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Emek Mücadelesinde 40 Onurlu Yıl
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İşbirliği Protokolü İmzaladı
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Çukurova’dan Yükseldi
Hizmet-İş Genişletilmiş Başkanlar
Kurulu Toplandı
Taşeronda Zoru Başardık
Hizmet-İş Yine Türkiye’nin En Büyük
İşçi Sendikası
Eğitim
Uluslarası İlişkiler
Teşkilatımızdan Haberler
Şube Genel Kurulları
Toplu İş Sözleşmeleri
Üyelerimizden / Okurlarımızdan
Hüseyin TANRIVERDİ
Sendikal Mücadelenin 40 Yılı
Hukuk

EDİTÖRDEN
EDİTÖRDEN
40 yılın birikimi…
Sendikamız HİZMET-İŞ, Emek ve alınteri mücadelesinde
40 yılın verdiği bilgi, birikim ve deneyimle Türkiye’nin
en büyük işçi sendikası olmanın hem onurunu yaşıyor,
hem de sorumluluğunu taşıyor.
40. Kuruluş yıldönümümüzü Ankara’da dolu dolu geçen muhteşem bir programla taçlandırdık. 40. Yılımıza
tarihimize yakışır dinamik ve enerji dolu bir not daha
düştük.
Kuruluş yıldönümümüz; Türkiye’nin dört bir yerinden
gelen teşkilat mensuplarımızın yanında, 40 yıllık tarihimize emeği geçen, tanık olanlarla bir o kadar da anlamlı
ve heyecanlıydı.
Sendikamızın 40. Yılında; hem ülkemizin en büyük işçi
sendikası olmak, hem de yıllardır sürdürdüğümüz taşeron mücadelesinde taşeronluğun sonlandırılması ve
taşerona kamuda işçi kadrosu gibi iki önemli başarıyı
göğüsledik. Bu iki başarıda gerçek bir örgüt disiplini içerisinde birlik ve beraberlik ruhunun izleri vardır.
Gece gündüz demeden, tarihi kültürümüzde “kırk gün
kırk gece” tabirine yaraşır 40 yıllık bir mücadelenin hâsılası olarak 250 bini aşan üyemizle Türkiye’nin en büyük
işçi sendikası olmak kuşkusuz çok önemli. Tüm teşkilatımızla artık yeni hedeflere doğru aynı kararlılık, birlik ve
beraberlik ruhuyla yürüyeceğiz.

Dergimizin bu sayısında…
Ayrıntılı bir biçimde 40. Kuruluş yıldönümü etkinliklerimizi metin ve görsel malzemeyle sunuyoruz.
Genel Başkanımızın anlamlı yazısını, Genel Başkan
Yardımcılarımızın yazıları da dergimizin muhtevası arasında.
İsrail ve ABD'yi Kudüs'le ilgili olarak Gazze'de yaşanan
katliamlardan dolayı protesto haberimiz iç sayfalarımızda.
Konfederasyonumuz HAK-İŞ’in 7 Mart 2018’de ülkemizin dört bir yanından Ankara’ya gelen HAK-İŞ’li 15 bin
kadınla birlikte gerçekleştirdiği Dünya Emekçi Kadınlar
Günü etkinlikleri de sayfalarımız arasında…
Ayrıca, Kurucu ve Onursal Genel Başkanımız Sn. Hüseyin
Tanrıverdi’nin 40 yılı özet olarak değerlendiren yazısı,
Klasik, Kitap, Yönetim, Tebessüm, Okuyucularımızdan/
Üyelerimizden, Tarihimizden kareler sayfalarımız, teşkilat haberlerimiz, TİS’lerimiz, şube genel kurullarımız, vs.
leri de ilgilerinize sunuyoruz.
Nice 40 yıllara diyerek, bir sonraki sayıya kadar esen kalınız.

BAŞKANDAN

BAŞKAN’DAN

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

“

En uzun yolculuklar bir ilk adımla başlar” der bir
uzak doğu bilgesi. Bir başkası da “kucaklamaya kollarının yetmeyeceği bir ağaç, bir tohumla
başlar” diye devam eder. Bu iki özdeyiş, büyük
mücadeleler sonucu varılan hedeflere ulaşmak için,
çok küçük görülen ama o nispette önemli olan “başlangıç çabası”nı ifade eder. Bütün toplumsal hareketler, yapılanmalar, örgütlenmelerin temelinde,
atılan “ilk adım” veya ekilen küçük bir “tohum” yatar.
Mevsim şartları ne olursa olsun yürüyüşünü aksatmayan, dayanıklı olan, adımları küçük ama güçlü
olanlar yola devam ederler. Toprağa “bilinçli” bir şekilde atılan ve kendisinden bir çınar doğması beklenen tohum da, bulunduğu toprakta çürümeden yeryüzüne çıktığı andan itibaren artık bünyesinde gizli
bir çınar hasretiyle büyümektedir.
Niçin “küçük bir adım” ve “küçük bir tohum” benzetmesiyle başladık yazımıza? Çünkü; büyük toplumsal olayların genetiğini anlamak, mücadele sürecini
ve karakterini ifade etmek için “adım” ve “tohum” örneği yerinde bir örnektir diye düşünüyorum.
BİZE KATILIN >
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Emek ve Alınteri
Mücadelesinde
40 ONURLU YIL
İşte bu anlamda, 40 yıl önce Adıyaman’da kaynağından doğan mütevazi ırmak, akışta demetlenip, kendisine katılan kılcal damarlarla bir nehir olmuş, bulanmadan ve durmadan akışını sürdürmüş ve 40 yıllık berrak, duru, kararlı akışıyla Türk Sendikal Hareketi’nin zirvesine yerleşmiştir.
Yâni emek okyanusuna ulaşan berrak bir nehir haline gelmiştir.
Evet… Sendikamız HAK-İŞ/HİZMET-İŞ’in 40 onurlu yılından bahsediyorum.
HİZMET-İŞ’in 40. yaş gününü idrak ettiği 24 Ocak 2018 tarihi, sendikal
tarih açısından önemli, anlamlı, bir o kadar da geleceğe mesaj veren bir
tarihtir. Çünkü; 24 Ocak 1979’da büyük hayallerle yola çıkanların attığı o
ilk adım, istikametinden sapmadan ilerlemiş, emek yürüyüşünde sürekli
katılmalarla yol almış, 40. Adımında da Türkiye’nin en büyük işçi sendikası olma onuru ve sorumluluğunu üstlenmiştir.
Demokrasi tarihi darbelerle, muhtıralarla ve engellemelerle dolu ülkemizde, 40 yıllık bir sendikal tarihe sahip olmak ve bu tarihin 40. sayfasını
liderlikle doldurmak elbette anlamlı ve önemlidir. Darbelerle yok edilen,
bir daha kendine gelemeyen, eski hayatiyetini bulamayan birçok kurumun tarihin tozlu sayfalarında yerini aldığı düşünüldüğünde; 40 yıl her
türlü engellemelere rağmen varlığını istikrarlı bir şekilde büyüyerek sürgb@hizmet-is.org.tr
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düren HİZMET-İŞ’in her adımı anlamlı ve bir o

dele ile alınabileceğine örnek teşkil edecek

kadar da mesaj vericidir diye düşünüyorum.

bu başarılar, sendikal tarihte iz bırakacak mü-

HİZMET-İŞ’in 40 yıllık sendikal birikimi;
önemsenmesi gereken sabırlı, dirençli, mücadele dolu bir tarihe tanıklık etmektedir.
Ülkemizin demokrasi, insan hakları, hukuk,
hak, örgütlenme ve emek mücadelesi hangi
engellerle karşı karşıya kaldıysa, sendikal hareket de aynı müdahale, engel ve tehditlere
maruz kalmıştır. Ancak gerek HAK-İŞ gerekse
de HİZMET-İŞ, tarihsel çizgisinde ülkemizin
karşılaştığı olağanüstü durumlara ve vahim
şartlara rağmen varlığını korumuş, istikametini bozmamış, gelişimini istikrarla sürdürmüş
ve en önemlisi, kalıcı bir sendikal gelenek
oluşturmuştur.
Bu başarıda, attığımız her ileri adımı başlangıç kabul etmemiz ve arkamıza bakmadan
daha ileriyi hedeflememizin payı büyüktür.
Çünkü sendikal mücadele; sürekli arkaya
bakarak değil, arkamızdaki tecrübe ve birikimden emin olarak ileriye olan atılım gücüyle
başarılır.

cadelelerin sonucudur.
Bundan böyle, büyük sendika olmanın büyük sorumluluk taşımak olduğunu biliyor
ve bu yönde yeni hedeflere doğru yapılanmamızı sürdürüyoruz. Aynı zamanda, yaptığımız her şeyin, verdiğimiz tüm mücadelelerin,
öğretici bir model-örnek olduğunu biliyoruz.
İnanıyorum ki; tüm Teşkilatımızın adeta olgun
başaklar gibi tevazu dolu duruşları bugüne ve
yarına model-örnek olacak ve teşkilat numunesi sunacaklardır.
Başarılarımızın temelinde aile bilinciyle
donanmış “örgüt bütünlüğü” vardır.
Örgütlerin canlı bir vücut gibi olduğu gerçeğiyle, ülkemizin tüm sathını bir ağ gibi ören
HİZMET-İŞ’in coğrafi mesafe olarak en uzaktaki birimleri bile birbiriyle irtibatlı ve aynı
hareket kabiliyetine sahip olarak hareket etmektedirler. Başarımızdaki bir diğer önemli
etken de budur. Ülkemizin en doğusundaki
teşkilatımızdan en batısındaki teşkilatımıza,
Kuzey’deki teşkilatımızdan güneydeki teşki-

Arka planı ülke gerçeklerinden kopmayan,

latımıza kadar, çeşitli renk ve tonlarla muhte-

tarihsel derinliği olan bilgi, birikim ve dene-

şem bir halı gibi ülkemizin zeminine yayılmış,

yimle tahkim edilmiş, yarım yüzyıla yaklaşan

aile bilinciyle donanmış yapımızın bize ar-

bir emek hareketi olarak bugünlere gelişimizde;
• Yolumuza çıkan engeller asla bizi yıldırmadı, aksine onları sıçrama tahtası bildik.
• Hiçbir tahrik ve algı operasyonlarına itibar
etmedik, manipülasyonlara kapılmadık.
• Tabanımızla asla yabancılaşmadık. Emek
ve emekçilerin sorunlarını kendi varlık nedenimiz bildik ve çözüme kilitlendik.
• Emeğin her zaman “yaşayan bir değer”

mağan ettiği bir başarıdır en büyük işçi sendikası olmak.
Giderek sorumluluklarımız daha da artmıştır. Hem zirvede sürekli kalmak, hem de örgütlenmemiş tüm işçi kardeşlerimize ulaşmak ve
bu yapmak iki önemli görev ve sorumluluğumuzdur. Teşkilatımızı bu zirveye taşıyanlar, bu
sorumluluklarımızın da farkındadırlar.
Attığımız ve atacağımız her hayırlı adımın

umudu ve “güven adası” olmaya gayret

tahmin edemeyeceğimiz büyük sonuçları ola-

gösterdik.

cağına inanıyoruz. İnsana ve emeğe adanmış

dikal mücadele iki büyük başarı ile taçlanmıştır. Birincisi ülkemizin en büyük işçi
sendikası olmamız, ikincisi ise, yıllardır mücadelesini verdiğimiz Taşeron işçilere kadro
verilmesidir. Hakların ancak ve ancak müca-

İnsana ve
emeğe adanmış
mücadelemizde
“Önce insan önce
emek” diyerek 40
yıllık yürüyüşün
bizi getirdiği
zirvede ilkeli, kararlı,
sorumlu, onurlu
emek mücadelemizi
aynı azim ve sevda
ile sürdüreceğiz.

onları da HAK-İŞ/HİZMET-İŞ ailesinin mensu-

olduğu bilincini kaybetmeden, emekçilerin

40. yılımıza ulaştığımızda; verdiğimiz sen-

HİZMET-İŞ’in 40
yıllık sendikal birikimi;
önemsenmesi
gereken sabırlı,
dirençli, mücadele
dolu bir tarihe tanıklık
etmektedir.

mücadelemizde “Önce insan önce emek”
diyerek 40 yıllık yürüyüşün bizi getirdiği zirvede ilkeli, kararlı, sorumlu, onurlu emek mücadelemizi aynı azim ve sevda ile sürdüreceğiz.
HAK-İŞ/HİZMET-İŞ’i 40. yıla taşıyanlara selam olsun...

Hizmet-İş 153 2018/I-II

3

EMEK MÜCADELESİNDE

40 ONURLU YIL…

KURULUŞ YILDÖNÜMÜMÜZÜ
GÖRKEMLİ BİR ŞEKİLDE KUTLADIK

S

24 Ocak sabahı geniş katılımlı olarak başlayan Etkinliklerimiz, aynı
günün akşamı 40. kuruluş yılı vesilesiyle verilen Gala Yemeği ile devam etti. Gala Yemeği Kültür Bakanlığı Halk Dansları Topluluğu gösterisi ile başladı. Ardından 15 Temmuz darbe girişimini anlatan bir
film ile HİZMET-İŞ’in tanıtım filmi gösterildi, Kur’an Kerim okundu.

AK Parti Adana Milletvekili Necdet Ünüvar, AK Parti Genel Başkan
Yardımcısı Harun Karacan, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel
Sekreteri Dr. Hayri Baraçlı, HİZMET-İŞ Genel Başkan Yardımcısı
ve Genel Başkan Vekili Av. Hüseyin Öz, Genel Başkan Yardımcıları
Mehmet Keskin, Halil Özdemir ve Celal Yıldız, Genel Sekreter Ali
Rıza Yılmaz, Konfederasyonumuz HAK-İŞ'e bağlı sendikaların Genel
Başkan ve yönetim kurulu üyeleri, Keçiören Belediye Başkanı
Mustafa Ak, Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, Mesleki Yeterlilik
Kurumu Başkanı Adem Ceylan, Genel Merkez Denetim ve Disiplin
Kurulu üyeleri, Şube ve İl Başkanları ve Yönetimi Kurulları, Bölge
Başkanları, Kadın, Gençlik, Engelli ve Kültür-Sanat Komiteleri, Siyasi
partilerin ve sivil toplum örgütlerinin temsilcileri, Sendikamızın çeşitli birimlerinde görev yapmış eski yöneticiler, sendikamız çalışanları ve basın mensupları katıldı.

Etkinlik programına Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, BBP
Genel Başkanı Mustafa Destici, TBMM İdare Amiri Çorum Milletvekili
ve HAK-İŞ Onursal Başkanı Salim Uslu, Sendikamız Kurucu ve
Onursal Genel Başkanı Hüseyin Tanrıverdi, Memur-Sen Genel
Başkanı Ali Yalçın, AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Ali Özkaya,

Törene ayrıca 28 ülkeden (Arnavutluk, Azerbaycan, Bahreyn, BosnaHersek, Cezayir, Eritre, Fas, Filistin, İran, Kongo, Kosova, Kuveyt,
Litvanya, Makedonya, Malavi, Mauritius, Moritanya, Nijerya, Rusya,
Senegal, Sancak, Somali, Sudan, Tanzanya, Tunus, Uganda, Ürdün
ve Zambiya) 69 sendikacı konuk katıldı.

endikamız HİZMET-İŞ 40. Yılını bir dizi etkinlikle görkemli bir
şekilde kutladı. 23-24 Ocak 2018 tarihlerinde Ankara’da gerçekleştirilen 40. Yıl etkinliklerine yoğun katılım oldu.

Etkinlikler kapsamında; Genişletilmiş Başkanlar Kurulumumuz,
1979’dan günümüze HİZMET-İŞ fotoğraf sergisi, 15 Temmuz fotoğraf sergisi, Kamu Hizmetleri ve Sendikal Haklar aracılığıyla sürdürülebilir kalkınma paneli, Gala yemeği ve yerli ve yabancı konukların
konuşmaları yer aldı.
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40. YIL ÖZEL

HAK-İŞ/HİZMET-İŞ Sendikamızın 40. Kuruluş Yıldönümü etkinlikleri
çerçevesinde Genişletilmiş Başkanlar Kurulu toplandı.

G

enişletilmiş Başkanlar Kurulu toplantısı, Genel Başkanımız Başkanımız Mahmut Arslan, “Biz bugün samimiyetin 40. yılındayız.
Mahmut Arslan başkanlığında Kurucu ve Onursal Genel 1979’da Adıyaman’da atılan tohum bugün en büyük olmayı getirBaşkan Hüseyin Tanrıverdi, HİZMET-İŞ Genel Başkan miştir. Rabbimize hamdolsun. Bizi yeni başarılar için daha da güçYardımcısı ve Genel Başkan Vekili Av. Hüseyin Öz, Genel Başkan lü kıldı. Bu başarımızın arkasında Rabbimizin lütfu, samimiyetimiz
Yardımcıları Mehmet Keskin, Halil Özdemir ve Celal Yıldız, Genel ve üyelerimizin inancı vardır” dedi.
Sekreter Ali Rıza Yılmaz, Genel Merkez Denetim ve
40. yılı kutluyor olmaktan dolayı her zamankinden daha
Disiplin Kurulu üyeleri, Şube ve İl Başkanları ve
güçlü, daha güvenli, daha heyecanlı ve daha gurur"HİZMET-İŞ
Yönetimi Kurulu, Bölge Başkanları, Genel Başkan
lu olduklarını belirten Arslan, “Onun için gücüSendikası’nı biz
Danışmanları, Genel Sekreter Yardımcıları,
müzün, onurumuzun ve başarımızın bir şekilde
aynı zamanda büyük
Eski Şube Başkanları ve Eski Yöneticiler,
ödüllendirilmesi gerekiyor. Kendimizi ödüllenbir davanın da örgütü
Komitelerimizin Genel Merkez, Şube ve İl
direlim, kendimize teşekkür edelim, kendimizi
olarak görüyoruz. Bu
Başkanları ile Genel Merkez Uzmanlarının kaalkışlayalım; bir daha güçlü bir şekilde sendidavanın bizden istediği ne
tılımıyla gerçekleştirildi.
kamızın gücünü, başarısını, onurunu birlikte

varsa yerine getirmek için

alkışlayalım” ifadelerini kullandı.
40. Yıl etkinliklerinin ilk günü açılışında
çaba sarf ettiğimiz için
Başkanlar Kurulu, Şube ve İl Başkanlıkları yöArslan, konuşmasını şu şekilde sürdürdü:
biz başarılıyız."
neticileri, Komitelerimiz ve diğer teşkilat men“Saygıdeğer yönetim kurulu üyelerimiz, denesuplarına hitap eden Genel Başkanımız Arslan,
tim kurulu ve disiplin kurulumuzun değerli üyeleri,
konuşmalarında HİZMET-İŞ’in başarısına ilişkin değerşube başkanlarımız, il başkanlarımız, şube ve il yönetim
lendirmelerde bulundu.
kurulu üyelerimiz, bölge başkanlarımız, sendikamızın bugünlere
gelmesinde birlikte çalıştığımız sendikamızdaki yol arkadaşlaARSLAN: “MÜCADELEMİZİN TEMELİNDE
rım, hep birlikte 40. yılımızı kutlarken, bugünlere gelirken büyük
fedakârlıklar gösteren, bugünleri bize yaşatan Kurucu ve Onursal
SAMİMİYET VAR”
Genel Başkanımız Sayın Hüseyin Tanrıverdi ve kurucularımıza bir
HİZMET-İŞ Sendikamızın en büyük sendika olma başarısının ardın- kez daha teşekkür ediyorum. 40. yaş günümüzü ve bu 40. yaş güda samimiyet, kararlılık ve inancın bulunduğunu ifade eden Genel
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nümüzü onurlandıran değerli kardeşlerimi, 40. yılımızın mübarek
ve kutlu olması temennisiyle, saygıyla, muhabbetle, hürmetle
selamlıyorum. Hepiniz hoş geldiniz. Kuruluşumuz kutlu ve mutlu
olsun. Değerli arkadaşlarım, bugün tarihi bir günü Ankara’da birlikte yaşıyoruz. Aramızda olamayan, bizimle birlikte bu güzelliği
bu onuru paylaşamayan yaklaşık 250 bin sendikamız üyesine, yol
arkadaşlarımıza, temsilcilerimize, hâsılı tüm mücadele arkadaşlarımıza buradan bir kez daha selam gönderiyorum. Selam olsun
sizlere, Türkiye’nin ve bölgenin en büyük sendikasının üyesi olma
onurunu ve gururunu taşıyorsunuz. Selam olsun sizlere, beraber
yürüdüğümüz 40 yılın sonunda büyük bir başarıya hep birlikte
imza attık. Bu başarılı imzanın altında ismini sayamadığım, bugün aramızda olmayan çok değerli kardeşlerimiz var. İstanbul
Kapıcılar Şube Başkanımız merhum Özcan Çatıkkaya’ya, Amasya
Şube Başkanımız merhum Abdulkadir Dişdiş ve muhterem eşlerine, Van eski şube başkanımız Alâeddin Karael’e, yine yol arkadaşımız temsilcimiz Bülent Demirci’ye ve 15 Temmuz şehidimiz
Celalettin İbiş kardeşime Allah’tan rahmet diliyorum. Toprakları
bol olsun ve şehadetleri kutlu olsun, hepinizden diğer isimlerini
sayamadığım ahirete intikal etmiş kardeşlerimize bir Fatiha göndermenizi istirham ediyorum. Bu mücadelemizin sendikamızın,
zorunlu organlar içinde yer almadığı halde, bizim mücadelemizi

taçlandıran, sendikal mücadelemizde şubelerimize, bölgelerimize
büyük destek veren ve bizi gerçekten Türkiye’de farklı kılan en temel özelliklerimizden biri olan komitelerimizin değerli başkanlarına da huzurlarınızda hem hoş geldiniz diyorum, hem de teşekkür
ediyorum.
HİZMET-İŞ Sendikası’nın 40 yıllık mücadelesinin büyük bir bölümüne, şehadet etmiş bir kardeşiniz olarak, yaşadığımız mücadelenin, yaşadığımız zorlukların, yaşadığımız sıkıntıların her birini
burada anlatacak değilim. Ancak şunu bilmenizi istiyorum ve
ben buna gerçekten samimiyetle inandığım için bunu gerçekten
gönülden içten kabul ettiğim için söylüyorum. Bunu her zaman
ve her yerde söylemeye de devam edeceğim. Bu sendikanın başarısının arkasında samimiyet ve ihlas yatmaktadır. Hiç kimse ve
hiçbirimiz bende dâhil, bu mücadeleyi şahsi bir mücadele, başarıları kendimizin başarısı olarak görmemeyi prensip edinelim. Bu
mücadele sadece bizim değil, sadece buradaki arkadaşlarımızın
değil, bütün HİZMET-İŞ Sendikası camiasının samimi, dürüst, ihlaslı mücadelelerinin sonucudur. Bu samimiyetimiz, bu ihlasımız,
bu inancımız, bu kararlılığımız en önemli başarı öyküsüdür ve bizi
hiç görmediği halde, bizimle el ele, göz göze gelmediği halde, sendikamızın herhangi bir kademesinde görev almadığı halde, bize
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seher vakitlerinde dua eden ve bu dualarıyla bizi bugün zirvelere
taşıyan bütün o isimsiz kahramanlara da huzurlarınızda teşekkür
etmek istiyorum. Allah onlardan razı olsun. Onların samimi duaları, onların bize yol gösteren, bizi istikametten ayrılmamaya, bizi
davasından vazgeçmemeye, bizi samimiyetten ayrılmama üzerine
dua eden o kardeşlerimiz bizim istikametimizi çizmektedir.

“HİZMET-İŞ BÜYÜK BİR DAVANIN ÖRGÜTÜDÜR”
HİZMET-İŞ Sendikası’nı biz aynı zamanda büyük bir davanın da örgütü olarak görüyoruz. Bu davanın bizden istediği ne varsa yerine
getirmek için çaba sarf ettiğimiz için biz başarılıyız. O yüzden her
zaman söylüyorum, zirveye çıkmak çok zor ve meşakkatli bir iştir.
Ama zirvede kalmak daha zor, daha meşakkatli bir iştir. Onun için
biz zirveye çıktığımız için, şımarmayacağız, zirvede olduğumuz için
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böbürlenmeyeceğiz, zirvede olduğumuz
için kibirden uzak kalacağız. Biz zirvede
olduğumuz için daha mütevazı olacağız.
Çünkü zirveye çıkmayı da zirveden inmeyi de takdir eden Cenab-ı Hak’tır. Yarın ne
olacağını bilemeyiz. Şımarıklıklar kendinde bir güç vehmetmek, kendisini başkalarından farklı ve önde görmek ve bu
başarıyı kendi hanesine yazma girişimleri
bizim ve HİZMET-İŞ’in defterinde yazılmıyor. Onun için ben ve arkadaşlarım hiçbir yerde ‘ben’ demiyoruz, ‘biz’ diyoruz,
‘HİZMET-İŞ Sendikası’ diyoruz. HİZMET-İŞ
Sendikası’nı bir davanın önemli bir öncü
gücü olarak görüyoruz. O zaman bu davanın mensupları, bu davanın bizden istediği istikamette yürümeye çalışması gerekiyor. Biz insanız ve kuluz. İnsan olmak, kul
olmak, beşer olmak aynı zamanda; hataları, günahları, eksiklikleri, zafiyetleri de
beraberinde getiriyor. Biz melek değiliz.
İnsan olmanın zaaflarını hep beraber yaşıyoruz. Bunda da iddialı
değiliz. Biz her şeyi mükemmel yaptık, her şeyin en iyisini yaptık,
en doğrusunu yaptık, ‘biz dünyanın en iyisiyiz’ demiyoruz.

“BÜYÜKLÜĞÜMÜZ DAVAMIZA KATKIMIZIN
ÖLÇÜSÜNDE BİR ANLAM İFADE EDİYOR”
Biz 21. yüzyılın insanımızın ve insanlığı yozlaştıran, çığırından çıkaran, onu manen ve maddeten çökerten, onu değerlerinden hızlıca
uzaklaştırmaya çalışan hastalıklarla da muhatabız. O yüzden insanlığın ve ülkemizdeki toplumun hangi arızaları varsa, bu arızaların elbette ki bize de yansıması doğaldır. Onun için biz toplumdan
çok ayrı, fanusun içinde özel olarak yetiştirilmiş insanlar değiliz.
Biz eksikliklerimizle, hatalarımızla, zaaflarımızla insanız. Ama bi-
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mız gereken engelde, bu emaneti verenlerin rızalarını kazanmaktır. Bize emaneti tevdi edenlerin rızasını alabilmektir. Eğer bunu
başarabilirsek, bilin ki hem bu dünya da, hem de öbür dünya da
işimiz kolay demektir. 250 bin kardeşimizin ve onlarla beraber
bir milyondan fazla kardeşimizin haklarını bize helal etmelerini
sağlayabilmek, işte o zaman bizim için kurtuluştur. Bu yüzden bu
vekâlet işi çok önemlidir. Bu emaneti en iyi şekilde temsil etmemiz
gerekiyor. O yüzden de HİZMET-İŞ Sendikası başkaları gibi algılanamaz, başkaları gibi yürüyemez. Bizi farklı kılan işte o emanetin
sorumluluğunun bilincinde olarak devam etmektir. Bütün bunları
sıralarken şunları ifade etmeye çalışıyorum. Başımızı öne eğdirtmedin, bizi düşmanlarımızın karşısında mahcup bırakmadın, bizi
zalimlere karşı yenilgiyle muhatap etmedin. Yüzlerce defa, binlerce defa Rabbimize şükrediyoruz. Bizi samimiyetimiz, ihlasımızın
hürmetine muzaffer eyledin. Bu bizim için önemli bir başarı; aynı
zim bir tek şeyi yapmamamız gerekiyor, yanlışta ısrar etmemek,
zamanda önemli bir sorundur. Bunun ikisini lütfen birlikte düşünhatada ısrar etmemek ve istikametimizin önündekilere
meye, birlikte bu noktada hareket etmeye davet ediyorum.
teslim olmamak. Bu noktada sizin destek ve katkılarıOnun için Cenab-ı Hak bize istikametten ayrılacak,
"2017
nızı bekliyorum. Bunun için samimiyetle, kardeşlik
yoldan çıkacak, hedefinden vazgeçecek, başarılar
Temmuz ayı
hukukuna sahip çıkarak, dayanışma içerisinde,
ihsan etmesin. Bizi istikamette tutacak, bizi deistatistiklerinde
bağışlayan ve birbirimizi daha çok seven, birbiğerlerine daha çok sahip çıkacak, bizi davasına
HİZMET-İŞ
rimize daha çok muhabbet gösteren ve birbidaha çok hizmet edecek bir yolda bulundurSendikamızın 206 bin
rimizin eksikliklerini, zaaflarını gece gibi örten
mayı nasip etsin. Biz hep birlikte bu samimiüyesiyle, Türkiye’nin en
bir sendikal anlayışı da ifade etmemiz gerekiyetin 40. yılında bu başarıları yakalamışsak,
yor. Bunu başardığımız ölçüde farklıyız, bunu
büyük sendikası olma
istikamet üzerinde olduğumuz için, olduğuna
başardığımız ölçüde bu davanın, istikametin
unvanını Rabbim
inanıyorum. İlk gün, 24 Ocak 1979 yılında, yani
yolcularıyız demektir. Bu sendikal başarılar, bu
bize nasip etti."
bir ocak soğuğunda Adıyaman’da toprağa atılan
sendikal büyüklükler inanın bizim her şeyimiz olatohum bugün, 40. yılında bugün Türkiye’nin bugün
maz. Bizim büyüklüğümüz davamıza katkımızın ölçüen büyük sendikası olmasını bize lütfetmişse Cenab-ı
sünde bir anlam ifade ediyor.
Hak’a hep birlikte şükrediyoruz. Rabbimize hamdolsun. Bizi
istikametten ayırmadan 40 yıllık yolculuğumuzda mahcup etme“BU DAVAYI TEMSİL İÇİN VEKÂLET VEREN
din. Bizi yeni başarılar için, daha da güçlü kıldı ve bu gücümüzle
KARDEŞLERİMİZİN EMANETİNE SAHİP ÇIKACAĞIZ” birlikte, sadece HİZMET-İŞ değil, HAK-İŞ Konfederasyonu’nu da
Bu yüzden bu mücadeleyi buralara taşırken, aynı zamanda büyük temsil etme ve HAK-İŞ ile aynı noktada geleceğe taşımayı bize nabir sorumluluk da taşıyoruz. Bize emanet edilen, bize teslim edi- sip etti. Onun için hem sendikamız HİZMET-İŞ için, hem de HAKlen, bize vekâlet verilerek bu davayı en iyi şekilde temsil etmemizi İŞ’in bu büyük başarısının arkasında Rabbimizin bize ihsanı, lütfu,
bize veren kardeşlerimizin vekâletine, emanetine de sahip çıkaca- üyelerimizin bize güveni ve duaları olduğunu bir kez daha ifade
ğız. Bu da çok kolay olmuyor. Bizim çözmemiz gerekende, aşma- etmek istiyorum.
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“ZİRVE’YE HEDEFLER KOYARAK ULAŞTIK”
Bütün bu mücadelemizin bütün aşamalarında, bu sorumlulukla
hareket ederek hedefimize adım adım yürüdüğümüzü hep beraber biliyorsunuz. Biz 2003 yılında, henüz daha 9. Olağan Genel
Kurulumuzu yaparken, genel kurulumuzun teması çeyrek yüzyıllık
bir hizmet sendikacılığından bahsettik. 2003 yılı hizmet sendikacılığın da çeyrek yüzyıllık bir başlangıcı olmuştur. 2007 yılında 10.
olağan genel kuruluna gelirken, yeniden heyecanımızı tazeledik ve
temamız şuydu: “Geleceğimiz, hayallerimiz kadar.” hayal kurmayı,
rüya görmeyi, bu hayallerimizin bir gün muhakkak gerçek olacağını inanmayı öğrendik. 2007 yılındaki genel kurulumuzda bu
heyecanla yola çıkmıştık. Henüz sendikamızın Türkiye’deki sayısı,
konfederasyonumuzun ülkedeki pozisyonu son derece mütevazı
ve son derece zayıftı; ama biz bir şeye inanmıştık. Eğer biz geleceğimiz için hayal kuramazsak veya kurduğumuz hayaller ölçüsünde
mücadele edersek bizim geleceğimiz olacağının altını çizerek belirtmiştik. 2011 yılındaki genel kurulumuzda “Örgütlenmede, zirve
yapabiliriz” demiştik. Bir Everest Tepesi gibi, Palandöken Dağı gibi,
bir Erciyes Dağı gibi bir zirve vardı ve biz istikamet göstermiştik.
“Örgütlenmede, zirve yapabiliriz.” Cenab-ı Hak bu niyetimizi, bu
samimiyetimizle yola çıktığımızı bildiği için bize, 2015 yılına geldiğimizde iş kolumuzun zirvesine çıkmamızı nasip etti. O zaman
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yeni bir hedef koymamız gerekiyordu. Yeni bir adım atmamız gerekiyordu. Yeni bir hedefe kilitlenmemiz gerekiyordu. 2015 yılındaki genel kurulumuzda şu hedefi koymuştuk, “İş kolu zirvesinden,
Türkiye zirvesine.” Bizimle, Türkiye’nin en büyük sendikası arasındaki mesafe ise, yaklaşık 50 binden fazlaydı. Bu hedefi Allah’a şükür, 2017 Temmuz ayında bunu da gerçekleştirdik. 2017 Temmuz
ayı istatistiklerinde HİZMET-İŞ Sendikamızın 206 bin üyesiyle,
Türkiye’nin en büyük sendikası olma unvanını Rabbim bize nasip
etti. Bu aynı zamanda büyük bir sorumluluk, aynı zamanda tahkim edilmesi, daha da güçlendirilmesi gereken, daha da artırılması gereken bir noktaydı. Eylül 2017 de Van’da yaptığımız başkanlar
kurulunda, şube başkanlarımızdan, bölge ve il başkanlarımızdan
bir ricada bulunmuştuk. HİZMET-İŞ Sendikamızın kuruluşunun 40.
yılında sendikamızın üye sayısını 250 binlere çıkarma hedefiydi.
Bunu arkadaşlarımızdan isterken, bunu yapabileceğimize, bunu
gerçekleştirebileceğimize inandığım için arkadaşlarımızdan bu
talepte bulunmuştum. Dedim ki, 2018 yılı Ocak ayında sendikamız
üye sayısını 250 bine çıkarma hedefini inşallah gerçekleştireceğiz.
Onun için eylül ayında yeni bir hamle başlatmıştık. Hep birlikte,
genel yönetim kurulumuz ve genel kurul başkan yardımcımız,
teşkilattan sorumlu başkan yardımcımız Halil Özdemir’in önderliğinde gerçekten büyük bir mücadele ortaya koydunuz. İstatistikler
yayınlanmadı ama istatistiklerde çıkacak rakamı tahmin ediyo-
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rum. 250 bin hedefini gerçekleştirdik, teşekkür ediyorum, Allah sizden razı olsun. Yeni bir hedefi kısa bir zamanda gerçekleştirmenin
onurunu, gururunu yaşıyoruz hepinize mübarek olsun. Hepinizi
tek tek, ayrı ayrı tebrik ediyorum. Allah sizden razı olsun. Değerli
arkadaşlarım, bu yeni başarıların inşallah gelecekte yenilerini
elde edeceğiz. Bu başarı öyküsünün gizli kahramanları, bu başarının görünür kahramanlarıyla hep birlikte yeni başarılara imza
atacağız. Bu hayat çizgisi şöyle değil, aynı istikamette ve düz bir
istikamette yürünmüyor. Aynı zamanda hayat bir imtihan, hepimiz
için bu mücadele, bir imtihan. Bu mücadelenin yeri geldiğinde
tökezlediğimizi, yeri geldiğinde bacağımızın acıdığını, yeri geldiğinde kendi kendimize başarısızlığımızın, aynı zamanda yaşadığımız haksızlıkların isyanını içimizde hissettiğimiz günler olmuştur.
Cennetin düz ve başarılı bir yol olmadığını bilmenizi istiyorum.

“BİRLİKTE BAŞARDIK, BİRLİKTE GELECEĞİ İNŞA
EDECEĞİZ”

menizi istiyorum. O iftiradır. Cenab’ı Hak buyuruyor ki fitne insanı
katletmekten daha beterdir. Arkadaşlar fitne ve iftira bu illetlere
dikkat edin. Bir örgütü bir toplumu böyle çökertirler. Bunlarla mücadele ederek geldik. Ne haksızlıklar, ne iftiralar, ne dedikoduları
çiğneyerek bugünlere geldik. Bunlara asla ve asla prim vermedik.
Bunları yapanlarla yollarımızı ayırdık. Bunları yapmak isteyenlere karşı net bir şekilde tavrımızı koyduk ve buralardan temizledik
gönderdik.

Yükseldikçe, başardıkça düşmanlarınızın, sizi istemeyenlerin, çekemeyenlerin, kıskananların da arttığını unutmayacağız. Daha
çok dayanışma, daha çok kardeşlik, daha çok birbirimizle kucaklaşmanın bizi beklediğini unutmayacağız. Sakın ha! Başarı bizim
demeyeceğiz. Birlikte başardık, birlikte geleceği inşa edeceğiz.
Ama bu süreç zorluklarla, sıkıntılarla, acılarla ve aynı zamanda
sorunlarla yüzleşeceğimiz yeni bir dönem olacaktır. Çünkü bu
başarımızın birilerinin önünü kestiğini, birilerinin işini sonlandır- “BU BÜYÜK BAŞARI ÖYKÜSÜNÜ DAHA DA
dığını, birilerine zarar vereceği endişesinin yaygınlaştığı bir dönem GÜÇLENDİRMEMİZ GEREKİYOR”
olacaktır. Üzülerek söylüyorum, keşke bunlar olmasa ama bunlar
Bütün bu başardıklarımızla beraber bizi gelecekte beklehayatın birer gerçeği. Bunların varlığını bilerek ve bunların
yen tehlikelere karşı uyanık olmalıyız. Bugün daha
olabileceğini görerek, daha sıkı, daha iyi işbirliğine
fazla düşmanımız var, bugün daha fazla bizi kıskaihtiyacımız var. Bizi içerden parçalamak isteyecek"Daha
nanların olduğunu unutmayalım. Bugün daha
ler. Bizi bir kısım nifak tohumlarıyla birbirimizle
çok dayanışma,
mücadele etmemizi sağlayacaklar. Hem HAKfazla bizim ayağımıza çelme çakma takmak
daha çok kardeşlik,
İŞ’te hem de sendikamızda bunların yapılmak
isteyenlerin olduğunu unutmayın. Bizden gibi
daha çok birbirimizle
istendiğini geçmişte gördük. Aynı oyunları
gözüküp, bizim başarımızdan rahatsız olankucaklaşmanın bizi
tekrar edecek. İftira mı, dedikodu mu gırla
ların olduğunu unutmayın. Bir korkuya, bir
beklediğini unutmayacağız.
göreceksiniz. Onun için bizim tek bir ölçümüz
endişeye sizi sevk etmek için bunları söylemiBaşarı bizim demeyeceğiz.
var. Mutlak değişmez referansımız Kur-an’ın
yorum. Bunlar önümüzde yaşayacağımız, önüBirlikte başardık, birlikte
ve sünnetin ışığında bu yolda yürüyeceğiz. O
müze gelecek olan sorunlar, şimdiden bunlara
geleceği inşa
yüzden toplumları ve örgütleri çökertmenin en
karşı tedbir almamız gerekiyor. Şimdiden bunlara
edeceğiz."
kolay yolu, içerisine nifak sokmaktır. HAK-İŞ gibi,
karşı uyanık olmamız gerekiyor. Bu uyanık olma soHİZMET-İŞ Sendikası gibi, şeffaf açık, her şeyi herkerumluluğu, hem sendikamız için, hem HAK-İŞ için hem
sin bildiği bir sendikal yapıyı, bu yolda çökertmek isteyende ülkemizin geleceği için en temel sorumluluklarımızdan bir talere fırsat vermeyeceğiz. Hep birlikte birbirimize güveneceğiz. Biz
nesidir. Çünkü HAK-İŞ dendiği zaman, HAK-İŞ’i önemli bir ölçüde
Kur-an’ın ifadesiyle, dedikodu yapmanın, gıybet etmenin ölmüş
sendikamız temsil ediyor. HAK-İŞ aynı zamanda Türkiye işçi harekardeşinin etini yemek olduğunun işaretini ve mesajını asla unutketini temsil ediyor ve Türkiye’yi temsil ediyor. Milletimizi, değerlemayacağız. Olmamış bir şeyin gıybet olmadığını, bir kardeşinin
rimizi temsil ediyor. O yüzden HAK-İŞ’teki başarısızlıklar, HAK-İŞ’te
yapmadığı bir şeyi yapmış gibi göstermenin gıybet olmadığını bilyaşanacak sorunların sadece HAK-İŞ’i ilgilendirmediğini, toplumu
ve milletimizi ve milletimizin geleceğini ve değerlerini de ilgilendirdiğini lütfen unutmayalım. Bütün bu sorumluluklarımızla, gerçekleştirdiğimiz bu büyük başarı öyküsünü daha da taçlandırmamız, daha da güçlendirmemiz gerekiyor. Bunun için daha fazla
yorulacağız, daha fazla terleyeceğiz. Benim şimdi terlediğim gibi.
Daha fazla mücadele edeceğiz. Daha fazla insanlarla göz göze, el
ele geleceğiz. İnsanlara aynı seviyeden bakacağız. Aynı istikamette
yürüdüğümüz kardeşlerimizle kol kola, omuz omuza yürüyeceğiz.
Bütün bu mücadeleyi bizim büyük bir dava mensubu olduğumuzun farkında olarak yapacağız. Biz kuru, sadece sayısal üstünlüğümüze bakan, sadece sendikal başarılarla övünen ve bu istikamette yürüyen bir sendika olamayız.
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“HAK-İŞ’E BAĞLI BÜTÜN SENDİKALARIMIZIN
BAŞARISINI, KENDİ BAŞARIMIZ OLARAK
GÖRÜYORUZ”

gi iş kolunda, hangi sendika demeden hepsine destek olmaya,
hepsini büyütmeye, hepsini güçlendirmeye çalışıyoruz. Bende
öyleyim, HAK-İŞ’te bütün sendikaların başarısı için çalışıyorum.
Bize selam vermeyen, semtimizden geçmeyen, fırsat bulsa ayaklarımızdan çekip alacakların da sendikasını korumaya ve onları da
güçlendirmeye devam ediyoruz. Niçin? HAK-İŞ böyle bir okul, böyle bir akademi HAK-İŞ, böyle bir dergâh, böyle bir ocak, bu ocağın
böyle sorumlulukları var.

Biz aynı zamanda büyük bir davayı omuzunda taşıyan bir sendikacılık kültüründen de geliyoruz. O yüzden yokluklarımız, zorluklarımız, acılarımız, sıkıntılarımız, sorunlarımız aynı zamanda geleceği
daha fazla arzu etmemizi sağlayan birer iştirak ve heyecan olmuştur. Zorlukları gördüğünde kaçan, sıkıntılar olduğunda vazgeçen,
yolundan ve hedefinden geri çekilen bir anlayışı temsil etmedik, “HZ. MEVLANA’NIN PERGEL ÖRNEĞİ YOL
bundan sonra da etmeyeceğiz. En zor zamanlarda, yaşadığımız en İŞARETLERİMİZDEN BİR TANESİDİR”
kritik ortamlarda gerçekleştirilen darbelere, baskılara, tehditlere
her türlü engellemelere rağmen yolumuzdan şaşmamışsak bunun Hz. Mevlana’nın pergel ifadesini lütfen unutmayalım. Bizim yol işaretlerimizden bir tanesidir. Hz Mevlana diyor ki; biz pergel gibiyiz,
bir tek nedeni var, biz aynı zamanda bir davayı temsil ediyoruz.
pergelin sabit ayağı bizim değerlerimizde, inancımızda,
Bu büyük davanın mensupları olarak, zorluklarda insankültürümüzde, medeniyetimizde sımsıkı dururken,
lar içindir, bizim içindir düsturundan vazgeçmeden
"HAK-İŞ’in
hareketli ayağı ile 72 milleti gezeriz diyor. Ne zabugünlere geldik. Demek ki, bu başarımızı tesadükararlı, inançlı
man? Bundan yaklaşık yedi asır önce. O günün
fi bir başarı olarak görmeyeceğiz. Elde ettiğimiz
çağdaş uleması anlayamadı. Hz Mevlana’nın
ve hakikaten
bu büyük başarıyı, kutlu bir davanın mensubu
ufku başka bir gezegendeydi. O deryalarda
olmanın ve bize Rabbimizin büyük bir lütfu
geri dönülmez
yüzüyor, öbürü dereyi geçmeye çalışıyor, ne
olduğuna inanarak sürdürmemiz ve bununla
azmi sayesinde özel
anlasın deryanın büyüklüğünü. Ama otorite
gurur duymamız gerekiyor. Bu yaptığımız ölsözleşmeli personel
âlimler
onlar, çağın büyükleri, uleması ve gerçüde hedefimize emin adımlarla yürüyeceğiz
tasarısı Allah’a şükür
çekten söylediği sözler toplumda karşılık bulan
demektir. Teşkilatımız bütün birimleriyle, büçöpe atıldı."
insanlar. Diyorlar ki, Mevlana’nın dostlarına gitün yol arkadaşlarımızla gerçekleştirdiğimiz bu
din Celalettin’e söyleyin, Celalettin yoldan çıktı gabüyük başarılarda bize her zaman heyecan verdi,
liba. 72 milletle beraber olmak ne demek. Ne demek
her zaman bizi gururlandırdı. Her yerde ama her yerde
Celalettin yoldan çıktı, Celalettin tehlikeye doğru gidiyor,
HAK-İŞ Konfederasyonu temsilcisi gibi hareket ettiniz. Hiç
bir beklentisi olmadan, hiçbir hesap yapmadan, gelecekle ilgili ta- Celalettin’i uyarın kendisine gelsin. Hz Mevlana’ya uygun bir şelebi olmadan, HAK-İŞ’in bütün sendikalarını elinizden geldiğince kilde bu eleştiriler söylenince bunlarla bir araya geliyor. Buyurun
destekleyin dediğimde, hiçbiriniz burun kıvırmadan bunu gönüllü söyleyin diyor, herkes ağzına geleni söylüyor. Senin yaptığın yanlış,
olarak yaptınız. Biz HAK-İŞ davası için bunu yapıyoruz. Bunun için sen ümmeti başka bir yere doğru götürüyorsun Celalettin, ‘kendibütün sendikalarımızın başarısını, kendi başarımız olarak görüyo- ne gel bu istikametten vazgeç’ diyor. O büyük üstat diyor ki; ‘bütün
ruz. Kendi geleceğimiz olarak görüyoruz. Ayrım yapmadan, han- bu söylediklerinize rağmen sizinle de beraberim dostlar’ dolayısıy-
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la biz Hz Mevlana’nın mensupları olarak bize bütün söylenenlere
rağmen onlarla beraber olmaya devam edeceğiz. Bu zor bir iştir.
Ama biz bunu başardığımız ölçüde Hz Mevlana’nın felsefesine sahip çıkmış olacağız. O yüzden işimizin bu anlamda zor olduğunu
biliyorum. Dediğim gibi, bütün bu olup bitenleri, yaşadıklarımızı,
gönül kırgınlıklarımızı, gönlümüzden arzu ettiğimiz halde bize gelirken bir selam bile vermeyen arkadaşlarımızı, bir teşkilat kurarken ya burada yıllarca emek verdiniz, bu sendikayı örgütlediniz,
Allah sizden razı olsun, bize bir tavsiyeniz var mı? Deme tenezzülünde bulunmayan arkadaşlarımızı da hoşgörü ile ve onları da bağışlayarak bu yeni yolculukta yürümemiz gerekiyor. Diyebilirsiniz
ki, ‘başkan’ bütün zorlukları bize mi veriyorsunuz? Arkadaşlar bu
davayı temsil sorumluluğu bize ait. HAK-İŞ’i de sadece HAK-İŞ’i de
değil, HAK-İŞ’in değerleri temsil konusunda da en büyük sorumluluk bize ait. 600 bin üyemizin, yüzde 45’ini temsil ediyorsanız, tabi
size de sorumluluklar düşecektir. Onun için bu sorumluluklar zor
ama onurlu işlerdir. Geriye dönüp baktığınızda sizin ne kadar haklı
olduğunuzu gördüğünüz anda, yaşayacağınız sevinç, hiçbir şey ile
değiştirilmez, ölçülemez. O yüzden bu hassasiyetle devam etmenizi istiyorum.

dolayı da size teşekkür ederim. 4 Mart 2017 tarihinde İstanbul’da,
8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinliğinde arkadaşlarımızın da
büyük bir coşkuyla, taşeron işçileriyle ilgili taleplerini kürsüden
şöyle ifade etmiştik. “Sayın Cumhurbaşkanım, biz özel sözleşmeli
personel uygulamasını asla kabul etmiyoruz. Bu bizim açımızdan
kabul edilecek bir durum değildir, size güveniyoruz. Biz taşeron iş“ÖSP HAK-İŞ’İN KARARLILIĞI NETİCESİNDE ÇÖPE
çilerin işçi kadrosuyla çalışmasının sağlanacağı bir çözümü sizden
ATILDI”
bekliyoruz” demiştik ve Sayın Cumhurbaşkanımıza bunu birinci
Önümüzde zorluklar var, hedeflerimizi gerçekleştirirken, her gün elden ifade etmiştik. Yine, o toplantı içerisinde kendisine yazılı bir
yeni hedeflere ulaşırken, yeni zorlukların bizi beklediğini görü- not vermiş, bu yazılı notun içerisinde de taşeron işçileriyle ilgili
yorum. Bu zorluklarımızın en temeli taşeron örgütlenmesindeki beklentilerimizi daha somut hale getirmiştik. Daha sonra ki gö-büyük başarımızla beraber ortaya çıkan- yeni tablo. Özel sözleş- rüşmelerimizde de, her fırsatta özel sözleşmeli personelin HAK-İŞ
meli personel hedefi adeta bizi
için ne anlama geldiğini ve bunun
yok sayan, milyonlarca taşeron
olmaması gerektiğini söylemeye
işçisini bir çırpıda işçi hakların"Bundan
sonra
da
taşeron
sistemi
devam ettik. Maalesef son düdan mahrum eden yeni bir düolmayacak.
Sadece
bugün
çalışan
taşeron
zenlemede de sürekli medya da
zenleme, ne memur, ne de işçi
işçilere
kadro
değil,
bundan
sonra
da
işe
bir karartma oluştu. Her gün özel
bu ikisinin arasında arafta, bu
sözleşmeli personel ile ilgili hagirecek arkadaşlarımız da kamuda işçi
çözümü HAK-İŞ olarak ilk günden
itibaren reddettik. Hiçbir müberler yaptırıldı, her gün televizstatüsünde, hizmetlerini yapacak."
zakere yapmadık. Her cephede
yonlar da gazetelerde uzun uzun
Sayın Cumhurbaşkanımız, Sayın
tartışıldı. Sırf bizim moralimizi
Başbakanımız, bütün bakanlarımız AK Parti yetkililerine bu ifade- bozmak, bizi heyecanımızı gerçekten sıkıntıya sokacak haberler
leri açık açık söyledik. Bunu asla kabul etmeyeceğimizi, bu çözümyaptılar. Test ettiler bizi ama biz hiçbir zaman soğukkanlılığımızı
lerin bizim için çözüm olmadığını, her fırsatta söylemeye devam
ettik ve bunun muhatapları özel sözleşmeli personeli savunanla- elden bırakmadık. Hiçbir provokasyona başvurmadık. Hiçbir zarın itirafları da olmuştur. Demişlerdir ki, “HAK-İŞ engellediği için man karşımızdakileri rencide edecek bir tutum içerisinde olmadık.
çıkarmadık.” Evet, burada mütevazı olmayalım. HAK-İŞ’in kararlı, Hep ağırbaşlı, sorumlu, aynı zaman da kararlı bir duruş sergiledik
inançlı ve hakikaten geri dönülmez azmi sayesinde özel sözleşme- ve ortaya çıkan tablo HAK-İŞ’in ilk gün ortaya çıkan hedeflerinin
li personel tasarısı Allah’a şükür çöpe atıldı. Bu kararlılığınızdan gerçekleştiği bir tablo olmuştur.
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40. YIL ÖZEL
“TAŞERON SİSTEMİNİ YASAKLAMAK BÜYÜK BİR
REFORMDUR”
HAK-İŞ olarak sendikamız olarak neyi savunmuştuk, artık gelişen
Türkiye’de ve bölgesinin en kritik stratejik ülkesi olan Türkiye’de
kamu hizmetlerinin taşeron eliyle yapılmaması yolundaki talebimizdir. Israrla, inatla uluslararası platformlarda Türkiye’de yapılan
bütün toplantılarda altını çizdiğimiz bir şey vardı. Taşeron sisteminden vazgeçilsin. Bu kararname artık kamuda ve yerel yönetimlerde taşeron sisteminden vazgeçildiğini açıkça ilan etmiştir. Bu
büyük bir başarıdır, bu başarı sadece bizim değil, tüm Türkiye’nin
başarısıdır. Bugün küreselleşmenin, küresel emperyalist güçlerin,
küresel sermayenin, dijitalleşmenin de yardımıyla, bütün dünyayı
küçük bir köye dönüştüren, bütün dünyayı küçük bir köy olarak
gören güçlerin bize dayatmaları nedir? Devleti küçülteceksiniz,
kamu hizmetlerini özelleştireceksiniz, özelleştiremediklerinizde
taşeron sistemini yaygınlaştıracaksınız ve bütün bunları yapmanız için size kredi vereceğiz; ama şartlarımızı yerine getireceksiniz.
Özelleştiremediniz, taşeronlaştıramadınız o zaman kamu özel şirketler eliyle bu sistemleri yürüteceksiniz ve mutlaka bu istikamette adım atacaksınız “kredi almanın yolu, yatırım yapmanın yolu
buradan geçer” dediler. Türkiye bunu 2013’te test etti ve IMF’in
bütün standby anlaşmalarını bitirdi, IMF’ye olan borçlarını ödedi
ve IMF’yi Türkiye’den kovdu; ama daha kovacaklarımız var. Dünya
Bankası ve benzeri kuruluşların ülkemize baskıları, dayatmaları
devam etti. 24 Aralık kanun hükmünde kararname aslında küresel
güçlere bir meydan okumadır. Lütfen bunu sendikamızın kişisel
hedefleriyle ölçmeyin. Türkiye’nin ve Türkiye’yi yönetenlerin bölgesinde güçlü bir devlet olması için, meydan okuması gereken
alanlardan bir tanesi de, taşeron sistemine karşı bir meydan okumayı başarabilmekti. Nasıl ki, 2013’te IMF’yi kovduysak, bugün de
Dünya Bankası’nın bu dayatmalarına karşı bir meydan okumayı
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gerçekleştirdik. O yüzden taşeron sistemini yasaklamak, yerel yönetimlerde ve kamu da yasaklamak bir meydan okumadır, büyük
bir reformdur, bu reforma imza atanları huzurunuz da tebrik ediyorum, teşekkür ediyorum. Birinci ve en önemli gelişme budur.
Bu kararnamenin mantığı da şudur. Bundan sonra da taşeron
sistemi olmayacak. Sadece bugün çalışan taşeron işçilere kadro
değil, bundan sonra da işe girecek arkadaşlarımız da kamuda
işçi statüsünde, hizmetlerini yapacak demektir. Bu da önemli bir
başarıdır. Türkiye yeni bir istikamete doğru yürüyor. Umarım bu
yolculuk aksamaz, bu yolculuğu engellemezler. Eğer bu yolculuk
engellenmezse, Türkiye gelecekte bambaşka bir yerde olacağından hiç kuşkusu olmasın.

“TAŞERONLARIN KAMU İŞÇİSİ OLARAK DEVAM
EDECEK OLMASI TALEPLERİMİZDEN BİRİYDİ”
İkinci önemli değişim taşeron sisteminden vazgeçmek bunu yasaklamakla beraber, taşeron şirketlerinde çalışan arkadaşlarımızın, özel sözleşmeli personel gibi ne olduğu belirsiz yöntem olarak değil, doğrudan kamu işçisi olarak görevlerine devam edecek
olmasıdır. Bu da bizim baştan beri taleplerimizden bir tanesiydi
ve bunu da gerçekleştirmiş olduk. Bu geleceğimizi doğrudan ilgilendiren bir husustur. Gelecekte işçi hareketinin, kamu hizmetlerinin, kamu görevinin ne olduğu konusunda bize çok güçlü işaretler
verecektir. O yüzden arkadaşlar bu yeni dönemi değerlendirirken
lütfen büyük fotoğrafa bakarak değerlendirelim. Hatırlayın özel
sözleşmeli personel gündeme geldiği zaman sanıyorum bir başkanlar kurulunda veya bir toplantıdaydı. Bütün bu mücadelemize
rağmen bize bu özel sözleşmeli personel uygulaması dayatırlarsa,
özel sözleşmeli personel düzenlemesi önümüze gelirse biz ne yapacağız. Şunu söylemiştik, biz elimizden gelen bütün mücadeleyi
ortaya koyduk. Taşeron sisteminden vazgeçilmesi için mücadele
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ettik. Aylarca yıllarca bu mücadeleyi sürdürdük. Ama bugün özel
sözleşmeli personel ile bizim sendikal sayılarımız ortadan kaldırılabilir; ‘ama biz özel sözleşmeli personele mahkûm edilen kardeşlerimizin yine de dualarını alacağız, yine de onlarla beraber
olacağız’ demiştik ve o gün bile vazgeçmeden, pes etmeden, geri
çekilmeden kararlılığımızı ortaya koymuştuk. O da olabilirdi, özel
sözleşmeli personel getirilebilirdi. O da taşeron sistemine göre bizim arzu etmediğimiz çözüm olsa bile taşeron sisteminin ortadan
kaldırılması, o da önemli bir aşamaydı. Ama bizi sendikalarımızı
büyük ölçüde zarara uğratıyordu. Bugün getirilen yeni dönem de
de, yeni sistemde de hazzetmediğimiz, hoşumuza gitmeyen, bizi
rahatsız eden düzenlemeler olabilir; ama arkadaşlarımız bizim görevimiz bu düzenlemelere karşı mücadele etmek.

“YENİ HEDEFLERE DOĞRU, EMİN ADIMLARLA
YÜRÜMEYE DEVAM EDECEĞİZ”
Önümüzdeki geçiş süreçlerinde, yine kararlı bir şekilde mücadele
ederek, kararlı bir şekilde devam ederek, bu sorunların da çözümünü sağlamamız mümkündür. Hep kazanarak devam ediyoruz
inşallah. Bugün de yeni hedeflere doğru adım adım emin adımlarla yürümeye devam edeceğiz. Rabbim bizi istikametten ayırmasın.
Bu yolda yürürken önümüze engel olarak çıkanların, bizi zayıflatmak, güçsüzleştirmek, bizi hedefimizden uzaklaştırmak isteyenlerin oyunlarını bozarak bizi korusun ve bizi kollasın inşallah. Çünkü
bu zor mücadeleyi, zor yolculuğu birlikte yaparken bu sıkıntılarla
da karşılaşacağımızı zaten sizlerle paylaştım.

“ÜYE SAYIMIZI SON 5 YILDA 5 KAT ARTIRDIK”
Biz nereden buralara geldik, uzun uzun geçmiş mücadelelerden
bahsetmeyeceğimi söyledim. Sadece bir oran vererek hafızalarınızda tazelemenizi istiyorum. Yeni 6356 Sayılı Kanun yürürlüğe girdiğinde ilk istatistik 2013 yılı Ocak ayında yayınlandı. 2013
yılı Ocak ayında HİZMET-İŞ Sendikamızın sayısı 51.000, Temmuz
ayında 57.000’dir. 2014 Ocak ayı 57.900, Temmuz ayı 83.000’dir.
2015 Ocak ayı 101.000, Temmuz ayı 139.000’dir. 2016 Ocak ayı
162.000, Temmuz ayı 164.000’dir. 2017 Ocak ayı 186.000, Temmuz
ayı 206.000’dir. 2018 Ocak ayı 250.000 inşallah. Beşinci yılımızda
üye sayımızı beş kat artırarak bu noktalara geldik. Bu gerçekten
büyük bir başarı öyküsüdür. Bu başarı öyküsünün mimarları, yazarları olarak sizleri bir kez daha tebrik ediyorum. Allah sizden razı
olsun. Rabbim yolumuzu aydınlatsın. Bizi istikametten ayırmasın.
Cenab-ı Hak bizi içerden çökertmek isteyenlerin oyunlarını bozmayı bize nasip etsin. Yolumuzu aydınlatsın. Bizi nefsimizle bırakmasın. Bizi yoldan çıkarmak isteyenlere, yolculuğumuzun kavi ve
güçlü olmasını Rabbimiz nasip etsin.

“15 TEMMUZ’DA BEDEL ÖDEYEREK BUGÜNLERE
GELDİK”
HAK-İŞ ve HİZMET-İŞ Sendikamızın 15 Temmuz darbe ve işgal girişimini unutturmamak için karar aldığını ve bu kararı tüm toplantılarda uyguladıklarını hatırlatan Genel Başkanımız Arslan, “hem
HAK-İŞ hem de HİZMET-İŞ Sendikası olarak 15 Temmuz’daki süreci
çok iyi yönettiklerini ifade etti.
Arslan, “15 Temmuz’la ilgili söyleyecek sözü olanların başında
HAK-İŞ ve HİZMET-İŞ Sendikamız gelmektedir. Daha önceki bütün
antidemokratik girişimler karşısında yaptığımız gibi 15 Temmuz’da
da ülkemize ve birliğimize sahip çıkma kararlılığını gösterdik.
Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın çağrısından
önce üyelerimizi meydanlara çıkmaya davet ettik. HAK-İŞ’ten 5
arkadaşımız şehit oldu. Bunlardan biri HİZMET-İŞ üyesi Celalettin
İBİŞ idi. En çok gaziye sahip olan sendikayız. Şimdi, o gün kaçan
birileri bugün hava atıyor. Oysa teşkilatımız ve arkadaşlarımızın
ülkesine nasıl sahip çıktıklarını hep beraber gördük” şeklinde konuştu.
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40. YIL ÖZEL

ETKİNLİKLER KAPSAMINDA
EŞ ZAMANLI ÜÇ TOPLANTI YAPILDI

Programın öğleden sonraki bölümü eş zamanlı üç toplantıyla
devam etti. Şube ve İl Başkanları toplantısı, Şube ve İl Yönetim
Kurulları Toplantısı ve Komite Başkanları toplantısı yapıldı.

GENEL BAŞKAN VEKİLİMİZ ÖZ, 696 SAYILI KANUN
HÜKMÜNDE KARARNAME UYGULAMALARINI
DEĞERLENDİRİLDİ

Toplantılara Genel Başkanımız Mahmut Arslan da katılarak,
HİZMET-İŞ’in ilke, değer ve hedeflerini anlattı.

Genel Başkan Vekilimiz Av. Hüseyin Öz, eş zamanlı olarak gerçekleştirilen Şube ve İl Başkanları toplantısında 696 sayılı Kanun
Hükmünde Kararname gereğince taşeron işçilerin, kamu kurum
ve kuruluşlarının kadrolarına ve yerel yönetim kuruluşlarının şirketlerinin sürekli işçi pozisyonlarına geçirilmelerine ilişkin süreçle
ilgili sunum yaptı.

Şube ve İl Başkanları toplantısı, Şube ve İl Yönetim Kurulları
Toplantısı ve Komite Başkanları toplantılarında Gazi Üniversitesi
Öğretim Görevlisi Doç. Dr. Mehmet Merve Özaydın “Sendikal temsil ve stratejiler”, Eğitim Danışmanı Rahmi Aladağ “Liderlik sürecinde iletişim teknikleri” konulu sunumlarını yaptılar.
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696 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname Uygulamalarını değerlendiren Öz, şube ve il başkanlarının sorularını cevaplandırdı.

SENDİKA BAŞKANLARINDAN GENEL BAŞKANIMIZ
ARSLAN’A TEŞEKKÜR
Şube ve İl Başkanları toplantısında Öz Büro-İş Genel Başkanı
Abdülbaki Gülbaba, Öz Sağlık-İş Genel Başkanı Devlet Sert, Öz
İnşaat-İş Genel Başkanı Zekeriya Koca ve Öz Maden-İş Genel
Başkanı Fahrettin Kütükçü de bir konuşma yaparak, sendikalarının örgütlenmesine verdiği destekten dolayı Genel Başkanımız
Mahmut Arslan ile şube ve il başkanlarımıza teşekkür ettiler.
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40 YILDIR VERDİĞİMİZ SENDİKAL
MÜCADELE BİR DESTANA DÖNÜŞTÜ

Etkinliklerin Gala Yemeği ve protokol davetlileri bölümünde Genel bir sorun varsa, o sorunu kendi sorunumuz bilip, çözümü için katkı
Başkanımız Mahmut Arslan, yaptığı konuşmada “Sendikal tarihte, verdik, destek olduk. EPSU (Avrupa Kamu Hizmetleri Federasyonu)
40 yıllık alın teri, hak ve emek mücadelesinde oldukça anlamlı 40. ve PSI (Uluslararası Kamu Hizmetleri Federasyonu)’nun aktif ve etsayfamızı açıyoruz… Bu sayfada, medeniyet emekçilerinin 40 yıllık kin bir üyesiyiz. Ayrıca Ortadoğu’dan Afrika’ya, Avrupa’dan Asya’ya,
inançlı, onurlu, iradeli, kararlı ve bir o kadar da koca yüKafkaslardan Balkanlara kadar oldukça geniş bir coğrafrekli mücadelesi var. 40 yıl önce, Adıyaman’ın soğuk
yada 32 ülkede 47 sendikayla işbirliği protokolleri imkış gününde, yani 24 Ocak 1979’da toprağa atılan
zaladık. Karşılıklı eğitim programları düzenledik.
tohum, dönemin her canlıya buz tutturan soÇeşitli projelerin temellerini attık. Alt birimleri"Hayallerinizi
ğuğuna rağmen donmadı, çürümedi. Çatladı,
miz olan Kadın, Engelli, Gençlik, Kültür-Sanat
kovmayınız çünkü
gövdeye durdu, alın teri ve emekle sulandı, ulu
Komitelerimizle sendikal harekete ayrı bir
bir çınar oldu. 40 yıl sonra yani bugün; basiivme katıyoruz. Bu tablodan da görülüyor ki;
onlar giderse belki
ret, dirayet ve ferasetli ellerde ülkemizin en
teşkilatımız, birlik ve beraberlik içerisinde sisiz kalırsınız fakat
büyük sendikası oldu” dedi.
nerjik bir şekilde gelişerek büyümüş, gelişmiş
artık yaşamıyor
ve yaygınlaşmaktadır. Bir taraftan Ülkemizin
Arslan konuşmasını şöyle sürdürdü: “HİZMETolursunuz."
içerisinde bulunduğu durumda doğrudan soİŞ Bugün 48 şube, 2 tane bölge, 22 tane il başrumluluk üstlenirken, diğer taraftan sendikal
kanı ile ülkemizin en yaygın teşkilat ağına sahip
gündemimizi de ihmal etmiyoruz. Birlik ve bütünörgütlerinden birisi olmuştur. 15 büyükşehir, 27 il, 420
lüğümüzü daha da tahkim etmek için örgütlenmemizi
ilçe, 127 belde ayrıca 2000 üzerindeki şirkette örgütlü yetkihız kesmeden sürdürüyoruz. Yine sayısal olarak büyümemiz
li devasa bir örgüt olmuştur. Sendikamız 40 yıl önce atılan temelin devam ederken, diğer taraftan yeni sendikal değerler üreterek
gücü ve sağlamlığıyla üzerinde tüm Türkiye’yi taşıyacak teşkilat DEĞERLERLE SENDİKACILIK’ın kökleşmesi için çaba sarf ediyoruz”
ağına ulaşmıştır.
diyerek sendikal mücadelenin ve işbirliğinin önemine vurgu yaptı.

“HİZMET-İŞ, TEŞKİLAT AĞI VE SORUMLU SENDİKAL
ANLAYIŞI İLE KURAL BELİRLEYİCİDİR”

“BÜYÜK SENDİKA OLMANIN BÜYÜK
SORUMLULUKLARINI TAŞIYORUZ”

HİZMET-İŞ’in 1979 yılında atılan temelin gücü ve sağlamlığıyla; 15
Büyükşehir, 27 il, 420 ilçe ve 127 belde de örgütlü olduğunu hatırlatan Arslan, “Üzerimizde tüm Türkiye’yi taşıyacak bir teşkilat ağına ulaşmıştır. Uluslararası emek hareketi bağlamında ise, nerede

Sayısal olarak büyümemiz devam ederken, diğer taraftan yeni sendikal değerler üreterek değerlerle sendikacılığın kökleşmesi için
çaba sarf ettik. Büyük sendika olmanın büyük sorumluluklarını taşıyoruz. Çünkü bizim büyük rüyalarımız, büyük büyük hayallerimiz
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var. Bir bilgenin söylediği gibi, hayallerinizi kovmayınız çünkü on- “SABRETTİK, MÜCADELE ETTİK ZİRVEYE ULAŞTIK”
lar giderse belki siz kalırsınız fakat artık yaşamıyor olursunuz. Biz
inanıyoruz ki hayali olmayanın gerçekliği de olmaz. Rüya göreme- 40 yıllık mücadelemiz Osman Gazi’nin oğlu Orhan Gazi’ye söylediyenler hayatı da tabir edemezler. Ben sözlerimin burasında başta ği gibi ‘Bizim davamız kuru bir kavga ve cihangirlik davası değildir.
genel yönetim kurulumuz, şube, bölge ve il başkanlarımız, komite Bizim davamız emeğin alın terinin onurunu medeniyet mücadebaşkanlarımız olmak üzere, bütün teşkilatıma ve bütün çalışanla- lesine dönüştürmektir’. Sabrettik, mücadele ettik zirveye ulaştık.
HİZMET-İŞ tarihi HAK-İŞ kimliğini kırk yıldır hakkıyla temsil etmerımıza özellikle teşekkür etmek istiyorum. Bu konuma gelmenin
nin, değerlerine sahip çıkmanın, emeği kutsal bir insanlık
tek bir izahı vardır. Samimiyet, irade duruş ve kararlılık.
değeri olarak benimseyip savunmanın erdemiyle doDiğer bir ifadeyle hiçbir zaman mücadeleden vazgeçludur. Selam olsun erdemli sendikal inşayı başlamedik. Çünkü mücadeleden vazgeçmek, hayattan
tanlara, selam olsun bu erdemli sendikal inşada
vazgeçmek demektir. Sendikamızın bugünlere
"Okyanuslara
terleyenlere, selam olsun bu erdemli sendikal
gelmesinde emeği geçen, bu büyük yürüyüşü
inşanın erdemli emekçilerine, inanıyorum ki
birlikte
yelken
açtık.
başlatan ve şuan da aramızda bulunan Kurucu
bu ulu çınardan nice dal ve yapraklar nesilden
ve Onursal Genel Başkanımız Sayın Hüseyin
Ellerimiz nasır tuttu
nesile intikal edecek ve bu kutlu dava emin
Tanrıverdi ve diğer kıymetli kurucularımıza bir
ama yüreğimiz asla
ve ehil ellerde yükselmeye devam edecektir.
kez daha huzurlarınızda şükranlarımı teşeknasır tutmadı.
Çünkü biz bu misyonun mücadelesine hep
kürlerimi arz ediyorum. Bu büyük mücadelenin
birlikte
adandık. Esen fırtınalara birlikte göğüs
isimsiz kahramanları da dâhil olmak üzere, emeği
gerdik.
Okyanuslara
birlikte yelken açtık. Ellerimiz
geçen herkese teşekkür etmeyi bir borç biliyorum,
nasır
tuttu
ama
yüreğimiz
asla nasır tutmadı.
ahirete göçenlere de Rabbim ’den rahmet diliyorum.
40 yaş tecrübesini gençliğiyle birleştirmiş bir emek örgütü,
“TAŞERON SİSTEMİNİN YASAKLANMASI TARİHİ
Türkiye gibi demokrasi darbelerle rafa kaldırılmış bir ülkede, senBİR
KARARDIR”
dikal tarihi sadece 66 yıl olan bir ülke için 40 yıl önemli bir tarih dilimdir. Yani 66 yıllık sendikal tarihimizin 40 yılında doğrudan bizim Bugün 40 yaşımızı idrak ederken hayallerin gerçeğe dönüştüğü
imzamız var. Bu 40 yılda mazeretlere sarılıp, 40 dereden su getir- iki büyük başarıyı kamu önüne çıkıyoruz. Bu iki büyük başarının
medik. Marifetlere kilitlenip 40 dağı aştık. Yüklendiğimiz emanetin birincisi Türkiye’nin uzun yıllardır mücadelesini yaptığımız ve gerbilincinde kılı kırk yardık.
çekten büyük bir sorun alanı oluşturan taşeron sisteminin hükümetimiz tarafından vazgeçilmiş olmasıdır. Gerek Uluslararası ku-
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ruluşlarının gerekse IMF’nin gerek dünya bankasının gerek küresel
kapitalist güçlerin bizim gibi ülkelere dayattığı kamu hizmetlerini
özelleştirin kamu hizmetlerini taşeron sistemiyle ve kamu özel ortaklığıyla yürütün, kamuya yeni işçi almayın ve bütün hizmetleri
özel sektör ile yürütünüz baskılarına hükümetimizin bir meydan
okumasıyla karşı karşıyayız. Bütün bu trendlere rağmen dünyanın
ve Avrupa’nın özellikle taşeron sistemini daha da güçlendirme yaygınlaştırma sırasındaki Türkiye’nin bu sistemi ortadan kaldırma
kararlılığı Sayın Cumhurbaşkanımızın hem yerel yönetimler özel
idare hem kamu kurumlarında taşeron sisteminin yasaklanması
ve kamu hizmetlerinin kamu çalışanları eliyle yürütülmesi kararı
tarihi bir karardır. Yakın tarihimizde çalışma hayatımızda gerçekleştirilen en büyük reformdur, en büyük değişim ve dönüşümdür.
Burada imzası bulunan Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip
Erdoğan’a, hükümetimize, bakanlarımıza ve AK Partiye özellikle
teşekkür etmek istiyoruz. Bu onuru bütün çalışanlara yaşattılar.
Elbette ki her sorun çözümünde sorunlarda olabilir. Bu sorunların
çözümü konusunda da çalışmaya, mücadele etmeye devam edeceğiz, onları da inşallah bir bir ortadan kaldıracağız.

“EMEK VE EMEKÇİLERİN SORUNLARINI KENDİ
VARLIK NEDENİMİZ BİLİP ÇÖZÜME KİLİTLENDİK”
İkinci büyük başarımız ise sendikamızın 40. yılına girerken
Türkiye’deki benzer sendikalarla yarıştığımız bir noktada artık
kendimizle yarışır noktaya geldik. Sendikamız (son istatistikler
yayınlanmadı ama) Temmuz 2017 tarihinde 206 bin olan üye
sayısına 24 Ocak 2018 tarihinde yaklaşık 250 binlere çıkarmanın
gururunu ve onurunu yaşıyoruz. Bu onura emeği geçen destek
veren katkı veren ve bizimle beraber yürüyen bütün yol arkadaşlarıma bir kez daha teşekkür ediyorum. Bu başarılar bundan sonra sorumluluklarımızı daha da artıracaktır. Çünkü büyük sendika
olmak büyük sorumlulukları da yüklenmek demektir. Bu bilinçle
tüm teşkilatımızla birlikte daha ileri hedeflere mücadele edeceğiz
ve bu hedeflere birlikte yürüyeceğiz. Değerli dostlarım bereketli
kaynağından berrak bir şekilde çıkarak hiç bulanmadan 40 yıldır
gürül gürül akan HİZMET-İŞ, emekçilere adeta abıhayat çeşmesi
olmuştur. Hizmet-İş’in emek ve alın teri mücadelesi her adımıyla
HAK-İŞ in tarihi yürüyüşünü tahkim eden bir karaktere sahiptir.
Arka planı bilgi, birikim ve deneyimle tahkim edilmiş yarım yüzyıla
yaklaşan bir emek hareketi olarak bugünlere nasıl geldiniz derseniz özetle şunu söyleyebilirim.
Yolumuza çıkan engeller asla
bizi yıldırmadı, asıl onları sıçrama tahtası bildik. Hiçbir
tahrik ve yönlendirmeye kapılmadık. Algı operasyonlarına itibar etmedik. Emek ve
emekçilerin sorunlarını kendi
varlık nedenimiz bilip çözüme
kilitlendik. Emeğin her zaman
yaşayan bir değer olduğunu
bilincini kaybetmeden emekçilerin umudu ve güven adası
olmaya gayret gösterdik. Hz
Mevlana’nın muhteşem vecizesiyle söylersem; “Her şey üstüne gelip, seni dayanamayacağın bir noktaya getirdiğinde
sakın vazgeçme. Çünkü orası
kaderinin değişeceği noktadır.” İşte bunun için vazgeçmedik, işte bunun için direndik, işte bunun için kazandık.
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“ERDEMLİ SENDİKAL İNŞAYI İHYA ETMEK
İSTİYORUZ”
Tarihimize misyonumuza duruşumuza ilişkin bunları paylaşırken
hamaset ve nostaljiye sığınmıyoruz. Geçmişimizi değerlendirirken
geleceğimizi unutmuyoruz. Yaptıklarımızdan söz ederken yapacaklarımızı asla unutmuyoruz. Bin yıl önce Anadolu Ahilerinin bu
toprakları vatan haline getirmesi ile başlayan misyonumuz bugün
bölgesel ve küresel bir güç olarak, yeniden harekete geçirmeye
başlamıştır. Anadolu emekçileri olarak, Anadolu ahilerinin bize
emanet bıraktığı vatanı onlara layık nesiller olarak ilelebet korumak ve yeniden dünyaya örnek bir barış, huzur ve istikrar adası
haline getirmek için mücadele veriyoruz. Tüm dünya durdurulmuş
bir uygarlığın harekete geçişinin ayak seslerini işitiyor. Bu bir vatan
uygarlığıdır. Bu bir vicdan uygarlığıdır. Bu bir merhamet uygarlığı-
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dır. Bu farklılıklar içinde bir arada yaşama uygarlığıdır. Bu dünya
barışını yeniden tesis etme uygarlığıdır. İşte bu uygarlığın erdemli
sendikal inşasını yeniden ihya etmek için buralardayız, bu salonlardayız. İnanıyorum ki yeniden kurulacak bu uygarlığın kilit taşlarını emekçiler döşeyecektir. Bunun için çabalıyoruz, bunun için
terliyoruz, bunun için ter akıtıyoruz. Mücadelemizi anlamlı kılan yegâne sebebin bu olduğuna inanıyoruz. Onun için diyoruz ki bizim
ülkemize, bölgemize ve küremize sorumluluklarımız var. Bu idrakle Gazze ile Arakan’la, Somali’yle Sudan’la, Pakistan’la Keşmir’le,
Moritanya’yla Eritre’yle, Doğu Türkistan’la, Bosna-Hersek’le,
Halep’le Suriye’yle birlikte olduk. Çünkü bu bizim mazlumların
vicdanı olma sorumluğumuzun gereğidir. Çünkü biz biliyoruz ve
inanıyoruz ki geri de kalan kalbimizse mutlaka geri dönersiniz.
Onun için biz mazlumlara hiç yabancılaşmadık ne kadar kopmaya
çalışsalar da kaderimiz bizi buralara geri dönmeye mecbur ediyor.
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Çünkü ayrı coğrafyalarda olsak, kalp atışlarımız aynı tarihin yankılarıydı. Biz bu misyonumuzu Hak-İş Hizmet-İş olarak her yerde dile
getirdik gereğini yapmaya çalıştık. Sendikalarla yarışımızın merkezine bu tarihi sorumluluğumuzu yerleştirdik. Söylediğim gibi sendikal duruşumuzu anlamlı kılan
bu büyük sorumluluktur.

runlarını burada uzun uzun anlatmaya gerek görmüyorum. Şunu
söyleyebilirim ki, yaşadığımız ve yaşamak zorunda kaldığımız bütün sorunları aşmanın yolu birliktelik ve örgütlülük bilincidir. Hakİş ve Hizmet-İş’te bu birlik, bütünlük, azim ve karalılık vardır. Ülke
ve Hak-İş Hizmet-İş olarak yapacağımız daha çok şey alacağımız,
daha çok büyük sorumluluklar
"Hak-İş Konfederasyonu’nun 42 yıllık onurlu
“SORUNLARI AŞMANIN
var. Afrin zeytin dalı harekâtının
tarihinin bir tezahürü olarak Hizmet-İş
YOLU BİRLİKTELİK VE
başladığı günlerde kırkıncı yılımızı
Sendikası da Hak-İş’in takipçisi olarak bu
ÖRGÜTLÜLÜK
idrak ediyoruz. Özellikle terörizme
mücadelede yerini ve rolünü almıştır."
BİLİNCİDİR”
karşı zeytin dalı harekâtına başlayan Türk Silahlı Kuvvetleri’ne
Biz sorunları tanıyor, sorumlulukve onun mensuplarına huzurlarımızı biliyor ve her platformda
larınızda başarılar diliyorum.
bunların takipçisi oluyoruz. Ayrıca toplu iş sözleşmesi süreçlerin- Şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyoruz. Cephede olan askerleden yolu eğitim programlarımıza diğer teşkilat çalışmalarımıza rimizin inşallah sağ salim bu terör yuvalarını yok edip kendi topkadar bir arı peteği gibi senkronize olarak çalışmalarımızı sürdü- raklarımıza geri dönmelerini bekliyoruz. Onlara Allah yardım etsin
rüyoruz. Bu bağlamda ülkemizin ve çalışma hayatının kronik so- yolları açık olsun, kılıçları keskin olsun diyoruz.

“HER MAZLUMUN FERYADINI YÜREĞİMİZDE
HİSSETMEK ZORUNDAYIZ”
HAK-İŞ her zaman demokrasiden yana, her zaman özgürlüklerden yana olmuştur. 12 Eylül 1980 darbesinin en acı faturalarını
ödeyerek bu günlere geldik. 28 Şubat döneminin baskıcı, o tahrik edici, tahrip edici mücadelesinde direnerek geldik. Anayasa
değişiklerinin hep yanında ve demokrasiden tarafa taraf olduk.
Onun için Hak-İş Konfederasyonu’nun 42 yıllık onurlu tarihinin bir
tezahürü olarak Hizmet-İş Sendikası da Hak-İş’in takipçisi olarak
bu mücadelede yerini ve rolünü almıştır. Biz ömür değil emek
azizdir diyen bilge gibi emeğin izzetini taşıyanlar olarak insana
dair olan her şeye sorumluyuz, çünkü her mazlumun feryadını
yüreğimizde hissetmek zorundayız. Bütün mazlum ve mağdurların, sığınma iddiamızı sorumluluk olarak ve misyon yüklenerek
sürdürme kararlılığındayız. Bu misyon duygu ve düşüncelerle 40.
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yıl kuruluş yıldönümümüze gösterdiğiniz sıcak ilgi ve yakınlıktan Huzurlarınızda bir kez daha tüm şehitlerimize rahmet, gazilerimidolayı tekrar teşekkür ederim. Biz bu yıl bir değişiklik yaptık. 40. ze şifalar, ailelerine, yakınlarına ve tüm HİZMET-İŞ camiasına başyıl toplantımıza, sendikamızın kuruluşundan günümüze kadar ge- sağlığı diliyorum” şeklinde konuştu.
nel merkez yönetiminde görev alan bütün arkadaşlarımızı buraya
davet ettik. Yine bu sendikamızın kuruluşundan bu güne 40 yıllık “KÜRESEL GÜÇLERE VE HAİNLERE KARŞI VATAN
tarihinde şube başkanlığı görevinde bulunmuş ve hayatta olan SAVUNMASINDA EN ÖNDEYİZ”
bütün kardeşlerimizi buraya davet ettik. Yine kurucularımızı ve
onursal başkanımızı Hüseyin Tanrıverdi başkanlığında başkanla- Ülkemizin, uzun yıllardır emperyalistlerin vahşi saldırılarına maruz
rımızı buraya davet ettik onları da burada buluşturduk. Biz eski ile kaldığını ancak asil milletimiz tarafından bu girişimlerin bertaraf
edildiğini söyleyen Genel Başkan Arslan, “Terör saldırıları ve
yeniyi, öncesi ile yenisini bir araya getirmenin haklı guruekonomik operasyonları bizi yıldıramayacaktır. İstiklal
runu ve onurunu yaşıyoruz. Aynı zamanda dünyanın
Şairimiz Mehmet Akif’in dediği gibi “Siper et gövdedeğişik bölgelerinden gelen sendikacı dostlarımız
"Başarılarımızı
ni dursun bu hayasızca akın! Çünkü, bünyemiz
da bizim bu kaynaşmamıza, buluşmamıza şahitlik ettiler. Başarılarımızı arkamıza yeni hedefler
bu “hayasızca akınlar” karşısında sarsılmayacak
arkamıza,
ve umutlarımızı önümüze alarak, geleceğimiz
kadar güçlü ve mukavimdir. Küresel güçler,
yeni hedefler ve
hayallerimiz kadar diyoruz.”
hainler ve işbirlikçileri şunu unutmasınlar ve
umutlarımızı önümüze
tarihe baksınlar: Bu aziz millet, tarihte hiçbir
“EMPERYALİST AKINLARA KARŞI
alarak, geleceğimiz
zaman diz çökmedi, geri çekilmedi, yıkılmadı,
GÖVDEMİZİ SİPER ETTİK”
hayallerimiz kadar
topraklarını terk etmedi. Bugün de yarın da terk
diyoruz."
etmeyecektir.”
diye ifade etti.
Sendikamızın, 15 Temmuz hain darbe girişiminde
şehit verdiği Celalettin İbiş’e ve gazilerimize sayAfrin’de bölücü terör örgütü YPG/PKK’ya karşı başgılarını ifade eden Arslan, milletin iradesinin üstünde
latılan
“Zeytin Dalı Harekatı”na katılan Mehmetçiği de
hiçbir iradenin olmadığını vurgulayarak, “15 Temmuz darbe
hatırlatarak,
“Biz
nerede ve hangi şartlar altında olursak olalım,
teşebbüsü menfur bir işgal girişimiydi biz bu teşebbüsün daha
ülkemizin
birliğine
ve bütünlüğüne sahip çıkma kararlılığını her
ilk dakikalarında HİZMET-İŞ Sendikası olarak meydanlara indik,
zaman
gösterdik.
‘Zeytin
Dalı Harekâtı’nda vazife alan kahraman
direndik. Bu uğurda 1 şehidimiz ve 10 gazimizle, emekçilerin bu
yiğitlerimizi
selamlıyorum.
Allah onlardan razı olsun. Afrin’deki havatana nasıl sahip çıktıklarını gösterdik. Çünkü bu topraklar bin yıl
önce verilen şehit ve gazilerimizin ter ve emekleriyle VATAN haline inlerin tuzaklarını bozmaya, şer yuvalarını dağıtmaya tam destek
nasıl geldiyse, bugün de yarın da böylece VATAN olarak kalacaktır. veriyoruz” diye konuştu.
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BAKAN TÜFENKÇİ: HİZMET-İŞ SENDİKACILIK
ALANINDA ÖRNEK BİR KURUM OLMUŞTUR
HİZMET-İŞ Sendikamızın 40. Kuruluş yıldönümü etkinliklerinde
konuşan Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkçi, HİZMET-İŞ'in
kurulduğu günden bu yana sendikacılık alanında örnek bir kurum
olduğunu dile getirdi.
HİZMET-İŞ Sendikamızın nice 40 yıllara erişmesini ve ülkemize,
milletimize ve emekçi kardeşlerimize hayırlı hizmetler sunmasını
temenni eden Tüfenkçi, şöyle konuştu: “Esasına baktığımızda bizim medeniyetimizde ve tarihimizde emek kutsaldır. Bunun için
çalışanın hakkını alın teri kurumadan verilmesini gerektiğini öğütleyen bir medeniyetin mensubu olarak emeğe saygı duyulması,
çalışanın, üretenin haklarının korunması konusunda çok güçlü kurumsal yapıya sahibiz. Bu bakımdan bizim tarihimizde ahilik teşkilatı gibi bu geleneğin burada da sürdüğünün, üretenin, tüketenin
emeğini ortaya koyanın hep birlikte mücadele verdiği bir teşkilata
bu tarih, bu medeniyet sahip. Dünyadaki sendikal mücadelelerin
tarihine baktığımızda ise sistemin bizdekinin tersine şiddetli bir çıkar çatışması üzerine kurulduğunu görüyoruz. Sanayi Devrimiyle
ortaya çıkan ağır çalışma şartları, ortada düzenleyici kurallar ve
kurumlar olmadığı için işçilerin haklarını almak için sendikalaşmaya yöneltti. Bizim tarihimiz, geleneğimiz, kültürümüz emeğe saygı
üzerine kuruludur. Biz kendinden önce kardeşini düşünen ve hep
birlikte kazanmayı esas alan bir medeniyetin mensupları olarak
da Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde
hep beraber kalkınmayı önceleyen bir anlayışla hizmet ediyoruz.
Dolayısıyla istikrarın, ekonomik kalkınmanın, refahın olduğu yerde işçimizin de, sanayicimizin de, işverenimizin de velhasıl bütün

emekçilerin hep birlikte kazanacağı bir sistemi oluşturma adına
mücadele veriyoruz. Onun için bizim medeniyetimiz ve anlayışımızın batıdaki örneklerden çok farklı olduğunu söylüyoruz. HİZMETİŞ’te kurulduğu günden bu güne sendikacılık alanında örnek bir
kurum olmuştur. Çalışmalarıyla, üyelerine katkılarıyla HİZMET-İŞ
Sendikası’nın bugüne kadar yönetiminde yer alanları bu vesileyle
saygıyla yâd ediyoruz. Hayatını kaybedenlere de Cenab-ı Allah’tan
rahmet diliyoruz. Bu vesileyle HAK-İŞ ve HİZMET-İŞ’le birlikte
Türkiye’nin değişimine, dönüşümüne, özellikle de demokrasi mücadelesine destek veren tüm sendika ve konfederasyonlarına buradan teşekkür ediyor, başarılarının devamını diliyorum.”
Hükümet olarak 2023 hedeflerini yakalama noktasında 2019 yılını çok önemsediklerini vurgulayan Tüfenkci, şunları kaydetti:
“Hükümet olarak 2023 hedeflerini yakalama noktasında 2019’u çok
çok önemsiyoruz. Dolayısıyla 2019’dan önce de 2018’i bir yatırım yılı
olarak görüyoruz ve üretimi artırma noktasında, istihdamı artırma
noktasında çok önemli teşvikler veriyoruz. Yine Cumhurbaşkanımız
Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla hükümetimiz taşeron
yasasını çıkartarak taşeron sorununu halletti. İnşallah bunu tamamlayarak, kadrolara geçirerek Türkiye’nin bu noktadaki gelmiş
olduğu seviyeyi görmek bakımından da bütün kardeşlerim destekleriyle biz bunu tüm dünyaya da göstermiş olduk.”

DESTİCİ: HİZMET-İŞ DEMOKRASİ MÜCADELESİNE
ÖNEMLİ KATKILAR SUNDU
Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici de yaptığı konuşmada, HAK-İŞ/HİZMET-İŞ’in demokrasi ve insan hakları mücadelesine önemli katkılar verdiğini söyledi.
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2014 yılında Sendikamızın taşeron sorununun çözümünü içeren
bir toplantısına katıldığını hatırlatan Destici, “Bugün Allah’a şükür
bu mücadele de başarı imkânı sağlandı, yüzbinlerce taşeron işçi
kardeşimiz kadro imkânına kavuşmuştur. Burada emeği olan başta hükümet olmak üzere, bu konuda ciddi bir emek veren HAK-İŞ
Konfederasyonu’na ve diğer sendikalara da bu mücadelelerinden
dolayı teşekkür ediyor, kadro imkânına kavuşan kardeşlerimize
de şimdiden hayırlı uğurlu olsun diyorum. Kıymetli kardeşlerim,
tabi ülkemiz zor bir süreçten geçiyor; en çok birliğe beraberliğe
ve kardeşliğe ihtiyacımız olduğu dönemlerdeyiz. Ülke birliğimiz,
millet birliğimiz ve devletimizin bekası noktasında da HAK-İŞ
Konfederasyonumuz, HİZMET-İŞ Sendikamız bugüne kadar elinden gelen bütün gayreti göstermiştir ve bundan sonrada yürekten
inanıyorum ki göstermeye devam edecektir” dedi.

MEMUR-SEN GENEL BAŞKANI ALİ YALÇIN:
HİZMET-İŞ ELDE ETTİKLERİ VE ETKİLEDİKLERİ
BOYUTUYLA SON DERECE KIYMETLİDİR
Memur-Sen Konfederasyonu Genel Başkanı Ali Yalçın HAK-İŞ/
HİZMET-İŞ ve Memur-Sen’in ortak bir tarihe sahip olduğunu vurgulayarak, şöyle konuştu: “Memur-Sen tarihi yazılırken bir şey
beraber yazılmak durumunda oda HİZMET-İŞ ve HAK-İŞ cümleleri beraber geçmek zorundadır. Çünkü HİZMET-İŞ Sendikası ve
HAK-İŞ Konfederasyonu 40. yılı geçerken, konfederasyon olarak 43
yılı geride bırakırken, Memur-Sen için çok kıymetli bir anlamı da
beraber ifade ediyor. Çünkü HİZMET-İŞ elde ettikleriyle, elinden
tuttukları ve etkiledikleri boyutuyla son derece kıymetlidir. Kurucu
Genel Başkanımız Mehmet Akif İnan’ın sendikacı yönünü ele alan
kitap yazmaya çalıştığımızda, dostlarını konuşturduğumuzda, istinasız onun hayatına ilişkin cümle kuranların tamamının yazdıklarının içerisinde bir HAK-İŞ ve HİZMET-İŞ paragrafı var; dolayısıyla
HİZMET-İŞ, bu anlamda önemlidir. Sayın Hüseyin Tanrıverdi, bu
sendikanın onursal genel başkanı, aynı zamanda Akif hocamızın çok kıymetli öğrencisi ve Eğitim-Bir’in kuruluş sürecindeki
en önemli omuz vericilerinden. Salim Uslu’dan, Necati Çelik’ten,
Mahmut Arslan’dan bahsetmeden, Hüseyin Tanrıverdi’den bahsetmeden Memur-Sen ailesinden bahsetmek çok mümkün değil. Onun için bu toplantı bu kuruluş günü bizim için son derece
anlamlı. Birinci anlamı şu; bizim kuruluşumuz da Hizmet- İş’in
çok kıymetli bir omuzu var, HAK-İŞ’in çok kıymetli bir omuzu var.
İkincisi bu kuruluş yıldönümümüze, 40. yılınızı Türkiye’nin en büyük işçi sendikası olarak kutluyorsunuz bu son derece kıymetli.
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Sizin omuz verdiğiniz, cesaret verdiğiniz Eğitim-Bir-Sen bugün 450
bin üyesiyle Türkiye’nin en büyük sendikası. HAK-İŞ’in sayısını toplarken sadece 600 bini aşan bir sayıdan bahsetmek haksızlık olur.
1 milyonu aşan Memur-Sen’i beraber saymak gerekir. Çünkü kuruluş hikâyemiz de sizi anmadan geçmek bir vefasızlıktır. Kurucu
Genel Başkanımız Akif İnan “Bütün giysileri yırtsak yeridir. Yeter
bize vefa elbiseleri” der dizelerinde, dolayısıyla vefasızlık etmemiz
asla beklenemez. Hak için her zaman hakkını teslim ettik.

“HAK-İŞ HER ZAMAN GÜÇ BULDUĞUMUZ
PAYDAŞIMIZ OLDU”
Emek mücadelesi çetin bir rekabeti de yanında getirir. Ama HAKİŞ hiçbir zaman bizim rakibimiz olmadı. Her zaman refikimiz oldu,
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ağabeyimiz oldu, arkadaşımız oldu ve bu anlamda her zaman güç
bulduğumuz ve sosyal faaliyetleri beraber yaptığımız paydaşımız
oldu. Bizim bütün eylemlerimize bakın, toplumsal duyarlılığa ilişkin ortaya koyduğumuz reflekslere bakın, eğer o fotoğrafın içerisinde HAK-İŞ karesi eksikse bir bencillik var demektir. Ama böyle
bir şey göremezsiniz, çünkü Filistin Mitingini HAK-İŞ’le yapmışızdır,
Suriye’ye yardımı HAK-İŞ’le beraber organize etmişizdir, teröre karşı duruşu HAK-İŞ’le beraber organize etmişizdir. Varsa bir güzellik
o güzelliğin en önemli paydaşı HAK-İŞ ve HİZMET-İŞ ailesidir. Onun
için bu salonu dolduran güzel insanlara bizim teşekkür borcumuz
var. Nasıl ki ülkenin savunmasını gerçekleştiren, terörü temizlemeye çalışan, Suriye’de nefes almaya çalışan, mazlum ve mağdur
Suriye halkına karşı orada sabah akşam uykusuz kalan ve terörü
temizleme hareketi yapan ordumuza, askerimize karşı teşekkür
borcumuz varsa, HAK-İŞ’e de teşekkür borcumuz var. Onun için
emek verenlerinizi bu anlamda kutluyorum, şükranla, minnetle
yâd ediyorum. Ahirete intikal etmiş olanlarınıza Rabbim cennetiyle mükâfatlandırsın, Akif İnan’la orada beraber buluştursun diyorum. Gönül verenlerinize teşekkür ediyorum; çünkü HAK-İŞ gibi
erdemli sendikal hareketin kitabını yazan böyle bir hikâyeyi ortaya
koymaya vesile oldukları için. Nice 40 yıllara diyorum.”

HÜSEYİN TANRIVERDİ: VARLIĞIMIZI, SÜREKLİ VE
ANLAMLI KILABİLMEK İÇİN ÇALIŞTIK
HİZMET-İŞ Sendikası Kurucusu ve Onursal Genel Başkanı Hüseyin
Tanrıverdi yaptığı konuşmada, HİZMET-İŞ çok çetin şartlardan bu
günlere ulaştığını ifade ederek, “24 Ocak 1979 yılında bundan 40

yıl önce Adıyaman’daki dondurucu soğuklardan bu sıcak salonlara ulaşmak kolay olmadı. 12 Eylül öncesinde ve sonrasında zor ve
çetin şartlar altında o günleri yaşayanlar iyi bilirler. HAK-İŞ/HİZMETİŞ kurulduğu günden bu yana asla ikircikli bir politika izlememiştir.
HİZMET-İŞ varlığını; sürekli ve anlamlı kılabilmek için var olmuştur.
Tahripkâr sarı sendikalara inat her yerde emekçinin sesi olmuş ve
her ne söyledi ise arkasında durmuştur. İnanıyorum ki yakın bir
zamanda ülkemizdeki Sosyologlar, Siyaset Bilimciler ve Çalışma
Ekonomisi uzmanları HİZMET-İŞ üzerinde derin bir akademik araştırma yapacaktır.” dedi.
Tanrıverdi, konuşmasını şöyle sürdürdü: “40. yaşını kutladığımız ve
kurucu genel başkan sıfatını taşımaktan her zaman onur duyduğum HİZMET-İŞ Sendikamızın kuruluş yıldönümünü kutluyorum.
40 yıl önce gömleğin ilk düğmesini doğru ilikleyen bir anlayışla yola
çıktık. 12 Eylül öncesinde ve sonrasında zor ve çetin şartlar altında
sendikacılık yapmanın ne demek olduğunu o günleri yaşayanlar
çok iyi bilirler. Türlü imkânsızlıklar, şartların elverişsizliği ve bir o
kadar da rakiplerimizle olan mücadele bizi yıldırmadı, aksine daha
da dağınıklaştırdı ve şükür Allah’a bugünlere getirdi. Bugün burada bu ortamları bize nasip eden Rabbime hamd ediyorum. Emeği
geçen başta kurucu arkadaşlarım -ki hepsi buradalar- olmak üzere
en sade üyemizden temsilcimize, şube başkanlarımıza ve yönetim
kurulu üyelerimize, yönetimin değişik kademelerinde görev yapan
arkadaşlarımıza içten teşekkürlerimi arz ediyorum. Allah hepsinden razı olsun. Bugün aramızda olamayan vefat eden üyelerimize
Allah’tan rahmet diliyorum. Halen hayatta olan ancak aramızda
olamayan kardeşlerimize de sağlık sıhhat ve uzun ömür diliyorum.
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kurulu üyesi arkadaşlarımıza, bölge başkanı arkadaşlarımıza,
şube başkanı arkadaşlarımıza, temsilcilerimize, il başkanlarımıza
velhasıl teşkilatımızın bütün mensuplarına bu başarılarından dolayı ayrı ayrı teşekkür ediyorum, tebrik ediyorum. Artık HİZMET-İŞ
Sendikası Türkiye’de 250 bin üyeye ulaşmıştır, hayırlı olsun. 250
bin üye demek HİZMET-İŞ Sendikası’nın Türkiye genelinde en büyük sendika olduğunun ilanıdır. Aynı zamanda iş kolunda en büyük sendika olduğunun da ilanıdır. Ve yine aynı zamanda HAK-İŞ
Konfederasyonu içindeki üye sendikalarımız içerisinde de en büyük sendika olduğunun ilanıdır. Bundan son derece mutluyum,
gururluyum.

“MİLLETİMİZİN DEĞERLERİNE SAHİP ÇIKTIK”
HİZMET-İŞ, değişimin ve muhafazakârlığın nasıl bir arada olabileceğini, yozlaşmadan nasıl uzlaşma yapılabileceğini ortaya koyan
HAK-İŞ ve HİZMET-İŞ kurulduğu günden bu yana asla ikircikli bir sendikaların başında gelmektedir. HİZMET-İŞ Sendikası kurulduğu
politika izlememiştir. HİZMET-İŞ 40 yıllık sendikal mücadelesinde günden bu yana ortaya koyduğu ilkeli ve onurlu duruşu ile her zasadece mevcut olmak için değil, varlığını sürekli ve anlamlı kılmak man sendikal mücadelede olduğu gibi, sivil toplum örgütleri araiçin var olmuştur. Tahrikkâr sarı sendikalara ve sendikacılara inat sında da eşsiz bir yer edinmesine vesile olmuştur. Düşe kalka ama
her platformda çalışanın sesi olmuştur. Kamuoyuna, üyelerine dosdoğru yolundan sapmadan ve menzile doğru yılmadan yorulmadan yolumuza devam ettik. 12 Eylül darbesini, 28 Şubat
ne söylediyse sözlerinin arkasında durmuştur. Kişilere, siPost-modern Darbesini, Gezi Olaylarını, 15 Temmuz
yasete, günlük politikalara angaje olmadan ilkeli, kaFETÖ darbe kalkışmasını yaşadık ama yolumuzdan,
rarlı ve sorumlu davranarak, adeta bir sendikacılık
"Düşe
mefkûremizden asla vazgeçmedik. İnadına deokulu haline gelmiş ve halen de sürdürmektedir.
kalka ama
mokrasi dedik, inadına insan hakları dedik ve
Bundan dolayıdır ki, HİZMET-İŞ camiası siyaset
dosdoğru yolundan
durduğumuz yerde dik durduk. Beşli çetelerin
tarafından dikkatle izlenmiş, içimizden kimi
içine girmedik Allah’a şükürler olsun. Bugün
sapmadan ve menzile
zaman yöneticiler, kimi zaman uzmanlar, siyabeşli çete kendinde eğer yüz varsa mahcubiyet
set yapmaya ve politikalarına destek vermeye
doğru yılmadan
duyuyordur.
Ama biz o gün bu çeteye dâhil olçağrılmışlardır. 27 yıl önce 1991 yılının temmuz
yorulmadan
mamanın onurunu yaşıyoruz, gururunu yaşıyoayında Ankara’da yapmış olduğumuz başkanyolumuza devam
ruz. Sadece sendikacılık yapmadık, milletimizin
lar kurulu toplantımızı o gün başkanlar kurulu
değerlerine sahip çıktık. O değerleri yüceltmeye,
üyesi olan arkadaşlarımız inşallah hatırlarlar. O
ettik."
yükseltmeye çalıştık ve bunda da şükürler olsun ki
toplantıda değerli kardeşlerim, şunu söylemiştik -ki
başarılı olduk. HİZMET-İŞ’i kurarken, sendikamızın adıarşivimizden arkadaşlarımız çıkardılar- “HİZMET-İŞ istikna hizmet derken, vatana hizmeti, millete hizmeti, çalışana
balin en güçlü ve en etkili örgütü olacaktır” demişiz, 27 yıl önce,
hizmeti,
emeğe alın terine hizmeti, dine hizmeti, geleceğe, genç1991 yılında. Allah’a şükürler olsun ki, şimdi HİZMET-İŞ Sendikası
liğe,
kadınlarımıza
hizmeti, ülkemize hizmeti kastettik. Başkaları
en güçlü ve en etkili örgüt olmuştur. Sizleri kutluyorum, tebrik ediyorum. Bizden bayrağı devralan arkadaşlarımız, belli ki başarıyla gibi 1 Mayısları, 6 Eylülleri fırsat bilip dükkânların yağmalanmabu işi götürdüler. Büyük bir heyecanla, sabırla, metanetle bu işi sına, belediye otobüslerinin yakılmasına, camların indirilip, kalüstlenip götürdüler ve sendikamız bugün bu noktaya geldi. Ben dırımların sökülmesine ortak olmadık. Başkaları gibi yediğimiz
başta Genel Başkanımız Mahmut Arslan olmak üzere, yönetim ekmek teknelerini tekmelemedik. Çok şükür bizim ne üyemiz, ne
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de üyelerimizin çocukları devlete millete isyan ederken hayatını mızrak utansın! Ustada kalırsa bu öksüz yapı, Onu sürdüremeyen
kaybetmedi. HİZMET-İŞ’in üyeleri ve yakınları Yasin Börü gibi kur- çırak utansın!” İşte böyle diyerek, bu inançla, bu aşkla, bu sevdayban payı dağıtırken, 15 Temmuz’da vatan ve millet düşmanlarına la yeni Türkiye yolunda çalışmayı sürdüreceğiz. Her zaman olduğu
dur derken şehit oldular. Biz bu vatan için canımızı feda etmeye
gibi, elinin emeğinden başka kazancı olmayan cefakâr, kıymetli
hazır olduğumuzu dün olduğu gibi bugünde ortaya koyuyoruz,
çalışanlara da destek vereceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle sözçok eminim ki bugün aramızda Afrin’de düşman sathına canılerimi tamamlarken nice yıllara diyor, hepinizi en kalbi
nı ortaya koyarak saldıran Mehmetçiklerimizin babası
anası akrabası olan birçok arkadaşımız vardır. Allah
duygularımla tekrar saygıyla, sevgiyle selamlıyorum.
"TBMM
Mehmetçiğimize güç versin, onların yar ve yardımAllah milletimizin ve askerlerimizin yar ve yardımİdare Amiri,
cısı olsun. Büyük Şairimiz Mehmet Akif Ersoy’un
cısı olsun. Sefer bizden, zafer Allah’tan. Allah’a
Çorum Milletvekili
şu sözleri her zaman yolumuza ışık tutmuştur,
ve HAK-İŞ Onursal
emanet olun hayırlı geceler olsun.”
“Girmeden tefrika bir millete düşman giremez.
Başkanı Salim Uslu,
Toplu vurdukça yürekler onu top sindiremez.”
HİZMET-İŞ ailesi
SALİM USLU: KURULUŞ
Bugün bizim en büyük düşmanımız dışarıdaki,
üyelerini saygı
YILDÖNÜMÜNÜZÜN UZUN YILLAR
cephedeki düşmanlarımız değil, bizden gözüküp
ve sevgiyle
İCRA
EDİLMESİNİ TEMENNİ EDİYORUM
bizi arkadan hançerleyenlerdir. 70 tane güya aydın
selamladı."
bildiri yayınlayarak “Savaşa hayır” demiş içlerindeki
TBMM İdare Amiri, Çorum Milletvekili ve HAK-İŞ Onursal
nefret ve kini ortaya koyarak Zeytin Dalı Operasyonu’nu
Başkanı Salim Uslu, yaptığı kısa konuşmada HİZMET-İŞ ailesi
eleştirmiştir. Bunlar aydın olmak bir yana kalpleri kararmış
karanlıklar içerisinde yaşayan zavallılardır. Bunun için Akif’in dedi- üyelerini saygı ve sevgiyle selamladı.
ği söz çok önemlidir. Bizi hiç kimse yıkamaz ve bölemez; ancak bu
mihraklar içimizi acıtıyor ve yıkıyor. Afrin meselesi çözüldüğünde Uslu, “Konfederasyonumuzun bu en güzide sendikasının 40.
dünyada adaletin tesisi bizim medeniyetimizin kodlarıyla inşallah Kuruluş yıldönümünde beraberiz. Bu kuruluş yıldönümünün daha
çözülmüş olacaktır. Bu hadise ve bugüne kadar yapılan girişimler uzun yıllar icra edilmesini temenni ediyorum” dedi.
biliyorsunuz ki, dünyanın beşten büyük olduğunu göstermiştir. Bu
doğru yolda olduğumuzu, doğru işler yaptığımızı göstermektedir. Protokol konuşmaları sonrası sendikamızın kurucu üyelerine ve
Milletimiz de bu mücadelelere sürekli destek vermektedir.
teşkilatımızın çeşitli noktalarında vazife almış ve hali hazırda göÜstat Necip Fazıl Kısakürek’in ifadeleriyle sözlerimi noktalamak is- rev yapmakta olan çalışma arkadaşlarımıza, Genel Başkanımız
tiyorum. “Tohum saç, bitmezse toprak utansın! Hedefe varmayan Mahmut Arslan tarafından hediyeleri takdim edildi.
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FOTOĞRAFLARLA HİZMET-İŞ’İN 40 YILI
SERGİSİ İLGİ GÖRDÜ
40. Yıl Etkinlikleri kapsamında “Resimlerle HİZMET-İŞ” sergisi açıldı. Sergi
teşkilat mensuplarımız ve katılımcılar tarafından ilgi gördü.
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“ULUSLARARASI, KALİTELİ KAMU HİZMETLERİ VE
SENDİKAL HAKLAR ARACILIĞIYLA SÜRDÜRÜLEBİLİR
KALKINMA” PANELİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

40. yıl etkinlikleri kapsamında “Kaliteli Kamu Hizmetleri ve Sendikal
Haklar Aracılığıyla Sürdürülebilir Kalkınma” paneli gerçekleştirildi.
Panele Genel Başkanımız Mahmut Arslan, Kalkınma Bakanı
Lütfi Elvan, HİZMET-İŞ Sendikamız Yönetim Kurulu üyeleri ve İl
Başkanları ile 28 ülke, 34 sendikadan 70 sendikacı konuk katıldı.

GENEL BAŞKAN VEKİLİMİZ ÖZ: HİZMET-İŞ’İN
TARİHİNİ ANLATAN KAPSAMLI BİR SUNUM YAPTI
Genel Başkan Vekilimiz Av. Hüseyin Öz, panel öncesi, Sendikamızın
geçmişten günümüze gelmesinde vermiş olduğu mücadeleyi anlatan kapsamlı bir konuşma gerçekleştirdi.
HİZMET-İŞ’in 40. yıldönümünü kutluyor olmanın haklı gururunu
yaşadıklarını çünkü bu 40 yılın Türk sendikal hareketi ve ülkemiz
için büyük önem arzettiğini ifade eden Öz, HİZMET-İŞ Sendikamızın
ilkeleri, mili ve yerli sendikal duruşuna vurgu yaptı.
Öz, konuşmasında şunları kaydetti:
“HİZMET-İŞ tarihi; HAK-İŞ kimliğini 40 yıldır hakkıyla temsil etmenin, değerlerine sahip çıkmanın, emeği kutsal bir insanlık değeri
olarak benimseyip savunmanın erdemiyle doludur.
Bu 40 yıl; sadece alın terine değil, aynı zamanda inancımıza, örfümüze, adetimize sahip çıkmanın da tarihidir. Çocuklarımıza,

gençlerimize, kadınlarımıza, yaşlılarımıza sahip çıkmanın tarihidir.
Sadece üyemiz emekçilere değil; tüm emekçilere sahip çıkmanın
tarihidir. Demokrasiye, milletimize, ülkemize, bölgemize ve dünyamıza sahip çıkmanın tarihidir. Bu 40 yıl samimiyet, irade, duruş
ve kararlılığın serüvenidir. Bu yüzden HİZMET-İŞ Sendikamızı ve
yaptıklarımızı önemsiyoruz. Çalışanlar bizi önemsiyor. Halkımız
bizi önemsiyor. Siyasetçiler, işverenler bizi önemsiyor. Değer verdiğimiz için değer görüyoruz.

“GENİŞ BİR TEŞKİLAT AĞINA SAHİBİZ”
HİZMET-İŞ Sendikamız, başarıyla dolu bu 40 yıl içerisinde, üyesi
bulunduğu HAK-İŞ’in en büyük, işkolunun en büyük ve nihayetinde Türkiye’nin en büyük Sendikası konumuna yükselmiştir.
Sendikamız günümüz itibariyle 48 Şube, 22 İl Başkanlığı ve 2 Bölge
Başkanlığı ile yaygın bir teşkilat ağına sahiptir. 15 büyükşehir, 27 İl,
420 ilçe, 127 belde belediyesi ile toplam 589 belediyede; yanı sıra,
2 bini aşkın şirkette örgütlüdür. Belediyeler başta olmak üzere,
Hastaneler, Kredi Yurtlar Kurumu ve KİT olarak tanımlanan Kamu
İktisadi Teşebbüslerinde güçlü bir örgütlülüğe sahibiz. Üyelerimiz
belediyelerde su, kanalizasyon, park ve bahçeler, temizlik, çöp toplama, toplu ulaşım, cenaze hizmetleri, yol yapım, bakım ve tamiri,
itfaiye, mezarlık ve benzeri hizmetlerde; Bakanlıklar ve KİT’lerde
çalışan üyelerimiz temizlik ve park hizmetlerinde, Hastaneler ile
Kredi ve Yurtlar Kurumu’nda çalışan üyelerimiz danışma ve temiz-
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lik hizmetlerinde, Kapıcı olarak tanımlanan üyelerimiz ise konutlarda konut işlerinde çalışmaktadır. 40. Mücadele Yılımızı kutladığımız bugün itibariyle, üye sayımız 240 bini aşmış durumdadır.

“SON ÜÇ YILDA 2 BİN 151 İŞYERİNDE TOPLU İŞ
SÖZLEŞMESİ İMZALADIK”
Sendikamız işkolu düzeyinde değil, her işletme ve kurum ile ayrı
toplu iş sözleşmesi yapmaktadır. Örneğin son 3 yılda; Kamu kurumlarında faaliyet gösteren 1.233 taşeron firma, Belediyelerde
faaliyet gösteren 292 taşeron firma ve 626 belediye olmak üzere
toplam 2.151 işyerinde toplu iş sözleşmesi imzaladık.

“HİZMET-İŞ SENDİKAMIZ 5. DÜNYA SU
FORUMU’NA KATILAN TEK SENDİKA OLMUŞTUR”
HİZMET-İŞ Sendikamız, 2009 Mart’ında İstanbul’da gerçekleştirilen
5. Dünya Su Forumu’na katılan tek sendika olmuştur.
Sendikamız burada, çokuluslu su şirketlerinin 'su oyununu' bozmaya çalışmıştır.
Suyu insanlığın ortak malı olarak gören
Sendikamız, suyun kamu eliyle dağıtılmasını
desteklemiş, suyun ticarileştirilmesine karşı
birçok bildiri yayınlamıştır.
Bu kapsamda,
“Su ve Şehir Kitapçığı” (Eylül/2008),
“Su Raporu” (Ocak/2009),

Nitekim zaman içerisinde
haklılığımız ortaya çıkmış, Antalya Büyükşehir Belediyesi
suyu tekrar kamulaştırmış, Yuvacık Barajı da yine,
sözleşme yinelenmeyerek Kocaeli Büyükşehir
"Suyu
Belediyesi’ne devredilmiştir.
insanlığın ortak

malı olarak gören
Sendikamız, suyun
kamu eliyle dağıtılmasını
desteklemiş, suyun
ticarileştirilmesine
karşı birçok bildiri
yayınlamıştır."

Sendikamızın kasasına bir kuruş girmemiştir
ama….

Misyon ve vizyonumuza uygun davranılarak,
hem halkımızın sağlığı, hem de belediyelerimizin ve dolayısıyla devletimizin ve milletimizin
parası korunmuştur. Sözlerimin başında da söylediğim gibi; Sendikamız “Bize ne” dememiş, yeri ve
zamanı geldiğinde inisiyatif almayı bilmiştir.

Türkçe, İngilizce ve İspanyolca olarak üç dilde “Su
Ticarileştirilemez” kitabı (Şubat/2009) ve
“Suya Dair” isimli bir karikatür kitabı (Şubat/2009) yayımlamıştır.
2011 yılında ise Konya Büyükşehir Belediyesi ile ortak bir çalışma
yapılarak çalışmamız, “Bir Kamu Su İşletmesi Başarı Öyküsü:
KOSKİ” adıyla kitap olarak yayımlanmıştır.
Suyun özelleştirilmesinin suyun kalitesinin düşmesine ve pahalılaşmasına sebep olduğu dünyadan örneklerle anlatıldığı çalışmalarımızda, Antalya Büyükşehir Belediyesi su işletmesi ANTSU’nun
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özelleştirme
yoluyla
Fransız su şirketi SUEZ’e
verilmesi ile Kocaeli’de
Yuvacık Barajı’nı konsorsiyum tarafından işletilmesi eleştirilmiş, hatadan
dönülmesi salık verilmiştir. Haklı mıydık? Evet…
Gazete manşetlerinden de
hatırlayacağınız üzere, her
iki ve özelleştirilen daha
başka yerlerde yolsuzluklar, çamurlu su ve faturalara yansıyan fiyatlar ayyuka
çıktı.

“TAŞERONA KARŞI VERDİĞİMİZ MÜCADELE
BAŞARILI OLMUŞTUR”
Sendikamızca hedefe ulaşılan çok ama çok önemli bir husus da,
“TAŞERON” sorununa karşı verdiğimiz mücadele olmuştur.
• HAK-İŞ/HİZMET-İŞ Sendikamız, taşeron emekçilerin çalışma
koşullarına dair henüz ortada hiçbir çalışma ve girişim yokken,
konuyu 2003 yılında, 9. Olağan Genel Kurul’da gündemine alarak, uzun soluklu bir mücadelenin ilk adımını atmıştır.
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• 16 Haziran 2005 yılında bugünkü tablo öngörülerek, Sendikamızın ev sahipliği ve koordinatörlüğünde, “Yerel Yönetimlerin
Yeniden Yapılandırılması ve Yerel Yönetimlerde Özelleştirme”
konulu uluslararası konferans gerçekleştirilmiştir.
Taşeronlaşma sorununun bir adım öteye taşınarak bunun, uluslararası bir mesele olduğuna vurgu yapıldığı uluslararası konferansta, taşeronlaştırmanın iş kazalarına ve işçi ölümlerine, mafyalaşmaya, hizmetlerde aksama ve kalitesizliğe, işçi ücretlerinde
düşüş ve sosyal haklarında gerilemeye sebep olacağına dikkat
çekilmiştir.
Uluslararası Konferans’ta sunulan tebliğler, ortaya konulan sorun
ve öneriler aynı adla kitaplaştırılarak, 4 dilde yayımlanmıştır.
Yine bu kapsamda;
• 2006 yılında “Kamu Hizmetlerinde Özelleştirme Raporu” yayımlanmıştır.

lenme kampanyası, aynı zamanda, sonraki süreci etkileyen tarihi bir adım ve bir dönüm noktasıdır.

• Sendikamızın 2007 yılında Aydın Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi’nde gerçekleştirdiği taşeron işçileri örgütleme deneyimi ve tamamen taşeron işçilerden teşekkül olarak
2008’de hizmete açtığı Aydın İl Başkanlığı, bu konuda önemli
ve örnek bir gelişme olmuştur.

Kampanya ile taşeron emekçilerin yoğun bir şekilde
Sendikamıza üye olmaları sağlanmış ve zaman içinde HİZMETİŞ, en çok taşeron üye kaydeden Sendika olmuştur.

• 2008 yılında Sendikamız bünyesinde “Taşeron İşçilikle Mücadele ve Araştırma Birimi” oluşturulmuştur.
• Taşeron emekçiler, çalışma biçimleri göz önüne alınarak, tarafımızca modern köle olarak tanımlanmış ve sorunun niceliğine
dikkat çekilmiştir. “Modern Köle” tanımlaması zamanla medyanın ve siyasilerin diline yerleşmiştir.
• HİZMET-İŞ Sendikamız 25 Ocak 2014 tarihinde Ankara’da, Türkiye’nin 81 İl’den gelen 7 bini aşkın taşeron işçisi ile gerçekleştirdiği toplantıda, “Seni Sendika Korur”, “Hakkın Bize
Emanet” temalarıyla büyük bir örgütlenme kampanya başlatılmıştır.
Bu kampanyamız, taşeron işçilerin örgütlenmesi hususunda
atılan ilk ve tek büyük girişim olmuştur.
7 bini aşkın taşeron işçisiyle yapılan salon toplantısı ve örgüt-

• Taşeron sorununun çözümüne yönelik olarak yürütülen kampanyalar, raporlar, alan araştırmaları ve yoğun çalışmalarla,
sorunun vahameti siyasetin gündemine de yerleştirilmiştir.
• Bu çalışmalarımız sonucu, 11 Eylül 2014 tarihinde yasalaşan
ve taşeron işçiliği ile ilgili düzenlemeleri ihtiva eden 6552 sayılı
Torba Kanun çıkarılmıştır.
• Taşeron işçilere önemli haklar getiren bu kanunun yasalaşmasında HAK-İŞ ve HİZMET-İŞ Sendikamızın büyük katkıları
olmuştur.
• 6552 sayılı kanunla taşeron emekçilerin sendikalara üye olmalarının önü açılmış; toplu iş sözleşmesi hakkına kavuşmuş; kıdem, izin ve diğer sosyal hakları garanti altına alınmıştır.
• Bütün taşeron emekçilere “Kadro Talebimiz”e karşılık olarak,
2015 yılında 64. Hükümet döneminde Özel Sözleşmeli Personel statüsü önerilmiş, ancak getirilmek istenen düzenleme
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sendikaları tasfiye ve işçileri toplu iş sözleşmesi haklarından
mahrum etmeye yönelik olduğu için öneriye, HİZMET-İŞ Sendikamızca itiraz edilmiştir.
Diğer bir deyişle; 6552 sayılı kanunla verilen hakların, Özel
Sözleşmeli Personel Statüsü ile geri alınması engellenmiştir.
• HAK-İŞ ve HİZMET-İŞ Sendikamız tarafından 27 ilde, 9 işkolunda, 85 işyerinde toplam 5.250 kamu taşeron işçisi ile yüz yüze
anket uygulamasıyla sorunlar ve çözümler belirlenmiştir. Araştırmanın sonuçları “Taşeron İşçisi Gerçeği” ismiyle kitaplaştırılarak kamuoyu ve ilgili mercilerle paylaşılmıştır.
• HİZMET-İŞ Sendikamızca, örgütlü olduğumuz bütün illerde taşeron emekçilerin çalıştığı işyerlerinde bilgilendirici toplantılar
gerçekleştirilmiş, İşyeri Eğitim Seminerleri yapılmıştır.
• Mücadelemiz neticesinde, 22 Ocak 2015 tarihinde, “Personel
Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımlarında Toplu İş Sözleşmesinden Kaynaklanan Fiyat Farkının Ödenmesine Dair Yönetmelik”
çıkarılmış, farkların devlet tarafından ödenmesi sağlanmıştır.
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• HİZMET-İŞ Sendikamız, mücadeleyi taşeron işçilerin sendikal
örgütlülüğü ve bir kısım haklar edilmesiyle sınırlı tutmamıştır. Kamuda taşeron sisteminden vazgeçilmesi ve tüm taşeron
emekçilerin kadrolu işçi statüsünde çalıştırılmaları için modeller geliştirmiştir.
• Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın 5 Ocak 2017
tarihinde açıkladığı Taşeron Düzenlemesi’nde HAK-İŞ ve HİZMET-İŞ Sendikamızın öneri ve talepleri büyük ölçüde dikkate
alınmıştır.
HİZMET-İŞ Sendikası olarak, taşeron düzenlemesinin taleplerimiz
doğrultusunda ve sağlıklı bir şekilde tamamlanabilmesi için katkı
vermeye devam ediyoruz.
Taşeron sorununda Genel Başkanımızın açtığı çözüm yolu, önümüzdeki 2 ay içerisinde inşallah tamamlanmış olacak.
Sözlerimin başında “HİZMET-İŞ tarihi salt üyemiz emekçilere değil;
başka sendikalara üye işçilere sahip çıkmanın da tarihidir” demiştim. 2003 yılında gündemimize aldığımız, 2014’de 7 bin taşeron
emekçiyle Türkiye’nin gündemine taşıdığımız mücadelemiz, 900
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bini aşkın taşeron işçi kardeşimize can
yeleği oldu.”

ARSLAN, “DÜNYA BANKASI
KREDİ VERMEK İÇİN
ÖZELLEŞTİRME ŞARTI
KOYUYOR”
Panelin Protokol konuşmaları bölümünde konuşan Genel Başkanımız
Mahmut Arslan, küresel sermayenin
ve uluslararası finansal kurumların
dünyada, özellikle az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde devletin küçültülmesinin, kamu hizmetlerinin özelleştirilmesi ve taşeronlaşmayı dayatma gibi
sonuçlara yol açtığını söyledi.
Dünya Bankası’nın verdiği kredilerde
koşul olarak özelleştirme şartı koyduğunu anlatan Arslan, Türkiye’den şu
iki uygulamayı örnek gösterdi: “Dünya
Bankası Antalya’da, verdiği kredi karşılığında su dağıtım hizmetlerinin özelleştirilmesini şart koşmuştur.
Antalya Büyükşehir Belediyesi su işletmesi ANTSU bu şekilde özelleştirilmiştir. İşi, o dönemki adıyla, Fransız su şirketi SUEZ almıştır.
Özelleştirmeyle birlikte yatırımlar durmuş, su fiyatları artmıştır.
Yaşanan olumsuzluklardan dolayı, özelleştirmeden vazgeçilmesi
başarısı gösterilmiştir. Bir diğer örnek Kocaeli’de Yuvacık Barajı’dır.
Yapılan anlaşmalardan dolayı Kocaeli Büyükşehir Belediyesi hala
kullanmadığı suyun faturasını şirkete ödemektedir.”

“ÖZELLEŞTİRMELERLE GÜÇSÜZ ÜLKELER TALAN
EDİLİYOR”
Kamu hizmetlerinin kamu işçisi eliyle yapılmasına başarılı bir
örnek olarak Konya Büyükşehir Belediyesi su işletmesi KOSKİ’yi
gösteren Arslan, “Hizmetlerin kaliteli olması için illa özelleştiril-

mesi gerekmiyor. Önümüzde bir KOSKİ örneği var. Tüm hizmetler
tamamıyla belediye imkânlarıyla yapılıyor. Bunu inceledik, üç dilde kitaplaştırdık. KOSKİ’nin başarısını görünce şunu söylüyorum:
Mesele özelleştirme olmamalıdır. Çünkü özelleştirmelerle güçsüz
ülkeler talan ediliyor” dedi.

“TAŞERON SİSTEMİNDEN VAZGEÇİLMESİ ÇALIŞMA
HAYATINDAKİ EN BÜYÜK REFORMDUR”
Kamuda taşeron sisteminden vazgeçilerek, taşeron işçilerinin kamuda sürekli işçi pozisyonunda çalıştırılmasını Türkiye
Cumhuriyeti tarihinde çalışma hayatında yapılan en büyük reform
olarak değerlendiren Arslan, “Bu Türkiye’nin başarısıdır, meydan
okumadır. Bu meydan okumayı başaranlara teşekkür ediyorum.
Sayın Bakanımız Lütfi Elvan’a bu konuda bizlere vermiş olduğu
desteklerinden dolayı çok teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.
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KALKINMA BAKANI LÜTFİ ELVAN: SENDİKALAŞMA
HAKKINI VE SENDİKALARI ÖNEMSİYORUZ
Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, konuşmasında sendikaların, işçiler
başta olmak üzere çalışanlara toplu sözleşme yoluyla ekonomik
fayda ve iş güvencesi sağladığına işaret ederek, iktidara geldikleri
günden itibaren hükümet olarak sendikalaşma hakkını ve sendikaları önemsediklerini söyledi.
Sendikal hakları ve sendikaların önerilerini dikkate alarak politikalarını hayata geçirdiklerini vurgulayan Elvan, sendikalaşmanın
aynı zamanda, kayıt dışılığın azalması anlamına geldiğini ifade
etti.

“İŞÇİ SENDİKALARININ ÇEKİNCELERİ DİKKATE
ALINMIŞTIR”
Sendikalaşmayı hükümet politikalarının tamamlayıcısı olarak gördüklerini belirten Elvan, şöyle devam etti: “Taşeron kapsamında
çalışan işçilerimizin haklarının verilmesi için hükümetimizin tüm
üyelerinin özverili gayretleriyle çok önemli adımlar attık. Kamuda
personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımını yeniden tanımladık.
Bu tanımlar kapsamında taşeron işçiler kadroya geçirilmektedir.
Daha önce bu düzenlemenin hazırlık çalışmalarında gündeme gelen 'özel sözleşmeli personel statüsü' uygulamasına gidilmeyerek,
işçi sendikalarının çekinceleri dikkate alınmıştır. Bu düzenlemeyle
ikili yapı ortadan kaldırılarak kamuda çalışma barışının güçlendirilmesi amaçlanmıştır. Sosyal güvencelerini daha da iyileştirdiğimiz söz konusu çalışanlarımızın çalışma verimlerinin artacağını ve
bunun da hizmet kalitesine yansıyacağını öngörüyoruz.”
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Protokol konuşmalarının ardından Arslan, Bakan Elvan'a, HİZMETİŞ Sendikasının 40. yılı anısına Merkez Bankası darphanesi tarafından özel olarak bastırılan 22 ayar altın madalyon takdim etti.

PANEL, HAK-İŞ GENEL SEKRETERİ DR. OSMAN
YILDIZ MODERATÖRLÜĞÜNDE GERÇEKLEŞTİRİLDİ
Protokol konuşmalarının ardından “Uluslararası, Kaliteli Kamu
Hizmetleri ve Sendikal Haklar Aracılığıyla Sürdürülebilir Kalkınma”
Paneli HAK-İŞ Genel Sekreteri Dr. Osman Yıldız moderatörlüğünde
gerçekleştirildi.
Panelin moderatörlüğünü yapan HAK-İŞ Genel Sekreteri Dr.
Osman Yıldız, “Kalkınma Bakanımız Lütfi Elvan bugün bizlerle beraber oldu. Bizim buradaki çalışmamız da sürdürülebilir kalkınma
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ve kamu hizmetleri ile ilgili olduğu için bakanımızın katılması bizleri hem onurlandırdı hem de konumuzun çerçevesini belirlemiş
olduk” dedi.
Panel kapsamında uluslararası bir aile olarak önemli bir kavramı,
önemli bir konuyu masaya yatırdıklarını belirten Yıldız, “Panelimize
bütün Türkiye’den katılım var. Bütün uluslararası sendikalarımızın
temsilcileri panelimize katılıyor. Dolayısıyla panelimizde bir bütün
olarak ele alığımız konuları tartışmamız söz konusudur” şeklinde
konuştu.

HAK-İŞ GENEL SEKRETERİ DR. OSMAN YILDIZ:
“KAMU HİZMETLERİ BİR DEĞER HALİNE
GELMİŞTİR”
“HAK-İŞ olarak aslında burada sektörel bir çalışma yapıyoruz.
HAK-İŞ olarak bize bağlı bulunan 20 işkolunun sektörel çalışmasını
yapmamız gerekiyor. Her sendikamızın kendi sektörünü etraflıca
ortaya koyması gerekiyor. HİZMET-İŞ sendikamızın bugün buradaki çalışması bir model olacaktır” diye konuşan Yıldız, “Buradaki te-

mel kavram, kamu hizmetleri kavramıdır. Kamu hizmetleri bugün
itibariyle bir kavram değil, bir değer haline gelmiştir. Uluslararası
sendikal hareket de kamu hizmetlerini bir kavram, bir ilke olarak
ortaya koyuyor ve buna sahip çıkıyor” ifadelerini kullandı.
Yıldız, “Bugün dünyada ideolojik sistem, ekonomik sistem olarak
serbest piyasa sistemi var. Uluslararası sendikal hareket de sürdürülebilir bir ekonomi için kamu hizmetlerinin yaygın, en kapsamlı
şekilde ve kaliteli olmasına büyük önem veriyor bunun için mücadele ediyorlar. HİZMET-İŞ Sendikamız da uluslararası sendikal
ailenin bir parçası olarak bu süreçleri okuyan, bu süreçlere katılan
bir sendikamız olarak bu konuda öncülük rolünü üstleniyor” şeklinde konuştu.

PANELİSTLER SUNUM YAPTILAR
Uluslararası, Kaliteli Kamu Hizmetleri ve Sendikal Haklar
Aracılığıyla Sürdürülebilir Kalkınma Panelinde, Konya Büyükşehir
Belediyesi KOSKİ Genel Müdürü Ercan Uslu, “Kamu Hizmetlerinin
kamu çalışanları eliyle sunulması: KOSKİ Örneği”, Gazi Üniversitesi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Siyaset Bilimi
ve Kamu Yönetimi Bölümü Öğretim üyesi Doç.
Dr. Murat Akçakaya “Geçmişten bugüne değişen
devlet ve yönetim anlayışı”, Marmara Üniversitesi
Hukuk Fakültesi İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Ana
Bilim Dalı Öğretim üyesi Prof. Dr. Talat Canbolat
“Kamu görevlileri ve işçilerin sendikal haklar yönünden farklı mevzuata tabi olmalarının
kamu hizmetlerine etkisi”, Kırıkkale Üniversitesi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Siyaset Bilimi
ve Kamu Yönetimi Bölümü Öğretim üyesi Doç.
Dr. Hasan Yaylı “Türkiye’de sürdürülebilir kalkınma politikaları ve yerel yönetimlerin rolü”, Gazi
Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi,
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü
Öğretim üyesi Doç. Dr. Mehmet Merve Özaydın
“Sürdürülebilir kalkınma politikalarında işgücü ve
sendikal haklar” konularında sunum yaptılar.
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yöneldik. Suyumuz 2.80 kuruş, 70 kuruşta atık su bedeli toplam
3,58 kuruştur. İnsanlığın hayrına hizmet eden sivil toplum kuruluşlarına 70 kuruşa veriyoruz. Su parasını ödeyemeyenler için küçük
bir araştırma yaptık, tamamının su bedellerini bir şekilde karşılıyoruz. Bütün bu konularda çalışmalarımız devam ediyor.”

GAZİ ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER
FAKÜLTESİ, SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ
BÖLÜMÜ ÖĞRETİM ÜYESİ DOÇ. DR. MURAT
AKÇAKAYA: “GEÇMİŞTEN BUGÜNE DEĞİŞEN
DEVLET VE YÖNETİM ANLAYIŞI”

KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KOSKİ GENEL
MÜDÜRÜ ERCAN USLU: “KAMU HİZMETLERİNİN
KAMU ÇALIŞANLARI ELİYLE SUNULMASI: KOSKİ
ÖRNEĞİ”
“Konya Büyükşehir Belediyesi olarak 41 bin 800 km² vilayet sınırlarından sorumluyuz. 12 bölge kurduk, merkezdeki teknik eleman
ve tüm birikimlerimizi ilçelerimize yansıtmaya çalıştık. Şehirde
ki standardı, ilçelere, beldelere, köylere ulaştırmaya çalışıyoruz.
Şuan tüm vilayette 1260’dan fazla mahalle de suyu akmayan bir
mahallemiz yok. Kanalizasyon aşamasına gelince, nüfusu 900’ün
üzerinde olan, ilk önce 168 beldenin kanalizasyon alt yapısının
tamamını tamamladık. Şuan nüfusu 700’den fazla olan köylerin
planlarını yapıp bu yılın sonunda tamamlamayı düşünüyoruz. Biz
su ve kanalizasyon hizmeti götürdüğümüz yerlere, vatandaşa burası büyükşehir mi, ilçe mi, belde mi, diye sorgulamadan, protokoller imzalayarak kendimiz yapıyoruz.
Konya da yıllık su tüketimi, 4 milyar 450 milyon metre küptür.
Bunun yaklaşık üçte ikisi yer üstünden, diğer kalanı da yeraltından temin edilmektedir. Tabi yeraltında sulardaki hızlı çekilmeler,
jeolojik yapısı uygun olmayan yerlerde, çiftçilerimizin bilgisizce
kullanmaları sonucunda ortaya çıkan olumsuzluklar için bir çalışma, durum tespiti yaptık. Bunlarla ilgili önlemler aldık. Türkiye’de
25 tane su havzası var ve bunların içinde en az yağış alan havza
Konya havzası olduğu için bir su komitesi kurduk, su koordinasyon
merkezi. Su ile ilgili bütün konuların konuşulduğu belli periyotlarda toplantı yapıyoruz. 1 Mart 2018’den itibaren atık su merkezimizde ki sular arıtılarak, şehir merkezi sularına eklenecek. Şuan
Konya’mızda 360’dan fazla bulunan sulama kooperatiflerini de
devralmak üzere bakanlığımızla görüştük. Çünkü ne kadar çok
tasarruf yapar ve merkezde toplarsak bu kadar iyi olduğunu düşünüyoruz.

“1929’daki Büyük Buhran olarak nitelendirilen ve tüm dünyada
ciddi problemlerin ortaya çıkmasına neden olan o sıkıntılı süreçten itibaren tüm dünyaya ortak, sabit reçeteler önerildi. Keynesyen
politikalar olarak nitelendirilen, devletin öncülüğünde ve bu krizden çıkış reçetesi olarak devletin her alanda başat rol aldığı bir reçeteyle, bir süreçle bu krizden çıkış reçetesi sunuldu ve gerçekten
de 1930’lardan itibaren hemen hemen tüm dünya da, devletin her
alanda başat ve öncü olduğu bir dönemi dünya hep beraber yaşadı. Dolayısıyla 1930-1980 arası dönemde bu sosyal devlet, ya da
refah devleti denen dönem tüm dünyada yaşandı. Devletin özellikle 70’lerin sonu, 80’lerin başı, tüm dünyada ekonomik temelli,
iktisat merkezli yeni liberal politikalar denen bir süreç içerisinde
yeniden yapılandırılan bir aktör olmasına sebep oldu. 80’lerin başlarından itibaren bu yeni düzen, özellikle yönetsel literatürde yeni
kamu yönetimi olarak nitelendirilmeye başlandı. Ne demek, yeni
kamu yönetimi, geleneksel yani, eski yönetim anlayışını reddeden, onun reddiyesi üzerine inşa edilen ve devletin bu merkezci,
hantal yapısından kurtulması gerektiği üzerine odaklanan ve -ne
yazık ki hep özelleştirme üzerine vurgular yapıldı- 80'lerin başından itibaren devletin özel sektörde ki çıtayı yakalayamamasından
-o başarılı çıtayı- dolayı, faaliyette bulunduğu alanları özel sektöre
devretmesi gerektiği yönünde ciddi bir zemin oluştu.
Ne yazık ki, ülkemizde özelleştirme yani devletin yeniden dizayna tabi tutulduğu süreçlerde bir diğer saç ayağı olan özelleştirme
yaklaşımı, -ne yazık ki- ülkemizde hâkim, başta ekonomik olmak
üzere, bazı ideolojilerin dayatmaları ve yönlendirmeleri doğrultusunda biraz da yöneticilerin o süreci sağlıklı okuyamamaları
neticesinde çok hoyratça ve ortak akıl ve stratejiden yoksun bir
biçimde ülkemizde gündeme getirildi. Hala bunun belli stratejik
noktalardaki özelleştirme hamle ve yaklaşımlarının sıkıntılarını
ülkemizde çekiyoruz.
Bugün öncelikli olarak ihtiyacımız, 2000 yıllık devlet geleneğini

Özelleştirme değil de kamulaştırma taleplerimiz oldu.
Bakanlığımızda konuya sıcak baktılar ve biz Konya kapalı havzasında kendi vilayetimiz sınırında, suyun tek merkezde yönetilmesi
için bir teori hazırladık. Sulama birliklerin büyüklerinin yöneticilerinin tamamını, dünya da bu işin çok iyi yapıldığı, ileri seviyede
yapıldığı iki yer tespit ettik. Biri Filistin topraklarında İsrail kurmuş,
diğeri de İspanya’da. Biz İspanya’ya götürdük heyeti. Orada kapalı
sistemler, suyun tarımsal optimizasyonunu kendilerine gösterdik,
ikna oldular hakikaten etkilendiler. Şimdi biz yer üstü suların özellikle kapalı sisteme alınarak, mevcut sulama alanların en az 2,5
kat arttığı takdirde, yaptığımız hesaplara göre 3 kat artıyor, buna
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bizim dünyamızdaki yansımaları, aktörleri, yapıları, zihniyet dünyasını yansıtacak modeller ortaya koymak. Bugün literatürde,
yeni kamu hizmeti yaklaşım, artık vatandaşa müşteri değil de, vatandaş diyerek daha insancıl, onun bütün ihtiyaçlarını vatandaş
odaklı bir tavırla karşılayabilmenin de kodlarını sunan, dolayısıyla
kamu yönetiminin ruhu, felsefesi ve kendine daha uygun söylemler ortaya koyan bir yaklaşım ortaya koyuyor.”

MARMARA ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ İŞ VE
SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU ANA BİLİM DALI
ÖĞRETİM ÜYESİ PROF. DR. TALAT CANBOLAT:
“KAMU GÖREVLİLERİ VE İŞÇİLERİN SENDİKAL
HAKLAR YÖNÜNDEN FARKLI MEVZUATA TABİ
OLMALARININ KAMU HİZMETLERİNE ETKİSİ”
“Kamu hizmetini bizim anayasamız tanımlarken der ki: “Kamu tüzel kişisi veyahut kamu denetimi altında bir özel tüzel bir kişi tarafından yapılan, halkın ortak ihtiyaçları ve kamu yararı için yürütülen faaliyetlerdir.” Dikkat ederseniz, kamu hizmetini mutlaka kamu
kuruluşu yapmaz, özel kuruluşlarda kamu hizmeti yapar. Örneğin,
Türkiye’de şu an yaygın olarak özel öğretim kuruluşları vardır, özel
üniversiteler vardır. Eğitimde kamu hizmeti verir, özeldeki de kamu
hizmetidir, kamudaki de aynı hizmeti verir. Devlet hastanelerinde
de bu hizmet verilir, özel hastanelerde de bu hizmet verilir. Özel de
hizmet verilirken bunun adı her zaman işçidir ama bu kamu da bu
hizmet verilirken, aynı işi yapanlar arasında bir takım sınıflandırma ve gruplandırma yapılır. Buna uygun olarak bizim anayasamız,
kamu hizmetlerini memur var, sözleşmeli personeller, geçici personel ve işçiler tarafından yapılmasını öngörüyor. Dört ana başlık
altında farklı gruplar öngörüyor. Bütün bunlardan sonra da dönüyor, sendikalaşma ve toplu iş sözleşmesi açısından bunu ikiye
bindiriyor. Diyor ki, kamu görevlileri, ayrı bir kanuna tabiler bunun
dışındakiler yani işçi olanlar ayrı bir sendikalar ve toplu sözleşmeye tabidirler. Farklı kanuna tabi olmaları, farklı bir takım sonuçları
ortaya çıkmaktadır. Bu da kamu hizmetinin etkin, verimli, kaliteli
yürütülmesinde hiç kimsenin dikkat etmediği olumsuz bazı sonuçları da ortaya çıkarmaktadır.

Ben epeydir bu sendikacılık adını değişik koydum. Size de bunu
özellikle ifade etmek istiyorum. Bunun adı helal sendikacılıktır.
Helal sendikacılık nedir? Ben en son Paris’e gittiğimde küçük çocuğuma bir oyuncak almak istedim ve arkadaşlar dediler ki; bu
mağazadan almayalım burada Çin malı ucuz ürünler var. Nereden
alalım? Helal mağazadan alalım. Ben o zamana kadar bu kavramı İslami usule göre kesilmiş hayvanlara yönelik kullanıldığını
düşünürdüm. Mağazaya gittiğimde, bir oyuncak konuşuyoruz arkadaşlar, nedir bunu helal yapan dediğimde? Dediler ki, ürünün,
üretilmesinde ki ham maddesinde, üretim aşaması, paketleme,
depolama, sevkiyat, satış pazarlamanın tamamının insani değerlere dayalı olduğunu; devam ediyorum bütün aşamalarında
bunun Müslüman olması gerekmiyor ama katkısız olacak, doğal
olacak, çevresel olacak ve daha da önemlisi bu aşamada hiçbir
kişinin hakkı yenmeyecektir. Tüm çalışanların hakları tam ve zamanında verilecekti. İşte bunu esas aldığınız zaman sendikacılık
ilkelerini tekrar ortaya koyduğumuzda dürüst ilkeli ve şeffaf, kimsenin hakkının yenmediği, aldatılmadığı, zamanında ödendiği,
ayrımcılığın yapılmadığı bir ilkeyi savunuyorsanız, bunun adı helal
sendikacılık olması gerekiyor.”
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kadar ucuza satın alamayacak insanlar. Buradan sürdürülebilir
kalkınmanın sosyal boyutunun bu kavram üzerinden inşa edilmesi gerektiğini düşünüyorum.”

GAZİ ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER
FAKÜLTESİ, ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ
İLİŞKİLERİ BÖLÜMÜ ÖĞRETİM ÜYESİ DOÇ. DR.
MEHMET MERVE ÖZAYDIN: “SÜRDÜRÜLEBİLİR
KALKINMA POLİTİKALARINDA İŞGÜCÜ VE
SENDİKAL HAKLAR”

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ
BİLİMLER FAKÜLTESİ, SİYASET BİLİMİ VE KAMU
YÖNETİMİ BÖLÜMÜ ÖĞRETİM ÜYESİ DOÇ. DR.
HASAN YAYLI: “TÜRKİYE’DE SÜRDÜRÜLEBİLİR
KALKINMA POLİTİKALARI VE YEREL
YÖNETİMLERİN ROLÜ”
“Sürdürülebilirlik kavramı en basit kitabi tanımıyla gelecek kuşakların ihtiyaçlarından ödün vermeksizin bu günkü kuşaklarında ihtiyaçlarını karşılayabilmek olarak tabir edilir. Bu basit bir kitabi tabirdir. Ama ana vurgu gelecek kuşakların ihtiyaçlarını gözetmeye
bizi iten bir ahlaki etik sorumluluğu içinde barındırır. Sahip olduğumuz kaynakları ya da imkânları kullanırken bizden sonrakileri
de gözetmek zorunda olmak gibi bir etik boyutu vardır. Buna biz
bir miktar çevresel etik diyoruz.
Kalkınmayı biz nasıl sürekli kılabiliriz? Sınırlı kaynakların olduğu bir ortamda soruma cevap olarak ortaya çıktı bu kavram. Bu
kavramın 3 boyutu var esasında. Birinci boyutu bizi daha çok ilgilendiren sosyal boyutu, diğer iki boyutu da iktisadi ve çevresel
boyutu. Sosyal boyutta sürdürülebilir kalkınmanın sosyal, dayanışmanın sağlanması ki buradaki ana faktörlerden biri mamulünüzce sendikalardır. Gelir dağılımının adil hale getirilmesi sürdürülebilir kalkınmanın gerçekleştirilmesinin birinci ayağıdır.
Sürdürebilir kalkınmanın diğer boyutu ekonomik boyuttur. Burada
da sürdürülebilir kalkınma düşüncesi insani gelişmeyi önemsiyor,
büyümenin sürekliliğini önemsiyor. Sürdürebilir kalkınma bize
diyor ki; iktisadi kalkınmayı sürekli kılarken çevresel endişeleri
de göz önünde bulunduran bir kalkınma modeli inşa edeceğiz.
Türkiye’de bu iki kavramı yani çevreye duyarlı insani kalkınma ve
ekonomik büyümenin bir kamu politikası olarak terennüm edildiği 6. Kalkınma Planı’ndan itibaren sürdürülebilir kalkınma kavaramı kullanılıyor. Zaten 3. Kalkınma Planı’ndan itibaren çevre
dostu bir insani büyümenin tercih edileceği ifadelendirilmiştir. En
10’nuncu sonuncu kalkınma planımızda da adına yeşil ekonomi
dediğimiz insani modeli yani çevre dostu ekonomik kalkınmanın
ekonomik politikanın temel belirleyicisi olacağı ifade ediliyor.

“İnsan sınırı aşma, haddi aşma konusunda fıtrat olarak bir yaradılışa sahip ama bu yaradılışı da dizginleme gibi bir sorumluluğa da
sahiptir. Bu da onun ahlâkının temelini oluşturuyor. Böyle bir ahlaki
sorumluluğun aslında bu gün önümüzdeki bütün sorunların anlaşılmasında ve aşılmasında temel unsur olduğunu düşünüyorum.
Küreselleşme, uluslararası sistem, insan hakları diye ifade ettiğimiz kural, adaleti aslında bireysel ahlaki alandan hareket ederek
gelişen haklar olduğunu hatırlamamız ve bu bireysel ahlaki haklara daha sık atıf yapmamız gerektiğini düşünmekteyim.
Gündemdeki 2030 ve sürdürülebilir kalkınma hedefleri içerisindeki 8. başlık insana yakışır iş ve ekonomik güvenin sağlanmasıdır.
İnsana yakışır iş, aslında şöyle anlatıyoruz: İnsan onuruna yakışır iş. Hem eski ahitte hem yeni ahitte hem de Kuran-ı Kerim’de
insan onurunun korunması, insanlara sadece kendileri için değil
bütün toplumun, diğer insanların da onurunun korunması bir hedef olarak verilmiş durumda. Onun için Talat Hocamın söylediği
‘helal sendika’ yani haklar aracılığı ile bu mücadelenin sürekli kılınması meselesinin de çok önemli ve değerli olduğunu düşünüyorum. Ben de birkaç tane bu sürdürülebilir kalkınmadaki düzgün
iş yapısına ilişkin birkaç noktayı işaret etmek istiyorum. Kişi başına
düşen ekonomik büyümenin arttırılması yani bireysel kalkınmanın desteklenmesi, yüksek katma değerli ve emek yoğun üretim
yöntemlerinin tercih edilmesi, üretim faaliyetlerinde istihdam
merkezli üretimlerin geliştirilmesi, gençler, engelliler hatta yaşlılar
sosyal güvenliklerini sağlayamadığı için maalesef yaşlıları da çalışma hayatı ile ilişkilendiren politikalar ile karşı karşıyayız. Bunlar
için insanoğluna yakışır iş fırsatlarının geliştirilmesi diye, ifade ettiğimiz ne istihdamda olan ne eğitimde olan gençlerin sayısında
bütün dünyada önemli artışlar var. Ülkemizde de ciddi artışlar var.
Bu gençlerin bu anlamda iş gücü piyasası ile sosyal hayatla ilişkilerin arttırılması. Hizmet-İş’in gençlere, kadınlara, engellilere ve
kültür-sanat komiteleri bizim sosyal sahayı anlamamızın ve uygun
politik zeminler oluşturmamızın aracıdır.

Son cümle olarak Bir Amerikalının veya bir İngiliz’in sahip olduğu
veya satın alma davranışı içinde olduğu bir cep telefonunu daha
ucuza alabilmesinin nedeni o cep telefonu imalatında kullanılan bir takım materyalin Uganda’daki okul çağındaki çocukların
yüzde 60’nın okula gitmeyip madenlerde çalışmasıyla ödediği bir
süreç. İşte sürdürülebilirlik buna karşı çıkıyor. Diyor ki kardeşim,
Uganda’daki vatandaş normal çalışma hayatındaki haklara sahip
olacak ama biz onu o haklara sahip edersek o cep telefonunu o
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Taşeronlaşma 1980’li yıllardan itibaren bizlere kamu hizmetlerinde verimsizlik, israf, kaynakların etkin kullanılamaması çerçevesinde sunulan bir modelin aslında sonucudur. Taşeron da aslında
bunun sonucu olarak gerçekleşti. Çok şükür ki, bu kadro sistemi ile
beraber önemli ölçüde bir takım zafiyetlerin gittiğini, dünyanın gittiği yönden farklılaşarak iyi bir noktaya geldiğini görmüş oluyoruz.
Ancak yeterli mi? Açıkçası bir akademisyen olarak hala endişem
devam ediyor.
Çalışmayan işçi, görevini yapmayan işçi, sorumluluklarını yerine
getirmeyen işçi, memur vs yoktur. Başarısız organizasyon vardır.
Başarısız organizasyonların işçiye kötü muamelesi vardır. Bunun
sonunda çıkan israf ve kötü çalışma yöntemleri ancak bunun
sonucunda çıkmaktadır. Bu güne kadar çalışma ve yönetim anlayışını birleştiren bir model etkin ve güncel bir modeli maalesef
gündeme getirip tartışma şansı bulamadık. Yönetim bir basiret,
bir sorumluluk anlayışıdır. Yönetim bir sistem işidir, aklı kullanma
işidir. Siz çalışanlara yönelik bir model ile etkin ve güçlü verimli bir
sistemi inşa etmediyseniz bunun sorumluluğunu çalışanlara atmak, çalışanları suçlamak en hafif ifadesi ile çok kötü ve olumsuz
bir yaklaşımdır.”
Sosyal paylaşımı adalet ölçüsü içerisinde, gelişmişlik ölçüsü içinde yeniden düşünmek ve tartışmak zorundayız.
Bir başka unsur çalışma hayatındaki güvence haklarının hiçbirinden vazgeçilmemelidir. İş olumlu bir iş olmak, bizim ihtiyaçlarımızı
karşılayacak potansiyele sahip bir iş olmak zorundadır.”
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Panel, 28 ülke, 34 sendikadan gelen yabancı
sendikacıların konuştuğu Uluslararası, Kaliteli Kamu
Hizmetleri ve Sendikal Haklar Aracılığıyla Sürdürülebilir
Kalkınma Konferansıyla devam etti.
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GEZİM KALAJA
(ARNAVUTLUK KAMU ÇALIŞANLARI
KONFEDERASYONU -BSPSH- GENEL BAŞKANI)

AVNİ AJDINI
(KOSOVA BAĞIMSIZ BELEDİYE HİZMETLERİ
ÇALIŞANLARI SENDİKASI BAŞKANI)

Hizmet iş Sendikası’nın 40. kuruluş yıldönümünü kutlarım. HAK-İŞ
ile de mükemmel ilişkilerimiz var. Arnavutluk Bağımsız Sendikalar
Birliği olarak HAK İŞ ile sürekli her konuda dayanışma içerisinde hareket etmekteyiz. Arnavutluk ve aynı zamanda Türk sendikacıların
da ortak sorunu olan bir iki konuya değinmek isterim. Her şeyden
önce HİZMET-İŞ olarak elde etmiş olduğunuz başarılarınızdan ötürü kutlarım ve devamını dilerim. Burada Türk ordusunun Zeytindalı
Harekatıyla ilgili Arnavutluk işçilerinin ve tüm halkının desteğini
iletmek isterim. Türkiye’nin kendi ülkesinin bekasıyla ilgili ve terörizme karşı yürüttüğü bu mücadeleden Allah’ın izniyle en kısa zamanda başarıyla döneceğinden emin olduğumu vurgulamak isterim.
Sendikacılığının gelişmesi için ve işçilerimizin haklarını daha iyi koruyabilmemiz için HİZMET-İŞ Sendikasının yaptığı tüm çalışmalarında
yanında olduğumuzu ve takdir ettiğimizi söylemek isterim. Yaşasın
Türkiye, yaşasın Türk halkı, yaşasın HAK-İŞ.

Türkiye’nin en büyük işçi sendikası olan HİZMET-İŞ Sendikası’nın
40. yılı kutlu olsun. Bu büyük sendikanın Başkanı Mahmut Arslan’a
bu mükemmel organizasyon için ayrıca teşekkür ederiz. Kosovalı
Sendikacılar olarak biz de kendi ülkelerimizde taşeron konusunda
sıkıntılarla karşılaşmaktayız. Özelleştirmeler ve taşeronlaşmalar yüzünden hak ihlallerinin arttığına şahit olduk. Bu durum ne yazık ki
üyelerimize ve ailelerine olumsuz olarak yansıyor. Biz sendika olarak
üyelerimizin çıkarlarına ters düşen özelleştirme faaliyetlerine karşı
çıktık ve emekçilerimizin her zaman yanında olduk.

ARJOLA ALIKA
(ARNAVUTLUK KAMU İDARELERİ ÇALIŞANLARI
SENDİKASI BAŞKANI)
Arnavutluk Kamu İdareleri Sendikası ve HAK-İŞ aynı amaçlar doğrultusunda çalışmaktadır. Arnavut sendikacılar adına bu büyük
başarılarınızı kutluyor ve devamının gelmesini diliyorum. Arnavut
Sendikacılarının dayanışma ve desteği her zaman sizlerle birlikte olacaktır. Afrin Operasyonunda sizlerle birlikteyiz, inşallah askerleriniz
sağ salim döneceklerdir. Biz bağımsız Arnavut sendikacılar olarak her
zaman sizlerle birlikte olacağız.
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Bir Türk firması olan Krom Madencilik konusunda da böyle bir sıkıntı
yaşadık, ancak sorunu sosyal diyalogla çözdük.Sendikal anlayışımızdan ötürü emekçilerimizin yanında olduk ve onların ihtiyaçlarını
elimizden geldiğince karşıladık. İşten atılmalar ve cinsiyet ayrımcılığına karşı birçok çalışma yaptık. Cinsiyet eşitliği ve işyerinde şiddete
karşı mücadele üzerinde durduğumuz önemli konuların başında
gelmekteyiz.

TELMAN HACIYEV
(AZERBAYCAN CUMHURİYETİ KOMİNAL VE HİZMETİŞ SENDİKASI GENEL BAŞKANI)
HAK-İŞ ve HİZMET-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan’ı tebrik etmek
istiyorum. Sizler işyerlerinizi, ülkelerinizi nasıl korumanız
gerektiğini tüm dünyaya anlattınız. 15 Temmuz darbe girişiminde
tankların üstüne çıkan HAK-İŞ/HİZMET-İŞ’li emekçilerin ülkelerini
ve sendikalarını nasıl savunduklarını gördüm. HİZMET-İŞ
Sendikasının 40. yılını tebrik ve takdir ediyorum.
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lerimizin işyeri güvenliği, tam yasal koruma, iyi yaşam hakkı olan
ücretler, Toplu İş Sözleşmesi hakkı, grev hakkı ve sosyal yardım.
Bağımsız Birliğin vizyonu, sendika üyeleri için, iş haklarına saygı
ve mesleki özgürlüklerine saygılı bir maddi statüye sahip olmaktır.
Bağımsız Sendika Birliğinin amacı, uluslararası işbirliği ve sendika üyelerinin eğitimi yoluyla bir sendikal amaç edinmektir, zira
sadece eğitimli üyeler belirlenen tüm görevlere cevap verebilirler.
Birincil görevlerden biri, sendikaların şeffaflık, siyasetten bağımsızlık ve iş yerindeki halkın modernizasyonudur

SAMİR KURTOVIC
(BOSNA-HERSEK FEDERASYONU KAMU
GÖREVLİLERİ VE İŞÇİLERİ SENDİKASI GENEL
BAŞKANI)
HAK-İŞ Konfederasyonu ve HİZMET-İŞ Sendikasına davetinizden
ve Bosna Hersek Sendikalarına verdiği destekten ötürü teşekkür
ederim.
Bosna Hersek delegasyonumuz, Sendika başkanının yanı sıra,
Sarayevo Kanton Koordinasyon Başkanı Višnja Ljubjankić, Eğitim
ve Uluslararası İşbirliğinden Sorumlu Başkan Yardımcısı Senad
Memic Bey ve Tuzla Şehri Sendika Başkan Yardımcısı Lejla Dracic
hanımdan oluşmaktadır.
Bosna-Hersek Federasyonu Devlet Organları, Yargı ve Kamu
Kuruluşlarındaki Bağımsız Devlet Memurları ve Çalışanları Birliği,
Bosna-Hersek Bağımsız Sendikalar Konfederasyonu bünyesindeki
işçi haklarının korunması ve korunmasında lider bir rol ve sorumluluğa sahiptir. Amacı işçi haklarını temsil etmek ve korumak olan
tek organizasyondur. Bosna-Hersek'teki sendikaların temel hedefleri, çalışmalarımızın daha iyi bir gelecek için yeni bir umut, üye-

Sendikal eylemin önemli bir bölümü, aktif sendika üyelerinin sürekli eğitimi, eğitimi ve geliştirilmesi, sendikal demokrasi, ayrımcılığı önleme yoluyla sendikalarda çeşitlilik yönetimi, eşit fırsatlar
ve eşitlik için sendikal mücadele, yeni üyeleri çekmek, sendikaların ulusal ve uluslararası düzeyde birbirine bağlanması, gençlerin
sendika faaliyetlerine katılımı, sendikaların küresel değişimlere
uyarlanması. Bağımsız Birlik, Birliğin kendi kendini finanse etme,
demokratik ilişkiler ve iş profesyonelliği ilkelerine dayalı faaliyetlerini yürütüyor. Bu amaç ve görevleri yerine getirirken Bağımsız
Birlik, grev hakkı da dahil olmak üzere tüm sendikal mücadele
araçlarını kullanmaktadır.
Tüm çalışanlar için bir toplu sözleşme geçerli olmasına rağmen,
yalnızca birlik müzakere edebilir ve toplu sözleşme yapabilir.
Toplu sözleşmeler, sendika üyelerinin işçi haklarını koruyan güçlü
bir belgedir ve aynı zamanda işverenlerin çalışma haklarına saygı
gösterme yükümlülüğü de vardır.
Bosna-Hersek Federasyonu'ndaki kamu hizmeti kurumlarında, adli makamlarda ve kamu kurumlarında mevcut Toplu İş
Sözleşmesi, çok yüksek düzeyde bir işçi hakları garantisi vermektedir. Bir kişi kendi işverenini büyük ölçüde etkilemez, ancak
birlik içinde örgütlenmiş olan işçilerin birlikte olması daha fazla
güce sahiptir. Birlik, üyelerin haklarını öğrenmelerine, bu konuda
serbest mesleki yardım ve ücretsiz hukuki danışmanlık ve gerektiğinde mahkemede temsili -bu hakları pratikte gerçekleştirmek ve
daha da iyileştirmek için sağlar. Federal Çalışma ve Sosyal Politika
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Bakanlığı'nın 10/8/2015 tarihli UP 03-34 / 13-23 / 15 sayılı Kararı,
Bağımsız Sendikanın temsil gücünü belirledi ve bu sendikanın
birliğini onayladı, çünkü tek biri temsil gücünü yerine getiren ve
Bosna Hersek Federasyonu topraklarında kamu idaresinin faaliyeti (şubesi) alanında temsilci bir sendika statüsüne sahip olan
bir ülke. Bosna-Hersek Federasyonu İş Kanununa göre belirlenen
temsil gücü olan Bağımsız sendikalar, aşağıdakileri yapma hakkına sahiptir:
- Üyelerini işveren, makamlar, işveren dernekleri ve diğer kurumlar
ile hukuk konularında temsil etmek;
- Toplu pazarlık yapmak ve toplu sözleşmeleri yapmak;
- Devlet yetkilileri, işveren dernekleri ve sendikaların temsilcilerinden oluşan ikili ve üçlü toplantılara katılmak.
- Kanuna göre diğer haklar.
- Üyelerini, işverenden önce, işverenin kurallarına uygun olarak
temsil etme hakkı,
- Sendika organizasyonu ve faaliyetleri üzerine temsil.
Sendikamız, Public Service International (PSI) ve Avrupa Kamu
Hizmeti Sendikası (EPSU) üyesidir. BH'deki kamu yönetimi, günümüzün toplumsal, siyasi ve ekonomik zorluklarının dayattığı yeni
zorluklarla karşı karşıyadır. Bosna Hersek'teki kamu yönetimi reformu süreci, özellikle aşağıda belirtilen hususlarda vurgulanması
gereken bir dizi kısıtlayıcı unsur izlemektedir:

- Bosna Hersek devletinin karmaşık organizasyonu;
- Yönetimin "güvenli bir işveren" olduğu düşük düzeyde ekonomik
büyüme;
- Kamu yönetimi reformunu uygulamak için anlaşmaya varılmış
siyasi irade, fakat aynı zamanda uygulama açısından da genellikle
tamamen farklı bir yaklaşım;
Federasyonda Bağımsız Sendikalar Konfederasyonu'nun uzun
vadeli hedefi, özellikle Birliğin birliği açısından, Konfederasyonun
yanı sıra Belediye, Kanton seviyesinden Federasyona kadar olan
diğer sendikal yapılarda birliği korumaktır. Son olarak, Bosna
Hersek Bağımsız Sendika Birliği adına davetiniz teşekkür ediyorum ve bugün, burada bulunan tüm sendika delegasyonlarını selamlıyorum ve bu konferansın başarılı geçmesini diliyorum.
Bu sunumun bir sonucu olarak sizi BH'deki sendika selamlarıyla
selamlıyorum; "Biz birlikte güçlüyüz."

PECO GRUJOVSKİ
(MAKEDONYA YEREL YÖNETİMLER VE KAMU
İŞLETMELERİ ÇALIŞANLARI SENDİKASI GENEL
BAŞKANI)
Sayın Mahmut Arslan bizim eski ve samimi bir dostumuz.
Onunla tanışmanın gururunu ve mutluluğunu yaşamaktayım.
Sendikamıza yaptığı katkılar ve desteklerden ötürü de kıymetli
Genel Başkana ve Sendikasına teşekkür ediyorum. Sendikaların
birbirleri arasındaki iletişimi kuvvetlendirerek işbirliği yapması bizim için çok önemli bir gurur kaynağıdır.
İşçilerin haklarının korunması, iyileştirilmesi açısından sendikamızın çok büyük etkileri oldu. Yeni hükümet ile de ilişkilerimiz devam etmektedir. Toplu İş
Sözleşmelerinde istediğimiz hakları elde edeceğimizi umuyorum. Yaşasın Makedonya Türkiye dostluğu.

RAİMONDS JIRGENSONS
(LETONYA MERKEZİ, YEREL YÖNETİM VE
FİNANSAL KURUM ÇALIŞANLARI
SENDİKASI BAŞKAN YARDIMCISI)
Ben umuyorum ki gelecek yıllarda sendikamız ve
HAK-İŞ/HİZMET-İŞ arasında çok daha güçlü sendikal
ilişkiler kuracağız. Hayalleriniz, düşünceleriniz ve çalışmalarınız daim olsun.
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sosyal ve işçi ilişkilerinin düzenlenmesinde ve çalışanların meşru
menfaatlerinin federal düzeyde korunmasında etkili bir şekilde yer
almamızı sağlar.
Şubemiz düzeyinde şube ve toplu sözleşmelerin uygulanmasını,
özetlemek amacıyla yıllık toplantıları işveren temsilcileriyle düzenliyoruz. Sendika uzmanları, işçilerin, kamu çalışanlarının, belediye çalışanlarının ekonomik ve sosyal koşullarını analiz eder ve
tekliflerini yasa tasarılarına ekler. Diğer Rus sendikaları ile birlikte
ücretlerin yanı sıra ücret endeksleme için de çaba göstermektedir.
Tamamen bu çabalar, çalışanların sosyal koruma düzeyinin artmasına neden olmaktadır. Sosyal ortaklık süreci çerçevesinde, sendika, özellikle sosyal destek ve kamu çalışanlarının düşük ücret sorunu ile ilgili olduğunda, Rusya Federasyonu Başkanı ve Hükümetine
düzenli olarak hitap etmektedir. Sendikamızın çabaları sonucu,
2016-2018 yılları arasında Rusya Federasyonu Devlet memurluğunun temel kalkınma alanlarının gerçekleştirilmesinde “yol haritası”
hazırlanmıştır.

ELENA DARMENKO
(TÜM RUSYA KAMU VE DEVLET ÇALIŞANLARI
SENDİKASI BAŞKAN YARDIMCISI)
Tüm Rusya Devlet ve Kamu Hizmeti Çalışanları Birliği, 1990 yılında
kurulmuştur ve Rusya Federasyonu'nun tüm topraklarında meşru
işçi haklarının korunmasından sorumludur.
Bugün birliğin toplam üyeleri neredeyse bir milyondur. Sendikanın
yapısı, Rusya'nın her bir tüzel kişiliğinde yer alan Moskova ve bölgesel örgütler veya şubelerde yer alan karargâhı anlamına gelen
Rusya İcra ve Yasama organlarının yapısına benzer. Tamamen orada 78 bölgesel organizasyon ve 2 bölgeler arası organizasyon var.
Sendikamızın temel faaliyet alanı, sosyal ortaklığın geliştirilmesi ve
şube, bölgesel, bölgesel anlaşmalar sistemi ve özel kamu kurumu
düzeyinde toplu sözleşmeler yoluyla işçi ve insan haklarının korunmasıdır. Ve işçilerin haklarının korunmasının mevcut yüksek düzeyinin azaltılmasının önlenmesinde ana amacımızı görüyoruz. İş güvenliği ve sağlığının önceliklerimiz olduğunu da belirtmek gerekir.
Eylem Programında da belirtildiği üzere, önemli hedeflerden biri
işveren ve örgütleriyle müzakereleri ve sosyal ortaklığı güçlendirmek ve geliştirmek. Bu görevlerin gerçekleştirilmesi için, sendika ile
farklı Federal Bakanlıklar ve Ajanslar arasında imzalanan 13 şube
Anlaşması vardır. Bunlar arasında: Genel Savcılık Bürosu, RF Yüksek
Mahkemesi Adalet Departmanı, Federal Ceza Servisi, Acil Durumlar
Bakanlığı, Federal Gümrük Servisi, Uyuşturucu Kaçakçılığı Kontrolü
Federal Servisi, vb.
Rusya Federasyonu Başkanı, Hükümet Merkez Ofisi ve
RF ve Devlet Duma Federasyonu Konseyi'nde birincil
sendikal örgütler kurulmuştur. Etkin sosyal ortaklık
ilkesinin daha iyi gerçekleştirilmesi ve uygulanması
için, sendika, Çalışma ve Sosyal Koruma Bakanlığı ile
işbirliği yapmaktadır. Şube anlaşmasının temel rolü,
işgücünün ücretinin genel koşullarını, sosyal garantileri, tazminatları, azaltılmış ödemelerin tutarını ve
çalışma koşullarını belirlemektir.

Bölgesel örgütlerimiz aynı zamanda sosyal ortaklıklar alanında da
çok aktiftir. Yerel yürütme yetkilerinin temsilcileri ile düzenli toplantılar yapmakta ve çalışanların sosyal ve çalışma haklarını etkileyen
yerel kanun tasarılarının görüşülmesinde uzman olarak yer almaktadırlar. Üst düzey sosyal ortaklığın temel göstergelerinden biri,
sendika tarafından imzalanan toplu sözleşmelerin sayısı ve niteliğidir. Sendikamızda bu sayı 16.487’dir. Sendikalar tarafından gerçekleştirilen sosyal ortaklığın geliştirilmesi ve sendika üyeliğinin ve
kamu yararının artırılması amacıyla, bölgesel şubeler iş sağlığı ve
güvenliği, işçi hakları, çalışanların meşru haklarının korunması ile
ilgili temel seminerler ve yuvarlak masa toplantıları düzenlemektedir. Sendikanın, yerel ve federal idareci makamlarla yakın işbirliği
içinde, sosyal ortaklığı geliştirdiğini ve üyelerine daha iyi yaşam ve
çalışma koşulları sağladığını vurgulamak gerekir.
Bugün birliğin toplam üyeleri neredeyse bir milyondur. Sendikanın
yapısı, Rusya'nın her bir tüzel kişiliğinde yer alan Moskova ve bölgesel örgütler veya şubelerde yer alan karargâhı anlamına gelen
Rusya İcra ve Yasama organlarının yapısına benzer. Tamamen orada 78 bölgesel organizasyon ve 2 bölgeler arası organizasyon var.
Sendikamızın temel faaliyet alanı, sosyal ortaklığın geliştirilmesi ve
şube, bölgesel, bölgesel anlaşmalar sistemi ve özel kamu kurumu
düzeyinde toplu sözleşmeler yoluyla işçi ve insan haklarının korunmasıdır.

Sendikamız, 24 milyondan fazla Rus işçisini birleştiren Rusya Bağımsız Sendikalar Federasyonu'nun bir
üyesidir. Bu üyelik, Rus Üçlü Komisyonunun sosyal
ve ekonomik hakların düzenlenmesine ilişkin faaliyetlerine katkıda bulunma fırsatı vermektedir. Rusya Üç
Taraflı Komisyonu çerçevesinde sendikalar, işveren
örgütleri ve Rusya Federasyonu Hükümeti arasındaki
genel anlaşmalar düzenli olarak sonuçlandırılıyor. Bu,
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tin en önemli ilkeleri barış ve dayanışmadır, gönüllülük bu işin
anahtar rolüdür.

ELENA GRİGORIEVA
(TÜM RUSYA KAMU VE DEVLET ÇALIŞANLARI
SENDİKASI MOSKOVA BÖLGE BAŞKANI)
Bizler sadece sendikalıların haklarını değil sendikalarımızı da koruyoruz. HAK-İŞ ve HİZMET-İŞ’e bizleri davetlerinden ötürü teşekkür ederim. HİZMET-İŞ’e önümüzdeki yıllarda başarılar diliyorum.

AKİF MAMMADOV
(AZERBAYCAN SU TESERRİFATI İŞÇİLERİ
HEMKARLAR İTTİFAKI RESPUBLİKA KOMİTESİ
GENEL BAŞKANI)
Böyle bir kadroya sahip HİZMET-İŞ Sendikası’nın zirvedeki yerini
koruyacağından ve bunu sürdüreceğinden eminim.

FUAD GOLOS
(SIRBİSTAN-SANCAK BAĞIMSIZ NOVİ PAZAR
SENDİKASI GENEL BAŞKANI):
HİZMET-İŞ Sendikasına bizlere vermiş oldukları destekler için teşekkür ederim. Nice kırk yıllar diliyorum. Başkan Mahmut Arslan’a
ve bütün çalışanlarına çok teşekkür ederim.

ERMELİNDA LOKA
(ARNAVUTLUK KAMU HİZMETLERİ VE KAMU
İDARELERİ ÇALIŞANLARI SENDİKASI BAŞKAN
YARDIMCISI)

Konfederasyon binamızın yapımında bizlere destek olan HAK-İŞ
Konfederasyonu ve HİZMET-İŞ Sendikasına bize sunmuş oldukları
desteklerden dolayı teşekkür ederim.

ELSADIG KODİ GABRELDAR
(SUDAN-SWTUF KONFEDERASYONU GENEL
BAŞKAN YARDIMCISI)

Sendikamız adına dayanışma mekanizmalarının güçlendirilmesi
için verdiğiniz desteklerden dolayı minnettarız. Sendikal hareke-
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MOHAMMED OSMAN HAJİ ALİ
(SOMALİ-SCTU KONFEDERASYONU BAŞKANI)

Köklü bir sendikal geçmişi olan HZİMET-İŞ Sendikasının bütün
yöneticilerine ve üyelerine selamlarımı ve saygılarımı sunuyorum.
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Biz bugüne kadar karşılıklı ziyaretlerimiz ve ikili işbirliklerimiz neticesiyle ilişkilerimizi geliştirip güçlendirdik. Bundan sonra da bunun devam etmesini umut ediyorum.

OMAR FAROUK OSMAN
(SOMALİ-FESTU KONFEDERASYONU GENEL
SEKRETERİ)
FESTU adına siz değerli sendikacı dostlarımı selamlıyorum ve
HİZMET-İŞ’in 40. yılını kutlamak istiyorum. HİZMET-İŞ Kamu sektöründe aktif ve güçlü bir sendika olarak çalışmalarını sürdürmektedir. Bu nedenle Değerli Genel Başkan Mahmut Arslan’ı kararlı, cesur, tabanına sadık olmasından ve Sendikal hareketi tüm ülkeye
yayma çabasından ötürü tekrar kutlamak istiyorum. HAK-İŞ üyelerinin daha iyi bir yaşam için, inançlarının, hayallerinin, düşüncelerinin bir merkezidir. HAK-İŞ Türkiye’de işçi sınıfının maddi ve
manevi gelişimi için en büyük çabayı gösteren organizasyondur.
Burada bulunmamızın sebebi kamu çalışanlarını konuşmaktır.
Biliyoruz ki dünyanın her yerinde kamu çalışanları ülke refahının
kalbinde yer almaktadır. Eğer toplumlarımız daha iyi bir yaşam
sürüyorsa, yaşadıkları yerden zevk alıyorlarsa bu kamu çalışanları
sayesindedir. Eğitimimiz, güvenliğimiz, sağlığımız, suya kolay ulaşım kamu çalışanları tarafından sağlanmaktadır. Birçoğumuzun
ülkesinde, Hükümet, en büyük işveren konumundadır. Sendikalar
Hükümetlerinin diğer işverenler için iyi örnek ve model olmasını
beklemektedir. Hükümetlerimizden, fakirliğin sonlanması konusunda öncü olmasını ve çalışanların katılımında daha ilerleyici
tutum takınmasını beklemekteyiz.

İSAYAS YACOB
(ERİTRE KAMU HİZMETLERİ VE GENEL İŞLER
ÇALIŞANLARI SENDİKASI BAŞKAN YARDIMCISI)
HİZMET-İŞ’in kuruluşunun 40. yıldönümünü kutluyorum. Ayrıca,
çeşitli kamu hizmet sendikalarını önemli bir konuyu tartışmak

üzere bir araya getiren bu harika toplantıyı organize ettiği için
teşekkürlerimi sunuyorum. 1961'deki silahlı mücadelenin başlangıcından başlayarak Eritreli işçiler, yalnızca Eritre devriminin
başarısı için değil, aynı zamanda ulusun gelişimi için büyük bir
rol oynamıştır. Eritre Hükümeti, önemini kabul ederek, Eritre'nin
egemenliğine kavuşulduktan sonra 8/1991 İşçi Bildirgesi'ni derhal ilan etmiştir. Bildiri, işçilere örgütlenme ve sendika kurma
hakkını garanti eder. Ayrıca, sendikalara kendi anayasalarını hazırlamak, temsilcileri özgürce seçmek, olaylarını herhangi bir
müdahale olmadan yönetmek ve işverenlerle anlaşmalar yapmak gibi yetkilere ve sorumluluklara izin verir. Kurtuluştan sonra,
Eritre İşçilerin Ulusal Birliği (NUEW) kendini Eritre İşçilerin Ulusal
Konfederasyonu'na (NCEW) dönüştürmüş ve işçi haklarının ve
onurunun korunması için daha önemli rol oynamak için yeni yapısal değişiklikler yapmıştır.
Bunun içinde beş işçi federasyonu bulunmaktadır: Madencilik;
kimyasal maddeler; inşaat ve genel inşaat işleri. Taşımacılık ve iletişim. Servis sağlayıcıları. Yiyecek ve içecekler. Tekstil, deri ve müttefikler. 5 federasyonda toplam 30, 200 üyesi bulunan 168 firma
bulunmaktadır.
"Kaliteli Kamu Hizmetleri ve Sürdürülebilir Kalkınma" konusunu
ilgilendiren konuları ele almak üzere "HİZMET-İŞ Sendikası" tarafından düzenlenen seminer, tüm sendikal örgütler için en önemli
öneme sahiptir. Sendikal örgütlenme özgürlüğü gibi insanlık onurunu korumak için sendikalar her zaman önemli bir rol oynamıştır; sürdürülebilir kalkınma için temel insan hakları ve ön şart olan
örgütlenme, toplu sözleşme ve toplu eylem hakkı. Nitekim sürdürülebilir kalkınma, 1991'de ülkenin bağımsızlığının başlangıcından bu yana Eritre Hükümeti'nin başlıca endişesidir. Kabul edilen
strateji, kamu ve özel sektörün sürdürülebilir kalkınma için aktif
ve dinamik rolünü vurgulamaktadır. Bu forumda sağlanan fırsatlardan yararlanmak için sadece eğitim ve ömür boyu öğrenme
de dahil olmak üzere geçiş yapılmasını gerektiriyor. Sorunlu bir
dünya bağlamında, işçi örgütlerinin barış ve istikrar için taahhüdü
özellikle önemlidir. NCEW, semineri amaçlanan hedeflere ulaşmak için yeni ve umut verici perspektifler açmada enstrümantal
olmasını umuyor.

EL TAYYİB ABID
(SUDAN İDARE, KAMU HİZMETLERİ VE TURİZM
ÇALIŞANLARI SENDİKASI BAŞKAN YARDIMCISI)
Sayın Genel Başkanı biz Sudan’da konuk etmiştik. Şimdi o bizi
burada konuk ediyor. 40. Yıl inşallah hayırlara vesile olacaktır. İkili
işbirliği anlaşmamızdan ve bunun gerekliliklerini yapmaktan dolayı çok mutluyuz.

Hizmet-İş 153 2018/I-II

49

40. YIL ÖZEL

MOHAMMED HAMZEH
(İRAN SU VE ELEKTRİK İŞÇİLERİ SENDİKASI
TEMSİLCİSİ)

HAMMAM ALMAAYTHAH
(ÜRDÜN BELEDİYE ÇALIŞANLARI SENDİKASI
BAŞKANI)

Biz komşuyuz ve komşular kardeştir. Biz Türkiye’yi çok seviyoruz. Konfederasyon Genel Sekreterimizin Türk işçilerine selamlarını getirdim. HİZMET-İŞ’i 40. yılından dolayı tebrik ediyorum. Bizleri de mutluluğunuza
ortak edip davet ettiğiniz için büyük memnuniyet duyuyoruz.

Değerli kardeşim HAK-İŞ/HİZMET-İŞ Başkanı Mahmut Arslan Bey’e
saygı ve hürmetlerimi sunuyorum. Büyük bir memnuniyetle ve
mutlulukla davetinizi kabul etmiş bulunmaktayım. 40. yıldönümünüzde burada olan birisi olarak bütün başarılarınızı yakından
görme fırsatı edindim. Bu 40 yıllık geçmişin ne denli şanlı bir geçmiş olduğuna şahit oldum. Eğer sizlerin samimiyeti, azmi olmasaydı bunları gerçekleştirmeniz de mümkün olmazdı.

SAMİR A. A. SHTAIWI
(FİLİSTİN KAMU HİZMETLERİ ÇALIŞANLARI
SENDİKASI-KONFEDERASYON BAŞKAN YARDIMCISI)
HAK-İŞ/HİZMET-İŞ Genel Başkanı Sayın Mahmut Arslan’a selamlarımı sunmak istiyorum. Türk halkına ve devletine teşekkür etmek istiyorum. Bizleri davet ettiğiniz için teşekkür etmek istiyorum. Filistin
hala İsrail’in işgali altındadır. Bu konuda Türkiye’nin tutumları her
zaman Filistin davasının yanındadır. Bizler dost olarak gördüğümüz HAK-İŞ/HİZMET-İŞ’in başarılarının her zaman devam etmesini
isteriz. Filistin halkının, Kudüs’ün selamını sizlere iletiyorum. Afrin
operasyonunda teröristlere karşı Türk ordusuna başarılar diliyoruz.
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LASSAAD ABID
(TUNUS OTT KONFEDERASYONU GENEL SEKRETERİ)
Sayın Mahmut Arslan’ı bizleri buraya davet ettikleri için selamlıyorum. HİZMET-İŞ’in 40. yılında dünyanın dört bir yanından sendikacıları hep bir araya getirdikleri için teşekkür ediyorum. Sendikamız
adına, Türkiye’ye hak yolundaki çabalarından ötürü çok teşekkür
ederiz. Afrin’de teröristlere karşı savaşan kahraman Türk ordusunun yanında olduğumuzu ifade ediyorum.

EL MOSTAFA ACHKER
(FAS YEREL YÖNETİMLER ÇALIŞANLARI SENDİKASI
BAŞKAN YARDIMCISI)
Öncelikle, şahsım adına, Fas'ta bulunan UNTM Konfederasyonuna
bağlı Yerel Yönetimler Çalışanları Sendikası adına, 15 Temmuz darbesini püskürtmek için hayatını feda eden tüm Türk halkını, başta
HAK-İŞ VE MEMUR'SEN'in tüm üyelerini selamlayıp kutluyorum.
HİZMET-İŞ'in 40. Kuruluş yıldönümüne bize davet ettiğiniz için teşekkür eder, başarılılar diliyorum. 2016 yıllında iki sendika arasında
imzalanan işbirliği anlaşması çerçevesinde tecrübelerimizi, birikimlerimizi ve ortak eğitim programlarımızı yapmayı hedefliyoruz.

SİMON ANCHAVER
(NİJERYA BİRLEŞİK KAMU İŞLETMELERİ, MEMUR,
TEKNİKER VE DİNLENME HİZMETLERİ ÇALIŞANLARI
SENDİKASI BAŞKAN YARDIMCISI)
Türk halkı ve HAK-İŞ/HİZMET-İŞ ailesi tarafından çok iyi karşılandık. Çok misafirperver bir sevgi ile muhatap olduk. Nijerya’dan ve
sendikalı arkadaşlarımızın sizlere selamlarını getirdik.

MOHAMMED AHMED SALECK
(MORİTANYA YEREL YÖNETİMLER SENDİKASI VE
CNTM KONFEDERASYON GENEL BAŞKANI)
HAK-İŞ ve HİZMET-İŞ Genel Başkanı Sayın Mahmut Arslan’a selamlarımı sunmak istiyorum. Aramızdaki sıkı işbirliğinin daha da güçlenerek devam edeceğini biliyorum. İkili işbirliği anlaşmalarımız çerçevesinde karşılıklı sendikal ziyaretlerimiz oldu. Çeşitli protokoller
imzaladık ve bu protokoller adım adım hayata geçirildi ve bu çalışmalar devam ediyor. Ben HAK-İŞ/HİZMET-İŞ’e teşekkür ediyorum.

ELİMANE DIOUF
(SENEGAL BAĞIMSIZ SU ÇALIŞANLARI SENDİKASI
GENEL SEKRETERİ)
40. yılında hep bir arada olduğumuz HİZMET-İŞ’e teşekkür ederim.
HİZMET-İŞ ile 2000 yılından beri önemli çalışmalar sürdürmekteyiz. Bu çalışmaların devam etmesi için elimizden gelen gayreti göstereceğiz. Aynı zamanda şunu da ifade etmek istiyorum.
Türkiye bir halk ve devletten oluşuyor. Türkiye, Filistin mücadelesinde bir lider gibi davrandı ve ona göre hareket etti. Türkiye’yi ve
HAK-İŞ/HİZMET-İŞ’i seviyoruz.
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MOULAY ABDELOUAHAD
(FAS BELEDİYE ÇALIŞANLARI VE KAMU HİZMETLERİ
SENDİKASI BAŞKAN YARDIMCISI)
HAK-İŞ/HİZMET-İŞ Sendikasının Başkanı Mahmut Arslan şahsında
tüm arkadaşlarımızı tebrik ediyorum. Bizlerle olan dayanışmanız ve
destekleriniz için sizlere teşekkür ediyorum. Sizlerle aynı düşünceleri paylaşıyor ve aynı sorunlara karşı mücadele veriyoruz. Taşeron konusunda gösterdiğiniz mücadeleyi takdir ediyor ve örnek alıyoruz.

ZAHRAN MOHAMED NASSOR
(TANZANYA-ZANZİBAR SAĞLIK ÇALIANLARI
SENDİKASI GENEL BAŞKANI)

Şu anda hükümetimizin yapmak istediği su özelleştirmesine karşı
mücadele ediyoruz. HAK-İŞ/HİZMET-İŞ ile suyun özelleştirilmesine karşı mücadelede de benzerlik taşıyoruz.

OWERE USHER WILSON
(UGANDA KAMU HİZMETLERİ SENDİKASI BAŞKANI)

Kıymetli Mahmut Arslan Beyefendiye bizleri buraya davet ettiği
için hem kendi adıma hem de sendikam adına teşekkür ederim.
Sendikal mücadele anlamında 40 yılda çok şey yapan HİZMET-İŞ
Sendikasını kuruluş yıldönümünde tebrik ediyorum. Yılsonu yapacağımız genel kurulumuzda Mahmut Arslan ve ekibini aramızda
görmekten memnuniyet duyarız.
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DOMİNİQUE MARIE
(MAURITIUS YEREL YÖNETİMLERİ ÇALIŞANLARI
SENDİKASI BAŞKANI)

40. yıldönümünüz vesilesi ile burada olmaktan büyük memnuniyet duyuyorum. HAK-İŞ/HİZMET-İŞ’in Somali’de yapmış olduğu
büyük dayanışma örneğini gururla karşılıyorum. HAK-İŞ/HİZMETİŞ’ten işçilerle birlikte büyük dayanışma ve emek mücadele verdiği için gurur duyuyorum.
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LYDİA KARUNGİ
(UGANDA KAMU HİZMETLERİ SENDİKASI UZMANI)
Değerli Genel Başkan Mahmut Arslan sizleri bu programı düzenlediğiniz kutluyor ve bizlere bu fırsatı verdiğiniz için teşekkürlerimi sunuyorum. Uganda kamu hizmetleri ile bazı bilgiler vermek istiyorum.
Bizler Uganda’da kamu hizmetlerinde örgütlü bir sendika olarak
daima kamu hizmetlerinin devlet eliyle verilmesini savunmaktayız
fakat ülkemizde hükümet özelleştirmeye daha eğilimli olarak hareket etmektedir. Ülkemizin %80 i tarım sektöründe çalışmakta bu
nedenle gıda sendikalarının yoğunluğu daha fazladır. Kamu sektöründe çalışanların sayısı bu nedenle bir hayli az olduğunu söyleyebiliriz. Özellikle eğitim özelleştirilmiş bulunmaktadır ve kamunun
bu eğitim kurumlarına katkısı çok azdır. Kar amacıyla çalışan bu kurumlar eğitim kalitesinin günden güne düşmesine yol açmaktadır.
Fakat sendika olarak biz öğretmenlerimizin çıkarlarını korumakla
yükümlüyüz ve verdiğimiz mücadele sonucu maaşlarda %100 zam
yapılmıştır. Bu büyük bir başarıdır. Diğer bir kamu hizmeti Suyu ele
alacak olursak üzüntüyle belirmek gerekir ki sadece %45 arıtılmış
suya erişim sağlayabilmekte. Bu alanda daha çok çalışılması gerek-

de sizleri Malawi’de ağırlamaktan büyük onur duyacağız. Sonsuza
kadar dayanışma içerisinde olacağız.

EDWİN FRANCİS KONGOLO
(TANZANYA YEREL YÖNETİM İŞÇİLERİ SENDİKASI
YÖNETİCİSİ)
HİZMET-İŞ’in 40. yılını tebrik ediyorum. HİZMET-İŞ sendikasının
tüm yönetici ve üyelerine bizleri ülkenizde ağırladığınız ve davet
ettiğimiz için teşekkür ederim. Bizim için, HİZMET-İŞ gerçekten bir
okul, bir dershane gibi ilim, kalkınma ve işçilerin hakları ile ilgili
neler yapabileceğimizi öğrendiğimiz bir yer oldu.

KİNGSLEY ZULU
(ZAMBİA YEREL YÖNETİM İŞÇİLERİ SENDİKASI
GENEL SEKRETERİ)
mektedir.

FOSTER MATAKALA
(ZAMBİYA ULUSAL KAMU HİZMETLER ÇALIŞANLARI
SENDİKASI BAŞKAN YARDIMCISI)

HAK-İŞ/HİZMET-İŞ üyelerinin Türkiye’nin istiklali için 15
Temmuz’da yaptıkları, bu esnada oynamış oldukları rol büyük bir
başarıdır. 40. yılını kutlayan HİZMET-İŞ’i kutluyorum.

Bizim sendikamız birçok paydaşla birlikte çalıştı bu güne kadar.
Şunu belirtmek istiyorum ki; HİZMET-İŞ Sendikası’nın bize sağladığı destek her zaman çok büyük oldu.

TONNEY CHIPHWANYA
(MALAWİ SU İŞÇİLERİ SENDİKASI GENEL
SEKRETERİ)
Sayın Genel Başkan’ın izni ile bundan sonra ben Türk’üm demek
istiyorum. Bizleri buraya davet ettiğiniz için çok teşekkür ederiz. Biz
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SENDİKAMIZ 8 ÜLKEDEN 8 SENDİKA İLE
İŞBİRLİĞİ PROTOKOLÜ İMZALADI

Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 25 Ocak 2018 tarihinde
Sendikamızın 40. Kuruluş Yıldönümü etkinlikleri ve “Kaliteli Kamu
Hizmetleri ve Sendikal Haklar Aracılığıyla Sürdürülebilir Kalkınma”
konferansı için aramızda bulunan 28 ülke 34 sendikadan 70 sendikacı konuk ile toplantıda bir araya geldi.
Toplantıya Genel Başkanımız Mahmut Arslan’ın yanı sıra, Kurucu
ve Onursal Genel Başkan Hüseyin Tanrıverdi, Genel Başkan
Yardımcısı ve Genel Başkan Vekilimiz Av. Hüseyin Öz, Genel
Başkan Yardımcılarımız Mehmet Keskin, Halil Özdemir ve Celal
Yıldız, Genel Sekreter Ali Rıza Yılmaz ile 28 ülke (Arnavutluk,
Azerbaycan, Bahreyn, Bosna-Hersek, Cezayir, Eritre, Fas, Filistin,
İran, Kongo, Kosova, Kuveyt, Litvanya, Makedonya, Malavi,
Mauritius, Moritanya, Nijerya, Rusya, Senegal, Sırbistan, Somali,
Sudan, Tanzanya, Tunus, Uganda, Ürdün ve Zambiya) 34 sendikadan 70 konuk sendikacı katıldı.
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Toplantıda 8 ülkeden 8 sendika ile işbirliği protokolü imzalandı.
İkili işbirliği protokolü HAK-İŞ Konfederasyonu ve HİZMET-İŞ Sendikası
Genel Başkanı Mahmut Arslan ile Bosna-Hersek Federasyonu Kamu
Görevlileri ve İşçileri Sendikası, Letonya Cumhuriyeti Merkezi Devlet
ve Yerel Yönetim Çalışanları Sendikası, Arnavutluk Kamu İdareleri
Çalışanları Sendikası, Filistin Kamu Hizmetleri Çalışanları Sendikası,
Tunus İşçiler Konfederasyonu, Tanzanya Zanzibar Kamu ve Sağlık
Çalışanları Sendikası, Mauritius Yerel Yönetimleri Çalışanları
Sendikası ve Tanzanya Yerel Yönetim İşçileri Sendikasının genel başkan ve temsilcileri arasında imzalandı.
Protokollerin metninde tarafların bağımsız sendikacılığın gelişimine katkı sunmak, sendikal hak ve özgürlükler temelinde emekçiler
için makul yaşam ve çalışma koşulları sunulmasına ve bölgelerinde ve uluslararası alanda olumlu gelişmelerin önünü açacak kü-
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resel bir anlayışın tesisine katkı sunmak konularında mutabakata
varıldığına yer verildi.
HAK-İŞ Konfederasyonu ve HİZMET-İŞ Sendikası Genel Başkanı
Mahmut Arslan, ikili işbirliği imza töreninde yaptığı konuşmada,
dünyadaki bütün sendikalarla kurumsal ilişkileri geliştirmeyi ve
ortak projeler içinde yer almayı önemsediklerini belirtti.
Arslan, “HİZMET-İŞ Sendikamızın organize ettiği “Uluslararası,
Kaliteli Kamu Hizmetleri ve Sendikal Haklar Aracılığıyla

Sürdürülebilir Kalkınma” konferansına 28 ülkeden 34 sendika katıldı. Bunların pek çoğuyla ikili işbirliği anlaşmamız bulunmaktadır. Konferansa katılan 8 yeni sendikayla daha protokol imzaladık.
Böylece Avrupa, Afrika, ve Asya’dan, işkolumuzda faaliyet gösteren
55 sendika ile protokol imzalamış bulunuyoruz. HAK-İŞ ve HİZMETİŞ olarak, emek adına ulusal ve uluslararası alanda yeni bir anlayışı geliştirmek ve yerleştirmek istiyoruz. İşbirliği protokollerimizin
ülkemiz ve dünyanın tüm emekçileri için hayırlı sonuçlar doğurmasını temenni ediyorum” dedi.
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İkili işbirliği
protokollerinin
imzalanmasının
ardından karşılıklı
hediye takdimi yapıldı.
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1 MAYIS - ADANA

1 MAYIS’TA EMEĞİN SESİ
ÇUKUROVA’DAN YÜKSELDİ
ADANA ON BİNLERCE HAK-İŞ'LİNİN COŞKUSUNA SAHNE OLDU
1 Mayıs Uluslararası Birlik, Mücadele ve Dayanışma Günü’nü on
binlerce emekçi ve vatandaşın katılımıyla Adana’da coşku, heyecan, sevinç ve yeni umutlarla kutladık.
“Daha Çok Örgütlenme, Daha Güçlü HAK-İŞ” ve “Ücretlerdeki Vergi
Yüküne Hayır” talepleriyle gerçekleştirilen kitlesel 1 Mayıs kutlaması, Adana İstasyon Meydanı’nı dolduran on binlerin coşkusuna
sahne oldu.
Konfederasyonumuz HAK-İŞ, HİZMET-İŞ Sendikamız ve tüm üye
sendikalarıyla ve on binlerce işçi üyesiyle birlikte kutlamaların yapıldığı meydanı hınca hınç doldurdu. Kutlamalara kadını-erkeği,
yaşlısı-genci, engellisi binlerce Adanalı yoğun ilgi gösterdi.
Emekçiler, HAK-İŞ’in 1 Mayıs’ı Adana’da kitlesel olarak kutlamasının sevincini davul-zurnalar, halaylar, oyun havaları, türküler, şarkılar ve şiirlerle paylaştılar.
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Mitinge, Adana ve çevre illerden katılan on binlerce HAK-İŞ’li
emekçi, HAK-İŞ ve Türkiye sevdalısı vatandaşlar, Genel Başkanımız
Mahmut Arslan, HAK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı ve 1 Mayıs Tertip
Komitesi Başkanı Mehmet Şahin, HAK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı
A. Cengiz Gül, HAK-İŞ Konfederasyonu Genel Sekreteri Dr. Osman
Yıldız, Sendikamız HİZMET-İŞ Kurucu ve Onursal Genel Başkanı
Hüseyin Tanrıverdi, Genel Başkan Vekilimiz Av. Hüseyin Öz, Genel
Başkan Yardımcılarımız Halil Özdemir, Mehmet Keskin ve Celal
Yıldız, Arnavutluk BSPSH Konfederasyonu Genel Başkanı Gezim
Kalaja, AK Parti Adana Milletvekili Necdet Ünüvar ve HİZMETİŞ Sendikamız başta olmak üzere, Konfederasyonumuz HAKİŞ’e bağlı Öz Büro-İş, Çelik-İş, Öz Finans-İş, Öz Gıda- İş, Öz-İş, Öz
Orman-İş, Öz İplik-İş, Öz Sağlık-İş, Öz Taşıma-İş, Öz Güven-Sen,
Oleyis, Öz Ağaç-İş, Enerji-İş, Liman-İş, KKTC Kamu-Sen, Medya-İş,
Öz Toprak-İş, Öz İletişim-İş, Öz Petrol-İş, Öz İnşaat-İş ve Öz Madenİş Sendikalarımızın on binlerce üyesi katıldı.
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1 MAYIS’A EN YOĞUN KATILIMI “HİZMET-İŞ”
SAĞLADI
Miting alanı folklor ekibinin yöresel halk oyunları ile görsel bir şölene sahne oldu. On binlerce emekçi Adana İstasyon Meydanı’nı
hınca hınç doldurarak kutlama coşkusuna katıldı.
Mitingde HİZMET-İŞ Sendikamız tarafından gösterilen yoğun katılım dikkat çekti.
HİZMET-İŞ Sendikamız, Genel Başkan Yardımcımız Halil Özdemir’in
koordinatörlüğünde, 52 şubemizden gelen 15 bini aşkın üyemizle
en yüksek katılımı göstermiş oldu.

TÜM ŞEHİTLERİMİZ İÇİN KUR’AN-I KERİM OKUNDU
Program, şehitlerimiz için 1 dakikalık saygı duruşu ve ardından
İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı.

Vatan uğrunda korkusuzca can veren tüm şehitlerimiz için okunan
Kur’an-ı Kerim tilaveti tüm işçiler tarafından huşu ve sessizlik içinde
saygıyla dinlendi.

GENEL BAŞKANIMIZ ARSLAN, ON BİNLERCE
EMEKÇİYİ COŞKUYLA KUTLADI
Açılış konuşmasının ardından alana seslenen HAK-İŞ Genel Başkanı
Mahmut Arslan, Adanalıları ve tüm katılımcıları coşkuyla selamladı.
Arslan, Adanalılara “Yürekleri Toroslar kadar yüce, Çukurova
kadar engin, Aziz yol arkadaşlarım” şeklinde hitap etti. Arslan,
“Bugün buradan, İstasyon Meydanı’ndan; tarih boyunca bir ana
gibi 72 milleti kucaklayan, barındıran, doyuran, emek kapısı, bereketli topraklar diyarı Adana’dan sesleniyoruz. Emekçilerin diyarı
Adana’dan bütün dünyaya, ülkeme selam olsun” dedi.
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“1 MAYIS’I, HER YIL FARKLI BİR İLDE KUTLAMA
KARARI ALDIK”

“HAY MARKET ANITI’NA, HAK-İŞ LEVHAMIZI
ASTIK VE ADIMIZI SONSUZA KADAR YAZDIRDIK”

1 Mayıs’ın 1886 yılında Şikago’da işçilerin 8 saat çalışma talepleri
ile başlayan; insan onuruna yakışır çalışma isteğinin ve en önemlisi hak ve emek mücadelesinin adı olduğunu vurgulayan Arslan,
“Tüm dünya emekçileri 132 yıldır bugünü Birlik, Mücadele ve
Dayanışma Günü olarak kutlamaktadırlar. Biz de HAK-İŞ olarak;
ülkemizde 1 Mayıs’ı, adına yakışır bir şekilde kutlamak için her yıl
farklı bir ilde kutlama kararı aldık. Bu nedenle, 2011’de Taksim’de,
2012’de Ankara’da, 2013’te Karabük’te, 2014’te Kayseri’de, 2015’te
Konya’da, 2016’da Sakarya’da ve 2017’de Erzurum’daydık. Bugün
ise Adana’dayız, tüm Türkiye’de alanlardayız” diye konuştu.

HAK-İŞ’in ve bağlı sendikalarının başarılı, örnek çalışmaları ve
emek mücadelesinde ön sıralarda yer almasından dolayı geçen
yıl Şikago’ya davet edildiğini ve Şikago’da 1 Mayıs’ın başlangıç
noktası olan Hay Market Anıtı’na, HAK-İŞ levhasının asıldığını, bu
sayede HAK-İŞ adının sonsuza kadar yazıldığını hatırlatan Arslan,
“Buradan tüm dünya emekçilerinin 1 Mayıs Birlik, Mücadele ve
Dayanışma Günü’nü yürekten kutluyorum. İnsanca yaşamak için,
evine ekmek götürebilmek için, namerde muhtaç olmamak için
işyerlerinde en ağır şartlarda çalışırken hayatlarının baharında iş
kazalarında kaybettiğimiz emekçi kardeşlerimizi rahmetle, minnetle anıyorum” ifadelerini kullandı.
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“TAŞERON EMEKÇİ KARDEŞLERİMİZİN
KADROLARI HAYIRLI OLSUN”
Arslan, “Geçen yıl 1 Mayıs’ta Erzurum’da ‘Taşeron işçilere kamuda
kadro istiyoruz’ diyerek hep beraber haykırdık. Mevsimlik ve geçici işçilerimizin sorunları çözülsün dedik. Özel sözleşmeli personel
statüsünü asla kabul etmediğimizi ifade ettik. Bugün 1 Mayıs’ta
Adana’dan onurla ve gururla sesleniyoruz. Taşeron işçilere kadro
mücadelesini birlikte kazandık. Kamuda çalışan taşeron emekçi
kardeşlerimizin kadroları hayırlı olsun. Ayrıca, 5 ay 29 gün çalışan
geçici ve mevsimlik işçilerimiz de artık 9 ay 29 güne kadar çalışabilme yolu açıldı. HAK-İŞ’e inandınız, HAK-İŞ’e güvendiniz. Bizler de
güveninizi boşa çıkarmadık. Bu başarı hepimizin başarısıdır. Bu kut-

sal ve zorlu mücadelede bize yol arkadaşı oldunuz. Bizimle bu kutlu
yürüyüşe çıktınız. Bize inandınız, bize güvendiniz. Birlikte yorulduk,
birlikte başardık. Hükümetimiz, 1 milyona yakın taşeron işçisini
kadroya almakla, ‘Küresel Kapitalizme Karşı Devlet Küçülmelidir’
diyenlere karşı büyük bir meydan okuma gerçekleştirmiştir. Taşeron
emekçisi kardeşlerimizin kadroya geçirilmesi ve geçici ve mevsimlik
işçilerimizin çalışma sürelerinin uzatılması konularının ilk başından
beri yakın takipçisi olan, çalışma hayatının en büyük reformunu
gerçekleştiren, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan
başta olmak üzere, Başbakanımız Sayın Binali Yıldırım’a, Çalışma
Bakanımız Sayın Jülide Sarıeroğlu’na, Maliye Bakanımız Sayın Naci
Ağbal ile hükümetimizin bütün üyelerine, tüm milletvekillerimize ve
emeği geçen herkese gönülden teşekkür ediyoruz” dedi.
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KADROYA GEÇEN İŞÇİLERDEN DAHA FAZLA
ÇALIŞMA SÖZÜ

“KUDÜS VE MESCİD-İ AKSA’DAN ASLA
VAZGEÇMEYECEĞİZ”

Alanı dolduran on binlerce emekçiye seslenen Arslan, “Taşeronlar
kadro alırsa çalışmaz diyenlere karşı daha çok çalışacağımıza,
daha fazla gayret göstereceğimize söz veriyor musunuz?” diye sordu. Alanı dolduran on binlerce emekçi de Arslan’ın bu çağrısına
‘Evet, daha fazla çalışacağız’ şeklinde söz verdi.

ABD’nin Büyük Elçiliğini Kudüs’e taşıma kararını lanetlediklerini
ve asla kabul etmediklerini belirten Arslan, “Üç dinin kutsal şehri
Kudüs’e yönelik alınan, tek taraflı kararları asla kabul etmiyoruz.
Kudüs ve Mescid-i Aksa’dan asla vazgeçmeyeceğiz. İstanbul neyse
Konya, Bursa, Ankara neyse Kudüs de odur. Emperyalist Amerika
ve Siyonist İsrail Hükümetinin kirli ve şeytani planlarını asla kabul
etmeyeceğiz. Uluslararası Filistin ve Kudüs’e Destek Sendikalar
Birliği Başkanı olarak bütün dünyayı bu oldu bitti karara karşı mücadeleye çağırıyoruz” diye konuştu.

KİT’lerde çalışan işçilerin kapsam dışı kaldığını hatırlatan Arslan,
“Kadroya geçemeyen bütün taşeron işçilerimizin haklarını elde
etmesi ve sorunlarının çözümü yolunda mücadelemize kararlılıkla devam edeceğiz. Kiralık araç, hastane bilgi yönetim sisteminde
çalışanlar, kadroya geçemedi. Kadroya geçemeyen arkadaşlarımız için yeniden mücadeleye başlayacağız. Biz taşeron işçilerimizin yanında yer aldık. Bu mücadeleyi yeniden başlatıyoruz.
Başarımızı unutmayacağız, eksikliklerimiz için çalışacağız” ifadelerine yer verdi.
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“HAK İŞ, DARBELERE KARŞI SARSILMAZ BİR
İNANÇLA DİRENECEKTİR”
12 Eylül Darbecileri gibi 28 Şubat Post Modern Darbecilerinin de
yargı önüne çıkarılıp cezalandırılmalarını önemsediklerini dile getiren Arslan, “Bu karar eksik ve yetersizdir. 28 Şubat’ın sürecinin
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sivil uzantılarına dokunulmamıştır. Ülkemizin ve milletimizin tekrar bu karanlık müdahale dönemlerini bir daha yaşamamasını temenni ediyoruz. HAK İŞ, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra
da darbelere karşı sarsılmaz bir inançla direnecektir.” sözlerine yer
verdi. Arslan, 15 Temmuz hain darbe girişimi konusuna da değinerek, “Hain darbe girişimini asla unutmadık. Unutturmayacağız.
Hainlerin davalarının biran önce sonuçlandırılmasını ve hainlerin
en ağır şekilde cezalandırılmasını istiyoruz” dedi.

“HAK-İŞ, HER ZAMAN DEMOKRASİDEN YANA
TAVIR ALMIŞTIR”
2017 yılında yapılan 16 Nisan Referandumuna Türkiye’de istikrarın sağlanması için ‘EVET’ deme kararı aldıklarını bildiren
Arslan sözlerine şöyle devam etti: “Halk oylaması sürecinde ‘40
günde, 40 ildeyiz’ temasıyla “Anayasa Değişikliğine Tam Destek,
Geleceğimiz İçin Evet” sloganıyla yola çıkmıştık ve anayasa değişikliğini milletimize en doğru şekilde anlatmak için yoğun bir çaba
sarf etmiştik. Biz her zaman demokrasiden, gelişmeden yana taraf
olduk. Olmaya da devam ediyoruz. Bildiğiniz üzere meclisimiz 24
Haziran’da erken seçim yapılacak. Türkiye yeni bir hükümet sistemine geçiyor.

Bütün üyelerimizi ve bütün vatandaşlarımızı sandığa gitmeye ve
oy kullanmaya davet ediyoruz. Özellikle, 24 Haziran seçimleri sonrası hükümetin ilk görevlerinden biri yeni bir sivil anayasa hazırlanması çalışmaları olmalıdır. Buradan 24 Haziran için milletimize
bir çağrım var. 24 Haziran’da milli iradeyi, demokrasiye
sahip çıkın.”

"Kadroya
HAK-İŞ, her zaman demokrasiden yana tavır alARSLAN, HAK-İŞ’İN TALEPLERİNİ
mıştır. Daha özgür, daha demokratik, daha
geçemeyen
SIRALADI
katılımcı yönetim sistemlerini benimsemiştir.
bütün taşeron
Arslan, HAK-İŞ’in taleplerini şöyle sıraladı:
Türkiye’nin belirsizlikleri bir an evvel aşması
işçilerimizin haklarını
“Ülkemizde ücretlerden kesilen vergi yükü çok
gerekmektedir. Bu nedenle 24 Haziran seelde etmesi yolunda
fazladır. Vergi toplamadaki temel ilke az kazaçimleri Türk demokrasi tarihinin en önemli
mücadelemize
nandan
az, çok kazanandan çok almak olmaseçimlerinden biridir. Milletimiz basireti, vakararlılıkla
devam
lıdır.
İşçinin
eline geçen net ücret yüksek vergi
tanseverliğini ortaya koyup sandığa gidecektir.
edeceğiz"
tarifeleri
nedeniyle
yılbaşından yılsonuna kadar
HAK-İŞ olarak 24 Haziran’da gerçekleşecek seçimgiderek
erimektedir.
Bu
yüzden ağır vergi yükleri için
lerin ülkemiz, vatanımız ve milletimizin iradesi ve
HAK-İŞ
olarak
yeni
bir
çalışma
başlattık. İşçinin hele ki
kararlılığıyla olum"lu sonuçlanacağını umut ediyoruz.
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ülkemizde ne yazık ki çok düşük.
Sendikal örgütlenmenin önündeki
engellerin kaldırılmasını, örgütlenen işçilerin işten çıkarılmamasını
istiyoruz. Örgütlülüğün daha geniş
tabana yayılmasını istiyoruz. Hep
birlikte daha çok örgütlenmeli,
ülkemize yakışan sendikalaşma
oranlarına bir an evvel ulaşmamız
gerekmektedir.

asgari ücret ile çalışıyorsa ilave bir yükün altında girmesi doğru
değildir. Bu yüzden ısrarla bir kez daha söylüyoruz ki, ücretlerdeki
ağır vergi yükü kaldırılmalıdır. Bunun yerine, daha adil ve emekçiden yana bir vergi sistemi uygulanmalıdır. Kadınların, gençlerin,
emeklilerin ve işsizlerin sorunları var. Bu sorunların çözülmesini
istiyoruz. Örgütlenme sorunumuz var. Sendikalaşma oranları
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Canımızı yakan iş kazaları var. İş
kazalarında daha çok canımız yanmasın istiyoruz. Ülkemizdeki milli
istihdam seferberliğinin başarılı olmasını ve işsizlik rakamlarının tek
haneli rakamlara indirilmesini istiyoruz. İstihdam temelli kalkınma
politikaları oluşturulsun istiyoruz.
Kıdem tazminatı fonu kurulmasını
istiyoruz. Çalışanların kıdem tazminatından, işverenin inisiyatifine
bırakılmadan yararlanmasını istiyoruz. Çocuk işçiliği mücadele yılı olarak kabul edilen 2018 yılında
bu sorunun çözülmesini istiyoruz. Enflasyon rakamlarının aşağı
seviyelere inmesi, kişi başına düşen milli gelirin artması, daha iyi
ücret seviyelerinin belirlenmesini istiyoruz. Emekçiler olarak ücret
artışlarında, enflasyon kadar zam dayatmasına hayır diyoruz.
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Büyüyen gelişen Türkiye’den emekçiler daha fazla pay alsın diyoruz. Kayıtdışı istihdamın azaltılmasını, insan onuruna yakışmayan, güvencesiz çalışma sisteminin sona erdirilmesini, daha
iyi bir sosyal güvenlik sisteminin oluşturulmasını istiyoruz. Teşvik
mekanizmalarında sendikalı işyerlerine öncelik verilmesini istiyoruz. Sosyal diyalogun etkin işletilmesi, birlikte çalışma kültürünün
yaygınlaştırılmasını istiyoruz. Ücretlilerin milli gelirden aldığı payın artırılmasını, ekonomik büyümeden ve refah artışından hak
ettiğimiz payı istiyoruz. İnsanı merkeze alan, daha adil ve sürdürülebilir bir dünya ve Türkiye ekonomisi istiyoruz. Annelik hakkının
korunmasını, kreş ihtiyacının karşılanmasını istiyoruz. Gençlerin
eğitim, staj, işe giriş ve istihdam imkânlarının geliştirilmesini istiyoruz. Engellilerin toplumsal yaşama etkin bir şekilde katılımının
sağlanmasını istiyoruz. Ülkemize sığınan bütün göçmen kardeşlerimiz için uygulanabilir, sürdürülebilir, ulusal ve uluslararası politikaların geliştirilmesini istiyoruz.”

ARSLAN, TÜM EMEKÇİLERİ HAK-İŞ’TE
ÖRGÜTLENMEYE ÇAĞIRDI
Adana’dan sendikasız olan tüm emekçilere seslenen Arslan,
“HAK-İŞ olarak, buradan, bu meydandan haykırıyoruz, sesimizin
duyulmasını istiyoruz. Örgütsüz, sendikasız, sahipsiz olan tüm
kardeşlerimize sesleniyorum: “Ne olursan ol, yine gel”, “Örgütlü
ol, Sendikalı ol, HAK-İŞ’li ol” diyorum. Emeğin ve emekçilerin
önündeki bütün engellerin kalkmasını, örgütlenmenin önünün

bir an önce açılmasını istiyoruz. Alın teriyle ekmeğini kazanan bütün emekçi kardeşlerimizi, Adana’dan, 1 Mayıs alanından, bir kez
daha sendikalı olmaya davet ediyorum. Sizin sorunlarınızı çözecek, olumlu bir sendikal inşayı sadece HAK-İŞ ile yapabilirsiniz.”
şeklinde konuştu.

“1 MAYIS’IN MÜCADELE, GÜÇ VE RUHUNU
GELECEĞE TAŞIMAK İÇİN BURADAYIZ”
HAK-İŞ 1 Mayıs Tertip komitesi adına konuşan HAK-İŞ Genel
Başkan Yardımcısı Mehmet Şahin, “1 Mayıs bir hesaplaşma günü
değil, gerginliklerin yaşandığı bir gün olmaktan çıkarılıp bir bayram havası içinde kutlanan, çalışanların sorunlarının gündeme
taşındığı ve çözümlerin bulunduğu gün olmalıdır. Bugün hep
beraber omuz omuza, 1 Mayıs mücadele güç ve ruhunu, geçmiş
on yıllardan geleceğe taşımak için buradayız. Emeğimize, barışa,
demokrasiye, kazanımlarımıza sahip çıkmak için buradayız” dedi.
HAK-İŞ’in uzun zamandır gündemimizde olan taşeron şirketlerde çalışan tüm işçiler kadroya alınsın diye büyük mücadeleler
verdiklerini belirten Şahin, “Geçici ve mevsimlik işçilerin çalışma
sürelerinin uzatılmasını sağladık. Taşeron ve mevsimlik işçiler
olarak sendikalara üye olma ve toplu iş sözleşmesi yapma ve fazla çalışma hakkını elde ettik. Bu vesile ile Cumhurbaşkanımıza,
Başbakanımıza, Çalışma Bakanımıza, Maliye Bakanımıza, hükümetimizin bütün üyelerine, tüm milletvekillerimize ve emeği geçen herkese gönülden teşekkür ediyoruz” diye konuştu.
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1 MAYIS BİLDİRİSİ OKUNDU
HAK-İŞ 1 Mayıs bildirisi Mert Tezer, Fewen Zevdiye Assefa, Zeynep
Gündoğan, Semra Petlaca, Ahmed Halfaya tarafından okundu.
Mitingde konuşan HAK-İŞ İl Adana İl Başkanı Abdurrahman Yücel,
Adana İstasyon Meydanını dolduran tüm emekçileri selamlayarak
bütün işçilerin 1 Mayıs Uluslararası Birlik, Mücadele ve Dayanışma
Gününü kutladı.

Mitingde ayrıca Kırıkkale’den mitinge katılan HAK-İŞ üyesi bir işçinin okuduğu şiir alandaki emekçiler tarafından büyük bir coşkuyla
karşılandı.
Adana İstasyon Meydanındaki 1 Mayıs Uluslararası Birlik, Emek
ve Dayanışma Günü programı, işçilere karanfil dağıtılması, beyaz
güvercinlerin gökyüzüne salıverilmesi ve konfetilerin saçılmasıyla
birlik, beraberlik ve kardeşlik duyguları içinde sona erdi.

Yücel, “Taşeron sorunu büyük ölçüde çözüldü, ancak mücadelemiz bitmedi, eksik kalan hususlarla ilgili HAK-İŞ olarak mücadelemiz devam edecek; bu işçiler sendikasız ve sahipsiz kalmayacaktır. Sizler bize güvendiğiniz müddetçe bizler de sizin başınızı öne
eğdirmeyeceğiz” ifadelerini kullandı.

ARNAVUTLUK BSPSH GENEL BAŞKANI GEZİM
KALAJA KONUŞMA YAPTI
Arnavutluk BSPSH Genel Başkanı Gezim Kalaja miting alanını dolduran emekçileri selamlayarak tüm işçilerin 1 Mayıs Uluslararası
Birlik, Mücadele ve Dayanışma Gününü kutladı. “Arnavutluk halkı
olarak kardeş bildiğimiz Türk halkını çok seviyoruz” diyen Kalaja,
Türkiye’nin yaşadığı 15 Temmuz darbe girişimine değindi. Kalaja,
“Türkiye ve Türk halkını yenecek, başını eğecek, dünyada hiçbir
güç yoktur. Biz bu safta hep birlikte olacağız ve ülkelerimizin özgürlük ve demokrasisi için savaşacağız. Yaşasın 1 Mayıs, yaşasın
Türk halkı” diye konuştu.

72

Hizmet-İş 153 2018/I-II

Hizmet-İş 153 2018/I-II

73

1 MAYIS - ADANA

74

Hizmet-İş 153 2018/I-II

Hizmet-İş 153 2018/I-II

75

1 MAYIS - ADANA

76

Hizmet-İş 153 2018/I-II

Hizmet-İş 153 2018/I-II

77

1 MAYIS - ADANA

78

Hizmet-İş 153 2018/I-II

Hizmet-İş 153 2018/I-II

79

1 MAYIS - ADANA

80

Hizmet-İş 153 2018/I-II

Hizmet-İş 153 2018/I-II

81

1 MAYIS - ADANA

82

Hizmet-İş 153 2018/I-II

Hizmet-İş 153 2018/I-II

83

1 MAYIS - ADANA

84

Hizmet-İş 153 2018/I-II

Hizmet-İş 153 2018/I-II

85

BAŞKANLAR KURULU

HİZMET-İŞ GENİŞLETİLMİŞ BAŞKANLAR
KURULU TOPLANDI
Sendikamız HİZMET-İŞ
Genişletilmiş Başkanlar
Kurulu 17 Nisan 2018
tarihinde Ankara’da Genel
Başkanımız Mahmut Arslan
başkanlığında toplandı.

HAK-İŞ/HİZMET-İŞ Sendikamızın Genişletilmiş Başkanlar Kurulu
toplantısı 17 Nisan 2018 tarihinde Ankara’da, Genel Başkanımız
Mahmut Arslan başkanlığında, Kurucu ve Onursal Genel Başkan
Hüseyin Tanrıverdi, Sendikamız Genel Başkan Vekili Av. Hüseyin
Öz, Genel Başkan Yardımcıları Mehmet Keskin, Halil Özdemir ve
Celal Yıldız, Genel Sekreter Ali Rıza Yılmaz, Genel Merkez Denetim
ve Disiplin Kurulu üyeleri, Şube ve İl Başkanları ve Yönetim Kurulu,
Bölge Başkanları, Genel Başkan Danışmanları, Genel Sekreter
Yardımcıları ve Genel Merkez uzmanlarının katılımıyla gerçekleştirildi.
Genişletilmiş Başkanlar Kurulunda, taşeron işçilerin kamu kurumlarının sürekli işçi kadrolarına, belediye şirketlerinde ise işçi statüsüne geçirilmesine ilişkin yeni süreç değerlendirildi.

“TAŞERON EMEKÇİLERİN İNSANCA YAŞAMALARI
İÇİN MÜCADELE EDİYORUZ”
Genişletilmiş Başkanlar Kurulunda konuşan Genel Başkanımız
Mahmut Arslan, taşeron sorununun çözümünde gelinen süreç, 28
Şubat Postmodern darbesi ile Kudüs hakkında değerlendirmelerde
bulundu.

HAK-İŞ’in taşeron sorununun çözümü noktasında verdiği mücadele ve sabır ile bugünlere gelindiğini kaydeden Arslan, “Biz taşeron
işçilerin insanca yaşamaları için mücadele ettik. Mücadelemiz ve
sabrımız bizi bugünlere kadar taşıdı” dedi.

“KADROYLA BİRLİKTE VERİMLİLİK VE KALİTE DE
ARTACAKTIR”
Kamudaki taşeron işçilerin kadro almasında HAK-İŞ’in çalışmalarının etkili olduğunu vurgulayan Arslan, sözlerini şu şekilde sürdürdü:
“Belediyelerde olduğu gibi kamuda da bizim önerilerimiz model
alındı. İlk olarak ÖSP’ye karşı çıktık. Sayın Cumhurbaşkanımıza,
kadro verilirse taşeron emekçilerin geleceklerinden endişe duymayacaklarını, dolayısıyla verimliliğin ve kalitenin artacağını ifade
ettik. HAK-İŞ bir şey öneriyorsa bunun içini doldurur. 2 Nisan’dan
sonraki süreçle ilgili de bir çalışma yaptık. Bundan sonra da sorunlara karşı sürdürülebilir çözümler ortaya koyacağız”

28 ŞUBAT’A DESTEK VERENLERDEN HESAP
SORULSUN
Arslan, 28 Şubat Postmodern darbesine açık ya da dolaylı olarak
destek veren herkesten hesap sorulmasını istedi. 28 Şubat sürecinde olup bitenlerin unutulduğunda benzer operasyonların tekrar
yapılacağını belirten Arslan, “Bir kısım örgütler 28 Şubat’a destek
verdiler. Bunlardan en önemlisi 5’li çete idi. Bu çete içerisinde yer
alan örgütlerin bugünkü başkanlarıyla bir sorunumuz yok. O gün o
kurumların başındakiler milletten özür dilemeliler, açıkça tavır koymalılar. Biz 28 Şubat’ın bütün taraflarının hesap vermesini istiyoruz.
HAK-İŞ olarak bunun arkasında duracağız” diye konuştu.
HAK-İŞ’in 28 Şubat’ta gösterdiği demokratik duruştan dolayı ağır
cezalar ödediğini belirten Arslan, 1998 yılında Ankara Büyükşehir
Belediyesindeki üyelerimizin istifa ettirilmesini örnek gösterdi.
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“FİLİSTİN VE KUDÜS KONUSUNDA ÖNCÜLÜK
YAPACAĞIZ”
HAK-İŞ Genel Başkanlığının yanında Uluslararası Kudüs ve Filistin’e
Destek Sendikalar Birliği’nin Başkanlığı görevini de yürütmekte olduğunu anlatan Arslan, Başkanlar Kurulu üyelerinden Filistin sorununa daha fazla duyarlılık gösterilmesi talebinde bulundu. Arslan,
“Filistin ve Kudüs konusunda öncülük yapacağız. Filistin davası bizim davamızdır. Orası mübarek bir beldedir. Filistin’e ve dolayısıyla
Kudüs’e, 450 yıldan fazla bu topraklara hizmet etmiş bir millet olarak borcumuz var. Dualarımız ve imkanlarımızla Filistinlilere destek
olacağız” şeklinde konuştu.

YÖNETİM KURULU ÜYELERİMİZ VE
UZMANLARIMIZ SUNUM YAPTI
Başkanlar Kurulunun öğleden sonraki bölümünde Sendikamız
Genel Başkan Vekili Av. Hüseyin Öz, I. Hukuk Müşaviri Oğuz Aksoy
taşeron işçilerin kadroya geçişlerinde gelinen süreç ile ilgili sunum
yaptılar.
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HABERLER

BAŞKANLAR KURULUMUZDAN
ÇALIŞMA BAKANI SARIEROĞLU’NA
TAŞERON TEŞEKKÜRÜ

Genel Başkanımız Arslan, Sendikamız Genişletilmiş Başkanlar
Kurulu üyeleri ile birlikte Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı
Sarıeroğlu’nu ziyaret etti.
Konfederasyonumuz HAK-İŞ ve Sendikamız HİZMET-İŞ Genel
Başkanı Mahmut Arslan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide
Sarıeroğlu’nu ziyaret ederek, taşeron konusundaki büyük değişim
ve reform dolayısıyla kendisine teşekkür etti. Arslan, taşeron düzenlemesinin dışında kalanlar ve bu düzenleme sırasında yaşanan
sorunları içeren bir raporu da Sarıeroğlu’na sundu.
Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 17 Nisan 20018 tarihinde
Sendikamız HİZMET-İŞ Genişletilmiş Başkanlar Kurulu üyeleri ile
birlikte Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu’nu
ziyaret etti.

düzenlemesinin dışında kalanlar bulunduğunu belirterek. “Büyük
fotoğrafı görüyor ve teşekkür ediyoruz. Ama eksiklikler için de yeni
bir yol haritası oluşturduk. Bu sorunu çözmek için de bir mücadele gerçekleştireceğiz. Kadro dışı kalan arkadaşlarımız mahzun
olmasın, umutsuzluğa kapılmasın. Bizim onlarla birlikte sonuna
kadar mücadele edeceğimizi bilsinler. Biz onlar için varız. HAK-İŞ’e
güvensinler” dedi.
Arslan, taşeron düzenlemesinin dışında kalanlar ve bu düzenleme sırasında yaşanan sorunları içeren bir raporu da Sarıeroğlu’na
sundu.
Sarıeroğlu, Genel Başkanımız Arslan ve beraberindekilere ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti.

Taşeron işçilerin kadroya alınmasıyla çalışma hayatında büyük bir
reformun gerçekleştirildiğini ifade eden Arslan, Türkiye tarihinde daha önce bu kadar büyük reformları yaşamadık. Batılılar ve
küresel güçler sermayenin serbestçe dolaşabilmesi için ‘kamuyu
küçültün’ ‘kamu hizmetlerini özelleştirin’ çağrısında bulunuyorlar. Taşeron işçilerin kadroya alınması Sayın Cumhurbaşkanımız
Recep Tayyip Erdoğan, Sayın Başbakanımız Binali Yıldırım,
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımız Sayın Jülide Sarıeroğlu,
Maliye Bakanımız Sayın Naci Ağbal ve hükümetimizin bütün küresel güçlere karşı bir meydan okumasıdır. Büyük bir reforma imza
atılmıştır. Bu nedenle teşekkürlerimizi iletiyoruz” dedi.
Arslan, sosyal tesislerde çalışan, hastane bilgi yönetimi sisteminde
çalışan, KİT’lerde çalışanlar başta olmak üzere maalesef taşeron
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ARSLAN: “TAŞERONDA ZORU BAŞARDIK”
Sendikamız HİZMET-İŞ ve Konfederasyonumuz HAK-İŞ Genel
Başkanı Mahmut ARSLAN, “Taşeron sorununda zoru başardık!
Taşeron çalışanların ve üyelerimizin kadroları hayırlı olsun” dedi.
Genel Başkanımız; 696 Sayılı KHK düzenlemesi ile gerçekleştirilen
taşeron işçilerin 2 Nisan 2018 tarihi itibariyle kadroya alınması
hakkında yaptığı açıklamada şu değerlendirmelerde bulundu:
“HAK-İŞ olarak 2007 yılında örgütlenme sürecini başlattığımız taşeron işçilerin kadro mücadelesini 2014 yılında yeni bir aşamaya
taşımış ve 81 ilden Ankara’ya davet ettiğimiz binlerce taşeron işçinin katılımıyla büyük bir kampanya başlattık. Taşeron şirketlerde
çalışan işçilerin kadro sorununun çözümü için sendikal örgütlülüğünü sağlamak gerektiğini ortaya koymuş ve fiilen taşeron şirketlerde çalışan tüm emekçilerin kadro mücadelesini başlatmıştık.
Verilen büyük mücadeleler sonucunda, taşeron emekçi arkadaşlarımız kadrolarına kavuşmuş bulunmaktadır. Taşeron sorununda
zoru başardık! Taşeron çalışanların ve üyelerimizin kadroları hayırlı olsun!
Kuşkusuzdur ki; bu başarı büyük HAK-İŞ ailesinin başarısıdır.
Taşeron emekçisi kardeşlerimizin devlet tarafından istihdam edilerek kadroya alınmaları, iş barışı ve iş verimliliğine önemli ölçüde
katkı sağlayacaktır.
Kadro hakkını elde etmiş tüm taşeron çalışan arkadaşlarımızın
verdiği güven, güç ve heyecanla ülkemizin her noktasında örgütlenmemizi yoğunlaştırıp, tüm emekçilerin umudu olmaya devam
edeceğiz.

HAK-İŞ Konfederasyonu olarak “Taşeron işçilerin tamamı’’ diye
yola çıktık. Hükümetimiz gelinen noktada bazı konularda kapsamı
genişletirken, KİT’ler gibi bir konuda beklenmedik bir kısıtlamaya
gitti.
Kamuoyu şunu bilmelidir ki; KİT’lerde çalışan taşeron işçilerimizin
haklarını elde etmesi ve sorunlarının çözümü yolunda mücadelemize kararlılıkla devam edeceğiz.
Ancak, fotoğrafın büyüğüne bakmak gerektir. Hükümetimiz, 1
milyona yakın kamu işçisini kadroya almakla, “Kapitalizme karşı”
“Devlet Küçülmelidir” diyenlere karşı büyük bir meydan okuma
yapmıştır.
Bu vesile ile taşeron emekçisi arkadaşlarımıza kadro verilmesi için
konunun ilk başından beri yakın takipçisi olan Cumhurbaşkanımız
Sayın Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere, Başbakanımız
Sayın Binali Yıldırım’a, Çalışma Bakanımız Sayın Jülide
Sarıeroğlu’na, Maliye Bakanımız Sayın Naci Ağbal ile hükümetimizin bütün üyelerine, tüm milletvekillerimize ve emeği geçen herkese içtenlikle teşekkür ediyoruz.
Bu süreçte bizimle birlikte yürüyen, bize inanan ve güvenen tüm
taşeron emekçilerimize kadrolarının hayırlı olmasını diliyor, aileleriyle aydınlık ve bereketli yarınlar diliyoruz.
Bu vesile ile kapsam dışında kalarak kadroya geçirilemeyen arkadaşlarımızın, durumlarının tekrar değerlendirilerek kadroya geçirilmesini talep ve temenni ediyoruz.”
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İSTATİSTİK

HİZMET-İŞ YİNE
TÜRKİYE’NİN
EN BÜYÜK İŞÇİ
SENDİKASI

2

T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nca her yıl Ocak ve
Temmuz aylarında iki kez yayınlanan Sendika İstatistikleri tebliği, 31.1.2018 tarih ve 30318 sayılı resmi Gazete’de “6356 sayılı
Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu gereğince, işkollarındaki işçi sayıları ve sendikaların üye sayılarına ilişkin 2018 Ocak ayı
istatistikleri hakkında tebliğ” başlığıyla yayınlandı.
Geçtiğimiz dönemde (Temmuz 2017) 206 bin 592 üye ile Türkiye’nin
en büyük işçi sendikası olan sendikamız HİZMET-İŞ, bu dönemde
üye sayısını 44 bin 530 artırarak ülkemizde faaliyet gösteren 164
sendika arasında 251 bin 122 üyesiyle (% 21,6) yine Türkiye’nin en
büyük işçi sendikası oldu.

Üye sayımız 251 bin 122
20 No.lu Genel İşler İşkolunun, Konfederasyonumuz HAK-İŞ’in
de en büyük sendikası olan HİZMET-İŞ, işkolunda faaliyet gösteren Türk-İş/Belediye-İş ve Disk/Genel-İş’le arasındaki farkı daha
da açtı. Genel İş’in üye sayısı 66.861, Belediye-İş’in üye sayısı ise
63.015,’de kaldı. Genel İşler İşkolunda, en yakın sendika ile arasında fark (Genel-İş) 184 bin 261 olarak gerçekleşti.
DÖNEMLER HALİNDE HİZMET-İŞ’İN ÜYE SAYISI
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1

3

Genel İş kolunda çalışan 1 milyon 46 bin 832 işçinin 251 bin 122’si
yâni % 23,99’u sendikamız HİZMET-İŞ üyesi bulunuyor.

HAK-İŞ, ikinci büyük konfederasyon..
Söz konusu istatistiklerde, Temmuz 2017-Ocak 2018 döneminde
üye sayısını 70 bin 735 artıran Konfederasyonumuz HAK-İŞ’in üye
sayısı ise 615 bin 301’e yükselmiştir.
HAK-İŞ’e bağlı sendikalar, üye sayısı itibariyle şöyle sıralanıyor:
SIRA

SENDİKANIN ADI

2018 / II

1

HİZMET -İŞ

251.122

2

ÖZ BÜRO-İŞ

47.122

3

ÇELİK -İŞ

44.149

4

ÖZ FİNANS -İŞ

37.506

5

ÖZ GIDA -İŞ

33.590

6

ÖZ-İŞ

32.270

7

ÖZ İPLİK -İŞ

29.136

8

ÖZ SAĞLIK-İŞ

26.492

9

ÖZ ORMAN -İŞ

24.349

10

ÖZ GÜVEN-SEN

23.283

11

ÖZ TAŞIMA -İŞ

22.344

12

OLEYİS

14.322

13

ÖZ AĞAÇ -İŞ

10.539

2013/I

51,079

% 7,79

2013/II

53,145

% 7,10

2014/I

57,900

% 7,47

14

ENERJİ -İŞ

6.686

2014/II

83,076

% 9,61

15

LİMAN -İŞ

4.542

16

MEDYA -İŞ

2.570

17

ÖZ TOPRAK -İŞ

1.873

18

ÖZ İLETİŞİM -İŞ

1.082

19

ÖZ PETROL -İŞ

905

20

ÖZ İNŞAAT-İŞ

864

21

ÖZ MADEN -İŞ

463

22

FUTBOL -SEN

92

TOPLAM

615.301

2015/I

101,378

% 11,88

2015/II

139,553

% 14,86

2016/I

162,150

% 18,28

2016/II

164,259

% 17,07

2017/I

186,750

% 20,38

2017/II

206.592

% 21,60

2018/I

251.122

% 23,99
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Sendikamız Hizmet-İş'in Üye Sayısındaki Değişim Dönemi: 2013/1 - 2018/1
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HAK-İŞ’e bağlı 8 sendika işkolunda birinci…

na, HAK-İŞ mensuplarına gönülden teşekkür ediyoruz.

Gıda Sanayi işkolunda örgütlü bulunan Öz Gıda-İş Sendikası,
Taşımacılık işkolunda örgütlü bulunan Öz Taşıma-İş Sendikası,
Sağlık ve Sosyal Hizmetler işkolunda örgütlü bulunan Öz Sağlıkİş Sendikası, Ağaç ve Kağıt İşkolunda örgütlü bulunan Öz Ağaç-İş
Sendikası, Avcılık, Balıkçılık, Tarım ve Ormancılık işkolunda örgütlü bulunan Öz Orman-İş sendikası, Basın, Yayın ve Gazetecilik işkolunda örgütlü bulunan Medya-İş Sendikası, Konaklama ve Eğlence
İşleri işkolunda bulunan OLEYİS Sendikası kendi işkollarında birinci olmuşlardır.

HAK-İŞ olarak, yürüttüğümüz yaygın ve etkin örgütlenme çalışmamızın neticesinde elde ettiğimiz bu başarıyı son derece önemli buluyoruz. Bize inanan ve güvenen emekçi kardeşlerimize teşekkür
ediyoruz. Bütün emekçilere ulaşma mecburiyetimizin sorumluluğu ve bilincini taşıyan HAK-İŞ Konfederasyonu olarak, elde ettiğimiz bu başarıyı yeni hedefler için bir başlangıç olarak görüyoruz.
Çünkü açıklanan istatistikler, toplam 13 milyon 844 bin 196 işçinin
sadece yüzde 12.38’ine denk gelen 1 milyon 714 bin 397 bininin
sendikalara üye olduğunu göstermekte ve bize yeni sorumluluklar
yüklemektedir. Bu nedenle HAK-İŞ Konfederasyonu olarak, sendikasız bütün çalışanları sendikalarımızda örgütlenmeye davet
ediyoruz.

ÖZ ORMAN-İŞ; işkolu liderliğini 99 yeni üye ile güçlendirdi. ÖZ
GIDA-İŞ; işkolu liderliğini 199 kişi artırarak sürdürdü. ÖZ TAŞIMA-İŞ;
işkolu liderliğini 995 yeni üye ile güçlendirdi. ÖZ SAĞLIK-İŞ; işkolu
liderliğini 4 bin 486 yeni üye ile sürdürdü. OLEYİS; üye sayısını 2
bin 49 kişi artırarak işkolunda liderliğe ulaştı. ÖZ AĞAÇ-İŞ; işkolu
liderliğini 137 yeni üye ile sürdürdü. MEDYA-İŞ; işkolu liderliğini 119
yeni üye ile sürdürdü.

Toplam İşçilerin % 12,38’i Sendikasız…
ÇSGB istatistiklerine göre ülkemizde toplam kayıtlı işçi sayısı 13
milyon 844 bin 196’dır. Bu sayının sadece yüzde 12,38’i yani, 1 milyon 714 bin 397’si sendikalıdır. Diğer bir deyişle toplam işçilerin %
87,62’si, yâni her 100 kişiden 88’i sendikasızdır.

Arslan: “HAK-İŞ Çalışanların güvenini kazanmaya
devam ediyor!”
Genel Başkanımız ARSLAN, 2018 yılı birinci dönem sendikal istatistiklere ilişkin yaptığı değerlendirmede şunları söyledi:
“Türkiye’de ve Dünya’da emeğe; özgürlüğe, insan haklarına ve demokrasiye yönelik her türlü negatif unsur karşısında dik durmanın
gereğine inanan HAK-İŞ Konfederasyonu olarak, işçilerin takdirini
kazanmaya devam etmekten ve istikrarlı bir şekilde büyümemizi
sürdürmekten büyük memnuniyet duyuyoruz.
Çalışma hayatının, toplumun ve uluslararası sendikal hareketin
önemli ve etkin bir aktörü olan HAK-İŞ Konfederasyonu olarak,
bize inanan ve güvenen emekçi kardeşlerimize teşekkür ediyoruz.
Bu başarılara ulaşmamızda emeği geçen, yaygın ve etkin bir şekilde örgütlenme çalışmaları yürüten, HAK-İŞ’e gönül veren, mücadelesini onurlu ve ilkeli bir şekilde sürdüren tüm HAK-İŞ teşkilatı-

“Amacımız, sendikasız bütün çalışanlara
ulaşmak!”
Ülkemizin tüm emekçilerinin HAK-İŞ’in kararlı, net ve taviz vermeyen duruşuna ve mücadelesine inandığını biliyoruz. Çünkü
onların derdi bizim derdimiz, onların sevinci bizim sevincimizdir.
Erdemli, adil ve insan onuruna yakışır bir sendikacılık için bütün
işkollarında çalışan işçi kardeşlerimizi HAK-İŞ’e, Sendikalarımıza
üye olmaya davet ediyoruz.
HAK-İŞ Konfederasyonu olarak, kamuda çalışan taşeron işçilerin
kadroya alınması konusunda uzun yıllardır verdiğimiz mücadele
başarılı bir şekilde sonuç vermiştir. Türkiye, kamuda ve yerel yönetimlerde taşeron düzenlemesine son vererek çalışma hayatında
büyük bir reforma imza atmış ve yeni bir dönemin kapılarını açmıştır. Bu konuda büyük katkıları olan başta Cumhurbaşkanımız
Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Başbakanımız Sayın Binali Yıldırım,
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımız Sayın Jülide Sarıeroğlu
ve tüm bakanlarımıza teşekkür ediyoruz. Taşeron işçilerin örgütlenmesi konusunda uzun yıllardır mücadele eden HAK-İŞ
Konfederasyonu olarak, şuana kadar sendikalara üye olmayan
bütün taşeron işçileri sendikalarımıza üye olmaya bir kez daha
davet ediyoruz.
Türkiye’nin en büyük işçi sendikası olan Hizmet-İş Sendikamız ve
sektöründe lider olan diğer Sendikalarımız ile barajı geçen tüm
sendikalarımızı yürüttükleri başarılı çalışmalardan dolayı tebrik
ediyoruz. Yeni dönemde bütün sendikalarımızın daha da güçleneceğine inanıyoruz.”
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İSRAİL VE ABD’Yİ PROTESTO ETTİK
Genel Başkanımız Mahmut
Arslan, ABD’nin Kudüs
kararını kınamak için
İsrail Büyükelçiliği ve ABD
Büyükelçiliği önünde basın
açıklaması yaptı.

HAK-İŞ, ABD’nin Telaviv elçiliğini Kudüs’e taşımasını ve sonrasında
İsrail’in sivil Filistinlilere yönelik vahşi saldırısını İsrail Büyükelçiliği
Rezidansı ile ABD Büyükelçiliği önünde yaptığı basın açıklamalarıyla protesto etti.
Terör devleti İsrail’in Filistinlilere yönelik katliamlarını protesto etmek ve mazlum Filistinlilere destek vermek için eylem yaptıklarını
belirten Arslan, “Filistin ve Gazze halkıyla dayanışma içerisinde olmak için buradayız. İsrail’in ve işbirlikçisi ABD’nin Filistin’de yaptığı katliamları kınıyoruz. Filistinli kardeşlerimize sesleniyoruz, yeise
düşmesinler, vazgeçmesinler direnişe ve mücadeleye devam etsinler. Biz onlarla beraberiz ve mutlaka kazanacağız. Zafer bizimdir”
dedi.
Konfederasyonumuz HAK-İŞ ve Sendikamız HİZMET-İŞ Genel
Başkanı Mahmut Arslan, HAK-İŞ Yönetim Kurulu üyeleri, Genel
Başkan Vekilimiz Av. Hüseyin Öz, Genel Başkan Yardımcılarımız
Mehmet Keskin, Halil Özdemir ve Celal Yıldız, Genel Sekreterimiz
Ali Rıza Yılmaz, Ankara şubelerimizin başkan ve yönetim kurulu
üyeleri, Konfederasyonumuz HAK-İŞ’e bağlı sendikaların başkan

ve yönetim kurulu üyeleri ile binlerce HAK-İŞ üyesi 17 Mayıs 2018
tarihinde İsrail’in Filistinlilere yönelik katliamlarını protesto etmek
ve mazlum Filistinlilere destek vermek amacıyla “Hepimiz Yastayız,
Kudüs İçin Ayaktayız” sloganıyla İsrail Büyükelçiliği Rezidansı ile
ABD Büyükelçiliği önünde buluştu.
Eylemde “Müslüman Uyuma, Kardeşine Sahip Çık”, “Katil İsrail
Filistin’den Defol”, “Kudüs’e Selam Direnişe Devam”, “Katil İsrail
Hesap Verecek” sloganları atıldı.

ARSLAN: “FİLİSTİN VE GAZZE HALKIYLA
DAYANIŞMA İÇİNDEYİZ”
İsrail ve ABD elçilikleri önünde yaptığı açıklamalarda, protesto eylemini, terör devleti İsrail’in Filistinlilere yönelik katliamlarını protesto
etmek ve mazlum Filistinlilere destek vermek için yaptıklarını belirten Arslan, “Filistin ve Gazze halkıyla dayanışma içerisinde olmak
için buradayız. İsrail’in ve işbirlikçisi ABD’nin Filistin’de yaptığı katliamları kınıyoruz. Filistinli kardeşlerimize sesleniyoruz, yeise düşmesinler, vazgeçmesinler direnişe ve mücadeleye devam etsinler.
Biz onlarla beraberiz ve mutlaka kazanacağız. Zafer bizimdir” dedi.

“ABD’NİN BÜYÜKELÇİLİĞİ KUDÜS’E TAŞIMASI
PROVOKASYONDUR”
ABD’nin, Tel Aviv Büyükelçiliğini Büyük Felaketin yıldönümünde
Kudüs’e taşıma kararını bir provokasyon olarak değerlendiren
Arslan, şunları kaydetti:
“Bu davranış uluslararası topluma meydan okumadır. Ey Amerika!
Sen elçiliğini Kudüs’e taşıyabilirsin, ama bizler bu kararı asla kabul
etmeyeceğiz, sizi orada meşru görmeyeceğiz. Filistin’i işgal edebilirsiniz, zaaflarımızdan yararlanabilirsiniz, Filistin’e hükmedebilirsiniz,
ama asla Filistin’i ve Kudüs’ü teslim alamayacaksınız. Filistin bağımsız oluncaya kadar, mücadelemizi sürdüreceğiz.”
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“BUGÜNDEN İTİBAREN HER PLATFORMDA İLK
GÜNDEMİMİZ FİLİSTİN OLACAK”
Gerçekleştirilmekte olan eylemin HAK-İŞ için bir milat olduğu belirten Arslan, “Bugünden itibaren her platformda ilk gündemimiz
Filistin olacaktır. Bunu bütün imkanlarımızı kullanarak diğer sivil
toplum örgütleriyle beraber yapmaya çalışacağız.

“KARANLIK NE KADAR ÇÖKMÜŞSE BİLİNİZ Kİ
ZAFER YAKINDIR”

“FİLİSTİN MÜCADELESİNİ KENDİ MÜCADELEMİZ
OLARAK GÖRÜYORUZ”
HAK-İŞ’in aynı zamanda Uluslararası Kudüs ve Filistin’e Destek
Sendikalar Birliği’nin başkanlığını yürüttüğünü de hatırlatan Arslan,
hem birlik hem de HAK-İŞ olarak Filistin mücadelesini kendi mücadeleleri olarak gördüklerini kaydetti.
HAK-İŞ’in Filistin davasını her zaman savunduğunu ve başkenti
Kudüs merkezli bir Filistin devleti kurulana kadar Filistinlilerle dayanışma içinde olmaya devam edeceklerini ifade eden Arslan, HAKİŞ’in 700 bin üyesiyle, Kudüs merkezli bir Filistin devleti için katkı
vermeye devam edeceğini söyledi.

Arslan, İsraillilerin ortaya koyduğu 70 yıllık mücadelenin başarıya ulaşması için yeni bir aşamaya geçildiğine işaret etti. Arslan,
“Katliamlar, zulümler ne kadar artmışsa, karanlık ne kadar çökmüşse biliniz ki zafer yakındır. İsrail’in saldırılarına devam etmesi,
ABD’nin buna sessiz kalması ve bütün dünyaya küstahça meydan
okuması sonlarının geldiğini göstermektedir” dedi.

FİLİSTİN MESELESİ TÜM DÜNYANIN SORUNUDUR
Filistin meselesinin sadece Müslümanların, Arapların sorunu olmadığını, bütün insanlığın sorunu olduğunu belirten Arslan,
Filistinlilere “Sakın mahsun olmayın, sakın ümitsizliğe kapılmayın,
sakın endişeye kapılmayın sizinle beraberiz. Sadece Türkiye değil,
sadece İslam dünyası değil, bütün insanlık sizinle beraberdir. Zafer
yakındır, zafer inananlarındır” diye seslendi.

ULUSLARARASI ÖRGÜTLERE ÇAĞRI

Genel Başkanımız Mahmut Arslan tarafından yapılan açıklama sonrasında, İsrail Büyükelçiliği Rezidansı ile ABD Büyükelçiliği önüne
siyah çelenk bırakıldı.

Arslan, İsrail’in terör, baskı, adaletsizlik, zulüm ve yaptığı soykırıma
karşı bütün insanlığı duyarlı olmaya davet etti.

ARSLAN, EYLEM ÖNCESİNDE HAK-İŞ TEŞKİLATINI
TOPLADI

İsrail’in 70 yıl önce Filistin topraklarına bir hançer gibi saplandığını
belirten Arslan, “Başta Birleşmiş Milletler olmak üzere Avrupa Birliği,
Afrika Birliği, Arap Birliği ve diğer uluslararası örgütlerin İsrail’in katliamlarına sessiz kalmaması için çağrı yapıyoruz. HAK-İŞ olarak üyesi
olduğumuz Uluslararası Sendikalar Konfederasyonu (ITUC), Avrupa
Sendikalar Konfederasyonu (ETUC) ve Avrupa-Asya PanAvrupa’nın
yetkililerine çağrımızı buradan yeniliyoruz. Onları, İsrail’den hesap
sorulması için girişimde bulunmaya davet ediyoruz” şeklinde konuştu.

Genel Başkanımız Mahmut Arslan, İsrail ve ABD Büyükelçilikleri
önündeki eylem öncesinde HAK-İŞ’e bağlı sendikaların başkan ve
yöneticileri ile bir değerlendirme toplantısı yaptı. Arslan, “400 yıllık
bir tarihin bize verdiği sorumluluk var. Hem İslami olarak hem de
tarihi olarak sorumluluğumuz var. Mescid-i Aksa bizim temel sorunlarımızdan birisidir. Bir şeyler yapmak durumundayız, sorumlu
davranmak zorundayız. Onların acılarına ortak olmalı, acılarını
paylaşmalıyız. Başkasının ne yapıp yapmadığına bakmadan kendi
üzerimize düşeni yapmak durumundayız” dedi.
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BÖLGESEL EĞİTİM SEMİNERLERİMİZ
DEVAM EDİYOR
Sendikamızın Şube, İl
ve Bölge yöneticileri,
işyeri sendika temsilcileri
ve komite başkanlarını
kapsayan bölgesel eğitim
seminerlerimiz aralıksız
devam ediyor.

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

BÖLGESEL EĞİTİM SEMİNERLERİMİZE KATILAN
ŞUBE VE İL BAŞKANLIKLARIMIZ
Amasya’da gerçekleştirilen Bölgesel Eğitim Seminerlerimize
25-28 Mart 2018 tarihleri arasında Erzurum ve Malatya Şube
Başkanlıklarımız, 28-31 Mart 2018 tarihleri arasında Muş ve Van
Şube Başkanlıklarımız, 8-11 Nisan 2018 tarihleri arasında Elazığ
ve Erzincan Şube Başkanlıklarımız ile Bingöl İl Başkanlığımız, 1113 Nisan 2018 tarihleri arasında Ağrı, Batman, Diyarbakır, Kars ve
Siirt İl Başkanlıklarımız ile Ardahan, Iğdır ve Şırnak’ta bulunan
temsilcilerimiz, 17-20 Nisan 2018 tarihleri arasında Trabzon Şube
Başkanlığımız ve Kastamonu İl Başkanlığımız katıldı.
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KESKİN: “EN BÜYÜK SENDİKA OLMAMIZDA GENEL
BAŞKANIMIZIN EMEĞİ ÇOK BÜYÜK”
Eğitim ve Sosyal İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcımız
Mehmet Keskin, Bölgesel Eğitim Seminerlerimizin açılışında yaptığı
konuşmasında, Sendikamızın 251 bin 122 üye sayısıyla Türkiye’nin
en büyük işçi sendikası olduğunu hatırlatarak, “Türkiye'nin en büyük işçi Sendikası olmamızda bütün üyelerimizin, şube başkanlarımızın, işyeri temsilcilerimizin, yöneticilerimizin, komite başkanlarımızın, Genel Merkez yöneticilerimizin ve özellikle de Genel
Başkanımız Mahmut Arslan’ın emekleri çok fazladır. Kadronun
çıkmasından dolayı Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan,
Başbakanımız Binali Yıldırım, Çalışma ve sosyal Güvenlik Bakanımız
Jülide Sarıeroğlu, Maliye Bakanımız Naci Ağbal’a ve konu üzerinde
çalışan katkı verenlere teşekkür ediyorum” dedi.
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“BİZLERİN OLMADIĞI YERLERDE BİZLERİ SİZLER
TEMSİL EDİYORSUNUZ”
“Burada gerçekleştirdiğimiz eğitim seminerimize katılan sizler tesadüfen burada bulunmuyorsunuz” diyen Genel Başkan Yardımcımız
Keskin, “Temsilci ve komitelerimizin sayısı 3.500 civarında. Bu da
251 bin üyemiz arasından seçilen temsilcilerimizin tesadüfen burada bulunan insanlar olmadığını gösteriyor. Sizler sendikamızın
vizyonunu taşıdığınız ve buna uygun davrandığınız için buradasınız
bunun da kıymetini bilmenizi istiyorum. Sizler Genel Merkezimizin,
Genel Başkanımızın, Şube Başkanımızın aynalarısınız. Bizlerin olmadığı yerlerde bizleri sizler temsil ediyorsunuz. Onun için bizler
konuşmalarımızı, hareketlerimizi bu sorumluluk bilinciyle bakarak
yaparsak daha başarılı olacağımıza inanıyorum” dedi.
“Eğitim programlarımızı kurumsal kimliğimizin önemli bir fonksiyonu olarak sürekli hale getirmiş bulunuyoruz” diyen Keskin, “Bir faaliyet dönemi boyunca seminerlerimizi yer, zaman, mekân ve şartlar
ne olursa olsun devam ettiriyoruz. Taşeron üyelerimize yönelik,
Sendikamızın Şube ve İl Başkanlıkları çalışanlarına yönelik Eğitim
seminerlerimiz planladığımız üzere gerçekleştirilmektedir” dedi.

KESKİN: BİZİM EĞİTİMLERİMİZ ÇOK FARKLI
“Düzenlemiş olduğumuz eğitim seminerlerimiz bizi yine diğer
sendikalardan farklı kılan bir programımız” diyen Genel Başkan
Yardımcımız Keskin, “Bizim eğitim programlarımız üç aşamalı, bir
tanesi kurum içi eğitim dediğimiz personellerimizin eğitimi, diğeri
şimdi tarih olan taşeron dediğimiz ama artık taşeron diyemediğimiz çalışanlarımızın eğitimi vardı ve son olarak ta her şubemiz ile
yaptığımız şubelerimizin yöneticilerimizin, temsilcilerimizin, komitelerimizin katıldığı bölgesel eğitim programı dediğimiz eğitimlerimiz var. Biz bütün bu eğitimlerimizi yine kendi çalışanlarımız ile
veriyoruz buda bizi farklı kılan bir özelliğimiz” şeklinde konuştu.

“KADRO KONUSUNDA TÜM ENGELLEMELERE
RAĞMEN YOLUMUZDAN DÖNMEDİK”
Keskin, zirveye çıkmanın zor ama zirvede de kalmanın ne kadar zor
olduğunu yaşayarak göreceğimizi dile getirerek, “Sorunların hepsi
çözülmüş değil. Ama en büyük sorunumuz taşeronda çalışan arkadaşlarımızın kadroya geçirilmeleriydi. Biz 2014 yılında Ankara'da;
taşeronda çalışan arkadaşlarımızın insan gibi yaşamaları, insan
onuruna yakışır ücretler almaları ve iş yerlerinde varlıklarından birilerinin haberdar olması için kamuoyuyla da paylaşılan büyük bir
toplantı yaptık. Biz o gün, ‘Biz bu taşeron sorunu çözmeye talibiz.
Bu noktada bütün mücadeleyi yapacağız’ dedik. O zaman bize bu
iş olmaz diyenler oldu, şevkimizi kırmak isteyenler ama biz bütün
engellemelere rağmen yolumuzdan vazgeçmeden mücadeleye devam ederek 2 Nisan 2018 itibariyle üyemiz olsun olmasın taşeronda
çalışanların kadrolu olmalarını sağladık. Bu düzenlemenin eksikleri
yada yarım kalan yerleri var. Bunlardan bir tanesi KİT'lerde çalışan
arkadaşlarımız var. Bu durum bizi üzüyor, mücadelemiz asla sona
ermedi. Bu kadro sorununu kim çözecek diye sorarlarsa bunu mutlaka HAK-İŞ çözer diyebiliriz” dedi.
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“FERDİ KAZA SİGORTASI SENDİKAMIZIN EN
BÜYÜK SOSYAL PROJELERİNDEN BİRİDİR”

yanlış bir karar olduğunu anlattık. Biz taşeron ve ÖSP’yi ne kabul ne

Sendikamızın sosyal sorumluluk projelerinden de bahseden
Keskin, “Ferdi kaza sigortası sendikamızın en önemli projelerinden
bir tanesi. Üye olduğunuz andan itibaren aidat almasak bile üyelerimizin tamamını ferdi kaza sigortası ile sigortalandırıyoruz. Ferdi
kaza sigortası üyelerimizin kaza sonucu vefat etmesi durumunda
ailelerine ödenen maddi yardımdır” şeklinde konuşmasını tamamladı.

duk. Taşeron problemini her fırsatta Sayın Cumhurbaşkanımıza ifa-

de tasvip ettik. Bunun karşısında her zaman kamu işçiliğini savun-

GENEL BAŞKANIMIZ ARSLAN: “HAK-İŞ’İN TARİHİ
MÜCADELELER TARİHİDİR”

de ettik. Cumhurbaşkanımızın talimatıyla Başbakanımızın, Çalışma
Bakanımızın gayretleri ve HAK-İŞ’in geçmişten bu yana gelen dev
mücadelesi taşeron meselesini çözmüştür ” şeklinde konuştu.

“TAŞERON SİSTEMİNİ TARİHİN ÇÖPLÜĞÜNE
GÖNDERDİK”
Mücadele sırasında hiçbir engel tanımadıklarını vurgulayan Arslan,

Bölgesel Eğitim Seminerine katılarak bir konuşma yapan Genel
Başkanımız Mahmut Arslan, eğitim programlarına gösterilen ilgi ve
alaka için katılımcılara teşekkür etti.

“İnandığımız yolda asla geri dönmeden, bu ülkenin gerçek sahiple-

Arslan, “Kuşkusuz ki HAK-İŞ’in yapmış olduğu tüm çalışmalar, mücadeleler ve göstermiş olduğumuz azimli kararlılığımız bizlere güzel
ve hayırlı bir karşılık olarak dönecektir” dedi.

Taşeron mücadelesinin, ÖSP mücadelesinin sahadaki karşılığı HAK-

HAK-İŞ tarihinin bir nevi mücadeleler tarihi olduğunu belirten
Arslan, “Bizler HAK-İŞ ailesi olarak zor dönemlerde, zor şartlarda
mücadele verdik. Bu uzun ve çetin yolda hiçbir zaman pes etmedik.
Bu yolda yılmadan, yıkılmadan aynı safta mücadele veren kardeşlerime teşekkür ediyorum. Bizler bu çalışmalarımızın, emeklerimizin
karşılığını her zaman meydanlarda olarak ve kamuoyunun önünde
kalarak gerçekleştirdik” diye konuştu.

“HAK-İŞ’İN GAYRETİ VE CUMHURBAŞKANIMIZIN
TALİMATI TAŞERON SORUNUNU ÇÖZMÜŞTÜR”
Arslan, “Önümüze ÖSP’ler konulduğunda biz buna geçit vermedik.
ÖSP düzenlemeleri meclise gönderildiğinde biz bunun devre dışı
bırakılması için gerektiğinde geceler boyu uyumayarak ÖSP’nin
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ri, mağdurları ve mazlumları için Allah rızası haricinde hiçbir beklenti içine girmeden taşeron sistemini tarihin çöplüğüne gönderdik.
İŞ’tir. Eksiklikleri tamamlama yükümlülüğü de çalışma azmi de bize
aittir” ifadelerini kullandı.

UZMANLARIMIZ SUNUMLAR YAPIYOR
Bölgesel Eğitim Seminerlerimizde Genel Başkan Danışmanımız
Yahya Düzenli, Hukuk Müşavirlerimiz Av. Hacer Türk Albayrak ve Av.
Kürşat Kaya da sunumlar yaptılar.

BAŞARILI KATILIMCILAR ÖDÜLLENDİRİLİYOR
Bölgesel Eğitim Seminerlerimizin sonunda katılımcıların sendikal
bilgilerinin testi amacıyla sınavlar uygulanıyor. Dereceye girenlere
ödül veriliyor. Ayrıca katılımcılara Katılım Belgesi veriliyor.
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EMEĞİN HUKUKU KURULTAYINA KATILDIK

Genel Başkanımız Mahmut Arslan, üç işçi konfederasyonu ve
Türkiye Barolar Birliği tarafından ortaklaşa gerçekleştirilen
“Emeğin Hukuku Kurultayı”na katılarak, çalışma hayatının gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu.
HAK-İŞ, TÜRK-İŞ, DİSK ve TBB’nin ortaklaşa gerçekleştirdiği
‘Taşeronluk – Arabuluculuk’ konulu “Emeğin Hukuku Kurultayı”nın
üçüncüsü, 26 Ocak 2018 tarihinde gerçekleştirildi.

Afrin’de terör örgütüne yönelik yürütülen operasyon konusuna
değinen Arslan, “Afrin operasyonunda şehit olanlara Allah’tan rahmet, askerlerimize başarılar diliyoruz. Milletimizin desteğini alan
bu harekatın kısa zamanda sonuçlanarak hedefine ulaşmasını temenni ediyorum” ifadelerine yer verdi.

“RESMİ ARABULUCUĞUN İHTİYARİ OLMASI İÇİN
ÇOK ÇABA SARF ETTİK”

Toplantıya Genel Başkanımız Mahmut Arslan’ın yanı
Arslan, “Arabulucuk konusunu prensip olarak desteksıra, Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu,
liyoruz. Aslında bütün bu ve buna benzer süreçleri
TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, DİSK Genel
HAK-İŞ olarak destekliyoruz. 6356 sayılı kanun tarBaşkanı Kani Beko ve Konfederasyonumuza bağtışılırken resmi arabulucuğun ihtiyari olması ko"HAK-İŞ/HİZMET-İŞ
lı sendikalarımızın başkanları, yönetim kurulu
nusunda çok çaba sarf ettik. Resmi arabulucuk
müzakere ve
üyeleri, hukuk müşavirleri, uzmanları ile çok saolsun ama ihtiyari bir arabulucuk olsun istedik.
mücadeleyi temel
yıda akademisyen, öğretim üyeleri katıldı.
İsteyenler bu arabuluculuğu talep etsin istedik”
almaktadır."
dedi.
Genel Başkanımız Mahmut Arslan, toplantının
açılışında yaptığı konuşmada, HAK-İŞ, TÜRK-İŞ ve
HAK-İŞ’in, müzakere ve mücadeleyi temel aldığını
DİSK’in çalışma hayatının sorunlarına ilişkin birlikte
vurgulayan Arslan, “Gerek çalışma hayatına yönelik,
hareket etmesinin önemine değindi.
gerekse toplumsal hayatın başka alanlarına yönelik yapılan bütün düzenlemeler tarafların bütün taleplerini karşılamaya“EMEĞİN HUKUKU KURULTAYLARINA DESTEK VE
bilir. Demokrasilerde bu süreç, müzakere ve mücadele süreciyle
KATKI VERMEYE DEVAM EDECEĞİZ”
zaman içerisinde değiştirilebilir ve yeniden düzenlenebilir” açıkÜçüncüsü gerçekleştirilen ‘Emeğin Hukuku Kurultayı’nda 3 işçi lamasında bulundu.
konfederasyonunun aynı platformda bir araya gelmesini çok anlamlı bulduğunu belirten Arslan, “Her konuda herkesin aynı şeyleri
düşünmesinin zorunda olmadığının farkında olarak farklı yapıların bir arada ortak sorunları tartışması büyük bir zenginlik, demokrasimiz için büyük bir kazanım, çalışma hayatımız için büyük bir
kazanım, aynı zamanda da sorunların çözümü için çok önemli bir
unsur olarak görüyoruz. Biz bu toplantılara her zaman olduğu gibi
bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da destek ve katkı vermeye devam edeceğiz” dedi.
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“TAŞERON DÜZENLEMESİ YALNIZCA 1 MİLYON
İŞÇİYİ KAPSAYAN BİR DÜZENLEME DEĞİLDİR”
Taşeron sistemi değişikliğinin 2 temel düzenlemeyi kapsadığını
anlatan Arslan sözlerine şu şekilde açıklık getirdi; “Kamuda hem
yerel yönetimlerde ve özel idarelerde hem de kamu kurumlarında
taşeron sistemini yasaklayan bir yapı getirilmiştir. Taşeron düzenlemesi yalnızca 1 milyon işçiyi kapsayan bir düzenleme değildir.
Taşeron sistemini kamuda yasaklayan ve bundan sonra kamu
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Genel-İş Koordinatörü Serhat Salihoğlu panelist olarak konuşmalarını gerçekleştirdiler.

ÖZ: EMEKÇİNİN HAKLI MÜCADELESİ İÇİN GAYRET
EDİYORUZ
Panelde konuşan Genel Başkanvekilimiz Av. Hüseyin Öz, emekçinin hakkından öte hiçbir şey olmadığını vurguladı.

hizmetlerini kamu işçileri eliyle yürütülmesine karar verilmiştir.
Bu gerçekten önemli bir düzenlemedir. KİT’lerin kapsam dışında
kalması arzu etmediğimiz bir durumdur. Ancak büyük fotoğrafı
kaçırmayalım. Taşeron uygulamasındaki bu önemli değişimin
güçlendirilmesi gerekiyor. Bunun kapsamının genişletilmesi ve
bazı aksaklıkların düzeltilmesi gerekiyor. Taşeron uygulamasında
büyük fotoğrafı ıskalamadan sorunların çözümü için mücadele etmemiz gerekiyor.”
Program kapsamında ikinci oturumda “İstihdam Güvencesi ve Kamuda
Taşeronlaştırmanın Çözüm Yolları” paneli gerçekleştirildi.
Türkiye Barolar Birliği Emek Komisyonu
Başkanı Av. Ali Çetin Aygün’ün başkanlığını yaptığı panelde Konfederasyonumuza
bağlı Hizmet-İş Sendikası Genel Başkan
Vekili Av. Hüseyin Öz, TÜRK-İŞ Başkan
Danışmanı Enis Bağdadioğlu, DİSK

Öz, “Biz HAK-İŞ Konfederasyonu olarak önemli olanın örgütlenmek olduğuna inanıyoruz. Örgütlenmelerin akabinde hak ve hukukları verilmemiş olan kardeşlerimizin hakkını alabilmek için
birlikte sendikal mücadele verebilmeliyiz. Önümüze konulan
ÖSP’leri kabul etmedik çünkü ÖSP’ler işçinin lehine bir adil düzen
vaat etmiyor. Burada olan üç büyük işçi konfederasyonunun temsilcileri olarak şunun üzerinde durmamız gerektiğine inanıyorum.
İşçinin, emekçinin haklı mücadelesini sürdürürken her ne olursa
olsun aynı tarafta olduğumuzu ve gerektiğinde birlikte çalışmamız
gerektiğini unutmayalım” ifadelerini kullandı.
Daha önceki görüşmelerde de olumlu sonuçlar alındığını vurgulayan Öz, “Taşeron meselesinin Türkiye’deki geçmişinden hareketle
bir şeyler söyleyecek olursak, geçici işçi ve taşeron meselesinin
başlangıcı 1984 yılıdır. Üstelik bu başlangıç çok büyük bir yoğunlukta idi. Biz hangi işyerine gitsek işçi
arkadaşlarımızdan şu sözleri duyardık;
'Ben çalıştığım kurumda kadrolu işçilerle
aynı işi yapmama rağmen onların aldığı
hakların hiçbirinden faydalanamıyorum'
diyorlardı. Ancak şuan bu arkadaşların
bir kısmı emekli edildi veya emekliliğine
çok kısa bir zaman dilimi var öncelikle bu
arkadaşlarımız için adil bir hak işleyişi
kurulmalı” dedi.
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7. ULUSLARARASI KADIN EMEĞİ BULUŞMASI
“FITRATTA FARKLILIK HAKLARDA EŞİTLİK”
TEMASIYLA GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Konfederasyonumuz HAK-İŞ’in Dünya Kadınlar Günü çerçevesinde 7. Uluslararası Kadın Emeği Buluşmasını “Fıtratta Farklılık
Haklarda Eşitlik” temasıyla Ankara'da binlerce üyemizin katılımıyla gerçekleştirildi. Kadın üyelerimizin yoğun olarak katıldığı toplantımıza taşeron düzenlemesi konusunda Cumhurbaşkanımıza
teşekkür etmek isteyen erkek üyelerimiz de yoğun katılım gösterdi. Kadın erkek binlerce üyemizin birlik ve beraberlik içerisinde
“fıtratta farklılık, haklarda eşitlik” temasına uygun olarak katıldığı
toplantımız büyük bir şölen havasında gerçekleşti.

ERDOĞAN: “HAK-İŞ GÜN GEÇTİKÇE DAHA DA
BÜYÜYOR”

HAK-İŞ 7. Uluslararası Kadın Emeği Buluşması için 81 ilden
Ankara’ya gelen üyelerimiz sabahın ilk saatlerinden itibaren Ankara
Arena Spor salonunu doldurdu. Toplantımıza, Cumhurbaşkanımız
Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve kıymetli eşi Emine Erdoğan hanımefendi başta olmak üzere Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı
Jülide Sarıeroğlu, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül
Sayan Kaya, TBMM İdare Amiri Çorum Milletvekili ve HAK-İŞ
Onursal Başkanı Salim Uslu, Onursal ve Kurucu Genel Başkanımız
Hüseyin Tanrıverdi, Genel Başkan Vekilimiz Av. Hüseyin Öz, Genel
Başkan Yardımcılarımız Halil Özdemir, Celal yıldız, Mehmet Kesin,
Ak Parti Kadın Kolları Başkanı Lütfiye Selva Çam, ile çok sayıda
Milletvekili ve bürokrat ile HAK-İŞ ve bağlı sendikaların genel başkan ve yönetim kurulu üyeleri, ulusal ve uluslararası sendikal hareketten temsilciler, HAK-İŞ ve bağlı sendikalarımızın kadın komite
başkan ve üyeleri ile binlerce HAK-İŞ üyesi katıldı.

8 Mart’ın birlik, beraberlik ve kardeşlik günü olması için çaba gösteren herkese teşekkür eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Emeğiyle,
alın teriyle, şefkatiyle, yüreğinin genişliğiyle dünyayı bizim için güzelleştiren, yaşanabilir hâle getiren tüm kadınlarımıza selamlarımı
gönderiyorum. Vatanımızı ‘Anadolu, devletimizi ‘Devlet ana’, toprağımızı ‘Toprak ana’ yapan tüm kadınlarımızı gönülden selamlıyorum” dedi.
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Cumhurbaşkanı
Recep
Tayyip
Erdoğan,
“HAK-İŞ
Konfederasyonumuzu, Sayın Başkanı ve ekibini bu yıl yedincisi
düzenlenen Uluslararası Kadın Emeği buluşmasından dolayı tebrik ediyorum. Az önce salonun dışındaki kardeşlerimizi de ayrıca
selamladık. Orada da ayrıca bir heyecanı onlarla paylaştık. Bu da
şunu gösteriyor. Demek ki HAK-İŞ gün geçtikçe daha da büyüyor.
Büyümeye devam ediyor” dedi.

“BİZİM KADINLARIMIZ, DÜNYANIN EN FEDAKÂR
KADINLARIDIR”
Bu tür sembolik anma günlerinin önemli olduğunu, ancak kadınların anne, eş, kardeş ve çocuk olarak, hepsinden önemlisi
insan olarak hayatın her anında zaten mevcut olduğunu belirten
Erdoğan, 8 Mart gibi, yılın geriye kalan 364 gününün de kadınların
olduğunu söyledi.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan başta şehit anneleri olmak üzere tüm “BUGÜN TÜRKİYE, KADIN HAKLARI BAKIMINDAN
cefakâr kadınlara şükranlarını sunarak sözlerini şöyle sürdür- DA İLERİ DÜZEYDEDİR”
dü: “Bizim annelerimizin dünyanın en fedakâr anneleridir. Bizim
Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye’nin bugün tarihinin hiçkadınlarımız, dünyanın en fedakâr kadınlarıdır. Yeri
bir döneminde olmadığı kadar diğer hususlarla birgelir Erzurum’da Kara Fatma olur, Balkanlar’dan
likte kadın hakları bakımından da ileri düzeyde
Kafkaslara kadar cephe-cephe dolaşır. Yeri gelir
"Emeğiyle,
Hafız Selman olur, kadınlarla birlikte tüm şehri
olduğunu belirtti. Millete o zulümleri yaşatanalın teriyle,
burada olduğu gibi organize eder, cepheye
ların hiçbirinin artık bu ülkede esamisi dahi
şefkatiyle, yüreğinin
lojistik destek sağlar. Yeri gelir Şerife Bacı
okunmadığını, ama kadınların hayatın her
olur, vatanını evladının önüne koyar, bu
genişliğiyle dünyayı
alanında dimdik ayakta olduklarını söyleyolda kendisi de şehadete yürür. Yeri gelir
bizim için güzelleştiren,
yen Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasıNene Hatun olur, evlatlarını evde bırakıp
nın devamında kadın ve erkek arasındaki
yaşanabilir hâle getiren
tabyalarda mücadeleye koşar. Yeri gelir
üstünlük
tartışmalarına değindi. Bu tartıştüm kadınlarımıza
Ayşe Aykaç olur, Sevgi Yeşilyurt olur, Türkan
manın
beyhude
bir tartışma olduğuna dikselamlarımı
Türkmen Tekin olur, Yıldız Gürsoy olur, 15
kat çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, insanları
gönderiyorum."
Temmuz’da hain darbecilerin karşısına bu defa
bölmeye yönelik her tartışmanın yeni bir zulüm
yiğitçe dikilerek şahadete ulaşır. Yeri gelir Şenay
kapısının aralanması anlamına geleceğini ifade etti.
Aybüke Yalçın öğretmen olur, gözü gibi titrediği öğrencileri için çırpınırken teröristlerin kurşunlarıyla son neErdoğan, kadınları tüm kötülükleri kaynağı olarak, şeytan
fesini verir.”
olarak, iblis olarak gören, bunun için onları çarmıha geren, işkenCumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasının devamında kadınla er- ce eden, yakan güya dini anlayışların asırlarca bu dünyada hüküm
keğin fiziksel özellikleri ve fıtratlarının farklı olduğunu, ama aynı
bütünün parçaları olduğunu kaydetti ve insanların arasındaki her
türlü ayrım gibi cinsiyet ayrımının da suni olduğunu ifade etti.

“ÖNCE KADINLAR ARASINDAKİ AYRIMCILIĞI
ORTADAN KALDIRDIK”
Tarih boyunca kadınlara yönelik ayrımcı davranışların hiç eksik
olmadığını, içinde bulunulan 21. yüzyılda dahi kadınlara yönelik yüz kızartıcı adaletsizliklere şahit olunduğunu söyleyen
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ülkemizde düne kadar toplum hayatının pek çok noktasından olduğu gibi eğitim kurumlarından dahi
zorla uzaklaştırılan kızların olduğunu hatırlattı.
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sürdüğüne dikkat çekti. Geçmişte çarmıha gerilen kadınları bugün “REFERANDUMDA 40 GÜNDE 50 TOPLANTI
farklı yöntemlerle aşağılamaya, metalaştırmaya devam edenlerin YAPARAK BÜYÜK BİR SORUMLULUK ALDIK”
cilaları kazındığında altından yine aynı zihniyetin çıktığını söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan “Bugün dünyada kadın hakları diye HAK-İŞ’in 12 Eylül 1980, 28 Şubat 1997 postmodern darbesi, 27
ortalığı inletenlerin siz hiç Suriye’deki Doğu Guta’da son birkaç Nisan e-muhtırası gibi zor dönemlerden geçtiğini anlatan Arslan,
15 Temmuz 2016 gecesi HAK-İŞ mensuplarının meydanlarayda katledilen binlerce kadın için tek bir ettiklerini
da olduğunu söyledi.
duydunuz mu, duydunuz mu? Suriye’de çoğunluğu
"HAK-İŞ
kadın ve çocuklardan oluşan bir milyon insanın
Arslan, “16 Nisan 2017 referandumunda
Kadın
alçakça katledilmesi karşısında kıllarını kıpırCumhurbaşkanlığı hükümet sistemine ‘evet’
datmayanların kadın hakları konusunda söyemekçilerin
dedik. Türkiye’nin her köşesinde 40 günde 50
ledikleri sözlerin ne anlamı olabilir?” şeklinde
toplantı yaparak referandumda büyük bir sokendilerini rahatça
konuştu.
rumluluk aldık. Çok şükür milletimizle birlikte
ifade edebilecekleri,
büyük bir değişimi gerçekleştirdik” şeklinde
her kademede yer
ARSLAN: “HAK-İŞ 43 YILLIK TARİHİ
konuştu.

YÜRÜŞÜNE AYNI İSTİKAMETTE
DEVAM ETMEKTEDİR”

alabilecekleri bir
platformdur."

Genel Başkanımız Mahmut Arslan, “HAK-İŞ, 43 yıllık
tarihi yürüyüşünde değerlerinden ve davasından vazgeçmeden aynı istikamette ilerlemeye devam etmektedir. Yarım asra
yaklaşan bu onurlu ve kararlı yürüyüşümüzde çok acılar çektik,
çok düşmanlıklar gördük” dedi.

“BİNLERCE TAŞERON İŞÇİ
KARDEŞİMİZ SİZE ŞÜKRANLARINI
SUNUYOR”

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın taşeron düzenlemesiyle demokrasi
tarihinde çalışma hayatına dair en büyük reforma imza attığının
altını çizen Arslan, “Bu salonun içini ve dışını dolduran binlerce taşeron işçi kardeşimiz size minnetlerini ve şükranlarını sunmakta,
sizlere en içten duygularla teşekkür etmekteler. Küresel sermayenin gelişmekte olan ülkelere dayattığı devletin küçültülmesi kamu
hizmetleri özel sektöre devredilmesi telkinlerine karşı KHK ile getirilen yeni düzenleme küresel güçlere karşı bir meydan okumadır.
Bu meydan okuma ülkemiz için çalışanlar için kamu hizmetleri
için çok değerli çok kıymetli bir duruştur. Bu da tarihi reformun
ne anlama geldiğinin en somut göstergesidir” sözlerine yer verdi.

“TAŞERON DÜZENLEMESİ TÜRKİYE’NİN TARİHİ BİR
BAŞARISIDIR”
Kamuda KİT’ler, belediyeler ve özel idareler dahil olmak üzere toplamda 180 bin kadrolu işçi sayısını bulunduğunu anlatan
Arslan, “Taşeron düzenlemesiyle bu sayının 5 katı işçi kamunun işçisi olmaktadır. Bu Türkiye’nin tarihi bir başarısıdır” diye konuştu.
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Arslan, “Bu tarihi düzenlemeyi ilk günden itibaren destekledik ve
desteklemeye devam edeceğiz. Düzenlemede bazı hususlarda
eksik kalan, unutulan amacını aşan teknik düzenlemelerin olması
büyük ve tarihi düzenlemenin başarısına gücüne asla halel getirmez. Bugüne kadar olduğu gibi, bugünden sonra da eksikliklerin
giderilmesi için ve aksaklıkların giderilmesi hususunda birlikte
çalışmaya, katkı ve destek vermeye devam edeceğiz” şeklinde konuştu.
Arslan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a şöyle seslendi: “Sadece siz, ‘Dünya 5’ten Büyüktür’ diyerek dünyayı sarstınız.
Hendekleri yok ederek, Fırat Kalkanı Harekatını yaparak, Zeytin
Dalı’nı başlatarak, terörle mücadelede dünyayı sarstınız, örnek
oldunuz. Taşerona kadro vererek, ülkemizin ve dünyanın takdirini kazandınız. Taşeron kararınızla emekçiler için ‘başka bir dünyanın, mutlu bir dünyanın’ mümkün olduğunu gösterdiniz. Sizin,
kadınlara verdiğiniz cesaret ve liderlik hedefinin, dünyaya örnek
olmuştur.
Siz mültecilere, nasıl kucak açıldığını göstererek tüm dünyaya
örnek oldunuz, bütün dünyanın takdirini kazandınız, Kudüs’teki
oldubittiye dur dediniz, dünyaya öncülük ettiniz, destek ve takdir gördünüz. Siz, dik duruş nasıl olur her zaman bütün dünyaya
gösterdiniz. Bu istisnai liderliğiniz bütün mazlumlar içinde ilham
kaynağı olmuştur.”

“SENDİKAL MÜCADELEYE DAHA FAZLA KADIN ELİ
DEĞMELİ”
“7. Kadın Emeği Buluşmamızın teması olan ‘’Fıtratta Farklılık,
Haklarda Eşitlik’’ teması ile yine ezber bozan bir etkinliğe imza attık”
diyen Arslan, “Bütün kadın üyelerimizi sendikalarımızda daha fazla
yer almaya davet ediyorum. Her alanda olduğu gibi sendikal mücadeleye de daha fazla kadın eli değmeli. HAK-İŞ Kadın emekçilerin
kendilerini rahatça ifade edebilecekleri, her kademede yer alabilecekleri bir platformdur. HAK-İŞ, çalışan kadınlarımız için bir adrestir,
geleceğinizin ve hayallerinizin evidir. HAK-İŞ evinizdir. HAK-İŞ sizindir. Siz HAK-İŞ’siniz. Bütün çalışan kadınları, bütün emekçileri HAKİŞ’le birlikte mücadele etmeye çağırıyoruz” ifadelerine yer verdi.

Arslan, taşeron düzenlemesinin başlamasından itibaren bazı tartışmalar yaşandığını belirterek, bu tartışmalara ilişkin yanlışlığı
düzeltmek ve Cumhurbaşkanımızın huzurunda taşeron işçilerden
bir söz almak istediğini söyledi.

TAŞERON İŞÇİLERDEN DAHA FAZLA ÇALIŞMA
SÖZÜ
Arslan, taşeron işçilerin kadroya alınması sürecinde “kadrolu işçi
olurlarsa çalışmazlar” yönünde yanlış bir düşünce ifade edildiğini
belirterek, “Milyonlarca taşeron işçisi kardeşimiz kadrolarını aldıktan sonra daha fazla çalışacaklar, daha verimli, daha mutlu çalışacaklar ve ülkemize daha fazla hizmet edecekler” dedi.
Arslan, salonu dolduran binlerce emekçiye, “Türkiye’nin 2023,
2053, 2071 hedeflerine ulaşması için canla başla çalışacağımıza
gece gündüz alın teri akıtıp işimizi yapacağımıza söz veriyor muyuz? Daha fazla çalışmaya, daha fazla alın teri akıtmaya var mısınız” diye sordu. Salon, binlerce emekçinin güçlü evet sözü ile
yankılandı.
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Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya,
Kadınların, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutlayarak, tarihin ve
medeniyetin, insanlığa ışık tutan vefakar kadınların omuzlarında
yükseldiğini söyledi.
Kaya, Anadolu’nun kadınlarının düşene el uzatıp mazluma kol kanat gerdiğini, Suriye'ye, Irak'a, Arakan'a, Somali'ye, dünyanın tüm
mazlum coğrafyalarına yardım ellerini uzattığını söyledi.
HAK-İŞ Kadın Komitesi Başkanı Fatma Yavuz da katılımcıları selamlayarak, Türkiye’nin 81 ilinden ve yurtdışından toplantımıza
katılanlara teşekkür etti, kadınlar gününü kutladı.

SARIEROĞLU: “TÜM KADINLARIN 8 MART DÜNYA
KADINLAR GÜNÜ'NÜ KUTLUYORUM”
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, “Evde, tarlada, farikada, iş merkezi ve atölyelerde çalışanlar olmak üzere tüm
kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyorum” dedi.
Sarıeroğlu, “Bundan sonra da Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde kadınlarımızı çalışma hayatı başta olmak üzere siyasette,
ekonomik ve sosyal hayatta daha da güçlendirmek için var gücümüzle çalışacağız” ifadelerine yer verdi.

KAYA: “TARİH VE MEDENİYET, VEFAKAR
KADINLARIN OMUZLARINDA YÜKSELİYOR”

PERC (Pan Avrupa Bölgesel Konseyi) Kadın Komitesi üyesi olan ve
Azerbeycan’dan toplantımıza katılan Roya Taleh Qızı Qarayeva ve
PERC (Pan Avrupa Bölgesel Konseyi) Kadın Komitesi üyesi olan ve
Kazakistan’dan toplantımıza katılan Takhmina Kubasheva da bir
selamlama konuşması yaptı ve HAK-İŞ’i düzenlediği başarılı toplantıdan dolayı tebrik etti.
HAK-İŞ Konfederasyonu ve Gazi Üniversitesi Kadın Çalışmaları
Araştırma ve Uygulama Merkezi ortaklığıyla düzenlenen “Gençlik
Farkında Proje Tema Fikri Yarışması” Ödül Töreni de gerçekleştirildi.
Proje Tema Fikri Yarışmasında birinci olan Selçuk Yusuf Arslan
ve ikinci olan Emel Güven’in ödüllerini HAK-İŞ Genel Başkan
Yardımcısı Mehmet Şahin takdim etti. Üçüncü olan Halil İbrahim
Kuru’ya ödülünü Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler
Fakültesi Dekanı Prof.Dr. Gonca Bayraktar Durgun mansiyon
ödülünü kazanan Mehmet Aksoy’un ve ödülünü HAK–İŞ Genel
Sekreteri Dr. Osman Yıldız takdim etti. Ödül alanlar, ödül verenler
ile Gazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Uslan’ın, Araştırma
Görevlisi Nuran Belet, HAK-İŞ Genel Başkanı Sn. Mahmut Arslan ve
HAK-İŞ Kadın Komitesi Başkanı Fatma Yavuz’un katılımıyla toplu
fotoğraf çekildi.
Cumhurbaşkanımızın
konuşmasının
ardından
Cumhurbaşkanımızın kıymetli eşi Emine Erdoğan, Genel
Başkanımız Mahmut Arslan ve Kadın Komite Başkanı Fatma Yavuz
platforma çıktı. Konya’dan toplantımıza katılan 2 kadın üyemiz
tarafından Konya Mevlana Meydanında 500 işçi tarafından kırmızı ve beyaz güllerden yapılan Türk Bayrağının resmini içeren
tablo Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a takdim edildi.
Genel Başkanımız Arslan, Cumhurbaşkanımıza el işçiliği seramik
bir vazo, HAK-İŞ Kadın Komitesi Başkanı Fatma Yavuz ise Emine
Erdoğan Hanımefendiye el işçiliği seramik zeytin dalı takdim etti.
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Hediye takdiminden sonra, toplu aile fotoğrafı çekimi için HAK-İŞ
Yönetim Kurulu, HAK-İŞ Kadın Komite Başkan Yardımcıları, yabancı misafirler ve sendika başkan ve yöneticilerimizin katılımıyla toplu aile fotoğrafı çekimi gerçekleştirildi.
Katılımcılar, program öncesi Azeri Şarkıcı Azerin’in sahne almasıyla coşkulu anlar yaşadılar. Ramazan Zor’un sahne almasıyla duygulu anlar yaşadılar. Ramazan Zor’un Afrin şehitleri için bestelediği Afrin Kartalı şarkısını hep birlikte söylediler.
Programda, 15 Temmuz şehitleri, Afrin ve tüm şehitler için okunan
Kur’an-ı Kerim tilaveti gerçekleştirildi.
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BAŞKANLAR KURULU

OLAĞANÜSTÜ GENİŞLETİLMİŞ BAŞKANLAR
KURULUMUZ “TAŞERON” GÜNDEMİYLE TOPLANDI
Olağanüstü Genişletilmiş Başkanlar Kurulumuz Genel Başkanımız Mahmut
Arslan başkanlığında, “Taşeron” gündemiyle toplandı.

Olağanüstü Genişletilmiş Başkanlar Kurulumuz Genel Başkanımız
Mahmut Arslan başkanlığında, 19 Aralık 2017 tarihinde Ankara'da
“Taşeron” gündemiyle toplandı.

Şube ve İl Başkanlarımız, Şube ve İl Sekreterlerimiz, Genel Başkan
Danışmanlarımız, Genel Merkez Uzmanlarımız ve Komitelerimizin
başkanları katıldı.

Başkanlar Kuruluna Genel Başkanımız Mahmut Arslan’ın yanı
sıra, Kurucu ve Onursal Genel Başkanımız Hüseyin Tanrıverdi,
Genel Başkan Vekilimiz Av. Hüseyin Öz, Genel Başkan
Yardımcılarımız Mehmet Keskin, Celal Yıldız ve Halil Özdemir,

Olağanüstü Genişletilmiş Başkanlar Kurulu toplantımızda,
Taşeron düzenlemesiyle ilgili bugüne kadar gelinen süreçlere ilişkin ayrıntılı olarak değerlendirmeler yapıldı.
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KUDÜS’E SAHİP ÇIKMAK DİNİ VE TARİHSEL
SORUMLULUĞUMUZDUR

Daha sonra Şube ve İl Başkanlarımız söz alarak, görüş ve önerilerini belirttiler.

Kudüs’ün İsrail’in başkenti ilan edilmesi karanının ABD Başkanı
Trump tarafından bilinçli olarak alındığını belirten Arslan,
“Trump’ın kararı bir meydan okumadır. Bunun arkasında 80 milyon Evangelistin savaş planı vardır. Siyonistlerle iç içe çalışıyorlar.
Kudüs sorunu bizim temel meselelerimizden biridir, sahip çıkacağız” ifadelerini kullandı.
17 Aralık’ta Ankara Tandoğan (Anadolu) Meydanı’nda HAK-İŞ’in
de aralarında olduğu STK’lar tarafından gerçekleştirilen “Kudüse
Özgürlük, İnsanlığa Barış” Mitinginin başarılı geçtiğini kaydeden
Arslan, katılımdan dolayı teşkilat mensuplarımıza teşekkür etti.
Genel Başkanımızın konuşmasından sonra, Genel Başkan
Vekilimiz Av. Hüseyin Öz, Genel Başkan Yardımcılarımız Mehmet
Keskin, Celal Yıldız ve Halil Özdemir taşeron konusunda yürütülecek politikalar hakkında konuştular.
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ARSLAN: “TAŞERONUN ÇÖZÜMÜ ÇALIŞMA
HAYATININ EN BÜYÜK REFORMUDUR”
Genel Başkanımız Mahmut Arslan,
HAK-İŞ Çorum İl Başkanlığı
tarafından gerçekleştirilen “İstişare
ve Değerlendirme Toplantısı”nda
konuştu.

25 Aralık 2017 tarihinde Yıldız Park’ta gerçekleştirilen “İstişare ve
Değerlendirme Toplantısı’na Genel Başkanımız Mahmut Arslan’ın
yanı sıra, HAK-İŞ Onursal Başkanı, TBMM İdare Amiri ve Ak Parti
Çorum Milletvekili Salim Uslu, AK Parti Çorum Milletvekili Ahmet
Sami Ceylan, Çorum Belediye Başkanı Muzaffer Külcü, Genel
Başkan Vekilimiz Av. Hüseyin Öz, HAK-İŞ ve HİZMET-İŞ Çorum
İl Başkanı Mustafa Köroğlu, Ak Parti Çorum İl Başkanı Mehmet
Karadağ, MHP İl Başkanı Mehmet Akif Aras, Uğurludağ, Dodurga,
Ortaköy ve İskilip Belediye Başkanları, Çorum ve ilçe belediyelerinde çalışan taşeron işçiler ile KYK, Sevgi Evleri, Halk Sağlığı ve Devlet
Hastanesinde çalışan taşeron işçiler katıldı.
3 bini aşkın taşeron emekçinin katıldığı program ulusal ve yerel basın tarafından ilgiyle takip edildi.
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Taşeron emekçiler, taşeron sorununun çözülmesinden duydukları sevinci, Genel Başkanımız Mahmut Arslan, Çorum Milletvekilleri,
siyasi partilerin temsilcileri ile Çorum ve ilçe belediye başkanlarıyla
paylaştılar.

“TAŞERON SORUNUNUN ÇÖZÜMÜ BÜTÜN
DÜNYADA EZBERLERİ BOZAN BİR İŞTİR”
Salonu hınca hınç dolduran 3 bini aşkın taşeron emekçiye hitap
eden Genel Başkanımız Mahmut Arslan, taşeron sorununun çözümünde gelinen noktayı gurur ve onur verici olarak niteledi.
5 Aralık’ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan taşeron düzenlemesinin 25 Aralık 2017 itibariyle KHK ile işçi
kadrosunda istihdam edilmesini çalışma hayatıyla ilgili kısa sürede
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atılmış tarihi bir adım olarak değerlendiren Arslan, “Taşeron sorununun çözülmesi bütün dünyada ezberleri bozan bir iştir. Bu sorunun çözümü aynı zamanda bölgemiz ve bütün insanlık için tarihi
bir adımdır. Çünkü kamu işlerinin kamu işçisi eliyle yapılmak istenmesi, dünyada güvencesizliği dayatan küresel güçlere karşı da bir
meydan okumadır. Küreselleşmenin bize dayattığı kamunun küçültülmesi gibi dayatmalara karşı Sayın Cumhurbaşkanımız “Hayır,
kamu hizmetlerini kamu işçileriyle yapacağız” demiştir. Bu sözü
söyleyen milletin adamı, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip
Erdoğan’a bir kez daha teşekkür ediyoruz” şeklinde konuştu.

tınız. Biz de size sahip çıkmayı, sizin bir dediğinizi iki etmemeyi,
her dediğinizi, haklı olanları başımızın tacı yapmayı görev biliriz.
Bundan emin olun” dedi.
AK Parti Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan, AK Parti olarak verdikleri bütün sözleri tuttuklarını kaydetti. Ak Parti’nin, devletin yönettiği millet değil, milletin yönettiği devlet ilkesiyle çalıştığını ifade
eden Ceylan, “900 bin taşeron emekçinin kadroya geçmesi bu anlayışın sonucudur. Bizleri burada buluşturan HAK-İŞ ve HİZMET-İŞ il
başkanlığına teşekkür ediyorum” dedi.

Çorum Belediye Başkanı Muzaffer Külcü, belediye olarak, taşeron sisteminden kurtulmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.
Külcü, “Ne olduğu belli olmayan bir sistemi artık geride
bıraktık. Zor günleri birlikte aştık. Sizler ne sorun yaşamışsanız biz idareciler de ne kuşa ne deveye benze"Taşeron
yen bu taşeron sisteminden çok çektik. Artı hepiniz şu şirketin bu şirketin değil, belediyenin asli
sorununun
elemanı oldunuz” dedi.
çözümü, çalışma

“BU DÜZENLEMENİN ÖNEMİNİ KÜÇÜMSEMEDEN
DİĞER SORUNLARIN ÇÖZÜMÜ İÇİN ÇALIŞMAYA
DEVAM EDECEĞİZ”

Taşeron sorununun çözümüyle birlikte çalışma hayatı ve Türkiye için yöne bir dönem başladığını
ifade eden Arslan, “Bu yeni dönemin milletimiz,
çalışanlarımız ve tüm ülkemiz için hayırlar getirmesini diliyorum. Biz bu tarihi mücadeledeki
hayatında alınmış
AK Parti İl Başkanı Mehmet Karadağ, taşeron sobaşarımızla ne kadar övünürsek, bu başarıya
rununun çözümünden duyduğu memnuniyeti
en
büyük
karar
destek veren, bunu KHK ile de hayata geçiren
dile getirerek, başta Cumhurbaşkanı Erdoğan
ve en büyük
Cumhurbaşkanımıza, Başbakanımıza, bakaolmak üzere çözümde emek sarfedenlere teşeknımıza, Bakanlar Kuruluna teşekkür ediyorum.
reformdur."
kür etti.
Hem 4-C'li, hem geçici mevsimlik işçiler, hem yerel
yönetimlerde çalışan mevsimlik işçiler, hem kamuda
KÖROĞLU: “SORUNUN ÇÖZÜLMESİNDE
çalışan işçilerle ilgili tarihi adımlar bizim için önemli. Bu düEMEĞİ GEÇENLERE TEŞEKKÜR EDİYORUM”
zenlemenin eksiklikleri mutlaka var. Bunların düzeltilmesi için bir
Toplantının açılış konuşmasını yapan Çorum İl Başkanımız Mustafa
süreç bekliyor.
Köroğlu, taşeron düzenlemesinin 100 binlerce taşeron emekçisini
KİT'lerdeki arkadaşların kadro alamaması gibi bazı sorunlar var. memnun ettiğini söyledi. Köroğlu, “Sorunun çözülmesinden dolaAma büyük fotoğrafı gözden kaçırmayalım. Türkiye'nin en büyük yı Cumhurbaşkanımıza, Genel Başkanımıza, Çalışma Bakanımıza,
reformuna imza atıldı. Bu düzenlenin önemini küçümsemeden Maliye Bakanımıza teşekkür ediyoruz” dedi.
diğer sorunların çözümü için çalışmaya devam edeceğiz. Sayın
Çalışma Bakanımız, ‘Bu düzenlemede eksik ve yanlışlık olabilir, bu
konuyu da değerlendirebiliriz’ demiştir. Çalışma Bakanımıza hassasiyetinden dolayı teşekkür ediyoruz. Birlikte çalıştığımız bir arkadaşımız olarak bizi anlayışla karşılamasına sevindik.”

USLU: “TAŞERON İŞÇİLERİN KAMUDA SÜREKLİ
İŞÇİ KADROSUNDA İSTİHDAM EDİLMESİNDEN
RAHATSIZLIK DUYANLAR VAR”
HAK-İŞ Onursal Başkanı, TBMM İdare Amiri ve Ak Parti Çorum
Milletvekili Salim Uslu, olağanüstü hal kapsamındaki 696 sayılı
Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile taşeron işçilerin kamuda
sürekli işçi kadrosunda istihdam edilmesine ilişkin, "15 Temmuz'da
siz canınız pahasına tankların önüne yattınız, iradenize sahip çık-
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SENDİKAMIZ İLE MYK ARASINDA
İŞBİRLİĞİ PROTOKOLÜ İMZALANDI
Sendikamız HİZMET-İŞ ile MYK arasında, “Ulusal Meslek Standardı ve Ulusal
Yeterlilik Hazırlama İşbirliği Protokolü” imzalandı.

Sendikamız HİZMET-İŞ ile Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) arasında, 19 Ocak 2018 tarihinde “Ulusal Meslek Standardı ve Ulusal
Yeterlilik Hazırlama İşbirliği Protokolü” imzalandı.
İmza törenine Konfederasyonumuz HAK-İŞ ve Sendikamız HİZMETİŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, Mesleki Yeterlilik Kurumu
Başkanı Adem Ceylan, Genel Başkan Vekilimiz Av. Hüseyin Öz,
Genel Sekreterimiz Ali Rıza Yılmaz, HAK-İŞ Genel Sekreteri Dr.
Osman Yıldız, Proje Koordinatörümüz Fatih Mehmet Bakırtaş, MYK
yetkilileri ve basın mensupları katıldı.
Yapılacak olan bu protokolle sendikamız HİZMET-İŞ ile MYK, Hasta
Yönlendirme Personeli, Bina Görevlisi, Numaraj Elemanı, Trafik
İşaretleri Sinyalizasyon Operatörü, Kar Kürüme ve Tuzlama Aracı
Operatörü mesleklerinin ulusal meslek standardını ve aynı zamanda, ulusal yeterliliklerini hazırlayacak.

ARSLAN: MYK’NIN VERDİĞİ DESTEK BİZİM İÇİN
ÖNEMLİ

atmış oluyoruz. Bunu destekleyen her konuda MYK’nın misyonuna
uygun olarak bütün alanlarda yeni meslek standartlarının belirtilmesi, yeterliliklerinin oluşturulması yeni meslekler oluşturması
daha sonrasında sınav ve belgelendirilmesi sistemindeki desteklerinden dolayı MYK yönetimine teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

CEYLAN: ÇALIŞMA HAYATINA NİTELİKLİ ELEMAN
YETİŞTİRİYORUZ
Mesleki Yeterlilik Kurumu Başkanı Adem Ceylan da imza töreninde
yaptığı konuşmasında MYK’nın asıl görevlerinden birinin de çalışma hayatına nitelikli eleman kazandırmak, eğitim ile istihdam
arasındaki bağı güçlendirmek olduğunu söyledi.
Program sonunda işbirliği anlaşması Genel Başkanımız Mahmut
Arslan ve Mesleki Yeterlilik Kurumu Başkanı Adem Ceylan tarafından imzalandı.

Programda konuşan Genel Başkanımız Mahmut Arslan, bugünün
sendikamız HİZMET-İŞ için tarihi günlerden biri olduğunu belirterek, “Büyük bir heyecanla ve beklenti ile yaptığımız bu çalışmaların
MYK’nın da verdiği destek ve katkılarla protokolün imzalanması bizim açımızdan gurur verici bir durum” dedi.
“Türkiye’nin ve Konfederasyonumuz HAK-İŞ’in en büyük Sendikası
olma sorumluluğuyla beraber biz iş kolumuzda da bir ilki gerçekleştireceğiz” diyen Arslan, “İş kolumuzdaki sendikalarımız içerisinde ilk
defa MYK ile böyle bir protokol imzalayarak, artık meslek standartların belirlenmesi ve yeterliliklerin oluşması konusunda bir adım
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ADANA ŞUBEMİZİN
YENİ HİZMET
BİNASI AÇILDI
Konfederasyonumuz HAK-İŞ ve Sendikamız HİZMET-İŞ Genel
Başkanı Mahmut Arslan, 19 Şubat 2018 tarihinde Sendikamız
HİZMET-İŞ’in Adana Şubesi’nin yeni hizmet binası açılışına katıldı.
Açılışa, Yüreğir Belediye Başkanı Mahmut Çelikcan, HAK-İŞ Genel
Sekreteri Dr. Osman Yıldız, HAK-İŞ Genel Sekreter Yardımcısı
Erdoğan Serdengeçti, HAK-İŞ Adana İl Başkanı ve HİZMET-İŞ
Sendikamız Adana Şube Başkanı Abdurrahman Yücel, Tarsus Şube
Başkanımız Hüseyin Gün, İskenderun Şube Başkanımız Mehmet
Yetim, Adana Huzurevi Müdürü Adem Hayta, İller Bankası Adana
Bölge Müdürü Hasan Güneş, Öz Güven-Sen Sendikası Adana İl
Temsilcisi Yelda Gökçek, Öz Büro-İş Sendikası Adana İl Temsilcisi
Mehmet Elmas, Öz Finans-İş Sendikası Anada İl Temsilcisi Atilla
Çoğun, Öz-İş Sendikası Adana İl Temsilcisi Muhsin Türk, Öz Ormanİş Sendikası Adana Şube Başkanı Şahin Cerit, Çelik-İş Sendikası
Adana Şube Başkanı Sedat Aydın, Oleyis Sendikası Doğu Akdeniz
Bölge Müdürü Ali İhsan Uçar, Memur-Sen Adana İl Başkanı Mehmet
Sezer, iş yeri sendika temsilcilerimiz ve üyelerimiz katıldı.
Genel Başkanımız Mahmut Arslan, Hizmet-İş Sendikası yeni hizmet binasının hayırlara vesile olmasını diledi.
Açılış programında konuşan Genel Başkanımız Mahmut Arslan,
“Bugün bizim için özel bir gün. Adana hem işçi hareketi açısından
hem Türk ekonomisi açısından hem de Türk siyaseti açısından çok

önemli bir şehrimizdir. 43 yıllık mücadelemizin her aşamasında
Adana’da mutlaka HAK-İŞ için bu davaya gönül veren ve HAK-İŞ
değerlerini savunan arkadaşlarımız olmuştur. Adana’da böyle güzel bir hizmet binasının açılışını çok önemli buluyorum” dedi.

ARSLAN, İŞYERİ TEMSİLCİLERİ İLE BİR ARAYA
GELDİ
Genel Başkanımız Mahmut Arslan, Adana Şubemizin yeni binasının açılışı sonrası Konfederasyonumuz HAK-İŞ’e bağlı sendikaların
işyeri temsilcilerinin de katıldığı bir toplantıya katıldı.

YÜCEL: “GENEL BAŞKANIMIZ MAHMUT ARSLAN,
TÜM TÜRKİYE’NİN İŞÇİ VE EMEKÇİ LİDERİDİR”
Taşeron sisteminin işçiyi köleleştirdiğini, emekçinin hakkını çiğnediğini vurgulayan Adana Şube Başkanımız Abdurrahman Yücel
de yaptığı konuşmasında, “Sayın Genel Başkanımızın bir sözü var
‘Gücümüz hayallerimiz kadardır’ değerli arkadaşlarımız eğer bir
işin doğruluğuna inanıyorsanız, hayal gücünüzü, inancınızı ve kararlılığını birleştirirseniz hedefi yakalamış olursunuz. İşte bu işin
mimarı Türkiye’nin işçi ve emekçi lideri Genel Başkanımız Mahmut
Arslan’dır. Huzurlarınızda tüm taşeron işçiler adına kendilerine teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.
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GENEL BAŞKAN YARDIMCILARIMIZ HAVALİMANLARI
TEMİZLİK PERSONELLERİYLE TOPLANTI GERÇEKLEŞTİRDİ

Genel Başkan Yardımcılarımız Halil Özdemir, Mehmet Keskin
ve Celal Yıldız, Havalimanları temizlik personelleriyle toplantı
gerçekleştirdi. 6 Mart 2018 tarihinde Ankara’da gerçekleştirilen
toplantıya Adıyaman, Kayseri, Malatya, İstanbul, Elazığ, Denizli,
Hatay, Balıkesir, Diyarbakır, Sivas, Ordu, Uşak, Van, Adana, Ankara,
Şırnak, Hakkari, Şanlıurfa, Muş, Bursa ve Antalya havalimanlarında temizlik işlerinde çalışan işyeri sendika temsilcilerimiz katıldı.
Toplantıda Genel Merkez Toplu İş Sözleşme Uzmanımız Özgürcan
Kumral da yer aldı.

kaların taşeron diye bir derdi olsaydı, taşeron emekçileri baştan
üye yaparlardı. Biz üye yaparken onlar kadro verilmeyeceğini söylüyorlar, hatta üye olanları provoke ediyorlardı. Şimdi HAK-İŞ ve
HİZMET-İŞ Sendikamızın başarısını sindiremiyorlar” diye konuştu.

Havalimanları temizlik personellerinin kadro sorunu ve işyerlerinde sık karşılaşılan problemlerin konuşulduğu toplantıda, işyeri
sendika temsilcilerimizin soruları da cevaplandırıldı.

Genel Başkan Yardımcımız Celal Yıldız da taşeronla mücadelenin
adresinin HAK-İŞ ve HİZMET-İŞ olduğunu söyledi. Türkiye’de taşeron sorununu ilk HİZMET-İŞ Sendikamızın gündemine aldığını ve
zamanla bunu politikanı gündemine yerleştirdiğini belirten Yıldız,
“HİZMET-İŞ olarak ilk taşeron örgütlenmesini 2007 yılında Aydın’da
gerçekleştirdik. Pilot il seçtiğimiz Aydın’da şube oluşturarak, taşeron emekçileri aidat almadan hizmet verdik. Aydın’daki ve sonra
diğer şehirlerdeki mücadelemizi 2014 yılında “Hakkın Bize Emanet
- Seni Sendika Korur” diyerek büyük bir kampanyaya dönüştürdük.
Genel Başkanımız başta olmak üzere teşkilatımız her platformda
kadro talebinde bulundu. Bugün gelinen sonuç bizim samimi mücadelemizin eseridir” dedi.

Toplantıda konuşan Genel Başkan Yardımcımız Halil Özdemir, 1
milyona yakın taşeron işçisinin kadro sorununu çözen kararnamede, havalimanlarında çalışan taşeron işçilerin kapsam dışı bırakılmasını üzüntüyle karşıladıklarını belirterek, “Bütün taşeron
arkadaşlarımız kadro alıncaya kadar mücadelemiz sürecek” dedi.
İçinde havalimanları da olmak üzere KİT’lerde çalışan tüm taşeron emekçilerin er-geç kadroya alınacağını ifade eden Özdemir,
“Bu mücadele sertlikle, sokaklarda eylemlere yürütülebilecek bir
mücadele değildir. Çözüm kademe kademe olacak. Biz HAK-İŞ ve
HİZMET-İş olarak KİT’lerde çalışan taşeron arkadaşlarımızı yalnız
bırakmayacağız” ifadelerini kullandı.
Genel Başkan Yardımcımız Mehmet Keskin de bazı sendikaların
KİT’lerde çalışan taşeron emekçileri yanlış yönlendirdiğine dikkat
çekerek, “Taşeron mücadelesinin adresi ve çözüm yolu HAK-İŞ ve
HİZMET-İŞ Sendikamızdır. Diğer emek konfederasyonu ve sendi-
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“Kamuda taşeron kalmayacak” denildiğini hatırlatan Keskin,
“KİT’lerde çalışan taşeron emekçilerin de kadroya alınacağına inanıyorum. Ancak bu mücadeleyle olacak bir iştir ve bu mücadeleyi
hep birlikte yürüteceğiz” dedi.

Dünyada taşeron işçilik uygulaması yaygınlaşırken Türkiye’nin 1
milyona yakın taşeronu kadroya alarak bu uygulamayı sonlandırdığını belirten Yıldız, bunun uluslararası güçlere meydan okuyan
bir başarı olduğunu vurguladı.
Havalimanları temizlik işlerinde çalışan işyeri sendika temsilcilerimiz, toplantı sonrası, Genel Yönetim Kurulu üyelerimize hediye
takdim ettiler.
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BOLU’DA “BELEDİYE TAŞERON İŞÇİLERİ
BİLGİLENDİRME” TOPLANTISI
Bilgilendirme Toplantısında Taşeron Düzenlemesiyle ilgili bilgi veren Genel Başkan Yardımcılarımız, düzenlemenin HAK-İŞ/HİZMETİŞ’in önerdiği pek çok değişikliği içerdiğini dile getirdiler.

“TAŞERON SİSTEMİ DEVRE DIŞI BIRAKILDI”

Bolu İl Başkanlığımız tarafından düzenlenen “Belediye Taşeron
İşçileri Bilgilendirme” toplantısı8 Şubat 2018 tarihinde gerçekleştirildi.
Toplantıya Genel Başkan Yardımcılarımız Celal Yıldız ve Mehmet
Keskin, Bolu İl Başkanımız Hacer Güngör ve Hukuk Müşavirimiz
Av. Oğuz Aksoy ve Bolu Belediyesi’nde taşeron olarak çalışan 600
üyemiz katıldı.

Toplantıda konuşan Genel Başkan Yardımcılarımız Yıldız ve Keskin,
Konfederasyonumuz HAK-İŞ ve Sendikamız HİZMET-İŞ’in büyük
çabaları sonucu taşerona kadro da önemli bir aşama kaydedildiğini belirterek, “Bizler her platforma kadro isteğimizi en üst seviyede
dile getirdik. Nihayet 5 Aralık 2017 günü Sayın Cumhurbaşkanımızın
AK Parti Grup toplantısından verdiği müjdeyle taşeron çalışanların daimi işçi kadrosunda çalışabilecek olmaları çalışanları mutlu
etti. Bu önemli açıklama, hükümetin son dönemlerde çalışanlarla
ilgili yaptığı en güzel adımlardan bir tanesi. Burada önemli olan
taşeron sisteminin devre dışı kalması. Düzenlemeden dolayı başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere,
Başbakanımız Sayın Binali Yıldırım, Çalışma ve Sosyal Güvenlik
Bakanımız Sayın Jülide Sarıeroğlu, Maliye Bakanımız Sayın Naci
Ağbal ile tüm Bakanlar Kurulumuza ve AK Parti yöneticilerine teşekkür ediyoruz” dediler.

GENÇLİK SÖYLEŞİLERİ’NİN İLKİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ
‘Gençlik Söyleşileri’nin ilki Sendikamız HİZMET-İŞ Gençlik
Komitemiz tarafından genel merkezimizde 20 Mart 2018 tarihinde
gerçekleştirildi. Söyleşinin ilk konuğu Gazi Üniversitesi Öğretim
Üyesi Doç. Dr. Osman Şimşek oldu.
Programa ayrıca Genel Sekreterimiz Ali Rıza Yılmaz, Genel Merkez
Gençlik Komitemiz Başkanı Osman Sarı, başkan yardımcıları Av.
Kiraz Bilge Akçomak, Hakkı Yetim ve Yasin Aksu, Ankara şubelerimizin Gençlik Komite Başkanları ve üyeleri ile genel merkez çalışanlarımız ve katıldı.
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GENEL BAŞKANIMIZ, SÜLEYMAN DEMİREL
ÜNİVERSİTESİ’NDE ÖĞRENCİLERLE BULUŞTU
SOSYAL DİYALOG İLE HAREKET EDİYORUZ
Sendikal hareketin sloganlara hapsedilemeyeceğini ve 200 yıl
önce başlayan soylu, işçiler için olmazsa olmaz sendikal mücadelenin artık yeni bir alana doğru evrildiğini belirten Arslan,
“Küreselleşmenin etkileri bizi yeniden kafa yormaya itiyor. 20.
yüzyılın sloganları ile 21. yüzyılı tanımlayamazsınız. Sorunları çözemezsiniz. O Yüzden biz, sosyal diyalogla hareket diyoruz” ifadelerini kullandı.

Genel Başkanımız Arslan, HAK-İŞ’in üniversitelileri önemsediğini
söyledi. Gençlere, kendilerine güvenmeleri gerektiğini söyleyen
Arslan, “Kendinize güvenirseniz, başarırsınız” dedi. Arslan, “HAKİŞ ve bağlı sendikalarımızda bütün birimlerimizde çalıştırmak
üzere üniversitelerin ilgili birimlerinden mezun arkadaşlarımızı
tercih ediyoruz. Bu arkadaşlar sendikalarımızda önemli görevler
üsteliyorlar. Bunun en güzel örneği, Çalışma ve Sosyal Güvenlik
Bakanımız Sayın Jülide Sarıeroğlu’dur. Kendisiyle 10 birlikte çalıştık, bir dönem Genel Başkan Danışmanlığımızı yaptı, Kadın
Komitemizde bakanlık yaptı. Şimdi, Çalışma ve Sosyal Güvenlik
Bakanı olarak, emekçileri başarılı bir şekilde temsil etmektedir. Bu
işler inanmakla oluyor. Pir Sultan Abdal, ‘Her insanda çok derin
hazineler var” diyor. Her biriniz birer cevhersiniz. Önemli olan içinizdeki cevheri çıkarmak ve kullanmaktır” şeklinde konuştu.

“Demokrasi bizim için ekmeğimiz, aşımız, suyumuz, maaşımız kadar önemlidir. Demokrasinin olmadığı yerde özgür sendikacılıktan
bahsedilemez. Bu yüzden hayatımızın bir bölümünü demokrasi
mücadelesiyle geçirdik. Çünkü demokrasi bizim varlık nedenimizdir” şeklinde konuşan Arslan, “Demokrasi yoksa özgür sendikacılık yok. HAK-İŞ olarak çoğulcu sendikal demokrasiden yana olduk.
Sayıca çok sendikayı çoğulculuk adına gerekli gördük. Birden fazla
sendikaya üye olma hakkını kutsal ve önemli gördük. Çok sayıda
sendika ve konfederasyon var diye sorgulayamazsınız. İhtiyaç varsa olacaktır. Birden fazla parti varsa sendika da olacaktır. Önemli
olan bu sendikaların ne yaptığıdır. Biz çoğulcu ve katılımcı sendikal anlayışı savunageldik. HAK-İŞ’te aşağıdan yukarı bütün süreçler katılımcı bir anlayışla yürütülmektedir. Bu da bizim diğer konfederasyonlardan farkımızdır” dedi.
Arslan, konuşmasından sonra öğrencilerin sorularını cevaplandırdı.

Gençleri sendikal mücadeleye katmak için Gençlik, Kültür-Sanat,
Kadın ve Engelliler komiteleri oluşturduklarını kaydeden Arslan, sendikal mücadeleyi gençler için de etkin kılmaya çalıştıklarını söyledi.

HAK-İŞ, DÜNYA SENDİKAL HAREKETİNİN ÖNEMLİ
BİR PARTNERİDİR
HAK-İŞ’in sadece üyesi sayısıyla
değerlendirilmediğini ve üye sayısından çok daha güce ve imkâna
sahip olduğunu ifade eden Arslan,
“Biz uluslararası sendikalar ağının da bir parçasıyız. Dünyada 360
konfederasyon ve 180 milyon işçiyi temsil eden ITUC’un icra kurulu
üyesiyiz. Yine Avrupa Sendikalar
Konfederasyonu
ETUC’un
ve
PERC’in icra kurulundayız. Bu kuruluşlularda yerli ve milli kimliğimizle, kendimiz olarak bulunuyoruz”
dedi.
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GENEL BAŞKANIMIZ, KARABÜK ÜNİVERSİTESİ’NDE
KONFERANS VERDİ

Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 18 Nisan 2018 tarihinde Karabük
Üniversitesi’nde öğrencilerle bir araya gelerek ‘Küreselleşme,
Sosyal Sorunlar ve HAK-İŞ’ konulu bir konferans verdi.
Karabük Üniversitesi 15 Temmuz Konferans salonunda üniversite
öğrencilerinin yoğun katılımıyla gerçekleştirilen konferansa, Genel
Başkanımız Mahmut Arslan, Genel Sekreterimiz Dr. Osman Yıldız,
Karabük Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İbrahim Kültür,
Karabük Üniversitesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Neşe Yıldız, HAKİŞ Karabük İl Başkanı Ulvi Güngören ve üniversitenin öğretim görevlileri katıldı.

“İşletmelerin Geleceği Bizim Geleceğimizdir”
HAK-İŞ’in meselelerini çözerken çatışma yoluna başvurmadığını
anlatan Arslan, “Biz meselelerimizi karşılıklı rekabet ve çatışma
üzerine değil, birlikte konuşup müzakere ederek sosyal diyalogla
çözme anlayışına sahibiz. O nedenle her sorunu çatışma alanına
dönüştürmek yerine sorunlarımızı konuşarak, müzakere ederek,
bir çıkış yolu buluyoruz. Sorunlarımızın çözümünde masada olmayı ve sosyal diyalog mekanizmalarını bütünüyle kullanmayı
ilke edinen anlayışa sahibiz. Biz sendikacılıkta işletmelerimizi rakibimiz olarak değil sosyal bir ortak olarak görüyoruz. İşletmelerin
geleceği için birlikte çalışıyoruz ve
onların geleceği bizi de yakından
ilgilendiriyor. Çünkü işletmelerin
geleceği bizim geleceğimizdir”
dedi.

kabul edip buna insani bir alan ilave etmek, insanileştirmektir.
Esas olan küreselleşmenin bizim önümüze getirdiği zorlukları görüp, imkanlarından yararlanarak bunu lehimize kullanabilmektir.
Küreselleşmeyi nasıl algıladık, bununla nasıl baş edeceğiz, bununla ilgili neler yapmalıyız bunu kabul ettikten sonra ikinci aşamaya
geçiyor ve neler yapabiliriz diye düşünüyoruz. Küreselleşmeden
en az hasarı nasıl göreceğimizin değerlendirmesini yapıyoruz” ifadelerini kullandı.
Karabük Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İbrahim Kültür
konferansın konusu olan küreselleşme ve çalışma hayatı hakkında değerlendirmelerde bulunarak, “HAK-İŞ gibi Türkiye’nin son
döneminde kamuoyunda ciddi bir şekilde gündem oluşturan bir
konfederasyonun üniversitemizde bulunması bizim için çok değerlidir. HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan’ın üniversitemizde
yapmış olduğu konuşma öğrencilerimiz için geleceğe dair fikir sahibi olmalarına yol etki edecektir” diye konuştu.
Karabük Üniversitesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Neşe Yıldız
HAK-İŞ’le ilgili kendi izlenim ve bilgilerini anlattı. Yıldız, HAK-İŞ’in
terör konusu, göç konusu, mülteciler konusu, kadın çalışanlar,
çocuk işçiler gibi birçok konuda aktif olarak faaliyet gösterdiğini
anlattı.
HAK-İŞ tarafından, sosyal sorumluluk ve eğitim konusunda göstermiş olduğu duyarlılığın bir sonucu olarak konferansın sona ermesinin ardından konferansa katılan yaklaşık 450 öğrencinin içerisinden 20 öğrenciye kurayla eğitim yardımı yapıldı.
Genel Başkanımız Mahmut Arslan öğrencilere eğitim yardımı hediyelerini takdim etti.

“Küreselleşmenin Bize
Öğrettiği En Büyük Şey
Çözüm Üretmektir”
Sendikal hareketin en temel tartışma konularından birisinin küreselleşme olduğunu söyleyen
Arslan, “Sadece itiraz etmek ve
karşı çıkmak yetmez aynı zamanda çözüm de üretmek gerekir.
Küreselleşmenin bize öğrettiği
en büyük şey budur. Bize düşen
küreselleşmeyi bir vaka olarak
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ARSLAN, ODTÜ’DE ÖĞRENCİLERLE BİR ARAYA GELDİ
ODTÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi Yıldırım
Koç tarafından organize edilen bilgilendirme programına Genel
Başkanımız Mahmut Arslan’ın yanı sıra HAK-İŞ Genel Sekreteri Dr.
Osman Yıldız da yer aldı.
Arslan öğrencilere, HAK-İŞ’in 43 yıllık tarihi boyunca vermiş olduğu
mücadeleyi anlatarak, taşeron, işsizlik, örgütlenme çalışmaları ve
sendikal faaliyetler hakkında bilgi verdi. Sendikalar ve çalışma hayatının güncel konuları hakkında bilgi veren Arslan, konuşmasının
ardından öğrencilerin sorularını yanıtladı.

Genel Başkanımız Mahmut Arslan, ODTÜ İktisadi ve İdari Bilimler
Fakültesi İktisat Bölümü öğrencileriyle bir araya geldi.
Konfederasyonumuz HAK-İŞ ve Sendikamız HİZMET-İŞ Genel
Başkanı Mahmut Arslan, 11 Nisan 2018 tarihinde Orta Doğu Teknik
Üniversitesi (ODTÜ) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat
Bölümü öğrencileriyle bir araya geldi.

KIBRISLI İZCİ ÇOCUKLARI AĞIRLADIK

Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 24 Mart 2018 tarihinde K.K.T.C
Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığına bağlı Mesarya Bölgesi İzcilerini
Emek Konukevi’nde ağırladı.
Arslan, yaşları 10 ile 15 arasında değişen 36 İzci öğrenci ile 10 kişilik
eğitimciden oluşan grupla Emek Konukevi’nde akşam yemeğinde
bir araya geldi. İzciler yemekten önce ve sonra geleneklerine uygun olarak hep bir ağızdan izci duası okudular.

“Türkiye, Kıbrıslı Türklerin de Anavatanıdır”
Programda izcilere hitap eden Arslan, Kıbrıslı İzcileri ağırlamaktan büyük memnuniyet duyduğunu ifade ederek, “Sizleri burada
ağırlamaktan büyük mutluluk duyuyorum. Konfederasyonumuz
HAK-İŞ’e Kıbrıs’tan üye olan bir Sendikamızın, Kamu-Sen olması
sebebiyle sık sık K.K.T.C’ye ziyaretlerimiz oluyor. Türkiye sadece bizim değil sizlerin de anavatanı, büyük dedeleriniz bu topraklarda

116

ömür sürdüler bu gerçeğin bilincinde olmaktan asla vazgeçmeyin.
İzcilik; ahlâki değerleri yaşatan, toplumun yararı için çalışan bir faaliyet alanıdır. Böyle güzel bir geleneğin, sporun içinde bulunduğunuz için sizleri tebrik ediyorum” dedi.

“Burada Olmaktan Memnuniyet Duyuyoruz”
İzci grubunun başkanı ve eğitimcisi Hüseyin Sancar, Türkiye’de
HAK-İŞ’te ağırlanmaktan onur duyduğunu belirterek, “Bizlere bu
hoş sohbeti ve imkânı sağladığı için Mahmut Arslan’a ve HAK-İŞ’e
çok teşekkür ederiz.” şeklinde konuştu.
Arslan, içerisinde; İstiklal Marşı şairimiz Mehmet Akif Ersoy’un
Safahat kitabı, Ajanda ve Kalemin yer aldığı kamp çantalarını
İzcilere hediye etti. İzciler de içinde Kıbrıslı Türklerin geleneksel
motiflerinin yer aldığı bir tabloyu Arslan’a sundular. Program toplu
fotoğraf çekiminin ardından son buldu.
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YOZGAT ŞUBEMİZİN YENİ HİZMET BİNASI AÇILDI
şehitlerimiz için
Kur’an-ı Kerim tilaveti okundu.

Genel Başkanımız Mahmut Arslan, Sendikamız Yozgat Şube
Başkanlığımızın yeni hizmet binası açılış törenine katıldı.
Açılışa Genel Başkanımız Mahmut Arslan’ın yanı sıra Yozgat Valisi
Kemal Yurtnaç, Yozgat Belediye Başkanı Dr. Kazım Arslan, Yozgat
Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Salih Karacabey, AK Parti Yozgat
İl Başkanı Celal Köse, Kurucu ve Onursal Genel Başkanımız Hüseyin
Tanrıverdi, Genel Başkan Vekilimiz Av. Hüseyin Öz, Mali İşlerden
Sorumlu Genel Başkan Yardımcımız Celal Yıldız, Teşkilatlanmadan
Sorumlu Genel Başkan Yardımcımız Halil Özdemir, Eğitim ve Sosyal
İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcımız Mehmet Keskin, HAKİŞ Yozgat İl Başkanı ve Sendikamız HİZMET-İŞ Yozgat Şube Başkanı
Ferman Zararsız ile Yozgat Şube Genel Kurulumuzu için Yozgat’ta
bulunan şube başkanlarımız, HAK-İŞ İl Başkanları, konfederasyonumuza bağlı sendikalarımızın başkanları, delegeler ve basın
mensupları katıldı. Mehteran takımının gösterisinin ardından tüm

Açılışta konuşan
Arslan,
“Bugün
burada açılışını
gerçekleştirdiğimiz
HİZMET-İŞ
Yozgat Şubemizin
hayırlara vesile olmasını diliyorum.
Bu binanın HAKİŞ ve sendikamız
HİZMET-İŞ tarafından edinilmesi
bizim açımızdan
son derece memnuniyet vericidir.
Burada hayırlı ve
güzel hizmetler
yapılacağı konusunda hiç kuşkum yok. Mahallemize güzel bir binayı kazandırmış
olmaktan dolayı son derece mutluyuz” dedi.
HAK-İŞ Yozgat İl Başkanı ve Sendikamız HİZMET-İŞ Yozgat Şube
Başkanı Ferman Zararsız ise yaptığı konuşmada yeni açılan hizmet
binasının hayırlı uğurlu olması dileğinde bulundu. Konuşmaların
ardından kurdelenin kesilmesiyle yeni hizmet binasının açılışı gerçekleştirildi.

SENDİKAMIZDAN KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ ARAŞTIRMA
VE UYGULAMA HASTANESİNE DESTEK

Cantürk, Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı Başkanı Salih Topçu, Kocaeli
Şube Başkanımız İdris Ersoy, Sakarya Şube Başkanımız M. Mesut
Gökdemir ve üyemiz hastane çalışanları katıldı.
Açılışta kısa bir konuşma yapan Genel Başkan Yardımcımız Celal
Yıldız, Sendikamız tarafından tefrişi yapılan odanın hayırlı olması temennisinde bulunarak, tedavinin teçhizat bakımından donanımlı ve
steril odalarda yapılmasının önemine vurgu yaptı.

HİZMET-İŞ Sendikamız, Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama
Hastanesi Göğüs Cerrahisi Kliniğinde bulunan özel odanın tefrişini
üstlenerek maddi destek verdi. HİZMET-İŞ Sendikamız tarafından
tefrişi gerçekleştirilen özel odanın açılışı, 28 Mart 2018 tarihinde törenle gerçekleştirildi.
Açılışa Genel Başkan Yardımcımız Celal Yıldız, Kocaeli Üniversitesi
Araştırma ve Uygulama Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Nuh Zafer

Diğer taraftan, Sendikamızın örgütlü olduğu işyerlerine katkı yapmayı önemsediğini kaydeden Yıldız, “HİZMET-İŞ Sendikası olarak sadece ülkemiz sınırları içinde değil, dünyanın hangi bölgesinde olursa
olsun, ihtiyaç hissedilen her yerde olmaya çalışıyoruz. Sendikamız
tarafından tefrişi yapılan hastane odasının hastanemize, hastalarımıza ve Kocaeli’ye hayırlı olmasını diliyorum” dedi.
Başhekim Prof. Dr. Nuh Zafer Cantürk de standartlara uygun olarak
tefrişi yapılan odanın tüm hastalar ve hastane için hayırlı olmasını
diledi. Cantürk, Sendikamızın yapmış olduğu katkıdan odalıyı Genel
Başkan Yardımcımız Yıldız’a teşekkür ederek, teşekkür belgesi takdim etti.
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ARSLAN, PLADİS'İN LONDRA'DAKİ HARLESDEN
FABRİKASINI ZİYARET ETTİ
Heyet, İngiltere’de faaliyetlerini sürdüren Pladis’in fabrikalarını ve
ofisini de ziyaret ederek, Pladis yetkililerinin sunumuyla şirketin
çalışmaları ve hedeflerine yönelik detaylı bilgi aldı. Ayrıca Harvard
Üniversitesinden Prof. Dr. Gökhan Hotamışgil hoca da bir seminer
verdi. Heyet daha sonra Londra’daki Unitet ve Godiva mağazalarını
gezdi.

Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 22 Mart 2018 tarihinde Yıldız
Holding’e bağlı İngiltere merkezli Pladis Foods'un organizasyonunda, İngiliz Bisküvi devi olan United Biscuits'in Londra Carlisle'deki
Harlesden fabrikasını ziyaret etmek ve gelişmeleri yerinde görmek
üzere Londra'ya gitti.

Ziyarete ilişkin değerlendirmelerde bulunan Genel Başkanımız
Mahmut Arslan, “HAK-İŞ Konfederasyonu olarak Yıldız Holding’in
Pladis şirketi bünyesinde yer alan İngiltere’deki yatırımlarını yerinde görmek, bizzat şirket çalışmalarını takip etmek ve uluslararası
gıda güvenliği toplantısına katılmak üzere Londra’da bulunmaktan dolayı son derece mutluyuz” dedi.

Ziyarette Genel Başkanımız Mahmut Arslan’ın yanı sıra, HAK-İŞ
Genel Başkan Yardımcısı ve Öz Gıda-İş Sendikası Genel Başkanı
Mehmet Şahin, HAK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı ve Öz Taşıma-İş
Sendikası Genel Başkanı Mustafa Toruntay, Öz Büro İş Sendikası
Genel Başkanı A. Baki Gülbaba, Öz Gıda-İş Sendikası Genel Başkan
Yardımcısı Halil Çukutli, Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın,
Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu Genel Başkanı
Bendevi Palandöken ve FLO Mağazacılık Yönetim Kurulu Başkanı
Mehmet Ziylan da yer aldı.

GENEL BAŞKANIMIZ, İNGİLTERE PARLEMENTOSUNDA
GÖRÜŞMELERDE BULUNDU
Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 23 Mart
2018 tarihinde İngiltere Parlamentosunu ziyaret ederek çeşitli temaslarda bulundu.

konusu, Türk endüstri ilişkiler sisteminde gerçekleşen reformlar ile birlikte Yıldız Holding’in
İngiltere’deki yatırımları konularında karşılıklı
görüş alışverişinde bulunuldu.

İngiltere İşçi Partisi Gölge Dışişleri ve Savunma
Bakanı Fabian Hamilton’un daveti üzerine
gerçekleşen görüşmelere Genel Başkanımız
Mahmut Arslan ile birlikte HAK-İŞ Genel
Başkan Yardımcısı Mehmet Şahin de katıldı.

İşçi partisi ve HAK-İŞ olarak ilişkileri daha da
geliştirerek sürdürme iradesi teyit edildi.
Bu kapsamda Nisan ayında yapılacak Kıbrıs
seyahati kapsamında KKTC’de tekrar bir araya gelme kararı alındı.

Geçtiğimiz günlerde konfederasyonumuz
Genel Başkanı Mahmut Arslan’ı HAK-İŞ’te ziyaret eden Fabian Hamilton’un daveti kapsamında yapılan görüşme son derece yararlı geçti.
HAK-İŞ heyetine öncelikle parlamento ve İngiltere siyasi tarihi hakkında ayrıntılı bir sunum yapıldı. Daha sonra görüşmelere geçildi.

İngiltere Parlamentosu ziyareti kapsamında Lordlar Kamarasına seçilen ilk Kıbrıslı Türk unvanına sahip
Baroness Ece Hüseyin ile de çok verimli bir görüşme gerçekleştirildi.

İki ülke arasındaki gelişmeler İngiltere’nin AB’den ayrılma kararının
etkileri, HAK-İŞ ile İngiltere sendikaları arasındaki ilişkiler, Kıbrıs

Ayrıca parlamento ziyareti kapsamında farklı siyasetçilerle de temaslar gerçekleştirildi.
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ARSLAN, SARAYBOSNA’DA SENDİKA BİNASI AÇILIŞ
TÖRENİNE KATILDI
Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 27 Aralık 2017 tarihinde
Saraybosna Sendikalar Evi Binası açılış törenine katıldı.
Açılış törenine Genel Başkanımız Mahmut Arslan, HAK-İŞ Genel
Başkan Yardımcıları Mehmet Şahin, Mustafa Toruntay, HAK-İŞ
Genel Sekreteri Dr. Osman Yıldız, MEMUR-SEN Genel Başkanı Ali
Yalçın, Saraybosna Büyükelçisi Haldun Koç, Bosna Hersek Bağımsız
Sendikalar Konfederasyonu Genel Başkanı İsmet Bayramovic, TİKA
Genel Başkan Yardımcısı Birol Çetin, TİKA Saraybosna Koordinatörü
Ömer Alimli katıldı.
Açılışta konuşan Genel Başkanımız Mahmut Arslan, “Bugün geldiğimiz noktada başlangıçtaki hedeflerimizin 2 katının üzerine
çıktığımızı görüyorum yapılan yatırımlar ve hizmetler göz önüne
alındığında ortaya çıkan sonuç bizi gururlandırıyor” dedi. Açılışı gerçekleştirilen Saraybosna Sendikalar Evi Binasının ne anlama geldiğini çok iyi bildiklerini belirten Arslan, “Burayı aslında Bosna Hersek
işçilerinin tapusu olarak görüyoruz. Bu tapuya sahip çıktıkları için
İsmet Bayramoviç’i ve çalışma arkadaşlarını tebrik ediyoruz” dedi.
“BOSNA HERSEK TÜRKİYE İÇİN BÜYÜK BİR ANLAM İFADE
EDİYOR”
Bosna Hersek ile Türkiye ilişkilerinin çok tarihi ve uzun bir geçmişi
olduğuna işaret eden Arslan, “Bugünkü ilişkilerimizi daha da ileriye
taşıma konusunda her iki tarafta da büyük bir irade var, bu iradeyi
destekliyoruz. Çünkü Türkiye’de Bosna Hersek denildiği zaman başka bir anlam ifade ediyor. Çünkü Bosna Hersek Türkiye için sadece
Balkanlarda bir devlet olmaktan çok daha büyük bir anlam ve manayı ifade ediyor” dedi.
“SSSBİH İLE İLİŞKİLERİMİZİ DAHA DA GELİŞTİRECEĞİZ”
Bosna Hersek Bağımsız Sendikalar Konfederasyonu (SSSBİH) ile
HAK-İŞ arasındaki ilişkilerin sadece iki sendika arasındaki ilişkiden
ibaret olmadığını vurgulayan Arslan, “Bu ilişkilerimizi bir kardeşlik,
bir dostluk ilişkisi olarak da görmek mümkündür. Bundan sonra
da bu ilişkilerimizi daha güçlendirmek ve geliştirmek için beraber
çalışacağız. Birlikte çalışarak her iki ülkenin emekçileri, çalışanları
için güzel ve hayırlı hizmetler yapmak için çaba sarf edeceğiz. Bu konuda Bosna Hersek Bağımsız Sendikalar Konfederasyonu ile HAKİŞ arasında yapılan bir anlaşma gereği Türkiye’de bir eğitim projesi
gerçekleştirdik ve bunu devam ettireceğiz” şeklinde konuştu. Arslan,
“Bugün açılışını gerçekleştirdiğimiz bu binanın Bosna Hersek çalışanlar ve aileleri için onur ve gurur verici güzellikte ortaya çıkmış
olması hepimizi gururlandırdı. Bu binanın açılışına vesile olan herkese teşekkür ediyorum” dedi.
Açılışta konuşan Bosna Hersek Bağımsız Sendikalar Konfederasyonu
Genel Başkanı İsmet Bayramovic Saraybosna Sendikalar Evi
Binasının yenilenmesinde katkısı olan HAK-İŞ Konfederasyonu’na
ve TİKA’ya teşekkür etti.
ORTAK BASIN TOPLANTISI DÜZENLENDİ
Açılışın ardından ortak bir basın toplantısı düzenlendi. Basın toplantısında konuşan Genel Başkanımız Mahmut Arslan, “Yeni açı-

lan binanın herkese hayırlı olmasını diliyorum. Yenilenerek tekrar
hizmete açılan bu binanın Bosna Hersek Bağımsız Sendikalar
Konfederasyonu’na, Bosna Hersek Cumhuriyetine ve bütün emekçilere hayırlı olmasını diliyor, Bosnadaki bütün emekçileri bu konfederasyona üye olmaya davet ediyorum” diye konuştu.
Türkiye Cumhuriyeti devleti ve kurumlarının, Türk müteşebbislerin
bu ülkede daha fazla yer alması ve daha fazla yatırım yaparak bu
ülkede yer almaları çağrısında bulunan Arslan şöyle devam etti; “Bu
topraklardan yıllar önce Türkiye’nin her yerine yerleşmiş Boşnak
Türk vatandaşlarının bu topraklara daha fazla gelerek yatırım yapmalarını özellikle istiyoruz. Biz şuna inanıyoruz ve biliyoruz ki Bosna
Hersek ne coğrafi sınırlarıyla ne da nüfusuyla ölçülebilecek bir
ülke değildir. Buna inandığımız için Bosna Hersek’teyiz ve bundan
sonra da burada olmaya devam edeceğiz. Bosna Hersek Bağımsız
Sendikalar Konfederasyonu ile birlikte çalışacağız ve yeni projelerde
birlikte yol alacağız.”
Basın toplantısında konuşan Saraybosna Büyükelçisi Haldun Koç,
“Ekonominin çatısını bir anlamda çalışanlar ve sendikalar oluşturmaktadır. O nedenle burada bugün HAK-İŞ, MEMUR-SEN ve TİKA’nın
katkılarıyla yenilenen ve tekrar hizmete açılan sendika binasının
ekonomiye katkıları açısından da oldukça anlamlı olduğunu düşünüyoruz” dedi.
Toplantının ardından Bosna Hersek Bağımsız Sendikalar
Konfederasyonu Genel Başkanı İsmet Bayramovic tarafından Genel
Başkanımız Mahmut Arslan’a günün anısına bir plaket takdim edildi.
ARSLAN SARAYBOSNA’DA TEMASLARDA BULUNDU
Basın toplantısının ardından Genel Başkanımız Mahmut Arslan,
HAK-İŞ Genel Sekreteri Dr. Osman Yıldız ve MEMUR-SEN Genel
Başkanı Ali Yalçın, Saraybosna Yunus Emre Enstitüsü’nü ziyaret ederek Yunus Emre Enstitüsü Müdürü Mehmet Akif Yaman ile görüştüler.
Yunus Emre Enstitüsü ziyaretinin ardından Genel Başkanımız
Mahmut Arslan beraberindeki HAK-İŞ Genel Başkan Yardımcıları
Mehmet Şahin, Mustafa Toruntay, HAK-İŞ Genel Sekreteri Dr. Osman
Yıldız, MEMUR-SEN Genel Başkanı Ali Yalçın Saraybosna’da bulunan
TİKA binasını ziyaret etti.
Ziyaretler kapsamında Saraybosna’da hizmet sektöründe örgütlü
olan sendika ziyaret edilerek çalışma hayatı hakkında karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu.
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Arslan, Sudanlı Sendikacılara Verilen Eğitim Seminerinde Konuştu

“SENDİKACILIK MİSYONUNU YENİ BİR BOYUTA TAŞIMALIYIZ”
“SENDİKACILIK MİSYONUNU YENİ BİR BOYUTA TAŞIMALIYIZ”
Dünyada hızlı bir değişim yaşandığını belirten Arslan, “Dünyanın
bu hızlı değişimine ayak uydurmalıyız. Yeni sorunlar çıktıkça bu
sorunlarla mücadele etmek adına yeni çözümler üretmeliyiz.
Sendikacılık da bu değişimlerden etkileniyor. Bu yeni gelişmeler
ışığında sendikaların da yönetim şeklini değiştirmeli ve geliştirmeliyiz. 20. Yüzyıldan kalan sendikacılık misyonunu yeni bir boyuta taşımalıyız. Bu değişimlere ayak uyduramazsak geri kalmaya devam
ederiz” diye konuştu.
“DÜNDEN DAHA FAZLA VEBAL VE SORUMLULUK TAŞIYORUZ”
Sendikamız HİZMET-İŞ’in Türkiye’nin en büyük sendikası olduğunu anlatan Arslan, “Türkiye’nin en büyük sendikası olarak dünden
daha fazla vebal ve sorumluluk taşıyoruz. Bu büyüklüğün bize yüklediği ağır sorumluluğun farkındayız. Büyüyeceğiz ve büyüteceğiz
ki yeryüzündeki mazlumların sesi olalım. HAK-İŞ olarak sendikamızın gücünü yeryüzünün bütün mazlumlarının sorunlarını çözmek
için kullanmaya çalışıyoruz” dedi.
“HAK-İŞ TÜRKİYE’NİN TA KENDİSİDİR”

“HAK-İŞ TÜRKİYE’NİN TA KENDİSİDİR”
Konfederasyonumuz HAK-İŞ ve Sendikamız HİZMET-İŞ Genel
Başkanı Mahmut Arslan, 2 Nisan 2018 tarihinde Ankara’da Sudan
İdari Hizmetleri ve Turizm Çalışanları Sendikası başkan ve yöneticileri ile düzenlenen eğitim programında buluştu.
Eğitim programına, Sudan İdari Hizmetleri ve Turizm Çalışanları
Sendikası Genel Başkanı Alghalı Mohamed Suliman Karaum başta
olmak üzere sendikanın yöneticileri, genel sekreteri, genel sekreter
yardımcıları, kadın komitesi başkanları ve şube başkanları katıldı.
Genel Başkanımız Mahmut Arslan eğitim programında yaptığı konuşmada, önemli bir dönemde Sudanlı sendikacıları Türkiye'de
ağırladığımızı belirterek, 2015 yılında Sudan İdari Hizmetleri
ve Turizm Çalışanları Sendikası ile konfederasyonumuza bağlı
Hizmet-İş Sendikamız arasında ikili işbirliği antlaşması imzalandığını ve 2017 yılında kendilerini eğitim programı için Türkiye’de
ağırladıklarını söyledi.

HAK-İŞ’e hiç üye olmadığı halde Türkiye’de HAK-İŞ’e gönül vermiş
milyonlarca insan olduğunu belirten Arslan, “HAK-İŞ’in üyesi olmayıp HAK-İŞ’in misyonu, vizyonu, kimliği ve değerlerini kabul edip
bize dua eden milyonlarca insan var. HAK-İŞ bu toplumun ta kendisidir, Türkiye’nin ta kendisidir” ifadelerini kullandı.
“HAK-İŞ’İN GÜCÜNÜ MAZLUMLARIN SORUNLARINI ÇÖZMEK
İÇİN KULLANMALIYIZ”
Arslan, “Filistin’de bir sorun varsa, Gazze’de bir sorun varsa, bir yetimhane yapmak gerekiyorsa bunları yapmak bize düşüyor. Eğer
Somali’ye kimse gitmiyorsa, oradaki kardeşlerimizle görüşüp sorunlarını çözmek için bizim oraya gitmemiz gerekiyor. Arakan’a bizim gitmemiz gerekiyor. O nedenle HAK-İŞ’in gücünü mazlumların
sorunlarını çözmek için kullanmalıyız” şeklinde konuştu.
Sudan İdari Hizmetleri ve Turizm Çalışanları Sendikası Genel
Başkanı Alghalı Mohamed Suliman Karaum, HAK-İŞ ile ortak eğitim
programı gerçekleştirmekten duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Arslan, HİZMET-İŞ Sendikamızın 40. Kuruluş
Yıldönümü etkinlikleri kapsamında Sudan’ın
da aralarında bulunduğu 28 ülke, 34 sendikadan 70 sendikacı konuk ile bir araya gelerek değerlendirmelerde bulunduklarını belirtti.
“SUDAN’IN BİZİM İÇİN ÖZEL BİR YERİ VAR”
Arslan, “İmzaladığımız anlaşma ile ilişkilerimiz
sadece ziyaretlerle sınırlı kalmayıp iki ülke için
ve sendikalarımız için daha ne yapabiliriz konusunun ele alınması ve geliştirilmesi için çok
önemlidir. Sudan’ın bizim için özel bir yeri var”
dedi.
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Karaum, eğitimin Sudan İdari Hizmetleri ve Turizm Çalışanları
Sendikası için çok yararlı ve verimli geçeceğine inandığını söyledi.
“HAK-İŞ HEM SOSYAL, HEM DE ADALETİ SAVUNAN BİR
KONFEDERASYONDUR”

yaptığı konuşmada Sudan dan ülkemize eğitim programı için gelen misafirlerimize teşekkür etti. Keskin ayrıca Sudanlı heyete katılım belgesi takdim etti.
SUDANLI SENDİKACILAR KAHRAMANKAZAN’DA

Sudan İdari Hizmetleri ve Turizm Çalışanları Sendikası Genel
Başkanı Alghalı Mohamed Suliman Karaum konuşmasında şu
ifadelere yer verdi: “HAK-İŞ Konfederasyonu saygı duyduğumuz ve takdir ettiğimiz bir konfederasyondur. HAK-İŞ’in büyümesinde Mahmut Arslan Bey'in büyük bir emeği vardır. HAK-İŞ
Konfederasyonu hem sosyal hem de adaleti savunan bir konfederasyondur. HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan Bey uluslararası
toplantılarda çok önemli izler bırakan birisidir. HAK-İŞ’in çabalarını
ve mücadelelerini son derece saygı duymaktayız. HAK-İŞ, 42 yıllık
bir geçmişin sahibidir. Bu eğitim programının gerçekleştirilmesinde Sayın Başkan Mahmut Arslan’ın bizi burada misafir ettiği için
kendilerine çok teşekkür ediyoruz. Sudan ve Türkiye arasındaki ilişkileri değerlendirdiğimiz zaman bir paranın iki yüzü gibi olduğunu
görmekteyiz.”
OTURUMLAR DÜZENLENDİ
Genel Başkanımız Mahmut Arslan’ın konuşmasının ardından yapılan oturumda Doç. Dr. Mehmet Merve Özaydın “Küreselleşme
Sürecinde Sendikacılıkta Yaşanan Değişimler” konulu sunumunu
gerçekleştirdi. Öte yandan Oleyis Sendikası Genel Başkanı Vedat
Böke’de eğitim programımıza katılarak Sudan’dan gelen Turizm
Sendikası ile ikili işbirliği içinde çalışmalarını sürdüreceklerini dile
getirdi.

Eğitim programımızın ikinci gününde ise Sudanlı Sendikacılar
Kahramankazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk’ü ziyaret ettiler.
Belediye Başkanlığı binasında gerçekleştirilen ziyarette konuşan
Kahramankazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk, Sudanlı sendikacıları Sendikamız HİZMET-İŞ vasıtasıyla ağırlamaktan memnuniyet duyduğunu belirterek, “Kahramankazan halkı 15 Temmuz
da gerçekleşen hain darbe girişimi karşısında göğsünü siper
ederek 9 şehit ve 92 gazi verdi. Önceden Kazan olan ilçemizin adı
bu badirenin atlatılmasının ardından kahraman ünvanı alarak
Kahramankazan oldu” dedi.
Sudan İdari Hizmetler ve Turizm Çalışanları Sendikası Genel
Başkan Yardımcısı Omer Hamad Ali Gash da misafirperverliklerinden dolayı Başkan Ertürk’e teşekkür ederek, “15 Temmuz gecesi
bizde Sudan halkı olarak tüm gelişmeleri takip ettik ve Türkiye’ye
desteğimizi HAK-İŞ Konfederasyonu Genel Başkanı Mahmut
Arslan’ı arayarak gösterdik” diye konuştu.
Belediyedeki programın ardından heyet Satı Kadın Müze Evi ve
Bocce salonunun ziyaret ettiler.

Oturumun 2. bölümünde de “Türkiye’de İş Hukuku ve Uygulamaları”
konulu sunumu ile Sendikamız Hukuk Müşavirlerinden Av. Hacer
Türk Albayrak Sudanlı sendikacıları bilgilendirdi. Sendikamız Toplu
İş Sözleşmesi Dairesinden Av. Kiraz Bilge Akçomak da “Örgütlenme
ve Toplu İş Sözleşmeleri” hakkında sunum gerçekleştirdi.
GENEL BAŞKAN YARDIMCIMIZ KESKİN KATILIM BELGESİ
VERDİ
Sudanlı sendikacıların eğitim programına katılan Eğitim ve Sosyal
İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcımız Mehmet Keskin de
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HİZMET-İŞ’TEN SUDANLI SENDİKACILARA EĞİTİM
Sendikamız HİZMET-İŞ, Sudan İdari Hizmetleri, Belediye ve Turizm
Çalışanları Sendikası’ndan gelen heyete eğitim verdi.
Sendikamız HİZMET-İŞ tarafından Sudan İdari Hizmetleri, Belediye
ve Turizm Çalışanları Sendikasından gelenlere Emek Konukevi’nde
19 Aralık 2017 günü eğitim programı gerçekleştirildi.
2015 yılında, Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Keskin başkanlığındaki heyetin, Sudan İdari Hizmetleri, Belediye ve Turizm Çalışanları
Sendikası’nı ziyaretleri esnasında heyetler arasında ikili işbirliği anlaşması imzalanarak, sendikal ortaklıkta büyük bir ilerleme kaydedilmişti. Bu ikili işbirliği anlaşmasına binaen düzenlenen, ortak eğitim programına konuk sendikadan, Genel Başkan Elghali Mohamed
Süleyman, Genel Başkan Yardımcıları Elrashid Khider Halil ve
Saifeldin Shalabi, Genel Mali Sekreter Muntaser Mamoun Hassan, Dış
İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mohamed Mudathir
Elamin, Genel Sekreter Yardımcısı Osman Hamid Mohammed ve
Eğitim Sekreteri Mohamed Ali Halali katıldı.
“HAK-İŞ VE HİZMET-İŞ DEĞERLER, İLKELER ÜZERİNE
KURULUDUR"
Eğitim programına katılan HAK-İŞ Genel Sekreteri Dr. Osman Yıldız
yaptığı açılış konuşmasında “Sudan İdari Hizmetleri, Belediye ve
Turizm Çalışanları Sendikası Genel Başkanı ve Yönetim Kurulunu,
HAK-İŞ ve HİZMET-İŞ bünyesinde ağırlamaktan büyük memnuniyet
duyuyoruz. Bizim, yolumuza güçlenerek devam ediyor olmamızın
nedeni kuruluş değerlerimiz, ilkelerimiz ve hedeflerimizdir. En zor zamanlarda farklı ilkeleri hatta karşıt ilkeleri ortaya koyan konfederasyon olduk. Her zaman oldukça iddialı olduk ve bugün de bu iddialarımızı sürdürüyoruz. Hem Türkiye’deki süreç hem dünyadaki süreç
göstermiştir ki biz doğru olarak kurulduk, doğru olarak pozisyon belirledik ve bugün de doğru yolda ilerlediğimizi düşünüyorum.” dedi.

Türkiye’deki sendikalar ve konfederasyonlar bir diğer taraftan uluslararası sendikalardır ve HAK-İŞ Konfederasyonu bunlardan en önemli
olanları arasındadır. Yaptığımız işbirliği anlaşması aslında bizim için
çok onur vericidir. Bu büyük Konfederasyonun başarısını daha yakından öğreneceğiz” diye konuştu.
Sendikamız Hukuk Müşavirlerinden Av. Hacer Türk Albayrak, Kadın
Komitesi Başkanı Yusra Erilli Kurumlu, Engelliler Komitesi Başkanı
Hanifi Karadağ, Gençlik Komitesi Başkanı Osman Sarı, Dış İlişkiler
Uzmanımız Burhan Yıldız, HAK-İŞ Sınav ve Belgelendirme Uzmanı
Rıdvan Günay, sendikamızdaki çalışma alanlarına dair konuk heyete
sunumlarda bulundular.

SÜLEYMAN: “İŞBİRLİĞİMİZ ONUR VERİCİDİR”
Eğitim programında konuşma yapan Sudan İdari Hizmetleri,
Belediye ve Turizm Çalışanları Sendikası Genel Başkanı Süleyman,
HAK-İŞ ve HİZMET-İŞ’in sendikal yaşam içerisinde, dünyada çok
önemli bir yere sahip olduğuna değinerek, “HAK-İŞ Konfederasyonu
ve HİZMET-İŞ Sendikası ile ilgili birçok ayrıntı ve bilgi edindik.
Sendikal yaşama ve çalışma yaşamına dair pek çok katkıda bulunmuş ve bizlerin de faydalanabileceği tecrübeler edinmiştir.
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“SİVİL DÜŞÜN AB PROGRAMI” KAPSAMINDA
HIRVATİSTAN’DAYDIK

Genel Başkan Yardımcımız Celal Yıldız, 25-28 Nisan 2018 tarihleri
arasında Hırvatistan’ın başkenti Zagreb’de sendikal temaslarda
bulundu.

Çalıştaylarda konuşan Genel Başkan Yardımcımız Celal Yıldız,
Sendikamızın başarı örneklerinden biri olan taşeron işçiliğine karşı
mücadeleyi anlattı.

Programda Genel Başkan Yardımcımız Yıldız’ın yanı sıra,
Sendikamız Antalya Şube Başkanı Muhammet Talha Kandil,
Samsun Şube Başkanı Ziya Uzun ve Sendikamız Dış İlişkiler Uzmanı
Ahmed Halfaya yer aldı.

Taşeron sorunuyla mücadelenin Sendikamız tarafından 2003 yılında başlatılan uzun soluklu bir mücadele olduğunu kaydeden
Yıldız, “2007 yılında başlattığımız taşeronda örgütlenme adımı
ve 2014 yılında başlattığımız ‘Hakkın Bize Emanet-Seni Sendika
Korur” başlıklı büyük örgütlenme kampanyamız sonucunda bir
kısım yasal haklar edildi. Kararlılıkla yürüttüğümüz mücadele sonucu 2017 Aralık ayında bir yasa çıkarılarak yaklaşık 950 bir taşeron
işçisi kamu işçisi oldu. Bu, Türkiye’nin çalışma hayatında gerçekleştirdiği en büyük reformdur” dedi.

Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu’nun hayata geçirdiği Sivil Düşün
AB Programı çerçevesinde gerçekleştirilen program kapsamında, biri Hırvatistan Sendikalar Konfederasyonu, diğeri Hırvatistan
Öğretmenler Sendikası olmak üzere iki ayrı çalıştay gerçekleştirildi.
Çalıştaylara Genel Başkan Yardımcımız Celal Yıldız başkanlığındaki
HİZMET-İŞ heyeti, Hırvatistan Sendikalar Konfederasyonu Genel
Başkanı Vilim Ribic ve yönetim kurulu ile Hırvatistan Öğretmenler
Sendikası Başkanı Sanja Sprem ve yönetim kurulu üyeleri katıldı.
Hırvatistan Sendikaları ile iletişim ve diyaloğu geliştirmek amacıyla gerçekleştirilen çalıştaylarda, iki ülkenin sendikal kanunları ve
mevzuatları hakkına bilgi alışverişinde bulunuldu.

Yıldız, yürütülen çalışma ve kampanyalar neticesinde HİZMET-İŞ
Sendikamızın Türkiye’nin en büyük işçi sendikası konumuna yükseldiğini ve liderliğini koruduğunu ifade etti.
Sendikamızın eğitim projeleri hakkında da bilgi veren Yıldız,
HİZMET-İŞ Sendikası olarak, İşyerleri Eğitim Semineri, Temsilciler
Eğitim Semineri ve TİKA ile koordinasyon içerisinde yabancı sendikalarla ortak eğitim programları olmak üzere üç farklı eğitim programı düzenlendiği bilgisini paylaştı.

Hizmet-İş 153 2018/I-II

123

ULUSLARARASI İLİŞKİLER

SENDİKAMIZ, SIRBİSTAN BAĞIMSIZ YENİ PAZAR
SENDİKASI’NA EĞİTİM VERDİ

HAK-İŞ/HİZMET-İŞ Sendikamız ile Sırbistan Bağımsız Yeni Pazar
Sendikası arasındaki işbirliği protokolü çerçevesinde, TİKA (Türk
İşbirliği ve Kalınma Ajansı)’nın desteğiyle 10-12 Aralık 2017 tarihlerinde Ankara’da ortak eğitim programı gerçekleştirildi.
Eğitim programına HAK-İŞ Genel Sekreteri Dr. Osman Yıldız, HİZMETİŞ Sendikamız Genel Başkan Vekili Hüseyin Öz, Genel Başkan
Yardımcımız Halil Özdemir, Bağımsız Yeni Pazar Sendikası Genel
Başkanı Fuad Goloş ve yönetim kurulu üyeleri, Genel Denetleme
Kurulu Üyesi Esma Hatun Taşpınar, Sendikamız Hukuk Müşaviri
Av. Hacer Türk Albayrak, Sendikamız Dış İlişkiler Uzmanı ve Kadın
Komite Başkanı Yusra Erilli Kurumlu, Engelliler Komitesi Başkanı
Hanifi Karadağ, Kültür-Sanat Komite Başkanı Fatih Bakırtaş, Toplu
İş Sözleşmesi uzmanı Osman Sarı katıldı.
Eğitim programında konuşan Genel Başkan Yardımcımız Hüseyin
Öz, Türk sendikal hareketi ile HAK-İŞ ve HİZMET-İŞ’in kurumsal yapısı ve çalışmaları hakkında bilgi verdi.
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İKİLİ İLİŞKİLERİ GELİŞTİRMEK İÇİN BİR ARADAYIZ
Türkiye’de sendikal hareketin resmi olarak 1950’li yıllarda başladığını, HAK-İŞ’in 1976, HİZMET-İŞ’in de 1979’da kurulduğunu kaydeden Öz, “HAK-İŞ 22 sendika ve 650 bin civarında üye ile Türkiye’nin
ikinci büyük konfederasyonudur. HİZMET-İŞ 250 bine yakın üyeyle
en büyük işçi sendikası konumundadır” dedi.
Yapılacak olan taşeron düzenlemesiyle birlikte kamu kurum ve kuruluşları ile belediyelerde çalışan taşeron emekçilerin kamu işçisi
olacağını ve bunun olumlu bir gelişme olduğunu kaydeden Öz, taşeron düzenlemesinin HAK-İŞ ve bağlı sendikaları güçlendireceğini
söyledi.
Türkiye’de sendikaların iş kolu düzeyinde ve ülke genelinde faaliyette bulunduğunu belirten Öz, “HİZMET-İŞ Sendikamız Genel İşler
İşkolunda faaliyette bulunmaktadır. 2 bin 400 işletmede yetkili
sendikayız” dedi.
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killendiğini hatırlatan Fuad Goloş,
“Sırbistan’da geçmişte sendikalar
bize dayatıldı. Yeni sendikalar oluştu
ancak birbirlerine çok benziyorlardı.
Sırplar sendikalarda Boşnaklara yer
vermek istemiyorlar, dışlıyorlar. O
yüzden biz kendi sendikamızı kurmak
istedik. Türkiye Sırbistan’dan çok çok
daha gelişmiş bir ülke, sizlerin iyi niyetli olması bizleri cezbetti. Sancak’ta
belediyelerde ve işletmelerde örgütlenip konfederasyon kurmak istiyoruz. Tecrübelerinizden yararlanmak
istiyoruz” dedi.

Bağımsız Yeni Pazar Sendikası ile ikili ilişkileri geliştirmek istediklerini ve hangi alanlarda teknik çalışmalar yapılması gerektiğini konuşmak için bir araya geldiklerini ifade eden Öz, Bağımsız Yeni Pazar
Sendikası’nın, Sancak’taki bütün emekçilerin sorunlarına umut
olarak ortaya çıktığını ve onların sorunlarına çare olacağını söyledi.
KUDÜS’Ü ANLARSAK DÜNYADA NELER OLUP BİTTİĞİNİ DE
ANLARIZ
Dünyanın son yıllarda ABD ürünü olan gelişmelerin derinleşerek devam ettiği olaylara tanık olduğuna dikkat çeken Öz, “ABD,
Tunus, Mısır, Libya, Suriye, Yemen ev Ukrayna’da operasyonlar
gerçekleştirdi. ABD’nin bu çalışmalarının sonu gelecek gibi görünmüyor. Kutsal olan Kudüs’te yeni bir hamleyi başlattı. Bu, büyükelçiliğin taşınmasından ibaret bir hamle değil. ABD Ortadoğu’yu
yönetmek istiyor. Amaçları İsrail-Filistin savaşı çıkarmaktır. Ancak
ABD bundan önceki yıllarda olduğu gibi çok güçlü değil. Yapmak
istediklerini yapamıyor, yarıda kalıyor. Başarısız oluyor. Türkiye’de
başaramadı, Suriye’de başaramadı, Irak’ta başaramadı. Kudüs
bizim ilk kıblemizdir, kutsaldır. Bugün Kudüs’te ne olup bitiyorsa
Bosna’da, Balkanlar’da aynı şeyler oldu. Kudüs’ü anlarsak dünyada neler olup bittiğini anlamak mümkündür. Müslümanlar olarak
birlik olmamız lazım. Bu toplantı buna vesile olur diye düşünüyorum” şeklinde konuştu.

Komünist dönemde ideolojilerle
kandırıldıklarından dolayı Müslüman
Boşnakların her şeyden çekineceği bir
ortam oluştuğunu bu yüzden, emekçilerin sendikalarından çekinmesini
istemediklerini ifade eden Goloş,
“Tecrübelerinizi oraya aktaracağız.
Bunu doğru bir şekilde aktarabilirsek
bir tohum yeşerteceğiz. Yeni Pazar’da orta ölçekli firmalar var, 1500
şirket var, buralarda örgütlenmek nasıl olur, öğrenmek istiyoruz.
Örgütlenme aşamasına geçmemiz gerekiyor” dedi.
Sendikalaşarak Sırbistan’daki Boşnaklar ile Karadağ’daki
Boşnaklar arasında bir bağ kurmak istediklerini belirten Goloş,
“1912 yılında sınırlar değişti, biz iki ülke arasında kaldık. Sırbistan,
Bosna-Hersek ve Karadağ arasındaki bir bölgedeyiz. Farklı sınırlar
arasında olsak da biz biriz, bizi sınırlar bölemez. Müslümanlar kardeştir, nerede yaşadıklarının önemi yoktur. Kanunlar uygulanırken
bizlere ayrımcılık yapılıyor. Bizi zor durumda bırakıyorlar. Sancak’ta
yaşayan Müslümanların haklarına saygı gösterilmiyor, yatırım yapılmıyor. Biz bu sorunu aşmak istiyoruz” ifadelerini kullandı.
Konuşmalardan sonra Sendikamız Dış İlişkiler Uzmanı ve Kadın
Komite Başkanı Yusra Erilli Kurumlu, Toplu İş Sözleşmesi uzmanı ve Gençlik Komitesi Başkanı Osman Sarı, Engelliler Komitesi
Başkanı Hanifi Karadağ, Sendikamız Hukuk Müşaviri Av. Hacer Türk
Albayrak, Kültür-Sanat Komite Başkanı Fatih Mehmet Bakırtaş çalışma alanlarıyla ilgili konularda sunum yaptılar.

YILDIZ: SANCAK, BİZİM AYRILMAZ BİR PARÇAMIZDIR
HAK-İŞ Genel Sekreteri Dr. Osman Yıldız da HAK-İŞ’in uluslararası
sendikal ilişkileri hakkında bilgi verdi. HAK-İŞ’in pek çok yabancı
emek konfederasyonu ile ikili ilişkiler geliştirdiğini ve ortak projeler içinde yer aldığını kaydeden Yıldız, “Konfederasyonumuza bağlı
HİZMET-İŞ Sendikamızın Bağımsız Yeni Pazar Sendikası ile sendikal
hukuku tesis etmesini önemli buluyoruz” dedi.
FUAD GOLOŞ: SIRBİSTAN’DA GEÇMİŞTE SENDİKALAR BİZE
DAYATILDI
Bağımsız Yeni Pazar Sendikası’nın fikri önderinin Boşnak Milli Meclis
Başkanı Dr. Süleyman Ugnalin olduğunu ve sendikanın kurulması
fikrinin Türkiye’de HAK-İŞ ile yapılan görüşmeler neticesinde şe-
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SIRBİSTAN BAĞIMSIZ YENİ PAZAR SENDİKASI
YÖNETİCİLERİYLE BİRARAYA GELDİK
Konfederasyonumuz HAK-İŞ ve Sendikamız HİZMET-İŞ Genel
Başkanı Mahmut Arslan, 14 Aralık 2017 tarihinde Sendikamız ile
Bağımsız Yeni Pazar Sendikası arasındaki işbirliği protokolü çerçevesinde ülkemizde bulunan sendika yöneticileriyle biraraya geldi.
Yöneticiler ilk olarak HAK-İŞ Genel Merkez binamıza gelerek Genel
Başkanımız Mahmut Arslan’ı makamında ziyaret ettiler. Ziyaretin
ardından düzenlenen programa Genel Başkanımız Mahmut
Arslan’ın yanı sıra, Genel Başkan Vekilimiz Av. Hüseyin Öz, Mali
İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcımız Celal Yıldız, Bağımsız
Yeni Pazar Sendikası Genel Başkanı Fuad Goloş ve yönetim kurulu üyeleri, Genel Denetleme Kurulu Üyesi Esma Hatun Taşpınar,
Sendikamız Dış İlişkiler Uzmanı ve Kadın Komite Başkanı Yusra
Erilli Kurumlu, Kültür-Sanat Komite Başkanı Fatih Bakırtaş katıldı.
Genel Başkanımız Mahmut Arslan, Bağımsız Yeni Pazar
Sendikası’nın yöneticilerine Türk sendikal hareketi, çalışma hayatı
ve HAK-İŞ/HİZMET-İŞ’in kurumsal yapısı ve çalışmaları hakkında
bilgi verdi.

Genel Başkanımız Mahmut Arslan, Sancak ve Türkiye emekçilerine
katkı sağlayacak ortak çalışmalar yapılması yönünde karar aldıklarını belirterek, “HİZMET-İŞ Türkiye’nin en büyük sendikası HAK-İŞ
ise temsil ve kapsam olarak Türkiye’nin en büyük konfederasyonu.
Sancak bölgesinde çalışan emekçilere karşı kendimizi borçlu hissediyoruz” dedi.

ZAMBİYA’DA YEREL YÖNETİMLER SENDİKASI
KONGRESİ’NE KATILDIK
Genel Sekreterimiz Ali Rıza Yılmaz, Zambiya Yerel Yönetimler
Sendikası (ZULAWU) 12. Kongresi’ne katıldı.
Zambiya’nın Kabwe şehrinde gerçekleştirilen Zambiya Yerel
Yönetimler Sendikası (ZULAWU) 12. Kongresi’ne Sendikamız
HİZMET-İŞ adına Genel Sekreterimiz Ali Rıza Yılmaz ve Dış İlişkiler
Uzmanımız Ahmet Halfaya katıldı.
Kongrede bir konuşma yapan Genel Sekreterimiz Yılmaz,
Konfederasyonumuz HAK-İŞ ve Sendikamız HİZMET-İŞ’in faaliyetlerinden ve ülkemizde son günlerde yaşanan çalışma hayatı ile
ilgili konular hakkında bilgiler verdi.
Yılmaz, Sendikamız HİZMET-İŞ’in Türkiye’nin en büyük işçi sendika-
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sı olduğunu belirterek, “Temmuz 2017 istatistiklerine göre 206 bin
592 üye sayısıyla en büyük işçi sendikasıyız. 2018 yılı Ocak ayında
da 40. Yılımızı kutlayacağız. Sendikamız aynı zamanda, Uluslararası
Kamu Hizmetleri Sendikaları Federasyonu (PSI) ve Avrupa Kamu
Hizmetleri Sendikaları Federasyonu (EPSU) üyesidir” dedi.
“Sendikamız HİZMET-İŞ ikili ilişkileri güçlendirmek adına gerek
Zambiya gerek tüm Afrika kıtasındaki aynı iş kolundaki sendikalarla temasta bulunmaya çalışmaktadır” diyen Yılmaz, “Kültür, renk
ve inançlarımız farklı olabilir ama değerlerimiz ve hedeflerimiz birdir” şeklinde konuşmasını tamamladı.
Toplantı sonunda hem ZCTU Konfederasyonu yöneticileriyle hem
de ZULAWU yöneticileriyle ikili görüşmeler yapıldı.
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BRÜKSEL’DE EPSU 57. İCRA KURULU
TOPLANTISI’NA KATILDIK
Danışma hakları Anlaşması, 2019 Avrupa Parlamentosu Seçimleri,
Avrupa Sendikalar Konfederasyonu ETUC Kongresi, AB Batı
Balkanlar Stratejisi, PSI ile ilgili güncel konular ve Kadın Hakları
Bildirgesi detaylı bir şekilde ele alındı.
ÖZ, SENDİKAMIZIN GÖRÜŞLERİNİ DETAYLI OLARAK ANLATTI
Toplantıda söz alan Genel Başkan Vekilimiz Av. Hüseyin Öz, kongre kararlarına ilişkin olarak sendikamız HİZMET-İŞ’in görüşlerini ve
yaşanan sorunlar hakkındaki çözüm önerilerini EPSU Sekreteryası
ve İcra Kuruluna yaptığı sunumla anlattı.

Genel Başkan Vekilimiz Av. Hüseyin Öz, Brüksel’de EPSU 57. İcra
Kurulu Toplantısı’na katıldı.
Genel Başkan Vekilimiz Av. Hüseyin Öz, 7-9 Mayıs 2018 tarihleri
arasında Brüksel’de düzenlenen EPSU 57. İcra Kurulu Toplantısı’na
katıldı.
Toplantıda 2019 yılında Dublin’de gerçekleştirilecek EPSU
Kongresi, Eylem Planı ve üye kararları görüşüldü.
TOPLANTIDA GÜNCEL KONULAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ TARTIŞILDI
Ayrıca toplantıda sosyal partnerler tarafından imzalanan Bilgi ve

EPSU KADIN KOMİTESİ KONFERANSI’NA KATILDIK
“Yeni toplumsal cinsiyet sözleşmesinin genel yapısı ve geliştirilmesi” gündemiyle bir araya gelinen konferansta, toplumsal cinsiyet
eşitsizliğinin ortadan kaldırılmasına yardımcı olabilecek temel politikalar belirlendi.
Kadınların ücret ve emeklilik konularında cinsiyet ayrımcılığını
yaşamaya devam ettiği gerçeğinin yapılan araştırmalar ve sayısal
verilerle paylaşıldığı konferansta beş temel eşitsizlik alanı ele alındı: Cinsiyete Dayalı Ücret ve Emeklilik Farkları, İş-Yaşam Dengesi,
Cinsiyet ve Bakım Hizmetleri, Şiddet ve Üreme Hakları, Toplumsal
Cinsiyet Politikası.
EPSU Kadın Komitesi Konferansı, 7-8 Şubat 2018 tarihlerinde Çek
Cumhuriyeti’nin başkenti Prag’da gerçekleştirildi. Konferansa
HİZMET-İŞ Sendikamızı temsilen Genel Merkez Kadın Komitemiz
Başkanı H. Yusra Erilli Kurumlu katıldı.

Konferansta karşılıklı tartışmalar ve ikili görüşmeler sonucunda çözüm önerileri belirlendi. Delegeler, EPSU’nun cinsiyet eşitliği konusundaki çalışmalarını daha da güçlendirecek olan Prag Bildirisini
destekleme kararı aldılar.

Hizmet-İş 153 2018/I-II

127

TEŞKİLATIMIZDAN HABERLER

SENDİKAMIZDAN ZEYTİN DALI HAREKÂTI’NA ANLAMLI DESTEK

Sendikamızın Kültür-Sanat Komitesi tarafından Zeytin Dalı
Harekâtı’nda görev alan Mehmetçik için Fetih Suresi okutuldu.

Ordu ve milletin içinde olduğu dayanışma ruhuna bir örnekte
Sendikamızdan geldi.

Genel Başkanımız Mahmut Arslan, “HAK-İŞ/HİZMET-İŞ olarak,
devletimizin terörle mücadelede başarılı olması için her türlü katkı ve desteği vermeye devam edeceğiz. Zeytin Dalı operasyonunun başarıyla sonuçlanmasını, bölgede yeniden huzur ve güven
ortamının egemen olmasını temenni ediyoruz. Zeytin Dalı operasyonuna katılan Türk Silahlı Kuvvetlerimizin Allah yardımcısı
olsun. Milletimizin duaları, operasyona katılan evlatlarımızla ve
terörizmle mücadele eden tüm güvenlik güçlerimizle beraberdir”
dedi.

16 Martta Hacı Bayram Camii’nde buluşan HAK-İŞ/HİZMETİŞ’liler sabah namazına müteakip Zeytin Dalı Harekâtı’na katılan
Mehmetçik için Fetih Suresi okuttu. Genel Başkanımız Mahmut
Arslan’ın katıldığı program Hacı Bayram Camii’nde dualar eşliğinde gerçekleştirildi.

Programa ayrıca, Genel Başkan Vekilimiz Av. Hüseyin Öz, Genel
Başkan Yardımcılarımız Celal Yıldız ve Mehmet Keskin, Ankara
2 No’lu Şube Başkanımız Recep Dere, Kültür-Sanat Komitemiz
Başkanı Fatih Mehmet Bakırtaş ve Genel Merkez çalışanlarımız ile
üyelerimiz katıldı.

TSK’nın 20 Ocak 2018 tarihinde Suriye’nin kuzeyindeki Afrin ilçesini terör örgütleri PKK/YPG/PYD ve DEAŞ’tan arındırmak için
başlatmış olduğu Zeytin Dalı Harekâtı’na destek vermek amacıyla
Hacı Bayram Camii’nde buluştuk.

SENDİKAMIZ HİZMET-İŞ’TEN MEHMETÇİĞE MORAL DESTEĞİ
Karaman Şube Başkanlığımız, Zeytin Dalı Harekâtı’na katılan
Mehmetçiğimize moral desteğinde bulunmak amacıyla kampanya
düzenledi.

Sendikalarımızın Şube Başkanlarına, yönetimlerine, komitelerimize ve üyelerimize verdikleri emek için teşekkür ederim. Allah devletimizi, milletimizi ve asil Mehmetçiğimizi korusun” dedi.

Konfederasyonumuz HAK-İŞ’in Karaman İl Başkanı ve HİZMET-İŞ
Sendikamızın Şube Başkanı Mehmet Bayrakçı öncülüğünde düzenlenen “Bir çorap bir eldiven de sen gönder” isimli kampanya,
Konfederasyonumuza bağlı Sendikalarımız eliyle gerçekleştirildi.

Bayrakçı açıklamasında, hediyelerin ulaştırılması amacıyla araç
tahsis eden Karaman Belediye Başkanı Ertuğrul Çalışkan’a ve katkı
sunan bütün Karaman halkına ve üyelerimize teşekkür etti.

Kampanya kapsamında tedarik edilen 1700 çorap, 1000 iç çamaşırı ve 300 adet eldiven ile atkıdan oluşan hediyeler, Mehmetçiğimize
dağıtılması amacıyla Hatay ili Kırıkhan İlçe Belediyesi’ne bizzat teslim edildi.
Bayrakçı yapmış olduğu açıklamada, her zaman Mehmetçiğin
yanında olduklarını belirterek, “Vatanımızın ve Milletimizin bağımsızlığı için Zeytin Dalı Harekatı’nda canını ortaya koyan
Mehmetçiğimize maddi ve manevi olarak destek olmak amacıyla
Konfederasyonumuza bağlı Sendikalarımızın Şube Başkanlıkları
ile birlikte bu kampanyayı düzenledik. 1700 adet çorap, 1000
adet iç çamaşırı, 300 adet eldiven ve atkıdan oluşan hediyelerimizi bizzat götürüp teslim ettik. HAK-İŞ İl Başkanlığı olarak, bağlı
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İZMİR İL BAŞKANLIĞIMIZDAN ZEYTİN DALI HAREKÂTINA DESTEK
gütlerinin bertaraf edilmesi için yapılan her türlü girişime destek
verdiği belirtildi.
Etkinliğe İzmir İl Başkanlığı Mali Sekreteri Sedat Kaya, işyeri sendika temsilcilerimiz, Konfederasyonumuz HAK-İŞ’e bağlı sendikaların İzmir İl Temsilcileri ve üyelerimiz katıldı.

İzmir İl Başkanlığımıza bağlı Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesinde çalışan üyelerimiz, Afrin’de yürütülen “Zeytin Dalı Operasyonu’na destek vermek için lokma dağıttı.
Hastane bahçesindeki etkinlikte, operasyonda görevli askerler ve
şehitler için dua edildi, hastalara ve hasta yakınlarına lokma dağıtıldı, basın bildirisi okundu.
Bildiride Sendikamız HİZMET-İŞ ve üyelerimizin “Zeytin Dalı Operasyonu’nu gururla karşıladığı kaydedilerek, PKK/YPG terör ör-

ERZİNCAN ŞUBEMİZDEN
MEHMETÇİĞE KAN BAĞIŞI

15 TEMMUZ GAZİMİZE FERDİ
KAZA SİGORTASI ÇEKİ

Erzincan Şubemiz, Afrin’e operasyon yapan Türk askerine destek olmak için Türk Kızılay'ı Erzincan Kan Bağış Merkezi tarafından başlatılan kampanyaya destek verdi.
Erzincan Şube Başkanımız Harun Mutlu, verilen kan bağışlarının askerlerin ihtiyacı olmadığı, fakat tedbir amaçlı kan bağışında bulunduklarını ifade etti.
Mutlu, “Arfin'de Mehmetçiklerimizin yaptığı müdahaleden
dolayı HİZMET-İŞ Sendikası olarak bizde kendilerine bir nebze
yardım olmak amacıyla kan bağışında bulunuyoruz. Mehmetçiklerimizin hiç birinin burnu kanamadan harekatın tamamlanmasını diliyoruz. Kendilerine Allah'tan yardım diliyorum”
dedi.

15 Temmuz’da gazi olan üyemiz Ahmet Arık’a ferdi kaza sigortası
kapsamında ödeme yapıldı. 15 Temmuz hain darbe girişiminde
gazi olan Altındağ Belediyesi çalışanı üyemiz Ahmet Arık’a sendikamızın sosyal projelerinden olan ferdi kaza sigortası kapsamındaki
ödeme çeki Ankara 2 Nolu Şube Başkanımız Recep Dere tarafından
takdim edildi.
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ZEYTİNDALI HAREKÂTINA KAYSERİ ŞUBEMİZDEN DUA’LI DESTEK
Kayseri Şube Başkanlığımız Zeytin Dalı Harekâtı’na destek için
bölgeye ziyaret gerçekleştirdi.
Sendikamız HİZMET-İŞ Kayseri Şube Başkanlığımız ve Gönüllü
Kültür Kuruluşları Platformu üyeleri Afrin’e yönelik gerçekleştirilen
Zeytin Dalı Harekâtı’nı başarıyla devam ettiren ordumuza destek
için bölgeye bir günlük ziyaret gerçekleştirdi.
Gerçekleştirilen ziyaretle ilgili açıklamada bulunan HAK-İŞ
Konfederasyonu Kayseri İl Başkanı ve HİZMET-İŞ Sendikası Kayseri
Şube Başkanımız Serhat Çelik, ordumuza moral desteği vermek için bölgeye giderek ziyarette bulunduklarını dile getirerek,
“Zeytin Dalı Harekâtına katılarak milletimizin bekası ve geleceği
için canlarını hiçe sayarak savaşan şanlı Türk Ordumuza moral ve
motivasyon verebilmek için bu ziyareti gerçekleştirdik. Gönüllü
Kültür Kuruluşlarımızın temsilcileriyle bir yardım kampanyası
başlatmıştık. Toplanan yardımlar ve Şube Başkanlığımızca 3 adet
kurban bağışı yaparak Mehmetçiğimize destek olmak istedik.
Cenabı Allah yapılan yardımları ve bağışları kabul etsin ”dedi.
Kilis Valisi ve Belediye Başkanına nezaket ziyaretinde bulunduktan ve gerekli izinler alındıktan sonra Öncüpınar Sınır Kapısı’ndan
Suriye topraklarına geçildiğini söyleyen Çelik, Azez Bölgesi ve
buraya yakın yerlerdeki konteynır kentlerde incelemelerde bulunduklarını söyledi.

Heyet camileri, okulları ve İHH’nın Azez’de kurduğu Şam
Üniversitesi’ni ziyaret ederek bölge halkının durumu hakkında
bilgiler aldılar.
Azez’de Zeytin Dalı Harekâtı’na destek ve ordumuzun zaferi için
gönderilen 17 adet kurbanın dualar eşliğinde kesilerek ihtiyaç sahiplerine dağıtımları gerçekleştirildi. Üniversite, çadır kentler ve
camilerin ziyaretinde Kayseri’den gönderilen hediyeler dağıtılarak
yetkililer ve çocuklarla hatıra fotoğrafları çektirildi.

KARAMAN ŞUBEMİZ
ŞEHİTLERİMİZ İÇİN DUA PROGRAMI DÜZENLEDİ
Karaman Şube Kadın Komitesi ve Kültür-Sanat Komitesi şehitlerimiz için dua programı düzenledi.
“Şehitlerimiz İçin Dua Programı”na Sendikamızın Karaman Şube
Başkanı Mehmet Bayrakçı, Şehid Oğuzhan Küçük’ün muhterem
annesi Şerife Küçük ile babası Alaaddin Küçük, Konfederasyonumuza bağlı Öz Gıda-İş, Öz Sağlık-İş ve Öz Büro-İş’in şube başkanları,
Karaman Ak Parti İl Kadın Kolları Başkanı İmiş Gönenç ve STK’ların
değerli temsilcileri katıldı.
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Karaman Şubemiz Kadın Komitesi Başkanı Hatice Ayhan, aziz şehitlerimizin hatırasını yâd ederken, “Vatanımızın varlığı, birliği ve
dirliği için ay yıldızlı bayrağımız her daim dalgalansın diye, Mehmetçiğimizin sürdürdüğü şanlı mücadelenin sonsuz destekçisiyiz.
HAK-İŞ/HİZMET-İŞ ailesi olarak şehadet şerbetini içen Şehitlerimize
Allah’tan rahmet, ailelerine, yakınlarına ve milletimize başsağlığı ve
sabr-ı cemil diliyoruz. Rabbim şehadetlerinizi kabul etsin” dedi.
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TERÖR ŞEHİDİMİZİN AİLESİNE FERDİ KAZA SİGORTASI ÖDEMESİ
İstanbul-Beşiktaş’ta gerçekleştirilen terör saldırısında şehit olan
üyemiz Ahmet Dokuyucu’nun ailesine ferdi kaza sigortası ödemesi
yapıldı.
İstanbul 3 Nolu İETT Şube Başkanımız Mustafa İluk, şube yönetim
kurulu üyeleri ile birlikte 11 Aralık 2016 tarihinde Beşiktaş’ta gerçekleştirilen menfur terör saldırısında şehit olan üyemiz Ahmet Dokuyucu’nun ailesine ferdi kaza sigortası kapsamında 30 Bin TL’lik
ödemeyi teslim ettiler.

KASTAMONU GENÇLİK KOMİTEMİZDEN KÖY OKULLARINA YARDIM
Kastamonu İl Başkanlığımız Gençlik Komitesi, ihtiyaçlarını tespit
ettikleri köy okullarına yardım kampanyası başlattı. İhtiyaç sahibi
öğrenciler için yaptıkları kırtasiye ve kıyafetler, Gençlik Komitemizin üyeleri tarafından İnebolu’da bulunan Kabalarsökü Köyü İlkokuluna teslim edildi.
Gençlik Komitemiz, Afrin’de terör örgütü PKK/YPG/PYD’ye karşı
işletilen “Zeytin Dalı Harekatı”na katılan Mehmetçiğimize moral
olmak için başka bir kampanya daha başlattı: Üyelerimiz ve vatandaşların cephedeki Mehmetçiğe yazmış oldukları mektuplar
bir havuzda biriktiriliyor. Cephe hattına gönderilecek mektupların
Mehmetçiğimize moral olması hedefleniyor.
Gençlik Komitesi Başkanı Murat Dağlıoğlu, “Arkadaşlarımızla birlikte başka bir kampanya daha başlattık, gönüllü askerlik için imza
kampanyası düzenliyoruz. Bu iş Sendikacılık değil gönül işidir;
vatanımız ve devletimiz için ne yapılması gerekiyorsa biz HAK-İŞ/
HİZMET-İŞ ailesi olarak elimizden gelen her şeyi yapmaya hazırız.
Bizlere destek veren herkese sonsuz şükranlar sunuyorum” diye
konuştu.

TRAFİK KAZASINDA VEFAT
EDEN ÖCAL’IN AİLESİNE KAZA
SİGORTASI ÇEKİ VERİLDİ
Sarayönü Devlet Hastanesinde çalışmakta iken trafik kazasında
vefat eden üyemiz Ziya Öcal’ın geride kalan eşi ve çocuklarına,
Sendikamız ve Eureko Sigorta A.Ş. arasında yapılan Ferdi Kaza
Sigortası anlaşması gereğince 35 bin TL tutarındaki çek, Konya
Şube Başkanımız Vacit Sır tarafından teslim edildi.
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İSTANBUL İETT 3 NO.LU ŞUBEMİZDEN VEFAT EDEN ÜYEMİZİN
AİLESİNE ANLAMLI YARDIM
İstanbul İETT 3 No.lu Şube Başkanımız Mustafa İluk ve şube yönetim kurulu, Metrobüs’te yapmış olduğu kaza sonucu vefat eden,
Hasanpaşa Şehit Ahmet Dokuyucu Garajı çalışanlarından Ali
Gözderesi’nin ailesini ziyaret ederek, Sendikamızın Eureko Sigorta
ile yapmış olduğu ferdi kaza sigortası kapsamında varislerine 35
bin TL çeki takdim etti.

BARTIN’DA
BAŞBAKAN YILDIRIM’A
KADRO TEŞEKKÜRÜ

EDİRNE İL BAŞKANLIĞIMIZ’DAN
TAŞERON TEŞEKKÜRÜ

AK Parti Bartın 6. Olağan İl Kongresi'ne katılan Başbakan Binali
Yıldırım’a taşerona kadro konusunda verdiği destekten ötürü
Bartın’da çalışan taşeron üyelerimiz tarafından kadroya geçen
tüm taşeron işçiler adına teşekkür edildi.

Sendikamız HİZMET-İŞ Edirne İl Başkanımız Emre Promet ve İl
Yönetim Kurulu üyelerimiz ile birlikte AK Parti Edirne İl Başkanı
İlyas Akmeşe’ye taşerona kadro verilmesinden dolayı teşekkür
ziyaretinde bulundu. Ziyarette konuşan Promet, taşerona kadro verilmesi konusunda başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere
Başbakanımıza, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımıza, Maliye
Bakanımıza ve siz il başkanımıza verdiğiniz destekten dolayı teşekkür ederiz.
AK Parti Edirne İl Başkanı İlyas Akmeşe de ziyaretten duyduğu
memnuniyeti dile getirerek kadronun hayırlı olmasını diledi.

DENİZLİ’DE VEFAT EDEN
ÜYELERİMİZİN AİLELERİNE
KAZA SİGORTASINDAN
ÖDEME YAPILDI
Denizli Büyükşehir Belediyesi DESKİ Genel Müdürlüğü’nde çalışırken elim bir iş kazası sonucu vefat eden üyemiz Hüseyin Avcı’nın,
ailesine ferdi kaza sigortası kapsamında çekleri teslim edildi. Kaza
sigortası çekini Denizli Şube Başkanımız Sezai Söylemez teslim
etti. Denizli Şube Başkanımız Söylemez, ayrıca Denizli Büyükşehir
Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığında taşeron işçi olarak çalışırken
trafik kazasında vefat eden üyemiz Uğur Güç'ün ailesine de kaza
sigortası çekini takdim etti.
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KIRŞEHİR İL BAŞKANLIĞIMIZDAN, TEŞEKKÜR ZİYARETLERİ
Muzaffer Arslan’a ziyarette bulunarak gelişmeden duydukları
memnuniyeti dile getirdi. Hızır Gürler’e, Konfederasyonumuza
bağlı Öz Büro-İş Sendikası İl Başkanı, Öz Sağlık-İş Sendikası ve Öz
Güven-Sen Sendikası’nın İş Yeri Temsilcileri de eşlik etti.

Kırşehir İl Başkanımız Hızır Gürler, taşeron müjdesi sonrası teşekkür ziyaretlerinde bulundu.

Ziyaret esnasında, taşeron işçilerimizin kadroya geçirilecek olmasından duyduğu sevinci ifade eden Gürler, “Cumhurbaşkanımız
Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakanımız Sayın Binali
Yıldırım başta olmak üzere, emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Cumhurbaşkanımızın bu müjdesi; taşeron işçilerimize ve
ülkemize hayırlı olsun. Kırşehir ilimizde çalışan taşeron işçilerimiz konusunda bizlere desteklerini hiçbir zaman esirgemeyen
Kırşehir Belediye Başkanımız Yaşar Bahçeci ile Ak Parti Kırşehir İl
Başkanımız Muzaffer Arslan’a da göstermiş oldukları teveccüh için
teşekkür ederiz” dedi.

HAK-İŞ İl Başkanı ve Kırşehir İl Başkanımız Hızır Gürler, taşeron
müjdesi sonrası Kırşehir Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci ile AK
Parti Kırşehir İl Başkanı Muzaffer Arslan’a desteklerinden ötürü teşekkür ziyaretinde bulundu.
Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın müjdesini verdiği taşeron yasa tasarısı sonrası, taşeron çalışanlarımızın,
bulunduğu yerde kalıcı kadroya geçirileceği müjdesi sonrası,
Konfederasyonumuz HAK-İŞ ve Sendikamız HİZMET-İŞ’in Kırşehir
İl Başkanı Hızır Gürler verdikleri desteklerden ötürü; Kırşehir
Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci ile AK Parti Kırşehir İl Başkanı

KAYSERİ ŞUBEMİZ
AYLIK TEMSİLCİLER MECLİSİ TOPLANTISINI DUALARLA YAPTI
Harekâtını gerçekleştiren Türk Silahlı Kuvvetlerinin başarılı olması
için Fetih Suresini okuyarak dualar etti.
Gerçekleştirilen toplantıya HAK-İŞ Konfederasyonu Kayseri İl Başkanı ve Sendikamız HİZMET-İŞ Kayseri Şube Başkanı Serhat Çelik,
Öz Ağaç-İş Sendikası Kayseri İl Başkanı Emin Hayta, Öz Taşıma-İş
Sendikası İl Başkanı Ahmet Özdemir ve işyeri sendika temsilcileri
katıldı.

Kayseri Şube Başkanlığımız her ay düzenli olarak yaptığı yönetim,
denetim, disiplin, baştemsilci ve temsilciler toplantısını gerçekleştirdi.
Kayseri Şube Başkanlığımız her ay düzenli olarak yapmış olduğu
yönetim, denetim, disiplin, baştemsilci ve temsilcilerden oluşan
2018 yılı Ocak ayı temsilciler meclisi toplantısı sonrası Zeytin Dalı

2017 yılında yapmış oldukları etkinliklerden ve çalışmalardan bahseden Serhat Çelik, 01.01.2018 tarihi itibariyle çalışma hayatında
çeşitli değişiklikler yapıldığını belirterek “Bu değişikliklerden en
önemlisi artık işçi-işveren uyuşmazlıklarında mahkemeye müracaat edilmeden arabulucular nezdinde anlaşma sağlanabilecektir.
Bu konu hakkında bizlere bilgi vermek üzere Çözüm Arabuluculuk
Merkezi avukatları toplantımıza katılmışlardır” dedi.
Çözüm Arabuluculuk Merkezi Avukatlarından Feyza Koçer Elaldı’da
arabuluculuk hakkında katılımcılara detaylı bilgiler verdikten sonra
temsilcilerin sorularını cevapladı.
Kocasinan Müftülüğü Site Cami İmam Hatibi Enes Başer’de Fetih
Suresini okuduktan sonra Türk Silahlı Kuvvetlerimizin başarılı olması için dua ettikten sonra program son buldu.
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TEŞKİLATIMIZDAN HABERLER

ÇORUM ŞUBEMİZDEN KİLİS'TE MEHMETÇİĞE MORAL DESTEĞİ
Çorum Şube Yönetim Kurulumuz Kilis’te Mehmetçiklerimizi ziyaret
etti. Çorum Şube Başkanımız Mustafa Köroğlu ve Yönetim Kurulu
üyeleri, Kilis'e bir ziyaret gerçekleştirerek, HAK-İŞ İl Başkanı Ekrem
çetin ile birlikte, Kilis il jandarma Komutanlığını ziyaret etti. Çorum
Şube Başkanımız Köroğlu burada askerlerimize moral ve motivasyon sağladı.
Askerlerimizin kullanımı için aldıkları bir adet Jeneratörü Kilis il
jandarma Komutanlığına hediye eden Köroğlu, Çorum'un meşhur
leblebisinden de ikramlarda bulundu.
Askerlerimiz için bir de Kurban Köroğlu, yaptığı açıklamada şunları
söyledi: “Askerlerimiz Afrin'de adeta tarih yazdılar. Gidilemez denilen bölgelere girerek teröristleri bölgeden temizlediler, temizlemeye de devam ediyorlar. Karınca kararınca bizler de Çorum’dan Kilis
ilimize gelerek askerimize destek olmak istedik. Kilis İl jandarma
Komutanlığımızı ziyaret ettik ve Komutanlarımız görüştük. Fırat
Kalkanı ile Zeytin dalı harekâtı ile terörle mücadelede şehit olan Askerlerimize, polislerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Gazilerimize
ve yaralılarımıza Allah'tan acil şifalar diliyorum.”

KAYSERİ’DE VEFAT EDEN
ÜYEMİZİN AİLESİNE
FERDİ KAZA ÇEKİ VERİLDİ

Kayseri’de vefat eden üyemiz Kazım Erkan’ın ailesine ferdi kaza sigortası kapsamında ödeme yapıldı.

Sendikamız tarafından tüm üyelerimizin sosyal projelerimiz kapsamında ferdi kaza sigortası ile sigortalandığını belirten HAK-İŞ
İl Başkanı ve Kayseri Şube Başkanımız Serhat Çelik, “02.02.2018
tarihinde trafik kazası sonucu hayatını kaybeden Kazım Erkan’ın
ailesine sigortadan aldığımız 35 Bin Türk Lirası verilmiştir. Vermiş
olduğumuz bu paralar ailelerin acılarını azaltmayacaktır. Fakat geri
de bırakmış olduğu ve bize emanet olarak gördüğümüz ailesinin
ve yakınlarının az da olsa bir ihtiyacını karşılayacaktır. Hayatını
kaybeden kardeşimize Allah’tan rahmet geride kalanlarına hayırlı
uzun ömürler diliyorum” dedi.

Kayseri Şubemize bağlı Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanlığı
Park Bahçeler Müdürlüğünde çalışırken geçirdiği kaza sonucu vefat
eden üyemiz Kazım Erkan’ın ailesine ferdi kaza sigortasında 35 Bin
Türk Lirası yardım çeki verildi.

Olay 02/02/2018 tarihinde Kocasinan İlçesi Sancaktepe Mahallesi
Erkilet Bulvarı ile Ayancık Caddesi’nin birleştiği kavşakta meydana
gelmiş ve 25 yaşında ki üyemiz Kazım Erkan yaşımı kaybetmiş Mert
Karaca ise ağır yaralanmıştı.
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ÜYEMİZ İBRAHİM ÖZCAN’IN AİLESİNE FERDİ KAZA
SİGORTASINDAN ÖDEME YAPILDI

Antalya’da göçük altında kalarak vefat eden üyemiz İbrahim
Özcan’ın ailesine ferdi kaza sigortası çeki verildi.
Antalya’da ASAT’ın Kovanlık mevkiinde içme suyu çalışması sırasında göçük altında kalarak vefat eden üyemiz İbrahim Özcan’ın
ailesine ferdi kaza sigortası çeki takdim edildi.

ADANA’DA VEFAT EDEN
ÜYEMİZİN AİLESİNE
FERDİ KAZA ÇEKİ
Adana’da vefat eden üyemiz Recep Zorlu’nun ailesine ferdi kaza
çeki takdim edildi.
Adana Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi Temizlik
Personel Servis Hizmetlerinde çalışmakta iken, Adana’nın İmamoğlu ilçesinde geçirmiş olduğu elim bir trafik kazası sonucu
vefat eden üyemiz Recep Zorlu’nun ailesine, sendikamızın üyelerine yapılan ferdi kaza sigortası kapsamında 35 Bin TL’lik ferdi
kaza sigortası çeki Adana Şube Başkanımız Abdurrahman Yücel
tarafından takdim edildi.

Antalya Şube Başkanımız Muhammed Talha Kandil, AK Parti
Antalya Milletvekili Gökçen Özdoğan Enç, AK Parti Antalya İl
Başkanı İbrahim Ethem Taş ve Gençlik Kolları Başkanı Ali Bayram
Doğan ile birlikte üyemizin ailesine taziye ziyaretinde bulunarak,
ferdi kaza sigortası çekini takdim ettiler.

ENGELLİ İSTİHDAMINDA
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ
SEMPOZYUMUNA KATILDIK
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü tarafından, engelli çalışanları etkileyen iş sağlığı
ve güvenliği sorunlarını ortadan kaldırmak amacıyla, “Engelli
İstihdamında İş Sağlığı ve Güvenliği Sempozyumu” düzenlendi.
10-16 Mayıs Engelliler Haftası kapsamında gerçekleştirilen sempozyuma Sendikamız Genel Merkez Engelliler Komitesi Başkanı
Hanifi Karadağ katıldı.
Semposyumda, engelli istihdam politikaları ile iş sağlığı ve güvenliği sorunları tüm detayları ile ele alındı.

ŞUBE GENEL KURULLARI

SAKARYA ŞUBEMİZİN
6. OLAĞAN GENEL KURULU YAPILDI
Sakarya Şubemizin 6. Olağan
Genel Kurulu 3 Şubat 2018
tarihinde gerçekleştirildi.

Sakarya Şubemizin 6. Olağan Genel Kurulu 3 Şubat 2018 tarihinde
gerçekleştirildi.

Sakarya Şube Başkanlığımızın 6. Olağan Genel Kurulu’nun Divan
Başkanlığını Genel Başkan Yardımcımız Halil Özdemir yaptı.

Genel Kurula, Genel Başkan Vekilimiz Av. Hüseyin Öz, Genel Başkan
Yardımcımız Mehmet Keskin, Öz Sağlık-İş Sendikası Genel Başkanı
Devlet Sert, Öz Güven-Sen Genel Başkanı Ömer Yılmaz, Öz Madenİş Sendikası Genel Başkanı Fahrettin Kütükçü, Serdivan Belediye
Başkanı Yusuf Alemdar, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkan
Vekili Adem Kümbet ve HİZMET-İŞ Sendikamızın İstanbul Şube
Başkanları, STK temsilcileri ve basın mensupları katıldı.

Genel Kurulda konuşan Genel Başkanımız Mahmut Arslan,
Sakarya’nın HAK-İŞ ve HİZMET-İŞ’in tarihinde önemli bir yer tuttuğunu vurgulayarak, “Sendikal mücadelemizin geçmişinde
Sakarya’da geniş bir mücadele alanı bulduk. Bu mücadelenin
güçlenmesi ve tahkim edilmesi, yeni hamleler yapılabilmesi için
Sakaryamızın ne denli önemli bir konumda olduğunu biliyoruz.
Sendikamızın bu günlere gelmesinde emeği geçen bütün arkadaşlarıma teşekkür ediyorum” dedi.
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HAK-İŞ Konfederasyonumuzun Genel Sekreteri Dr. Osman Yıldız
da yaptığı konuşmada, “HAK-İŞ olarak biz hedefleri, ilkeleri olan
bir konfederasyon olduğumuzu her zaman ifade ediyoruz. Sayın
Genel Başkanımız bunları en güzel şekliyle ortaya koydu. Böyle
bir Genel Başkanımız olduğu için ziyadesiyle mutluyuz. Sakarya’ya
her zaman değer veren, sahip çıkan bir Konfederasyon Genel
Başkanımız var, sadece bir Konfederasyon olarak değil bir aile gibi
hareket ettiğimizi vurgulamak istiyorum. Bütün büyük eğitim faaliyetlerimizi, çalışmalarımızı, 1 Mayıslarımızı burada gerçekleştik”
dedi.
Sendikamız Genel Merkez Kadın Komite Başkan Yardımcısı
Arzu Kahveci’de Sendikamızın Kadın Komite çalışmalarına
dair bilgi verdi. Kahveci, “Kurulduğu günden bu yana HAK-İŞ
Konfederasyonu’nun ilkeleri, hedefleri doğrultusunda hareket
eden, istikrarlı bir duruş sergileyen HİZMET-İŞ Sendikamızın örgütlendiği her yerde Kadın Komitelerimiz de görevlerini devam
etmektedirler. Kadınlarımızın toplumsal hayattaki rol ve statülerini
yükseltmek için etkin çalışmalar yapıyoruz. Üniversitelerle işbirliği
yaparak toplantı, eğitim ve kampanyalarda görev alıyoruz. 6 ilde
gerçekleştirdiğimiz sendikal bakış açısıyla kadın çalışanların sorun
çözme yöntemleri projesi de toplumsal cinsiyet eşitliğine dikkat
çeken çeşitli modüller oluşturulmuş ve buna dair de çözüm önerileri de getirilmiştir” diye konuştu.
MEHMET MESUT GÖKDEMİR YENİDEN SEÇİLDİ
Delegelerin kullanmış olduğu oylar sonucunda, Sakarya Şubesi
Başkanlığı’na Mehmet Mesut Gökdemir yeniden seçildi. Yönetim
Kurulu Asil Üyeliklerine; Resul Yüksek, Ertuğrul Çakmak, Sebahattin
Tuna, İbrahim Yılmaz geldi.
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ŞUBE GENEL KURULLARI

KOCAELİ ŞUBEMİZİN
2. OLAĞAN GENEL KURULU YAPILDI

Kocaeli Şubemiz Genel
Kurulu, 4 Şubat 2018
Tarihinde Gerçekleştirildi.

Kocaeli Şubemizin 2. Olağan Genel Kurulu, Genel Başkanımız
Mahmut Arslan’ın katılımıyla gerçekleştirildi.
4 Şubat 2018 tarihinde gerçekleştirilen genel kurula Genel
Başkanımız Mahmut Arslan, AK Parti Kocaeli Milletvekili Mehmet
Akif Yılmaz, AK Parti Kocaeli Milletvekili Zeki Aygün, Kocaeli
Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, HAKİŞ Genel Başkan Yardımcısı ve Öz Taşıma-İş Sendikası Genel
Başkanı Mustafa Toruntay, Genel Başkan Vekilimiz Av. Hüseyin Öz,
Genel Başkan Yardımcılarımız Mehmet Keskin ve Halil Özdemir,
AK Parti İl Başkan Yardımcısı Orhan Barış, SP Kocaeli İl Başkan
Yardımcıları Sedat Doğu Uslu ve Halil Kayın, AK Parti İzmit İlçe
Başkanı Hasan Ayaz, Genel Başkan Danışmanımız İbrahim
Güleş, Öz Sağlık-İş Genel Başkanı Devlet Sert, Öz Maden-İş Genel
Başkanı Fahrettin Kütükçü, Öz Güven-Sen Genel Başkanı Ömer
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Yılmaz, Liman-İş Genel Başkanı Önder Avcı, Öz Taşıma-İş Genel
Başkan Yardımcısı Av. Mehmet Ali Kayabaşı, HAK-İŞ Kocaeli İl
Başkanı ve Çelik-İş Gebze Şube Başkanı Şerafettin Koç, İstanbul
1 No’lu Şube Başkanımız Mustafa Canpolat, İstanbul 2 No’lu
İETT Şube Başkanımız Ahmet Günçe, İstanbul 3 No’lu İETT Şube
Başkanımız Mustafa İluk, İstanbul 4 No’lu Şube Başkanımız Reşat
Kaya, İstanbul 5 No’lu Şube Başkanımız Mustafa Şişman, Ankara 5
No’lu Şube Başkanımız Murat Demirtaş, Sakarya Şube Başkanımız
Mehmet Mesut Gökdemir, Çelik-İş Sakarya Şube Başkanı Rıfat Kurt,
Memur-Sen Kocaeli İl Başkanı Şahin Yaşlı, Toçbir-Sen İl Başkanı
Hülya Aslan, Genel Merkez Kadın Komitemiz Başkan Yardımcısı
Arzu Kahveci, Kocaeli Şube Kadın Komite Başkanı Aysun Yılmaz,
Erbakan Vakfı Marmara Bölge Başkanı ve Özdemir-İş Sendikası
E. Genel Başkanı Mehmet Aras, Erbakan Vakfı Kocaeli İl Başkanı
Hüseyin Sert, Bem Bir-Sen Kocaeli Şube Başkanı Sadican Aygen,
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Çalışma ve İşkur İl Müdürü Ulvi Yılmaz, delegeler ve basın mensupları katıldı.
Genel Kurulun Divan Başkanlığını Teşkilatlanmadan sorumlu
Genel Başkan Yardımcımız Halil Özdemir Yaptı.
Genel kurula hitaben konuşmalarını gerçekleştiren Genel
Başkanımız Mahmut Arslan, “Sınır güvenliğimizi sağlamak amacıyla Afrin’de yürütülen ‘Zeytin Dalı Harekatı’nda önceki gün hepimizin yüreğini yakan saldırı sonucu şehit olan askerlerimize yüce
Allah’tan rahmet diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun. Vatan savunmasında ve 15 Temmuz gecesi korkusuzca canlarını feda eden
tüm kahraman şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum” diye
konuştu.
Şube Genel Kurulunda Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı
İbrahim Karaosmanoğlu, AK Parti Kocaeli Milletvekili Mehmet
Akif Yılmaz, AK Parti Kocaeli Milletvekili Zeki Aygün, Erbakan Vakfı
Marmara Bölge Başkanı ve Özdemir-İş Sendikası E. Genel Başkanı
Mehmet Aras, HAK-İŞ Kocaeli İl Başkanı ve Çelik-İş Gebze Şube
Başkanı Şerafettin Koç, Kocaeli Şube Başkanımız İdris Ersoy ve
Sendikamız Genel Merkez Kadın Komite Başkan Yardımcısı Arzu
Kahveci de bir selamlama konuşması yaptılar.
İDRİS ERSOY ŞUBE BAŞKANLIĞINA TEKRAR SEÇİLDİ
Yapılan seçim sonucunda İdris Ersoy şube başkanlığına tekrar seçildi. Yönetim Kurulu üyeliklerine ise Muharrem Subaşı, İbrahim
Çınar, Tuğrul Tan Çağdaş ve İbrahim Özkaraaslan seçildiler.
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ŞUBE GENEL KURULLARI

ÇORUM ŞUBEMİZİN
1. OLAĞAN GENEL KURULU YAPILDI
Genel Başkanımız Arslan,
tüm sendikacıları, ülkemizin
ve çalışma hayatının
sorunlarıyla mücadelede
çözüm odaklı davranmaya
davet etti.

Çorum Şubemizin 1. Olağan Genel Kurulu, 31 Mart 2018 tarihinde
gerçekleştirildi.

ARSLAN, TÜM SENDİKACILARI ÇÖZÜM ODAKLI DAVRANMAYA
DAVET ETTİ

Şube Genel Kuruluna HAK-İŞ Genel Başkanı ve HİZMET-İŞ
Sendikamız Genel Başkanı Mahmut Arslan, TBMM İdare Amiri, Ak
Parti Çorum Milletvekili ve HAK-İŞ Onursal Başkanı Salim Uslu,
Ak Parti Çorum Milletvekili Lütfiye İlksen Ceritoğlu Kurt, Çorum
Belediye Başkan Vekili Ahmet Yabacıoğlu, Öz Ağaç-İş Genel
Başkanı Eyüp Karaderili, Genel Başkan Vekilimiz Av. Hüseyin Öz,
Genel Başkan Yardımcılarımız Halil Özdemir, Mehmet Keskin ve
Celal Yıldız, Samsun Şube Başkanımız Ziya Uzun, Amasya Şube
Başkanımız İsmail Pazar, Yozgat Şube Başkanımız Ferman Zararsız,
Kırıkkale Şube Başkanımız Celal Yünlü, Alaca Belediye Başkanı
Muhammet Esat Eyvaz, Ortaköy Belediye Başkanı Taner İşbir, HAKİŞ ve MEMUR-SEN’e bağlı sendikaların Çorum şube başkanları, delegeler, basın mensupları ve çok sayıda davetli katıldı.

Genel Kurula hitaben bir konuşma yapan Genel Başkanımız
Mahmut Arslan, tüm sendikacıları, ülkemizin ve çalışma hayatının
sorunlarıyla mücadelede çözüm odaklı davranmaya davet etti.
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Arslan, “Sendikalar bugün şeker fabrikaları için hangi çözümü getirdiler. Kapattırmayız derken, çözümü de bulmalısınız. HAK-İŞ bir
şeye itiraz ediyorsa somut çözümü de önerir” diye konuştu.
HAK-İŞ’in çözüm odaklı bir konfederasyon olduğunu kaydeden
Arslan, HAK-İŞ’in önerileriyle tekrar ekonomiye kazandırılan Et
Balık Kurumu ve Kardemir örneğini hatırlattı.
Arslan, “Kapattırmayız, sattırmayız, karşıyız diyerek süreci atlatamazsınız, çözüm de sunacaksınız. HAK-İŞ itiraz ederken çözümü de
ortaya koyuyor. HAK-İŞ, mücadeleyi böyle yürütür. HAK İŞ olarak
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geçmişte Et Balık Kurumu’nu ve Kardemir’i kurtardık. Aynı şekilde,
Bursa Büyükşehir’in su işletmesi, özel su işletmesinde tekel olan
Fransız firma SUEZ’e satılmak istendi. Sorun varsa biz işletelim istedik. Mücadelemiz sonucunda SUEZ Bursa ve Antalya’dan kovulmuştur” dedi.
ÇAYKUR ve Orman Genel Müdürlüğü’nde de çözüm odaklı çalışmalar yaptıklarını belirten Arslan, şunları kaydetti: “ÇAYKUR’un
geleceğini düşünerek bir çalışma yaptık. ÇAYKUR işçileri şimdi en
az 6 ay çalışacaklar. Hem ÇAYKUR”u ayakta tutacağız hem de çalışanları memnun edeceğiz. Orman Genel Müdürlüğü’nde çalışan
arkadaşlarımızın da yıllık çalışma sürelerini uzattık. ÇAYKUR’u geleceğe taşımamız gerekiyor. Rekabet edebilir duruma getirmemiz
gerekiyor. Sadece itiraz odaklı olursanız fabrikaları kaybedersiniz.
Çaykur’u da kaybedersiniz. Sokaklarda ideolojik türkü söyleyerek
sorunlar çözülmüyor.”
Genel Başkanımız Arslan, taşeronda örgütlenme konusunda gösterdiği başarıdan dolayı Çorum Şubemizi tebrik etti.
Genel Kurulda konuşan TBMM İdare Amiri, Ak Parti Çorum
Milletvekili ve HAK-İŞ Onursal Başkanı Salim Uslu, konuşmasında
şunları kaydetti:
Sendikacılık koşmakla, akılla, vicdanla mümkündür. Mücadele
ederken adaleti asla ıskalamamanız gerekir. HAK-İŞ okulundan
olan herkes hakkı tutmak, haktan ve adaletten yana olmak durumundadır. İsandan ve insan hayatından yana olmak önemlidir.
HAK-İŞ dün insanların kıyafet özgürlüğüne, aidiyetine, kimliğine,
mezhebine bakmayın dediğinde tutarlı olmayı iyi bilmiştir. Aslında
HAK-İŞ Türkiye’yi ileriye taşıyacak kodları yakalamıştır. HAK-İŞ savunduğu fikirler itibariye Türkiye’de siyaset yapanlara örnek teşkil
etmiş, laboratuvar görevi görmüştür. HAK-İŞ IMF, Anayasa ve demokrasi konusunda her zaman haklı çıktı. HAK-İŞ’in var olmasını
Türkiye’nin de yoluna emin adımlarla yürümesinin garantisi olarak
görüyorum”

Ak Parti Çorum Milletvekili
Lütfiye İlksen Ceritoğlu Kurt da
“2013 vizyonuna STK’sız girilemez. Bizlerin hain olmayan yapılara ihtiyacımız var. Bir bakan,
bir idare amiri çıkaran HAK-İŞ
önemli bir yapıdır” dedi.
Çorum Belediye Başkan Vekili
Ahmet Yabacıoğlu, HAK-İŞ’in
demokrasimizin, kültür anlayışımızın temsilcilerinden biri olduğunu belirterek, şöyle konuştu: “STK’lar adil olmak durumundadır.
HAK-İŞ her zaman adil ve otokontrol yapan bir konfederasyon olmuştur. Belediye olarak sivil toplum örgütlerimizi, sendikalarımızı
ve çalışanlarımızı önemsiyoruz. HAK-İŞ’in 28 Şubat sürecindeki
mücadelesini hatırlıyor ve takdir ediyoruz. Hizmetlerimizi işçilerimizle birlikte yürütüyoruz, işçilerimize teşekkür ediyoruz” dedi.
Alaca Belediye Başkanı Muhammet Esat Eyvaz da “HAK-İŞ’in hak
arama mücadelesi aynı zamanda bir özgürlük ve demokrasi mücadelesidir. HAK-İŞ yerli ve milli duruşun da bir simgesi olmuştur. Bu
açıdan HAK-İŞ’e teşekkür ediyoruz. Taşeron meselesi belediyelerin
de bir sorunuydu. Bu sorunda aldığı inisiyatiften dolayı da ayrıca
teşekkür ediyoruz” şeklinde konuştu.
Çorum Şube Başkanımız Mustafa Köroğlu ise yaptıkları çalışmalar
hakkında bilgi verdi. Taşerona işçileri verilen kadronun hayırlı olmasını temenni eden Köroğlu, misafirler ve delegelere genel kurula katılımlarından dolayı teşekkür etti.
ÇORUM ŞUBE BAŞKANIMIZ KÖROĞLU GÜVEN TAZELEDİ
Yapılan seçimde şube başkanlığına mevcut şube başkanımız
Mustafa Köroğlu, yönetim kurulu asil üyelerine ise Adem Yalçınkaya
ve Radi Solak seçildiler.
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TOKAT ŞUBEMİZİN
1. OLAĞAN GENEL KURULU YAPILDI
Arslan, “13,5 milyon sigortalı
işçi içerisinde kamunun
bünyesinde çalışan kadrolu
işçi sayısı 170 bin idi. Taşeron
emekçilere kadro verilmesiyle
biz bu rakama 5 kat daha işçi
ekledik” dedi.

Tokat Şubemizin 1. Olağan Genel Kurulu, 1 Nisan 2019 tarihinde
gerçekleştirildi.

Genel Kurul, Genel Başkan Yardımcımız Halil Özdemir’in Divan
Başkanlığında gerçekleştirildi.

Şube Genel Kuruluna HAK-İŞ Genel Başkanı ve HİZMET-İŞ
Sendikamız Genel Başkanı Mahmut Arslan’ın yanı sıra, Ak Parti
Tokat Milletvekili Zeyit Aslan, Tokat Belediye Başkanı Av. Eyüp
Eroğlu, Genel Başkan Vekilimiz Av. Hüseyin Öz, Genel Başkan
Yardımcılarımız Halil Özdemir, Mehmet Keskin ve Celal Yıldız, Öz
Sağlık-İş Genel Başkanı Devlet Sert, Samsun Şube Başkanımız
Ziya Uzun, Amasya Şube Başkanımız İsmail Pazar, Yozgat Şube
Başkanımız Ferman Zararsız, Çorum Şube Başkanımız Mustafa
Köroğlu, Sivas Şube Başkanımız Nihat Şimşek, Ak Parti Merkez İlçe
Başkanı Ahmet Öztürk, HAK-İŞ ve MEMUR-SEN’e bağlı sendikaların
Tokat şube başkanları, delegeler, basın mensupları ve çok sayıda
davetli katıldı.

Genel Kurulda konuşan Genel Başkanımız Mahmut Arslan, “13,5
milyon sigortalı işçi içerisinde kamunun bünyesinde çalışan kadrolu işçi sayısı 170 bin idi. Taşeron emekçilere kadro verilmesiyle
biz bu rakama 5 kat daha işçi ekledik” dedi.
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Kamuda çalışan taşeron emekçilerinin kadro almasının bazı kesimleri rahatsız ettiğini belirten Arslan, “Taşeron emekçilerin, kadroyu alınca çalışmayacağına dair bir algı operasyonu yürütülüyor.
Kamuda çalışan çaycının, temizlikçinin, güvenlikçinin, parkçının
kadro alması birilerini niye rahatsız ediyor, anlamak mümkün değil. Biz böyle düşünmüyoruz; dün arı gibi çalışıyorlardı; bugün de,
yarın da çalışacaklar” diye konuştu.
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31 Aralık’ta sona eren toplu iş sözleşmelerine ait farkların ödeneceği bilgisini paylaşan Arslan, belediyelerde çalışırken kadroya geçenlerin 52 günlük ikramiyelerinin de ödeneceğini söyledi.
Arslan, kadroya geçişte hükümlülerle ilgili sorunun da büyük ölçüde çözümlendiğini belirterek, KİT’lerde çalışan taşeron emekçilerin kadro alması için de mücadeleye devam edeceklerini söyledi.
Taşeron sürecinde bir memur konfederasyonu dışında diğer işçi
ve memur konfederasyonları tarafından yalnız bırakıldıklarını kaydeden Arslan, HAK-İŞ’in mücadeleyi tek başına yürütmek zorunda
kaldığını söyledi.
“TAŞERON MÜCADELESİNİ İNGİLİZ POLİTİKACILAR VE
SENDİKACILARA ANLATMAK İÇİN DAVET ALDIK”
Taşeron düzenlemesinin dünyada ses getiren bir düzenleme olduğunu belirten Arslan, “Uluslararası Emek Konfederasyonu ITUC ve
Avrupa Sendikaları Konfederasyonu ETUC, taşerondaki mücadelemizden dolayı HAK-İŞ’i tebrik ettiler. Barış ve Silahsızlanmadan
Sorumlu Gölge Dışişleri Bakanı ve aynı zamanda İngiliz İşçi Partisi
Milletvekili Fabian Hamilton HAK-İŞ’i ziyaret ederek, taşeron konusunda verdiğimiz mücadeleyi İngiliz politikacılar ve sendikacılara anlatmamızı istedi” dedi.
ARSLAN, TOKAT BELEDİYESİNDEKİ YENİ KADROLU İŞÇİLERİN
SENDİKALI YAPILMASINI İSTEDİ
Arslan, konuşmasında Tokat Belediye Başkanı Av. Eyüp
Eroğlu’ndan, belediyede taşerondan kadroya geçen işçilerin sendikalı yapılmasını talep etti.
Tokat Belediye Başkanı Av. Eyüp Eroğlu da Genel Başkanımız
Arslan’ın talebine atıfta bulunarak, yeni kadro alan işçilerin sendikalı yapılacağının sözünü verdi.
Taşeron emekçilere verilen kadronun hayırlı olmasını dileyen
Eroğlu, “Taşeron emekçilerin devlet tarafından istihdam edilmeleri çok önemliydi. Bundan dolayı Cumhurbaşkanımıza ve emeği
geçenlere teşekkür ediyorum” dedi.
Ak Parti Tokat Milletvekili Zeyit Aslan
da yaptığı konuşmada, HAK-İŞ ile
birlikte çatışmacı sendikacılık anlayışının yıkıldığını ve HAK-İŞ’in çok
zor zamanlarda emek ve demokrasi
mücadelesi verdiğini söyledi.
Tokat Şube Başkanımız Resul
Demir de genel kurulun emekçiler
ve Tokat için hayırlı olmasını temenni ederek, genel kurulu katılımlarından dolayı tüm katılımcılara
teşekkür etti.
Şube Genel Kurulunda yapılan seçim sonucunda şube başkanlığına, mevcut şube başkanımız Resul
Demir, yönetim kurulu üyeliklerine
ise Hacı Abdullah Aytekin ve Ayhan
Sezerol seçildiler.
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AKSARAY ŞUBEMİZİN
7. OLAĞAN GENEL KURULU YAPILDI
HAK-İŞ ve HİZMET-İŞ evrensel
değerleri içine sindirmiş, yerli
ve milli bir kuruluş olarak
hayatını sürdürmektedir.

Konfederasyonumuz HAK-İŞ ve Sendikamız HİZMET-İŞ Genel
Başkanı Mahmut Arslan, 14 Nisan 2018 tarihinde Sendikamızın
Aksaray Şubesi 7. Olağan Genel kuruluna katıldı.
Genel kurula Genel Başkanımız Mahmut Arslan’ın yanı sıra
Sendikamızın Genel Başkanvekili Av. Hüseyin Öz, Genel Başkan
Yardımcımız Halil Özdemir, Aksaray Belediye Başkanı Haluk Şahin
Yazgı, Aksaray AK Parti Milletvekili Mustafa Serdengeçti, Eşmekaya
Belediye Başkanı Tayfur Başkan, Aksaray İşkur İl Müdürü Mahmut
Akkuş, Sendikamızın; Aksaray Şube Başkanı Nedim Deniz, Antalya
Şube Başkanı Muhammed Talha Kandil, Yozgat Şube Başkanı
Ferman Zararsız, Kayseri Şube Başkanı Serhat Çelik, Ankara 2 No’lu
Şube Başkanı Recep Dere, Kırşehir İl Başkanı Hızır Gürler, Aksaray
Şube Eski Başkanı Ramazan Köksal, yönetim kurulu üyeleri, delegeler ve basın mensupları katıldı.
Genel Kurul, Genel Başkan Yardımcımız Halil Özdemir’in divan başkanlığında başladı.
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“AKSARAY’DAKİ
ETMEKTEDİR”

ÇALIŞMALARIMIZ

25

YILDIR

DEVAM

Genel kurula hitap eden Genel Başkanımız Mahmut Arslan,
“Aksaray HAK-İŞ Konfederasyonumuz için anlam ifade eden köklü
yerlerden bir tanesidir. HAK-İŞ ve HİZMET-İŞ olarak Aksaray ilimizdeki çalışmalarımız 1994 yılından bu yana ete kemiğe bürünmüştür. Aksaray ilindeki çalışmalarımız ilk olarak Aksaray Belediyesi ile
başlamıştır ve 25 yıldır devam etmektedir” dedi.
Aksaray Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı’nın ortaya koyduğu yeni yaklaşımla HAK-İŞ’in Aksaray’da daha da güçlenerek ve
büyüyerek yoluna devam ettiğini vurgulayan Arslan, “Bize ve
Aksaray ilimize karşı gayret ve çabasından dolayı Aksaray Belediye
Başkanımız Haluk Şahin Yazgı’ya teşekkürlerimi iletiyorum.
Taşerondaki arkadaşlarımızın belediyeye geçmesiyle beraber çalışan arklarımızın sendikalı olmasının önünü açtığı için kendisine
ayrıca teşekkür ediyorum” diye konuştu.
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“28 ŞUBAT TÜRKİYE’NİN KARŞILAŞTIĞI EN BÜYÜK
KRİZLERDEN BİRİSİDİR”

en güzel karardır. Bundan sonra da birlikte güzel çalışmalara imza
atacağız” diye konuştu.

Önceki gün 28 Şubat davasında karar çıkması konusuna değinen
Arslan şu açıklamalarda bulundu: “Dün 28 Şubat davası sanıklarının yargılanması sonuçlandı. 28 Şubat Türkiye’nin yakın tarihte
karşılaştığı en büyük krizlerden bir tanesidir. Dünkü karar bir nebze
olsun içimizi rahatlattı. Ülkemizde 28 şubat sorumlularının ceza alması çok önemli bir durumdur. Ancak 28 Şubatı körükleyen medya
yargılanmadı. Bankacılar ve 2. Genel Kurmay Başkanından brifing alan yargı mensupları ceza almadı. Beşli çete hesap vermedi.
Refah yolu hükümetinin görevini alan 5’li çete mensupları hesap
vermedi. Darbeye çağrı yapanlar ceza almadı. Bu 28 Şubat yargılamasını yeniden yapmak gerekiyor. Eksik kalan yanlarını gidermek
gerekiyor.”

“HAK-İŞ HER ZAMAN EMEKÇİNİN YANINDA OLDU”

“KENDİMİZİ SİZLERDEN AYRI GÖRMÜYORUZ”
Arslan, “HAK-İŞ dünyaya özgü, evrensel değerleri içine sindirmiş,
yerli ve milli bir kuruluş olarak hayatını sürdürmektedir. HAK-İŞ’in
üye sayısının 10 katı kadar HAK-İŞ’e sempati duyan insan vardır. Biz
HAK-İŞ olarak kendimizi hiçbir zaman sizlerden ayrı görmüyoruz.
Çünkü HAK-İŞ’in temsil ettiği değerler milletin ta kendisidir” ifadelerine yer verdi.
Konuşmasında taşeron işçilerin kadroya alınması konusuna da
değinen Arslan, “Taşeron işçilerimizin kadroya alınmasıyla çalışma hayatında büyük bir reform gerçekleştirilmiştir. Türkiye
Cumhuriyet Devleti tarihinde daha önce bu kadar büyük reformları
yaşamadık. Batılılar ve küresel güçler sermayenin serbestçe dolaşabilmesi için ‘kamuyu küçültün’ ‘kamu hizmetlerini özelleştirin’
çağrısında bulunuyorlar. Taşeron işçilerin kadroya alınması Sayın
Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Sayın Başbakanımız
Binali Yıldırım, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımız Sayın Jülide
Sarıeroğlu, Maliye Bakanımız Sayın Naci Ağbal ve hükümetimizin
bütün küresel güçlere karşı bir meydan okumasıdır. Büyük bir reforma imza atılmıştır.” şeklinde konuştu.

Selamlama konuşması yapan AK Parti Aksaray Milletvekili Mustafa
Serdengeçti, alın teri ile ekmeğini kazanların yanında mutluluk
duyduğunu ifade ederken, “HAK-İŞ her zaman alın terinin ve işçilerin yanında olan, misyonu gereği kavga etmeden, olay çıkarmadan
çalışma azmi içerisine olan bir Konfederasyondur. HAK-İŞ’in her
zaman milli ve yerli bir tavır sergilemektedir.” dedi.
Kapanış konuşması için kürsüye çıkan Sendikamızın Aksaray Şube
Başkanı Nedim Deniz, “HİZMET-İŞ ve HAK-İŞ’in onurlu mücadelesinin Aksaray’daki temsilcileri olarak emekçi kardeşlerimiz için çalışmalarımızı her türlü platformda sürdürmeye devam edeceğiz.”
diye konuştu.
“HAK-İŞ’İN TAŞERON MÜCADELESİ HEDEFİNE ULAŞTI”
Sendikamızın Genel Merkez Denetleme Kurulu Üyesi ve Genel
Merkez Kadın Komite Başkan Yardımcısı Esma Hatun Taşpınar da
selamlama konuşması yapmak üzere söz aldı. Taşeron mücadelesine değinen Taşpınar, “Önemli bir diğer başarımız ise insan onuru
ve sürdürülebilir iş tanımını yok eden ve modern köleliğe dönüşen
Taşeron işçilik uygulamalarında, Konfederasyonumuz HAK-İŞ’le
birlikte verdiğimiz mücadelenin hedefine ulaşmasıdır.” şeklinde
konuştu.
Aksaray Belediyesi Eski Özel Kalem Müdür Sevgi Oskay ve İşkur İl
Müdürü Mahmut Akkuş da selamlama konuşması yaparak genel
kurulun hayırlı olmasının temennisinde bulundular.
Tek liste ile girilen seçimde, mevcut şube başkanı Nedim Deniz tekrar Şube Başkanlığına seçilirken, Yasin Emekli ve Şener Belgemen
yönetim kurulu asil üyeliklerine seçildi.

ARSLAN’DAN İŞÇİLERE ÇAĞRI
Arslan taşeron işçileri şu çağrıda bulundu: “Aksaray’daki bütün çalışanları ve işçileri sendikalı olmaya davet ediyorum. Hep birlikte
Aksaray’da daha güçlü bir HAK-İŞ’i ve daha güçlü Aksaray’ı inşa etmeye çalışacağız. HAK-İŞ’i büyütmek için kardeşliği, barışı ve dostluğu sürdüreceğiz.” dedi.
Aksaray Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı Hizmet-İş Sendikası
Aksaray Şubesi 7. Olağan Genel Kurulun hayırlara vesile olması dileğinde bulundu. Yazgı, “En güzel hizmet insanlara hizmet ettiğiniz
zaman aldığınız hayır duasıdır. Bizler işçilerimizin ve insanlarımızın
dualarını almak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Sizinle birlikte
çalışmak, sizlerle beraber şehrimizi en iyi marka haline getirmek
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KONYA ŞUBEMİZİN
9. OLAĞAN GENEL KURULU YAPILDI
Arslan; Biz Sendikacılığımızı bu
şehrin piri olan Hz. Mevlana’nın
bize verdiği istikamet üzerine
inşa ediyoruz

Genel Başkanımız Mahmut Arslan, Sendikamız HİZMET-İŞ’in
Konya Şubesi’nin 9. Olağan Genel Kuruluna katıldı.
Konfederasyonumuz HAK-İŞ ve Sendikamız HİZMET-İŞ Genel
Başkanı Mahmut Arslan, 15 Nisan 2018 tarihinde Konya Şubemizin
9. Olağan Genel Kuruluna katıldı.
Genel Kurula Genel Başkanımız Mahmut Arslan’ın yanı sıra, AK
Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Konya Milletvekili Ahmet Sorgun,
AK Parti Konya Milletvekili Halil Etyemez, Sendikamız Genel
Başkan Vekili Av. Hüseyin Öz, Teşkilatlanmadan Sorumlu Genel
Başkan Yardımcısı Halil Özdemir, Mali İşlerden Sorumlu Genel
Başkan Yardımcısı Celal Yıldız, Meram Belediye Başkanı Fatma
Toru, Selçuklu Belediye Başkan Yardımcısı Ali Ziya Yalçınkaya,
AK Parti İl Başkan Yardımcısı Mustafa Baran, Sendikamız Antalya
Şube Başkanı Muhammed Talha Kandil, HAK-İŞ Konya İl Başkanı
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ve Sendikamız Konya Şube Başkanı Vacit Sır, Genel Sekreter
Yardımcısı Zahit Kılıç, Sendikamızın eski Konya Şube Başkanları,
Konya Şube Kadın Komite Başkanı Şehnaz Özbay, Memur-Sen
Genel Başkan Yardımcısı Latif Selvi, sivil toplum kuruluşlarının
temsilcileri, konfederasyonumuza bağlı sendikalarımızın şube
başkanları, delegeler ve basın mensupları katıldı.
Genel Kurul, Genel Başkan Yardımcımız Halil Özdemir divan başkanlığında gerçekleştirildi.
“KUTLU YÜRÜYÜŞÜMÜZ KONYA’DA BAŞLAMIŞTI”
Genel kurula hitap eden Genel Başkanımız Mahmut Arslan, “40
yıl önce kutlu yürüyüşümüz Konya’da başlamıştı. Kutlu yürüyüşümüzün birinci aşaması 1976 yılında HAK-İŞ’in kuruluş felsefesini
oluşturan en önemli sendikalarımızdan bir tanesi Konya’da ku-
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rulmuştu. Bu 43 yıllık kutlu yürüyüşümüzün ikinci aşamasını 1979
yılında başlattık. 40 yıllık mücadelemizin bugün meyveye durmuş
olması, kendisini geliştirerek büyümesi, kendisini ispat ederek
Türkiye’nin en büyük işçi sendikası olmasının gururunu yaşarken,
en büyük işçi sendikamızın da en büyük şubesinin Konya’da olmasının gururunu yaşıyoruz. Bizim yol arkadaşlığımız 40 yıl önce
başladı ve inşallah sonsuza kadar devam edecektir” dedi.
“BU MEMLEKETİN EVLADI OLMAKTAN GURUR DUYUYORUM”
Konya’nın kendisi için çok özel bir yeri olduğunu ifade eden Arslan,
“Bu memleketin bir evladı olmaktan ve bu şehirde bulunmaktan
her zaman gurur duyuyorum. İyi ki Konya var. Bu şehir hep davanın orta direği olmuştur. Bu şehir yeryüzünün bütün mazlumları
ile zaman zaman feryadını, zaman zaman isyanını, zaman zaman
sevincini buradan paylaşmıştır. Bu şehir zora düştüğümüz anda
her zaman davasına, tarihine ve inancına sahip çıkmıştır” diye konuştu.
SENDİKACILIKTA HZ. MEVLANA FELSEFESİ
“Biz Sendikacılığımızı bu şehrin piri olan Hz. Mevlana’nın bize
verdiği istikamet üzerine inşa ediyoruz” diyen Arslan sözlerine şu
şekilde açıklık getirdi: “Hz. Mevlana’nın tarif ettiği pergelin sabit
ayağı bizim değerlerimizde, inancımızda, medeniyetimizde sımsıkı dururken, hareketli ayağıyla 72 milleti gezeriz anlayışı, HAK-İŞ’in
de kuruluş felsefesini oluşturuyor. Biz bir yönüyle kendi değerlerimizle, kendi medeniyetimizde, kendi inançlarımızla, kültürümüzle kendimiz olacağız. Ama diğer taraftan evrensel değerleri de bu
mücadeleye katacağız. İşte HAK-İŞ’i böyle tarif ediyoruz. HAK-İŞ
bir yönüyle yerli ve milli, bir yönüyle evrensel değerleri de içinde
taşıyan uluslararası bir kuruluştur. Bu felsefenin kurucusu olan Hz.
Mevlana’nın yaşadığı topraklarda HAK-İŞ büyüyor ve gelişiyor. Hz.
Mevlana’nın ikliminde yaşamanın büyük bir manevi havası vardır.
Bugün bu duruma gelmemizde bunun çok önemli bir yeri vardır.”

HİZMET-İŞ Konya Şubesinin HAK-İŞ’in ve HAK-İŞ’e bağlı sendikaların bütün kongrelerinde her zaman sorumluluk aldığını vurgulayan Arslan, “Konya şubemiz hep toparlayıcı, kucaklayıcı ve
fedakarlık yapan taraf olmuştur. O yüzden HAK-İŞ’in 43 yıllık yürüyüşünde ve HİZMET-İŞ’in 40 yıllık yürüyüşünde Konya her zaman
çok önemli bir misyonu beraberinde taşımıştır” ifadelerine yer
verdi.
“KONYA’DA SENDİKACI OLMAK ÖYLE SIRADAN BİR ŞEY
DEĞİLDİR”
Genel kurulda konuşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet
Sorgun, genel kurulun hayırlara vesile olması dileğinde bulundu.
Sorgun, “Bu kongrenin bizim için çok büyük önemi ve yeri vardır.
Bu şehir dava çadırının orta direğidir. Konya’da sendikacı olmak
öyle sıradan bir şey değildir. Konya’da HAK-İŞ’in 20 bini geçen üyesi olduğunu görmek mutluluk verici bir durumdur” dedi.
Genel kurulda Sendikamız Genel Başkan Vekili Av. Hüseyin Öz
ve Memur-Sen Genel Başkan
Yardımcısı Latif Selvi de kısa bir
konuşma yaptılar.
Konya Şube Başkanlığımızın 9.
Genel Kurulunda yapılan seçim
sonucunda Şube Başkanlığı'na
Vacit Sır yeniden seçilirken,
Hüseyin Keçeci, Esat Eken,
Medeni Şenal ve Hamza Erol ise
yönetim kurulu üyeliklerine seçildi.
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YOZGAT ŞUBEMİZİN
6. OLAĞAN GENEL KURULU YAPILDI
Arslan: Yozgat’taki
örgütlenme çalışmalarımızda
bugünlere gelmemizde
emeği olan kardeşlerimize
çok teşekkür ediyorum

Yozgat Şubemizin 6. Olağan Genel Kurulu 21 Nisan 2018 tarihinde
Genel Başkanımız Mahmut Arslan’ın katılımlarıyla gerçekleştirildi.
Genel Kurula Genel Başkanımız Mahmut Arslan’ın yanı sıra,
Kurucu ve Onursal Genel Başkanımız Hüseyin Tanrıverdi, Genel
Başkan Vekilimiz Av. Hüseyin Öz, Yozgat Belediye Başkanı Dr.
Kazım Arslan, Mali İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcımız
Celal Yıldız, Teşkilatlanmadan Sorumlu Genel Başkan Yardımcımız
Halil Özdemir, Eğitim ve Sosyal İşlerden Sorumlu Genel Başkan
Yardımcımız Mehmet Keskin, Baydiğin Belediye Başkanı Osman
Uslu, Çiğdemli Belediye Başkanı İsmail Biçer, Doğankent Belediye
Başkanı Doğan Sungur, Saraykent Belediye Başkanı Ahmet Öçal,
AK Parti Yozgat İl Başkanı Celal Köse, AK Parti Merkez İlçe Başkanı
İskender Nazlı, Öz İnşaat-İş Genel Başkanı Zekeriya Koca, Öz
Güven-Sen Genel Başkanı Ömer Yılmaz, Öz Ağaç-İş Genel Başkanı
Eyüp Karaderili, Memur-Sen Yozgat İl Başkanı Kenan Şefrefli, HAKİŞ Yozgat İl Başkanı ve Yozgat Şube Başkanımız Ferman Zararsız,
Ankara 5 No’lu Şube Başkanımız Murat Demirtaş, Amasya Şube
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Başkanımız İsmail Pazar, Çorum Şube Başkanımız Mustafa
Köroğlu, Kayseri Şube Başkanımız Serhat Çelik, Kırıkkale Şube
Başkanımız Celal Yünlü, Tokat Şube Başkanımız Resul Demir,
Kırşehir İl Başkanımız Hızır Gürler, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, konfederasyonumuz HAK-İŞ’e bağlı sendikalarımızın şube
başkanları, delegeler ve basın mensupları katıldı.
Genel Kurul, Genel Başkan Yardımcımız Halil Özdemir divan başkanlığında gerçekleştirildi.
“YENİ UFUKLAR AÇARAK BUGÜNLERE KADAR GELDİK”
Genel kurula hitap eden Genel Başkanımız Mahmut Arslan, “HAKİŞ olarak yeni ufuklar açarak bugünlere kadar geldik. HAK-İŞ olarak ilk kez 1986 yılından Yozgat Belediyesi’nde örgütlenme çalışmalarımızı başlatmıştık. Yozgat’taki örgütlenme çalışmalarımızda
bugünlere gelmemizde emeği olan, Yozgat Belediyesi’nde HAK-İŞ’i
var eden kardeşlerimize çok teşekkür ediyorum” dedi.
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“YOZGAT’TA ARA VERMEDEN FAALİYETLERİMİZE DEVAM
ETTİK”

HÜSEYİN TANRIVERDİ: YOZGAT DOSTLUKLARIMIZIN VE
KARDEŞLİKLERİMİZİN GELİŞTİĞİ ÖNEMLİ BİR İLİMİZDİR

Yozgat ilinin gelişmesi ve daha iyi bir konumda olması için herkesin
elinden geleni yaptığını belirten Arslan, “Yozgat bunu hak ediyor.
Çünkü Yozgat ilimiz 1980’lerle kıyaslanamayacak kadar iyi durumdadır. HAK-İŞ olarak 1986 yılından bugüne kadar Yozgat’ta ara
vermeden faaliyetlerimize devam ettik. Adım adım ilçe ilçe hatta
beldelerimize kadar sendikal mücadelemizi başarıyla taşıdık” şeklinde konuştu.

Kurucu ve Onursal Genel Başkanımız Hüseyin Tanrıverdi’de Yozgat
Şubemizin 6. Olağan Genel Kurulu’nun hayırlı olması dileğinde
bulunarak konuşmasına başladı. Tanrıverdi , “Bugün Yozgat’ta
sizlerle birlikte olmaktan çok heyecanlıyım ve mutluyum. Yozgat
dostluklarımızın ve kardeşliklerimizin geliştiği önemli bir ilimizdir.
Bugün Yozgat’ta çalışanların neredeyse tümü HAK-İŞ’in sendikaları
olduysa 1986 yılında temelleri çok sağlam bir fidan atılmasından
dolayıdır” dedi.

HAK-İŞ’i diğer konfederasyonlardan ayıran en temel özelliğin durduğu yer, yerli ve milli bir konfederasyon olmasına bağlayan Arslan,
“Bir diğer özelliğimiz ise işçi işveren ilişkilerimizi, barışı, kardeşliği
anlaşmayı ve diyaloğu birlikte çözme anlayışına sahip olmamızdır.
Sendikalar kavga yeri olamaz, hizmet yeri olur. Sorunlarımızı diyalogla çözmek gibi bir zorunluluğumuz var. HAK-İŞ’in olduğu yerde
barış vardır, saygı vardır. HAK-İŞ’in en temel felsefesi çatışma yerine
barışı temel almasıdır. Bu hassasiyetle hareket ettiğimiz için üye
sayımız günden güne artmaktadır” açıklamasında bulundu.

YOZGAT BELEDİYE BAŞKANI ARSLAN: HAK-İŞ’İN VE HİZMETİŞ’İN BUGÜN GELDİĞİ NOKTAYLA İFTİHAR EDİYORUZ
Yozgat Belediye Başkanı Dr. Kazım Arslan da genel kurulda yaptığı konuşmada, “ HİZMET-İŞ Sendikası Yozgat Şube Başkanlığı’nın
6. Olağan Genel Kurulunun hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. 6.
Olağan Genel Kurul’un Yozgat’a ve HİZMET-İŞ’e sendikasına hayırlı
uğurlu olsun. HAK-İŞ’in ve HİZMET-İŞ’in bugün geldiği noktayla iftihar ediyoruz” dedi.
Yozgat Şube Kadın Komite Başkanı Arzu Yönel de “HAK-İŞ her
yönüyle önce insan, önce emek düsturuyla hareket etmektedir.
40. Yılımızda Türkiye’nin en büyük işçi sendikası olduk. Özverili
çalışmalarından dolayı Sayın HAK-İŞ Genel Başkanımız Mahmut
Arslan’a çok teşekkür ediyorum. Bugün 6’ncısını gerçekleştirdiğimiz Yozgat Şubemizin Genel kurulunun hayırlı uğurlu olmasını diliyorum” diye konuştu.
FERMAN ZARARSIZ GÜVEN TAZELEDİ
Yozgat Şube Başkanlığımızın 6. Olağan Genel Kurulunda yapılan
seçim sonucunda Şube Başkanlığı'na Ferman Zararsız yeniden seçilirken, Murat Atalay ve Veysel Karabulut ise yönetim kurulu üyeliklerine seçildi.
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SİVAS ŞUBEMİZİN
7. OLAĞAN GENEL KURULU YAPILDI
Sivas’ta örgütlenmeye
başladığımız zaman bir yol
haritası oluşturduk. Bu harita
birçok başarının temelini
oluşturuyor.

Sivas Şubemizin 7. Olağan Genel Kurulu 22 Nisan 2018 tarihinde
gerçekleştirildi.
Genel Kurula Genel Başkanımız Mahmut Arslan’ın yanı sıra, Sivas
belediye Başkanı Mimar Sami Aydın, Genel Başkan Vekilimiz Av.
Hüseyin Öz, Mali İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcımız
Celal Yıldız, Teşkilatlanmadan Sorumlu Genel Başkan Yardımcımız
Halil Özdemir, Eğitim ve Sosyal İşlerden Sorumlu Genel Başkan
Yardımcımız Mehmet Keskin, HAK-İŞ Sivas İl Başkanı ve Sivas Şube
Başkanımız Nihat Şimşek, Adıyaman Şube Başkanımız Mahmut
Doğan, Amasya Şube Başkanımız İsmail Pazar, Malatya Şube
Başkanımız Bünyamin Geleri, Erzurum Şube Başkanımız Erol
Aksakal, Erzincan Şube Başkanımız Harun Mutlu, Kahramanmaraş
Şube Başkanımız Ömer Çınar, Kayseri Şube Başkanımız Serhat
Çelik, Tokat Şube Başkanımız Resul Demir, Ordu Şube Başkanımız
Nevzat Acu, Yozgat Şube Başkanımız Ferman Zararsız, Sivas
AK Parti İl Başkanı Av. Ziya Şahin, Genel Merkez Kadın Komitesi
Başkan Yardımcısı Arzu Kahveci, AK Parti Sivas Kadın Kolları
Başkanı Semiha Ekinci, KYK Sivas İl Müdürü Erdoğan Tunç, Çelik-
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İş Sendikası Sivas Şube Başkanı Mustafa Erturhan, Bem Bir-Sen
Sivas Şube Başkanı Mustafa Pakoğlu, sivil toplum kuruluşlarının
temsilcileri, konfederasyonumuz HAK-İŞ’e bağlı sendikalarımızın
şube başkanları, delegeler ve basın mensupları katıldı.
Genel Kurul, Genel Başkan Yardımcımız Halil Özdemir divan başkanlığında gerçekleştirildi.
“4 BİN ÜYEMİZLE BUGÜN SİVAS’IN EN BÜYÜK
ŞUBELERİNDEN BİRİSİYİZ”
Genel kurula hitap eden Genel Başkanımız Mahmut Arslan,
HİZMET-İŞ’in Sivas’taki mücadelesinin uzun bir geçmişe dayandığını belirterek, “1992 yılında Sivas Belediyesi’nde örgütlenme
çalışmalarına başladığımızda belediye çalışanları adına sıkıntılı
bir süreç vardı. Bugün geriye dönüp baktığımızda o mücadelede
bizimle beraber aynı yolda yürüyen kardeşlerimizin bizlerden hiçbir beklentisi yoktu. Tek istekleri Sivas’ta HAK-İŞ bayrağının dalgalanmasıydı. Bu zorlu mücadelede yanımızda olan tüm arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyorum” dedi.
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Arslan, “4 bin kadar üyemizle bugün Sivas’ın en büyük şubelerinden birisiyiz. Mücadelemizin işçi boyutunda Sivas Belediye işçilerinin sendikamıza vermiş oldukları destek çok büyüktür. Sivas’taki
mücadelemizin başarılı bir istikamette devam ediyor olması
bu şehrin bize verdiği destek ve güvenle ilgilidir. 1990’lı yıllarda
HAK-İŞ olarak Sivas’ta sadece sendikal mücadele için değil, aynı
zamanda belediyenin yaşadığı ekonomik kriz için de mücadele
vermiştik” diye konuştu.
“SİVAS’TA ÖRGÜTLENMEYE BAŞLADIĞIMIZ ZAMAN BİR YOL
HARİTASI OLUŞTURDUK”
“Sivas’ta örgütlenmeye başladığımız zaman bir yol haritası oluşturduk. O yol haritası Sivas’ta oluşturduğumuz birçok başarının
temelini oluşturuyor” diyen Arslan, “Biz bu şehre hizmet ediyorsak
önce buradakilerin hakkını korumamız gerek dedik. O gün Sivas
için tarihi bir dönüm noktası olmuştur. Sivas ülkemiz için ve sendikamız için önemli bir konumdadır” dedi.
“BU TOPRAKLARIN BİZE BIRAKTIĞI MİRASI KURULUŞ
FELSEFEMİZ KABUL EDİYORUZ”
HAK-İŞ’in farklı ve özel bir anlamı olduğuna dikkati çeken Arslan,
“Biz bir yönüyle kendi değerlerimizle, kendi medeniyetimizle,
kendi inançlarımızla, kültürümüzle kendimiz olacağız ama bir
taraftan da evrensel değerleri bu mücadelenin içine katacağız.
HAK-İŞ, bir yönüyle yerli ve milli, bir yönüyle evrensel değerleri
de içinde taşıyan uluslararası bir kuruluştur. Bu toprakların bize
bıraktığı mirası kendi kuruluş felsefesi kabul eden bir HAK-İŞ’ten
bahsediyoruz. Bize ait olan, bizim dünyamızı temsil eden, bizim
değerlerimize inanmış, bizim değerlerimizle mücadeleyi sürdüren
bir yerli ve milli kuruluştan bahsediyoruz. Bu bizim için çok temel
bir farklılıktır. Bu temel farklılığımızı hizmetlerimizle, sendikal mücadeleye kattığımız yeniliklerle güçlendirmeye çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.

“BU ÜLKEYİ BÖLMEK İSTEYEN NE KADAR ÖRGÜT VARSA
HAK-İŞ OLARAK KARŞILARINDAYIZ”
HAK-İŞ’in her zaman demokrasiden yana olduğunu anlatan
Arslan, “HAK-İŞ olarak demokrasimize, özgürlüklerimize, irademize, ülkemizin bekasına yönelik kim tehdit oluşturuyorsa karşısındayız. DEAŞ, PKK, PYD, FETÖ gibi ne kadar bu ülkeyi bölmek isteyen örgüt varsa HAK-İŞ olarak karşılarındayız. Türkiye Cumhuriyeti
devletinin başta Afrin ve Fırat Kalkanı Harekâtı olmak üzere terörle
mücadele kapsamında yaptığı bütün mücadeleleri destekledik”
dedi.
Taşeron düzenlemesinde kapsam dışı kalan işçiler olduğunu belirten Arslan, “Sosyal tesislerde çalışan, hastane bilgi yönetimi
sisteminde çalışan, KİT’lerde çalışan arkadaşlarımız maalesef
taşeron düzenlemesinin dışında kaldılar. Büyük fotoğrafı gördük
ve teşekkür ettik. Eksiklikler için yeni bir yol haritası oluşturduk.
Bu sorunu çözmek için de mücadele edeceğiz. Kadro dışı kalan
arkadaşlarımız mahzun olmasın, umutsuzluğa kapılmasın. Bizim
onlarla birlikte sonuna kadar mücadele edeceğimizi bilsinler. Biz
onlar için varız. HAK-İŞ’e güvensinler” diye konuştu.
Sivas AK Parti İl Başkanı Av. Ziya Şahin de Genel Kurula hitaben bir
selamlama konuşması yaptı.
Sivas Belediye Başkanı Sami Aydın, Sendikamız Sivas Şubesi’nin
7. Olağan Genel Kurulunun hayırlı olması dileğinde bulundu.
Başkan Aydın, 12 Eylül’de Türkiye’nin yaşadığı olumsuz süreçlerden bahsederek, günümüze kadar ülkemizin hangi aşamalardan
geçtiğini anlattı. Aydın, “Sendikacılık demek sadece özlük hakkını
vermek demek değil, bu konuda hem sizlere hem de bizlere büyük görevler düşüyor. Hepimiz bu bilinçle çalışmalıyız ve mücadele etmeliyiz” dedi.
HAK-İŞ Sivas İl Başkanı ve HİZMET-İŞ Sendikamız Sivas Şube
Başkanı Nihat Şimşek, Sendikamızın 7. Olağan Genel Kurulunun
hayırlı olması dileğinde bulundu. Şimşek, Sendikamızın kuruluş
yılları ve Sivas’ta örgütlenme yılları hakkında bilgi verdi.
HİZMET-İŞ Sendikamız Kadın Komitesi Başkan Yardımcı Arzu
Kahveci, HAK-İŞ’in çok sayıda bürokratı yetiştirme konusunda
önemli bir mutfak olduğunu belirterek, “En son olarak HAK-İŞ
Kadın Komitesinde uzun yıllar görev yapmış olan Jülide Sarıeroğlu
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı olmuştur” dedi.
NİHAT ŞİMŞEK YENİDEN SEÇİLDİ
Sivas Şube Başkanlığımızın 7. Olağan Genel Kurulunda yapılan
seçim sonucunda Şube Başkanlığı'na Nihat Şimşek yeniden seçilirken, Nevzat Erdem, Gürsel Ada ve Zeki Şanlı ise yönetim kurulu
üyeliklerine seçildi.

Hizmet-İş 153 2018/I-II

151

ŞUBE GENEL KURULLARI

BURSA ŞUBEMİZİN
9. OLAĞAN GENEL KURULU YAPILDI
Arslan, HAK-İŞ’in 12 Eylül ve
28 Şubat darbeleri ile
15 Temmuz darbe girişiminde
ortaya koyduğu demokratik
tavrı hatırlattı.

Bursa Şubemizin 9. Olağan Genel Kurulu, 28 Nisan 2018 tarihinde
gerçekleştirildi.
Bursa Şubemizin Genel Kuruluna HAK-İŞ Genel Başkanı ve HİZMETİŞ Sendikamız Genel Başkanı Mahmut Arslan, Sendikamız Genel
Başkan Vekili Av. Hüseyin Öz, Teşkilatlanmadan Sorumlu Genel
Başkan Yardımcısı Halil Özdemir, Sendikamızın Bursa Şube Başkanı
Mehmet Keskin, Kocaeli Şube Başkanı İdris Ersoy, Sakarya Şube
Başkanı Mehmet Mesut Gökdemir, Manisa Şube Başkanı Turan
Karafil, İstanbul 7 No’lu Şube Başkanı Hüseyin Topçu, Balıkesir İl
Başkanı Savaş Dal, Çanakkale İl Başkanı Vedat Yılmaz, Kütahya İl
Başkanı Nazif Demir, Bursa Şubemizin eski başkanları Yaşar Yel ve
Mustafa Turan, HAK-İŞ’e bağlı sendikaların Bursa şube başkanları,
MEMUR-SEN’e bağlı sendikaların il temsilcileri, Genel Merkez Kadın
Komite Başkan Yardımcısı Arzu Kahveci, Bursa Şube Kadın Komite
Başkanı Fatma Gezer, kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile basın mensupları katıldı.
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ARSLAN: 1 MAYIS’I GERGİNLİK GÜNÜ OLMAKTAN ÇIKARDIK
Şube Genel Kuruluna hitaben bir konuşma yapan Genel
Başkanımız Mahmut Arslan, HAK-İŞ’in, 1 Mayıs geleneğine ciddi
şekilde sahip çıkan örgüt olduğunu söyledi.
1 Mayısların birkaç yıl öncesine kadar Taksim Meydanı ısrarlarıyla, sokak çatışmalarıyla gündemde yer aldığını hatırlatan Arslan,
“Gerginliklerin, ideolojik krizlerin, güvenlik zaaflarının olduğu 1
Mayıs günleri artık geride kaldı. 1 Mayıs’ı çatışma günü olmaktan
çıkardık; halkın katıldığı 1 Mayısları Türkiye’ye armağan ettik” dedi.
“1 MAYISLARI TÜRKİYE’NİN HER YERİNE GÖTÜRECEĞİZ”
İşçilerin taleplerini duyurmak için meydanlarda olduklarını ifade
eden Arslan, şunları söyledi: “1 Mayıslara en büyük katılımı HAK-İŞ
yapıyor, kavga çıkmıyor; aksine dayanışma içinde halaylarla, şarkılarla kutluyoruz. Sakarya’da, Karabük’te, Konya’da, Erzurum’da
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kutladık; bu yıl da Adana’da kutlayacağız. 1 Mayısları Türkiye’nin
her yerine götüreceğiz. 1 Mayıs’ı bütün dünyaya barış günü olarak
ilan edeceğiz. 1 Mayısları milletin rahatsız olmayacağı şekilde, milletle beraber kutlamaya devam edeceğiz.”
ARSLAN, TÜM VATANDAŞLARI 24 HAZİRAN’DA SANDIĞA
GİTMEYE DAVET ETTİ
24 Haziran seçimlerine müdahale yapılmak istendiğine dikkati
çeken Arslan, uluslararası güçlerin olağanüstü hal uygulamasını
bahane ederek, seçimlerin ertelenmesini talep ettiklerini hatırlatarak, “Amaçları seçimleri tartışmaya açmaktır, çünkü Erdoğan’ın
seçilmesini istemiyorlar” dedi.
HAK-İŞ olarak, milletin iradesi ne yöndeyse onu desteklediklerini
ifade eden Arslan, tüm vatandaşları 24 Haziran’da sandığa gitmeye davet ederek, seçimlerin kazasız-belasız, barış içinde atlatılması
temennisinde bulundu.
HAK-İŞ’in Türkiye’nin bekasından, müreffeh geleceğinden; özgürlüklerden ve demokrasiden yana yerli ve milli bir emek örgütü olduğunu belirten Arslan, “HAK-İŞ’in kökleri medeniyetimizin
kökleriyle eşittir. HAK-İŞ, kültürümüz, değerlerimiz, inançlarımız
ve medeniyetimizi içinde barındıran yerli ve milli bir konfederasyondur. HAK-İŞ’in kuruluş ilkeleri Marx’ın, Mao’nun, Lenin’in, Enver
Hoca’nın ilkeleri ve felsefesi değildir. HAK-İŞ bir yönüyle yerli ve
milli, öbür yönüyle evrensel değerleri de barından bir örgüttür.
Uluslararası sendikal hareketin en önemli aktörlerinden biridir”
diye konuştu.
HAK-İŞ’in ilk günkü ilke ve değerleri neyse aynı istikamette yoluna devam ettiğini ifade eden Arslan, HAK-İŞ’in 12 Eylül ve 28 Şubat
darbeleri ile 15 Temmuz darbe girişiminde ortaya koyduğu demokratik tavrı hatırlattı.
“İKTİDARDA HANGİ PARTİ OLURSA OLSUN DEMOKRASİDEN
YANA OLDUK”
Arslan, iktidarda hangi siyasal parti olursa olsun bütün antidemokratik girişim ve tutumlar karşısında aynı tavrı gösterdiklerini söyledi.
Arslan sözlerine şöyle devam etti: “12 Eylül’de maalesef sendikalarımızı kapattılar. Üyelerimiz TÜRK-İŞ’e bağlı sendikalara üye olmaya zorlandı. Bugün atıp tutanlar o gün haklarımızı geri götürenlerdir. Tam yolumuz düzleşti derken 28 Şubat süreciyle karşılaştık. Bu
süreçte de demokrasiden yana tavır aldığımız için en ağır faturayı
Bursa’da ödedik. Mesut Yılmaz’ın talimatıyla HAK-İŞ Bursa’da tasfiye edilmek istendi. Yıldırım’da, Nilüfer’de silahlı adamlar işyerlerine gelerek üyelerimizi istifa ettirmeye çalıştılar. 15 Temmuz yaşadığımız en son sınavdı. Cumhurbaşkanımızın çağrısından önce
sokaklardaydık. HAK-İŞ olarak 5 şehit verdik.”

ARSLAN, BURSA’DAKİ MÜCADELE ARKADAŞLARINA
TEŞEKKÜR ETTİ
HİZMET-İŞ Sendikamızın Bursa’da uzun yıllardır var olduğunu ve
en büyük sendikal mücadelenin Bursa’da verildiğini ifade eden
Arslan, Sendikamızın Bursa örgütlenmesi ve sonrasında emeği geçen teşkilat mensuplarımıza teşekkür etti.
Arslan, “Bursa’da zorluklara direnerek varlığımızı koruduk. Burada
ilk anlardan itibaren aramızda olan çok sayıda arkadaşımızın emeği ve alın teri mücadelesi var. Biz onların sayesinde varız. Teşkilat
onların sayesinde var. Hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum” dedi.
HAK-İŞ’in, taşeron emekçilerine kadro mücadelesini iğne ile oya
işler gibi adım adım 12 yılda bir noktaya getirdiğini ve başarıyla
tamamladığını ifade eden Arslan, KİT’ler, hastane bilgi yönetimi,
sosyal tesisler ve kiralık araçlarda çalışmakla birlikte kadro dışı kalanlar için yeni bir mücadele başlatacaklarını söyledi.
Arslan, “Bu arkadaşlarımız için yeni bir hazırlık yaptık. Hükümete
yeni tekliflerimizi sunacağız. Bütün arkadaşlarımızın kadro alması
için mücadelemizi sürdüreceğiz” dedi.
Şube Genel Kurulunda Sendikamız Bursa Şube Eski Başkanı
Mustafa Turan ile Genel Merkez Kadın Komite Başkan Yardımcısı
Arzu Kahveci de kısa bir konuşma yaptılar.
BURSA ŞUBE BAŞKANI MEHMET KESKİN GÜVEN TAZELEDİ
Yapılan seçim sonucunda Mehmet Keskin Şube Başkanlığına tekrar seçildi. Yönetim Kurulu Üyeliklerine ise Selim Bal, Mustafa Kılıç,
Mustafa Yavuz ve Ramazan Uçar seçildiler.
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RİZE ŞUBEMİZİN
4. OLAĞAN GENEL KURULU YAPILDI

Kadro dışında kalan KİT’ler, hastane bilgi yönetimi sistemi, sosyal
tesisler ve kiralık araçlarda çalışanlar için bir yol haritası oluşturduk.

Rize Şubemizin 4. Olağan Genel Kurulu, 5 Mayıs 2018 tarihinde gerçekleştirildi.
Şube Genel Kuruluna Genel Başkan Vekilimiz Av. Hüseyin Öz, Genel
Başkan Yardımcımız Halil Özdemir, Genel Başkan Yardımcımız Celal
Yıldız, Kurucu ve Onursal Genel Başkanımız Hüseyin Tanrıverdi, Rize
Şube Başkanımız Mehmet Alaca, Erzurum Şube Başkanımız Erol
Aksakal, Trabzon Şube Başkanımız İsmail Hakkı Kaplan ve Yönetim
Kurulu üyeleri, Rize Şube Kadın Komite Başkanımız Fatma Çiğdem
Muradoğlu, Trabzon Şubemiz Kadın Komite Başkanı Ayşe Usta, Öz
Gıda-İş Sendikası Genel Başkan Yardımcısı Tevfik Hançerlioğlu, Öz
Gıda-İş Karadeniz Bölge Başkanı Sultan Murat Karadağ, siyasi partiler ile kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri,
delegeler ve basın mensupları katıldı.
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Genel Kurul’un Divan Başkanlığına Genel Başkan Yardımcımız Halil
Özdemir seçildi. Divan Başkan yardımcılıklarına Erzurum Şube
Başkanımız Erol Aksakal, Trabzon Şube Başkanımız İsmail Hakkı
Kaplan ve Trabzon Şube Sekreterimiz Şevket Çelik, Divan Kâtip
üyeliğine ise Fatma Çiğdem Muradoğlu seçildi.
Şube Genel Kurulunu yöneten Genel Başkan Yardımcımız Halil
Özdemir, Sendikamız genel kurullarının diğer sendikalara örnek
teşkil ettiğini belirterek, şube genel kurulunun hayırlı çalışmalara
vesile olmasını temenni etti.
GENEL BAŞKANIMIZ MAHMUT ARSLAN’IN GÖRÜNTÜLÜ
MESAJI YAYINLANDI
Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla devam eden Genel
Kurulda, HAK-İŞ Konfederasyonu ve HİZMET-İŞ Sendikamız Genel
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Başkanı Mahmut Arslan’ın görüntülü mesajı yayınlandı. Arslan, mesajında Sendikamızın en köklü şubelerinden olan Rize Şubemizde
emeği geçenlere ve Rize Şube Başkanımıza teşekkür etti. Arslan,
“Rize Şubemizin kuruluşundan bugüne kadar ortaya koyduğu büyük başarılardan dolayı, başta şube başkanımız Mehmet Alaca olmak üzere bütün ekibini yürükten kutluyorum” dedi.
“RİBELSAN’DAKİ MÜCADELEMİZ BÜYÜK BİR BAŞARIDIR”
Mesajında Sendikamızın Ribelsan şirketinde verdiği sendikal mücadeleyi hatırlatan Arslan, şunları kaydetti: “Zor bir bölgede zor bil
ilde sendikacılık yapıyoruz. Zorlukları bizzat yaşayan arkadaşlarım
bugün bunu bir kez daha hatırlayacaklardır, Rize’de zor günler geçirdik. Zorluklar yaşadık, zor bir süreçten bugünlere geldik. Bütün
o zorluklara katlanan, bütün o zorlukları göğüsleyen ve bugün
Sendikamızın üye sayısını Rize’de 3 binin üzerine çıkaran Şube
Başkanımız Mehmet Alaca ve ekibini bir kez daha tebrik ediyorum.
Rize’de bir Ribelsan mücadelesi yaptık. Ribelsan’daki arkadaşlarımız için başlattığımız mücadelenin zorluklarına rağmen başarmış
olmamız, bütün kazanımlarımızı kaybetmeden yeni kazanımlar
elde etmiş olmamız ve arkadaşlarımızın işyerlerinde kalmalarını
sağlamamız bizim için tarihi bir başarıydı. Bize inanmayan, bizim
önümüzü kesmek isteyenler Ribelsan işçisinin kafasını karıştırarak
Sendikamıza olan güvenlerini sarsmak isteyenlerin hepsi yolda
kalmıştır; hepsi mahcup olmuştur, kaybetmiştir. Sonuçta Ribelsan
işçileri, HAK-İŞ ve HİZMET-İŞ kazanmıştır.”
GENEL BAŞKAN VEKİLİMİZ ÖZ: “KADRODAN İSTİFADE
EDEMEYENLER İÇİN MÜCADELEMİZ SÜRECEK”
Genel Başkan Vekilimiz Av. Hüseyin Öz, kadro düzenlemesi yapılırken kadro dışında kalanlar için gerekli çalışmaların yapıldığını
dile getirerek, “Kadro düzenlemesinin yapılmasıyla birlikte yeni
bir döneme geçildi. Bu düzenlemeden istifade edemeyen arkadaşlarımız oldu. KİT’lerde çalışanlar, hastane bilgi yönetim sistemleri, kamu kurum ve kuruluşlarının yemekhane hizmetlerinde
çalışanlar, araç teminine dayalı ve personel giderlerinin yüzde 70

sınırının altında kalan işyerlerinde çalışan arkadaşlarımız bu kadro
düzenlemesinden faydalanamadılar. HAK-İŞ/HİZMET-İŞ olarak bu
sorunlarında çözülmesi için mücadelemizi sonuna kadar devam
ettireceğiz” dedi.
HİZMET-İŞ Sendikamızın Rize’deki örgütlenme çalışmalarına
emek veren bütün emekçileri teşekkür eden Öz, Rize Büyükşehir
Belediye Başkanı Sayın Reşat Kasap ile Rize Eski Belediye Başkanı
Halil Bakırcı’ya da katkılarından dolayı teşekkür etti. Öz, başkan
Kasap’a imzalanan son toplu iş sözleşmesinden dolayı da ayrıca
teşekkür etti.
Konuşmasında taşeron emekçilere kadroda kapsam dışı kalanlara
da seslenen Öz, kadro dışında kalan KİT’ler, hastane bilgi yönetimi
sistemi, sosyal tesisler ve kiralık araçlarda çalışanlar için HAK-İŞ’in
bir yol haritası oluşturduğunu söyledi.
Şube Genel Kurulunda konuşan Kurucu ve Onursal Genel
Başkanımız Hüseyin Tanrıverdi, HİZMET-İŞ Sendikamızın geçirdiği
evreleri anlattı.
Sendikamızın doğru ilkeler üzerine bina inşa edildiğini kaydeden
Tanrıverdi, “HİZMET-İŞ bu toprakların yerli bir emek hareketidir.
İdeolojilerle işi olmamıştır, olmayacaktır. Yerli, milli ve demokratik
duruşunu sürdürecektir” ifadelerini kullandı.
Öz Gıda-İş Sendikası Genel Başkan Yardımcısı Tevfik Hançerlioğlu
ve Öz Gıda-İş Karadeniz Bölge Başkanı Sultan Murat Karadağ da
bir selamlama konuşması yaparak, genel kurulun hayırlı olmasını
dilediler.
Rize Şube Başkanımız Mehmet Alaca da yaptığı kısa konuşmada
şubenin faaliyetleri ve hedeflerini anlattı.
ŞUBE BAŞKANI MEHMET ALACA, GÜVEN TAZELEDİ
Yapılan seçim sonucunda Mehmet Alaca Şube Başkanlığına,
Burhan Avcı ile Mehmet Temizkan ise yönetim Kurulu üyeliğine
tekrar seçildiler.
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KIRIKKALE ŞUBEMİZİN
8. OLAĞAN GENEL KURULU YAPILDI
Öz: HAK-İŞ/HİZMET-İŞ olarak
Kırıkkale’de mücadelemiz
1980’li yılların sonunda
başladı, güçlenerek devam etti.

Kırıkkale Şubemizin 8. Olağan Genel Kurulu 6 Mayıs 2018 tarihinde
gerçekleştirildi.

GENEL KURUL’UN DİVAN BAŞKANLIĞINI HALİL ÖZDEMİR
YAPTI

Kırıkkale Şubemizin 8. Olağan Genel Kurulu, Genel Başkan
Vekilimiz Av. Hüseyin Öz’ün katılımlarıyla gerçekleştirildi.

Kırıkkale Şubemizin Genel Kurul Divan Başkanlığına
Teşkilatlanmadan Sorumlu Genel Başkan Yardımcımız Halil
Özdemir seçildi. Divan Başkan yardımcılıklarına Ankara 4 No’lu
Şube Başkanımız Yusuf Güler, Yozgat Şube Başkanımız Ferman
Zararsız, Kırşehir İl Başkanımız Hızır Gürler, Divan Kâtip üyeliğine
ise Çorum Şube Başkanımız Mustafa Köroğlu seçildi.

Şube Genel Kuruluna Genel Başkan Vekilimiz Av. Hüseyin
Öz, Genel Başkan Yardımcımız Halil Özdemir, Kırıkkale Şube
Başkanımız Celal Yünlü, Ankara 1 No’lu Şube Başkanımız Raşit
Şahin, Ankara 4 No’lu Şube Başkanımız Yusuf Güler, Çorum Şube
Başkanımız Mustafa Köroğlu, Yozgat Şube Başkanımız Ferman
Zararsız, Kırşehir İl Başkanımız Hızır Gürler ve yönetim kurulu
üyeleri, Genel Merkez Kadın Komitesi adına Derya Onat, Kırıkkale
Belediyesi Özel Kalem Müdürü Bülent Özkan, İnsan Kaynakları
Müdürü Celalettin Özel, Halk Eğitim Müdürü Ahmet Süreyya Kılıç,
Saadet Partisi Kırıkkale İl Başkanı Faruk Uygun ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, Komitelerimizin başkan ve yardımcıları,
delegeler, üyelerimiz ve basın mensupları katıldı.
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Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla devam eden Genel
Kurulda, Konfederasyonumuz HAK-İŞ ve Sendikamız HİZMET-İŞ
Genel Başkanı Mahmut Arslan’ın görüntülü mesajı yayınlandı.
Genel Başkanımız Mahmut Arslan, mesajında genel kurulun hayırlara vesile olmasını ve yeni seçilecek yönetime başarılar dilerken
bütün emekçileri HAK-İŞ ve HİZMET-İŞ çatısı altında toplanmaya
davet etti.
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GENEL BAŞKAN VEKİLİMİZ AV. HÜSEYİN ÖZ: KIRIKKALE BİR
İŞÇİ VE MÜCADELE ŞEHRİ
Genel Kurula hitaben bir konuşuma yapan Genel Başkan Vekilimiz
Av. Hüseyin Öz, Sendikamız HİZMET-İŞ’in Kırıkkale’de uzun yıllara dayanan bir geçmişi olduğunu belirterek, “HAK-İŞ/HİZMET-İŞ
olarak Kırıkkale’de mücadelemiz 1980’li yılların sonunda başladı.
1992 yılında mücadelemiz güçlenerek devam etti. Kırıkkale bir işçi
ve mücadele şehri. Özellikle savunma sanayinin kalbinin attığı bu
şehirde bulunmak bizim için çok önemi” dedi.
“KADRO DIŞI KALAN ÜYELERİMİZ İÇİN MÜCADELEMİZ
DEVAM EDECEK”
Öz, kadro düzenlemesinin yapılmasıyla birlikte yeni bir döneme geçildiğini belirterek, “Kadro düzenlemesi nedeniyle bu düzenlemeden istifade edemeyen arkadaşlarımız oldu. Özellikle
KİT’lerde çalışan arkadaşlarımız buna Makine ve Kimya Endüstrisi
Kurumu’nda çalışanlar da dahil, yine hastane bilgi yönetim sistemleri, kamu kurum ve kuruluşlarının yemekhane hizmetlerinde
çalışanlar, araç teminine dayalı ve personel giderlerinin yüzde 70
sınırının altında kalan işyerlerinde çalışan arkadaşlarımız bu kadro düzenlemesinden istifade edemediler. Biz HAK-İŞ/HİZMET-İŞ
olarak bu sorunlarında çözülmesi için her platformda mücadelemizi sonuna kadar devam ettireceğiz” diye konuştu.

rafyadayız. Bundan sonra da operasyonlar yapılabileceğini biliyoruz. 24 Haziran seçim sürecini sağlıklı bir şekilde atlatabilirsek, bu
ülke bir daha benzer sorunlar yaşamayacaktır” dedi.
“KUDÜS’E DESTEK OLMAYA DEVAM ETMELİYİZ”
Genel Başkan Vekilimiz Öz, ABD’nin Filistin ve Kudüs konusunda
yaptığı kabul edilemez girişim için de uyarılarda bulundu. ABD’nin
elçiliğini Kudüs’e taşıma kararının kabul edilemez olduğunu belirten Öz, “15 Mayıs’ta ABD’nin kararı uygulanmaya çalışılacak. Bizler
o bölgeye ziyaretler gerçekleştirmeli, Filistin halkına destek çıkmalıyız. Bunu bütün Müslüman ülkelerin yapması gerekiyor. Ama
öncelikle iş Türkiye’ye, yani bizlere düşüyor. Uzun yıllar o topraklara sahip çıkmış bir millet olarak o coğrafyayı yalnız bırakmamalıyız” diye konuştu.
Genel Kurulda Genel Merkez Kadın Komitesi adına Derya Onat ta
bir konuşma yaptı. Kırıkkale Şube Başkanımız Celal Yünlü de da
yaptığı konuşmada şubenin faaliyetleri ve hedeflerini anlattı.
Ayrıca Genel Kurulda Kırıkkale Belediyesi’nde çalışan üyemiz Müfit
Aslan’da Konfederasyonumu HAK-İş adına yazdığı şiiri okudu.
CELAL YÜNLÜ GÜVEN TAZELEDİ

“1 MAYISLARI KAVGA GÜNÜ OLMAKTAN ÇIKARDIK”
1 Mayıs Uluslararası Birlik, Mücadele ve Dayanışma Günü’nü
HAK-İŞ/HİZMET-İŞ olarak Adana’da büyük bir coşku ile kutladığımızı belirten Genel Başkan Vekilimiz Öz, “1 Mayıs taleplerimizi
birinci ağızdan en yüksek perdeden seslendirdiğimiz bir gün oldu.
Konfederasyonumuz HAK-İŞ 1 Mayıs’ı son yıllarda bağımsız bir
şeklide Kayseri, Konya, Sakarya, Erzurum ve son olarak Adana’da
kutlayarak, kavga ve çatışma günü olmaktan çıkardı. Biz 1 Mayıs’ın
kavga günü olmasını istemiyoruz. Yerli ve milli bir emek örgütü
olarak 1 Mayıs kutlamalarını bütün Türkiye’ye yaymak istiyoruz.
Adana’da ve tüm Türkiye’deki kutlamalarımızda bizimle birlikte
olan bütün emekçi kardeşlerimize teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Yapılan seçim sonucunda Celal Yünlü Şube Başkanlığına yeniden
seçilirken, Fatih Doğan ve Ali Pehlivanlı ise yönetim Kurulu üyeliklerine seçildiler.

“24 Haziran’da çıkacak sonuç ülkemiz açısından önemli değişiklikleri içeriyor” diyen Öz, “Ekonomik, sosyal ve siyasi açıdan
önemli gelişmeler yaşanacak. Referandum sonrası yaşadığımız
süreç sistemin değişmesi gerektiğini yeniden ortaya çıkarmıştır.
Bu süreçte ekonomimize, yönetimimize müdahale ettiler, terör
örgütleriyle huzurumuza müdahale ettiler. Zor ve sıkıntılı bir coğ-

Hizmet-İş 153 2018/I-II

157

ŞUBE GENEL KURULLARI

ANKARA 1 NO'LU ŞUBEMİZİN
7. OLAĞAN GENEL KURULU YAPILDI
Ankara 1 Nolu Şubemizin 7.
Olağan Genel Kurulu 12 Mayıs
2018 tarihinde gerçekleştirildi.

Şube Genel Kuruluna Genel Başkan Vekilimiz Av. Hüseyin Öz,
HAK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı ve Öz Taşıma-İş Sendikası Genel
Başkanı Mustafa Toruntay, Genel Başkan Yardımcımız Halil
Özdemir, Genel Başkan Yardımcımız Celal Yıldız, Sincan Belediye
Başkanı Murat Ercan, HAK-İŞ Ankara İl Başkanı Hasan Çiloğlu,
Öz Güven-Sen Genel Başkanı Ömer Yılmaz, Öz Sağlık-İş Genel
Başkanı Devlet Sert, Öz Büro İş Genel Başkan Yardımcısı Remzi
Karataş, Sendikamız Kırıkkale Şube Başkanı Celal Yünlü, Ankara
2 Nolu Şube Başkanı Recep Dere, Ankara 4 Nolu Şube Başkanı
Yusuf Güler, Ankara 5 Nolu Şube Başkanı Murat Demirtaş, Rize
Şube Başkanı Mehmet Alaca, Genel Merkez Teşkilatlanma Uzmanı
Ahmet Beğendi, AK PARTİ Sincan İlçe Başkanı Soner Arslanargun,
Ankara Büyükşehir Belediyesi Buğsaş Genel Müdürü Mehmet
Alyüz, Belko Genel Müdürü Recep Sivri, Bilpa Genel Müdürü Fatih
Çelik, AK PARTİ Milletvekili Aday Adayı Mehtap Toruntay, Genel
Merkez Kadın Komitemiz Başkan Yardımcısı Sevilay Özgür Çatma,
delegeler ve basın mensupları katıldı.
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Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı’yla devam eden Genel Kurulda,
Genel Başkanımız Mahmut Arslan’ın mesajı okunarak, tebrik ve
temennileri paylaşıldı.
Şube Genel Kuruluna hitaben bir konuşma yapan Genel Başkan
Vekilimiz Av. Hüseyin Öz, “1995 yılında kurulan Ankara 1 Nolu
Şubemiz, her geçen gün gelişerek büyümektedir. Bugün teşkilatımız içerisinde önemli bir noktaya gelmiştir. Örgütlenme sürecinde
gösterdikleri başarıdan dolayı şube başkanımız Raşit Şahin ve ekibini tebrik ediyorum. 23 yıl süre içerisinde şubemizde görev yapan
ve emeği geçenlere de ayrıca teşekkür ediyorum” diye konuştu.
“2014’TE BAŞLATTIĞIMIZ MÜCADELE TAŞERONLAR İÇİN
DÖNÜM NOKTASI OLDU”
Son 4 yılın gerek HİZMET-İŞ Sendikamız açısından yüksek tempolu bir dönem olduğunu ifade eden Genel Başkan Vekilimiz Öz, bu
anlamda 2014 yılının bir kırılma noktası olduğunu belirtti.
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“KADRO DIŞINDA KALANLARLA İLGİLİ MÜCADELEMİZİ
SÜRDÜRECEĞİZ”
Başlangıcı 2007 yılına dayanan taşeron mücadelesinin 2014 yılında başlatılan kampanyanın sonucu olarak 2017 yılı 5 Aralık’ında
kadroyla taçlandırıldığını kaydeden Öz, “5 Aralık’tan sonra öngörülen geçiş süreci 2 Nisan 2018’da tamamlandı ve taşeron arkadaşlarımızın kahir ekseriyeti kadrolarına yerleşmiş oldu. Başta
Cumhurbaşkanımız olmak üzere bu sürece destek veren bakanlar, milletvekilleri ve belediye başkanlarımıza teşekkür ediyorum.
Bu mücadelede emeği geçen Eski Çalışma ve sosyal Güvenlik
Bakanı Faruk Çelik’e de teşekkür etmek istiyorum. Ancak, 696 sayılı KHK’nın düzenleniş şekline göre henüz kadrosunu alamayan
arkadaşlarımız var. Özellikle KİT’lerde sayıları 60-70 bin civarında
olan arkadaşlarımız, hastane bilgi yönetiminde çalışan, ihalenin
şekline göre personel teminine dayalı kabul edilmeyen ihalelerde, yani yüzde 70 personel giderinin altında personel gideri olan
işçilik ve malzeme temininin bir arada yapıldığı yerlerde çalışan
arkadaşlarımız kadro alamadılar. Kadroya geçen arkadaşlarımız
için nasıl bir mücadele yürüttüysek, bu arkadaşlarımız için de onlarla birlikte mücadele edeceğiz, kadrolarını almalarını sağlayacağız, onlar bunu hak ediyor, çünkü ihaleler onların iradeleri dışında
gerçekleştirildi.
ÖZ, ÜLKEMİZ VE BÖLGEMİZE YÖNELİK SENARYOLARA DİKKAT
ÇEKTİ
Konuşmasında dünyadaki gelişmelere de değinen Öz, İslam
dünyası aleyhine yeni senaryoların yazıldığını ifade etti. Öz, “15
Temmuz darbe girişimini planlayan küresel güçler eğer başarılı
olsaydı, bugün birlik ve beraberliğini muhafaza eden bir Türkiye
olacak mıydı?” diye sordu.

Türkiye’nin Güneydoğusu başta olmak üzere İran’ın batısı, Irak ve
Suriye’nin kuzeyi birleştirilmek suretiyle bir Kürt devletinin kurulmak istendiğini ifade eden Öz, bunun bir Kürt devleti değil, ikinci
İsrail uydu devleti olacağını söyledi.
ABD’nin İran’la yapılan nükleer silahların önlenmesiyle ilgili anlaşmadan çekilmesinin sorgulanması gerektiğini belirten Öz, bu
çekilmeden sonra Fransa’da Kur’an-ı Kerim aleyhine bildiri yayımlandı. Ardından İsrail, sözde İran ile bağlantı olduğunu iddia ederek Suriye’de bazı hedeflere saldırı düzenlemeye başladı. Bunlara
küresel güçler destek veriyor” dedi.
24 Haziran’da yapılacak olan seçimin bu gelişmeler ve senaryolar ışığında değerlendirilmesi gerektiğini söyleyen Öz, “24 Haziran
seçimlerinden sağlıklı bir şekilde çıkarsak, ülkemiz ve bölgemiz
üzerinde oynanan oyunlara bir kez daha karşılık vermiş olacağız.
Bu yüzden herkesin sandığa giderek ve iradesini ortaya koymasını
istedi.
Genel Başkan Vekilimiz Öz, Filistin’de olan bitenlere karşı da
duyarlılık çağrısında bulundu. Öz, “Kudüs bizim için kutsal bir
mekan. Tarihimiz boyunca hep bizim korumamız altında oldu.
Filistinli kardeşlerimizin hem ekonomik olarak hem de dualarımızla, ziyaretlerimizle bizi beklediğini bilmemiz gerekiyor. Onları
İsraillilerle tek başına bırakmamalıyız” dedi.
Öz, Anneler Günü’nü de kutlayarak, Annelerin değerine vurgu yaptı.
SİNCAN BELEDİYE BAŞKANI MURAT ERCAN: HİZMET-İŞ
ÜLKEMİZİN KÖKLÜ SENDİKALARINDAN BİRİDİR
Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan da yaptığı konuşmada
“Sendikalar emekçilerin taleplerini demokratik usuller çerçevesinde dile getiren baskı unsurlarıdır. Bu noktada HİZMET-İŞ
Sendikası ülkemizin köklü sendikalardan biridir. HAK-İŞ’e bağlı
sendikaları, emekçilerin haklarını savunma hususunda gösterdikleri gayret ve görevlerden dolayı kutluyorum” dedi.
Ankara 1 Nolu Şubemizin genel kuruluna katılmaktan dolayı mutlu olduğunu belirten Ercan, genel kurulun hayırlara vesile olmasını temenni etti.
ANKARA 1 NOLU ŞUBE BAŞKANIMIZ RAŞİT ŞAHİN GÜVEN
TAZELEDİ
Şube Genel Kurulunda tek liste ile yapılan seçimde mevcut şube
başkanımız Raşit Şahit güven tazeledi. Şube yönetim kurulu üyeliklerine ise Oğuz Yılmaz, Ayhan Aydın ve Aytaç Konay seçildiler.
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GENEL BAŞKANIMIZ UŞAK’TA TİS İMZA TÖRENİNE KATILDI
Arslan, “Biz Belediyenin şartlarını, imkânlarını gözeterek bu taleplerde bulunuyoruz. Ne olursa olsun alalım ya da ne olursa olsun
verelim anlayışı HAK-İŞ’in sorumluluk anlayışı ile hiçbir şekilde
bağdaşmıyor. Belediyenin pozisyonunu da gözeterek bunları talep
ediyoruz” diye konuştu.

Genel Başkan Yardımcımız Mehmet Keskin, Sendikamız ile Ünye
Konfederasyonumuz HAK-İŞ ve Sendikamız HİZMET-İŞ Genel
Başkanı Mahmut Arslan, Uşak Şubemizin Uşak Belediyesi ile yapmış olduğu toplu iş sözleşmesi imza törenine katıldı. Bir süredir
devam eden müzakerelerin anlaşma ile sonuçlanması üzerine imzalar atıldı.
Toplu iş sözleşmesi imza törenine Genel Başkanımız Mahmut
Arslan, Belediye Başkanı Nurullah Cahan, Uşak Şube Başkanımız
Recep Sorkun, Uşak İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Nacar, Uşak
Belediye Başkan Yardımcıları Av. Hüseyin Ufuk Uğur, Nurullah
Furuncu, Uşak Belediyesi Daire Müdürleri, HİZMET-İŞ Sendikamızın
Denizli Şube Başkanı Sezai Söylemez, ÖZ-ORMAN-İŞ Sendikası
Denizli Bölge Başkanı Halil Turan, SGK Uşak İl Müdürü İbrahim
Öztürk, İŞKUR İl Müdürü İlhan Temel, Aile ve Sosyal Politikalar İl
Müdürü Mustafa Peltek ile STK’lar ile basın kuruluşlarının temsilcileri katıldı.
Toplu iş sözleşmesi töreninde konuşan Genel Başkanımız Mahmut
Arslan, Uşak’ın kendileri için çok önemli bir yerde olduğundan
bahsederek, “HİZMET-İŞ Sendikamızın Kurucusu ve Onursal Genel
Başkanı Hüseyin Tanrıverdi Uşak’ta imam-hatip lisesinde okudu ve
o yıllarda Memur-Sen’in kurucusu Mehmet Akif İnan da aynı dönemde Uşak’ta Edebiyat öğretmenliği yapıyordu” dedi.
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HAK-İŞ’in sonuçları ne olursa olsun Taşeronları örgütlemek konusunda gayret sarf ettiğini hatırlatan Arslan, “Dedik ki biz şartlar ne
olursa olsun önce bu taşeron işçileri örgütleyeceğiz. Çünkü örgütlülük muhatap alınmak demektir. 24 Ocak 2014 de bir kampanya
başlattık, taşeron işçilerin sendikaya üye olmaları da kolay olmadı.
İşten atılma korkusu içerisinde olan arkadaşlarımızı gördüm. Biz
bunlara rağmen mücadeleyi bırakmadık. Tarihi bir düzenlemeyi
başardık. Taşeronlar için TİS’in önünü açmıştık, kıdem tazminatının, mesainin kanunla güvence altına alınmasını sağladık” diye
sözlerini sürdürdü.
Toplu İş Sözleşmesi töreninde konuşan Uşak Belediye Başkanı Av.
Nurullah Cahan, “İlimize kazandırdığımız hizmetlerde işçi kardeşlerimizin alın teri var. 24 saat esaslı yani gece de durmadan hizmet etmeye devam ediyoruz. Hizmetin olduğu yerde, kardeşlerimiz bizim
mesaimiz bitti çalışmıyoruz demediler. Hizmet için varız biz buna
inanıyoruz. İnsanların en hayırlısı insanlara hizmet edendir. Alın
teri bizim için mukaddes ve değerli. İstiyoruz ki peygamberimizin o
sözüne ithafen bugüne kadar bu kardeşlerimizin alın terlerinin karşılığını ödedik. Bundan sonra da ödemeye devam edeceğiz” dedi.
Toplu İş Sözleşmesi öncesi konuşan HAK-İŞ Uşak İl Başkanı ve
Uşak Şube Başkanımız Recep Sorkun, HAK-İŞ/HİZMET-İŞ Genel
Başkanımız Mahmut Arslan’ın taşeron mücadelesinin lideri ve
kadronun mimarı olduğunu vurgulayarak, “Kadronun mimarı olan
Genel Başkanımızla burada bir arada olmak bizim için fazla duygusal ve onur verici. Sendikamıza yeni üye olan arkadaşlarımıza
ve bugün bizimle burada beraberler onlara da hoş geldiniz, sefalar
getirdiniz demek istiyorum” dedi.
2018 ve 2019 yıllarını kapsayan Toplu İş Sözleşmesi’nde; üyelerimizin sosyal haklarına ilk yıl % 12 ile ikinci yıl % 16 artış sağlandı.
Günlük yevmiyelerine ise ilk yıl % 13 zam alınırken ikinci yıl % 17
artış sağlandı. Netice itibariyle üyelerimizin en düşük yevmiyesi 95
TL’den 105 TL’ye yükseldi.

Hizmet-İş 153 2018/I-II

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ’NDE TOPLU SÖZLEŞME
Genel Başkan Vekilimiz Av.
Hüseyin Öz, Sendikamız ile Denizli
Büyükşehir Belediyesi ve DESKİ
Genel Müdürlüğü arasında imzalanan TİS imza törenine katıldı.

kür ederim” diye konuştu.

İmza töreninde ayrıca; Denizli
Şube Başkanımız Sezai Söylemez,
DESKİ Genel Müdürü Mahmud
Güngör, Büyükşehir Belediyesi
Genel Sekreteri Mustafa Ünal, Genel
Sekreter Yardımcısı Aytaç Turgut,
Daire Başkanları ile şube yönetim
kurulu üyelerimiz, komitelerimizin
başkan ve yardımcıları, işyeri temsilcilerimiz ve üyelerimiz hazır bulundu.
Yenilen öğle yemeğinin ardından toplu iş sözleşmesi imza törenine
geçildi. Denizli Anemon Otel’de Genel Başkan Vekilimiz Av. Hüseyin
Öz ile Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan arasında
imzalar alkışlar eşliğinde atıldı.
Öz, Sendikamızın Denizli Büyükşehir Belediyesi ve DESKİ Genel
Müdürlüğü ile imzaladığı toplu iş sözleşmelerinin büyük bir özveri ve karşılıklı anlayış çerçevesinde imzalandığını belirterek, “Bu
toplu iş sözleşmesinde üyelerimizin gönüllerinde farklı rakamlar
belirmiş olabilir ancak şunu söyleyebilirim ki hem DESKİ’mizden
hem de Büyükşehir Belediyemizden almış olduğumuz ücret zamları enflasyonun oldukça üzerinde iyi bir noktadadır. Bu nedenle
Sendikamız adına Büyükşehir Belediyemize ve DESKİ’ye çok teşek-

Konuşmalarını gerçekleştirmek üzere kürsüye çıkan Denizli Büyükşehir
Belediye Başkanı Osman Zolan,
toplu iş sözleşmeleri dönemlerinin
önemine vurgu yaparak, “İşçi ve
işveren noktasında belli dengelerin gözetilmesi gerekiyor. Biz çalışanımızla kendimizi her zaman bir
bütün olarak gördük. Taş taş üstüne konulduysa birlikte koyduk, bir
hizmet sunulduysa birlikte sunduk.
Ücretler konusunda emekçi kardeşlerimizin arzu ettiği noktaya henüz
gelememiş olabiliriz ama şunu söylemeliyim ki çalışanımızın alnının teri kurumadan emeklerinin karşılığını verme noktasında oldukça hassas olduk” dedi.
Genel Başkan Vekilimiz Öz, müzakere sürecinde etkin bir rol alan
Kurucu ve Onursal Genel Başkanımız Hüseyin Tanrıverdi’ye, Denizli
Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan’a, Sendikamızın Denizli
Şube Başkanı ve yönetimine, Büyükşehir Belediyesi TİS müzakere
heyetine sunmuş olduğu katkılardan ötürü teşekkür etti.
2 yıllık imzalanan toplu iş sözleşmesi neticesinde üyelerimizin ilk
yılın taban yevmiyelerinde %23, ortalama yevmiyelerinde ise %16
artış sağlandı. İkinci yıl için ise enflasyon farkı hariç %11 artış sağlandı.

ADAPAZARI BELEDİYESİ’NDE TOPLU SÖZLEŞME
Özdemir, Adapazarı Belediye Başkanı Süleyman Dişli, Sakarya
Şube Başkanımız Mehmet Mesut Gökdemir ve Yönetim Kurulu
ile birlikte üyelerimiz katıldı. Törene ayrıca basın mensupları ve
STÖ’lerin temsilcileri de katıldı.
“ELİMİZDEN GELEN BÜTÜN DESTEĞİ SAĞLIYORUZ”

Adapazarı Belediyesi’nde çalışan üyelerimiz adına Yerelsen
İşverenleri Sendikası ile Sendikamızın sürdürdüğü görüşmeler
uzlaşı ile sonlandı. Adapazarı’nda çalışan 70 üyemizi ilgilendiren
toplu iş sözleşmesi 2 yıllık olarak imzalandı.
Yeni dönem TİS’e göre; ücret, ikramiye, yemek yardımı, yakacak
yardımı, giyim yardımı, aile yardımı, öğrenim yardımı, hastalık yardımı, evlenme yardımı, ölüm yardımı gibi mali ve sosyal haklarda
iyileştirmeler yapıldı.
Adapazarı Belediyesi Meclis Salonunda düzenlenen imza törenine Teşkilatlanmadan Sorumlu Genel Başkan Yardımcımız Halil

İmza töreninde katılımcılara hitap eden Genel Başkan Yardımcımız
Özdemir, emek kavramının insan hayatındaki en kıymetli unsur olduğunu belirterek, “Yaptığımız çalışmalarda Adapazarı Belediyesi
ile birlikte hareket ederek, sorunların çözümü noktasında önemli
adımlar attık. Elbette emek kavramı insan hayatındaki en kıymetli
unsurdur. Bizler de bu anlayışla hareket ederek işçilerimizin hakları
konusunda elimizden gelen tüm desteği sağlıyoruz” dedi.
“HAYIRLI UĞURLU OLSUN”
Törende konuşan Adapazarı Belediye Başkanı Süleyman Dişli, sözleşmenin tüm işçilere hayırlı olması dileğinde bulundu. Başkan
Dişli, “Görevde olduğumuz süre zarfında her zaman işçilerimizin ve
emekçilerimizin hakları konusunda ciddi hassasiyetler gösterdik.
Adapazarı Belediyesi olarak günümüzün ekonomik koşullarını göz
önünde bulundurarak imkânlarımız ölçüsünde en iyi iyileştirmeleri sendikamızla görüşerek yaptık. Bu vesile ile ben bir kez daha sözleşmenin hayırlı uğurlu olmasını dileyerek sendika temsilcilerimize
de ayrıca teşekkür ediyorum” diye konuştu.
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TOPLU İŞ SÖZLEŞMELERİ

ANTALYA BÜYÜKŞEHİR’DE TOPLU SÖZLEŞME İMZALANDI

Antalya Büyükşehir Belediyesi ile HİZMET-İŞ Sendikamız arasında
2. Dönem toplu iş sözleşmesi, 13 Nisan 2018 tarihinde yoğun katılımla imzalandı.

ve Sosyal Güvenlik Bakanımıza bir kez daha teşekkür ediyorum.
Taşeron meselesinin çözümü küresel kapitalizme karşı büyük bir
meydan okumadır” şeklinde konuştu.

Toplu iş sözleşmesi törenine Genel Başkanımız Mahmut Arslan,
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, Genel
Başkan Vekilimiz Av. Hüseyin Öz, Antalya Şube Başkanımız ve HAKİŞ İl Başkanı Muhammed Talha Kandil, belediye başkan yardımcıları, belediye çalışanları ve çok sayıda basın mensubu katıldı.

“İŞÇİSİNE EN YÜKSEK ÜCRETİ ÖDEYEN BELEDİYEYİZ”

“BU TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİNİ TAKDİRE ŞAYAN BİR SÖZLEŞME
OLARAK GÖRÜYORUZ”
Toplu iş sözleşmesi töreninde konuşan Genel Başkanımız Mahmut
Arslan, Antalya Büyükşehir Belediyesi ile konfederasyonumuza
bağlı Hizmet-İş Sendikası arasında gerçekleştirilen 2. dönem toplu
iş sözleşmesinin müzakereyle tamamlandığını belirterek, toplu iş
sözleşmesinin uzlaşıyla imzalanmasını önemsediklerini söyledi.
“DENGEYİ TUTTURMAK DURUMUNDAYIZ”
İmzalanan toplu iş sözleşmesiyle enflasyonun üzerinde artışlar yapıldığını ve ücretler arasındaki farkların azaldığını belirten Arslan,
zaman içerisinde mevcut farkların da kapatılacağını söyledi.
Arslan, “Sözleşmelerimizde dengeyi tutturmak durumundayız.
Dengeyi işveren lehine bozarsak belediyenin ekonomisini, işçi lehine bozarsak iş barışı bozulur” dedi.
Başarılı bir toplu iş sözleşmesinin 3 kriteri bulunduğu ifade eden
Arslan, şunları kaydetti: “Birinci kriter, iş güvencesini sağlamasıdır.
İkinci kriter toplu iş sözleşmesi hükümlerinin zamanında uygulanmasıdır. Üçüncü kriter iş barışının sağlanmasıdır. Bu sözleşmemiz
bu üç unsuru da sağlamaktadır. Biz Menderes Türel ile bunları
yakaladık. Sayın Türel döneminde düşünce farklılığı ve siyasi anlayışından dolayı kimse işinden ayrılmak zorunda kalmamıştır. Bu
toplu iş sözleşmesini takdire şayan bir sözleşme olarak görüyoruz.
Ücret artışlarında Türkiye ortalamasının üzerinde bir noktadayız.”

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, “Toplu
iş sözleşmesini bugünü değil, yarını düşünerek imzalıyoruz.
Sözleşmelerimizde belediyenin kaynakları da işçilerimizin hakları
da en iyi şekilde gözetiliyor” dedi.
Antalya Büyükşehir Belediyesi olarak, işçi ücretlerinde diğer belediyelerini geçen bir büyükşehir belediyesi olduklarını belirten
Türel, “Şu anda 30 büyükşehir arasında işçisine en yüksek ücreti
ödeyen belediyeyiz. Bizim ortalama yevmiyemiz 150, en yüksek de
240 liradır. Bu rakamlar diğer belediyelerde 100 ila 120 TL arasında
değişmektedir. Böylelikle çalışanımızı enflasyona ezdirmemiş oluyoruz. Bu bizim çalışanımıza sevgimizin ve saygımızın bir göstergesidir” şeklinde konuştu.
Ülkemizde sendikacılığın ücret sendikacılığıyla sınırlı kaldığını ifade eden Türel, HAK-İŞ’in bu noktada farklı bir yerde durduğunu belirterek, HAK-İŞ’le el ele vererek işçimize destek verebiliriz, sizlere
birlikte güzel imkanlar sunabiliriz” dedi.
HAK-İŞ Antalya İl Başkanı M. Talha Kandil de konuşmasında Antalya
Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel ve Genel Başkanımız
Mahmut Arslan’a teşekkür etti.

Konuşmasında taşeron sorununa da değinen Arslan, “Taşeron meselesini çözerek Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en büyük reformuna
imza attık. 1 milyona yakın arkadaşımız kamunun, yerel yönetimlerin, özel idarelerin çalışanı oldu. Kamuda KİT’ler dahil 170 bin
kadrolu işçi vardı. Şimdi bu sayı 5 katına çıkmış oldu. Eksiklikler var
ama fotoğrafın tamamına baktığımızda bu büyük bir reformdur.
Buradan Sayın Cumhurbaşkanımıza, Başbakanımıza ve Çalışma
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ARSLAN, ŞANLIURFA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
TOPLU SÖZLEŞME TÖRENİNE KATILDI
HAK-İŞ ve HİZMET-İŞ Sendikası Genel Başkanı Mahmut Arslan,
Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ile HİZMET-İŞ Sendikamız arasında
imzalanan toplu iş sözleşmesi törenine katıldı.
Törene Genel Başkanımız Mahmut Arslan’ın yanı sıra, Şanlıurfa
Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, Genel Sekreter
Abdülkadir Açar, ŞUSKİ Genel Müdürü Mehmet Hamdi Us, İnsan
Kaynakları Genel Müdürü Mehmet Atçı, Şanlıurfa 1 No’lu Şube
Başkanımız Seydi Eyyuboğlu, Şanlıurfa 2 No’lu Şube Başkanımız
Bozan İzol, işyeri sendika temsilcilerimiz, üyelerimiz ve basın mensupları katıldı.
Arslan: “Toplu sözleşmelerde emekçiler ve kentlerimize nasıl katkı vereceğimizi hesaplıyoruz”
Toplu iş sözleşmesi töreninde konuşan Genel Başkanımız Mahmut
Arslan, toplu iş sözleşmelerimizde üyelerimize ve kentlerimize nasıl katkı verebiliriz şeklinde düşünüyor ve oturumları buna göre
katılıyoruz” dedi.
İhtiyaçların fazla, imkânların sınırlığı olduğunu kaydeden Arslan,
Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ile imkânların ve enflasyonun üzerinde bir sözleşme imzaladıklarını söyledi.
Arslan, “Bu sözleşme, imkânların üstünde bir toplu iş sözleşmesidir. Belediyeye 25-30 yılını veren arkadaşlarımızın daha fazlasını
hak ettiğini düşünüyoruz. Sözleşmenin yüzde 15 oranla, enflasyonun üzerinde bir rakamla bitmiş olması önemlidir” diye konuştu.
Toplu iş sözleşmesinin iş güvencesi ile iş barışını sağlaması gerektiğine belirten Arslan, bu iki hususa ek olarak, ücretlerin de zamanında ödenmesinin imzalanan sözleşmeyi başarılı kıldığını söyledi.

Arslan’dan başkan Çiftçi’ye taşeron teşekkürü
Belediyedeki taşeron işçilerin kamu işçisi olması için verdiği destekten dolayı başkan Çiftçi’ye teşekkür eden Arslan, “Sayın Çiftçi
henüz kararname çıkmadan bize destek verdi. Şanlıurfa belediyemiz bu noktada farkındalık oluşturdu; öncülük ve liderlik yaptı.
Bu açıdan Şanlıurfa’da takdir edilecek bir tabloyu ortaya koymuş
bulunmaktayız. Önümüzdeki günlerde burada 6 bin kadrolu üyemizle birlikte sözleşme imzalayacağız” dedi.
Şanlıurfa Büyükşehir Başkanı Nihat Çiftçi de belediye başkanı olarak işçilerin can güvenliğini ve alın teri ücretlerini zamanında ödemeyi öncelediklerini söyledi. Çiftçi, “Taşeron döneminde, şirketlere
önce işçinin hakkının ödenmesini şart koymuştum ve bunu takip
ettim. İşçilerimizin can güvenliğini önemsedim. Aslında en büyük
işçi benim. Peygamberler şehrine alnımızın teriyle hizmet ediyoruz. Geleceğimizi inşa ediyoruz.
Çalıştığımız ölçüde kurumumuz ve şehrimiz güçlenecek.
Mesuliyet alanımız çok geniş;
şehrimizdeki fakirden, engelliden, yaşlıdan mesulüz. Gelen
parayı iyi değerlendireceğiz.
İmkân ve olanakları genişleteceğiz. Hedefimiz bu” dedi.

Ücret ve sosyal haklarda yüzde 15 artış sağlandı
2 yıl süreli olarak imzalanan toplu iş sözleşmesi ile, üyelerimizin
ücretlerinde sosyal yardımlarla beraber toplam yüzde 15 oranında
artış sağlandı.
Arslan, başarılı öğrencilere plaketlerini takdim etti
Genel Başkanımız Arslan, toplu sözleşme töreni öncesi, Şanlıurfa
Valiliği ile Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ortaklığında düzenlenen
‘Kudüs’ konulu Liseler Arası “YKS Bilgi Yarışması” törenine katılarak, yarışma sonucunda dereceye giren liseli öğrencilere başarı
ödüllerini ve plaketlerini takdim etti.
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KEPEZ BELEDİYESİ’NDE TOPLU SÖZLEŞME
yaklaşık 1 milyona yakın çalışanın statüsü değiştirildi. Bu düzenlemenin mimarı Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a,
Sayın Başbakanımız Binali Yıldırım’a, Çalışma ve Sosyal Güvenlik
Bakanımız Sayın Jülide Sarıeroğlu’na, Maliye Bakanımız Sayın
Naci Ağbal’a ve hükümetimize çok teşekkür ediyorum. Taşeron
düzenlemesinin çıkarılması uluslar arası güçlerin ‘kamuyu küçültün’ söylemlerine karşı Sayın Cumhurbaşkanımız, Başbakanımız,
Bakanlarımız ve hükümetimizin bir meydan okuması olmuştur.
Taşeron düzenlemesiyle tarihi bir değişim ve dönüşüm gerçekleştirilmiş oldu. Bu düzenlemeyle birlikte Türkiye artık yeni bir döneme
adım atmıştır. Bu yeni bir dönemin başlangıcıdır. Bu düzenlemeyle ilgili olarak uluslar arası alanda üye olduğumuz kuruluşlar olan
ITUC ve ETUC’tan tebrik mektupları aldık” ifadelerine yer verdi.

Kepez Belediyesi ile Sendikamız arasında toplu iş sözleşmesi imzalandı. 13 Nisan 2018 tarihinde Kepez Belediyesi Meclis Salonu’nda
gerçekleştirilen imza törenine Genel Başkanımız Mahmut Arslan’ın
yanı sıra Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Genel Başkan
Vekilimiz Av. Hüseyin Öz, HAK-Ş Antalya İl Başkanı ve Sendikamız
Antalya Şube Başkanı Muhammed Talha Kandil, Kepez Belediyesi
yetkilileri, basın mensupları ve üyelerimiz katıldı.

İmzalanan toplu iş sözleşmesini başarılı bulduğunu ifade eden
Arslan, başarılı bir sözleşmenin kriterlerini şöyle açıkladı: “Birincisi;
işimizi, aşımızı kaybetmemeliyiz. İmzaladığımız bir sözleşme iş
güvencemizi sağlamalı. İkincisi; elde ettiğimiz ücretleri zamanında alabilmeliyiz. Alamazsak sözleşme bir anlam ifade etmez.
Üçüncüsü; iş yerinde iş barışının sağlanmasıdır. Bu toplu iş sözleşmesi bu üç unsuru da sağlıyor.”

İmza töreninde konuşan Genel Başkanımız Mahmut Arslan,
Hizmet-İş Sendikamız ile Antalya Kepez Belediyesi arasında önemli bir toplu iş sözleşmesi imzalandığını söyledi.
Arslan, “Bugün bu toplu iş sözleşmesi töreninde olmak bizim için
çok önemlidir. Hizmet-İş Sendikamız 15 yıla yakındır Kepez’dedir.
Kepez’deki farkındalığı oluşturduğu için Kepez Belediye
Başkanımız Hakan Tütüncü’ye çok teşekkür ediyorum. Bugün işçilerimizin ücretlerinin ne zaman ödeneceğini değil ne kadar zam
alacaklarını tartışıyoruz. Geldiğimiz bu nokta hem sendikamız,
hem işçilerimiz hem de belediyemiz için çok önemlidir” dedi.
Türkiye’nin ekonomik yönden bir kıskaç altına alınmaya çalışıldığını belirten Arslan, “Her türlü zorluğa rağmen kendisine güvenen
ve şartlarını iyi bir şekilde geliştirerek Toplu İş Sözleşmesini imzalayan Belediye Başkanımız Hakan Tütüncü’ye çok teşekkür ediyoruz.
Enflasyona ve Türkiye üzerinde oynanan bütün ekonomik oyunlara rağmen bugün burada toplu iş sözleşmesini imzalıyor olmamız
çok önemli ve anlamlıdır” diye konuştu.
Taşeron işçilerin kadro alması konusuna da değinen Arslan,
“Taşeron işçilerin kadroya alınmasıyla hükümetimiz tarafından
çalışma hayatında büyük bir reform hayata geçirildi. Bu reform ile

“ELİNDEN GELENİN EN İYİSİNİ İŞÇİLERİNE VEREN BİR
BELEDİYE OLDUK”
İmza töreninde konuşan Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü,
“Kepez Belediyesi olarak her sözleşme döneminde elinden gelenin
en iyisini işçilerine veren bir belediye olduk. Çünkü bizim inancımız
alnının teri kurumadan işçisine vermeyi ve cömert olmayı emrediyor. Hem memurlarımız hem işçi kardeşlerimiz hem de taşeron
işçilerimiz için merkeze aldığımız düşünce buydu” dedi.
Tütüncü, “Yapmamız gereken sınırsız bir sorumluluk anlayışı içerisinde hemşerilerimize hizmet etmektir. Yaptıklarımızla asla yetinmeyip her zaman daha iyisini ve daha fazlasını yapmak için gayret
göstermeliyiz. İşçilerimizin de bu anlayışla hizmet edeceğine inanıyoruz. Bugün imzaladığımız toplu iş sözleşmesinin tüm işçilerimize
hayırlı olmasını diliyorum” dedi.
Konuşmaların ardından karşılıklı olarak imzalar atıldı. 2 yıl süreli
olarak imzalanan toplu iş sözleşmesi ile, belediyede çalışan 288
üyemizin yevmiyelerine ilk yıl için 6 aylık dilimler halinde 9 TL;
2. yıl için ise yine altı aylık dilimler halinde 8,5 TL artışlar yapıldı.
Sözleşme ile sosyal yardımlarda da önemli miktarlarda artışlar yapıldı. Konuşmaların ardından karşılıklı olarak imzalar atıldı.
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16 Mayıs 2018 tarihinde Trabzon’da gerçekleştirilen imza törenine Genel Başkanımız Mahmut
Arslan, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Dr.
Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu, TİSKİ Genel Müdürü
Recep Köksal, Genel Başkan Vekilimiz Av. Hüseyin
Öz, Trabzon Şube Başkanımız İsmail Hakkı Kaplan,
büyükşehir ve TİSKİ’de çalışan üyelerimiz ile basın
mensupları katıldı.
ARSLAN: KUDÜS’E SAHİP ÇIKMAK, KUDÜS’LE
DERTLENMEK BİZE DÜŞÜYOR
Toplu iş sözleşmesi imza töreninde konuşan Genel
Başkanımız Mahmut Arslan, Filistin’de yaşanan sıcak gelişmelere ve bunun arka planına dikkat çekti.
Arslan, “Filistin’in Osmanlı Devleti’nden koparılmasıyla birlikte o topraklarda kan ve gözyaşı dinmedi. Bugün o topraklara tekrar sahip çıkacak olan da yine bizleriz,
Türkiye’dir. Kudüs’e sahip çıkmak, Kudüs’le dertlenmek bize düşüyor” dedi.

“TÜRKİYE’DE YAPILAN EYLEMLER DIŞARIDA DAHA ÇOK
KARŞILIK BULUYOR”

“İnsanların en hayırlısı insanlara hizmet edendir” Hadis-i Şerifini
hatırlatan Arslan, şöyle konuştu: “Belediyelerde çalışan arkadaşlarımız kamu hizmeti yapıyorlar. Kamu hizmeti kutsaldır. Hem
yaşadıkları şehre, kent sakinlerine, hem kendilerine hizmet ediyorlar hem de nafakalarını kazanıyorlar. İmkanlar sınırlı, ihtiyaçlar
sınırsız. Namerde muhtaca etmeyecek bir ücreti almak ve özellikle o ücreti zamanında almak önemlidir. Belediye Başkanımıza bu
noktada gerekli hassasiyeti gösterdiği için teşekkür ediyoruz. Allah
aldığınız ücretleri harcamayı nasip etsin. Diğer taraftan şehrin geleceği çalışanların şartlarını da ilgilendirmektedir. Bu tür hassasiyetlerimiz olmazsa kaybederiz. Biz de Trabzon’un geleceği için destek
vermeye hazırız.”

150 ülkenin Kudüs’e ve Filistinlilere destek verdiğini belirten Arslan,
Türkiye’de yapılan eylemlerin İslam dünyasında ve batıda daha
çok karşılık bulduğunu söyledi.

BAŞKAN
GÜMRÜKÇÜOĞLU:
KARDEŞİMİZDİR

Uluslararası Kudüs ve Filistin’e Destek Sendikalar Birliği Başkanı
sıfatını da taşıdığını hatırlatan Arslan, birliğin birkaç gün önce
Tunus’ta bir toplantı gerçekleştirerek bir takım kararlar aldığını
kaydederek, orada Trump’ın oldu-bittisinin asla kabul edilmeyeceğine dair karar aldıklarını ve bunu kararı uyguladıklarını belirtti.

Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın İslam İşbirliği
Teşkilatı’nı acil toplantıya çağırmasının önemli bulduğunu ifade
eden Arslan, Cumhurbaşkanımıza yüksek duyarlılığından dolayı
teşekkür etti.
Arslan, HAK-İŞ’in de yarın acil olarak toplanacağını ve HAK-İŞ çatısı
altında bir “Kudüs Komitesi” oluşturulacağı bilgisini paylaştı.
ARSLAN, TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİNİ DEĞERLENDİRDİ
Genel Başkanımız Mahmut Arslan, konuşmasında imza altına alınan toplu iş sözleşmesini de değerlendirdi.
Trabzon’u Karadeniz’in
incisi ve merkezi olarak
tanımlayan Arslan, bu
açıdan, bölgenin de en
iyi ücretlerinin burada olması gerektiğini ifade etti.

İŞİNİ

YAPAN

İNSAN

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Orhan Fevzi
Gümrükçüoğlu da kendilerinden önce, siyasi düşüncelerinden dolayı bazı belediye emekçilerinin işinden atıldığını hatırlatarak, “Biz
bu yanlışı düzelttik, onları tekrar kabul ettik. Çünkü işini yapan insan kardeşimizdir. Bugüne kadar maaşları ödeyemez duruma da
gelmedik” dedi.
Toplu iş sözleşmesi hakkında bilgi veren Gümrükçüoğlu, yıllık yüzde 12,5 oranında artış yapıldığını ve farkların da her an ödenebileceğini söyledi. Gayretlerinin şehri daha yaşanabilir bir kent haline
getirmek olduğunu ifade eden Gümrükçüoğlu, belediye sorunlarına duyarlılığından dolayı sendikamıza da teşekkür etti.

Toplu iş sözleşmesiyle
enflasyonun
üzerinde
yıllık ortalama yüzde 12,5
oranında artış sağlandığını dile getiren Arslan, sözleşmenin masa başında,
barış ve uzlaşıyla sonuçlandırılmasının önemli
olduğunu kaydetti.
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ORTAHİSAR BELEDİYESİ VE ORBEL A.Ş’DE
TOPLU SÖZLEŞME

Ortahisar Belediyesi ve Orbel A.Ş ile Hizmet-İŞ Sendikamız arasında toplu iş sözleşmesi imzalandı.
Toplu İş Sözleşmesi imza törenine HAK-İŞ ve HİZMET-İŞ Genel
Başkanımız Mahmut Arslan, Ortahisar Belediye Başkanı Av. Ahmet
Metin Genç, Genel Başkan Vekilimiz Av. Hüseyin Öz, Orbel A.Ş
Genel Müdürü Sezgin Yılmaz, Trabzon Şube Başkanımız İsmail
Hakkı Kaplan, belediye birim amirleri, üyelerimiz ve çok sayıda basın mensubu katıldı.
ARSLAN, SÖZLEŞMENİN BAŞARISINDAN DOLAYI BELEDİYE VE
SENDİKAMIZ EKİBİNİ KUTLADI
İmza töreninde konuşan Genel Başkanımız Mahmut Arslan, sözleşmenin uzlaşıyla tamamlanmış olmasını önemsediğini belirterek,
belediye başkanı ve ekibi ile sendikamız şube başkanı ve ekibini
kutladı.
Geçmiş zamanlarda işçilerin hak ettiği maaşı alabilmek için, sendikalardan ricacı olduklarını ve bunun olmaması için de sendika
ile birlikte çalışılması gerektiğini söyleyen Arslan, “İhtiyaçlar sınırsız, bu yüzden her zaman bir denge oluşturmamız gerekiyor.
Belediyenin imkanları ile çalışanların taleplerini değerlendirerek
bir uzlaşma sağlamamız gerekiyor” dedi.
İmzalanan toplu iş sözleşmesini başarılı bulduğunu ifade eden
Arslan, başarılı bir sözleşmenin kriterlerini şu şekilde sıraladı:

“Birincisi; işimizi, aşımızı kaybetmemeliyiz. İmzaladığımız bir sözleşme iş güvencemizi sağlamalı. İkincisi; elde ettiğimiz ücretleri
zamanında alabilmeliyiz. Alamazsak sözleşme bir anlam ifade etmez. Üçüncüsü; iş yerinde iş barışının sağlanmasıdır. Bu toplu iş
sözleşmesi bu üç unsuru da sağlıyor.”
BAŞKAN GENÇ, KADROLARINA KAVUŞAN İŞÇİLERİ KUTLADI
Ortahisar Belediye Başkanı Av. Ahmet Metin Genç de belediye olarak, çalışanların hak ve hukukunu belediyenin imkanları ölçüsünde karşılamaya gayret gösterdiklerini söyledi.
Bir taraftan, 332 bin 500 nüfusa sahip Ortahisar Belediyesinin kurulum sürecini tamamlamaya, diğer taraftan ise belediye çalışanlarının hakkını gözetmeye çalıştıklarını kaydeden Genç, “Bu kurumun asli unsurları olan, kurumu ayakta tutan çalışanlarımızdır.
Çalışanlarımız, belediyenin imkanı ne ölçüde ise o ölçüde ücret veren bir belediye başkanlarının olduğunu biliyorlar. Önceki sözleşmelerde olduğu gibi bu sözleşmede de sendikacı arkadaşlarla masaya oturduğumda onlar da ben de masanın bu tarafından baktık
ve verebileceğimiz maksimum limite çıktık” şeklinde konuştu.
Genç, kadrolarına kavuşan işçileri kutlayarak, taşeron sisteminden vazgeçilmesindeki iradesinden dolayı Cumhurbaşkanımız R.
Tayyip Erdoğan ve emeği geçenlere teşekkür etti.
ÖNCE ORTAHİSAR BELEDİYESİ, SONRA ORBEL A.Ş İLE
SÖZLEŞME İMZALANDI
Konuşmalardan sonra karşılıklı hediye takdimi yapılarak, toplu iş
sözleşmesi imza törenine geçildi. Önce
Ortahisar Belediyesi’nde çalışan kadrolu
işçi üyelerimizin, daha sonra Orbel A.Ş’de
çalışan üyelerimizin toplu iş sözleşmeleri
imzalandı.
2 yıl süreli olarak imzalanan toplu iş sözleşmesi ile üyelerimizin ücretlerinde altı
aylık dilimler halinde yüzde 7’şer oranlarında, toplamda yıllık yüzde 14 oranında
artış sağlandı. Orbel A.Ş’de çalışan üyelerimize de aynı oranlar uygulandı. Böylece,
Orbel A.Ş’de çalışan üyelerimizin en düşük
yevmiyesi 100 TL’ye, ortalama maaşlar ise
2 bin 500 TL’ye yükselmiş oldu.
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lenmeye başladık. Yaşanan süreç içerisinde sendikamız saflarında
buluşmamamıza vesile olan başta Belediye Başkanımıza ve ekibini
de teşekkür ediyorum” dedi.
“Tokat Belediyesi’nde örgütlenme sürecinde hiç istemediğimiz davalarla karşı karşıya kaldık” diyen Öz, “Geçen 3 yıllık süreye rağmen
yılgınlık göstermeden sendikamızın arkasında durdunuz Belediye
Başkanımız da bu süreç içerisinde sendikamız HİZMET-İŞ’i tercih
etmeniz nedeniyle ücretlerinizde ciddi artışlar yaptı. Kesin yetki
davası devam etmesine rağmen büyük bir sıkıntı yaşamadan bu
süreci birlikte aştık. Her aşamada haksız ve yersiz yer olan dava
reddedildi zor ve yorucu bir sürecin ardından 2014-2017 yıllarını
kapsayan toplu iş sözleşmesini imzalıyoruz” diye konuştu.

Toplu iş sözleşmesi imza törenine Genel Başkan Vekilimiz Av.
Hüseyin Öz, Tokat Belediye Başkanı Av. Eyüp Eroğlu, belediye başkan yardımcıları, Tokat İl Başkanımız Resul Demir, belediye birim
amirleri ve üyelerimiz katıldı.

Tokat Belediye Başkanı Av. Eyüp Eroğlu da yaptığı konuşmada
Belediye çalışanlarının HİZMET-İŞ sendikası üyesi olmalarından
memnuniyet duyduğunu belirterek, “Biz belediye olarak tüm çalışanlarımızın hakkını gözetmeye devam ediyoruz. Maaşları ve diğer sosyal hakları aksatmadan ödüyoruz. Yaptığımız çalışmalara
karşı aldığımız teşekkürler hep siz çalışanlarımızın sayesindedir.
Şehrimiz sizin sayenizde güzeldir. Bugün burada imza altına aldığımız toplu iş sözleşmesinin bütün çalışanlara hayırlı olmasını diliyorum” şeklinde konuştu.

İmza töreninde konuşan Genel Başkan Vekilimiz Av. Hüseyin Öz,
Tokat Belediyesi’nde örgütlü olmanın gurur verici olduğunu belirterek, “Tokat Belediyesi’nde çalışan üyelerimizin sendikamız çatısı
altında olması için büyük bir uğraş verdik ve 2014 yılında örgüt-

2014-2017 yıllarını kapsayan toplu iş sözleşmesi gereği, üyelerimizin yevmiyelerinde yüzde 30, sosyal haklarda yüzde 38, 100 yevmiye olan ikramiyeler 112 yevmiyeye ve bayram harçlığı da 575 TL’ye
yükseldi.

Sendikamız ile Tokat Belediyesi arasındaki toplu iş sözleşmesi
Genel Başkan Vekilimiz Av. Hüseyin Öz ile Tokat Belediye Başkanı
Av. Eyüp Eroğlu’nun katılımlarıyla imzalandı.

BİNGÖL BELEDİYESİ’NDE TOPLU SÖZLEŞME
Bingöl Belediyesi ile Sendikamız arasında süresi tamamlanan
Toplu iş sözleşmesi yapılan müzakereler sonucu yenilendi.
Toplu iş sözleşmesi Bingöl Belediye Başkanı Yücel Barakazi, Bingöl
İl Başkanımız Abdulmecit Akdemir tarafından imzalandı. Sözleşme
törenine İl Mali Sekreteri Mehmedi Kaya ile İnsan Kaynakları ve
Eğitim Müdürü Hasan Lütfi Yolcu da katıldı.
Bingöl Belediye Başkanı Yücel Barakazi, yaptığı konuşmada, belediyenin imkânları çerçevesinde personele gerek özlük hakları,
gerekse mali haklar konusunda tatmin edecek artış yapmaya çalıştıklarını söyledi.
Sözleşmelerin yıllık olarak yenilendiğini ifade eden Barakazi,
“Hizmet-İş Sendikası ile yaptığımız müzakereler sonucunda mutabakatla görüşmelerimizi sonuçlandırdık. 29 Şubat 2020 tarihine
kadar olacak toplu iş sözleşmesini aramızda işçilerimizin özlük
haklarını mümkün mertebe muhafaza ederek, tekrar imzalamış
olduk. Toplu iş sözleşmesinin belediyemize, bütün işçilerimize ve
çalışanlarımıza hayırlı olmasını diliyorum” dedi.
Bingöl İl Başkanımız Abdulmecit Akdemir ise toplu sözleşme görüşmelerinin anlaşmayla sonuçlanmasından duyduğu memnuniyeti ifade ederek, “2018-2020 yıllarını kapsayan toplu iş sözleşmesinde kısa bir sürede mutabakata vardık. Bu esnada bize destek

veren başta Belediye Başkanımız Sayın Yücel Barakazi’ye, Belediye
Başkan Vekilimiz Sayın Halim Sugü’ye, başkan yardımcılarımıza,
belediye meclis üyelerimize, birim müdürlerimize ve tüm işçi arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. İşçi arkadaşlarımız bundan
daha fazlasını hak ediyorlar. Arkadaşlarımızın alım gücünü iyileştirmek, hayat standartlarına katkıda bulunmak bizim içinde en büyük sevinç kaynağıdır. Bu sözleşmede emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Sözleşmenin personelimize, belediyemize ve ilimize
hayırlar getirmesini diliyorum” şeklinde konuştu.
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RİZE BELEDİYESİ’NDE TOPLU SÖZLEŞME
Sendikamız ile Rize Belediyesi arasında yürütülen toplu iş sözleşmesi müzakereleri anlaşma ile sonuçlanarak imza altına alındı.
Toplu iş sözleşmesi kadrolu üyelerimizi kapsıyor.
Belediye Başkanlık Makamında yapılan imza töreninde konuşan
Rize Şube Başkanımız Mehmet Alaca, imzalanan toplu iş sözleşmesi hakkında bilgi verdi.
Toplu iş sözleşmesinin 2 yıl süreli olarak imzalandığı bilgisini veren Alaca, “Kadrolu üyelerimizin ücretlerinde ilk yıl için 450 ile 600
TL arasında artış sağlandı. 2. yıl ise günlük yevmiyelerinde 11 TL
artış sağladık. Sosyal haklarda da % 20 ile 70 oranlarında artışlar
sağlandı. Toplu iş sözleşmesi sürecindeki desteklerinden dolayı
Belediye Başkanımız Prof. Dr. Reşat Kasap’a çok teşekkür ederiz.
Üyelerimize hayırlı olsun” dedi.
Toplu iş sözleşmesi imza töreninde konuşan Rize Belediye Başkanı
Prof. Dr. Reşat Kasap da “İşçilerimizi memnun edecek oranlara
imza attık. Tüm işçilerimize hayırlı olsun “dedi.

ÇANKIRI BELEDİYESİ'NDE TOPLU SÖZLEŞME
Sendikamız ile Çankırı Belediyesi arasında yürütülen toplu iş sözleşmesi görüşmeleri olumlu sonuçlanarak imza altına alındı.
Sendikamız ile Çankırı Belediyesi arasında toplu iş sözleşme görüşmeleri sonuçlanarak imza altına alındı. Toplu İş Sözleşmesi
Ankara 4 Nolu Şube Başkanımız Yusuf Güler ve Çankırı Belediye
Başkan yardımcısı Hasan Öztürk tarafından imzalandı.
2 yıl süreli olarak imzalanan toplu iş sözleşmesi gereği, üyelerimizin maaşlarına birinci yıl için yüzde 13, ikinci yıl yüzde 12 oranında
artış sağlanırken, sosyal haklarda da yüzde 30 oranında artış yapıldı.

MUŞ BELEDİYESİ’NDE TOPLU SÖZLEŞME
Sendikamız ile Muş Belediyesi arasında bir süredir devam eden
müzakerelerin ardından toplu iş sözleşmesi imzalandı.
Toplu iş sözleşmesi imza töreni belediye Meclis Salonunda,
Sendikamızın Muş Şube Başkanı Yaşar Kalır ile Muş Belediye
Başkanı Feyat Asya arasında imzalandı.
İmza töreninde konuşan Kalır, Belediye Başkanına her zaman işçinin yanında bir tavır takındığı için teşekkür etti. Konuşmalarını sürdüren Kalır, “Muş için yapılan bayındırlık çalışmalarında üye emekçi kardeşlerimizin alın teri var. Gece geç saatlere kadar çalışan bu
kardeşlerimiz için hep birlikte el ele çalışmaya devam edeceğiz.
Sayın Belediye Başkanımıza, her zaman işçi kardeşlerimizin yanında olan tavır ve duyarlılıklarından dolayı teşekkürlerimizi sunar,
yapmış olduğumuz toplu iş sözleşmesinin tüm arkadaşlarımıza
hayırlı uğurlu olmasını dilerim” dedi.
Muş Belediye Başkanı Feyat Asya da yaptığı konuşmada,
“İşçilerimizin hakkını savunmak, sahiplenmek, maaşlarını zamanında ödemek bizim görevimizdir. Keşke imkanlar elverse de daha
fazla zam yapabilseydik” diye konuştu. 2 yıl süreli olarak imzala-
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nan Toplu İş Sözleşmesi üyelerimiz arasında büyük sevince neden
oldu. 2 yıl olarak imzalanan TİS’e göre üyelerimiz için ilk yıl %8,
ikinci yıl ise %9 oranında zam artışı sağlandı.
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ASKİ'DE EK PROTOKOL İMZALANDI
ri giderilmiş oldu. Üyelerimizin günlük yevmiyeleri 90 TL’den 110
TL’ye yükseldi.
Halil Özdemir, imzaların her iki taraf içinde hayırlara vesile olmasını dileyerek, “Size ve Büyükşehir Belediye Başkanımız Mustafa
Tuna’ya çok teşekkür ediyoruz. Bu imzalarla bugün burada çok
büyük bir örnek teşkil etmiş oluyoruz. Aynı sorunlarla karşılaştığımız çeşitli işyerlerimizde de biz bu protokolümüzü örnek olarak
sunacağız. Siz Genel Müdürümüze ve çok değerli işverenlerimize
teşekkür ediyoruz” şeklinde konuştu.

Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Ankara Su ve Kanalizasyon
İdaresi (ASKİ) ile Sendikamız arasında ek protokol yapıldı.
Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Ankara Su ve Kanalizasyon
İdaresi (ASKİ) ile Sendikamız arasında 28 Şubat 2018 tarihinde ek
protokol imzalandı.
Protokol, Teşkilatlanmadan Sorumlu Genel Başkan Yardımcımız
Halil Özdemir ve ASKİ Genel Müdürü Prof. Dr. Cumali Kınacı arasında imzalandı. İmza törenine Eğitim ve Sosyal İşlerden Sorumlu
Genel Başkan Yardımcımız Mehmet Keskin de katıldı.

ASKİ Genel Müdürü Prof. Dr. Kınacı da yaptığı konuşmada, görev ve
sorumluluk bilinci içerisinde olduklarını vurgulayarak, “Eğer adaletsiz bir uygulama varsa, bunu düzelerek şartları daha eşit ve adil
bir hale getirmek bizim görevimiz. Görevimizi yerine getirmiş olduk
ilave bir düzenleme yapmadık. Biz de HİZMET-İŞ Sendikamıza hassasiyetlerinden ötürü teşekkür ediyoruz” diye konuştu.
Eğitim ve Sosyal İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcımız
Mehmet Keskin de yaptığı konuşmasında adil bir düzen olması gerektiğine vurgu yaparak, “ASKİ ile başlayan bu örnek hareketi artık
bütün büyükşehirlerimize bir ideal, bir örnek olarak göstereceğiz.
Bunu yaparken eşitliği ve adaleti getirmiş olmanın yanında inşallah hem de Allah’ın rızasını kazanacağız” dedi.

İmza törenine ayrıca, Ankara 6 No’lu Şube Başkanımız İbrahim Tuncer,
Şube Sekreteri Mehmet Özdem, Mali Sekreteri Haydar Erözgün, ASKİ
İşyeri Baştemsilcisi Erkan Aydın, ASKİ Genel Müdür Yardımcısı Reyhan
Aralı başta olmak üzere Daire Başkanları da katıldı.
Ek protokolle birlikte, yaklaşık olarak 2 yıldır ücret eşitsizliği gibi
çeşitli sorunlarla karşı karşıya kalan 121 üyemizin mağduriyetle-

ORDU / AKKUŞ BELEDİYESİ’NDE TOPLU SÖZLEŞME
HİZMET-İŞ Sendikamız ile Ordu’ya bağlı Akkuş Belediyesi arasında
toplu iş sözleşmesi Genel Başkan Yardımcımız Mehmet Keskin’in
katılımlarıyla imzalandı.

Toplu iş sözleşmesini değerlendiren Genel Başkan Yardımcımız
Keskin, imzalanan sözleşmeyi başarılı olarak değerlendirerek, toplu iş sözleşmesinin hayırlı olmasını temenni etti.

Toplu iş sözleşmesi Genel Başkan Yardımcımız Mehmet Keskin,
Akkuş Belediye Başkanı İsa Demir ve Ordu İl Başkanımız Nevzat
Acu tarafından imzalandı.
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BOLVADİN’DE SENDİKAMIZA TOPLU KATILIM VE SÖZLEŞME
TÖRENİ BİRLİKTE GERÇEKLEŞTİRİLDİ
Bolvadin Belediyesi ile
HİZMET-İŞ
Sendikamız
arasındaki toplu iş sözleşme töreni ile, 696 sayılı
KHK ile belediyenin sürekli işçisi olan 300 işçinin
sendikamıza toplu katılım
töreni birlikte gerçekleştirildi.
Katılım ve imzaların birlikte gerçekleştirilmesiyle iki
sevincin bir arada yaşandığı törene Genel Başkan
Vekilimiz Av. Hüseyin
Öz, Ak Parti Afyonkarahisar Milletvekilli Av. Ali Özkaya, AK Parti
Afyonkarahisar Milletvekili Hatice Dudu Özkal, Bolvadin Belediye
Başkanı Fatih Kayacan, Kütahya Şube Başkanımız Ahmet Özen, Ak
Parti İl Başkanı İbrahim Yurdunuseven, Ak Parti İlçe Başkanı Ömer
Dayı, işyeri sendika temsilcilerimiz Halil Gezgin, A. Kadir Ceylan
Evsen, Uğur Selçik ve çok sayıda emekçi katıldı.
ÖZ: BÜTÜN ARKADAŞLARIMIZIN HAKKINI VE HUKUKUNU
GÖZETİYORUZ
Törende bir konuşma yapan Genel Başkan Vekilimiz Av. Hüseyin Öz,
“696 sayılı KHK ile taşeron sisteminden vazgeçilerek, kamuda iş yapan taşeron firmalarda çalışan emekçilerin kamu kurumlarında sürekli işçi pozisyonuna atanmasının emekçiler, sendikalar, kamu kurumları ve ülkemiz açısından faydalı sonuçlar doğuracağını söyledi.
Bir kısım çevrelerin, taşeron emekçilerin kadrolu olmaları durumunda çalışmayacaklarını yahut verimli olmayacaklarını öne
sürdüğünü hatırlatan Öz, “’Kadrolu olurlarsa çalışmazlar’ dendi.
Geçmişte kadro verilen arkadaşlarımız gece-gündüz çalışıyorlar.
Bunlar gerçekçi değil” dedi.
Kadro düzenlemesinde, KİT olarak isimlendirilen bazı kamu kurumlarında çalışan taşeron işçilerin kapsam dışı kalmış olmasına
da değinen Genel Başkan Vekilimiz Öz, düzenlemenin bazı eksiklikleri olmakla birlikte bu eksikliklerin zamanla giderileceğini belirterek, şöyle konuştu: “HAK-İŞ ve HİZMET-İŞ olarak baştan beri tüm

çabamız, hiçbir kurum ve sendika ayırt edilmeksizin bütün taşeron
emekçilerin kadro almasıydı. Çalışmalarımızı aynı istikamet ve
aynı kararlılıkla sürdürüyoruz. Görüşmelerimizi devam ettiriyoruz.
Eksikliklerin bir an önce giderilip, KİT’lerde çalışan arkadaşlarımızın da kapsama alınacağını düşünüyorum. Bundan umutluyuz.”
Bolvadin’de iki mutluluğu birlikte yaşadıklarına dikkat çeken Genel
Başkan Vekilimiz Öz, “Burada bugün iki ayrı sevinci yaşıyoruz.
Birinci mutluluğumuz, uzun yıllardır üyemiz olan arkadaşlarımız
için imzalayacağımız toplu iş sözleşmesidir. İkincisi, daha önce
taşeron şirkette çalışıyor olup şimdi belediyenin sürekli işçisi olan
arkadaşlarımızın sendikamıza katılım kararıdır. 300 civarındaki arkadaşımızın kararını kutluyor, sendikamıza hoş geldiniz diyorum.
Diğer taraftan imzalayacağımız sözleşme ile enflasyonun iki katı
artışı almış bulunuyoruz, tüm arkadaşlarımıza ve belediyemize hayırlı olsun” diye konuştu.
Bolvadin Belediyesi işçileri için hazırlanan sözleşme töreninde
konuşan Belediye Başkanı Fatih Kayacan "Hiç bir işçimizin mağduriyet yaşamasına bizim gönlümüz razı olmaz. Bu anlamda 2014
başında maaşını dahi alamayan temizlik işçisi kardeşlerimiz vardı.
Bugün düzenli ödenen maaşları hem de %55-60 zamlı olarak verilmektedir" dedi.
Törende Ak Parti Afyonkarahisar Milletvekilleri Av. Ali Özkaya ile
Hatice Dudu Özkal, Kütahya Şube Başkanımız Ahmet Özen, Ak
Parti İl Başkanı İbrahim Yurdunuseven ve Ak Parti İlçe Başkanı
Ömer Dayı da bir selamlama konuşma yaptılar.

AKSARAY / YEŞİLTEPE BELEDİYESİ'NDE TOPLU SÖZLEŞME
Sendikamız ile Aksaray’a bağlı Yeşiltepe Belediyesi arasındaki toplu iş sözleşmesi Aksaray Şube Başkanımız Nedim Deniz ile Yeşiltepe
Belediye Başkanı Tahsin Çelik arasında imzalandı.
Toplu iş sözleşmesi 1 yıllık olarak akdedildi. Üyelerimizin yevmiyelerinde yüzde 10 artış sağlandı. Üyelerimizin almakta oldukları
ikramiyeleri de 52 yevmiye olarak kabul edildi.
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ŞANLIURFA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BELSAN A.Ş.’DE
3. DÖNEM TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ
İzol, BEL-TUR A.Ş. Genel Müdürü Levent Kama, BELSAN A.Ş.
Yönetim Kurulu Üyeleri Kadir Gündoğan, Sait Kaya, Belediye Meclis
Üyeleri, temsilcilerimiz ve üyelerimiz katıldı.
İmza töreninde konuşan Genel Başkan Vekilimiz Öz,
Cumhurbaşkanımızın verdiği müjdeyle 1936 yılından beri büyüyerek devam eden taşeronluk sisteminin sona erdiğini hatırlatarak,
“Bundan sonra kamuda çalışanlar artık kamu kurumlarının sürekli
işçi kadrolarında istihdam edilecekler. Ülkemiz için, milletimiz için
ve çalışanlarımız için gerçekten hayati derecede önemli bir karar.
Bu düzenlemede katkısı olan Sayın Cumhurbaşkanımız Recep
Tayyip Erdoğan, Sayın Başbakanımız Binali Yıldırım, Çalışma ve
Sosyal Güvenlik Bakanımız Jülide Sarıeroğlu’na teşekkür ediyorum” dedi.
Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi iştiraki BELSAN A.Ş.’de 3. Dönem
toplu iş sözleşmesi Genel Başkan Vekilimiz Av. Hüseyin Öz’ün katılımıyla imzalandı.

İmzalanan toplu iş sözleşmesinin de hayırlı olmasını belirten Öz,
“BELSAN A.Ş. ile 3 yıllık sözleşme imzaladık. İmzaladığımız bu 3.
Dönem sözleşme tüm üyelerimize hayırlı olsun” diye konuştu.

Genel Başkan Vekilimiz Av. Hüseyin Öz, sendikamızın örgütlü olduğu Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi iştiraki BELSAN (İmar, İnşaat,
Gıda Sanayi ve Ticaret)’de anlaşma ile sonuçlanan 3. dönem toplu
iş sözleşmesi imza törenine katıldı.

Törende, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi,
BELSAN A.Ş. Genel Müdürü Nusret Urmak da birer konuşma yaptılar.

İmza törenine Genel Başkan Vekilimiz Av. Hüseyin Öz, Şanlıurfa
Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, BELSAN A.Ş. Genel
Müdürü Nusret Urmak, Şanlıurfa 2 No’lu Şube Başkanımız Bozan

3 yıl süreli olarak imzalanan toplu iş sözleşmesi ile üyelerimizin
ücretlerine 6 aylık dilimler halinde 1. Yıl için yüzde 6+6, 2. Yıl yüzde
6+5.5, 3. Yıl yüzde 6+5.5 oranında artış sağlandı. Sosyal yardımlarda da önemli oranlarda artışlar sağlandı.

İZNİK BELEDİYESİ’NDE TOPLU SÖZLEŞME

Sendikamız ile İznik Belediyesi arasında yıl süreli toplu iş sözleşmesi imzalandı.
İznik Belediyesi Bünyesinde çalışan 61 üyemizi ilgilendiren "2018
yılı Toplu iş sözleşmesi” İznik Belediyesinin Eko Turizm Tesislerinde,
Belediye Başkanı Osman Sargın, Bursa Şube Başkanımız Mehmet
Keskin, Belediye Daire Müdürleri, İşyeri Sendika Baştemsilcimiz
Cemal Gümüç ve işyeri temsilcimiz Orhan Mülayim ve üyelerimizin
katıldığı kahvaltılı törenle imzalandı.
Sözleşmeye gereği, üyelerimize yıllık ortalama %10 olmak üzere,

sosyal haklarda da aynı oranda iyileştirme yapıldı.
Bursa Şube Başkanımız Mehmet Keskin, İznik Belediyesi ile başarılı bir sözleşme imzaladıklarını kaydederek, sözleşmesinin hayırlı
olmasını diledi.
İznik Belediye Başkanı Osman Sargın da İznik'te hayata geçirdikleri
projelerin büyük bir kısmının il genelinde örnek gösterildiğini belirterek, “Medeniyetlerin Başkenti İznik'e hizmet eden personelimiz
gayret sarf ederek çalışmalarını sürdürüyor. İznik'teki bu başarıda
personelin heyecanlı ve özverili çalışması da yatmaktadır” dedi.
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KAYSERİ/YAZIHÜYÜK VE TATLARİN BELEDİYELERİ’NDE
TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ

Sendikamız ile Kayseri’ye bağlı Yazıhüyük ve Tatlarin Belediyeleri
arasında bir süredir yürütülen toplu iş sözleşme görüşmeleri anlaşma ile sonuçlanarak imza altına alındı.
Konuyla ilgili açıklama yapan HAK-İŞ Kayseri İl Başkanı ve HİZMETİŞ Sendikamız Şube Başkanı Serhat Çelik, Yazıhüyük ve Tatlarin
Belediyeleri arasında görüşmeler neticesinde sonuca ulaştıklarını belirterek şunları kaydetti: “Yazıhüyük Belediyesinde bir süredir devam eden toplu iş sözleşmemiz sonuçlanarak imza altına
alınmıştır. 1 yıllığına imza altına aldığımız sözleşmemizle üyelerimizin maaşlarına yüzde 20 oranın da zam yapılacaktır. Tatlarin
Belediyemizde de anlaşmamız 3 yıllığına olmuştur. Sosyal haklarla
birlikte ücret artışımız her yıl için ortalama yüzde 12 oranın da olacaktır” dedi.
Çelik açıklamasında Yazıhüyük Belediye Başkanı Cengiz Çavdar ve

Tatlarin Belediye Başkanı Ferhat Adıyaman’a teşekkürler ederek şu
şekilde devam etti: “Sendika olarak amacımız her zaman hem belediye hem de işçilerin menfaatlerini eşit oranda korumayı amaç
edindik. Belediyelerimiz varsa çalışan arkadaşlarımız var çalışan
arkadaşlarımız da var ise bizde varız. Aldığımız farkları işçilerimiz
aileleriyle birlikte güle güle harcasınlar” dedi.
Yazıhüyük Belediye Başkanı Cengiz Çavdar ise imza törenin de belediyenin imkânları nispetinde çalışanlarına en iyi zammı verdiklerini söyledi.
Tatlarin Belediye Başkanı Ferhat Adıyaman’da işçilerimiz yaz demeden, kış demeden halkımızın ferahı için ellerinden gelen gayreti
gösteriyorlar. Aldıkları zammı aileleri ile birlikte huzur içinde harcasınlar dedi.

KAYSERİ / DEVELİ BELEDİYESİ’NDE TOPLU SÖZLEŞME
Başkan Yardımcılarıma, Müdürlerimize ve burada çalışan arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Gerçekten sıkı pazarlıklar oldu ama sağ
olsun başkanımız yine merhametli olduğunu gösterdi ve üyelerimizin istemiş olduğu zamları verdiler. İnşallah toplu iş sözleşmemiz
hayırlara vesile olur. Bunun karşılığında da inşallah gecemizi gündüzümüze katarak Develi’ye elimizden gelen gayreti göstereceğiz.
Burada çalışan arkadaşlarımız Develi’yi daha da güzelleştirmek için
daha iyi hizmeti vermek için başkanlarımızla birlikte elimizden gelen gayreti göstereceğiz” dedi.
Sendikamız ile Develi Belediyesi arasında bir süredir yürütülen toplu
iş sözleşme görüşmeleri anlaşma ile sonuçlanarak imza altına alındı.
Develi Belediyesinde gerçekleştirilen imza törenine Belediye
Başkanı Mehmet Cabbar, Kayseri Şube Başkanımız Serhat Çelik, belediye ve sendika yetkilileri katıldı.
Gerçekleştirilen törende konuşma yapan Kayseri Şube Başkanımız
Serhat Çelik, “İmzaladığımız bu toplu iş sözleşme 2018 ila 2010 yılları arasında 2 yıllı kapsamaktadır. Üyelerimizin her yıl ücretlerine ve
sosyal haklarına ortalama birinci yıl yüzde 13 oranında ikinci yıl ise
yüzde 10 oranında zam uygulanacaktır. Ben bizlere toplu iş sözleşmemizde bizlere yardımcı olan başta Develi Belediye Başkanımıza,
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Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar da amaçlarının Develi’yi
bir adım ileriye götürmek için amaç edindiklerini söyleyerek, “Tabi
bizler kıymetli arkadaşlar Develimizi bir adım ileriye götürmek için
amaç edinen uğraş veren bir anlayış içerisindeyiz. Bu amaca ulaşabilmek içinde personelimizin mutlu olması aile ortamımızın bozulmaması için bizler de elimizden gelen gayreti azami gösteriyoruz.
Çünkü personelimiz mutlu olursa bizim hizmetimizi daha güzel
yapar ve Develimizin insanlarına mutluluğu yansıtmış olur. Bu anlayıştayız. Bizlere bu anlayış doğrultusunda arkadaşlarımızla istişareli
bir şekilde personelimizin mutlu olacağı bir noktaya sizlerle birlikte ulaştık. Bugün mutlu bir şekilde imzalarımızı sizlerin huzurunda
atacağız. Bende emeği geçen sizlere ve kendi personelime teşekkür
ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun inşallah diyorum” dedi.
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NEVŞEHİR / AVANOS BELEDİYESİ’NDE TOPLU SÖZLEŞME
Sendikamız ile Avanos Belediyesi arasında bir süredir yürütülen
toplu iş sözleşme görüşmeleri anlaşma ile sonuçlanarak imza altına alındı.
Avanos Belediyesinde gerçekleştirilen imza törenine Kayseri Şube
Başkanımız Serhat Çelik, Avanos Belediye Başkanı İsmet İnce, belediye yetkilileri ve işyeri sendika temsilcilerimiz katıldı.
Gerçekleştirilen törende konuşma yapan Kayseri Şube Başkanımız
Serhat Çelik, “İmzaladığımız bu toplu iş sözleşme 2018 ila 2020
yılları arasında 2 yıllı kapsamaktadır. Üyelerimizin birinci yıl ücretlerine ve sosyal haklarına yüzde 25 oranında ikinci yıl ise yüzde
17 oranında zam uygulanacaktır. Bizlere toplu iş sözleşmemizin
imzalanmasında yardımlarını esirgemeyen başta Avanos Belediye
Başkanımıza, Müdürlerimize ve burada çalışan arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum” dedi.

bu toplu iş sözleşmemiz iki tarafa da hayırlı uğurlu olsun.
Arkadaşlarımız aldıkları farkları yeni yılda aileleriyle birlikte huzur
içerisinde güle güle harcasınlar” dedi.

Avanos Belediye Başkanı İsmet İnce de amaçlarının Avanos’u her
zaman ileriye götürmek olduğunu söyleyerek, “İmzaladığımız

İmzalarının atılmasının ardından Sendika Başkanı Çelik günün anısına Belediye Başkanı İnce’ye bir buket çiçek takdim etti.

ADANA / KOZAN BELEDİYESİ’NDE TOPLU SÖZLEŞME
Temsilcimiz Talat Tümer' in katılımlarıyla imzalandı.
2 yıl süreli olarak imzalanan toplu iş sözleşmesinin 1.yılında üyelerimizin mevcut almakta oldukları ücretlerine yüzde 12, 2.yılda ise
mevcut yevmiyelere 3 TL ilave edildikten sonra yüzde 10 oranında
zam uygulanacak. Sosyal Yardımlara ise toplu iş sözleşmesinin 1.
yılında yüzde 20, 2. yılında yüzde 20 oranında zam uygulanacak.

Sendikamız ile Adana’ya bağlı Kozan Belediyesi arasında toplu iş
sözleşmesi Adana Şube Başkanımız Abdurrahman Yücel ile Kozan
Belediye Başkanı Musa Öztürk tarafından imzalandı. Sözleşme
törenine belediye başkan yardımcısı Yaşar Şenöz, şube yönetim kurulu üyelerimiz, belediye birim müdürleri ve İşyeri Sendika

Toplu iş sözleşmesi İmza Töreninde Konuşan Adana Şube
Başkanımız ve Hak-İş İl Başkanı Abdurrahman Yücel, “Toplu iş sözleşmesinin imzalanmasında emeği geçen, başta alın teri ve emeğin karşılığını zamanında ödeyen Kozan Belediye Başkanı Musa
Öztürk’ e, Kozan belediye başkan yardımcısı Yaşar Şenöz’ e, emeği
geçenlere şahsım, yönetim kurulumuz ve üyelerimiz adına teşekkür ederim. İmzalanan toplu iş sözleşmesi sendikamıza, Kozan
Belediyesine ve tüm çalışanlara hayırlı olsun” dedi.
Kozan Belediye Başkanı Musa Öztürk de imzalanan toplu iş sözleşmesinin hayırlı olması dileyerek, “Önemli olan birlik ve beraberlik
içerisinde masada toplu iş sözleşme imzalayabilmemiz ve maaşların gününde eksiksiz ödenmesidir” dedi.

KIRIKKALE / ÇERİKLİ BELEDİYESİ’NDE TOPLU SÖZLEŞME
Sendikamız ile Kırıkkale’ye bağlı Çerikli Belediyesi arasındaki toplu iş sözleşmesi Kırıkkale Şube Başkanımız Celal Yünlü ile Çerikli
Belediye Başkanı Nuh Şahin tarafından imzalandı.2 yıl süreli toplu
iş sözleşmesi gereği, üyelerimizin taban ücretleri 125 TL, yüzdelerinde ise 1 yıl 2. altı ay %2; 2. yıl 1. altı ay %2, 2. altı Ay %2 artış
yapılması bağıtlandı.
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YOZGAT / SORGUN BELEDİYESİ'NDE TOPLU SÖZLEŞME

Sendikamız ile Sorgun Belediyesi arasında 10. Dönem toplu iş sözleşmesi imzalandı. Yozgat Şube Başkanımız Ferman Zararsız ile
Sorgun Belediye Başkanı Ahmet Şimşek tarafından imzalanan 2 yıl
süreli toplu iş sözleşmesi gereği, devlet memurlarına gelen zam
oranı (sosyal haklar hariç) üyelerimizin yevmiyelerine net olarak
uygulanacak. Geçici çalışan üyelerimizin taban yevmiyeleri 71 TL
olarak kabul edildi, üzerine devlet memurlarına gelen artış net olarak uygulanacak. Kadrolu üyelerimizin maaşlarında ilk altı ay için
%11, geçici işçilerimizin maaşlarında ilk altı ay için %13 artış sağlandı. Sosyal haklarda %10 ile %15 arasında artış sağlandı. Yapılan
zamlarla birlikte üyelerimizin maaşlarına ilk altı ay için 450 TL ile
470 TL arasında net artış yapılmış oldu.

roları yoktu. Sabah işe gel, gelme deniyordu. İşçilerimizin hiçbir
güvencesi yoktu. Sorgun bizim önemli bir ilçemiz. Sorgun belediyesi hep ilklere imza attı. Bu gün sorgun belediyesinde sendika
olmasa işçi kardeşlerimizin alacağı maaş tutarı 1700 TL olacaktı.
Bugün dahi Sorgun Belediyesinde böyle bir maaş yok. Sorgun belediye başkanlığında kadroya geçecek taşeron işçi kardeşlerimiz
2000 TL’den aşağı maaş almıyorlar. İnşallah bu işçi kardeşlerimiz
için de kadroya geçtikleri günden itibaren, kadrolu işçilerimize
imzaladığımız toplu iş sözleşmesinden imzalarız. Maaşlarını iyileştiririz. Sorgun Belediye Başkanımız Ahmet Şimşek’e şahsım,
yönetim kurulumuz ve tüm çalışanlar adına teşekkür ediyorum.
Sendikamızın bir sloganı var, imzamız işçinin kararıdır. Bu slogan
sendikamızın olduğu kadar, Sorgun Belediye Başkanımız Ahmet
Şimşek’in sloganıdır artık. Toplu iş sözleşmesinin imzalanmasında
emeği geçenlere teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Toplu iş sözleşmesi hakkında konuşan Yozgat Şube Başkanımız
Ferman Zararsız, “18 yıldır Sorgun Belediyesinde yetkili sendikayız ve toplu iş sözleşmesi imzalamaktayız. Sorgun Belediye
Başkanlığında ilk örgütlenmeye başladığımızda, işçilerimizin kad-

KIRIKKALE BELEDİYESİ VE YEŞİL VADİ SU BİRLİĞİ’NDE
TOPLU SÖZLEŞME
Müdürleri ve Birim amirleri ve üyemiz işçiler katıldı.

Toplu iş sözleşmesi imza töreninde konuşan Kırıkkale Şube
Başkanımız ve HAK-İŞ İl Başkanı Celal Yünlü, “Toplu iş sözleşmesinin
imzalanmasında emeği geçen, başta alın teri ve emeğin karşılığını
zamanında ödeyen Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı’ya,
Kırıkkale belediye başkan yardımcılarına ve birim müdürlerine
şahsım, yönetim kurulumuz ve üyelerimiz adına teşekkür ederim.
İmzalanan toplu iş sözleşmesi sendikamıza, Kırıkkale Belediyesine,
Yeşil Vadi Su Birliği Başkanlığına ve tüm çalışanlara hayırlı uğurlu olsun” dedi.

Sendikamız ile Kırıkkale Belediyesi ve Yeşil Vadi Su Birliği Başkanlığı
arasında 2 yıl süreli toplu iş sözleşmesi imzalandı.

Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı da “İşçiler belediyemizin temel direğidir, onlar elinden geleni yaparlarsa, bizler onlar için
elimizden gelenin daha fazlasını yaparız. Bende bir işçi çocuğu olarak, çalışanın alın teri ve emeğinin kıymetini iyi bilirim. Ben daima
çalışanın yandayım. Çalışanlarımız belediyenin gerçek sahipleridir.
Belediyemizin imkanları doğrultusunda, elimizden gelenin en iyisini
yaptık ve yaparız” dedi.

Toplu iş sözleşmesi imza törenine, Kırıkkale Belediye Başkanı
Mehmet Saygılı, Kırıkkale Şube Başkanımız Celal Yünlü, Kırıkkale
belediye başkan Vekili Erol Mutlu Bakır, Kırıkkale Belediyesi Birim

2 yıl süreli olarak imzalanan toplu iş sözleşmesi gereği, ücret zammı
sosyal haklar hariç, ilk yıl için 120 TL, ikinci yıl için 140 TL olarak belirlendi.
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MUŞ / SUNGU BELEDİYESİ’NDE TOPLU SÖZLEŞME
Sendikamız ile Muş’a bağlı Sungu Belediyesi ile toplu iş sözleşmesi
imza töreni gerçekleştirildi.
Sendikamızın Muş Şube Başkanı Yaşar Kalır, “Sözleşme müzakereleri sürecinde, hem işçilerimizin ekonomik durumunu hem de
belediyemizin imkanlarını göz önünde bulundurduk. Tüm üyelerimize hayırlı uğurlu olsun” dedi. Bir yıllık imzalanan TİS gereğince
üyelerimizin taban ücretlerine ve sosyal yardımlarına % 9 oranında
zam alındı.

MUŞ / GÖLBAŞI BELEDİYESİ’NDE TOPLU SÖZLEŞME
Sendikamız ile Bitlis’e bağlı Gölbaşı Belediyesi arasında toplu iş
sözleşmesi imzalandı. Toplu iş sözleşmesi, Sendikamızın Muş Şube
Başkanı Yaşar Kalır ile Gölbaşı Belediye Başkanı arasında imzalandı.
Şube Başkanımız Kalır ve Belediye Başkanı Hikmet Kardaş, toplu iş
sözleşmesinin tüm üyelerimize hayırlı olmasını diledi. 3 yıllık olarak imzalanan toplu iş sözleşmesi gereğince; birinci, ikinci ve üçüncü yıllarda % 11 oranında ücret artışı alındı.

MUŞ / KIRKÖY BELEDİYESİ’NDE TOPLU SÖZLEŞME
Sendikamız ile Muş’a bağlı Kırköy Belediyesi arasında yürütülen toplu iş sözleşmesi görüşmeleri sonuçlandırılarak, Muş Şube
Başkanımız Yaşar KALIR ile Kırköy Belediye Başkanı M. Şerif
MENDEŞ tarafından imza altına alındı.
Toplu iş sözleşmesiyle ilgili bilgi veren Muş Şube Başkanımız Yaşar
Kalır, toplu iş sözleşmesinin 3 yıl süreli olarak imzalandığını belirterek, ücretler ve sosyal ödemelerde yüzde 11 oranında artış sağlandığını, sözleşmenin ikinci yılında yüzde 7, üçüncü yılında ise yüzde
6 oranında artış yapıldığını söyledi.

GÜMÜŞHANE/KELKİT BELEDİYESİ'NDE TOPLU SÖZLEŞME
Sendikamız ile Gümüşhane’ye bağlı Kelkit Belediyesi arasında yürütülen toplu iş sözleşmesi görüşmeleri sonuçlanarak, Erzincan
Şube Başkanımız Harun Mutlu ile Kelkit Belediye Başkanı Ünal
Yılmaz tarafından imzalandı.
1 yıllık imzalanan toplu iş sözleşmesi gereği üyelerimizin ücretlerinde %12 artış sağlandı.
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ORDU / FATSA BELEDİYESİ'NDE TOPLU SÖZLEŞME
Sendikamız ile Ordu’ya bağlı Fatsa Belediyesi arasında toplu iş sözleşmesi imzalandı.
Ordu Şube Başkanımız Nevzat Acu ile Fatsa Belediye Başkanı
Hüseyin Anlayan arasında imzalanan toplu iş sözleşmesi törenine,
Fatsa Belediye Başkan Yardımcıları Muharrem Aktepe ve İbrahim
Eroğlu da katıldı.

ORDU / KUMRU BELEDİYESİ ’NDE TOPLU SÖZLEŞME
Sendikamız ile Kumru Belediyesi arasında toplu iş sözleşmesi imzalandı.
Sendikamız ile Kumru Belediyesi arasında toplu iş sözleşmesi
Ordu Şube Başkanımız Nevzat Acu ile Kumru Belediye Başkanı
Murat Hatipoğlu tarafından imzalandı.

ÇANKIRI/ORTA BELEDİYESİ’NDE TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ
Sendikamız ile Çankırı’ya bağlı Orta Belediyesi arasında yürütülen
toplu iş sözleşmesi görüşmeleri olumlu sonuçlanarak imza altına
alındı.
Sendikamız ile Çankırı’ya bağlı Orta Belediyesi arasında toplu iş
sözleşme görüşmeleri sonuçlanarak imza altına alındı. Toplu İş
Sözleşmesi Ankara 4 Nolu Şube Başkanımız Yusuf Güler ve Orta
Belediye Başkanı Bayram Yavuz Onay tarafından imzalandı.
2 yıl süreli olarak imzalanan toplu iş sözleşmesi gereği, üyelerimizin maaşlarına yıllık yüzde 10 oranında artış sağlandı.

ELAZIĞ / AKÇAKİRAZ BELEDİYESİ’NDE TOPLU SÖZLEŞME
Sendikamız ile Elazığ’a bağlı Akçakiraz Belediyesi arasında toplu
iş sözleşmesi imzalandı. Toplu iş sözleşmesi hakkında bilgi veren
Elazığ Şube Başkanımız Kazım Cavlı, sözleşmeni 1 yıl süreli olarak
imzalandığını belirterek, sözleşme ile mevcut yevmiyelerde ve sosyal haklarda %12 oranında artış yapıldığını söyledi.
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BİNGÖL / YAYLADERE BELEDİYESİ’NDE TOPLU SÖZLEŞME
Sendikamız ile Bingöl’e bağlı Yayladere Belediyesi arasında bir yıl
süreli olarak akdedilen toplu iş sözleşmesi Bingöl İl Başkanımız
Abdülmecit Akdemir ile Yayladere Belediye Başkanı Sabri Akyürek
tarafından imzalandı.
Sözleşme törenine ayrıca Teşkilatlanma Uzmanımız Zeki Özen,
İşyeri Sendika Temsilcimiz Aydın Dindar da katıldı.

DENİZLİ / ÇİVRİL BELEDİYESİ’NDE TOPLU SÖZLEŞME
Sendikamız ile Denizli’ye bağlı Çivril Belediyesi arasındaki toplu
iş sözleşmesi Denizli Şube Başkanımız Sezai Söylemez ile Çivril
Belediye Başkanı Gürcan Güven tarafından imzalandı.
İmza töreninde konuşan Denizli Şube Başkanımız Sezai Söylemez,
“Çivril Belediyesinde çalışan işçilerimizin taban yevmiyeleri 135
TL’den 167 TL’ye çıkartılarak Denizli’de en yüksek yevmiye alınmıştır. İlk yıl için %25 in üzerinde artış sağlanmıştır. Sözleşmede emeği
geçenlere teşekkür ediyorum. Sözleşmenin işçilerimize, belediyemize ve sendikam adına Hayırlı olmasını diliyorum” dedi.
Çivril Belediye Başkanı Dr. Gürcan Güven de “Denizli ilinde diğer
Belediye Başkanlarımıza örnek olmak için, benim gecemde gündüzümde yanımda olan işçi kardeşlerimiz adına imzalanan bu
toplu iş sözleşmesinin hayırlı olmasını temenni ediyorum” dedi

KIRKLARELİ / KAVAKLI
BELEDİYESİ'NDE
TOPLU SÖZLEŞME

KIRKLARELİ / ÜSKÜP
BELEDİYESİ’NDE
TOPLU SÖZLEŞME

Sendikamız ile Kırklareli’ye bağlı Kavaklı Belediyesi arasında toplu iş sözleşmesi imzaladı. Toplu iş sözleşmesiyle ilgili bilgi veren
İstanbul 4 No’lu Şube Başkanımız Reşat Kaya, sözleşmeni 2 yıl
süreli olarak imzalandığını, ücretlerde birinci ve ikinci yıl yüzde 10,
sosyal haklarda ise yüzde 15 ila 25 arasında artış yapıldığını söyledi.

Sendikamız ile Kırklareli’ye bağlı Üsküp Belediyesi arasında toplu
iş sözleşmesi imzalandı.
Toplu iş sözleşmesi hakkında bilgi veren İstanbul 4 No’lu Şube
Başkanımız Reşat Kaya, “1 yıl süreli olarak imzaladığımız toplu iş
sözleşmesi gereği, ücretlerde %13 oranında, Sosyal yardımlarda
ise % 15 ila 25 oranında zamlar yapıldı” dedi.
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ANKARA / ÇUBUK BELEDİYESİ'NDE KAYSERİ / TOMARZA
TOPLU SÖZLEŞME
BELEDİYESİ’NDE TOPLU SÖZLEŞME

Sendikamız ile Çubuk Belediyesi arasında toplu iş sözleşmesi imzalandı. Çubuk Belediyesi sosyal tesislerinde gerçekleştirilen toplu
iş sözleşmesi imza törenine, Genel Başkan Yardımcımız Mehmet
Keskin, Çubuk Belediye Başkanı Dr. Tuncay Acehan, Genel Başkan
Danışmanımız Yahya Düzenli, Ankara 2 Nolu Şube Başkanımız
Recep Dere ve yönetim kurulu, belediye başkan yardımcıları, birim
müdürleri ve üyelerimiz katıldılar.
2 yıl süreli olarak imzalanan toplu iş sözleşmesi gereği, üyelerimizin
yevmiyesine ilk yıl için 10,50 TL artış sağlandı. İkinci yıl zammı ise
yüzde 10 artı enflasyon farkı olarak gerçekleşecek. Ayrıca sosyal sosyal yardımlarda her iki yıl için de yüzde 10 oranında artış sağlandı.

Sendikamız ile Tomarza Belediyesi arasında bir süredir devam eden
toplu iş sözleşme görüşmeleri anlaşma ile sonuçlanarak imzalandı.
Tomarza Belediyesinde gerçekleştirilen törene, Kayseri Şube
Başkanımız Serhat Çelik, Tomarza Belediye Başkanı Fahrettin
Işık ve belediye yetkilileri katıldı. Törende konuşan Kayseri Şube
Başkanımız Serhat Çelik, Tomarza Belediyesi arasında bir süredir
devam eden toplu iş sözleşme görüşmelerinin anlaşma ile sonuçlanarak imza altına alındığını söyledi.
Tomarza Belediye Başkanı Fahrettin Işık, "Her zaman işçilerimizin
hakkını vermeye çalıştık. Bu zamana kadar işçilerimizin haklarını
yemedik ve inşallah da kimseye yedirmeyiz. Bizde sizlere teşekkür
ediyoruz" şeklinde konuştu.

AKSARAY / TOPAKKAYA
BELEDİYESİ’NDE TOPLU SÖZLEŞME SAKARYA / GEYVE BELEDİYESİ’NDE
TOPLU SÖZLEŞME

Sendikamız ile Aksaraya’a bağlı Topakkaya Belediyesi arasında süren TİS görüşmeleri uzlaşma ile sonuçlandı. Toplu İş Sözleşmesini,
Aksaray Şube Başkanımız Nedim Deniz ile Topakkaya Belediye
Başkanı Yılmaz Akbulut imzaladı.
1 yıllık imzalanan toplu iş sözleşmesi gereği, üyelerimizin maaşlarına % 12’lik bir zam yapılarak günlük yevmiyeleri net 150,00 ₺’ye
çıkartıldı. Maaş zammının yanında sosyal yardımlarda da % 10 oranında artış yapıldı.
Şube Başkanımız Deniz, sonuçtan memnuniyet duyduğunu ifade
ederek, “İmzaladığımız toplu iş sözleşmesinin taraflara hayırlı olması dilerim” dedi.
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Sendikamız ile Geyve Belediyesi arasında bir süredir devam eden
müzakerelerin anlaşma ile sonuçlanması üzerine, toplu iş sözleşmesi imzalandı.
Geyve Belediye Başkanı Murat Kaya ile Sakarya Şubesi Başkanımız
Mehmet Mesut Gökdemir tarafından imzalanan sözleşme 1 yıl süreli olarak imzalandı. Sözleşmeyle ilgili bilgi veren Sakarya Şubesi
Başkanımız Gökdemir, işçilerin çalışma şartlarını daha da iyileştirmek için gayret gösterdiklerini söyledi. İşçiye ve emeğe her zaman
sahip çıktıklarını belirten Gökdemir, sözleşmenin herkese hayırlı
olması temennisinde bulundu.
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EYYUBİYE BELEDİYESİ’NDE
TOPLU SÖZLEŞME

KIRIKKALE / HACILAR
BELEDİYESİ'NDE TOPLU SÖZLEŞME

Şanlıurfa Merkez ilçesi Eyyubiye Belediyesi ile HİZMET-İŞ
Sendikamız arasındaki toplu iş sözleşmesi, Genel Başkanımız
Mahmut Arslan’ın katılımıyla imzalandı.
Toplu iş sözleşmesi imza törenine Genel Başkanımız Mahmut
Arslan’ın yanı sıra, Eyyubiye Belediye Başkan Vekili Bilal Tekatlı,
Başkan Yarddımcısı Ayten Uysal, Şanlıurfa 1 No’lu Şube Başkanımız
Seydi Eyyuboğlu, Şanlıurfa 2 No’lu Şube Başkanımız Bozan İzol, işyeri sendika temsilcilerimiz ve üyelerimiz katıldı.
Genel Başkanımız Mahmut Arslan, “Sendika, Belediye ve emekçiler olarak çok çalışacağız. Yaptığımız işi en iyi şekilde yapacağız.
Eyyubiye’yi geleceğe taşıyacağız. Aldığımızın hakkını verirsek kazancımız da bereketli olur. İnsanların en hayırlısı insanlığa hizmet
edendir” dedi.
Eyyubiye Belediye Başkan Vekili Bilal Tekatlı da kent hizmetleri
ve belediye çalışanları için ellerinden gelen gayreti gösterdiklerini
söyledi.

Toplu iş sözleşmesi Kırıkkale Şube Başkanımız Celal Yünlü ve
Kırıkkale/Hacılar Belediye Başkanı Menduh Bağrıaçık, tarafından
imzalandı. Kırıkkale Şube Başkanımız Celal Yünlü toplu iş sözleşme
görüşmelerinin anlaşmayla sonuçlanmasından duyduğu memnuniyeti ifade ederek, “2018-2021 yılları arasında 3 yıllık sözleşme
%38 ile bağıtlanmıştır. Toplu iş sözleşmesinde kısa bir sürede
mutabakata vardık. Bu esnada bize destek veren başta Belediye
Başkanımız Sayın Menduh Bağrıaçık, personel şefi Ayhan Çıtak
ve tüm işçi arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. İşçi arkadaşlarımız bundan daha fazlasını hak ediyorlar. Sözleşmenin personelimize, Belediyemize hayırlar getirmesini diliyorum” şeklinde
konuştu.
Hacılar Belediye Başkanı Menduh Bağrıaçık, yaptığı konuşmada,
belediyenin imkânları çerçevesinde personele gerek özlük hakları,
gerekse mali haklar konusunda tatmin edecek artış yapmaya çalıştıklarını söyledi.

ADANA / ALADAĞ BELEDİYESİ’NDE ELAZIĞ / KARAKOÇAN
BELEDİYESİ’NDE TOPLU SÖZLEŞME
TOPLU SÖZLEŞME

Sendikamız ile Aladağ Belediyesi arasında yürütülen toplu iş sözleşmesi görüşmeleri olumlu sonuçlanarak, Adana Şube Başkanımız
Abdurrahman Yücel ile Aladağ Belediye Başkanı Mustafa Akgedik
tarafından imzalandı.
3 yıl süreli olarak imzalanan toplu iş sözleşmesi gereği üyelerimizin
yevmiyelerinde 1. yıl %15, 2. ve 3. yıllar için enflasyon artış oranlarına +2 puan refah payı ilave edilecek. Sosyal yardımlar ise sözleşmenin 1. 2. ve 3. Yıllarında ücret artış oranı kadar artırılacaktır.

Sendikamız ile Elazığ’a bağlı Karakoçan Belediyesi arasındaki 2 yıl
süreli toplu iş sözleşmesi Elazığ Şube Başkanımız Kazım Cavlı ile
Karakoçan Belediyesi Başkan Vekili Mehmet Kocabey tarafından
imzalandı. Sözleşme ile üyelerimizin taban ücretlerinde % 12, sosyal haklarında % 15 artış yapıldı.
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Dua ve Desteğimiz
Silahlı Kuvvetlerimizle
Yeryüzünün tüm mazlum ve mağdurlarının hamisi olan Türkiye’nin, tarihî sorumluluğunun
gereği ve sınır güvenliği için başlattığı ve zaferle sonuçlandırdığı Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı
Harekâtı, ordu-millet bütünlüğünün emsalsiz bir göstergesi olmuştur.
HAK-İŞ/HİZMET-İŞ camiası olarak Tüm milletimizin duaları Silahlı kuvvetlerimizle birliktedir.
Ülkemizin bekası, milletimizin istikbali için PYD/YPG/PKK/DEAŞ ve benzeri terör örgütlerine karşı
“Fırat Kalkanı” ve “Zeytin Dalı Harekatı”nı kahramanca sürdürürken şehid düşen askerlerimize
Cenab-ı Hak’tan rahmet, gazilerimize acil şifalar diliyoruz.
Dua ve desteğimiz; son terörist bölgeden temizlene kadar mücadeleye azmetmiş Türk Silahlı
Kuvvetlerimizle birliktedir.

HAK-İŞ/HİZMET-İŞ SENDİKASI
GENEL YÖNETİM KURULU

Halil ÖZDEMİR Genel Başkan Yardımcısı

SORUMLULUĞUMUZUN
FARKINDAYIZ..
Bizi bu günlere getiren en önemli amil:
Birlik, beraberlik ve yılmadan mücadele
etmektir. Yarınlara da bu anlayışla
gideceğiz. Haklarımız için emek ve alınteri
sarfetmek, “önce insan” olduğumuzu
unutmamakla başlar.

S

endikamız HİZMET-İŞ, bir önceki dönem olduğu gibi,
Ocak 2018 istatistiklerinde de 251 bin 122 üyesiyle ülkemizin gene en büyük işçi sendikası oldu. Kuşkusuz bu
büyük bir başarıdır. Bu başarıda başta Genel Başkanımız
olmak üzere, Genel Yönetim Kurulumuz, Şube, İl ve Bölge Başkanlarımız, Temsilcilerimiz, Komitelerimiz ve tüm teşkilatımızın katkıları vardır. Bu başarımız; aynı gayeye odaklanmış, aynı
yolda yürüyen, başarıyı hedefleyen bir örgütün, kararlılık ve azimle
geldiği zirve noktasıdır.
Bir önceki yazımızda “Zirveye bir adım kala” başlığıyla teşkilatın
“Sendikal hareketin hareket kabiliyeti ve arazide yol alabilme yeteneği, dinamik yapısı”dan söz etmiştim. İşte bu kabiliyet ve arazide
yol alabilme yeteneği sendikamızı Türkiye’nin en büyük sendikası
yapmıştır.
Bilindiği üzere, sendikal hareket, öncelikle bir saha hareketidir.
Sahada varoluşunuz, yani hedef kitleniz olan işçilerle birebir muhataplığınız, onlara gösterdiğiniz ihtimam, ve onların size gösterdiği güvenle yol almanız mümkündür. Örgütlü küçük bir topluluk,
örgütsüz dev yığınlardan daha fazla ses getirir, hak talep eder ve
sonuç alır. Bu gerçek sendikal bilincin oluşmasında temel etkendir.
Bu bilinçle başlatılan mücadelenin nihai hedefi; örgütsüz hiçbir işyeri kalmamasıdır.
Biz HİZMET-İŞ sendikası olarak, örgütlülük bilincini sürekli zinde
tutarak, zirve hedefimizi gerçekleştirmek için bu anlayışla müca-

delemizi sürdürdük. Hiçbir Konfederasyon ve Sendikanın cesaret
edemediği Taşeron İşçilerin örgütlenmesine öncülük ettik, yılmadık, çabaladık, terledik ve sonuç aldık.
Taşeron işyerlerinde örgütlenmenin neredeyse imkansız bir hayal
kabul edildiği şartlarda, asla azmimizi kaybetmedik. En ücra köşedeki taşeron işçisi bizi bekliyor diye inandık ve ona ulaştık. Çünkü
sendikamızın 40 yıllık bilgi ve birikimi bize öncelikle mücadeleden
yılmamayı, dirençli olmayı, asla yolu terketmemeyi öğretmiştir.
Onun içindir ki, 40. Yılda Türkiye Zirvesindeki yerimizi tahkim ettik,
daha da sağlamlaştırdık.
Teşkilatların organları olan, yaşayan bir varlık olduğunu biliyoruz.
Ülkemizin her bucağında var olan Sendikamızın her bir teşkilat birimi sorumluluklarını ihmal etmeden, verilen görevlerin yanı sıra,
bölgesel ve yerel gerçeklere uygun yapılanmalarıyla teşkilatımızı
güçlendirmişler ve zirveye taşınmamızda etkin rol almışlardır.
Biz, bu başarılarımızla daha fazla sorumluluk almamız gerektiğini
biliyoruz. Geldiğimiz yerde sabit kalmak ve örgütsüz tüm işyerlerini
de teşkilatımıza dahil etmek öncelikli hedeflerimizdendir. Zaten
sendikaların en temel varlık nedenlerinden birisi teşkilatlanma ve
bunu sürekli hale getirmektir. Teşkilat ağımız ne kadar güçlü ve
yaygın olursa, taleplerimizi o derece güçlü bir şekilde haykırır ve
karşılık buluruz. Bu gerçeğin bilincinde olarak, kırk yıl önce birlik
ve beraberlik bilinciyle başladığımız yürüyüşümüz daha da güçlü
olarak geleceğe doğru yol alacaktır.
Diğer taraftan… Hayatın değişkenliği ve çeşitliliği içerisinde, yeni
sorunlara karşı yeni çözümler üretirken, 40 yıl sonrasının yol haritasının da bu günlerden çizildiğinin farkında olmalıyız. Ve bu
anlayışla, adımlarımızı sağlam, sağlıklı, aynı hedefe doğru atmak
durumundayız.
Bizi bu günlere getiren en önemli amil: Birlik, beraberlik ve yılmadan mücadele etmektir. Yarınlara da bu anlayışla gideceğiz. Haklarımız için emek ve alınteri sarfetmek, “önce insan” olduğumuzu
unutmamakla başlar.
Bu bilinçle nice 40 yıllara hep birlikte…

Hepİmİz yastayız,
Kudüs İçİn ayaktayız!

YÖNETİM

İYİ BİR YÖNETİCİ İSENİZ!
•
•
•
•
•
•
•
•

Kurumunuzun tarihini, değerlerini, hedeflerini, misyonunu temsil ettiğinizin farkındasınız !
Kurumunuzda çalışanlara karşı karşı açık tavırlı, pozitif yaklaşımlı ve mesafesizsiniz.
Katı ve mekanik bir “görev” adamı değil, esnek, insanî derinliği olan bir lidersiniz.
Kurumunuzda yapılan hataların üzerine gitmek ve suçlu arama yerine, rehberlik yaparak hasarı onarmayı ve hatasız bir çalışma düzenini prensip edinmişsinizdir.   
Bütün şartlarda en büyük sorumluluğun üzerinizde olduğunu ve doğru karar almanız gerektiğini biliyorsunuzdur.
Çalışma ekibinize karşı hiçbir ayırım yapmadan yaklaşıyorsunuz ve güven veriyorsunuzdur.
İletişime, eleştiriye, öneriye açık ve ekibinizi de bu yönde teşvik ediyorsunuzdur.
Çalışma ekibiniz size korkuyla değil saygıyla yaklaşıyor, temsil ettiğiniz kurumun korku duvarlarıyla
değil, saygı ve sevgiyle var olduğuna inanmışsınızdır.

ÜYELERİMİZDEN / OKURLARIMIZDAN

Uğrunda Can Verdiğim
Bu Yer Benim Vatanım
Ben, On üç yaşındaydım. Çocuk demeyin
sakın darılırım, kocaman adamdım bildiğiniz. Öyle ya; babam cephede şehit olalı
bir seneyi geçmişti ve artık evin erkeği bendim. Hep duyardık cepheye adam lazım,
düşman bir olmuş üzerimize çullanmakta.
Gecesinde dedim anama; "ana ben Çanakkale'ye gidicem".. Hiç bir şey demedi,
demedi ya gözüne bulutlar oturdu kaldı
gördüm. Ağlamadı ama! Öyle ya konu vatansa, zaman gözyaşı dökecek zaman değildi. Sessizce çıkınımı hazırladı geceden. O
uyudum sandı, ama ben gördüm, dua etti
sabaha kadar ve başı secdeye indi sayamadığım kadar. Sabahına kaldırdı beni, o son
kez duyduğum mis kokulu kızarmış ekmek
kokusu evi sarmıştı. Nereden buldu bilmem
1 yumurta, az peynir ile kahvaltımı ettirdi.
Eli hep başımda, okşuyor, arada bir eğilip
derin derin kokluyordu başımı. Sonra, sonra kalktım, "anam dedim yola koyulma vakti, gayrı gideyim ben". O da kalktı sessizce.
Belime uzun beyaz bir kuşak sardı, köşeye
koyduğu çıkınımı aldı elime tutuşturdu. Elini öptüm, "hakkını helal et ana" dedim, "ne
hakkım varsa helaldir oğul" dedi. Sarıldı,
bağrına bastı. Sımsıkı, sımsıcak.. Son bir kez
baktım gözlerine, işte o an anamın gözlerinde gördüm bu milletin yıkılamayacağını.
Elinde tuttuğu bir tas suyu döktü ardımdan.
Toprak ıslandı, kokusu taa burnuma geldi.
Ne de güzel koktu o gün mübarek.
Katıldığım kafile ile 2 gün sürdü cepheye
varmamız. O iki günde arkadaşta edindim
üstelik. Gördüm ki ben tek değildim. Benim
gibi koca koca adamlar, analarını, kardaşlarını, evlerini bırakmış babaları gibi vatan
savunmaya talip olmuş, yola düşmüşler.

Kadın Olmak…
“Kadın insandır, erkek insanoğlu…” diyor
üstad Neşet Ertaş. Biraz düşününce üzerinde, bu söze hak vermeden geçemiyorsunuz. Çünkü;
Kadın, toplumun yapı taşıdır, çekirdeğidir,
özüdür...
Kadın, toplumun harcıdır, birleştirir, bir arada tutar...
Kadın annedir. Anne ise aşçı, hasta bakıcı,
hemşire, doktor, öğretmen, temizlikçi, kreş
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Şimdi sizi üzüyor belki yazdıklarım, ama
inanın biz güle oynaya geldik o iki günlük
yolu. Birliğimize götürdüler bizi grup grup.
Komutanın yüzünde savaşmanın ve yokluğun yorgunluğu, başımızı okşadı birer birer.
"Siz" dedi, "bu vatanın evlatları; bu yolda
dönmekte var, dönmemekte. Ya gazi olacağız ya şehit, ama asla tarih bizleri unutmayacak. Bu milletin dünyaya karşı zaferini
nesiller nesillere aktaracak. O gün gelecek
ki, şimdi düşman diye üzerimize çullananlar bile bizi saygıyla anacak. Hak birdir,
doğru birdir. Biz Hak'kın yanındayız, vatanımızı savunarak da doğru yoldayız. Allah'ta
bizimledir. Allah göğsünüzde imanınızı ve
vatan sevginizi daim etsin, Allah gazanızı
mübarek eylesin. Allah vatanımıza milletimize zeval vermesin. Bu vatan, bu millet
size minnettardır"
İçimizde yanan vatan aşkı iyice alevlenmişti
bu konuşmayla. Oradan kimimizi cephe gerisine görevlendirirken, kimimizi de savunma hattına, siperlere gönderdiler. Baktım
komutan beni arkada bırakma niyetinde,
dikildim "Ben" dedim "komutanım, ben
bu vatan için savaşmaya geldim. Savunma
hattında olmak isterim" Komutan baktı
yüzüme, baktı gözüme anladı kararlılığımı.
"Tamam" dedi "Bu yiğide de verin tüfeğinin,
götürün Ahmet Çavuş'un siperine" Bir tüfek
verdiler boyumca, bir avuçta mermi. Götürdüler gece yarısı görev yerime. Garip bir
şekilde sessizdi her yer. Hani sorsalar kimse savaşta olduğumuza inanmaz o dakika.
Beni Ahmet Çavuş dedikleri, yüzü gözü barut isine bulanmış, ama bembeyaz dişleri
ile kocaman gülümseyen komutana teslim
ettiler. "Hoş geldin yiğidim" dedi, "demek
bize omuz vermeye, sırtımıza dayanak olmaya, bizimle kader birliği etmeye geldin.
Görün bre gardaşlar, analar ne yiğitler doğuruyor. Yıkabilir mi şu ötemizdeki küffar
öğretmeni, arkadaş, kardeş, sırdaştır…
Sığınılan limandır, teselli edendir. Ağlamak
için, dinlenmek için, sevdiğini ve sevildiğini
hissetmek için başını omzuna koyduğun
annedir, abladır, kız kardeştir, eştir, arkadaştır, komşudur kadın...
"Kadın eli değmiş gibi" denilen bir lezzettir
kimi zaman ya da temizlik ve huzur veren
bir düzen ve güven hissidir bazen de...
Bazen okul olur kadın, bazen sıcak bir
yuva... Bazen anne olmadan "ana" olur
kimsesizlere, bazen anne yarısı olur "teyze"
namıyla... "Anne sıcaklığı" denen şey, hiçbir
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bu milleti.? "Çok sevdim Ahmet Çavuş'u,
ve siperlerdeki tüm abilerimi, kardeşlerimi.
Nasıl da sevgiyle bakıyorlardı bana, tıpkı
anam gibi…
Hani yanarım yanarım, çok savaşamadığıma yanarım. O gecenin sabahında taarruza
geçti düşman askeri. Siper sanki alev aldı
düşmanın üzerine yağdı. Ahmet Çavuş o
gür sesiyle; "Vurun yiğitlerim, düşmanı geçirmeyin ardımıza. Bu siper namusumuz,
halel getirmeyin sakın ha! " Halel getirmedik evelallah, ama önce süngüsünü takıp,
yaklaşan düşmana hücum eden Ahmet Çavuş'umu gördüm. Üç düşmanı hak ettikten
sonra, pis bir kurşunla düştü kaldı. Sonra
bir diğer abim onun yanı başına. Ben de fırladım siperden, sonra göğsümde bir sızı…
Dizlerim boşaldı, düşüverdim toprağa. Ahmet Çavuş'umla yüz yüze kaldık. Nasıl da
nurluydu yüzü Ya Rab'bim. Yüzünde bir gülümseme, sanki bana bakar gibi. Göğsümden vurulmuştum. Toprağı ıslattı kanımız.
Kokusu taa burnuma geldi, ne güzel kokuyordu mübarek...
Çoğumuza, anamızın o belimize kuşak diye
sardığı kefen bile nasip olmadı. Öylece,
şehit elbiselerimizle girdik toprağa. Ayrılırken anamız nasıl bastıysa biz bağrına, bu
mis kokan toprakta öyle bastı bizi bağrına.
Bugün siz bu aziz topraklara geldiğiniz de
şu dediklerimi hatırlayın. O karşı yamaçta
yazıp duran "DUR YOLCU" boşuna değildir.
Ben binlerce hikâyesinden biriyim bu toprakların. Bastığın toprağı iyi tanı, düşün biz
ne şartlarda kurtardık bu vatanı.
Ben on üç yaşındayım, senin atanım. Uğrunda can verdiğim bu yer benim vatanım...
Çanakkale Şehitleri'nin Anısına…
Murat AYDIN
ısı ve sıcaklık kavramıyla açıklanamaz işte
bu yüzden.
"Ana gibi yar olan”; olsa olsa yine ya abladır ya teyze ya da tüm kimsesizlere kucağını
açıp, "Bütün annesiz çocukların annesi olabilseydim..." diyen güzel gönüllü bir melektir bu dünyada yaşayan...
Velhasılı kelâm... Doğduğumuz, doyduğumuz, sevdiğimiz, sevildiğimizdir kadın...
***
Kadın denildiğinde pek çok kavram gelir
akla; önce insan… Sonra kız evlat, anne,
abla, kız kardeş, teyze, hala, eş, gelin, kayın-

valide, anneanne, babaanne, nine, komşu
teyze, hanım abla,… denildiğinde de yine
işin öznesi kadındır.
Bazen “ev hanımı”, bazen “çalışan kadın”dır ama aslında çalışan kadınken de ev
hanımı, ev hanımı iken de çalışan kadındır
aslında kadın… Bir yandan eşine, evlatlarına bakar ama bir yandan da evlat olarak
kendi anne-babasının ve hatta eşinin anne-babasının evini de kollar, gözetir, hepsine yetişmeye çalışır kadın… Hatta bazen
komşusu evde olmayınca komşu çocuğuna
bile açar kapısını, onun da karnını doyurur
kadın… Eşinin gömleğinin düğmesinden
ve yarın ne giyeceğinden, çocuğunun ödevlerine; ne yemek pişeceğinden, yapılacak
meyve-sebze alışverişine ve eksik listesinin
hazırlanmasına; belki yatırılacak faturalardan, evde yapılacak değişikliklere; yıkanacak-ütülenecek çamaşırlardan, geçmiş
olsuna-taziyeye-hayırlı olsuna gidilecek ev
ziyaretlerinin ayarlanmasına; yıkanacakütülenecek çamaşırlardan, evin temizliğine
kadar uzanır kadının sorumluluk alanı ve
listesi. Durun, bu daha kolay olanı!... Hele
bir de iş hayatını eklerseniz bu listeye, gün
yine 24 saattir ama yine bu işler ya olacak
ya olacaktır, yoktur bunun başka yolu.
“Ev hanımı- İş kadını- Annelik” ana üçgeninde zorlu bir hayat süreci yaşar kadın ve bu
üçlü rol karmaşası içine sıkışan kadın kim
bilir daha neler neler yaşar?... Tüm bedeni yorgunlukların yanında, yaşanan gönül
yorgunluğu, psikolojik ve zihni yoğunluk ile
özellikle çocuklara yeterince vakit ayıramamanın verdiği vicdan azabı ve pişmanlıkla

Uşak’lı Üyemizden
“Sandıktaki Not” kitabı..
Sendikamız HİZMET-İŞ’in Uşak Şubesi’ne
bağlı işyerlerinden Uşak Ağız Diş Sağlığı
Merkezinde Temizlik işçisi olarak görev yapan üyemiz Emran KOYUNCU, yayınladığı
“SANDIKTAKİ NOT” isimli öykü kitabıyla, yayın dünyasına güzel bir eser sundu.
Hayatın içinden damıtılmış öykülerle yaşamı anlamlandıran Koyuncu, oldukça geniş
ve zevkli tasvirlerle okuyucuyu kitaptan koparmıyor. Kitap Kumpanyası yayınevince
oldukça özenle hazırlanmış kitaptan anekdot şeklinde alıntılar:
“Hayatı akışına bırakmak mücadeleyi bırakmak değildi. Alışmayacaktık belki. Ama bu
ayrılığa katlanacaktık.”

da baş etmek zorunda olması, kadınların
yaşadığı en büyük problemlerdendir. Kendisine biçilmiş pek çok toplumsal rol ve bu
rollerin getirdiği sorumluluklar arasında kadın, derinlerde bir yerlerde kendini arıyor,
kendisini ve hayatı sorguluyor, “Beni duyan,
anlayan var mı?...” diye sessiz çığlıklar atıyor
da, kimsenin haberi yok belki de
Erkeğin çalışması ile kadının çalışması arasındaki fark, erkeğin eve gelince dinlenebiliyor olması; çalışan kadının ise, büyük bir
hız ve telaşla mutfağa yemek yapmaya ya
da evin diğer işlerine başlayacak olması.
Çalışan kadın olmanın getirdiği “güne ve
hayata yetememe- yetişememe” sıkıntısının yanı sıra, işyerinde mobbing uygulanan
(bir nevi psikolojik baskı, rahatsız edilme,
yıldırma politikalarına maruz kalan) kadınlar var. Aslında toplum genelinde, örneğin
trafikte de kadını sıkıştırmaya çalışma, korna çalma, rahatsız etme gibi uygunsuz davranışlar gözlemlenebiliyor. Farklı mizaçta,
farklı yapıda, farklı hızda, farklı öncelikler ve
beklentilerde,… olan kadın ve erkek cinsinin karakteristik özellikleri göz ardı edilerek;
standart ve ortak özellikler taşıyan “yeni bir
cins” empoze ediliyor belki de toplum ve
bireyin bilinçaltına.
Kadın, bir yandan toplumun istediği- beklediği (iyi eş, iyi anne, iyi evlat, iyi komşu,
başarılı ve kariyer yapan iş kadını, maharetli-hünerli ev hanımı,…) kadın olmaya
çalışırken; bir yandan da modernizmin dayattığı kadın prototipi dikilir kadının karşısına. İllaki çalışan, kendi ayakları üzerinde
“Anneler ve kızları. Konuşsalar anlaşamayacakları hiçbir konu yoktu. Fakat anlatamayacaklardı. O yüzden susmuşlardı.”

durduğu ve kariyerine engel olacağı için
evlenmesine ve çocuk doğurmasına bile
belki gerek olmayan, dış görünüş itibariyle
de çok güzel, alımlı, bakımlı, cazibeli bir kadın portresi önümüze koyar modernizm ve
onun güdümündeki medya… Reklamların
ilk ve öncelikli hedef kitlesi kadın olduğu
gibi, -ürünle alakası olsun ya da olmasınreklamda gördüğünüz de yine kadın oluyor.
Oysaki kadın, dişiliğiyle değil, kişiliğiyle kadındır. Aynı zamanda ilginç olan; kadının,
geçmişte bağda, bahçede, tarlada, mutfağında, tandırında,… tam da üretimin merkezindeyken, bugün günümüzde tüketimin
merkezinde olması…
Son olarak; kadınıyla, erkeğiyle hayat ancak
bir bütün oluyor. Tıpkı bir elmanın iki yarısı
gibi… Allah, insanı iki ayrı cins olarak yaratmış ki, bu birlikten muhabbet hasıl olsun ve
hayat, nesiller boyu devam etsin. Üstünlük,
ne kadın, ne erkek olmakta; üstünlük yalnızca takvada, Allah’a kullukta… Hem, Rum
Suresi, 21.ayette ne buyuruyor Rabbimiz;
“Kendilerinde sükunet bulup, huzura eresiniz diye kendi cinsinizden eşler yaratıp, aranızda sevgi ve merhameti var etmesi, O’nun
varlığının delillerindendir. Bunda elbette ki,
düşünenler için ibretler vardır…” O halde,
insan ve insanoğullarına (kadın ve erkek
cinsine) düşen; çekişmeyi, rekabeti, anlaşmazlığı artırmak yerine, ayette geçtiği üzere, sevgi, muhabbet ve merhameti aramak
ve çoğaltmak olmalı…
Sultan Yılmaz Karadağ
Kul, evlat, eş, anne, ev hanımı, Radyo programcısı, yazmaya çalışan bir(/i) yazar
Kendinizden parçalar bulacağınız, oldukça
sıcak, duygulu Sandıktaki Not'u okumanız
dileğiyle..

“Geçmişinizi unutamazsınız. Umudunuz ve
hayalleriniz geçmişinizle alakalıdır. Gerekli
olan biraz cesarettir.”
“Çocukluğumuz en değerli hazinemizmiş
ve o yaşlardaki tek ihtiyaç ‘sevgi, sevmek ve
sevilmek’. Vicdanlı olabilmek ise hayatımız
boyu taşıyacağımız bir duygu.”
“Bazen bir dokunuş dünyalara bedeldir. Sadece sevginize ihtiyacı olan. Bu; bir kedi, bir
köpek bile olsa.”
Gençlere öğüt mahiyetinde bir tavsiye: “Hayatınıza yön veremezsiniz ama kalıcı bir iz
bırakabilirsiniz. Sizi hayata bağlayan sebepleriniz varsa onlar en değerli hazinenizdir. “
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ÜYELERİMİZDEN / OKURLARIMIZDAN

Önce İnsan Önce Emek
Vesselam
Umuttur insanın ekmeği aşı
Umutsuz göz görmez doğan güneşi
Saygıdır sevgidir bu işin başı
Önce insan önce emek vesselam
İnsanı yaşat ki devlet yaşasın sözü

Gitmek ve Kalmak

Kefe

Gitmek bahane istemez

Rabbimizden hayırlısını isteriz
Olmayınca isyanı. feryat ederiz
Konuşmaya gelince inandık deriz
Acaba terazinin hangi kefesindeyiz

Bir bavul ister
Üst üste biriken kırgınlıklardan,
Hatta bazen, inkâr edilmiş avuntulardan...
Gitmek bahane istemez
Kalmak istemediğin zaman

Özetliyor bize meselenin özünü

Sadece bavulla değil, bomboş da gider-

Olmasın adaletsizlik ve de sömürü

sin

Önce insan önce emek vesselam
Kalmak...
Emeğe saygılı olmak vefa borcumuz

Ama kalmak, bir bahane ister

İslam ve Türklük tür bizim harcımız

Sıcak bir el, sevgi dolu bir bakış, sevimli

Bilek gücü alın teri tek kazancımız

yalanlar

Önce insan önce emek vesselam

Duyduğun, inanmadığın 'seni seviyorum'

Hoşgörü tebessüm insani haldir
Güzel söz diyalog dildeki baldır
Konuşarak çözülmeyen sorun var mıdır?
Önce insan önce emek vesselam
İnsan ve emektir önceliğimiz

cümleleri

Adam Gibi Sevmek
Sevmekti mesele;
Nedensiz sebebsiz,

Bu mantıkla gelişecek ülkemiz

Ferhat'casına, Mecnun'casına,

Güçlü ekonomi ve sanayimiz

Yunus'casına,

Önce insan önce emek vesselam

Adamcasına,
İnsancasına,

Mahkeme yasa ve de hakimden

Yusuf'a, Züleyha

İnsan rahat olmalı önce vicdanen

Züleyha'ya, Yusuf olurcasına

Saygı sevgi anlayış çok mu zor bilmem

Mesele seve/bilmekti,

Önce insan önce emek vesselam

Kanarcasına, yanarcasına

Yaratılanların en şereflisidir insan
Öyle demiyor mu? Yüce yaradan
Emek ve emekçiye saygı en baştan
Önce insan önce emek vesselam
Adım Erdinç Edirneliyim efendim
İşçi bir ailede doğdum bende işçiyim
Sürç-ü lisan etti isem özür dilerim

Kuyuda, çölde, dergahta bulurcasına
Ateşe su, suya ateş ol/urcasına
Ele kör, sevdaya kul ol/maktı
Yüreğe, yürek ver/mekti
Göz/e göz ol/maktı
Ateşe k/öz ol/maktı
Ben/lerin, sen/lerin için/de
Asıl mesele biz ol/maktı

Önce insan önce emek vesselam

Aşk ile vesselam...

Erdinç Engin

Hatice EREN

Edirne İl Başkanlığı

Manisa/Soma Devlet Hastanesi

Gençlik Komite Başkanı

Temizlik Personeli
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Söze başlarken besmele ile başlarız
Hayır, hasene , bağışla devam ederiz
Dünyalık mala, mülke bağlarız
Acaba terazinin hangi kefesindeyiz
Odada seccade yerden kalkmaz
Esbabı dirsekten aşağı inmez
Takunyanın yaşı kurumaz
Acaba terazinin hangi kefesindeyiz
Namazı kerahattan kurtulmaz
Sünnetin yanından geçmez
Muhasebeden hiç vazgeçmez
Acaba terazinin hangi kefesindeyiz
Osman Akkuş
HİZMET-İŞ Genel Merkez personeli

Orhan KARARTI / Hizmet-İş Sendikası Kırıkkale Şubesi Kültür-Sanat Komite Başkanı

Mustafa YİĞİT / Hizmet-İş Sendikası İstanbul 7 Nolu Şube Kültür-Sanat Komite Başkan Yardımcısı
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Kareler
Tarihimizden

İlk Toplu İş Sözleşmem
iz

1980

Hüseyin TANRIVERDİ

Hizmet-İş Sendikası Kurucu ve Onursal Genel Başkanı

SENDİKAL
MÜCADELENİN
KIRK YILI..
40 Yıl…
Kırık yılın ayrı bir önemi vardır. Kırk ifadesi edebiyatımızda ve halk
dilinde birçok, sayısız veya daha çok anlamlarını ifade etmek için
kullanılır. Bir kahvenin kırk yıl hatırı vardır, katranı kırk yıl kaynatsan
olmaz şeker, bana bir harf öğretenin kırk yıl kölesi olurum gibi birçok söz vardır. Kırk’ın anlamı ve önemi işte buradan gelmektedir.
Birçok kelime ve cümle kurarak anlatmaya çalışmak yerine “kırk”
kelimesi ile neyi anlatmaya çalıştığımı bir çırpıda ifade ederiz.
Hizmet-iş Sendikası geçtiğimiz 24 Ocak günü 40. Yılını kutladı. Kutlama etkinlikleri çerçevesinde hazırlanan slayt gösterisini izlerken
hem 40 yıl geriye gittim, hemde 40 yıllık süreç içinde 23 yılımı geçirdiğim bölümde sendika genel başkanlığı dönemimde Türkiye
ve dünyada yaşanan önemli olaylar gözümün önünden bir başka
slayt gibi geçti.
1979 Ocağında Türkiye sağ-sol çatışmasının en alevli günleri yaşıyordu. Bölgemizde İran-Irak savaşının ayak sesleri geliyordu.
Humeyni ve Saddam savaş tamtamlarını çalmaya başlamıştı. Filistin-İsrail çatışması şiddetleniyor, İsrail’in zulümleri artıyordu.
Ortadoğu’da hava giderek ısınıyordu. Dünyada ise SSCB ve ABD
silahlanma yarışının yanında bloklar arası gerilim vardı.
1980’de Türkiye’de ihtilal oldu. Siyasiler tutuklandı. Partiler, sendikalar ve dernekler kapatıldı. Sokağa çıkma yasakları başladı. Gaz
ve benzin yoklukları, kömür karneleri gündemimizdi. Sendikaların
mal varlıklarına el kondu. Binlerce sendikacı tutuklandı, gözaltına
alındı. İran-Irak savaşı ekonomimizi derinden etkiledi. Ticaretimiz
en alt seviyelere düştü.
Yıl 2018…
Türkiye, 3 Kasım 2002’de tek başına iktidarı yakalayan Ak Parti ile
ekonomi, güvenlik, sağlık ve ulaşım gibi temel konulardaki problemler ortadan kaldırıldı yada sorunlar en az seviyeye indirildi.
Milletimizin kahir ekseriyetinin desteği ile yaklaşık 16 yıl tek başına
iktidar olması, siyasi ve ekonomik istikrarı sağladı. Bunun neticesinde de Türkiye çok önemli basamakları atladı. Bölgesinde ve
dünyada lider ülke konumuna yükseldi.

Ancak Türkiye kendi dinamiklerinden bağımsız olarak dışarda gelişen olaylar nedeniyle birçok defa badireler atlattı. Bu dönemde
kapatma davaları, darbe girişimleri gibi büyük olaylar nedeniyle
olması gereken-hedeflenen-seviye halen tutturulamadı.
1979’da İran-Irak geriliminden daha büyük ve sarsıcı bir şekilde
Irak’ın İşgali ve Suriye iç savaşı yaşanıyor. Filistin konusu kangren
halini aldı. Güney sınırımızda artık Suriye ve Irak değil ABD ve Rusya konuşlanmış durumdadır. Soğuk savaşın sona ermesine, duvarların yıkılmasına rağmen dünyadaki kutuplaşma sona ermemiş
aksine yeni kutuplar yeni eksenler oluşmuştur.
Hizmet-İş’in geride bıraktığı 40 yıla Türkiye açısından baktığımızda
darbelerin ve bölgesel çatışmaların hala devam ettiğini görüyoruz.
Yani bu ülke hiçbir zaman rahat bırakılmadı.
Efendim küçücük Norveç, İsveç, İsviçre, Hollanda bizden daha çok
milli gelire, daha iyi eğitim standartlarına sahip, bizden daha örgütlü toplumlar. Biz niye yapamıyoruz diye hayıflananları görüyorum.
Sorarım onlara bu adı geçen ülkeler hiç istiklal mücadelesi verdi
mi? Son elli yıl içinde her 10-15 senede bir darbeler ile siyasi hayat
kesintiye uğradı mı? Terörle bu kadar boğuştu mu? Terörü alt etmek için kaynaklarını kullandı mı ?
Dünya üzerindeki emperyal güçler çok iyi biliyor ki Türkiye eğer başındaki belaları def ederse, ayaklarındaki prangalardan kurtulursa
dünyadaki en büyük ama en adil güç olacaktır. Ve bu yüzden bizi
engellemeye çalışıyorlar. Ama “artık uyuyan dev uyandı”. Afrinden
Kandile kadar olan alandaki terör ve şer yuvaları dağıtılacak, bölgemize huzur ve güvenlik hakim olacaktır.
Türkiye de Hizmet-İş Sendikası gibi büyüyecektir. Hizmet-İş Sendikası nasıl işçilerin hür iradelerinin tahakküm altına alınmadığı işveren baskılarının olmadığı zeminlerde gelişiyorsa, Türkiye de huzur
ve güven ortamında 2023, 2053 ve 2071 hedeflerine koşacaktır.
Nice kırk yıllara…
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VEFAT

Sivas Belediyesi Özbelsan A.Ş’de çalışan üyemiz Mehmet Fatih ARPA
ve Necmettin ARPA'nın babaları,

Ös Sağlık-İş Sendikası Genel Başkanı eski Genel Sekreterimiz Devlet
SERT’in annesi,

Sivas Belediyesi Özbelsan A.Ş’de çalışan üyemiz Mehmet ÖZDEMİR'in
babası,

Öz Güven Sen Genel Başkanı Ömer YILMAZ’ın kayınbiraderi,

Sivas Belediyesi Özbelsan A.Ş’de çalışan üyemiz Halit TAŞDEMİR'in
babası,

Muş Şube Başkanımız Yaşar KALIR’ın kayınbiraderi,
Ordu Şube Başkanımız Nevzat ACU’nun babası ile kayınpederi,

Sivas Belediyesi Özbelsan A.Ş’de çalışan üyemiz Haluk AKTI'nın babası,

Van Şube Sekreterimiz Fatih AKDENİZ'in dayısının Eşi,

Sivas Belediyesi Özbelsan A.Ş’de çalışan üyemiz Turan NAÇAR'ın
babası,

Altındağ Belediyesi İşyeri Sendika Baştemsilcimiz Bülent ÖZDEMİR,

Malatya Şubemizden üyemiz Bayram ÇOLAKLI,

Ankara 1 No’lu Şubemizin eski başkanlarından İsa ULU’nun annesi,

İskenderun Şubemiz Mali Sekreteri Ergün UZGAŞ’ın babası,

Genel Merkez Çalışanımız Osman AKKUŞ’un amcası,

Öz Güven Sen Genel Başkanı Ömer YILMAZ’ın kayınbiraderi,

Genel merkez Çalışanımız Serpil YILDIZ’ın annesi,

Muş Şube Başkanımız Yaşar KALIR’ın kayınbiraderi,

Genel Merkez Çalışanımız Ferda ORTAKÇI’nın anneannesi,

Ordu Şube Başkanımız Nevzat ACU’nun babası ile kayınpederi,

Genel Merkez Engelliler Komitesi Başkanı Hanifi KARADAĞ’ın babası,

Van Şube Sekreterimiz Fatih AKDENİZ'in dayısının Eşi,

Konya Şube Personelimiz Mehmet Emin TEZCAN’ın annesi,

Altındağ Belediyesi İşyeri Sendika Baştemsilcimiz Bülent ÖZDEMİR,

Konya Şube Personelimiz Ahmet Kesikhalı’nın babaannesi,

Ankara 1 No’lu Şubemizin eski başkanlarından İsa ULU’nun annesi,

Sendikamız Sağlık Danışmanı Ali ALHAN’ın yeğeni vatani görevini
yaparken şehit olmuştur,

Genel Merkez Çalışanımız Osman AKKUŞ’un amcası,

Sivas Belediyesi Özbelsan A.Ş’de çalışan üyemiz Ahmet OKUTUR’un
annesi,
Sivas Belediyesi Özbelsan A.Ş’de çalışan üyemiz Metin ÖNAL’ın abisi,
Sivas Belediyesi Özbelsan A.Ş’de çalışan üyemiz Yılmaz DANIŞMAN’ın
annesi,
Sivas Belediyesi Özbelsan A.Ş’de çalışan üyemiz İsa KAYA’nın babası,
Sivas Belediyesi Özbelsan A.Ş’de çalışan üyemiz Mehmet Fatih
ARPA’nın babası,
Sivas Belediyesi Özbelsan A.Ş’de çalışan üyemiz Necmettin ARPA’nın
babası,
Sivas Belediyesi Özbelsan A.Ş’de çalışan üyemiz Mehmet Özdemir’in
babası,
Sivas Belediyesi Özbelsan A.Ş’de çalışan üyemiz Halil TAŞDEMİR’in
babası,
Sivas Belediyesi Özbelsan A.Ş’de çalışan üyemiz Haluk AKTI’nın babası,
Sivas Belediyesi Özbelsan A.Ş’de çalışan üyemiz Turan NAÇAR’ın
annesi,
Sivas Belediyesi Özbelsan A.Ş’de çalışan üyemiz Ahmet OKUTUR'un
annesi,
Sivas Belediyesi Özbelsan A.Ş’de çalışan üyemiz Metin ÖNAL'ın abisi,

Genel merkez Çalışanımız Serpil YILDIZ’ın annesi,
Genel Merkez Çalışanımız Ferda ORTAKÇI’nın anneannesi,
Genel Merkez Engelliler Komitesi Başkanı Hanifi KARADAĞ’ın babası,
Konya Şube Personelimiz Mehmet Emin TEZCAN’ın annesi,
Konya Şube Personelimiz Ahmet Kesikhalı’nın babaannesi,
Sendikamız Sağlık Danışmanı Ali ALHAN’ın yeğeni vatani görevini
yaparken şehit olmuştur,
Vefat etmişlerdir. Merhum ve merhumelere Cenab-ı Allah’tan rahmet,
yakınlarına, sevenlerine ve camiamıza sabır ve baş sağlığı dileriz.

GEÇMİŞ OLSUN
Genel Başkan Danışmanımız İbrahim GÜLEŞ'e
geçirmiş olduğu ameliyat nedeniyle geçmiş olsun der, şifalar dileriz.

TEBRİK
Genel Merkez Muhasebe Servisimizden Yasemin CEYLAN
evlenmiştir, tebrik eder mutluluklar dileriz.

DOĞUM

Sivas Belediyesi Özbelsan A.Ş’de çalışan üyemiz Yılmaz DANIŞMAN'ın
annesi,

Sendikamız Hukuk Müşavirlerinden Kadir Zorlu’nun çocuğu,

Sivas Belediyesi Özbelsan A.Ş’de çalışan üyemiz İsa KAYA'nın babası,

HİZMET-İŞ SENDİKASI GENEL YÖNETİM KURULU

dünyaya gelmiştir, uzun ve sağlıklı yıllar dileriz.

KİTAP

Zübeyİr Yetİk

Geçmİşten
Notlar

Yazılı tarihi oluşturan önemli kaynaklardan birisi hâtıratlardır. Osmanlı’nın son dönemi ve Cumhuriyetin ilk
dönemlerine kadar yoğun olarak siyasiler, devlet adamları, ilim, sanat ve kültür adamları ile çeşitli toplumsal
örgütlenmelerde yer almış yöneticilerin, kesintisiz olarak sürdürdüğü “hatıra yazma” geleneği ne yazık ki yok
denecek kadar azaldı. Bugünü yarına bağlayan “hatırat”
damarımız neredeyse tıkanmakla karşı karşıya.
Yarına not düşmek isteyen, bugünü yarına doğru aktarmak isteyen her sorumlu insanın yerine getirmesi
gereken bir borçtur hâtırat yazmak. Hatırat sahibinin
elinin kalem tutması gerekmiyor. “Sözlü tarih” denilen,
anlatarak da yazıya geçirilebilecek önemli bir tarih kaynağıdır hâtırat.
Önemli kültür ve düşünce adamlarından olan Zübeyir
Yetik Bey’in GEÇMİŞTEN NOTLAR isimli hâtıratı, bu
anlamda yaşadığı zaman diliminde birçok olaya şahit olmuş, bizzat bulunmuş, müdahil olmuş birisi
olarak önümüze önemli malzemeler koyuyor. HAK-İŞ
Konfederasyonu’nun kurucu sendikalarından olan 1976
yılında ÖZ METAL-İŞ Sendikası’nın Genel Başkanlığını
yapmış, HAK-İŞ’te erken dönemde Genel Sekreterlik
görevinde bulunmuş, MEMUR-SEN ve BEM BİR-SEN’de
Genel Başkanlık yapmış bir sendikacı ve düşünce adamı olan Zübeyir Yetik’in hatıraları HAK-İŞ’in kuruluş yıllarına önemli ışık tutuyor. Bizzat yaşadıklarını oldukça
akıcı ve mesaj verici bir üslupla anlatan Zübeyir Yetik’in
GEÇMİŞTEN NOTLAR’ı, yaklaşık 50 yıllık toplumsal olay-

lara önemli bir bakış açısıyla mercek tutuyor. Siyasi
analizlerden, Sendikal mücadeleye, bürokrasiye kadar
süzgeçten geçirilmiş notlarla Zübeyir Yetik önemli hatıralarını ukuyucuyla paylaşıyor.  Ülkemizin önemli fikir,
edebiyat, kültür ve sanat adamlarıyla da dostlukları,
beraberlikleri olan Yetik, onların da isimlerini ve yaşadıklarını anlattığı hatıraları mutlaka okunmalı.
Hatıralarının sonlarına doğru , tam da hatıra kavramıyla
örtüşecek “geçmişe hasret” ara başlığında ‘nostalji’ye
değinerek şunları söylüyor Yetik:

“Nostalji, anlamını herkes hayalen bir yana çekip durur
ya, gerçekte bizim dilimizdeki ‘daüssıla’, ille de Türkçe
karşılık bulalım dersek: Yurtsama… Yurduna, yuvasına,
köküne, geçmişine yönelik hasret çekme, büyük bir özlem duyma. Evet, kısaca ‘hasret’… Ama işte anlamına
pek bakılmadan cümle kalıpları içinde girişi sebebiyle,
biraz da esrar perdesine bürülü olması dolayısiyle, dilimize konuk gelen ya da göçmen olarak gelip yerleşen
‘nostalji’nin kullanımı daha yaygın…”
GEÇMİŞTEN NOTLAR’ın ikinci bölümünde “Çocuklarıma
Vasiyetim” başlığı altında, vasiyet geleneğimize geçecek önemli, duygulu   ve ibret/öğüt verici tavsiyelerde
bulunuyor Zübeyir Yetik bey. Birçok kitabı bulunan ve
bir neslin yetişmesinde emeği geçen Zübeyir Beye “kalemine sağlık” diyor, hayırlı ve uzun bir ömür diliyoruz..
Beyan Yayınları’nca yayınlanan bu önemli hatıratı okumanız dileğiyle…
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696 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME KAPSAMINDA
KAMU KURUM ve KURULUŞLARINDA veya MAHALLİ İDARELERİN
İKTİSADİ TEŞEKKÜLERİNDE İSTİHDAM EDİLECEK İŞÇİLERİN, GEÇİŞ
İŞLEMLERİNE ENGEL OLMAYAN MAHKÛMİYETLER
Av. Kürşat KAYA
Hizmet-İş Sendikası Hukuk Müşaviri

1. 24 Aralık 2017 tarihli Resmi Gazete ’de yayımlanan 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile 375 sayılı Kanun hükmünde
Kararnameye Geçici 24. ve Geçici 23. Maddeler eklenmiştir.
375 sayılı Kanun hükmünde Kararnameye eklenen Geçici 24. ve
Geçici 23. Maddeleri ile 4734 Sayılı Kanun ve diğer mevzuat hükümleri uyarınca personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alım
sözleşmeleri kapsamında çalışan işçilerimizin, belirlenen şartları
sağlamaları halinde kamu kurum ve kuruluşlarında veya mahalli
idarelerin iktisadi teşekküllerinde istihdam edileceği düzenlenmiştir.
2. 4734 Sayılı Kanun ve diğer mevzuat hükümleri uyarınca personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alım sözleşmeleri kapsamında çalışan işçilerimizin işçi kadrolarına geçişlerinde aranan
şartlardan biri 657 sayılı Kanunun 48. maddesinin (A) bendinin (5)
numaralı alt bendinde “Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen
bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı
suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan
malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık” suçlarından
mahkûm olmamaktır.
696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname kapsamında kamu kurum
ve kuruluşlarına veya mahalli idarelerin iktisadi teşekküllerinde istihdam edilecek işçilerin ceza yargılamaları sonucu hükmedilen
mahkûmiyet kararlarını, işçilerimizin geçiş işlemlerine etkisi bakımından üçe ayırabiliriz. Bunları; memuriyete engel olmayan, kesin engel olan ve düzeltilebilir engel suçlar olarak ifade edebiliriz.
O halde 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname kapsamında
kamu kurum ve kuruluşlarına veya mahalli idarelere geçişleri yapılacak işçilerimizin geçişlerine engel olmayan mahkûmiyetler ile
düzeltilebilir mahkûmiyetler hangileridir?
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TAKSİRLİ SUÇLARDAN KAYNAKLANAN
MAHKÛMİYETLER
5237 Sayılı Türk Ceza Kanunun 22. Maddesinin 2. fıkrasında
“Taksir, dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırılık dolayısıyla, bir davranışın suçun Kanuni tanımında belirtilen neticesi
öngörülmeyerek gerçekleştirilmesidir.” Şeklinde tanımlanmıştır.
Buna göre “taksir; dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırı davranılması hasebiyle bir davranışın suçun kanuni tanımında
belirtilen neticesi öngörülmeyerek” gerçekleşmesidir.
657 sayılı Kanunun 48/ A-5 nolu bendinde kamu kurum ve kuruluşlarında veya mahalli idarelerin iktisadi teşekküllerinde istihdam edilecek işçilerin kasten işlenen suçtan mahkûm olmaları
durumunda geçiş işlemlerine engel teşkil edeceği hüküm altına
alınmıştır.
O halde 657 sayılı Kanunun 48. maddesinin (A) -5 numaralı bendine göre taksirli suçlardan dolayı alınan cezanın miktarı ve nevi
ne olursa olsun işçilerin, 696 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname
kapsamında kamu kurum ve kuruluşlarında veya mahalli idarelerin iktisadi teşekküllerinde istihdam edilmelerine engel bir
mahkûmiyet bulunmamaktadır.

ADLİ PARA CEZALARI
5237 Sayılı Türk Ceza Kanununda aksi belirtilmeyen hallerde, bir
aydan yirmi yıla kadar olan hapis cezalarının süreli, bir yıl veya
daha az süreli hapis cezalarının ise kısa süreli hapis cezası olduğu
belirtilmiştir.
Adli para cezası, Türk Ceza Kanununda, beş günden az ve kanunda aksine bir hüküm bulunmayan hallerde yedi yüz otuz günden
fazla olmamak üzere belirlenen tam gün sayısının bir gün karşılığı olarak takdir edilen miktar ile çarpılması suretiyle hesaplanan
meblağının hükümlü tarafından Devlet Hazinesine ödenmesi şeklinde belirtilmiştir.
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696 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname kapsamında kamu kurum ve kuruluşlarına veya mahalli idarelerin iktisadi teşekküllerinde geçişleri yapılacak işçilerimizin kasten işlenen bir yıldan
fazla hürriyeti bağlayıcı bir suçtan mahkûm olmamaları gerekmektedir.
İşçi, kasten işlenen bir yıldan fazla hürriyeti bağlayıcı bir
suçtan mahkûm olmuş ancak mahkûm olunan bu suç adli
para cezasına çevrilmiş ise işçimizin kamu kurum ve kuruluşlarında veya mahalli idarelerin iktisadi teşekküllerinde istihdam
edilmesine engel bir mahkûmiyetten bahsedemeyiz.
“Aydın 1. Sulh Ceza Mahkemesi'nin 20.3.2006 tarih ve
2005/379 Esas, 2006/347 Sayılı kararının incelenmesinden;
kavga esnasında kendisini korumak için anahtarlık şeklindeki çakı bıçağını kullanması neticesinde üç gün iş ve gücünden kalacak şekilde yaralama fiilini işlediği gerekçesiyle
"bıçakla yaralama" suçundan 407,00 TL adli para cezası ile
cezalandırılmasına karar verildiği anlaşılmakta olup fiillerin niteliği göz önüne alındığında bu durumunun hakkında
yapılan güvenlik soruşturmasının olumsuz sonuçlanmasına
yol açabilecek nitelikte olmadığı sonucuna ulaşılmıştır.”
(Danıştay 12. Daire T. 09.12.2015, E.2015/ 1947, K.2015/ 6739)
657 Sayılı 48/ A-5 sayılan “devletin güvenliğine karşı suçlar,
Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma,
edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık” şeklinde sayılan
suçlar bakımından hükümlü olmamak kavramı vurgulandığından, bu suçlar bakımından verilen cezaların adli para cezası ya da
denetimli serbestliğe çevrilmiş olması, sayılan suçlar bakımından
mahkûm olunduğu hususunu değiştirmemekte, işçilerin geçişlerine engel olan mahkûmiyet kararını ortadan kaldırmamaktadır.
Bu nedenle, 657 Sayılı 48/ A-5 bendinde sayılan suçlar (hırsızlık,
dolandırıcılık..vb) bakımından hükmedilen hürriyeti bağlayıcı cezaların para cezasına çevrildiği ya da doğrudan doğruya para cezasına hükmedildiği mahkûmiyet kararları, işçilerin 696 Sayılı KHK
kapsamında yürütülen geçiş işlemlerine engel teşkil edecektir.

657 SAYILI KANUN 48/ A-5 SAYILAN SUÇLAR
DIŞINDA BİR YILI GEÇMEYEN HAPİS CEZALARI
Devlet Memurları Kanununda 23.01.2008 tarih 5728 sayılı Kanun’
un 317. Maddesiyle değişiklik yapılmadan önce altı ay ve altındaki
hapis cezaları memuriyete engel olmaz iken söz konusu değişiklikle altı aylık süre bir yıla çıkarılmıştır.
İşbu değişiklik ile 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununda 48/
A-5 alt bendinde sayılan “devletin güvenliğine karşı suçlar,
Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma,
edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık” suçları dışında
kasten işlenen bir suç nedeniyle hükmedilen bir yılı geçmeyen hapis cezaları, işçilerimizin 696 Sayılı KHK kapsamında kamu kurum

ve kuruluşlarına veya mahalli idarelerin iktisadi teşekküllerinde
istihdam edilmelerine engel teşkil etmeyecektir.

657 SAYILI KANUN 48/ A-5 SAYILAN SUÇLAR
DIŞINDA BİR YIL ve ÜZERİ HAPİS CEZASI İLE
MAHKÛM OLAN İŞÇİLERİMİZİN MEMNU HAKLARIN
İADESİ KARARI ALMASI, KAMUDA İŞÇİ OLARAK
İSTİHDAM EDİLMELERİNE ENGEL MAHKÛMİYETİ
ORTADAN KALDIRMAKTADIR.
696 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname kapsamında kamu kurum ve kuruluşlarına veya mahalli idarelerin iktisadi teşekküllerine geçişleri yapılacak işçilerimizin 657 Sayılı Kanun 48 / a-5 sayılan suçlar dışında kasten işlemiş oldukları suçtan dolayı
biri yılı aşan bir mahkûmiyet durumu söz konusu olduğunda
memnu hakların iadesi kararı ile birlikte geçiş işlemlerine engel
durum ortadan kalkmaktadır. Şöyle ki;
Memnu hakların iadesi (yasaklanmış hakların geri verilmesi), Türk
Ceza Kanunu dışındaki yasaklılık hallerinin kaldırıldığı durumu
ifade etmektedir. (ör: Seçme ve seçilme ehliyetinden ve diğer siyasi hakları kullanmaktan, bir kamu kurumunun veya kamu kurumu
niteliğindeki meslek kuruluşunun iznine tabi bir meslek veya sanatı, kendi sorumluluğu altında serbest meslek erbabı veya tacir
olarak icra etmekten…vs)
Memnu hakların iadesi kararının alınması için 5352 sayılı Adli Sicil
Kanunu’nun 13/A maddesinde “mahkûm olunan cezanın infaz
edilmesi, infazın üzerinden üç yıllık sürenin geçmesi, cezanın infazı süresince ve infazın üzerinden geçen üç yıllık süre
içerisinde yeni bir suç işlenmemesi” şeklinde hüküm altına
alınan şartların sağlanması gerekmektedir.
Memnu hakların iadesi kararı için başvurulacak iki yetkili mahkeme vardır. Hükümlü yargılandığı, mahkûmiyet kararı veren mahkemeden memnu hakların iadesini talep edebilir. Diğer bir yetkili
mahkeme ise hükümlü, mahkûmiyet kararının verildiği mahkemenin yetki alanı dışında bir yerde ikamet ediyor ise mahkûmiyet
kararını veren mahkeme ile aynı dereceli mahkemeden memnu
hakların iadesi kararının verilmesini talep edebilecektir.
Memnu hakların iadesini talep eden işçilerin, mahkûmiyet kararına hükmeden mahkemeye başvurması, işçilerimizin memnu
hakların iadesi kararını daha hızlı bir şekilde alabilmesini sağlayacaktır.
Şöyle ki, hükmü veren mahkemenin dosyanın içeriğine daha hızlı,
kolay bir şekilde ulaşabileceği nazara alındığında memnu hakların iadesi kararının daha hızlı bir şekilde alınması için talebin hükümlüyü yargılamış ve asıl hükmü veren mahkemeye yapılması
gerektiği kanaatindeyiz.
Danıştay dairelerinin yerleşik içtihatları “kasten işlenen bir
suçtan bir yıl ve üzeri hapis cezası ile mahkûm olan birinin
memnu hakların iadesi kararı alması neticesinde engel durumun ortadan kalkacağı, geçiş işlemlerine engel teşkil etmeyeceği” yönündedir.
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HUKUK
““…memnu hakların iadesi kararı alınmasının 657 Sayılı
Kanun'un 48/A-5. maddesinde sayılan yüz kızartıcı suçlar
dışında kalan suçlar bakımından Devlet memuru olabilme
koşulları yönünden ehliyetsizliği geleceğe dönük olarak ortadan kaldırmakta olduğu…” (Danıştay 12. Hukuk Dairesinin
16.09.2015 gün ve 2015/3412 E., 2015/4807 K. sayılı kararı.)

HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASI
Ceza Muhakemesi Kanunun 231. Maddesinde “hükmün açıklanmasının geri bırakılması” başlığı ile düzenlemeye yer verilmiştir.
Bu düzenleme kapsamında bir ceza yargılaması sonunda hükmolunan ceza; iki yıl veya daha az süreli hapis cezası ya da adli para
cezası ise mahkemece, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilebilir.
Hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararının verilmesi halinde sanık, beş yıl süreyle denetim süresine tabi tutulmaktadır.
Bu süre içinde sanık hakkında bir yıldan fazla olmamak şartıyla
(meslek, sanat öğrenmek, belli bir yere gitmekten yasaklanmak
gibi) denetimli serbestlik tedbiri uygulanabilmektedir.
Denetim süresi içerisinde yeni bir suç işlenmediği ve denetimli
serbestlik tedbirine ilişkin yükümlülüklere uygun davranıldığı takdirde, açıklaması geri bırakılan hüküm ortadan kaldırılarak, davanın düşmesine karar verilmektedir.
Dolayısıyla hükmün açıklanmasının geri bırakılması müessesesinde, deneme süresinin iyi halle geçirilmesi, kasten yeni bir
suç işlenmemesi ve mahkemece verilen tedbirlere uygun
hareket edildiği takdirde açıklanması geri bırakılan hüküm ortadan kaldırılarak, davanın düşmesi şeklinde mahkemece hüküm
kurulmaktadır. Böylece hakkında açılmış olan dava sebebiyle
hükmün açıklanması geri bırakılan kişi hiç suç işlememiş
sayılmaktadır.
O halde, hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına
karar verilen işçi; kanun karşısında hiç suç işlememiş olduğundan 696 Sayılı KHK kapsamında işçilerimizin geçişlerine engel bir
mahkûmiyet durumu hâsıl olmamaktadır.
Ayrıca, DMK 48/ A-5 sayılan “devletin güvenliğine karşı suçlar,
Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma,
edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık” suçlarından yargılanmış ve hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş işçi arkadaşlarımız, herhangi bir sınırlama ya da ehliyetsizlik
söz konusu olmadan kamu kurum ve kuruluşları veya mahalli idarelerin iktisadi teşekküllerinde istihdam edilmesi gerekmektedir.
“Uyuşmazlık bu açıdan değerlendirildiğinde; davacı hakkında mahkûmiyet kararını veren Ağır Ceza Mahkemesi tarafından yapılan inceleme ve değerlendirmede; davacının
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durumunun Ceza Muhakemesi Kanununun 231. maddesi
kapsamında olduğu ve bu maddede aranılan koşulların
gerçekleşmiş olduğu sonucuna ulaşılarak sanık hakkındaki
hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına hükmedilmesi
karşısında, hükmün sanık hakkında hukuki sonuç doğurmayacağının da anılan maddede açıkça belirtilmiş olması
nedeniyle davacının memuriyetine engel bir mahkûmiyet
hükmünün bulunduğundan söz etme olanağı kalmamıştır.”
((Danıştay 12. Daire T. 09.07.2008, E.2007/ 2534, K.2008/ 4502)
3. 696 sayılı KHK’nın 127. maddesiyle 375 sayılı Kanun Hükmünde
Kararnameye eklenen Geçici 23. Maddenin (a) bendinde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesi A/ 5 sayılan maddede işçilerimizin mahkûm olmaması gereken suçlarda yeni bir
düzenlemeye gidilmiş olup eski hükümlü tanımı da yeniden düzenlenerek 31.03.2018 tarih, 30377 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan yönetmelik ile değiştirilmiştir.
İşbu düzenleme kapsamında İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler
Genel Müdürlüğü 04.04.2018 tarih ve 93127266-902.99-E.7837 sayılı görüşünü yayımlayarak ilgili düzenlemeye paralel bir kanaat
belirtmiştir. Şöyle ki;
İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü’nün 04.04.2018
tarih ve 93127266-902.99-E.7837 sayılı görüşü, 31.03.2018 tarih,
30377 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yönetmelik kapsamında;
375 sayılı KHK’nın Geçici 24. maddesinde belirlenen tüm şartları
taşımakla birlikte yalnızca 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinin
(A) bendinin (5) numaralı alt bendinde belirtilen şartları taşımaması nedeniyle sürekli / geçici işçi statüsünde şirketlere / kamu
kurum ve kuruluşlarına geçirilemeyen alt işveren işçilerinden,
“Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar,
anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî
savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, cinsel saldırı veya çocuğun cinsel istismarı suçlarından mahkûm olmamak şartıyla” hüküm giyenler, cezasını tamamlayanlar, cezası ertelenenler, koşullu salıverilenler, denetimli
serbestlikten yararlananlardan eski hükümlü belgesi ile durumlarını belgelendirenlerin, 696 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname
kapsamında sürekli / geçici işçi statüsünde geçişlerinin yapılması
gerektiği belirtilmiştir.
Düzenlemeler neticesinde “kasten işlenen bir suçtan dolayı
bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezası alan ya da ceza
süresine bakılmaksızın zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık,
dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli
iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya
kaçakçılık suçlarından” hüküm giyenlerden cezasını tamamlayanlar, cezası ertelenenler, koşullu salıverilenler, denetimli serbestlikten yararlananların işbu mahkûmiyetlerini belgelendirmesi
neticesinde belediye iktisadi teşebbüslerinde / kamu kurum ve
kuruluşlarında geçici / sürekli işçi statüsünde istihdam edilmesi
gerekmektedir.
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Klasik
AHÎ’LERE DAİR…
Anadolu’nun “vatan” haline gel-

ların önderi olmayı kabul eden bir kim-

mesini sağlayan 4 gruptan “Anadolu

sedir. Buna fütüvvet de denir. Ahi, bir

Ahileri” yani Anadolu Emekçileri’ne

zaviye bina eder, onu halı, kendiller ve

dair, ünlü seyyah İbn-i Batuta 1334’de

başka gerekli eşya ile döşer. Zaviyede

gezdiği Anadolu’da ahilere dair şunla-

onunla beraber olanlar, gündüz çalı-

rı yazar:

şırlar ve ikindi namazından sonra or-

“Bu ahiler, Anadolu Türkmen yurdunda her bölgede, şehir ve köyde rast-

taklaşa kazançlarını getirirler, bu para
ile zaviyede yenecek meyve ve başka

lanır. Dünyanın hiçbir köşesinde ya-

yiyecekler satın alınır. Şayet o gün şeh-

bancılara yakınlık göstermekte, onlara

re bir yolcu gelmişse, kendisini zaviye-

yiyecek vesair ihtiyaçlarını karşılamak-

de konuk ederler, satın aldıkları şeyleri

ta, zorbaların ve emniyet hizmetinde-

ikram ederler ve ayrılış gününe kadar

kilerin veya onlara katılan serserilerin

konuk onların yanında kalır. Bir konuk

zulümlerini önlemekte, hatta onları or-

gelmemişse, kendileri yiyecekleri be-

tadan kaldırmakta gösterdikleri ciddi

raber yerler ve yemekten sonra ilahi ile

çabaları bakımından onlarla kıyasla-

sema yaparlar. Ertesi gün işlerine gider

nabilecek kimse yoktur.

ve ikindiden sonra ortaklaşa kazandık-

Onların dilinde ahi şöyle bir kimse-

ları parayı getirir ahiye teslim ederler.

dir: Ahi, kendi sanatında çalışanları,

Dünyanın hiçbir yerinde davranışla-

evlenmemiş gençleri ve bekar yaşamı

rında onlardan daha nezaketli davra-

seçmiş olanları bir araya toplayıp on-

nın kimse görmedim.“

Tebessüm
GÜLDÜREN İHBARLAR
Alo 110 İtfaiye hattına gelen ihbarlardan bazıları:
İtfaiyeyi arayan alkollü kişiler “yanıyorum” diye ihbarda bulunuyor.
Bazıları “kaçan muhabbet kuşlarının yakalanmasını istiyor.
Mangal alışkanlığı olan bir kentte çatıda yakılan mangalları yangın sanıp ihbar eden
komşular..
Kadın susturamadığı çocuğunu oyalamak içni 110’u arayıp çocuğuna veriyor.
Bir üniversiteliye “niçin arıyorsunuz” dendiğinde “hiç, benim için bir zevk” diyor.
Bir öğretim görevlisi “ bizim evde fare var gelin yakalayın” diye arıyor. İtfaiye görevlisi
“bizim buna gitme durumumuz yok” diyor. Arayan “sizi şikayet edeceğim, gelip yakalayacaksınız” diyor.
155 Polis imdat hattına gelen ihbarlardan bazıları:
Arabamın stepnesini değiştiremiyorum, polis değiştirebilir mi?
Üst kattaki komşum balkonda uyuyor ve çok horluyor, uyandırır mısınız?
Eşim bana büyü yaptı, ondan şikayetçiyim.
Karşı komşum bana bakıp bakıp gülüyor, sinir oluyorum.
Banim televizyon göstermiyor, yardımcı olur musunuz? 155 görevlisi soruyor: Siz nerede oturuyorsunuz? Cevap: Şu anda kanepede oturuyorum.
Meteorolojinin tahminleri tutmuyor, bunlar hakkında işlem yapıyor musunuz?

Matematik Yalan Söylemez

Bush’un Pulu

Öğretmen matematik dersinde öğrencilerine
sordu Bakalım Öğrenciler nasıl cevaplar verdi:

Başkan Bush'un yeni talimatı:

– Çocuklar, matematik asla yalan söylemez.
Örneğin bir adam bir tarlayı on günde sürerse,
on adam bir günde sürebilir. Buna benzer bir
örnekte siz verin bakalım.

- Üzerinde resmim olan pul
bastırdım, bundan böyle başkanlığın bütün mektuplarında
bu pullar kullanılacak.

Öğrencilerden birisi gülerek cevap verdi:

Bir süre sonra görülmüş ki pullar zarfa bir türlü yapışmıyor.

– Örneğin bir vapur Atlantik Okyanusunu altı
günde geçerse, yüz kırk dört vapur bir saatte
geçebilir!

Başkan Bush küplere binmiş ve
yetkilileri çağırıp sormuş;
- Üstünde resmim olan pullar
yapışmıyor, arkalarına zamk
sürmediniz mi?
- Sürdük efendim, demiş yetkili
ve eklemiş;
- Yapışmamasının nedeni, herkesin pulun arka yüzüne değil
de ön yüzüne tükürmesi efendim..."

Sevinememek
Temel'in karnesindeki zayıfları gören
annesi sinirli sinirli Temel'e bağırır:
-Ha bu nedur? Geçen yıl sinif birincisi
idun, bu yıl sonuncu olmişsun!
Temel gayet sakin cevaplar:
-Anacuğum geçen yıl sen çok sevinmiştun bırak bu yıl da başka analar
sevinsun da!
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HİZMET-İŞ SENDİKASI

GENEL YÖNETİM KURULU
MAHMUT ARSLAN
GENEL BAŞKAN

HÜSEYİN ÖZ

Genel Başkan Yardımcısı
(Genel Başkan Vekili)

ŞUBE BAŞKANLIKLARI
ADANA
Şb. Bşk.: Abdurrahman YÜCEL
Çınarlı Mah. İnönü Cad. Günep Kuruköprü İş
Mrk. No:42 Kat:6 Daire 602 SEYHAN / ADANA
Tel-Fax: 0 322 457 65 80
ADIYAMAN
Şb. Bşk.: Mahmut DOĞAN
Hoca Ömer Mahallesi Selçuklu İşhanı: Kat:3
No:2 ADIYAMAN
Tel-Fax: 0 416 216 41 44
AKSARAY
Şb. Bşk.: Nedim DENİZ
Minarecik Mahallesi Turizm Caddesi Eras
İşhanı Kat: 3 No:324 AKSARAY
Tel-Fax: 0 382 213 69 09
AMASYA
Şb. Bşk.: 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.: Raşit ŞAHİN
Tandoğan Mah. Zeki Uğur Cad. No:9/2
Sincan / ANKARA
Tel: 0 312 271 11 61
Fax: 0 312 276 73 02
ANKARA 2 NO’LU
Şb. Bşk.: Recep DERE
Ziraat Mahallesi İrfan Baştuğ Cd. Refah İşhanı
No:4/23 Dışkapı / ANKARA
Tel-Fax: 0 312 311 10 73

HALİL ÖZDEMİR

Genel Başkan Yardımcısı
(Teşkilatlanma)

CELAL YILDIZ

Genel Başkan Yardımcısı
(Mali İşler)

ANKARA 4 NO’LU
Şb. Bşk.: Yusuf GÜLER
Ziraat Mahallesi İrfan Baştuğ Cd. Refah İşhanı
No:4/23 Dışkapı / ANKARA
Tel-Fax: 0 312 311 10 73
ANKARA 5 NO’LU
Şb. Bşk.: Murat DEMİRTAŞ
Eti Mahallesi Ali Suavi Sokak Ema İş Merkezi
No:1/5 Maltepe-Çankaya / ANKARA
Tel: 0 312 230 11 79
Fax: 0 312 230 11 59
ANKARA 6 NO’LU
Şb. Bşk.: İbrahim TUNCER
Eti Mahallesi Ali Suavi Sokak Ema İş Merkezi
No:1/5 Maltepe-Çankaya / ANKARA
Tel: 0 312 230 11 69
Fax: 0 312 230 11 59
ANKARA 7 NO’LU
Şb. Bşk.: Mehmet CAN
Gazi Mustafa Kemal Bulvarı No:108/14
Maltepe-Çankaya / ANKARA
Tel: 0 312 230 01 46
Fax: 0 312 230 01 48
ANTALYA
Şb. Bşk.: Muhammed Talha KANDİL
Elmalı Mah. Milli Egemenlik Cad. Muratpaşa
İşhanı N0:42/38 Muratpaşa / ANTALYA
Tel-Fax: 0 242 244 61 62
BALIKESİR
Şb. Bşk.: Savaş DAL
Yıldırım Mah. Çiviciler Sk. No:1/4
Karesi / BALIKESİR
Tel-Fax: 0 266 243 11 33

MEHMET KESKİN

Genel Başkan Yardımcısı
(Eğitim ve Sosyal İşler)

BURSA
Şb. Bşk.: Mehmet KESKİN
Doğanbey Mah. Doğanbey Çıkmazı
Berk 2 Plaza Kat:6 No: 3 BURSA
Tel: 0 224 223 60 46 - 0 224 223 44 75
Fax: 0 224 223 36 95
ÇORUM
Şb. Bşk.: Mustafa KÖROĞLU
Gazi Cad. 4. Sokak Turgut Özal İş Merkezi
Kat:2 No:72 ÇORUM
Tel-Fax: 0 364 225 58 08
DENİZLİ
Şb. Bşk.: Sezai SÖYLEMEZ
Topraklık Mahallesi Kayalık Caddesi 64. Sokak
No: 23 Kat: 2 Daire 3 Pamukkale / DENİZLİ
Tel-Fax: 0 258 263 97 28		
ELAZIĞ
Şb. Bşk.: Kazım CAVLI
Nailbey Mah. Vali Fahribey Cad. Emir İş
Merkezi No: 43/2 ELAZIĞ
Tel-Fax: 0 424 238 22 19
ERZİNCAN
Şb. Bşk.: Harun MUTLU
Atatürk Mahallesi 357. Sokak MER Plaza
Kat: 3 No: 308 ERZİNCAN
Tel-Fax: 0 446 214 10 05		
ERZURUM
Şb. Bşk.: Erol AKSAKAL
Kazım Karabekir Paşa Mah. Orhan Şerif Soy
Cad. Özlem İş Mrk. A Blok Kat:5 No:21
Yakutiye / ERZURUM
Tel-Fax: 0442 234 07 95

ALİ RIZA YILMAZ
Genel Sekreter

GAZİANTEP
Şb. Bşk.: Mehmet GEÇER
İncilipınar Mah. Gazimuhtarpaşa Bulvarı
Tekerekoğlu İş Mrk. Kat:2 No:54
Şehitkamil/GAZİANTEP
Tel: 0 342 231 99 44
Fax: 0 342 230 31 30		
İSKENDERUN
Şb. Bşk.: Mehmet YETİM
Şavaş Mah. Şehit Pamir Cad. No:40 4 Nolu Bld.
İşhanı Kat:4 Daire No:18 İskenderun / HATAY
Tel-Fax: 0 326 617 51 41
İSTANBUL 1 NO’LU
Şb. Bşk.: Mustafa CANPOLAT
Kaptanpaşa Mah.Darülaceze Cad. Famas İş Mrk.
B Blok No:47 Kat:3 Okmeydanı - Şişli / İSTANBUL
Tel: 0 212 220 54 17
Fax: 0 212 220 38 59
İSTANBUL 2 NO’LU İETT
Şb. Bşk.: Ahmet GÜNÇE
Kaptanpaşa Mah.Darülaceze Cad. Famas İş Mrk.
B Blok No:47 Kat:3 Okmeydanı - Şişli / İSTANBUL
Tel: 0 212 220 54 17
Fax: 0 212 220 38 59
İSTANBUL 3 NO’LU İETT
Şb. Bşk.: Mustafa İLUK
Kayışdağı Cad. Atayol Plaza No:45 Kat:1 Küçük
Bakkalköy - Ataşehir / İSTANBUL
Tel: 0 216 577 32 55
Fax: 0 216 577 32 56

İSTANBUL 4 NO’LU
Şb. Bşk.: Reşat KAYA
Molla Gürani Mahallesi Millet Caddesi Sadi
Çeşmesi Sokak No:26/2 Kat:4 Daire No:8
Aksaray – Fatih / İSTANBUL
Tel: 0 212 534 68 84
Fax: 0 212 534 68 76
İSTANBUL 5 NO’LU
Şb. Bşk.: Mustafa ŞİŞMAN
Rasimpaşa Mah. Rıhtım Cad. İzettin Sok.
No:24/4 Kadıköy / İSTANBUL
Tel: 0 216 346 12 16
Fax: 0 216 346 17 67
İSTANBUL 6 NO’LU
Şb. Bşk.: Serdar Cafer ÖZKUL
Zeyrek Mahallesi Haydar Bey Caddesi
No:3/1 Fatih / İSTANBUL
Tel: 0 212 534 86 24
Fax: 0 212 534 86 17
İSTANBUL 7 NO’LU
Şb. Bşk.: Hüseyin TOPÇU
İskender Paşa Mah. Dolap Cad. Önder Apt.
No: 28/7 Fatih / İSTANBUL
Tel: 0 212 525 01 78
Fax: 0 212 525 01 79		
İSTANBUL 8 NO’LU
Şb. Bşk.: Taner DURAN
Zeyrek Mahallesi Haydar Bey Caddesi
No:3/1 Fatih / İSTANBUL
Tel: 0 212 534 86 24 - 534 86 54
Fax: 0 212 534 86 17
KAHRAMANMARAŞ
Şb. Bşk.: Ömer ÇINAR
Şazi Bey Mah. 64002 SK. No:21 Dilsude Sit.
C Blok Kat:4 Onikişubat / KAHRAMANMARAŞ
Tel-Fax: 0 344 214 82 89
KARAMAN
Şb. Bşk.: Mehmet BAYRAKÇI
Fenari Mah. Molla Fenari Cad. Belediye İşhanı
No:134 KARAMAN
Tel-Fax: 0 338 214 54 53
KAYSERİ
Şb. Bşk.: Serhat ÇELİK
Gevher Nesibe Mah. Gür Sok. Ofisim Kayseri
Plaza A Blok Kat: 3 No: 12 Kocasinan/KAYSERİ
Tel-Fax: 0 352 336 10 01		
KIRIKKALE
Şb. Bşk.: Celal YÜNLÜ
Ovacık Mahallesi Zafer Caddesi 594 Sk.
Cumhuriyet Apt. No: 5/C KIRIKKALE
Tel-Fax: 0 318 224 21 75

MANİSA
Şb. Bşk.: Turan KARAFİL
1.Anafartalar Caddesi Vakıf İşhanı Kat:4
No:406 MANİSA
Tel-Fax: 0 236 231 72 16

UŞAK
Şb. Bşk.: Recep SORKUN
Fevzi Çakmak Mah. Gazi Bulvarı Demirtaş 4
Apt. No: 38 K:3 D:5 UŞAK
Tel-Fax: 0 276 227 34 30

MUŞ
Şb. Bşk.: Yaşar KALIR
İk-Taş Yapı Kooperatifi Kültür Mahallesi 167
Sokak No: 14/A Kat: 1 No: 4 MUŞ
Tel-Fax: 0 436 212 45 00

VAN
Şb. Bşk.: Abdullah EFEOĞLU
Şerefiye Mah. Mareşal Fevzi Çakmak Cad.
Hacıosman Sk. Safa İş Mrk. Kat:6 No:20
İpekyolu / VAN		
Tel-Fax: 0 432 216 64 72

KARS
İl Başkanı: Fikret KEPENEKÇİ
Orta Kapı Mah. Kazım paşa Cad. No: 181
Kat: 3 Daire: 2 KARS

YOZGAT
Şb. Bşk.: Ferman ZARARSIZ
Şeyhosman Mah. Kayseri Cad. Aşiyan Konağı
No: 14 Merkez / YOZGAT
Tel-Fax: 0 354 217 23 20

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

İL BAŞKANLIKLARI

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

ORDU
Şb. Bşk.: Nevzat ACU
Şarkiye Mah. Fevzi Çakmak Cad. Ahmet Nasuh
Beyoğlu İş Merkezi No:23/4 ORDU
Tel-Fax: 0 452 600 09 10
OSMANİYE
Şb. Bşk.: Kadir ÇENET
Alibeyli Mah. Zafer Camii Sok. Dinçerler Apt.
No:19 Kat:1 Daire:1 OSMANİYE
Tel-Fax: 0 328 812 75 07		
RİZE
Şb. Bşk.: Mehmet ALACA
Eminettin Mah. Menderes Bulvarı Yavuz Plaza
Kat:2 No: 105 RİZE
Tel-Fax: 0 464 217 02 97
SAKARYA
Şb. Bşk.: Mehmet Mesut GÖKDEMİR
Papuççular Mah. Adnan Menderes Cad. Pilavlar
Apt. No:20/A Kat:1 D:1 Adapazarı / SAKARYA
Tel: 0 264 273 24 59
Fax: 0 264 274 48 54
SAMSUN
Şb. Bşk.: Ziya UZUN
Ulugazi Mah İstiklal Cad. M.Kefeli Apt. No:28 A
Blok Kat:3 D:5 İlkadım / SAMSUN
Tel: 0 362 435 01 38
SİVAS
Şb. Bşk.: Nihat ŞİMŞEK
Hikmet Işık Caddesi İmam Hatip Sokak No:1
Sancaktar İş hanı Kat:3 SİVAS
Tel-Fax: 0 346 221 29 15
ŞANLIURFA
Şb. Bşk.: Seydi EYYÜPOĞLU
Kanberiye Mah. Zafer İş Hanı Kat:2
No:15 ŞANLIURFA
Tel: 0 414 314 27 55 Fax: 0 414 312 93 96
ŞANLIURFA 2 NO’LU
Şb. Bşk.: Bozan İZOL
Bamya Suyu Mahallesi Atatürk Bulvarı 148.
Sokak Abamor Apartmanı No: 2 Kat: 1
Tel: 0 414 313 68 86
Fax: 0 414 315 61 94		

KOCAELİ
Şb. Bşk.: İDRİS ERSOY
Çukurbağ Mahallesi İnönü Caddesi Kozan
Apartmanı No:133 Kat-3-4-5 KOCAELİ
Tel: 0 262 331 95 83
Fax: 0 262 331 95 84

TARSUS
Şb. Bşk.: Hüseyin GÜN
Şehit Mustafa Mah. 3502. Sk. No:5 Tarsus/MERSİN
Tel-Fax: 0 324 614 33 38

KONYA
Şb. Bşk.: Vacit SIR
Babalık Mahallesi Kemerli İş Merkezi B/Blok
No: 707-7 Selçuklu / KONYA
Tel: 0 332 233 61 60
Fax: 0 332 233 13 05		

TOKAT
Şb. Bşk.: Resul DEMİR
Ali Paşa Mah. Yeni Hükümet Yanı
Altun Apt. No:13 Kat:1 TOKAT
Tel: 0 356 212 63 60
Fax: 0 356 212 63 61

MALATYA
Şb. Bşk.: Bünyamin GELERİ
Halfettin Mahallesi Kahtalı Sokak (Adliye Yanı)
Miraç İş Merkezi Kat: 4 No: 53-54 MALATYA
Tel-Fax: 0 422 322 61 07

TRABZON
Şb. Bşk.: İsmail Hakkı KAPLAN
Çarşı Mahallesi Kahramanmaraş Caddesi
Maraş Apt.No:51/9 K:3 Ortahisar / TRABZON
Tel-Fax: 0 462 326 07 15

AĞRI
İl Başkanı: Hakan YİĞİT
Barış İş Merkezi Leylek Pınar Mah. 1704 Sok.
No:8 Kat:2 Daire:18 AĞRI
AYDIN
İl Başkanı: Koray GÜNEŞ
Kurtuluş Mah. Adnan Menderes Bul.
Ay Ap. No:56 Kat:4 AYDIN
Tel-Fax: 0 256 214 36 54
BATMAN
İl Başkanı: Bünyamin SÖĞÜT
Gap Mah. Turgut Özal Bulvarı Bozogolden
Plaza No: 264 Daire No: 204 BATMAN
Tel-Fax: 0 488 502 20 72
BİNGÖL
İl Başkanı: Abdülmecit AKDEMİR
Yenişehir Mah. Selhatin Kaya Cad. Çevlik İş
Merkezi Kat: 2 No: 3 Merkez/BİNGÖL		
BOLU
İl Başkanı: Hacer GÜNGÖR
Semerkant Mah. İmaret Sk. İnci Plaza D: 6 BOLU
ÇANAKKALE
İl Başkanı: Vedat YILMAZ
İsmet Paşa Mah. Hacıoğlu Sk. Esenler Apt.
No:80 Kat: 3 Daire No:2 ÇANAKKALE		
DİYARBAKIR
İl Başkanı: Ercan KAHRAMAN
Mevlana Halit Mah. Şanlıurfa Yolu Mega C. Yanı
Akbaş Sit. A Blok Kat:3 No: 9 Bağlar / DİYARBAKIR
EDİRNE
İl Başkanı: Emre PROMET
Baba Demirtaş Mah. Hükümet Cad. No:26/1
EDİRNE
ESKİŞEHİR
İl Başkanı: Ayşegül DURUR
Kurtuluş Mah. Yeniay Sk. No:30/9 ESKİŞEHİR
Tel. 0 222 232 23 33
HATAY
İl Başkanı Ercan SALCAN
Odabaşı Mah. 75. Bulv. Zeytunlu Apt. K: 6
Antakya / HATAY
ISPARTA
İl Başkanı: Ali AKGÜL
Hızır bey Mah. Hastane Cad. 112 Cad.
Egemen Pasajı No : 76 Kat : 2 ISPARTA
Tel: 0 246 222 21 52

İZMİR
İl Başkanı: Burhanettin BARBAK
Fevzipaşa Bulvarı Doğruel İşhanı No:136 K:6
No:603 ÇANKAYA/İZMİR
Tel-Fax: 0 232 441 69 71		

KÜTAHYA
İl Başkanı: Nazif DEMİR
Ali Paşa Mah. Atatürk Bul. B Blok No: 6
Daire: 2 Merkez / KÜTAHYA
MARDİN
İl Başkanı: Bereket ÖĞREDİK
13 Mart Mah. Dalgıçlar Petrol Arkası Kalender
Apartmanı Kat:1 No:3 Yenişehir / MARDİN
NİĞDE
İl Başkanı: Gökhan DEMİRCİOĞLU
Yukarı Kayabaşı Mah. Cicibaba Sok. Yavuz
Çayır İş Merkezi Daire: 24 Merkez/NİĞDE
Tel: 0388 232 88 66
SİİRT
İl Başkanı: Emin SEVİL
Bahçelievler Mahallesi 1405. Sok. Arslan Apt.
NO:5 Kat:2 Daire:7 SİİRT
TEKİRDAĞ
İl Başkanı: Aykut AKTEMUR
Ertuğrul Mah. Hüseyin Pehlivan Cad. Ülkü Apt.
No: 10 D: 2 Süleymanpaşa / TEKİRDAĞ
		
ZONGULDAK
İl Başkanı: Güven KAYA
Terraki Mah. Cumhuriyet Cad. Kerem Sk. Tanlar
Ap. Kat:2 ZONGULDAK

BÖLGE BAŞKANLIKLARI
EGE BÖLGE BAŞKANLIĞI
Bölge Başkanı: Ahmet ÖZEN
Ali Paşa Mah. Devlet Hatun Cad. Ahyar Ap.
Kat:2 D:5 Merkez / KÜTAHYA
Tel-Fax: 0 274 223 83 23
MARMARA BÖLGE BAŞKANLIĞI
Zeyrek Mahallesi Haydar Bey Caddesi No:3/1
Fatih / İSTANBUL
Tel: 0 212 534 86 24 – 0 212 534 86 54
Fax: 0 212 534 86 17
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