dahilinde en 
iyi zammı aldık" diye konuştu.
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TOPLU IŞ SÖZLEŞMELERI

KIRIKKALE/KARAKEÇELİ BELEDİYESİ

SAMSUN/HAVZA BELEDİYESİ 25 MAYIS ŞİRKETİ

Sendikamız ile Kırıkkale’ye bağlı Kara-

keçili Belediyesi arasında toplu iş söz-

leşmesi görüşmeleri anlaşmayla so-

nuçlanarak imzalandı. Toplu iş sözleş-

mesi Kırıkkale Şube Başkanımız Fatih 
Doğan ile Karakeçili Belediye Başkanı 
Veysel Aydemir arasında imzalanırken, 
üyelerimizin ücretlerine günümüz ge-

çim şartlarına uygun iyileştirmeler ya-

pıldı. 
Kırıkkale Şube Başkanımız Fatih Do-

ğan, “HAK-İŞ değerlerinin bize çizdiği 
istikamet üzerine, üyelerimiz adına en 
iyi sözleşmelere imza atıyoruz. Bunu 
yaparken sadece tek taraflı değil, iş-

veren tarafını da düşünüyoruz. Çünkü 
biz işverenimizle üyemizin arasında 
kalıcı bir iş barışı tahsis etmeye çalışı-
yoruz” dedi.

Sendikamız ile Samsun’a bağlı Havza 
Belediyesi 25 Mayıs Şirketi arasında 

toplu iş sözleşmesi imzalandı. 111 
üyemizi kapsayan toplu iş sözleşmesi, 

Samsun Şube Başkanımız Ziya Uzun ile 
Havza Belediye Başkanı Sebahattin Öz-

demir arasında imzalandı. Sözleşme 
kapsamında üyelerimizin yevmiyele-

rinde iyileştirmeler yapılırken, sosyal 
haklarına %15 ila %20 arasında zam 
yapıldı. Samsun Şube Başkanımız Ziya 
Uzun, “Emeği ve emekçiyi koruyan her 
belediye başkanımız bizim başımızın 
tacıdır. Havza Belediye Başkanımız Sa-

yın Özdemir’e burada ayrı bir parantez 
açmak gerekiyor. ‘Alın terinin pazarlığı 
olmaz’ deyip işçilerinin hakkını eksik-

siz veren başkanımıza şükranlarımızı 
sunuyorum" dedi.

TOKAT/PAZAR BELEDİYESİ
Sendikamız ile Tokat’a bağlı Pazar Be-

lediyesi arasında toplu iş sözleşmesi 
imzalandı. Sözleşme Tokat Şube Baş-

kanımız Resul Demir ile Pazar Beledi-
ye Başkanı Erdoğan Yılmaz arasında 
imzalanırken, üyelerimizin ücretlerine 
ortalama %30 oranında zam yapıldı.
İmzalanan sözleşmenin üyelerimi-
zi mutlu ettiğini belirten Tokat Şube 
Başkanımız Resul Demir, “Emekçiden 
yana tavır koyan belediye başkanımıza 
şükranlarımızı sunuyorum. Emeğin ve 
emekçinin güvenilir limanı HİZMET-İŞ 
Sendikamız, şartlar ne olursa olsun 
üyelerinin yanında ve destekçisidir. 
Emekçilere hayırlı olsun” dedi.
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TOPLU IŞ SÖZLEŞMELERI

KÜTAHYA/ÇİTGÖL BELEDİYESİ

ANTALYA/AKSU BELEDİYESİ PERSONEL A.Ş. 

YOZGAT/ÇİÇEKDAĞI BELEDİYESİ EK PROTOKOL 

Sendikamız ile Kütahya’ya bağlı Çitgöl 
Belediyesi arasında toplu iş sözleşme-

si imzalandı. Sözleşme, Kütahya Şube 
Başkanımız Sabahattin Ödemiş ile Çit-

göl Belediye Başkanı Güray Güner ara-

sında imzalandı. İmzalanan sözleşme 
kapsamında üyelerimizin yevmiyele-

rinde ve sosyal haklarında iyileştirme-

ler yapıldı. Kütahya Şube Başkanımız 
Sabahattin Ödemiş, “Türkiye’de eme-

ğin ve emekçinin daimi savunucusu 
HİZMET-İŞ Sendikası olarak Çitgöl 
Belediyesi’yle de toplu iş sözleşmesi 
imzalamanın mutluluğu içerisindeyiz. 
Üyelerimize, tüm zorluklar karşısında 
her zaman yanlarında olacağımızı ve 
çalışma şartlarında gerekli iyileştir-
meleri sağlayacağımızı tekrar iletmek 
istiyoruz" dedi.

Sendikamız ve Antalya/Aksu Beledi-
yesi Personel A.Ş. arasında bir süre-

dir devam eden toplu iş sözleşmesi 
müzakerelerinde uzlaşmaya varıldı. 

Antalya Şube Başkanımız Muhammed 
Talha Kandil ile Aksu Belediye Başkanı 
Halil Şahin arasında 1,5 yıllığına imza-

lanan toplu iş sözleşmesinde, üyeleri-
mize ilk 6 aylık dönem için en düşük 
ücrete %15.69 zam yapıldı. Yapılan 
%15.69’luk zammın yanı sıra, 01 Ocak 
2022 tarihinden itibaren her işçiye 
ayrıca aylık net 500 TL sosyal yardım 
ödemesi yapılması kararlaştırıldı.
Antalya Şube Başkanımız Muhammed 
Talha Kandil, yapılan toplu iş sözleş-

mesinin taraflara hayırlı olmasını di-
ledi.

Sendikamız ile Yozgat’a bağlı Çiçek-

dağı Belediyesi Personel Limited Şir-
keti arasında ek protokol imzalandı. 
Ek protokol Yozgat Şube Başkanımız 

Ferman Zararsız ile Çiçekdağı Beledi-
ye Başkanı Hasan Hakanoğlu arasında 
imzalandı. Sendikamız ile Çiçekdağı 
Belediyesi Personel Limited Şirketi 

arasında imzalanan ek protokol ile ça-

lışanların ücretlerine 600 TL ile 700 TL 
iyileştirme yapıldı. 
Çiçekdağı Belediye Başkanına teşek-

kür eden Yozgat Şube Başkanımız 
Ferman Zararsız, “Çiçekdağı Beledi-
ye Başkanımız Hasan Hakanoğlu sö-

zünde durarak yaptığı iyileştirme ile 
çalışan emekçi kardeşlerimize artan 
enflasyon karşısında can suyu oldu. 
Çiçekdağı Belediye Başkanı Hasan Ha-

kanoğlu’na, sendikamız, yönetim ku-

rulumuz, şahsım ve tüm emekçi kar-
deşlerimiz adına teşekkür ediyorum” 
dedi.
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HABERLER

YOZGAT/DOĞANKENT BELEDİYESİ EK PROTOKOL 

KIRIKKALE/ÇERİKLİ BELEDİYESİ

BATMAN/BEŞİRİ BELEDİYESİ

Sendikamız ile Yozgat/Doğankent Be-

lediyesi Personel Limited Şirketi ara-

sında ek protokol imzalandı. Yozgat 
Şube Başkanı’mız Ferman Zararsız ile 

Doğankent Belediye Başkanı Doğan 
Sungur arasında imzalanan ek proto-

kol ile çalışanların taban ücretlerine 
%15 iyileştirme yapıldı.
Yozgat Şube Başkanımız Ferman Zarar-
sız; “Emekçilerimizin ücretlerinin enf-
lasyonun altında kalmasına gönlünün 
razı olmadığını söyleyen Doğankent 
Belediye Başkanımız Doğan Sungur’a, 
emekçilerimizin ücretlerine yapılan 
%15 iyileştirmeden dolayı sendikamız, 
yönetim kurulumuz, şahsım ve tüm 
emekçi kardeşlerimiz adına teşekkür 
ediyorum” dedi.

Sendikamız ile Kırıkkale’ye bağlı Çerikli 
Belediyesi arasında bir süredir devam 
eden toplu iş sözleşmesi görüşmeleri 

olumlu sonuçlanarak imzalandı. Toplu 
iş sözleşmesi Kırıkkale Şube Başkanımız 
Fatih Doğan ile Çerikli Belediye Başkanı 

Nuh Şahin arasında imzalandı. İmza-

lanan sözleşme kapsamında üyeleri-
mizin taban yevmiyeleri birinci yıl 175 
TL’ye, ikinci yıl ise 190 TL’ye yükseltildi.  
Sözleşmeyle ayrıca üyelerimizin sosyal 
haklarına da her iki yıl ayrı ayrı %12 
zam yapılması konusunda mutabakata 
varıldı. Toplu iş sözleşmesi imza töre-

ninde konuşan Kırıkkale Şube Başkanı-
mız Fatih Doğan, “Sözleşmemizi uzlaş-

ma yolunu benimseyerek tamamladık. 
Emekçi kardeşlerimizin hakkını göze-

ten, emeğin ve alın terini karşılıksız bı-
rakmayan Çerikli Belediye Başkanımıza 
teşekkür ediyoruz. Sözleşmemiz hayırlı 
olsun” dedi.

Sendikamız ile Batman’a bağlı Beşi-
ri Belediyesi arasında iki yıllık toplu iş 
sözleşmesi imzalandı.

Sözleşme Batman İl Başkanımız Bünya-

min Söğüt ile Beşiri Belediye Başkanı 
Sait Karabulut arasında imzalanırken 

üyelerimizin ücretlerine birinci ve ikinci 
yıl ayrı ayrı %15 zam yapıldı. Sözleşme 
kapsamında ayrıca üyelerimizin sosyal 
haklarında da iyileştirmelere gidildi.
İmzalanan sözleşmeyle ilgili değerlen-

dirmelerde bulunan Batman İl Başka-

nımız Bünyamin Söğüt; “Üyelerimiz 
ilçemiz için bizde emekçilerin geçim 
ücretlerini daha iyi seviyelere getirmek 
için gece gündüz demeden çalışıyoruz. 
“Önce insan önce emek” diyerek çıktı-

ğımız bu yolda Cenab-ı Hak mücadele-

mizi kabul etsin. Toplu iş sözleşmemiz 
emekçilerimize ve kıymetli ailelerine 
hayırlı olsun” dedi.
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KARAMAN/SARIVELİLER BELEDİYESİ

BİNGÖL/ARAKONAK BELEDİYESİ 

BİTLİS/KAVAKBAŞI BELEDİYESİ

Sendikamız ile Karaman’a bağlı Sa-

rıveliler Belediyesi arasında iki yıllık 
toplu iş sözleşmesi imzalandı. Toplu 

iş sözleşmesi Karaman Şube Başkan 
Yardımcılarımız Mehmet Tayyar Alkan 
ve Ahmet Ses ile Sarıveliler Belediye 

Başkanı Halil Kulak arasında imza-

landı. Sözleşme gereği üyelerimizin 
yevmiyeleri birinci yıl ilk altı ay için 
174TL’den 210TL’çıkartılırken, ikinci 
altı ay %12, ikinci yıl birinci ve ikinci 
altı aylarda ayrı ayrı %12 zam yapılma-

sı konusunda anlaşmaya varıldı.  Söz-

leşme kapsamında ayrıca üyelerimizin 
sosyal haklarına da %20 zam yapıldı.
Sözleşmenin üyelerimize hayırlı olma-

sı dileğinde bulunan Karaman Şube 
Başkan Yardımcılarımız, sözleşmede 
emeği geçen başta Sarıveliler Belediye 
Başkanı Halil Kulak olmak üzere herke-

se teşekkür ettiler.

Sendikamız ile Bingöl/Arakonak Bele-

diyesi arasında toplu iş sözleşmesi tö-

reni gerçekleştirildi.

Muş Şube Başkanı’mız Yaşar Kalır ile 
Arakonak Belediye Başkanı Mustafa 
Döner arasında 3 yıllık olarak imzalan-

dı. Sözleşmede üyelerimizin ücretle-

rine ek yüzde 25 ve enflasyon zammı 
farklarının ödenmesi, taban ücret ve 
sosyal yardımların iyileştirilmesi konu-

larında anlaşmaya varıldı.
Muş Şube Başkanı’mız Yaşar Kalır 
“Bingöl’ün Arakonak Belediyesi ile ise 
3 yıllık bir toplu iş sözleşmesi imzala-

dık. Sendika olarak her zaman üyeleri-
mizin yanında olduğumuzu belirtmek 
isterim. Sözleşmenin hayırlara vesile 
olmasını diliyorum. Bu süreçte emek 
veren herkese teşekkür ediyorum” 
diye konuştu.

Sendikamız ile Bitlis/Kavakba-

şı Belediyesi arasında bir yıllık 
toplu iş sözleşmesi imzalandı.
Sözleşme Muş Şube Başka-

nı’mız Yaşar Kalır ile Kavakbaşı 
Belediye Başkanı Veysi Oğuz 
arasında imzalandı.
Sözleşme kapsamında üyele-

rimizin taban ücretleri ilk altı 
ay 240 TL’ye çıkartılırken, ikinci 
altı ayda da gerçekleşecek enf-
lasyon oranında zam yapılması 
konusunda anlaşmaya varıldı. 

Sözleşmeyle ayrıca üyelerimi-
zin sosyal haklarında da iyileş-

tirmeler yapıldı.
Sözleşmeyle ilgili değerlendir-
melerde bulunan Muş Şube 
Başkanımız Yaşar Kalır; “Gerek 
maaş ücretlerinin, gerekse de 
sosyal yardımların iyileştirildiği 
toplu iş sözleşmesinde emeği 
geçen herkese teşekkür ede-

rim” dedi.
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BİTLİS/GÖLBAŞI BELEDİYESİ 

YOZGAT/UMUTLU BELEDİYESİ

DİYARBAKIR/KOCAKÖY BELEDİYESİ 

Sendikamız ile bağlı Bitlis/ Gölbaşı 
Belediyesi arasında toplu iş sözleşme-

si imzalandı. İmza töreni, Muş Şube 

Başkanı’mız Yaşar Kalır ile Gölbaşı Be-

lediye Başkanı Mehmet Avunç arasın-

da gerçekleştirildi. İmzalanan toplu iş 

sözleşmesi gereği Gölbaşı Belediyesi 
ile 1’inci yılda taban ücretlere ve sos-

yal yardımlara yüzde 25 zam yapılma-

sına karar verilirken, 2. yılda ise enf-
lasyon farkının tamamının maaşlara 
yansıyacak şekilde yine taban ücret ve 
sosyal yardımlara yüzde 20 oranında 
bir zam yapılacağı kararlaştırıldı.
 Muş Şube Başkanımız Yaşar Kalır; 
“2022 yılı öncesinde sözleşme heye-

canını birlikte yaşamanın mutluluğu 
içindeyiz. Bizlere bu imkânı veren 
belediye başkanlarımıza teşekkür 
ederim. Hizmet-İş Sendikası olarak 
bugüne kadar değerli başkanlarımızla 
uyum içinde çalışmaktan mutluluk du-

yuyoruz” şeklinde konuştu.

Sendikamız ile Yozgat’a bağlı Umutlu 
Belediyesi arasında üç yıllık toplu iş 

sözleşmesi imzalandı. Toplu iş sözleş-

mesi Yozgat Şube Başkanımız Ferman 
Zararsız ile Umutlu Belediye Başkanı 
İrfan Koçak arasında imzalandı. Söz-

leşme kapsamında üyelerimizin taban 
yevmiyeleri %15 artırılarak birinci, 
ikinci ve üçüncü yıllarda da ayrı ayrı 
%12 zam ve gerçekleşecek enflasyon 
farkı oranında zam yapılması konu-

sunda anlaşmaya varıldı.
Sözleşmede emeği geçenlere teşek-

kür eden Yozgat Şube Başkanımız Fer-
man Zararsız, “İmzalanan toplu iş söz-

leşmesi Sendikamıza, Umutlu Beledi-
yesine ve tüm emekçi kardeşlerimize 
hayırlı uğurlu olsun” dedi.

Sendikamız ile Diyarbakır’a bağlı Koca-

köy Belediyesi arasında üç yıllık toplu 
iş sözleşmesi imzalandı. Sözleşme 
kapsamında üyelerimizin yevmiyeleri 

birinci yıl 175 TL’ye, şoför üyelerimizin 
190 TL’ye, operatör üyelerimizin yev-

miyeleri ise 220 TL’ye çıkartıldı. Üyele-

rimize ikinci ve üçüncü yıllarda ise ger-
çekleşecek enflasyon artı %2 oranında 
zam yapılacak. Ayrıca sözleşmeyle 
birlikte üyelerimizin sosyal haklarında 
%100 iyileştirme yapıldı. Sözleşmenin 
imzalanmasında emeği geçen başta 
Kocaköy Kaymakamı ve Belediye Baş-

kan Vekili Abdulkadir Umut Kasman’a 
olmak üzere herkese teşekkür eden 
Diyarbakır Şube Başkanımız Ercan 
Kahraman, sözleşmenin üyelerimize 
hayırlı olması temennisinde bulundu.
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KÜTAHYA/TEPECİK BELEDİYESİ

BİTLİS/GÜROYMAK BELEDİYESİ

BİTLİS/YOLALAN BELEDİYESİ

Sendikamız ile Kütahya’ya bağlı Tepe-

cik Belediyesi arasında toplu iş söz-

leşmesi imzalandı. Sözleşme, Kütahya 
Şube Başkanımız Sabahattin Ödemiş 

ile Tepecik Belediye Başkan Vekili İs-

mail Dolma arasında imzalandı.
İmzalanan sözleşmeyle üyelerimizin 
ücret ve sosyal haklarında iyileştiril-
meler yapıldığını söyleyen Kütahya 
Şube Başkanımız Sabahattin Ödemiş, 
“Sıcak soğuk demeden belediyemizin 
hizmetlerini aksatmayan üyelerimize 
ne söylesek az. Allah onlardan razı 
olsun.  Emekçilerin hakkını imkanları 
ölçüsünde vermeye çalışan Tepecik 
Belediye yönetimimize sendikamız ve 
üyelerimiz adına teşekkür ediyoruz” 
dedi.

Sendikamız ile Bitlis’e bağlı Güroymak 
Belediyesi arasında toplu iş sözleşme-

si imzalandı. Toplu iş sözleşmesi Muş 
Şube Başkanımız Yaşar Kalır ile Güroy-

mak Kaymakamı ve Belediye Başkan 
Vekili Ramazan Cankaloğlu arasında 
imzalandı.
İmzalanan sözleşmeyle ilgili konuşan 
Muş Şube Başkanımız Yaşar Kalır, “Üç 
yıllık yaptığımız toplu iş sözleşmemiz-

de üyelerimizi enflasyona ezdirmeme-

ye özen gösterdik. Sözleşmemizi karşı-
lıklı diyalogla tamamlayarak var olan 
iş barışını daha da geliştirdik. Üyeleri-
mize hayırlı olsun. Emeği geçen başta 
Güroymak Kaymakamımız Cankaloğlu 
olmak üzere herkese teşekkür ediyo-

ruz” dedi

Sendikamız ile Bitlis’e bağlı Yolalan Be-

lediyesi arasında devam eden sözleş-

me görüşmeleri olumlu sonuçlanarak 
imza altına alındı.

Sözleşme kapsamında üyelerimizin 
ücretlerine ve sosyal haklarına gü-

nümüz geçim şartlarına uygun iyileş-

tirme yapıldı.İmzalanan sözleşmenin 
üyelerimizin kararıyla alındığını belir-
ten Muş Şube Başkanımız Yaşar Kalır, 
“Uzlaşı içinde yapılan görüşmeler ne-

ticesinde ortaya çıkan sonucun her iki 
taraf için de hayırlı olmasını diliyorum. 
HAK-İŞ/HİZMET-İŞ olarak, üyelerimi-
zin emeklerinin karşılığını alması için 
elimizden geleni yapıyoruz. Biz her 
zaman emeğin ve emekçilerimizin ya-

nında olmaya devam edeceğiz. Sözleş-

memiz hayırlı olsun” dedi.
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Tarihimizden Kareler...Tarihimizden Kareler...

2003 / MAYIS

1997

İSTANBUL

MANİSA

1990
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İletişimle ilgili olanların ilgisini çekecek eserde, 
algılama yönetimi kavramının ilk kez  

ABD Savunma Bakanlığı içindeki birimlerce kullanıldığı söyleniyor.
Sosyal bilimlerdeki müthiş ilerlemeler, insan davranışlarının kontrol altına 

alınabileceği ve yönlendirilebileceği hakkında ciddi bulgular 
ortaya koymaktadır.  

Bundan yüzlerce yıl önce Müslüman bilim adamı Cabir İbn-ü Heyyan da 
bütün insani duyguların matematikman ölçülebileceğini söylemişti.

Saydam eserinde, iletişim sektöründe pek çok kimse gibi siz de 
referanslarınızı Batı’dan alıyorsanız, yöneldiğiniz hedef kitlenin ortak ruhi 
şekillenmesi ile buluşamama olasılığı hesaba katıldığında, onca iletişim 

harcamasının boşa gitmesi işten bile değildir diyerek, iletişim etkinliğinin 
yapıldığı toplumun değerlerinin ve kültürel kodlarının 

dikkate alınması gerektiğini vurguluyor.

KİTAP KÖŞESİ
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SIZDEN GELENLER

Genel Merkez Kadın Komitemizin Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanlığı’nın destekleriyle düzenlediği ‘Sendikalı 
Kadın Liderlerin Yetiştirilmesi Eğitim Projesi’nin ilk bölümü 
Ankara, Kocaeli, İstanbul, Bursa ve Gaziantep’te gerçekleş-

tirildi. 
Eğitim programlarımız sonunda yapılan sınavları değerlen-

dirdiğimizde, bundan sonra üst düzey sendikacı liderlerle 
yolumuza devam edeceğiz sonucuna varabiliriz.  
Bizler HİZMET-İŞ’i temsil ediyoruz. Bir kimliğimiz var. Bu 
kıymetli kimliğin taşınmasında kadınların vereceği katkının 
bilincindeyiz.  Kadınlar olarak bizim başarımız 40 yıllık bir 
tecrübenin eseridir.
Kadınlarımızın hak ve özgürlüklerini destekleyen, kadın-

ların toplumumuzun ve çalışma hayatımızın önünde rol 
model olmasını için çaba sarf eden Genel Başkanımız 
Mahmut Arslan’a ve Yönetim Kurulumuza ne kadar teşek-

kür etsek azdır.
Hem iş yaşamında hem de aile hayatında zor bir görev 
üstlenen kadın temsilcilerimize katkı sunabilmek adına 
çıktığımız bu yolda, eğitimlerde anlatılanları pür dikkat 
dinleyen emekçi kadınlara şahit olduk.  ‘İyi ki geldim, iyi ki 
bu eğitimden faydalandım’ sözlerini duymak bizleri gele-

cekte yapacağımız projeler konusunda motive etti. 
Bu yola ilk çıktığımızda kadınlarımıza ‘Sendikalı olun’ de-

dik. O dönem birinci amacımız kadın odaklı kararlar almak 
ve hep beraber kadınların hak ve hukukunu korumaktı. 
Bir sonraki aşamada ise “Sendikacı olun” dedik. Kadınların 
sendikacı olması için doğru projeler ve bakış açıları geliştir-
dik.  “Sendikalı Kadından Sendikacı Lider Kadına” diyerek 
yeni kavramlarla hedefimize adım adım ilerledik. Şimdi ise 
“Örgütlü Kadın Örgütlü Toplum” olsun diye, kadının elinin, 
emeğinin ve yüreğinin değdiği her yer çiçek açar diye yeni 
projemizle sahaya indik.

Bugün sendikamıza ve bütün teşkilatımıza kadın eli değdi 
ve değmeye devam ediyor. 2007 yılında Genel Başkanımız 
Sayın Mahmut Arslan, kadın komitesi kurulmalı fikrini or-
taya attığı zaman teşkilatımızın içerisinde kadınların oranı 
sadece yüzde 1’idi. Bugün 35 bini aşkın kadın üyeye sahip 
HİZMET-İŞ’ten bahsediyoruz.  
Toplumda kabul edilmesi zor olan bir ilki gerçekleştirmek, 
sendikacı kadın olmak, bütün riskleri göze alarak yola 
çıkmak, o liderliği göstermek siz ayakta alkışlanası aslan 
yürekli kadınların azmi sayesinde gerçeğe dönüştü. 
Bir hedefimiz var, bir amacımız var. Yılmadan, bıkmadan 
usanmadan, geri adım atmadan o yolda ilerleyeceğiz. 
Bunu yaptığımız müddetçe, sendikacı lider kadınlarımızı 
hep birlikte sahalarda göreceğiz. Kadın üyelerimizin ye-

terliliklerini geliştirmek ve kapasitelerini arttırmak için bu 
eğitimleri çok önemli bir araç olarak görüyoruz.
Kadın sendikacı lider; HİZMET-İŞ vizyonunu ve duruşu-

nu içselleştiren, HİZMET-İŞ’in sorumluluğunu taşıyan, 
HİZMET-İŞ’e değer katan, HİZMET-İŞ’i doğru anlatabilen, 
HİZMET-İŞ için kavram üreten, kavramların içini doldurarak 
kullanmaya özen gösteren kişidir.
Projemizin hayata geçmesini sağlayan, emek verip gayret 
gösteren proje ekibimize ve bizi sizlerle buluşturan 
sendikamızın bütün kademelerindeki yol arkadaşlarımıza 
teşekkür ediyorum. 
Projemizin geleceğe dönük olarak yapacağımız çalışmalar 
için bir ışık, yeni bir başlangıç olmasını umut ediyorum. 
Halil Cibran’ın da dediği gibi:
Sen Dostum; Güneşe, Toprağa, Suya, Buluta Bak,
Ama Ardına Bakma!

HATİCE AYHAN
Genel Merkez Kadın Komite Başkanı 

ÖRGÜTLÜ KADIN ÖRGÜTLÜ TOPLUM
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Vefatlar

Tebrikler

1988-1992 yılları arasında Konya Şube Başkanlığımız görevini yürüten 
Abdurrahim Sağlamkirişçi,

Manisa Şube Başkanımız Turan Karafil'in Amcası,
Ankara 7 No’lu Şube Başkanımız Mustafa Genç’in Babası,

Siirt İl Başkanımız Bahattin Olgaç’ın Anneannesi, 
Sivas Şube Başkan Yardımcımız Gürsel Ada'nın Babası,

İstanbul 5 No’lu Şube Başkan Yardımcımız Muhammet Çelik Annesi,
Elazığ Şube Başkan Yardımcımız Mustafa Bahçeci’nin Annesi, 

İzmir Şube Başkan Yardımcımız Nail Ökmen'in Annesi,
Yazı İşleri ve Kararlar Daire Başkanımız Cafer Akkaş’ın Kayınvalidesi,

Mali Müşavirimiz Adeviye Yeşiloğlu’nun Kayınvalidesi,
Kahramanmaraş Şube Personelimiz Alpaslan Fedakar’ın Annesi,

Bilgi İşlem ve Teknik Hizmetler Birimi Personelimiz  
Fatih Aksanoğlu'nun Kayınvalidesi,

Kayseri Şube Personelimiz Mehmet Turan'ın Babası,
Satınalma Komisyonu Personelimiz Yasin Aksu’nun Anneannesi, 

Sendikamız eski çalışanlarından Kamil Erdoğan Annesi, 
Vefat etmiştir. Kaybettiklerimize Allah'tan rahmet, ailelerine 

ve tüm sevenlerine başsağlığı dileriz. 

Toplu İş Sözleşmesi Dairemiz Uzmanı Yakup Türkalp‘in bir erkek çocuğu 

dünyaya gelmiştir.
Kurumsal İletişim Merkezi Çağrı Merkezi Personelimiz Rumeysa Gülpembelioğlu,

Hukuk Müşavirimizi Av. Kürşat Kaya, 
Ulaştırma Hizmetleri Personelimiz İsmail Şahin, 

Kurumsal İletişim Merkezi Çağrı Merkezi Personelimiz Gülce Ekmen, 
Bilgi İşlem Şubesi Personelimiz Caner Candan,

Toplu İş Sözleşme Dairesi Uzman Yardımcımız Abdüssamet Keten,
Mali İşler Daire Başkanlığı Personelimiz Abdulvasi Sis, 

Genel Başkan Danışmanımız Ali Alhan’ın oğlu, 
Özel Güvenlik Birimi Personelimiz Abdullah Sezgin’in oğlu,  

dünya evine girmiştir. 
Personellerimizi ve eşlerini tebrik eder,  

bebeklere sağlıklı yaşam ve mutluluklar dileriz.
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HABERLER

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

Av. Hüseyin ÖZ
Genel Başkan Vekili

Halil ÖZDEMİR
Genel Başkan 

Yardımcısı

Celal YILDIZ
Genel Başkan 

Yardımcısı

Mehmet KESKİN
Genel Başkan 

Yardımcısı

Av. Oğuz AKSOY
Genel Sekreter 

Vekili

HAK-İŞ/HİZMET-İŞ SENDİKASI GENEL YÖNETİM KURULU

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.: Yasin EMEKLİ
Minarecik Mahallesi Turizm Caddesi Eras
İşhanı Kat: 3 No:327 AKSARAY
Tel-Fax: 0 382 213 69 09

AMASYA
Şb. Bşk.: İsmail PAZAR
Dere Kocacık Mah. Ferhat Sinan  
Sağıroğlu Sk. Temizişler Apt.No:7 A/1 
AMASYA  Tel-Fax: 0 358 212 79 22

ANKARA 1 NO’LU
Şb. Bşk.: Mahmut TOSUN
Tandoğan Mah. Zeki Uğur Cad. No:9/2
Sincan / ANKARA
Tel: 0 312 271 11 61 Fax: 0 312 276 73 02

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

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

BİNGÖL
Şb. Bşk.: Abdulmecit AKDEMİR
Yenişehir Mah. Selhatin Kaya Cad. Çevlik İş 
Merkezi Kat: 2 No: 3 Merkez/BİNGÖL
Tel: 0 426 214 63 45

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

ÇANAKKALE
Şb. Bşk.: Vedat YILMAZ
İsmet Paşa Mah. Demircioğlu Caddesi 
51/8 ÇANAKKALE
Tel: 0286 213 12 02

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 Daire 3 Pamukkale / DENİZLİ
Tel-Fax: 0 258 263 97 28

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

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.: Şahin GİRMENÇ
Kazım Karabekir Paşa Mah. Orhan Şerif
Soy Cd. Özlem İş Merk.i A Blok
Yakutiye/ERZURUM Tel-Fax: 0442 234 07 95

GAZİANTEP 1 NOLU
Şb. Bşk.: Halil İbrahim TANRIÖVER
İncilipınar Mah. Gazimuhtarpaşa Bulv. 
Tekerekoğlu İş Mrk. No:54 Şehitkamil/G.ANTEP
Tel: 0 342 231 99 44  Fax: 0 342 230 31 30

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

HATAY
Şb. Bşk.: Ercan SALCAN
Odabaşı Mah. 75. Bulv. Zeytunlu Apt. K: 6
Antakya / HATAY

İSKENDERUN
Şb. Bşk.: Mehmet YETİM
Şavaş Mah. Şehit Pamir Cad. No:40 4  
Nolu Bld. İşhanı No:18 İskenderun / HATAY
Tel-Fax: 0 326 617 51 41

İSTANBUL 1 NO’LU
Şb. Bşk.: Mustafa CANPOLAT
Kaptanpaşa Mah.Darülaceze Cad. Famas İş 
Mrk. B Bl. No:47 Okmeydanı-Şişli/İSTANBUL
Tel: 0 212 220 45 73 Fax: 0 212 220 45 73

İSTANBUL 2 NO’LU İETT
Şb. Bşk.: Abdullah KAYA
Kaptanpaşa Mah.Darülaceze Cad. Famas 
İş Mrk. B Blok No:47 Okmeydanı-Şişli / 
İSTANBUL Tel: 0 212 220 54 17
Fax: 0 212 220 38 59

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.: Yücel FIRAT
Molla Gürani Mah. Millet Cad. Sadi
Çeşmesi Sk. No:26/2 Daire No:8
Aksaray – Fatih / İSTANBUL
Tel: 0 212 534 68 84   Fax: 0 212 534 68 76

İSTANBUL 5 NO’LU
Şb. Bşk.: Mustafa ŞİŞMAN
Esentepe Mahallesi Kelebek Sokak No:2 
Daire 43 Marmara Kule  Kartal / İSTANBUL 
Tel: 0 216 346 12 16  Fax: 0 216 346 17 67

ŞUBE BAŞKANLIKLARI


