Editörden
Editörden
haberler

Dört Ayda Bir Yayımlanır
Yıl: 30 / Sayı: 158 / Dönem: 2020/3
HİZMET-İŞ Sendikası Adına
Mahmut ARSLAN
Genel Başkan
Genel Yayın Yönetmeni
Mehmet KESKİN
Genel Başkan Yardımcısı
Sorumlu Yazı İşleri Müdürü
Av. Hüseyin ÖZ
Genel Başkan Yardımcısı
(Genel Başkan Vekili)
Yayın Koordinatörü
Sami SANDAL
Basın Müşaviri
Yayına Hazırlık
Ahmet KÜÇÜKTÜRKMEN
Selçuk YILDIRIM
Basın Müşavirliği
Grafik-Tasarım ve Kapak
Mehmet İhsan BAKAR
Yönetim ve Yazışma Adresi
GMK Bulvarı No: 86
Maltepe / ANKARA
T. 0(312) 231 87 10 (4 hat)
F. 0(312) 231 98 89
www.hizmet-is.org.tr
hizmet-is@hizmet-is.org.tr
Baskı
Başak Matbaacılık Ltd. Şti.
Tel: (0312) 397 03 07
Yaygın süreli yayın ISSN 1306-3650

HAK-İŞ KONFEDERASYONU ÜYESİDİR

ULUSLARARASI KAMU HİZMETLERİ
SENDİKALARI FEDERASYONU (PSI)
ÜYESİDİR

AVRUPA KAMU HİZMETLERİ SENDİKALARI
FEDERASYONU (EPSU) ÜYESİDİR

BİZ BİRLİKTE GÜÇLÜYÜZ!

Üç aylık aranın ardından tekrar birlikteyiz.
17 yıl önce büyük bir inançla başlattığımız taşeron işçilikle mücadele, 2017
Aralık ayında kadro ile sonuçlanmış,
ancak 696 sayılı KHK ile 6356 sayılı kanuna son dakika müdahalesiyle
eklenen geçici 7. madde ve bunun 3.
fıkrasıyla mutlak başarı gölgelenmiştir.
Kadro hakkının tanınmasıyla iş güvencesine kavuşan emekçiler, onlar adına
mücadele yürüten sendikamızdan kanun zoruyla koparılmak isteniyor. Zorakiliğin, sendikal yaşamın tüm tarafları yönünden telafisi imkânsız sonuçlar
doğuracağı açıktır. En başta, emekçilerin, haklarını savunamayacak sendikalara mahkûm edilmesi, onların ücret
ve sosyal haklarında geriye gidişe sebep olacaktır. İşkollarındaki farklılıklar
nedeniyle, çalışanların özlük hakları
farklı belirlenemez. İşçilerin birlikteliği bozulmamalı, emekçiler kendilerini
güvende hissettikleri sendikalarda kal malıdır.
Emekçiler kanun zoruyla sendikalarının değiştirilmesine ve toplu sözleşme
imzalama hakkının elinden alınmasına asla razı değildir. Örgütlenme,
hak arama ve kadro talebi sürecinde
kendilerini yüzüstü bırakanlar ile on-

ları asla yalnız bırakmayan, öncülük
ederek kadroya kavuşturan HAK-İŞ ve
HİZMET-İŞ Sendikamızı unutmamıştır.
Üyemiz emekçiler haklı olarak, yıllarca
birlikte çalıştıkları, gönül verdikleri ve
davasına sahip çıkan sendikamızdan
ayrılmak istemiyor, aksine sendikasına
sıkı sıkıya sarılıyor, sahip çıkıyor.
Sendika ve toplu iş sözleşmesi özgürlüğünü ortadan kaldıran son dakika
düzenlemesi bazı emek örgütlerinin
iştahını kabartmıştır.
Taşeron işçiliğe karşı en büyük duruşu
sergilediğimiz zamanlarda soruna çözülemez gözüyle bakanlar, günümüzde
asıl iş-yardımcı iş ayrımı oluşturarak,
emekçileri kolay yoldan üye yapma
derdine düşmüştür. Bunlara karşı sahada en iyi cevabı veriyoruz.
HAK-İŞ/HİZMET-İŞ’in yolu açık ve nettir.
Genel Başkanımız Mahmut Arslan’ın
ısrarla altını çizdiği gibi, kanun zoruyla
üyelerimizin başka sendikalara geçmeye zorlanmasını kabul etmiyoruz.
Konuyla ilgili Konfederasyonumuz ve
Sendikamızın açıklamalarını ve ayrıntıları dergimizin içeriğinde bulacaksınız.
Ayrıca sendikamızın son 3 aylık faaliyetlerini içeren dopdolu bir sayı sizleri
bekliyor.
İyi okumalar dileğimizle, esen kalın…
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Geleceği Beraber
İnşa Edeceğiz...
Kadro mücadelesini birlikte başlattık, birlikte başardık; hak
mücadelesini de birlikte verecek, birlikte başaracağız.

Mahmut ARSLAN
HAK-İŞ Genel Başkanı ve
HİZMET-İŞ Genel Başkanı
mahmutarslan@hakis.org.tr
@hakismahmut

Kadro mücadelesini
birlikte başlattık,
birlikte başardık;
hak mücadelesini
de birlikte verecek,
birlikte yeni başarılara
imza atacağız.
Geleceği beraber
inşa edeceğiz.

Sendikal mücadeleniz, duruşunuz,
kararlarınız bazen binleri, bazen
on binleri, bazen de yüz binleri
etkiler; çalışma hayatının bekasını
belirler. Yapılamaz, olmaz denilen
şey başarılır; sadece “iş”i değil, bir
ömrü etkiler.
Taşeron emekçilerinin uğradıkları adaletsizliği ortadan kaldırmak
amacıyla kararlılıkla yürüterek
başarıyla sonuçlandırdığımız mücadelemiz, işte böylesi büyük bir
etki doğurmuş; 1 milyona yakın
emekçinin işini, ailesini, geleceğini
olumlu etkilemiş, yanı sıra çalışma
barışını da sağlamıştır.
Taşeron emekçilerinin bir kısım
haklara kavuştuğu bu süreç, bütünüyle HAK-İŞ ve HİZMET-İŞ’in öncülüğünde sabırla örülerek adım
adım gerçekleştirilen bir süreç olmuştur.
Taşeron işçilerinin yaşadığı sorunlara kimsenin el atmadığı, mağduriyetlerinin görmezden, duymazdan gelindiği bir dönemde, 2003
yılında ilk adımını attığımız uzun
soluklu mücadelemizi 2014 yılında, hakkını aramaktan çekinen
taşeron emekçilerini mücadeleye
katarak başlattığımız Büyük Örgüt lenme kampanyamızla alevlendirdik; aynı yıl, kurumsal olarak katkı
verdiğimiz 6552 sayılı Torba Kanun
ile somut kazanımlara dönüştürdük. Taşeron emekçilerine ilk top-

lu iş sözleşmesi hakkı, ilk kıdem
tazminatı hakkı, ilk yıllık izin hakkı
ve ilk sosyal hakları kazandırdık.
Ücret farklarını asıl işverenin ödemesini sağladık.
Mücadelemizi “kadro”yla taçlandırdık. 24 Aralık 2017 tarihinde
696 sayılı KHK ile Yerel Yönetimler
ve kamu kurum ve kuruluşlarında
taşeron şirketlerde çalışan işçilerin, çalıştıkları kurumlarda sürekli
işçi kadrolarına atanmalarını sağladık. Böylece, ülkemiz için çok
önemli bir reformu hep birlikte
hayata geçirdik.
Ancak 696 sayılı KHK’ya, Konfederasyonumuzla hiç konuşulmadan,
paylaşılmadan, son dakika müdahalesiyle konulan ek maddeler,
bütün bu başarıya ciddi anlamda
gölge düşürmüştür.
Bir kısım çevreler tarafından söz
konusu ek maddelere dayanılarak
asılsız iddialar ileri sürülmekte,
işkolu tartışması üzerinden algı
operasyonları yürütülmekte, üyelerimiz Konfederasyonumuz HAKİŞ ve Sendikamız HİZMET-İŞ’ten
koparılmaya çalışılmaktadır.
HAK-İŞ ve HİZMET-İŞ olarak son
dakika düzenlemesine karşı itirazımızı, kanunun çıktığı andan beri
2,5 yıldır kararlılıkla sürdürüyoruz.
Son dakika düzenlemesinin haksızlık olduğunu, bir kısım sendi-

kalara hak etmedikleri halde imkân
sağlayacağını, konfederasyonlar arasında haksız rekabete yol açacağını,
sendikal örgütlülüğün ancak sendika
özgürlüğü ile mümkün olabileceğini defalarca dile getirdik, sürekli
kamuoyunun gündeminde tuttuk.
Başta Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanımız olmak üzere, son
dakika düzenlemesinin yol açacağı
olumsuzlukları, haksızlıkları anlattık.
İtirazımızı ve mücadelemizi sonuna
kadar sürdürdük.
Yıllara yayılan bir mücadele ile adım
adım önce bir kısım haklara, ardından kadrolarına kavuşturduğumuz
emekçiler, onca yıl omuz omuza yürüdükleri HAK-İŞ ve HİZMET-İŞ’ten
işkolları değiştirilerek koparılması
açıkca sendika seçme özgürlüğüne
müdahaledir.
İşçilerin örgütlendikleri ve kadro sürecinde birlikte mücadele verdikleri
sendikaların haricindeki sendikalara
üyeliğe zorlanması, bireysel sendika
özgürlüklerine aykırıdır. Örgütlenme
özgürlüğüne aşırı ve ölçüsüz bir müdahaledir.
Hiçbir emekçi, taşeron dönemde
kendilerini yok sayan, kadro verilemeyeceği inancıyla sendikalarına
üye kaydetmeyen sözde sendikalara
zorla üye kaydedilmek istemiyor.
Emekçi kardeşlerimiz, mücadeleyi
bugünlere inançla taşıyan HAK-İŞ ve
HİZMET-İŞ ile geleceğe yürümek istiyor. Çünkü biz, bize haklarını emanet
edenlere, sorumlulukla davrandık.
Bize haklarını emanet edenlere, size
borcumuz var bilinciyle hizmet ettik.

Taşeron işçilikle mücadeleyi bir kısım
haklar edinilmesi ve taşeron işçilerin
sendikal örgütlülüğüyle sınırlı tutmadık. Kadroya kavuşturduğumuz
emekçi kardeşlerimize aidat almadan yıllarca hizmet verdik, vermeye
devam ediyoruz.
Bu emekçi kardeşlerimiz için getirilen 2,5 yıllık geçiş sürecinde toplu
iş sözleşmesi yapılamamıştır. Yüzde
4+4 oranında yapılan ücret artışları,
2018-2019 ve 2020 yılları içerisinde
gerçekleşen enflasyon oranlarının
altında kalmış, dolayısıyla satın alma
gücünde çok büyük oranda kayıplar
meydana gelmiştir. Toplu sözleşme
yapılamadığı için sosyal haklarını da
alamamışlardır.
Şimdi bu emekçi kardeşlerimizin kayıplarını telafi etme, hak ettiklerini
alma zamanıdır. Ücret ve sosyal haklarını dünün, bugünün ve yarının koşullarına göre iyileştirme zamanıdır.
Emekçi kardeşlerimiz bunları çoktan
ve fazlasıyla hak etmiştir.
Belediyelerde sürekli işçi kadrosuna geçişi yapılan emekçi kardeşlerimizin toplu iş sözleşmelerinin
bazılarını geçmişi de telafi edecek
şekilde tamamladık. Kamuda çalışan
arkadaşlarınızın toplu iş sözleşmesi
süreçlerini ise 1 Kasım 2020’den itibaren başlatacağız. Onların haklarını güçlendirmek, geçmişten gelen
mağduriyetlerini telafi etmek bizim
borcumuz ve sorumluluğumuzdur.
Türkiye’de en iyi ve en kazançlı toplu iş sözleşmelerini HAK/HİZMET-İŞ
Sendikamız imzalamaktadır. Yerel
Yönetimlerde sürekli işçi kadrosuna
atanan emekçilerimiz için en kazanç-

lı toplu iş sözleşmelerini biz imzaladık. Kamu kurum ve kuruluşlarında
çalışan emekçilerimiz için de en iyi
sözleşmeleri yine HİZMET İŞ imzalayacaktır.
KHK ile kadroya geçen emekçilerimiz için işte böylesine kazançlı bir
sürecin başladığı bir dönemde, bu
kardeşlerimiz, haklarını savunamayacak HAK-İŞ'in dışındaki sendikalara üye olmaya zorlanmaktadır. Taşeron döneminde selam vermeyenler,
selamlarını almayanlar, şimdi bu
kardeşlerimizi umut tacirliği yaparak
asıl iş, yardımcı iş üzerinden ayrıştırmaya, üyelerimizi asılsız beyanlarla istifa etme yanlışına düşürmeye
çalışıyorlar. Oysa kadro alınmasıyla
birlikte, asıl iş-yardımcı iş ayrımı ortadan kalkmıştır. Kamu kurum ve kuruluşlarının sürekli işçi kadrolarında
çalışan işçilerin tamamı kendi alanlarında asıl işte çalışmaktadır. Ücret,
sosyal haklar, ilave tediye ve ikramiye haklarında çalışanlar arasında ayrım yapılamaz.
Kadroya kavuşturduğumuz arkadaşlarımızın şunu bilmesini istiyorum:
HAK-İŞ ve HİZMET-İŞ olarak taşeron
emekçilerinin davasına baş koyduk,
sorumluluğu üzerimize aldık. 17 yıl
önce başlattığımız mücadelemizi sa bırla, kararlılıkla, bedeller ödeyerek
bugünlere taşıdık.
Kadro mücadelesini birlikte başlattık, birlikte başardık; hak mücadelesini de birlikte verecek, birlikte yeni
başarılara imza atacağız.
Geleceği beraber inşa edeceğiz.
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ARSLAN, 696 SAYILI KHK GÜNDEMLİ
BASIN TOPLANTISI DÜZENLEDİ
Arslan: “Sendikal Örgütlülük Ancak
Sendika Özgürlüğü İle Söz Konusu Olabilir”
ifade ettik. Kendilerine bir mesaj göndererek başsağlığı ve geçmiş olsun
dileklerimizi ilettik. Ayrıca Malatya’nın
Pütürge ilçesinde meydana gelen depremlerden etkilenen bütün vatandaşlarımıza da geçmiş olsun dileklerimi
iletiyorum” dedi.
“Türkiye İçin Çok Önemli Bir Reformu Hep Birlikte Hayata Geçirdik”

Genel Başkanımız Mahmut Arslan,
696 Sayılı KHK ile kamu kurum ve
kuruluşlarında sürekli işçi kadrosuna
atanan çalışanların ve Konfederasyonumuza bağlı sendikalarımızın yaşadığı sorunlar ve çalışma hayatının
gündemine ilişkin bir basın toplantısı
düzenledi.
Genel Başkanımız Mahmut Arslan
Başkanlığında, 5 Ağustos 2020 tarihinde HAK-İŞ Genel Merkezinde düzenlenen basın toplantısına, HAK-İŞ
ve HİZMET-İŞ Genel Başkan Vekili Av.
Hüseyin Öz, HAK-İŞ Genel Başkan Yar-

dımcısı Yunus Değirmenci, HAK-İŞ Genel Sekreter Yardımcıları Eda Güner ve
Erdoğan Serdengeçti’nin yanı sıra konfederasyonumuza bağlı sendikaların
Genel Başkanları ve basın mensupları
katıldı.
Genel Başkanımız Mahmut Arslan
konuşmasına Lübnan’ın Başkenti
Beyrut’ta meydana gelen patlamada
hayatlarını kaybedenlere Allah’tan
rahmet, yaralılara acil şifalar dileyerek
başladı.
Arslan, “Lübnan Sendikal hareketiyle dayanışma içerisinde olduğumuzu
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2017 yılı Aralık ayında taşeron şirketlerde çalışan 1 milyona yakın işçinin
kadro almasıyla Türkiye Cumhuriyeti
tarihinin çalışma hayatındaki en büyük
reformunun gerçekleştirildiğini hatırlatan Arslan, “Bu reformun mimarları
olan başta Sayın Cumhurbaşkanımız
olmak üzere bütün Bakanlarımıza ve
hükümetimize bir kere daha teşekkür ediyoruz. Çağdaş köle muamelesi
gören, en temel haklarından yoksun,
başta örgütlenme, toplu sözleşme,
tazminat, fazla çalışma, izin hakları
olmayan, iş güvenceleri yok sayılan
milyonlarca işçi kardeşimiz kamuda
kadrolu işçi olma hakkına kavuştu.
Sendikalarıyla örgütlenerek toplu sözleşmelerini imzaladılar ve Türkiye için
çok önemli bir reformu hep birlikte
hayata geçirdik. Bu Türkiye’nin yakın
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tarihinde gerçekleştirdiği çalışma hayatıyla ilgili çok önemli bir reformdur.
Bu başarıda konfederasyonumuzun
çok önemli bir rolü ve misyonu olmuştur” şeklinde konuştu.
“Son Dakika Müdahalesiyle Gelen
Düzenleme Başarıyı Gölgelemiştir”
Arslan, “696 sayılı KHK’ya son dakika
müdahalesiyle hiçbir bilgimiz olmayan, bizimle hiçbir şekilde konuşulmayan ve kararname çıktıktan sonra
öğrendiğimiz bir düzenleme bütün bu
başarıyı ciddi anlamda gölgelemiştir.
Özellikle 2014 yılında taşeronda örgütlenen sendikaların taşeron şirketlerle
yaptığı sözleşmeye rağmen daha sonra
getirilen düzenlemeyle bu yol kapatılmıştır” dedi.
“Üyelerimizin Kanun Zoruyla Başka
Sendikalara Üye Yapılması Kabul
Edilemez”

Arslan: “Düzenleme
hayata geçirilirse hem
sendikalarımızın arasındaki
denge, uyum, dayanışma
ortadan kaldırılacak, hem
de hak etmedikleri halde
başka sendikalara imkan
sağlayacaktır.
Ayrıca Konfederasyonlar
arasında da haksız bir
rekabeti beraberinde
getirecektir”

Taşeron işçilerin kadroya alınmasıyla imza atılan büyük başarının böyle
bir düzenleme ile gölgelenmesine
itiraz ettiklerini söyleyen Arslan, “Bu
durumun hesaplanamayan ve gelecekte Türkiye için ciddi yeni sorunları

doğurabileceği endişemizi paylaştık.
Sendika üyelerimizin kanun zoruyla
başka sendikalara üye olma durumunun kabul edilemez olduğunun altını
çizdik. Düzenlemeyle toplu sözleşme
özgürlüğünün bazı sendikalarımız için
ortadan kaldırıldığının altını çizdik ve
konfederasyonumuzun
bünyesinde
bu düzenlemenin yeniden gözden geçirilerek ortadan kaldırılması için bir
komite oluşturduk. Düzenlemeden
etkilenen 9 sendikamız ortak bir deklarasyon yayınladı. Bu deklarasyonun
bir tanesinin temeli 696 sayılı KHK ile
6356 sayılı kanunun geçici 7. Maddesinin 3. Fıkrasına dayanılarak 1 Kasım
2020 tarihinden itibaren örgütlü olduğumuz iş kollarının değiştirilmiş olmasına itirazımızdır. Bu konuda sendikalarımızla ortak bir mücadele platformu
oluşturduk ve bütün sendikalarımızla
birlikte ortak mücadelemiz devam etmektedir” diye konuştu.
“Düzenleme Konfederasyonlar
Arasında Haksız Rekabete Yol
Açacak”
Geçici 7. Maddenin hayata geçirilmesi
halinde yaklaşık 180 bin HAK-İŞ üye-
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sinin kanun zoruyla başka sendikalara
üye olmaya mecbur bırakılacağını dile
getiren Arslan, “Bu rakam, Konfederasyonumuzun toplam üye sayısının çok
ciddi bir kısmına tekabül etmektedir.
Düzenleme hayata geçirilirse hem sendikalarımızın arasındaki denge, uyum,
dayanışma ortadan kaldırılacak, hem
de hak etmedikleri halde başka sendikalara imkan sağlayacaktır. Ayrıca
Konfederasyonlar arasında da haksız
bir rekabeti beraberinde getirecektir”
dedi.
“Sendikalarımızın Üyeleri Bir Çırpıda
Ortadan Kaldırılmış Olacak”
Güvenlik, büro, temizlik, enerji, taşımacılık başta olmak üzere bütün işçilerin hangi iş kolunda faaliyet yapıyorsa
o iş kolunda örgütlendiğini dile getiren
Arslan, “İşçilerimiz kendi iş kolundaki
işverenlerle, şirketlerle, kendi iş kollarında yetki alarak sözleşmeleri yaptılar.
2014’ten 2020 yılına kadar bu sözleşmeler devam etti. Ancak 696 sayılı
KHK ile 6356 sayılı kanunun geçici 7.
Maddesinin 3. Fıkrası ile 1 Kasım’dan
itibaren örgütlendiğimiz iş kollarındaki
üyelerimiz asıl iş kolu iddiasıyla farklı

işkollarında tescil edilecekler ve sendikalarımızın üyeleri bir çırpıda ortadan
kaldırılmış olacak. Bu durum hem sendikaların arasındaki dayanışmayı, uyumu, birlikteliği ciddi bir şekilde tehdit
etmekte, hem haksız bir rekabet oluşturmakta hem de konfederasyonumuzun toplam gücüne ciddi bir şekilde
zarar vermektedir. İşçileri örgütleyen,
onlarla mücadele eden, onların sorunlarıyla yakından ilgilenen, kurumsal
yapısını güçlendiren, pek çok konuda
toplu iş sözleşmesiyle arkadaşlarımıza
sahip çıkan sendikalarımızın üyelerinden mahrum bırakılmasının hiçbir gerekçesi olamaz” ifadelerini kullandı.
“Geçici 7. Madde Derhal Ortadan
Kaldırılmalı”
HAK-İŞ Konfederasyonu olarak geçici
7. maddenin derhal ortadan kaldırılarak işçilerin hangi işkolunda örgütlü
ise aynı işkolunda örgütlülüklerinin
toplu sözleşmelerinin devam etmesi gerektiğini vurgulayan Arslan, “Bu
durum hem iş barışı için hem üyelerimizin özgür iradeleriyle tercih ettikleri
sendikalar için, hem de üyelerimiz için
çok önemlidir. Bu süreci bu noktada

gündemde tutmaya devam edeceğiz. Aklıselimin galip geleceğine ve bu
yanlıştan dönüleceğine inanıyoruz.
Böylelikle işçilerimizin kendi özgür iradeleriyle tercih ettikleri sendikalardan
kanun zoruyla ayrılmaları engellenmiş
olacaktır. Sonuna kadar bu durumun
mücadelesini sürdürmeye ve bu konudaki kararlılığımızı her fırsatta ortaya
koymaya, gerektiğinde bu çalışmalarımızı yeni bazı atacağımız bazı adımlarla desteklemeye devam edeceğiz”
açıklamasında bulundu.
Türkiye’nin Koronavirüs salgını başta
olmak üzere birçok sorunu olduğunu
söyleyen Arslan, “Ülkemizin birçok
sorunu varken çalışma hayatımızın
sorunları varken, Türkiye’nin temel
sorunlarına yeni bir sorun daha ilave
etmek kimseye fayda sağlamaz. Bu
düzenlemeleri bize rağmen yapanlar
Türk çalışma hayatının en büyük reformunun içerisine dinamit gibi koyanlar
bu sorunun sorumlularıdır” dedi.
“Sorunun Çözüme Kavuşturulması
İçin Bütün Yetkililerden Destek
İstiyoruz”
“Bir başka sendika veya kuruluştan hak
etmediğimiz, bize üye olmayan işçilerin bize üyeliğinin yapılmasını istemiyoruz” diyen Arslan, “Sendikalarımıza
üye olan arkadaşlarımızın üyeliklerinin
güvence altına alınmasını, iş kollarının
güvence altına alınmasını istiyoruz. Bu
sorunun çözüme kavuşturulması için
başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak
üzere, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler
Bakanımız bütün yetkililerden destek
istiyoruz” dedi.

“Sendikal Örgütlülük Ancak Sendika Özgürlüğü ile Söz Konusu Olabilir”
Düzenlemenin hayata geçirilmesine yaklaşık 3 aylık
bir süre kaldığını dile getiren Arslan, “Buradan Sayın Cumhurbaşkanımıza, Bakanlarımıza ve bütün
muhataplarımıza bir kez daha çağrıda bulunuyoruz.
İşçilerin yıllardır örgütlendikleri sendikaların kanun düzenlemesiyle içinin boşaltılmasına,
sendikalarımızın bazılarının büyük
ölçüde üyelerini kaybetmiş olmasına, hiç hak etmedikleri halde işçilerin kanun zoruyla başka sen-
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dikalara üye olmak zorunda bırakılmasına şiddetle
karşı çıkıyoruz. Bu karşı çıkışımız hem uluslararası
sözleşmelerle, hem anayasamızla, hem de mevcut
mevzuatlarımızla örtüşüyor. Biz kanun zoruyla hiçbir işçinin başka bir sendikanın üyesi olmaya zorlanmasını kabul edemeyiz. Sendikal örgütlülük ancak
sendika özgürlüğü ile söz konusu olabilir. Örgütlenme özgürlüğünün önündeki engelin kaldırılmasını
istiyoruz” şeklinde konuştu.

haberler

“Dürüst, Onurlu ve Kararlı Yürüyüşümüze
Güçlü Bir Şekilde Devam Edeceğiz”
HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, “İşçilerin örgütlendikleri ve kadro
sürecinde birlikte mücadele verdikleri
sendikaları dışında, başka bir sendikaya üye olmaya zorlanması, bireysel
sendika özgürlüklerine aykırıdır. Bu durum, örgütlenme özgürlüğüne aşırı ve
ölçüsüz bir müdahaledir” dedi.
HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan,
6356 sayılı Kanunun Geçici 7. Maddesinin 3. Fıkrasının yürürlükten kaldırılması talebine ilişkin yaptığı açıklamada
şu ifadelere yer verdi:
“HAK-İŞ Konfederasyonu, kamu kurum
ve kuruluşlarında taşeronlar yanında
çalışanların kadroya geçirilmesi için tarihi bir mücadele vermiştir. Bu büyük
mücadelemiz, çalışanların kadro alması ile taçlanmıştır.
696 Sayılı KHK ile kamu kurum ve kuruluşlarında taşeron yanında çalışan
işçiler, kamu kurum ve kuruluşlarının
sürekli işçi kadrolarına geçirilmiştir.
HAK-İŞ Konfederasyonu üyesi sendikalarımız, 696 Sayılı KHK ile kamu kurum
ve kuruluşlarının sürekli işçi kadrolarına geçirilen işçilerin toplu iş sözleşmesi süreçlerini başlatmak üzere, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına
01 Kasım 2020 tarihinde yetki tespit

başvurusu yapacaktır. Kamu kurum ve
kuruluşlarında, çalışanların işlerinin niteliğine, işyerlerine ve işkollarına özgü
birçok sorunu bulunmaktadır.
Çalışanların ücret ve ücrete bağlı hakları başta olmak üzere sorunlarının
çözüm yeri özgür toplu pazarlık masasıdır. Sendikalarımız, 1 Kasım 2020
tarihinden itibaren şeffaf bir şekilde
toplu pazarlık sürecini yürütecektir.
SGK kayıtlarında çalışanların tescil edildikleri işkolları, işyerinde örgütlenecek
sendikaları belirlemektedir. Bu kapsamda, sendikalar 2014 yılından başlamak üzere işyerlerinde örgütlenmesini
tamamlamıştır. İşçilerin örgütlendikleri
ve kadro sürecinde birlikte mücadele
verdikleri sendikaları dışında, başka
bir sendikaya üye olmaya zorlanması,
bireysel sendika özgürlüklerine aykırıdır. Bu durum, örgütlenme özgürlüğüne aşırı ve ölçüsüz bir müdahaledir.
Kamu kurum ve kuruluşlarının sürekli
işçi kadrolarında çalışan işçilerin tamamı kendi alanlarında asıl işte çalışmaktadır.
İşkollarındaki farklılıklar nedeniyle, çalışanların özlük hakları farklı belirlenemez.

HAK-İŞ olarak bunu KABUL ETMEDİK,
KABUL ETMEYECEĞİZ.
Çalışanlar arasında ayrım yapılmasına, örgütlenmenin parçalanmasına ve
sendikaların pazarlık güçlerinin zayıflatılmasına SON VERİLMESİNİ İSTİYORUZ.
HAK-İŞ olarak, 6356 sayılı Kanunun
Geçici 7. Maddesinin 3. Fıkrasının yürürlükten kaldırılarak, işçilerin fiilen çalıştıkları ve halen örgütlenmiş oldukları
işkollarında örgütlenmelerinin sürekli
hale getirilmesini talep ediyoruz.
HAK-İŞ olarak dün olduğu gibi bugün
de yarın da emeğin ve emekçinin alın
terini kutsal bilip, hakkını korumayı namus borcu kabul ediyor, haysiyetli ve
onurlu bir yerde duruyoruz, durmaya
da devam edeceğiz. Bırakınız konuşmayı, bırakınız yazmayı, düşünmeyi
bile ihanet saydığımız emeğe ve emekçi aleyhine bir yerde asla durmadık,
bundan sonra da durmayacağımızı en
iyi yüzbinlerce HAK-İŞ üyesi kardeşlerim bilmektedir. Güç odaklarının arkasına saklanıp emek hareketine ihanet
edenleri tarih de biliyor, bizler de sizler
de çok iyi biliyorsunuz. Dürüst, onurlu
ve kararlı yürüyüşümüze bugün daha
güçlü bir şekilde devam edeceğiz.

Arslan: “İşçilerin Başka Sendikaya Üye Olmaya
Zorlanması Sendikal Özgürlüklere Aykırıdır”
Kamuda çalışanları, taşeron diye insan yerine koymayan sözde sendikalar!
Dün, taşeron döneminde çalışanları yok saydınız.
Sözde sendikalarınıza üye kaydetmediniz.
Aynı servise bindirmediniz. Aynı asansöre binmediniz.
Aynı yemekhanede yemek yedirmediniz.
Karşılaştığınız zaman görmezden geldiniz. Selamlarını almadınız.
Çalışanları dinlemediniz. Onlara inanmadınız. Kadro taleplerine
kulaklarınızı tıkadınız.
Siz! Dün sahada mücadele vermeyen sözde sendikacılar!
Çalışanlar, bugün HAK İŞ İLE BİRLİKTE dimdik ayakta.”
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haberler

GENİŞLETİLMİŞ BAŞKANLAR KURULUMUZ
ANKARA’DA TOPLANDI

Başkanlar Kurulu’nda konuşan Genel Başkanımız Mahmut
Arslan, taşeron işçiliğiyle mücadelenin HAK-İŞ ve HİZMET-İŞ’in
inisiyatifinde gelişen bir mücadele olduğunu kaydetti.
8

haberler

Sendikaya Üye Olan Emekçilerin İşten
Atılmaması İçin Mücadele Yürüttük

Genişletilmiş Başkanlar Kurulumuz 18
Ağustos 2020 tarihinde Genel Başkanımız Mahmut Arslan başkanlığında, Ankara’da toplandı.
Genel Başkanımız Mahmut Arslan başkanlığında toplanan Başkanlar Kurulumuza, Genel Başkan Vekilimiz ve HAKİŞ Genel Başkan Yardımcısı Av. Hüseyin
Öz, Genel Başkan Yardımcılarımız Halil
Özdemir, Celal Yıldız ile Mehmet Keskin,
Kurucu ve Onursal Genel Başkanımız
Hüseyin Tanrıverdi, Genel Sekreterimiz
Remzi Karataş, Genel Merkez Denetim ve Disiplin Kurulu üyeleri, Şube ve
İl Başkanları ve Yönetim Kurulu, Bölge
Başkanları ve Genel Merkez uzmanları
katıldı.
Toplantıda, Genel Başkanımız Mahmut
Arslan, Genel Başkan Vekilimiz ve HAKİŞ Genel Başkan Yardımcısı Av. Hüseyin
Öz, Genel Başkan Yardımcılarımız Halil
Özdemir, Celal Yıldız ve Mehmet Keskin,
çalışma hayatına ve gündeme ilişkin de-

ğerlendirmelerde bulundu.
Taşeronla İşçiliğiyle Mücadele Hak-İş
ve Hizmet-İş’in İnisiyatifinde Başladı
Başkanlar Kurulu’nda konuşan Genel
Başkanımız Mahmut Arslan, taşeron
işçiliğiyle mücadelenin HAK-İŞ ve HİZMET-İŞ’in inisiyatifinde gelişen bir mücadele olduğunu kaydetti.
HAK-İŞ ve HİZMET-İŞ’in taşeron işçiliğiyle mücadeleyi başlattığı 2000’lerin
başlarının, taşeronlaşmanın meydana
getirdiği sonuçlar ve taşeron işçilerinin
yaşadığı sorunlarla kimsenin uğraşmak
istemediği yıllar olduğunu kaydeden
Arslan, “18 yıl önce 2003 yılında taşeron mücadelesini başlattığımızda hiçbir
kanun ve düzenleme yoktu. Taşeron şirketlerde örgütlenmeyi bize kimse önermedi, bize sahip çıkın, diyen olmadı,
çünkü taşeron sorununun çözüleceğine
dair hiç kimsenin umudu ve bir çalışması yoktu” dedi.
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Taşeron emekçilerinin modern köle
olarak devam etmemesi için çabaladıklarını belirten Arslan, “Emekçilere
gittik, anlattık; ‘yaşadığınız modern
köleliktir, gelin sendikamıza üye olun,
mücadeleyi birlikte yürütelim’ dedik.
İşçiler, işten atılma korkusuyla cesaret
gösteremediler, endişe içindeydiler. İşçilerin sendikamıza üyeliğinden dolayı
işten atılmaması için ilgili bakanlarla
görüşmeler gerçekleştirdik. Bütün baskıları, engelleri kaldırarak sendikamıza
üye olmalarının önünü açtık” şeklinde
konuştu.
Hakkını Aramaktan Çekinen Taşeron
Emekçileri Mücadeleye Kattık
25 Ocak 2014 yılında Hizmet-İş Sendikamız tarafından Ankara’da 7 bin taşeron emekçisiyle gerçekleştirilen ve
taşeron işçilerine kadro yolunu açan
büyük örgütlenme kampanyasına katılan emekçilerin pek çoğunun henüz
bir sendika üyesi olmadığını, herhangi
bir sendikaya üye olmaktan da çekinen
emekçiler olduğunu belirten Arslan,
“İşyerlerindeki yöneticilerin tavrından
dolayı hakkını aramaktan çekinen binlerce emekçiyi, Türkiye’nin dört bir yanından bir araya getirerek, sendikamıza
üye olmaları, onlar adına başlattığımız
mücadeleye destek olmaları için çalıştık” dedi.

haberler

Taşeron Mücadelesini Hiçbir Hesap
Yapmadan Üstlendik
Hiçbir hesap yapmadan, insanların
mağduriyetini ortadan kaldırmak için
yola çıkıldığını aktaran Arslan, “2007
yılında Aydın’da örgütlediğimiz arkadaşlarımızdan hiçbir talebimiz olmadı.
Hiçbir menfaat gözetmedik. Bu insanların mağduriyetini ve onlara yapılan
adaletsizlikleri ortadan kaldırmak için
yola çıktık ve başardık” dedi.
Özel Sözleşmeli Personel (ÖSP) düzenlemesinin rafa kaldırılmasında HAKİŞ’in etkili olduğunu belirten Arslan,
“ÖSP sürecini biz engelledik. Bugün
taşeron emekçilerini kandırabilmek
için hem onlara hem de bize karşı algı

operasyonu yürütenler, ÖSP’ye karşı
dilekçe imzalamasını istediğimizde imzalamadılar. Bize karşı algı operasyonu
düzenleyenlere karşı mücadelemize
aynı istikamette aynı kararlılıkla devam
ediyoruz. Bu mücadelenin içerisinde
emeğinden, alın terinden başka bir sermeyesi olmayan binlerce emekçi var ve
biz bu mücadeleyi onlar adına yürütüyoruz” dedi.
696 Sayılı Khk Çıktığı Günden
İtibaren 7. Madde ve 3. Fıkrasına
Karşı Çıktık
696 sayılı kararname ile 6356 sayılı
kanuna son dakika düzenlemesiyle 7.
madde ve buna 3. fıkranın eklendiğini
ve bunun kendileriyle paylaşılmadığını
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hatırlatan Arslan, şunları söyledi: “İşkollarında değişiklik yapılarak, emekçileri istemedikleri sendikalara kanun
zoruyla üye olmaya iten bu son dakika
düzenlemesinin haksızlık olduğunu ve
bunu kabul etmeyeceğimizi ilk andan
itibaren ifade ettik. Cumhurbaşkanımıza, bakanlara, grup başkanvekillerine,
siyasi partilerin bütün muhataplarına
bu kararnamenin haksız, adaletsiz ve
hukuksuz olduğunu anlattık. Raporlar
hazırladık, bu düzenlemeden vazgeçilmesi gerektiğini belirttik. Bir taraftan,
taşeron emekçilere kadro verdiği için
Cumhurbaşkanımıza ve Hükümet üyelerimize teşekkür ederken, diğer taraftan da eksiklerin olduğunu dile getirdik.”

haberler

Taşeronla İlgili Basın Toplantısı
Emekçilerin, taşeronla mücadeleyi
omuz omuza yürüttükleri sendikaların dan kanun zoruyla koparılmasına razı
olmayacaklarını ve bunu en son bir basın toplantısıyla yinelediklerini belirten
Arslan, “İşçiler kanun zoruyla başka bir
sendikanın üyesi yapılmamalı. Bu itirazımızı en son bir basın toplantısıyla yineledik. Konu teknik olduğu için ve kamuoyunun doğru anlaşılması amacıyla
bir metin hazırladık, bunu basınla paylaştık. Üyelerimizin kanun zoruyla başka bir sendikaya gitmesine karşı çıkmamızın neresinde yanlış var? Biz 17 yıldır
bu işçileri örgütlemiş bir sendikayız. Bu
süreç HAK-İŞ’in baştan sona adım adım
gerçekleştirdiği bir mücadele sürecidir.

17 yıllık mücadelemizi 900 bin taşeron
emekçisine kadro verilmesiyle sonuçlandırdık. Bu mücadeleyi bu noktaya
biz getirdik, çünkü bu mücadelenin
tam merkezinde biz vardık” ifadelerini
kullandı. Arslan, “Herkes taşeronda örgütlendiği sendika ile devam etsin, dedik. Burada yanlış nerede, soruyorum,
yanlış nerede? Biz örgütlediğimiz kişilere sahip çıkmayacak mıyız? Bizimle birlikte etten kemikten olmuş insanların
bizden koparılmasına razı değiliz” dedi.
Kararlılık Vurgusu
Emekçilerin kanun zoruyla başka sendikalara üye olmak zorunda bırakılmasının kabul edilemez bir durum olduğunu
ifade eden Arslan, “6356 sayılı kanuna
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eklenen 7. madde ve bunun 3. fıkrasıyla getirilen düzenleme, yasalara, uluslararası sözleşmelere aykırıdır ve bunun
değişmesi hususundaki kararlılığımızı
sonuna kadar sürdüreceğiz” dedi.
Öz: Belediye Şirket Çalışanlarının
Ücret ve Sosyal Haklarında
Düzenleme Yapılmasını İstiyoruz
Genel Başkan Vekilimiz Av. Hüseyin Öz,
2017 yılında 696 sayılı KHK ile belediye şirketlerinin sürekli işçi kadrolarına
atanan emekçilerin, getirilen 2,5 yıllık
geçiş sürecinden dolayı toplu iş sözleşmeleri imzalanamadığı için hak kaybına
uğradığını söyledi.
Sürekli işçi kadrosuna geçiş işlemlerinin
2 Nisan 2018 tarihinde tamamlandığı-

haberler

nı kaydeden Öz, ücret ve sosyal haklar
bakımından getirilen 2,5 yıllık geçiş sürecinin ise 30 Haziran 2020 tarihinde
sona erdiğini hatırlattı.
Geçiş döneminde işçilerin, ücretlerini
ve sosyal haklarını Yüksek Hakem Kurulu tarafından belirlenen sözleşmeye
göre aldıklarından dolayı mağduriyet
yaşadıklarını ifade eden Genel Başkan
Vekilimiz Öz, “Çalışanların ücretlerine
geçiş dönemi olan 2 Nisan 2018 ile 30
Haziran 2020 tarihleri arasında yıllık
4+4 oranında ücret artışı yapıldı. Ancak ücret artışları, 2018-2019 ve 2020
yılları içerisinde gerçekleşen enflasyon
oranlarının altında kaldı. Ayrıca bu dönemde, çalışanların sosyal haklarında
ve ikramiyelerinde herhangi bir artış
yapılmadı. Dolayısıyla satın alma güçlerinde önemli oranda kayıplar meydana
geldi. Ücret ve sosyal haklar yönünden
sıkıntı içinde çalıştılar, sabrettiler” diye
konuştu.
Taşerondan Geçen Belediye Şirket
Çalışanlarının Hak Kayıpları Telafi
Edilmeli
KHK ile geçişi yapılan belediye şirket
işçilerinin 2,5 yıllık hak kayıplarının giderilmesi gerektiğini belirten Öz, şunları kaydetti: “Şimdi bu hak kayıplarını
telafi etme zamanıdır. İşçi arkadaşlarımız toplu sözleşme süreçlerinde, ücret
ve sosyal haklarında düzenlemeler isti-

yorlar. Yüksek Hakem Kurulu tarafından
belirlenen sözleşme, hiçbir emekçi arkadaşımızı tatmin etmeyecektir. Şirket
çalışanlarının haklı olarak yemek parası, yol parası, yakacak parası, çocuk
parası, eğitim yardımı, ikramiye ve ilave
tediye gibi birçok konuda beklentileri
var. Yevmiyelerinin düzeltilmesi ile ilgili çok büyük beklentileri var. Belediye
Şirket Çalışanları, aldıkları ücretlerde
geçmiş yıllardan gelen kayıpların telafi
edilerek iyileştirme yapılmasını, ücret
artışlarının ve iyileştirmenin, gerçekleşen enflasyon oranının üzerinde olmasını, gelecek yıllara ait ücret artışlarının
enflasyonun üzerinde belirlenmesini,
sosyal haklarının güncellenmesini ve
ikramiyelerinin, ilave tediye alamamaları nedeniyle yıllık en az 60 gün ve üzerinde olmasını talep etmektedir. Şirket
çalışanlarına yılda 60 günlük ikramiye
verilmesi, iş barışının korunmasına
olumlu yönden katkı sağlayacaktır. Bu
taleplerin karşılanması gerekiyor. Şimdi
bu beklenti ve taleplerin karşılama ve
hak kayıplarını telafi etme zamanıdır.
İmzalayacağımız toplu iş sözleşmeleriyle bunu çözmez bizim görevimizdir. 2,5
yıldır özveriyle, sabırla, umutla çalışan
emekçi kardeşlerimizi hak ettikleri üc ret ve sosyal haklara kavuşturmak için
mücadelemizi sürdüreceğiz.”
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İlave Tediye Hakkından Belediye
Şirket İşçileri de Yararlandırılmalı
Öz, 6772 sayılı Kanun gereği, belediye
şirketlerinde çalışan işçilere ilave tediye ödenmediğine dikkat çekti. Öz,
“Çalışanlar arasında ayrım oluşturan bu
durum, çalışma ve iş barışını olumsuz
yönden etkilemektedir. Belediye şirketlerinde çalışan işçiler, ilgili kanunun değiştirilmesini ve ilave tediye hakkından
yararlanmayı talep etmektedirler. İlave
tediye şirket çalışanlarının hakkıdır, diğer işçilere tanınan bu haktan belediye
işçileri de yararlandırılmalıdır” dedi.
Toplantının İkinci Bölümünde
Genel Başkan Yardımcılarımız
Bilgilendirmelerde Bulundu

Teşkilatlanmadan sorumlu Genel Başkan Yardımcımız Halil Özdemir, teşkilatımız ve teşkilatlanma çalışmalarımız,
örgütlenme oranları, yeni örgütlenme
alanları, teşkilatlanma yetki süreci ve
yetki belgesi konuları hakkında bilgilendirmelerde bulundu. Mali işlerden sorumlu Genel Başkan Yardımcımız Celal
Yıldız, Sendikamızın mali işleri ve aidat
takibi gibi konular hakkında bilgi verdi.
Eğitim ve Sosyal İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcımız Mehmet Keskin, Eğitim ve Sosyal İşler Genel Başkanlığımızın önümüzdeki dönemde
sendikal eğitim seminerleri ve faaliyetleri hakkında bilgilendirmede bulundu.
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İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR’DE YETKİ TESPİTİ
HAK-İŞ/HİZMET-İŞ Sendİkamızda
14
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HAK-İŞ/HİZMET-İŞ Sendikamız İstanbul
Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı kuruluşlarda yasanın aradığı gerekli çoğunluğu
sağlayarak yetki tespiti almıştır.
HİZMET-İŞ Sendikamız, İstanbul Büyükşehir Belediyesi İETT İşletmeleri Genel
Müdürlüğü ve bağlı işyerleri ile iştiraklerinde örgütlenme çalışmalarını tamamlayıp çoğunluğu sağlayarak, 4 Kasım
2019 tarihinde Aile, Çalışma ve Sosyal
Güvenlik Bakanlığı’na yetki tespiti için
başvuru yapmıştır.
Bakanlığın 22 Eylül 2020 tarihli Yetki
Tespiti yazısında “İstanbul Büyükşehir Belediyesi İETT İşletmeleri Genel
Müdürlüğü ve bağlı işyerleri ile İSPARK
A.Ş, İSTON A.Ş, İSFALT A.Ş, İSBAK A.Ş.
ve KÜLTÜR A.Ş. iştiraklerinde toplu iş
sözleşmesi yapmak için HİZMET-İŞ Sendikası’nın yetki tespiti isteminde bulunması üzerine Bakanlığımızca yapılan
incelemede, HİZMET-İŞ Sendikası’nın
Yasanın aradığı gerekli çoğunluğu sağladığı tespit edilmiştir”, denilerek durum
resmileştirilmiştir. Yetki tespitine konu
işletmede çalışan toplam 14 bin 106

işçiden 7 bin 703’ü sendikamız üyesidir.
Bu durum resmi kayıtlarla sabittir.
İstanbul Büyükşehir Çalışanlarına
Teşekkür Ediyoruz
İstanbul Büyükşehir çalışanlarına sendikamıza gösterdikleri teveccühten dolayı
teşekkür ediyoruz.
Bu başarının kahramanları örgütlenme
sürecimize katkı veren tüm emekçi kardeşlerimizdir.
Yeni dönem örgütlenme sürecinde yoğun emek sarfeden şube başkanlarımıza, şube yönetim kurulu üyelerimize,
işyeri sendika temsilcilerimize ve emekçi kardeşlerimize yürekten teşekkür ediyoruz. Bütün arkadaşlarımız tek bir noktaya, tek bir hedefe kilitlenmiş biçimde
bu mücadelede ter dökmüşlerdir. Bu
birlik ve beraberliğimizi, mücadele azmimizi bundan sonraki süreçlere de
taşıyacağız.
HİZMET-İŞ’ehenüz üye olmamış emekçileri, hak kayıplarına uğramamaları
için sendikamıza üye olmaya davet ediyoruz. Bundan sonraki süreç toplu iş
sözleşmesi süreci olacaktır. Haklarımıza

sahip çıkma sürecidir. Bu süreci hep birlikte yürüteceğiz.
Hizmet-İş’e henüz üye olmamış çalışanlara çağrıda bulunuyoruz:
İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve bağlı
işyerlerinde/iştiraklerinde yetki tespiti
HİZMET-İŞ’tedir.
Her ne sebeple olursa olsun henüz HİZMET-İŞ’e üye olmamış arkadaşlarımızı,
hak kayıplarına uğramamaları için sendikamıza üye olmaya davet ediyoruz.
Belediye-İş ile Genel-İş Sendikalarının
İddialarının Hukuki Dayanağı Yok
Bakanlık tarafından yetki tespit sürecinin tamamlanmasından sonra, bazı sendikalar tarafından dayanaksız ve asılsız
beyanlarda bulunulmuştur.
Bakanlık tarafından verilen yetki tespitinin kanun ve yargı kararlarına uygun
olduğu açıktır.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve tespite konu iştiraklerinin tek bir işletme toplu iş sözleşmesine konu edilmesi gerektiği kesinleşmiş yargı kararıyla sabittir.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi şirketlerinin (İSPARK A.Ş., İSTON A.Ş., İSFALT

İstanbul Büyükşehir ve Bağlı Kuruluşlarında Çalışan
Emekçilere Hayırlı Olsun!
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A.Ş., İSBAK A.Ş., BELBİM A.Ş. vd.) işletme
toplu iş sözleşmesinin yetki kapsamına
dahil edilip edilmeyeceği hususu, toplu
iş sözleşmesi yetki tespitine itiraz davasının görüldüğü İstanbul 1. İş Mahkemesinin 1994/470Esas nolu davasında
ayrıntılı olarak tartışılmıştır.
İstanbul
1.
İş
Mahkemesi’nin
1994/740Esas ve 1995/148 K. sayılı kararında; İstanbul Büyükşehir Belediyesi
ve bağlı ünitelerle İSTON A.Ş., İSFALT
A.Ş., İSBAK A.Ş., İSMER, BELBİM A.Ş. işyerlerinin tek bir işletme olarak İstanbul
Büyükşehir Belediyesi işletmesi kapsamında yer aldığı tespit edilmiştir.
Mahkeme kararı, Yargıtay 9. Hukuk Dairesi’nin 6.04.1999 gün, 1995/10831 E.,
1995/12235 K. sayılı kararı ile onanarak
kesinleşmiştir.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve tespite konu bağlı iştirakleri yönünden tek bir
işletme toplu iş sözleşmesi imzalanması
gerektiği yönündeki söz konusu mahkeme kararının aksine daha sonra verilmiş
herhangi bir mahkeme kararı bulunmamaktadır.

Belediye-İş Sendikası ile Genel-İş Sendikasının yetkilileri de bunu çok iyi bilmektedir.
Tek bir işletme toplu iş sözleşmesi yetkisi alıp işletme toplu iş sözleşmesi imzalayanların, şimdi buna itiraz etmesi
tutarsızlıktır.
Zira Belediye-İş Sendikası uzun yıllar, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Bağlı İşyerleri ile iştiraklerinde (İSTON A.Ş, İSBAK
A.Ş, İSFALT A.Ş, İSMER A.Ş, BELBİM A.Ş,
İSTANBUL KÜLTÜR VE SANAT ÜRÜNLERİ
A.Ş.) 2001, 2004, 2006, 2007, 2009 yıllarında tek bir işletme toplu iş sözleşmesi
yetkisi almış, işletme toplu iş sözleşmesi
imzalamıştır.
Bir diğer örnek olarak, 2018 yılında İzmir
Büyükşehir Belediyesi ve Bağlı İşyerlerinde de (ESHOT Genel Müdürlüğü dahil) benzer şekilde işletme yetki tespiti
alarak toplu iş sözleşmesi imzalamıştır.
HİZMET-İŞ Sendikamız ise 2012 ve 2014
yıllarında İstanbul Büyükşehir Belediyesi
ve Bağlı İşyerleri ile İştiraklerinde (İSTAÇ
A.Ş, İSPARK A.Ş, İSTON A.Ş, İSFALT A.Ş,
İSBAK A.Ş, BELBİM A.Ş, BİMTAŞ, İstanbul
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Kültür ve Sanat Ürünleri A.Ş.) tek bir işletme toplu iş sözleşmesi yetkisi almış,
işletme toplu iş sözleşmesi imzalamıştır.
Her İki Sendikaya da İşletme Yetki
Tespiti Verilmesinde Kanunen Sıkıntı
Yoktur
Ancak Bakanlık tarafından daha önce
kendilerine verilen işletme yetki tespitlerini memnuniyetle karşılayıp yıllarca
bu şekilde toplu iş sözleşmesi imzalayan Belediye-İş Sendikasının, İstanbul
Büyükşehir Belediyesi ve iştirakleri yönünden aynı uygulamayla Sendikamıza
tespit verilmesini hukuksuz ilan etmesi,
tam bir hezeyan halidir.
Belediye-İş Sendikası örgütlenme esnasında da mesnetsiz iddia ve yalanlarla
örgütlenmeye çalışmıştır. Fakat İstanbul
Büyükşehir Belediyesi ve iştirakleri/şirketlerinin kıymetli çalışanları bu yalan
ve iftiralara itibar etmemiş, Belediye-İş
Sendikası Yasada aranan çoğunluğu sağlayamamıştır.
Tüm hukuk ve etik dışı uygulamalarına
karşın gerekli üye çoğunluğu sağlayamayan Belediye-İş’in, yetki tespitinin sendi-

haberler

kamıza çıkmasından sonra artık alışılagelmiş algı operasyonlarına başvurması
sendikal ahlak ile bağdaşmıyor.
Belediye-İş Sendikası ile Genel-İş Sendikası yetkilileri yaptıkları açıklamaların
hukuki bir karşılığı olmadığını gayet iyi
bilmektedir.
Sendikamıza verilen Yetki Tespitini eleştirmenin işçi kardeşlerimiz nezdinde de
karşılığı yoktur.
Algı operasyonundan amaç açıktır: malum sendika, yalan ve iftiralarla algı oluşturarak, örgütlenme döneminde yetki
tespitine itiraz etmeyecekleri yönünde
emekçilere vermiş oldukları sözden
dönmenin alt yapısını oluşturma çabası
içerisine girmiştir.
Belediye-İŞ Sendikasının hiçbir dayanağı
olmadan, Türkiye genelinde birçok işyeri/işletmeye ilişkin yetki tespit işlemlerine haksız şekilde kötü niyetli itirazlarda
bulunduğu, bu şekilde yıllardır binlerce
çalışanı mağdur ettiği bilinen bir gerçek tir.

Öyle ki, tek bir üyelerinin daha olmadığı
işyerlerinde, yetki tespitlerine itiraz ederek, işçileri toplu sözleşme haklarından
mahrum ettikleri mahkeme kararlarıyla
ortadadır.

Yetki Tespitine ve Emekçinin
Tercihine Saygı Gösterilmesini
Bekliyoruz
HİZMET-İŞ olarak, örgütlenme çalışmalarımızı tamamlayıp yetki müracaatında
bulunduğumuz gün, Bakanlığın vereceği yetki tespitine itiraz etmeyeceğimizi
söylemiştik.
Bu duyarlılığı Belediye-İş Sendikası ile
Genel-İş Sendikasının da göstermesini
bekliyoruz.
Söz konusu sendikaların mahkeme kararlarını da dikkate alarak, yetki tespiti
alamadıkları işyerlerinde çalışan işçileri
cezalandırma ve onlardan intikam alma
amacıyla yaptıkları yetki tespitlerine
itiraz alışkanlıklarından vazgeçmelerini
istiyoruz.

Söz namustur. Örgütlenme döneminde
verdikleri sözleri tutmalarını istiyoruz.
Gösterecekleri tavır, işçilerin alın terine,
emeğine saygının göstergesi ve ölçüsü
olacaktır.
Aksi bir durum, malum sendikaların işçi
emeğine ve hakkına hiçbir saygılarının
olmadığını bir kez daha gösterecektir.
Sorumluluklarımızın Bilincindeyiz
Sendikamıza verilen yetki tespitinin
önem ve sorumluluğunun idrakindeyiz.
Örgütlenme aşamasında hangi sözleri
vermişsek, o sözlerin arkasındayız. Toplu
iş sözleşmesi sürecini de İstanbul Büyükşehir emekçilerine yakışacak şekilde sonuçlandıracağız. Aile, Çalışma ve Sosyal
Güvenlik Bakanlığı’nın yaptığı inceleme
sonucu HİZMET-İŞ Sendikamıza verilen
yetki tespiti, İstanbul Büyükşehir ve bağlı kuruluşlarında çalışan işçi arkadaşlarımıza ve tüm HAK-İŞ/HİZMET-İŞ camiasına hayırlı olsun. Gün birlik, beraberlik ve
dayanışma günüdür.

Sendikamıza verilen yetki tespitinin önem ve sorumluluğunun
idrakindeyiz. Sorumluluklarımızın bilincindeyiz.
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En Büyük Sendika,
Yine Hizmet-İş
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Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu
gereğince; İşkollarındaki işçi sayıları ve
sendikaların üye sayılarına ilişkin 2020
Temmuz ayı istatistikleri 3O Temmuz
2020 tarihinde Resmî Gazetede yayımlandı.
HİZMET-İŞ Büyüme Trendini Devam
Ettiriyor
Yayımlanan istatistiğe göre, HİZMET-İŞ
Sendikamızın üye sayısı 309 bin 600
olarak gerçekleşti. Böylece HİZMET-İŞ,
Türkiye’nin en büyük işçi sendikası
olma özelliğini korudu.
HAK-İŞ İstikrarlı Büyümesini
Sürdürüyor
HAK-İŞ’in üyesi sayısı ise, 687 bin 790
olarak gerçekleşti. 2020 yılı ikinci dönem istatistikleri HAK-İŞ’in istikrarlı
bir şekilde büyüdüğünü bir kez daha
gösterdi.
Emekçilere ve Teşkilatımıza Teşekkür
Ediyoruz
HİZMET-İŞ’e gönül veren tüm emekçilere teşekkür ediyoruz. Mücadelesini
onurlu ve ilkeli bir şekilde kararlılıkla
sürdüren tüm teşkilatımızı kutluyoruz.
Genel İşler İşkolundaki Tüm Emekçilere Ulaşmayı Hedefliyoruz
HİZMET-İŞ Sendikası olarak, genel işler işkolunda çalışan sendikasız tüm
emekçilere ulaşmayı ve örgütlülüğümüzü artırmayı hedefliyoruz.
İşkolumuzdaki Tüm Emekçileri,
HİZMET-İŞ’li Olmaya Davet Ediyoruz
Kararlılık ile yürüttüğümüz örgütlen me çalışmamızın neticesinde elde ettiğimiz bu başarı, şans değil emeğin
sonucudur.
Ülkemizin tüm emekçilerinin HİZMET-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
işkolumuzdaki tüm emekçileri HİZMET-İŞ’e üye olmaya davet ediyoruz.
Yeni dönemde HİZMET-İŞ sendikamızın daha da güçleneceğine inanıyoruz.
19
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KONFEDERASYONUMUZ HAK-İŞ
İSTİKRARLI BÜYÜMESİNİ SÜRDÜRÜYOR
HAK-İŞ ve HİZMET-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, 2020 yılı ikinci dönemi
sendikal istatistiklere ilişkin olarak yaptığı değerlendirmede,
HAK-İŞ Konfederasyonu’nun işçilerin takdirini kazanmaya devam ederek
istikrarlı bir şekilde büyümesini sürdürdüğünü söyledi.

Arslan, “HAK-İŞ’e inanan, güvenen ve
bu yolda bizimle beraber yürüyen bütün emekçi kardeşlerimize gönülden
teşekkür ediyoruz. Elde ettiğimiz bu
başarıyı yeni hedeflerimize ulaşmak
için bir başlangıç noktası olarak görüyor, bütün çalışanları sendikalarımızda
örgütlenmeye davet ediyoruz” dedi.
HAK-İŞ ve HİZMET-İŞ Genel Başkanı
Mahmut ARSLAN, 2020 yılı ikinci dönemi sendikal istatistiklere ilişkin olarak
yaptığı açıklamada şunları kaydetti:
“Ulusal ve uluslararası sendikal hareketin önemli bir aktörü olan HAK-İŞ
Konfederasyonu olarak, yürüdüğümüz
kutlu yolda bize inanan ve güvenen
bütün emekçi kardeşlerimize teşekkür
ediyoruz. Bu başarılara ulaşmamızda

emeği geçen, HAK-İŞ’in onurlu ve ilkeli
mücadelesini omuzlayan tüm HAK-İŞ
teşkilatına, HAK-İŞ mensuplarına gönülden teşekkür ediyoruz.
HAK-İŞ Konfederasyonu olarak, elde
ettiğimiz bu başarıyı yeni hedefleri mize ulaşmak için bir başlangıç noktası olarak görüyor, bütün çalışanları
sendikalarımızda örgütlenmeye davet
ediyoruz. Çünkü açıklanan istatistikler,
toplam 14 milyon 251 bin 655 işçinin
sadece yüzde 13,66’sına denk gelen 1
milyon 946 bin 165 bininin sendikalara
üye olduğunu göstermekte ve bize yeni
sorumluluklar yüklemektedir. Bu nedenle HAK-İŞ Konfederasyonu olarak,
sendikasız bütün çalışanları sendikalarımızda örgütlenmeye davet ediyoruz.
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HAK-İŞ Büyümesini Sürdürüyor
HAK-İŞ Konfederasyonu, işçilerin güvenini kazanmaya devam ediyor ve istikrarlı büyümesini sürdürüyor. HAK-İŞ
Konfederasyonu, 2020 yılı Ocak ayında
666 bin 303 olan üye sayısını 21 bin
487 artırarak yeni dönemde 687 bin
790’a yükseltti.
HAK-İŞ’in üye sayısı KKTC Kamu-Sen’in üye sayısı (2 Bin 643)
da eklendiğinde 690 bin
433’e yükseldi. Konfederasyonumuz HAKİŞ’e bağlı Hizmet-İş
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Sendikamız 302 bin 911 olan üye sayısını 6 bin 689 arttırarak 309 bin 600 üye
sayısı ile Türkiye’nin en büyük sendikası
olma özelliğini korudu. HAK-İŞ’e bağlı 7
sendikamız da sektörünün lideri oldu.
“Hizmet-İş Sendikamız Türkiye
Birinciliğini Koruyor”
Konfederasyonumuz HAK-İŞ’in 21 sendikamız ile toplam üye sayısı 687 bin
790 oldu. Bir önceki döneme göre üye
sayısını 21 bin 487 artıran Konfederasyonumuz HAK-İŞ’in üye sayısı, Kıbrıs
Kamu-Sen’in 2 Bin 643 olan üye sayısı
da eklendiğinde, 690 bin 433’e yükseldi. Çalışanların güvenini kazanmaya ve
istikrarlı bir şekilde büyümeye devam
eden Konfederasyonumuz HAK-İŞ, Türkiye’nin en büyük konfederasyonlarından birisi olmayı sürdürüyor.

İstatistiklere göre, Ocak 2020’de 302
bin 911 üye sayısı ile Türkiye’nin en büyük işçi sendikası olan Hizmet-İş Sendikamız 2020 yılı Temmuz ayında da üye
sayısını 6 bin 689 artırarak üye sayısını
309 bin 600’e çıkardı ve Türkiye’nin en
büyük işçi sendikası olma yönündeki liderliğini devam ettirdi.
Türkiye’nin ve Genel İşler İşkolunun
lideri olan Hizmet İş Sendikamız ile
birlikte, Avcılık, Balıkçılık, Tarım ve Ormancılık işkolunda örgütlü bulunan
Öz Orman-İş Sendikamız, Gıda Sanayi
işkolunda örgütlü bulunan Öz Gıda-İş
Sendikamız, Ağaç ve Kâğıt İşkolunda örgütlü bulunan Öz Ağaç-İş Sendikamız,
Basın, Yayın ve Gazetecilik işkolunda
örgütlü bulunan Medya-İş Sendikamız,
Sağlık ve Sosyal Hizmetler işkolunda
örgütlü bulunan Öz Sağlık-İş Sendika-
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mız, Savunma ve Güvenlik işkolunda
örgütlü bulunan Özgüven-Sen Sendikamız kendi işkollarında birinci olmuştur.
Konfederasyonumuza üye 7 sendikamız
sektörünün lideri oldu.
HAK-İŞ’e inanan, güvenen ve bu yolda
bizimle beraber yürüyen bütün emekçi
kardeşlerimize gönülden teşekkür ediyoruz. Elde ettiğimiz bu başarıyı yeni
hedeflerimize ulaşmak için bir başlangıç noktası olarak görüyor, bütün çalışanları sendikalarımızda örgütlenmeye
davet ediyoruz. Bu başarılara ulaşmamızda emeği geçen, HAK-İŞ’in onurlu
ve ilkeli mücadelesini omuzlayan tüm
HAK-İŞ teşkilatına, HAK-İŞ mensuplarına gönülden teşekkür ediyoruz, daha
büyük ve daha güçlü HAK-İŞ çalışmaya,
sendikasız bütün işçileri HAK-İŞ çatısı
altında örgütlenmeye davet ediyoruz.”
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ARSLAN, CUMHURBAŞKANI
ERDOĞAN İLE GÖRÜŞTÜ

Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 17 Haziran 2020 tarihinde,
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüştü.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşen görüşmede, Genel
Başkanımız Mahmut Arslan’ın yanı sıra, Aile, Çalışma ve Sosyal
Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Türkiye Odalar ve Borsalar
Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, TİSK Başkanı Özgür
Burak Akkol ve Türk-İş Başkanı Ergün Atalay yer aldı.
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Arslan’dan Bakan Selçuk’a Ziyaret

Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 4 Ağustos 2020 tarihinde, Aile, Çalışma ve
Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk’u makamında ziyaret etti.
Ziyarette, çalışma hayatı ve gündeme ilişkin konular ele alındı.

ARSLAN, AK PARTİ GENEL BAŞKANVEKİLİ
KURTULMUŞ'U ZİYARET ETTİ

Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 9 Temmuz 2020 tarihinde AK Parti Genel Başkanvekili
Prof. Dr. Numan Kurtulmuş'u makamında ziyaret etti. Görüşmede Genel Başkanımız Mahmut Arslan,
Prof. Dr. Numan Kurtulmuş’a HAK-İŞ Konfederasyonumuzun çalışma hayatına ilişkin görüş ve önerilerini içeren
bir rapor sundu ve karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu.
23

haberler

BAKAN SELÇUK’TAN HAK-İŞ’E ZİYARET
Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 10 Eylül 2020 tarihinde,
Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk’u
Konfederasyonumuz HAK-İŞ’te ağırladı.

Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 10 Eylül 2020 tarihinde, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler
Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk’u Konfederasyonumuz HAK-İŞ’te ağırladı.
Gerçekleşen ziyarete Genel Başkanımız Arslan ve Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı
Selçuk’un yanı sıra, Genel Başkan Vekilimiz ve HAK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Av. Hüseyin
Öz, HAK-İŞ Genel Başkan Yardımcıları Dr. Osman Yıldız, Yunus Değirmenci, Mehmet Şahin,
Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Ahmet Erdem, HAK-İŞ Genel Sekreter
Yardımcısı Eda Güner ve Bakanlık Bürokratları katıldı.
Sıcak bir ortamda gerçekleştirilen görüşmede, çalışma hayatına ilişkin konular ele alındı.
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ARSLAN, 39’UNCU AB KİK TOPLANTISINA KATILDI
Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 8 Eylül 2020 tarihinde telekonferans
yöntemiyle gerçekleştirilen 39’uncu Türkiye-AB Karma
İstişare toplantısına katıldı.
nın bedava olarak verilmiş olmasına AB
Komisyonu’nun anlaşmanın da ruhuna
uygun olarak ilave destek sağlaması
söz konusu mudur? Açıklanan destekleri yetersiz bulduğumuzu ifade etmek
istiyorum” sorularını yöneltti.

“Türkiye-AB İlişkileri ve Sivil Toplumun
Rolü” temasıyla gerçekleştirilen toplantıya, Genel Başkanımız Mahmut
Arslan, Dışişleri Bakan Yardımcısı ve
AB Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakçı,
Göç ve Avrupalı Yaşam Tarzının Teşvikinden Sorumlu Avrupa Komisyonu
Başkan Yardımcısı Margaritis Schinas,
Türkiye-AB Karma İstişare Komitesi Eş
Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Avrupa
Ekonomik ve Sosyal Komitesi Üyesi,
Türkiye-AB Karma İstişare Komitesi Eş
Başkanı Panagiotis Gkofas, Türkiye-AB
KİK kanadını oluşturan TÜRK-İŞ, MEMUR-SEN, TESK, TİSK, TZOB ve Türkiye-Kamusen’in başkan ve yöneticileri
katıldı.
Toplantıya, HAK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Dr. Osman Yıldız ile HAK-İŞ Dış
İlişkiler Koordinatörü Merita Yıldız da
online olarak katılım sağladı.
Toplantıda konuşan Genel Başkanımız
Mahmut Arslan, Türkiye’de yaşayan
1 milyon civarındaki Suriyeli her bir

göçmene AB tarafından yaklaşık olarak
aylık 12 Euro bir destek sağlandığını
anımsatarak, “Bu yardım normal dönemler için planlanmış bir yardımdı.
Son dönemde yaşadığımız Kovid-19
salgını münasebetiyle Türkiye kendi
vatandaşları ile göçmenler arasında
herhangi bir ayrım yapmadan Kovid-19
hastalığına karşı hep birlikte mücadele
ediyor. Bu kapsamda herkesin testleri,
tedavileri devlet tarafından karşılanıyor” dedi.
Açıklanan Destekleri Yetersiz
Bulduğumuzu İfade Etmek İstiyorum

Arslan, Göç ve Avrupalı Yaşam Tarzının Teşvikinden Sorumlu Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Margaritis
Schinas’a, “AB Komisyonu’nun normal
dönemler için düşündüğü ve uyguladığı bu sembolik yardımların Kovid-19
salgınıyla mücadele dönemi için özel
olarak arttırılması düşünülebilir mi?
Bu konuda Türkiye’nin göçmenler için
sağladığı sağlık hizmetlerinin tamamı-
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2016 yılında geri kabul anlaşması imzalanırken vize konusunda taahhütler
yapıldığını ve bu taahhütlerini yerine
getirilmediğini belirten Arslan, “Taahütler yerine getirilmediği gibi son
dönemde Şengen vizelerine bile engel
olma durumuyla karşı karşıyayız. Karşılıklı olarak yapılan anlaşmaya AB tarafının uymaması, ısrarla hala vize sorununun çözülememesinin arkasında
sanıyorum siyasi bir kısım nedenler var.
AB, bu siyasi nedenlerden ne zaman
kurtulup vize hakkımızı verecekler?”
sorusunu yöneltti.
Covid-19 İş Kazası Sayılabilir mi?

Arslan, Schinas’a, “AB ülkelerinde Kovid-19 hastalığına yakalanan hem sağlık çalışanları hem de vatandaşlarının
salgına yakalanması durumunda iş kazası kabul edilmesi durumu söz konusu
mudur?” sorularını yöneltti.
Açılışını Türkiye-AB Karma İstişare Komitesi Eş Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ve
Panagiotis Gkofas’in, gerçekleştirdiği
39’uncu Türkiye-AB Karma İstişare toplantısında, Dışişleri Bakan Yardımcısı ve
AB Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakçı,
Göç ve Avrupalı Yaşam Tarzının Teşvikinden Sorumlu Avrupa Komisyonu
Başkan Yardımcısı Margaritis Schinas,
TESK, MEMUR-SEN ve TÜRK-İŞ temsilcileri de birer konuşma yaptılar.

haberler

26

haberler

27

haberler

Bayramiç Belediyesi'nde

İşe İade Davasını Kazandık

Bayramiç Belediyesi’nde çalışırken
haksız ve hukuksuz şekilde işlerinden
edilen üyelerimiz için 29 Mayıs 2019
tarihinde Sendikamız tarafından bir
protesto gerçekleştirilmiş ve hukuk
mücadelesine girişilmişti. Bir yılı aşkın
süredir devam eden hukuk mücadelesi sonucunda Bayramiç Asliye Hukuk
Mahkemesi, üyelerimizin işlerine iade
edilmesine hükmetti.
Mahkeme tarafından verilen kararı büyük bir memnuniyetle karşıladıklarını
belirten Çanakkale İl Başkanımız Vedat
Yılmaz “Bir yılı aşkın süredir verdiğimiz
hukuk mücadelemiz sonrası Bayramiç
Asliye Hukuk Mahkemesi üyelerimizin
işe iadesine karar vermiştir. Bundan
sonraki süreçte en büyük temennimiz
üyelerimizin hemen iş başı yaptırılması

olacaktır. Geçen yıl Ramazan Ayı içerisinde işten çıkarılan üyelerimiz için
başlattığımız mücadelemizde ilk gün den beri yanımızda olan başta HAK-İŞ
Konfederasyonu ve HİZMET-İŞ Sendikası Genel Başkanı Mahmut Arslan’a,
Genel Başkan Yardımcılarımıza, Hukuk
İşleri Daire Başkanlığımıza ve mücadelemizin başladığı ilk günden bugüne
inançlarını yitirmeden bizlere güvenen
üyelerimize teşekkür ediyorum” dedi.
Üyelerimizle Bolu’dan Ankara’ya
İnançla Yürüdük
31 Mart Yerel Seçimleri sonrası CHP’li
ve HDP’li belediyelerden haksız ve
hukuksuz yere işlerinden edilen tüm
üyelerimiz için Bolu’dan Ankara’ya
gerçekleştirdiğimiz ‘Emek ve Adalet
Yürüyüşü’ne Bayramiç emekçileri adı-

na katılım gösterdiklerini hatırlatan
Çanakkale İl Başkanımız Vedat Yılmaz,
“Emek ve Adalet Yürüyüşü’müz sendikal tarihimize adını altın harflerle yazdırmıştır. 200 Km hiçbir olumsuz tepkiyle karşılaşmadan sadece desteklerin
yükseldiği bir yürüyüş Türk sendikal yaşamında daha önce karşılaşılmayan bir
durumdu. Biz de yürüyüşümüze Bayramiç Belediyesi’nden atılan arkadaşlarımızla katıldık ve üyelerimizle Bolu’dan
Ankara’ya inançla yürüdük. Sendikamız
tarafından o gün verilen onurlu mücadele sonucu Hamd olsun ilk önce Bolu
Belediyesi’nde, sonra İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde arkadaşlarımız işlerine iade edildi. Şimdi de Bayramiç
Belediyesi’nde üyelerimiz işlerine iade
ediliyor” şeklinde konuştu.

31 Mart 2019 Mahalli İdareler seçimleri sonrası CHP yönetimine geçen
Çanakkale’ye bağlı Bayramiç Belediyesi tarafından işten çıkarılan üyelerimiz,
Sendikamızın yürüttüğü hukuk mücadelesi sonucu işe iade davasını kazandı.
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Enez Belediyesi'nde

Kazanan İşçiler Oldu

31 Mart 2019 Mahalli İdareler seçimleri sonrası CHP yönetimine geçen Edirne’ye bağlı Enez Belediyesi tarafından
haksız yere işten çıkarılan üyelerimiz,
Sendikamızın yürüttüğü hukuk müca delesi sonucu işe iade davasını kazandı.
Enez Belediyesi’nde çalışırken haksız
ve hukuksuz şekilde işlerinden edilen
üyelerimiz için 8 Kasım 2019 tarihinde
Sendikamız tarafından Enez Kent Meydanı’nda basın açıklaması yapılarak
hukuk mücadelesine girişilmişti. 10 ayı
aşkın süredir devam eden hukuk mücadelesi sonucunda Enez Asliye Hukuk
Mahkemesi, 18 Eylül 2020 tarihinde
üyelerimizin işlerine iade edilmesine
hükmetti. Mahkeme tarafından ve rilen kararı büyük bir memnuniyetle
karşıladıklarını belirten Edirne İl Başkanımız Emre Promet “Bir yılı yakın
süredir verdiğimiz hukuk mücadelemiz

sonrası Enez Asliye Hukuk Mahkemesi
üyelerimizin işe iadesine karar vermiştir. Bundan sonraki süreçte en büyük
temennimiz üyelerimizin iş başı yaptırılması olacaktır. 2019 yılı Kasım ayında
işten çıkarılan üyelerimiz için başlattı ğımız mücadelemizde ilk günden beri
yanımızda olan başta HAK-İŞ Konfederasyonu ve HİZMET-İŞ Sendikası Genel

Başkanı Mahmut Arslan’a, Genel Başkan Yardımcılarımıza, Marmara Bölgesi
Hukuk Müşavirimiz Av. Kadir Zorlu’ya,
Hukuk İşleri Daire Başkanlığımıza ve
mücadelemizin başladığı ilk günden
bugüne inançlarını yitirmeden bizlere
güvenen üyelerimize teşekkür ediyorum” dedi.

10 ayı aşkın süredir devam eden hukuk mücadelesi sonucunda Enez Asliye Hukuk
Mahkemesi, 18 Eylül 2020 tarihinde üyelerimizin işlerine iade edilmesine hükmetti.
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ANTALYA GREVİMİZ, BELEDİYELERDE YAPILAN
EN UZUN GREV OLMA YOLUNDA
Antalya Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları A.Ş.’de işverenin toplu iş
sözleşmesi müzakerelerine yanaşmaması ve üyelerimizin haklarının günümüzün
koşullarına göre iyileştirilmemesi üzerine Sendikamızın başlattığı grevde
bir yıl geride kaldı.

2019 yerel seçimlerinin ardından yönetimi CHP’ye geçen Antalya Büyükşehir Belediyesi önünde devam eden
grevimiz, üyelerimiz haklarını alana kadar kararlılıkla devam edecektir.
26 Temmuz 2019’da başlattığımız gre vimizde bir yıldır azimle mücadele ettiklerini belirten Antalya Şube Bakanımız Muhammet Talha Kandil, “HİZMET
İŞ Sendikası olarak işçi arkadaşlarımızın
her zaman yanında olduk. Yeri geldi
ıslandık, yeri geldi soğuktan hastalandık ama grev alanımızı, namusumuzu, hakkımızın peşini asla bırakmadık.
Belediye yönetiminin inadı, sabrımızı
yenemeyecek. Çünkü sabır imanın yarısıdır” dedi.
“Burada Tarih Yazıyoruz”
Bugüne kadar greve birçok kesimden
destek geldiğini belirten Kandil, “Bir

yıldır bizleri hiçbir zaman yalnız bırakmayan, her zaman buradaki durumla
yakından ilgilenen başta Genel Başkanımız Mahmut Arslan’a, Genel Başkan Yardımcılarımıza ve tüm HAK-İŞ/
HİZMET-İŞ teşkilat mensuplarımıza,
uluslararası misafirlerimize, siyasi parti temsilcilerimize, ilçe belediye başkanlarımıza ve en önemlisi de Antalya
halkımıza şükranlarımızı sunuyoruz.
Biz burada tarih yazıyoruz. Biz burada
HAK-İŞ’li olmanın gereklerini bir kez
daha herkese gösteriyoruz. Nerede
haksızlık varsa, nerede bir hukuksuzluk varsa onların karşısında HAK-İŞ var,
HAK-İŞ neferleri var” şeklinde konuştu.
“Gelin Bu Haksızlıkta İnat Etmeyin”
Belediye yönetiminin kendilerine bakış
açısını hiç değiştirmediğini belirten Antalya Şube Başkanımız, “Bizim derdimiz
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üzüm yemek, bağcıyı dövmek değil.
Buradan bir yıldır bizlere üç maymunu
oynayanlara bir kez daha sesleniyoruz.
Gelin inadınızdan vazgeçin. Gelin bu
haksızlıkta inat etmeyin. Çalışanlarımızı mağdur ederek ne halkımıza ne de
Antalya’ya gelen misafirlerimize hizmet edilmez. İstediğimiz sadece işçi
arkadaşlarımızın insana yakışır şekilde
ücret alabilmesi ve sürgün edilen arkadaşlarımızın ailelerine kavuşmasıdır”
diye konuştu. Grevimize toplumun tüm
kesimlerinden destek olduğunu belirten Antalya Şube Başkanımız Muhammed Talha Kandil, “350 gündür bizi
ne yağmur ne sıcak ne de Koronavirüs
durdurabildi. Antalya Büyükşehir Belediyesi’nde çalışan üyelerimizin hakları
verilene kadar burada mücadelemizi
devam ettireceğiz” dedi.

haberler

Av. Hüseyin Öz
Genel Başkan Vekili

Belediye Şirket Çalışanları,
Ücret ve Sosyal Haklarında
Meydana Gelen
Kayıpların Telafi Edilmesini
Bekliyor...
Belediye Şirket Çalışanları, Bugüne ve
Geleceğe Dair Beklentilerinin Karşılanmasını
Bekliyorlar.
Şimdi Söz Belediye Başkanlarında…
Bilindiği üzere, belediye
şirketlerinde çalışan taşeron
işçiler, 2017 yılında 696 sayılı
KHK ile şirketlerin sürekli işçi
kadrolarına atanmışlardır. Geçiş
işlemleri 2 Nisan 2018 tarihinde
tamamlanmıştır.
Sendikalar 2,5 yıllık bir geçiş
sürecinin getirildiği bu dönemde
toplu iş sözleşmesi yapamadılar.
Geçiş döneminde işçiler,
ücretlerini ve sosyal haklarını
Yüksek Hakem Kurulu tarafından
belirlenen sözleşmeye göre aldılar.
Yüksek Hakem Kurulu tarafından
belirlenen sözleşmenin uygulama

süresi 30 Haziran 2020 tarihinde
sona ermiştir.
Çalışanların ücretlerine geçiş
dönemi olan 2 Nisan 2018 ile 30
Haziran 2020 tarihleri arasında
yıllık 4+4 oranında ücret artışı
yapılmıştır. Ancak ücret artışları,
2018-2019 ve 2020 yılları
içerisinde gerçekleşen enflasyon
oranlarının altında kalmıştır.
Ayrıca bu dönemde,
çalışanların sosyal haklarında
ve ikramiyelerinde herhangi bir
artış yapılmamıştır. Dolayısıyla
çalışanların satın alma gücünde
önemli oranda kayıplar meydana
gelmiştir. Öte yandan, 6772
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sayılı Kanun gereği, belediye
şirketlerinde çalışan işçilere ilave
tediye ödenmemektedir. Çalışanlar
arasında ayrım oluşturan bu
durum, çalışma ve iş barışını
olumsuz yönden etkilemektedir.
Belediye şirketlerinde
çalışan işçiler, ilgili kanunun
değiştirilmesini ve ilave tediye
hakkından yararlanmayı talep
etmektedirler.
Şirket çalışanlarına yılda 60 günlük
ikramiye verilmesi, iş barışının
korunmasına olumlu yönden katkı
sağlayacaktır.
Belediyelerin hizmet konusunda
önemli bir gücü olan şirket
çalışanları, haklı olarak bugüne ve
geleceğe dair yaşanabilir bir ücret
beklemektedir.
Belediye Şirket Çalışanları;
• Aldıkları ücretlerde geçmiş
yıllardan gelen kayıpların telafi
edilerek iyileştirme yapılmasını,
• Ücret artışlarının ve
iyileştirmenin, gerçekleşen
enflasyon oranının üzerinde
olmasını,
• Gelecek yıllara ait ücret
artışlarının enflasyonun üzerinde
belirlenmesini,
• Sosyal haklarının
güncellenmesini ve
• İkramiyelerinin, ilave tediye
alamamaları nedeniyle yıllık en az
60 gün ve üzerinde olmasını talep
etmektedir.

haberler

“Sosyal Diyaloğun ve Katılımcılığın
Esas Alındığı Çalışanlar Lehine Çözüm
Arayışlarını Tartışmaya Hazırız”
32
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Konfederasyonumuz HAK-İŞ’in Yönetim Kurulu tarafından yapılan yazılı
açıklamada, kıdem tazminatı sisteminin fonksiyonel ve hukuki anlamda
birçok zorluğu barındırdığı ve yıllardır
tartışılmaya devam edildiği belirtilerek,
“Kıdem tazminatı konusunda temel
prensibimiz kazanılmış hakların korunarak, var olan hakların güvence altına
alındığı işleyen bir sistemin kurulmasıdır. Kıdem tazminatı sorununu sosyal
diyaloğun ve katılımcılığın esas alındığı
çalışanlar lehine çözüm arayışları çerçevesinde tartışmaya hazırız” denildi.
HAK-İŞ Yönetim Kurulu’nun olağanüstü
toplantısının ardından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
“Mevcut kıdem tazminatı sisteminde;
çalışanların büyük bir kısmının kıdem
tazminatına erişememesi, kıdem tazminatı tavan uygulaması, kıdem tazminatını hak etmek için bir yıl çalışma
şartı gibi çalışanlar arasında adaleti
sağlamayan ve çalışma barışına uymayan birtakım şartlar bulunmaktadır.
HAK-İŞ olarak; istisnasız her bir çalışan
için güvence altına alınacak, haksızlıkların, adaletsizliklerin yaşanmayacağı
bir sistemin geliştirilmesi gerektiğini
her platformda defaten dile getirdik.
Çalışma hayatının bu önemli sorununu
sosyal diyalog anlayışı ekseninde sosyal
taraflarla müzakere etmeye açık oldu-

ğumuzu bir kez daha belirtmek isteriz.
Diğer yandan, ülkemizde salgınla mücadelenin ekonomik ve sosyal etkileri
halen devam etmektedir. Bu salgın
döneminde Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde toplumun her kesimini
kapsayan politikalar hızla hayata geçirilmiş, rahat bir geçiş ve normalleşme
süreci sağlanmaya çalışılmıştır.
Ülkemiz, ekonomik, sosyal ve sağlık
alanında hayati önemde birçok düzenlemeyi gerçekleştirerek dünyaya örnek
olmuşken, kıdem tazminatı gibi çalışma hayatının tüm kesimlerini ilgilendi-

Kıdem tazminatı
konusunda temel
prensibimiz kazanılmış
hakların korunarak, var
olan hakların güvence
altına alındığı işleyen bir
sistemin kurulmasıdır.
Kıdem tazminatı sorununu
sosyal diyaloğun ve
katılımcılığın esas alındığı
çalışanlar lehine çözüm
arayışları çerçevesinde
tartışmaya hazırız
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ren böylesine mühim ve hassas bir konunun tartışılmasını yöntem ve zamanlama açısından uygun görmemekteyiz.
HAK-İŞ olarak; çalışma barışını, sosyal
diyaloğu ve ortak katılımı her daim destekleyen öncü bir işçi konfederasyonu
olduk. Son dönemde kıdem tazminatına ilişkin gelişmeleri yakından takip
ederek, katıldığımız tüm görüşmelerde
bu öneri ve görüşlerimizi açıkça dile
getirdik. Sayın Cumhurbaşkanımızın tarafların süreçlere tam katılım sağlaması ve ortak bir akıl ile hareket edilmesi
konusundaki yaklaşımı büyük önem
taşımakta olup, sosyal diyaloğa verdiği
önem bizleri memnun etmiştir. HAKİŞ Yönetim Kurulu olarak; ülkemizde
yeni bir modelin kurulabilmesi için tüm
işçi ve işveren konfederasyonlarının ve
devletin birlikte yürüteceği bir sosyal
diyalog mekanizması çerçevesinde çalışmaların gerçekleştirilmesi gerektiğini savunmaktayız. Kıdem tazminatının
hak edilmesi ve erişilmesi konusunda
yaşanan sorunların ortadan kaldırılması, uygulanabilir ve sürdürülebilir
bir noktaya taşınmasını garanti edecek
güçlü bir sistem talep etmekteyiz. Çalışma hayatının en önemli konularından biri olan kıdem tazminatının uygun
bir zamanda, katılımcı bir yöntem ve
pozitif bir yaklaşım ile çalışanlar lehine
çözüme kavuşturulmasını konuşmaktan ve tartışmaktan yana olacağız.”

haberler

Arslan’dan BM Genel Sekreteri Guterres’e Mektup
HAK-İŞ Genel Başkanı ve Uluslararası Kudüs ve Filistin’e
Destek Sendikalar Birliği Başkanı Mahmut Arslan, 21 Mayıs 2020 tarihinde Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri H. E.
António Guterres’e bir mektup yazarak, Kovid-19 salgınından
etkilenen Filistin halkına yönelik yapılan ayrımcılığa itirazını

dile getirdi. Arslan, işgalci İsrail’in Filistin devletine uygulamış olduğu hukuksuz ambargonun acilen kaldırılarak, insani
bir felaketin yaşandığı Gazze’ye acil yardım yapılmasını istedi.
Arslan, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri H. E. António Guterres’e yazdığı mektubunda şu ifadelere yer verdi:

“Sayın Guterres,
HAK-İŞ Konfederasyonu ve başkanlığını yürüttüğüm Uluslararası Kudüs ve Filistin’e Destek Sendikalar
Birliği olarak size bu mektubu yazmakta ki amacım, tüm dünya ülkelerini etkileyen Kovid-19 salgını
ile mücadele kapsamında, işgalci İsrail Devleti’nin uygulamış olduğu hukuksuz ambargo nedeniyle,
durumu giderek kötüleşen ve insani bir felaketin yaşandığı Gazze’deki acil duruma müdahale edilmesi
yönündeki talebimizi sunmaktır.
Kovid-19 salgının tüm dünyayı etkilediği bu süreçte, Filistinlilere uygulanan işgal politikaları yüzünden
durum giderek kötüleşmektedir. 14 yıla yakın bir süredir abluka altında olan Gazze, zayıf sağlık sistemi
dolayısıyla, salgınla daha vahim şartlar altında başa çıkmaya çalışmaktadır. Gazze Sağlık Bakanlığı sözcüsü yapmış olduğu açıklamada, ellerindeki test cihazlarının tamamen tükendiğini ve bu yüzden ellerindeki hastalara teşhis konulamadığını belirtmiştir. Bu durum, ülkede resmi istatistiklere yansıyandan
daha fazla Korona vakası olma ihtimalini güçlendirmektedir.
Bütün uluslararası resmi raporlara göre, devam eden abluka nedeniyle ekonomisi çökme eşiğinde olan
Gazze’de, işyerlerinin kapanması nedeniyle, çalışanların çoğu işini kaybetmiştir. Batı Şeria bölgesindeki
Filistinli işçilere yönelik kısıtlamalar devam etmektedir. Belediyeler, temizlik ve dezenfektan hizmetlerini yerine getirememektedirler.
Korona sürecinde bütün ülkelerde kısmi aflar çıkarılmasına ve tutuklamalar ertelenmesine rağmen,
İsrail hapishanelerinde halen 5 bin Filistinli mahkûm bulunmaktadır. Israil kurulmuş olduğu 1948 yılından bu yana, 17 bini kadın, 50 bini çocuk olmak üzere toplam 1 milyon kişiyi tutuklamıştır. Filistinli
esirlerin bulunduğu hapishanelerde, mahkûmların sağlık durumlarından endişe etmekteyiz. İsrail hapishanelerinde 5000’den fazla Filistinli, doğru tedbirlerin alınmadığı, sağlık koşullarının hiçe sayıldığı
hapishanelerde haksız yere tutulmaktadır.
HAK-İŞ Konfederasyonu ve başkanlığını yürüttüğüm Uluslararası Kudüs ve Filistin’e Destek Sendikalar
Birliği olarak, bütün dünyayı İsrail’in yapmış olduğu zulmü ve çifte standardı kınamaya ve beraber hareket etmeye davet ediyoruz.
İsrail, Filistin’e yapılan insani yardımları engellememeli ve hastalara uyguladığı çifte standardı terk etmelidir. Filistinlilere yönelik siyasi tutuklamalar ertelenmeli ve Filistinli esirlerin bulunmuş olduğu cezaevlerinde Kovid-19 salgını ile mücadele kapsamında gerekli tedbirlerin sağlanmasını talep ediyoruz.
İşgalci İsrail devletini, göçe zorlama, abluka ve yıkım yoluyla, Filistin halkını kendi topraklarında temel
insani haklarından mahrum bırakan, kanunlara ve uluslararası toplum iradesine ters düşen tavrını bir
an evvel bırakması çağrısında bulunuyoruz.
İsrail devletinin Filistinli kardeşlerimize yönelik uyguladığı hukuksuz, zalimane muameleyi şiddetle kınadığımızı belirtmek isterim.
BM Genel Sekreteri olarak sizi, İsrail Hükümeti’nin Filistin'de yaptığı hukuksuz ve gayri insani saldırganlığı durdurmaya, baskılarını sonlandırmaya ve İsrail'in Kovid-19 salgınından etkilenen Filistin halkına yönelik yapılan ayrımcı muameleyi bırakmasına yönelik gücünüzü kullanma talebimizi sunuyoruz.”
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ARSLAN, ULUSLARASI KUDÜS VE FİLİSTİN’E
DESTEK SENDİKALAR BİRLİĞİ İCRA KOMİTESİ
TOPLANTISINA KATILDI
Uluslararası Kudüs ve Filistin’e Destek Sendikalar Birliği görevini başarılı bir şekilde yürüttüklerini belirterek, Filistin
ve Kudüs davasının tüm uluslararası platformlarda sendikal
hareketin desteğini alabilmek için, farkındalık oluşturulmaya çalıştıklarını söyledi. Arslan, “Son dönemde Filistin’de
önemli gelişmeler yaşandı. Özellikle ABD Büyükelçiliğinin
Kudüs’e taşınması, Kudüs’ün İsrail’in başkenti olarak kabul
edilmesi ile başlayan süreç, arkasından Yüzyılın Anlaşması
dayatması ve şimdi de Batı Şeria’nın işgali girişimleri karşısında bazı İslam ülkelerinin sessiz kalmasından dolayı üzgünüz. Filistin ve Kudüs için bizleri zor günler bekliyor” dedi.
HAK-İŞ Genel Başkanı ve Uluslararası Kudüs ve Filistin'e
Destek Sendikalar Birliği Başkanı Mahmut Arslan, 1 Temmuz 2020 tarihinde Uluslararası Kudüs ve Filistin’e Destek
Sendikalar Birliği İcra Komitesi toplantısına telekonferans
yöntemiyle katıldı.
“Filistin ve Kudüs İçin Bizleri Zor Günler Bekliyor”
Toplantıya Genel Başkanımız Mahmut Arslan, Genel Başkanvekilimiz Dr. Osman Yıldız, MEMUR-SEN Genel Başkan
Yardımcısı Mehmet Emin Esen, Uluslararası Kudüs ve Filistin’e Destek Sendikalar Birliği Genel Sekreteri Abdullah Obeidat, Birlik Müdürü Enes İbrahim, Birlik İcra Komitesi Üyeleri
ve uzmanlarımız katıldı. Genel Başkanımız Mahmut Arslan,

“Filistin’in Sesi Dünyada Yankı Bulmuyor”
Filistin’in dünyada yalnızlaştırılması politikası karşısında mücadeleye devam edeceklerini belirten Arslan, “Filistin’den
çıkan her onurlu ses ne yazık ki İslam dünyasında yankı bulmuyor. Bu durum bizi gerçekten üzüyor ve yaralıyor” dedi.
3,5 yıldır birliğin Genel Başkanlığını yürüttüğünü hatırlatan
Arslan, “Bu görevi bir bayrak yarışı olarak görüyorum. Filistin ve Kudüs davasına desteğimiz, mücadelemiz, katkımız
aynen devam edecektir. Birliğin İcra Kurulu’nda olmaya
devam edeceğiz” şeklinde konuştu. Genel Başkanvekilimiz
Dr. Osman Yıldız, Uluslararası Kudüs ve Filistin’e Destek Sendikalar Birliği’nin çalışmaları hakkında görüş ve önerilerini
anlattı.
35

haberler

ARSLAN: “ITUC’UN FİLİSTİN DUYARLILIĞINI
MEMNUNİYETLE KARŞILADIK”
HAK-İŞ ve HİZMET-İŞ
Genel Başkanı Mahmut
Arslan, ITUC Genel
Sekreteri Sharan Burrow’a
bir mektup yazarak,
İsrail’in ilhak planının
engellenmesi için
gösterdiği uluslararası
destek dolayısıyla
teşekkür etti.

ITUC Genel Sekreteri Sharan Burrow,
Arslan’a yazdığı mektupta HAK-İŞ’in
Filistin dayanışmasından duyduğu
memnuniyeti dile getirdi.
Arslan, ITUC Genel Sekreteri Sharan
Burrow’a yazdığı mektupta şu
ifadelere yer vermişti:

“Sayın Kardeşim Burrow,
Size bu mektubu, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun,
25 Mayıs 2020 tarihinde kamuoyuna açıklamış olduğu
Batı Şeria’daki yasa dışı Yahudi yerleşim yerleri ile Ürdün
Vadisi’nin 1 Temmuz tarihinden itibaren ilhak edileceği
ile alakalı planına karşı ITUC olarak göstermiş olduğunuz
tepkiden duyduğum memnuniyeti ve samimi desteğimizi
belirtmek için yazıyorum. İsrail, Filistin toprakları üzerindeki
işgal ve ilhak planları ile Filistin halkını yok edilmesi
pahasına, kendi geleceğini güvence altına
almaya çalışmaktadır.
Uluslararası Emek hareketin en önemli temsilcisi olan
ITUC’un, İsrail’in ilhak planının engellenmesi ve bunun
için mümkün olan tüm uluslararası desteğin toplanması
yönündeki çağrısını, biz HAK-İŞ Konfederasyonu ve
Uluslararası Kudüs ve Filistin’e Destek Sendikalar Birliği
olarak destekliyor ve birlikte çalışma irademizi belirtmek
istiyoruz. HAK-İŞ Konfederasyonu ve başkanlık ettiğim
Uluslararası Kudüs ve Filistin’e Destek Sendikalar Birliği
olarak, “Filistin topraklarında, Başkenti Kudüs olan, bağımsız
Filistin Devleti kuruluncaya kadar çalışmaya devam
edeceğimizi, Filistin Halkının kabul etmeyeceği hiçbir
planı desteklemeyeceğimizi bir kez daha ilan ediyor ve bu
mücadele yolunda ITUC gibi bir desteğin bulunmasının
memnuniyetini yaşıyoruz.”

ITUC Genel Sekreteri
Sharan Burrow:
“Hak-İş’in Filistin Dayanışmasından
Memnuniyet Duyuyoruz”
edir"
"Dayanışmanız Takdir Edilmekt

da HAK-İŞ Genel
ITUC Genel Sekreteri Sharan Burrow
dığı mektubunda,
Başkanı Mahmut Arslan’a cevaben yaz
çekten çok takdir
“Teşekkür ederim. Dayanışmanız ger
sevgilerimle”
edilmektedir. Tüm meslektaşlarımıza
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ARSLAN, ULUSLARASI KUDÜS VE FİLİSTİN’E DESTEK
SENDİKALAR BİRLİĞİ BAŞKANLIĞI’NI TUNUS’A DEVRETTİ
Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 18 Eylül 2020 tarihinde başkanlığını yürüttüğü
Uluslararası Kudüs ve Filistin’e Destek Sendikalar Birliği görevini Tunus Tarım ve
Balıkçılık Çalışanları Federasyonu Genel Başkanı Abdulmecid El-zaar’a devretti.

“Onur ve Gurur Verici Bir Görevi Bırakmanın
Burukluğunu Yaşıyorum”
Telekonferans yöntemiyle gerçekleştirilen törende konuşan
Genel Başkanımız Mahmut Arslan, “Bizim için mukaddes
bir dava olan Kudüs ve Filistin davasına kendi imkanlarımız
ölçüsünde hizmet etmiş olmanın gururu ve heyecanını
bir taraftan da onur ve gurur verici bir görevi bırakmanın
burukluğunu yaşıyorum” diye konuştu.
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HAK-İŞ Konfederasyonu Genel Merkezi’nde düzenlenen devir teslim törenine, Genel Başkanımız Mahmut Arslan,
HAK-İŞ Genel Sekreter Yardımcısı Erdoğan Serdengeçti, Uluslararası Kudüs ve
Filistin’e Destek Sendikalar Birliği Genel
Müdürü Enes İbrahim, Birlik İcra Kurulu
üyeleri ve HAK-İŞ uzmanları katıldı.
Arslan, Abdulmecid El-Zaar’a
Başarılar Diledi

Birliğin yeni başkanı Abdulmecid El-zaar’a yeni görevinde başarılar dileyen
Arslan, “Bu görevi bizden sonra devam
ettirecek olan Abdulmecid El-zaar’a bu
görevi devretmek aynı zamanda bizler
için büyük bir onur ve büyük bir şereftir” dedi.
“Özgür Filistin İçin Mücadelemiz
Sürecek”

3 yıldır Birlik başkanlığını yürüten Arslan, bu süre zarfında yürütülen faaliyetler konusunda katılımcılara bilgiler
verdi. Arslan, “İstanbul’da 2, Ankara’da
1 tane olmak üzere 3 büyük uluslararası konferans gerçekleştirdik. Yine Ankara’da Tandoğan Meydanı’nda Kudüs’e
Özgürlük Mitingi, ABD’nin büyükelçiliği
önünde ABD’nin büyükelçiliğini Kudüs’e taşıma protestosu, BM Cenevre
Ofisi Kırık Sandalye önünde uluslararası

sendikal hareket ile birlikte ABD’nin büyükelçiliğini Kudüs’e taşıma protestosu
ve yine ABD Büyükçelçiliği önünde Kudüs’e yönelik ABD’nin yapmış olduğu
çalışmaları protesto etmek üzere bir siyah çelenk koyma ve protesto eylemleri
gerçekleştirmiş olduk.
Ayrıca Cenevre’de yine Uluslararası Çalışma Örgütü çerçevesinde Türkiye Büyükelçiliği ile ortaklaşa bir resepsiyon
gerçekleştirdik. BM Genel Sekreteri
Guterres’e İsrail hapishanelerinde esir
olan Filistinlilerin serbest bırakılması ve
kötü muamelenin durdurulması konusunda bir mektup yazdık.
Tunus ve Lübnan’lı kardeşlerimizin daveti üzerine bu ülkelerde Filistin ve Kudüs konusunda ses getiren etkinlikler
gerçekleştirdik. HAK-İŞ olarak Gazze
ve Filistin Sendikalar Federasyonu ile
ortak bir işbirliği anlaşması imzaladık.
Yine birliğimizin tavsiyesi üzerine HAKİŞ Konfederasyonumuzda Kudüs Komitesi kurduk ve Manisa, Hatay, Konya ve
Trabzon illerinde Ankara Filistin Büyükelçimizin de katılımlarıyla toplantılar
düzenleyerek Filistin davasına gönül verenleri bir araya getirdik” diye konuştu.
Arslan, özgür ve bağımsız bir Filistin
devleti kurulana kadar HAK-İŞ Konfederasyonu olarak destek vermeye devam
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edeceklerini belirterek, “Filistinli kardeşlerimiz kendi topraklarına dönene
kadar mücadelemiz devam edecek”
açıklamasında bulundu.
İbrahim: “Yeni Başarılara İmza
Atmaya Devam Edeceğiz”

Uluslararası Kudüs ve Filistin’e Destek
Sendikalar Birliği Genel Müdürü Enes
İbrahim yaptığı konuşmada, “Bugün
hepimiz Filistin davası için bir araya
geldik. Birlik Başkanımız Mahmut Arslan’ın yoğun çalışmaları sonucu, Filistin
konusunda önemli başarılar elde edildi.
Önümüzdeki dönemde de kaldığımız
yerden yeni başarılara imza atmaya devam edeceğiz. Birliğimizin başkanlığını
bugün Mahmut Arslan, Abdulmecid
El-zaar’a devredecek. Buradan HAK-İŞ
Genel Başkanımız aynı zamanda 3 yıl
boyunca Birliğimizin de başkanlığını yürüten Mahmut Arslan’a Filistin davasına
vermiş olduğu destek ve hizmetler için
burada bir kez daha teşekkür etmek istiyorum” diye konuştu.
Program sonunda Uluslararası Kudüs ve
Filistin’e Destek Sendikalar Birliği Genel
Müdürü Enes İbrahim tarafından Genel
Başkanımız Mahmut Arslan’a plaket ve
Filistin haritasının yer aldığı bir tablo
hediye edildi.

haberler

15 TEMMUZ’U UNUTMADIK, UNUTTURMAYACAĞIZ
HAK-İŞ Konfederasyonu ve HİZMET-İŞ Sendikası Genel Başkanı Mahmut Arslan,
“HAK-İŞ olarak demokrasimize, milli irademize, milletin bekasına sahip çıkmayı
ekmeğimize, aşımıza, çevremize, ailemize sahip çıkmakla eş olarak görüyoruz. 15
Temmuz’u bir daha yaşanmaması gereken, ama çok fazla ders çıkarılması gereken hain
bir darbe girişimi olarak anıyoruz” dedi.

Arslan, “HAK-İŞ, bütün darbe girişimlerinde olduğu gibi Türkiye’nin beka
sorununa, geleceğine, milli iradesine,
birliğine ve bütünlüğüne karşı yapılan
bu hain saldırılara karşı mücadele ederek, 15 Temmuz gecesi ilk sokağa çıkan,
canını ve her şeyini ortaya koyan bir tutum sergilemiştir” dedi.
HAK-İŞ ve HİZMET-İŞ Genel Başkanı
Mahmut ARSLAN, 15 Temmuz Türkiye’yi işgal ve hain darbe girişiminin yıldönümü dolayısıyla yaptığı açıklamada
şunları kaydetti:
“15 Temmuz gecesi Türkiye, bir grup
hain tarafından başlatılan işgal girişimine tanık olmuştur. Emir-komuta
zinciri dışında birtakım güçlerden emir
alarak hareket eden asker kıyafetine
bürünmüş eli kanlı teröristler, milletin
özgür ve hür iradesiyle seçilmiş olan
hükümeti düşürmeye, cebren ve hile
ile devlet yönetimini ele geçirmeye
çalışmışlardır. Aziz milletimiz o gece
destansı bir demokrasi mücadelesi vererek, darbe geleneğine karşı durmuş,
hainlere karşı tek vücut olmuştur.

15 Temmuz gecesi demokrasimize sahip çıkmak için eli kanlı teröristlerin
karşısına dikilen 251 vatandaşımız şehit düşmüş, 2 bin 301 vatandaşımız ise
gazi olmuştur.
HAK-İŞ, bütün darbe girişimlerinde olduğu gibi Türkiye’nin beka sorununa,
geleceğine, milli iradesine, birliğine ve
bütünlüğüne karşı yapılan bu hain saldırılara karşı mücadele etmiş, 15 Temmuz gecesi ilk sokağa çıkan, canını ve
her şeyini ortaya koyan bir tutum sergilemiştir. HAK-İŞ, 15 Temmuz darbe girişimine karşı tüm sendikaları ve teşkilatı
ile birlikte, milletten, demokrasiden ve
özgürlüklerden yana olan tavrını kararlı bir şekilde ortaya koymuş, sağlam
bir demokratik duruş sergilemiştir. Bu
uğurda HAK-İŞ üyesi Celalettin İbiş, Ah met Özsoy, Ali Karslı ve Hakan Gülşen
şehit olmuştur. Onlar bizim onurumuzdur.
15 Temmuz gecesi, gücünü tarihten
alan kahraman Türk milletinin soylu direnişi sonucunda büyük bir işgal
girişimi hep birlikte atlatılmıştır. Dar39

beyi önlemek için 15 Temmuz gecesi
milletimizin büyük bir kesimi bir araya
gelmiş, sivil toplum örgütleri, medya
ve halkımız birlik olmuş, hainlere karşı hep birlikte mücadele etmiştir. Toplumun büyük bir kesimi darbeye karşı
çıkmış, demokrasiye sahip çıkmak için
sokaklara, meydanlara çıkmıştır. Bu
açıdan 15 Temmuz, Türkiye Cumhuriyeti tarihi ve bundan sonra darbe yapmak isteyenler için bir kırılma noktası
olmuştur. 15 Temmuz gecesi eli kanlı
hainlerin alçakça saldırıları aziz milletimizin imanlı göğsünde yok olmuştur.
Kahraman milletimiz Çanakkale’de
vatanını nasıl savunduysa 15 Temmuz
gecesi de aynı ruhla ve imanla hainlere
geçit vermemiştir.
HAK-İŞ olarak demokrasimize, milli
irademize, milletin bekasına sahip çıkmayı ekmeğimize, aşımıza, çevremize,
ailemize sahip çıkmakla eş olarak görüyoruz. 15 Temmuz’u bir daha yaşanmaması gereken, ama 15 Temmuz’u
çok fazla ders çıkarılması gereken hain
bir darbe girişimi olarak anıyoruz.
HAK-İŞ Konfederasyonu olarak, ulusal
ve uluslararası arenada gerçekleştirdiğimiz bütün etkinliklerde, sempozyumlarda, konferanslarda ve panellerde 15
Temmuz gecesi aziz milletimizin hainlere karşı yazdığı destanı anlatıyoruz.
15 Temmuz Türkiye’yi işgal ve hain
darbe girişimine kahramanca direnen,
vatanı, milleti, inançları, özgürlüğü ve
Cumhuriyetimizin bekası için canlarını
feda eden aziz şehitlerimize Yüce Allah’tan rahmet, ailelerine sabır, tedavi
gören gazilerimize şifalar diliyoruz.”
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15 Temmuz Gecesi Vatan İçin Mücadele Verdik
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Konfederasyonumuz HAK-İŞ “15 Temmuz Türkiye’yi İşgal ve Hain Darbe Girişiminin”
4. Yıldönümünde 15 Temmuz bilincini diri tutmak, Türkiye’yi işgal ve darbe girişimini
unutmamak ve unutturmamak amacıyla bir anma etkinliği düzenledi.
HAK-İŞ/HİZMET-İŞ Genel Başkanvekili Av. Hüseyin Öz, HAK-İŞ Genel Merkezi önünde
basın açıklaması gerçekleştirdi.

Basın açıklamasına Genel Başkanvekilimiz Av. Hüseyin Öz’ün yanı sıra, Genel
Sekreterimiz Remzi Karataş, Konfederasyonumuza bağlı sendikalarımızın
başkan ve yöneticileri ile 15 Temmuz
gazilerimiz ve şehitlerimizin aileleri ile
üyelerimiz yoğun katılım gösterdi.

“Hainlere karşı kahramanca göğsünü
siper ederken şehit olan üyelerimizden
Celalettin İbiş, Ahmet Özsoy, Ali Kars lı ve Hakan Gülşen başta olmak üzere
ismini sayamadığımız 251 şehidimize
Yüce Allah’tan Rahmet, yakınlarına bir
kez daha başsağlığı diliyoruz” dedi.

Genel Başkanvekilimiz Av. Hüseyin Öz,
HAK-İŞ Genel Merkezi önünde bulunan
HAK-İŞ üyelerine seslendi. Öz konuşmasında 15 Temmuz Türkiye’yi işgal ve
hain darbe girişiminin dördüncü yıldönümünde vatan uğruna canını hiçe sayan onlarca HAK-İŞ üyesinin de içinde
yer aldığı 2 bin 301 gazimizi şükran ve
minnetle anarak, “15 Temmuz gecesi
FETÖ’cü hainlerin bize yaşattıklarını
unutmadık, unutmayacağız ve unutturmayacağız” diye konuştu.

“15 Temmuz Gecesi Vatan İçin
Mücadele Verdik”

“Türk Milleti Yeni Bir Destan Yazdı”

15 Temmuz gecesi Türk milletinin büyük bir destan yazdığını belirten Öz,

HAK-İŞ Konfederasyonu olarak 15 Temmuz gecesi ilk andan itibaren sokaklara çıkıp vatan, bayrak, demokrasi ve
özgürlükler için mücadelede yer aldıklarını belirten Öz, “O günden bu yana
Genel Başkanımız Mahmut Arslan’ın
talimatıyla ilkesel olarak her platform da ve toplantımızda bu kararlılığımızı
haykırıyoruz” şeklinde konuştu.
“Milli iradeye darbe vurmak isteyen
hainlere, o gece nasıl fırsat vermediysek bugün de aynı kararlılıkla, aynı
duygularla yine o hainlere fırsat ver-
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meyeceğimizi bir kez daha yineliyoruz. 15 Temmuz ihanetini unutmadık,
unutmayacağız. Her şartta ve koşulda
vatanımıza, milletimize, demokrasimize ve geleceğimize sahip çıktık, bundan sonra da bu yolda mücadelemize
devam edeceğiz” diyerek sözlerine
devam eden Öz konuşmasına şöyle devam etti:
15 Temmuz gecesi o alçaklara, o cuntacılara, o gözü dönmüş katillere nasıl
meydanları bırakmadıysak, elimizde
bayrağımız, yüreğimizde iman ve vatan
sevgisiyle, demokrasi ve özgürlüklerimize olan inançla meydanlara koştuysak, 15 Temmuz’un dördüncü senesinde de milletimizin yazdığı o şanlı
destanı hatırlamak ve şehitlerimizi yad
etmek için buradayız. Şehit ailelerimizle ve gazilerimizle dayanışma içindeyiz.
“Hafıza-ı Beşer Nisyan İle Maluldür”

15 Temmuz 2016 günü emir-komuta

haberler

zinciri dışında hareket eden, asker kıyafetine bürünmüş hainler, milletin hür
iradesiyle seçilmiş olan hükümeti düşürerek devlet yönetimini zorbalıkla ve
alçakça ele geçirmeye çalıştılar.
“Hafıza-ı beşer nisyan ile maluldür”
derler o yüzden karartmaya çalıştıkları
o geceyi bir kez daha hatırlatmak istiyoruz. O gece Ankara’da Cumhurbaşkanlığı Külliyesini, Türkiye Büyük Millet
Meclisini, Ankara Emniyet Müdürlüğünü, Gölbaşı Özel Harekat Merkezini,
Türksat’ı bombaladılar” dedi.
“İnsanlarımıza Hiç Acımadan Kurşun
Sıktılar”

Hain FETÖ örgütü mensuplarının İstanbul’da Boğaziçi Köprüsü’nü kapatarak
sivil halkın üzerine bomba ve ateş yağdırdığını hatırlatan Öz, elinde bayraktan
başka hiçbir şey olmayan sivil vatandaşların üzerine hiç acımadan kurşunlar,
bombalar yağdırararak tanklarla insanları ezdiklerini belirtti.
“Türk Milletinin Vatan Sevdasını
Hesaba Katmadılar”

Her türlü planı alçakça ince ince hesap
eden FETÖ’cü hainlerin Türk milletinin
vatan, bayrak ve hürriyet sevdasını hiç
hesaba katmadıklarını ifade eden Öz,
“Milletimiz o gece Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, Başbakanı, Hükümeti, siyasi partileri, milletvekilleri,
medya ve cunta dışı bütün güvenlik güç-

leriyle birlikte, inanılmaz bir demokrasi
mücadelesi vererek, darbe geleneğini
bozmuştur. Demokrasiyi özümsemiş
olan milletimiz, hem kendi iradesine,
hem de seçtiği liderlerine sahip çıkarak,
bu ülkede artık kolay kolay darbe yapılamayacağını hem cunta heveslilerine
ve hem de onları kullanan efendilerine
en net şekilde mesajı vermiştir” dedi.
“Türk Milleti O Gece Destan Yazdı”

Hainlerin karartmaya çalıştığı 15 Temmuz gecesi, tüm milletinin destansı
direnişiyle aydınlık bir sabaha çıkıldığını, o gece Türk milletinin büyük bir
destan yazdığını hatırlatan Öz, “Tüm
Türkiye o gece hainlere karşı bir olmuş,
iri olmuş, diri olmuş, tek yürek olmuştur. HAK-İŞ olarak, 15 Temmuz gecesi
darbe girişimine karşı tüm sendikalarımız ve teşkilatımızla birlikte, milletten;
demokrasiden ve özgürlüklerden yana
tavır alarak, millet iradesinin yanında
saf tuttuk. HAK-İŞ olarak, 44 yıllık onurlu tarihimize yakışır bir şekilde sağlam
bir demokratik duruş sergilemiş olmanın haklı gururunu yaşıyoruz” şeklinde
konuştu.
HAK-İŞ olarak, ülkemiz üzerine oynanan
siyasi oyunlara, kaos oluşturma çabalarına, demokrasi dışı yöntemlere ve bütün darbe girişimlerine karşı olduklarını
bir kez daha hatırlatan Öz konuşmasında, “Herkesin barış ve istikrar içerisin42

de, huzur ve güven ortamında, birlik ve
dayanışma içerisinde yaşadığı bir Türkiye istiyoruz. Ülkemizin birlik ve bütünlüğünü hedef alan, darbe ya da başka
adlar altındaki her türlü terör saldırısını
nefretle kınıyoruz. Türkiye’nin devleti,
milleti ve kurumlarıyla bir bütün halinde her türlü terörle mücadele konusunda daha aktif ve etkin çalışmaları hayata geçireceğine inanıyoruz” ifadelerini
kullandı.
Öz, millet iradesine darbe yapmaya
kimsenin gücünün yetmeyeceğini hatırlatarak, “Bu aziz millet, bayrağına,
vatanına, demokrasisine, özgürlüğüne
ve geleceğine her zaman sahip çıkmıştır ve çıkmaya devam edecektir. Bundan
sonra hedefimiz, demokrasisi daha güçlü bir Türkiye’dir. İnşallah bu hedefe de
hep birlikte ulaşacağız” dedi.
Genel Başkanvekilimiz Hüseyin Öz,
darbe girişime bulaşan bütün faillerin içeride ve dışarıda yakalanarak bir
an evvel yargı önüne çıkarılmasını ve
hak ettikleri şekilde cezalandırılmasını
istediklerini vurgulayarak “HAK-İŞ olarak, 15 Temmuz hain darbe girişimine
karşı devletimizin başlattığı, ulusal ve
uluslararası platformlarda FETÖ başta
olmak üzere, bütün terör örgütlerine
karşı yürütülen çalışmaları sonuna kadar destekliyoruz. Yargılama sürecinde
terörist hainlerin toplumla adeta dalga
geçtiklerini, toplumun sinir uçlarına do-
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ruz. Şehitlerimize rahmet, ailelerine
tekrar sabır diliyor, gazilerimize de geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz” şeklinde konuştu.

kunduklarını üzülerek görüyoruz. Yargılama sürecinde, mahkumların ortaya
koyduğu ahlaksız tutum nedeniyle şehit
yakınlarımız ve gazilerimizin acılarını
tekrar tekrar yaşadığını biliyoruz” diye
konuştu.

“Kahraman Ordumuza Başarılar
Diliyoruz”

Öz, 15 Temmuz hain darbe girişiminin
dördüncü yıldönümünde bir kez daha
“Unutmadık, Unutturmayacağız” diyo ruz. Şehit ailelerimizle ve gazilerimizle
dayanışma duygularımızı ifade ediyo-

Ülkemizin
doğusunda,
Suriye’de,
Irak’ta, sıcak sularda ve Libya’da mazlum ve mağdurların yanında ülkemizin
hak ve menfaatlerini korumak için mücadele eden kahraman ordumuza ve
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güvenlik güçlerimize başarılar dileyen
Öz, “Cenab-ı Allah kahraman güvenlik
güçlerimizi bütün cephelerde ve mücadele verdikleri topraklarda muzaffer
eylesin. Ülkemizin bin yıllık tarihinin
bundan sonra da devam etmesi için her
türlü ihanete karşı birlik ve beraberlik
ruhu ile mücadele edeceğimizi ifade
ediyoruz” dedi.
Program, dua ve toplu fotoğraf çekimi
ile son buldu.

haberler

Şehitlerimizi Minnetle Yad Ediyoruz...
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nün
4. Yıldönümünde Türkiye’yi işgal ve hain darbe girişiminde
vatanı uğruna canlarını feda eden Şehitlerimiz Celalettin İbiş,
Ali Karslı, Ahmet Özsoy, Hakan Gülşen ve diğer 15 Temmuz
şehitlerimizi Ankara Karşıyaka Mezarlığı’nda bulunan Şehitler
Abidesi’nde dualarla andık.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik
Günü’nün 4. Yıldönümünde Türkiye’yi işgal ve hain darbe girişiminde
vatanı uğruna canlarını feda eden
Şehitlerimiz Celalettin İbiş, Ali Karslı,

Ahmet Özsoy, Hakan Gülşen ve diğer 15 Temmuz şehitlerimizi Ankara
Karşıyaka Mezarlığı’nda bulunan Şehitler Abidesi’nde dualarla andık. 15
Temmuz 2020 tarihinde gerçekleş-

44

tirilen anma etkinliğine Genel Başkanvekilimiz Av. Hüseyin Öz’ün yanı
sıra, Genel Sekreterimiz Remzi Karataş, HAK-İŞ’e bağlı sendikaların Genel Başkan ve yöneticileri ile Anka-
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ra Şube Başkanlarımız, şehit yakınları,
gazilerimiz ve basın mensupları katıldı.
Anma etkinliği, Kur’an-ı Kerim tilaveti
ve duaların okunmasıyla başladı.

kurucularından Ahmet Özsoy ve Ali
Karslı Türksat önünde, Hakan Gülşen
ise Cumhurbaşkanlığı Külliyesi önünde
şehitlik mertebesine ulaştı.

Genel Başkan Vekilimiz Öz, “15 Temmuz hain darbe ve işgal girişiminin dördüncü seneyi devriyesi münasebetiyle,
15 Temmuz şehitlerimizi anmak için bir
araya geldik. Vatanımız, bayrağımız, demokrasimiz ve özgürlüğümüz için canlarını feda eden şehitlerimizi rahmet ve
minnetle yad ediyoruz” dedi.

15 Temmuz’da cuntasını, asker üniforması giymiş terör örgütü mensubu

Genel Başkanımız Mahmut Arslan’ın
çağrısı üzerine, binlerce HAK-İŞ mensubunun 15 Temmuz gecesi meydanlarda
olduğu hatırlatan Öz, sözlerini şöyle
sürdürdü: “15 Temmuz gecesi, Genel
Başkanımızın talimatıyla bütün teşkilat
mensuplarımız Ankara ve İstanbul’da
darbecilere karşı büyük bir mücadele
ortaya koydu. Bütün mensuplarımıza,
sosyal medyadan sokağa çıkın çağrısı
yaptık, hain darbe ve işgal girişimde
karşı çıktık. O mücadele esnasında burada metfun bulunan şehitlerimizden
Celalettin İbiş Genelkurmay Başkanlığı
önünde, Öz İletişim-İş Sendikamızın

Bütün mensuplarımıza,
sosyal medyadan sokağa
çıkın çağrısı yaptık, hain
darbe ve işgal girişimde karşı
çıktık. O mücadele esnasında
burada metfun bulunan
şehitlerimizden Celalettin
İbiş Genelkurmay Başkanlığı
önünde, Öz İletişim-İş
Sendikamızın kurucularından
Ahmet Özsoy ve Ali Karslı
Türksat önünde, Hakan
Gülşen ise Cumhurbaşkanlığı
Külliyesi önünde şehitlik
mertebesine ulaştı.
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olarak nitelendiren Öz, “Şanlı ordumuzun içerisine sızmış olan bu hain terör
örgütü mensupları, ne yazık ki bu ülkenin en kutsal değerlerine saldırdılar.
O gece Cumhurbaşkanlığını, Türkiye
Büyük Millet Meclisi’ni, Özel Harekât
Şube Müdürlüğünü bombaladılar, fakat
milletimizin basireti ile mücadele azmini unuttular. İnanıyorum ki bundan son ra böylesine bir darbe girişimine kimse
cesaret edemeyecektir. Darbelerin tekrar vuku bulmaması için 15 Temmuz’u
unutmadık, unutmayacağız” dedi.
Ülkemizin Bekasına Göz Koyanlara
Asla Müsemma Göstermeyeceğiz

15 Temmuz benzeri bir kalkışmanın tekrar vuku bulması halinde, HAK-İŞ’in aynı
duyarlılığı göstererek karşı duracağını
belirten Öz, “HAK-İŞ 44 yıllık geçmişinde hep demokrasiden yana tavır almıştır. 12 Eylül ve 28 Şubat’ta darbecilere
karşı, 27 Nisan bildirisine karşı açık tavır
almıştır. HAK-İŞ olarak ülkemizin bekasına göz koyanlara asla müsamaha göstermeyeceğiz” şeklinde konuştu.
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15 TEMMUZ HAİN DARBE GİRİŞİMİNE KARŞI

81 İLDE MEYDANLARDAYDIK
İSTANBUL’DAN TRABZON’A, EDİRNE’DEN KARS’A…
15 Temmuz hain darbe girişiminin 4.
sene-i devriyesinde HİZMET-İŞ teşkilatı olarak, Türkiye’nin dört bir yanında
şehitlerimizi anmak için meydanlardaydık.
Şube, İl ve Bölge Başkanlıklarımız 81
ilimizde düzenlenen törenlere katılım
sağlayarak bir kez daha hain darbe girişimine karşı olduğunu gösterdi. Teşkilat olarak ilk ziyaretlerimiz, demokrasimiz ve ülkemiz için canlarını feda eden
şehitlerimizin kabristanlarına oldu.
Şube, İl ve bölge Başkanlıklarımız daha
sonra illerindeki sembolik meydanlarda basın açıklamalarında bulundu.
Açıklamada milli birlik ve beraberliğe
vurgu yapılarak, demokrasinin önemine dikkat çekildi. Türkiye’nin dört bir
yanında yapılan basın açıklamalarında
şu ifadelere yer verildi;
“HAK-İŞ olarak demokrasimize, milli
irademize, milletin bekasına sahip çıkmayı ekmeğimize, aşımıza, çevremize,
ailemize sahip çıkmakla eş olarak görüyoruz. 15 Temmuz’u bir daha yaşanmaması gereken, ama çok fazla ders
çıkarılması gereken hain bir darbe girişimi olarak anıyoruz.
HAK-İŞ, bütün darbe girişimlerinde olduğu gibi Türkiye’nin beka sorununa,
geleceğine, milli iradesine, birliğine
ve bütünlüğüne karşı yapılan bu hain
saldırılara karşı mücadele ederek, 15
Temmuz gecesi ilk sokağa çıkan, canını ve her şeyini ortaya koyan bir tutum
sergilemiştir. 15 Temmuz gecesi Türkiye, bir grup hain tarafından başlatılan
işgal girişimine tanık olmuştur.

Emir-komuta zinciri dışında birtakım
güçlerden emir alarak hareket eden
asker kıyafetine bürünmüş eli kanlı teröristler, milletin özgür ve hür iradesiyle seçilmiş olan hükümeti düşürmeye,
cebren ve hile ile devlet yönetimini
ele geçirmeye çalışmışlardır. Aziz milletimiz o gece destansı bir demokrasi
mücadelesi vererek, darbe geleneğine
karşı durmuş, hainlere karşı tek vücut
olmuştur.
15 Temmuz gecesi demokrasimize
sahip çıkmak için eli kanlı teröristlerin karşısına dikilen 251 vatandaşımız
şehit düşmüş, 2 bin 301 vatandaşımız
ise gazi olmuştur. HAK-İŞ, bütün darbe
girişimlerinde olduğu gibi Türkiye’nin
beka sorununa, geleceğine, milli iradesine, birliğine ve bütünlüğüne karşı
yapılan bu hain saldırılara karşı mücadele etmiş, 15 Temmuz gecesi ilk sokağa çıkan, canını ve her şeyini ortaya
koyan bir tutum sergilemiştir. HAK-İŞ,
15 Temmuz darbe girişimine karşı tüm
sendikaları ve teşkilatı ile birlikte, milletten, demokrasiden ve özgürlüklerden yana olan tavrını kararlı bir şekilde
ortaya koymuş, sağlam bir demokratik
duruş sergilemiştir. Bu uğurda HAK-İŞ
üyesi Celalettin İbiş, Ahmet Özsoy, Ali
Karslı ve Hakan Gülşen şehit olmuştur.
Onlar bizim onurumuzdur.
15 Temmuz gecesi, gücünü tarihten
alan kahraman Türk milletinin soylu direnişi sonucunda büyük bir işgal
girişimi hep birlikte atlatılmıştır. Darbeyi önlemek için 15 Temmuz gecesi
milletimizin büyük bir kesimi bir araya
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gelmiş, sivil toplum örgütleri, medya
ve halkımız birlik olmuş, hainlere karşı hep birlikte mücadele etmiştir. Toplumun büyük bir kesimi darbeye karşı
çıkmış, demokrasiye sahip çıkmak için
sokaklara, meydanlara çıkmıştır. Bu açıdan 15 Temmuz, Türkiye Cumhuriyeti
tarihi ve
bundan sonra darbe yapmak isteyenler için bir kırılma noktası olmuştur. 15
Temmuz gecesi eli kanlı hainlerin alçakça saldırıları aziz milletimizin imanlı
göğsünde yok olmuştur. Kahraman milletimiz
Çanakkale’de vatanını nasıl savunduysa 15 Temmuz gecesi de aynı ruhla ve
imanla hainlere geçit vermemiştir.
HAK-İŞ olarak demokrasimize, milli
irademize, milletin bekasına sahip çıkmayı ekmeğimize, aşımıza, çevremize,
ailemize sahip çıkmakla eş olarak görüyoruz. 15 Temmuz’u bir daha yaşanmaması gereken, ama 15 Temmuz’u
çok fazla ders çıkarılması gereken hain
bir darbe girişimi olarak anıyoruz.
HAK-İŞ Konfederasyonu olarak, ulusal
ve uluslararası arenada gerçekleştirdiğimiz bütün etkinliklerde, sempozyumlarda, konferanslarda ve panellerde 15
Temmuz gecesi aziz milletimizin hainlere karşı yazdığı destanı anlatıyoruz.
15 Temmuz Türkiye’yi işgal ve hain
darbe girişimine kahramanca direnen,
vatanı, milleti, inançları, özgürlüğü ve
Cumhuriyetimizin bekası içi canlarını
feda eden aziz şehitlerimize Yüce Allah’tan rahmet, ailelerine sabır, tedavi
gören gazilerimize şifalar diliyoruz.”

haberler
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“HAK-İŞ olarak demokrasimize, milli irademize, milletin
bekasına sahip çıkmayı ekmeğimize, aşımıza, çevremize,
ailemize sahip çıkmakla eş olarak görüyoruz. ”
48
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HAK-İŞ İL BAŞKANLARI
15 TEMMUZ GÜNDEMİYLE TOPLANDI
HAK-İŞ İl Başkanları toplantısı, Genel Başkanımız Mahmut Arslan başkanlığında
81 HAK-İŞ il başkanın katılımıyla telekonferans yöntemiyle gerçekleştirildi.

değil, bütün Türk milletinin bu mücadelede yer alması gerekiyor” dedi.
“FETÖ’ye Karşı Ortak Zeminde
Buluşmamız Gerekiyor”

Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 15
Temmuz gündemiyle düzenlenen HAKİŞ İl Başkanları toplantısına telekonferans yöntemiyle katıldı.
“Tüm Türk Milletinin Bu
Mücadelede Yer Alması Gerekiyor”

Genel Başkanımız Mahmut Arslan,
“Türkiye’nin işgal edilmesi ve yeni bir
aşamaya getirilmesi çabalarının bir adı

olan 15 Temmuz’u artık daha net görüyoruz. Dolayısıyla FETÖ örgütü bir taşeron örgüttür. 15 Temmuz darbe giri şimini kendi imkanlarımızla, halkımızın
desteğiyle ve fedakarlığıyla atlattıktan
sonra Türkiye’de yeni bir dönem başladı. Bu yeni dönemde FETÖ/PDY ve bütün terör örgütleriyle birlikte mücadele
etmemiz gerekiyor. Sadece hükümetin
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Şehitlerimizin ve gazilerimizin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın
liderliğinde milletimizin topyekün darbe girişimine karşı çıktığını vurgulayan
Arslan, “Bütün sivil toplum örgütleri
ve siyasi partiler farklı görüşlerde olsalar da FETÖ’ye karşı ortak bir zeminde
buluşulması gerekiyor. Dünü bir kenara
bırakıp FETÖ ve PKK konusunda ortak
bir zeminde buluşmamız gerekiyor.
Bunu başarabilirsek eğer bu örgütü
yok etmemiz mümkündür” ifadelerini
kullandı.
“İllerde Şehit Yakını ve Gazilerimizi
Ziyaret Ediyoruz”

HAK-İŞ’in şehit yakınlarıyla ilgili önemli
bir anlayış oluşturduğunu dile getiren
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Arslan, “Olağanüstü bir durum olmadığı takdirde gittiğimiz her ilde bir şehit
ailesi ve gazimizi ziyaret ediyor, onlarla
dertleşiyor, sorunlarıyla yakından ilgileniyoruz. Onların bizlerden bir tek isteği
var. Sadece ‘Bizleri unutmayın’ diyorlar” diye konuştu.
“Şehit ve Gazi Yakınlarımızı Ziyaret
Edin”

Şehit yakınları ve gazilerin sorunlarının
çözümü için aynı zamanda Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı’nın da mütevelli heyetinde yer aldıklarını anlatan
Arslan, “Bütün gazilerimizin ve şehit
yakınlarımızın sorunlarını gündeme getirerek çözmeye çalışıyoruz. İl Başkanlarımıza buradan çağrıda bulunuyorum;
bulunduğunuz illerde mutlaka şehit
yakınları ve gazilerimiz vardır. Onları
mutlaka ziyaret edin, onlarla görüşün.
Onlar hatırlanmamaktan şikayetçiler.
HAK-İŞ’ten bunu bekliyorlar. 15 Temmuz şehitlerimiz ve gazilerimiz başta
olmak üzere bütün şehit yakınlarımızı
ve gazilerimizi ziyaret edin, onların ha-

lini hatrını sorun. Bunlar alacağımız en
büyük hayırlı dualardan birisidir” sözlerine yer verdi.
“KOVİD’le Mücadelede Devlet,
Hükümet ve Uluslararası Alanda
İşbirliği İçindeyiz”

Dünyayı etkisi altına alan Koronavirüs
salgınıyla (KOVİD-19) HAK-İŞ’in devletle, hükümetle ve uluslararası alanda tam bir işbirliği ve uyum içerisinde
çalıştığını dile getiren Arslan, “Başta
işyerlerinde olmak üzere iş sağlığı ve iş
güvenliği konusunda örgütlü olduğumuz işyerlerinde gereken hassasiyetin
gösterilmesi için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. İllerimizdeki Başkanlarımızın işyerlerinde Koronavirüs salgınıyla
mücadele kapsamında sosyal mesafe,
maske ve hijyen konusundaki tedbirlere uyulması konusunda daha dikkatli
olmalarını önemli buluyoruz” dedi.
“Çalışanlarımızın Sağlığını Korumak
İçin Çalışıyoruz”

Örgütlü kesim olarak öncelikle işyerle-
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rinde tedbirlerin alınması gerektiğini
vurgulayan Arslan, “HAK-İŞ olarak Konfederasyonumuz ve sonra sendikalarımızda gereken hassasiyeti gösteriyoruz.
Bunu birileri bizden istediği için değil
biz çalışanlarımızın hakkını, hukukunu
ve sağlığını korumak zorunda olduğumuzu düşündüğümüz için yapıyoruz.
Çalışanlarımızın sağlığını korumak için
en doğrusunu, en iyisini yapmaya çalışıyoruz” diye konuştu.
“Koronavirüs Mücadelemiz ITUC
tarafından Takdirle Karşılandı”

HAK-İŞ’in Koronavirüs salgınına karşı hassasiyetinin uluslararası sendikal
hareketten büyük bir destek gördüğü nü ve teşekkür aldığını anlatan Arslan,
“ITUC Genel Sekreteri Sharan Burrow
bizzat mektup yazarak HAK-İŞ’in Koronavirüs salgınıyla mücadelesi konusundaki hassasiyetleri ve duyarlılığından
dolayı teşekkür etti. Uluslararası sendi kal hareketin bizim çalışmalarımızdan
haberdar olması bizi mutlu ediyor” şeklinde konuştu.

haberler

“TUAC Üyeliğimiz Kabul Edildi”

Koronavirüs sürecinde de HAK-İŞ’in
uluslararası alandaki dayanışmasını
güçlendirmek için yeni adımlar attığını
söyleyen Arslan, “OECD’nin işçi kesimini temsil eden TUAC örgütüne üyeliğimiz oy birliğiyle kabul edildi. G20
ülkesindeki sendikalar TUAC üyesidir.
OECD’de 50’ye yakın ülkenin temsil
edildiği, örgütün işçi kanadını temsil
eden ITUC ile işbirliği içinde çalışan bir
örgüte üyeliğimizin bize önemli bir vizyon kazandıracağını düşünüyoruz” sözlerine yer verdi.
“Filistin, Türk Milletinin Ortak
Paydasıdır”

HAK-İŞ’in uluslararası sendikal dayanışmasını sadece ITUC üzerinden değil
aynı zamanda Uluslararası Kudüs ve Filistin’e Destek Sendikalar Birliği olarak
da öncülük ve liderlik yaptığını anımsatan Arslan, “Filistin, Türk milletinin
ortak paydasıdır. Hangi görüşten olursa
olsun, hangi siyasal yaklaşımdan olursa
olsun Filistin konusunda Türkiye’de büyük bir mutabakat vardır. HAK-İŞ Konfederasyonu olarak Filistin konusundaki
duyarlılığımızı en iyi şekilde göstermeye devam edeceğiz” dedi.

“15 Temmuz’un 4. Yıldönümünde Bir
Dizi Etkinlik Gerçekleştirdik”

Genel Başkanvekilimiz Hüseyin Öz,
HAK-İŞ Konfederasyonu olarak, 15
Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nün 4. Yıldönümünde 15 Temmuz
bilincini diri tutmak, Türkiye’yi işgal ve
hain darbe girişimini unutmamak ve
unutturmamak için bir dizi etkinlik gerçekleştirdiklerini ifade ederek, “Genel
Başkanımızın talimatları ile öncelikle
15 Temmuz Şehidimiz Celalettin İbiş’in
kabrinin de yer aldığı Ankara Karşıyaka’daki 15 Temmuz Şehitliği’ne ziyarette bulunduk ve dualar okuduk.
Ardından
Konfederasyonumuzun
önünde bir basın açıklaması yaparak
HAK-İŞ’in 15 Temmuz hain darbe girişimine karşı ilk andan itibaren verdiği
mücadeleyi anlattık ve bu yolda kay bettiğimiz yol arkadaşlarımızı dualarla
andık” diye konuştu.
Genel Başkanımız Mahmut Arslan başkanlığında 81 il başkanının katılımıyla
15 Temmuz özel gündemli il başkanları
toplantısı gerçekleştirdiklerini sözlerine
ekleyen Öz, “HAK-İŞ Konfederasyonu
olarak, 15 Temmuz gecesi ilk andan
itibaren nasıl sokaklara çıkıp vatanımız,
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bayrağımız, demokrasimiz ve özgürlüklerimiz için mücadele ettiysek, o gün den bu yana Genel Başkanımız Mahmut Arslan’ın talimatıyla ilkesel olarak
her platformda ve toplantımızda bu
kararlılığımızı haykırıyoruz” dedi.
15 Temmuz gecesi FETÖ’cü hainlerin
yaşattıklarını unutmadıklarını, unut mayacaklarını ve unutturmayacaklarını
ifade eden Öz, milli iradeye darbe vurmak isteyen hainlere, o gece nasıl fırsat
verilmediyse bugün de aynı kararlılıkla,
aynı duygularla fırsat vermeyeceklerini
söyledi.
“Bu Ülke Sahipsiz Değildir”

HAK-İŞ 15 Temmuz Gazisi Kazım Çakır,
“Bugün Türkiye Cumhuriyeti’nin bir
gazi olarak aynı zamanda HAK-İŞ’li olarak 15 Temmuz darbe girişiminde ilk
saatlerden itibaren çok erken bir tavır
almanın gururunu yaşıyoruz.
Bunlar sonra bu ülkede kimler darbe
yapmak isterse, kimler vatan hainliği
yapmak isterse bilsinler ki bu ülke sahipsiz değildir. Allah bir daha kimseye
15 Temmuz hain darbe gecesini yaşatmasın” dedi.

haberler

ARSLAN, 19 EYLÜL GAZİLERİ
ANMA ETKİNLİĞİNE KATILDI
Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 18 Eylül 2020 tarihinde
Gaziler Günü vesilesiyle HAK-İŞ ile Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri
Vakfı tarafından düzenlenen programa katıldı.

Programa, Genel Başkanımız Mahmut
Arslan, İç İşleri Bakanı Süleyman Soylu,
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Adnan Ertem, Ankara
Valisi Vasip Şahin, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Altındağ
Belediye Başkanı Asım Balcı, Türkiye

Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Başkanı
Lokman Aylar, Genel Başkan Yardımcımız Celal Yıldız, HAK-İŞ Genel Başkan
Yardımcısı Yunus Değirmenci, HAK-İŞ
Genel Genel Sekreter Yardımcıları Eda
Güner, Erdoğan Serdengeçti, HAK-İŞ’e
bağlı sendikaların genel başkanları,
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kahraman gazilerimiz ve basın mensupları katıldı. Program, saygı duruşu
ve istiklal marşının okunmasının ardından Kur’an-ı Kerim tilaveti ve duaların
okunmasıyla başladı.

haberler

yakın çalıştığımızda daha iyi anlıyoruz.
Kendi topraklarında bir açık hava hapishanesinde yaşamak zorunda kalan,
toprakları işgal edilmiş, seyahatleri engellenmiş, en temel hakları ellerinden
alınmış, uluslararası bir kısım güçlerin
merhametine bırakılmış milyonlarca
Filistinlinin tek bir amacı var: Kendi
topraklarında bağımsız ve özgür Filistin
devletini kurabilmek” diye konuştu.
Gazilik ve şehitlik Türk milleti için büyük
anlamlar taşıdığını ifade eden Arslan,
şöyle konuştu: “Değerli gazilerimiz sizlerin bizler için ne anlama geldiğinizi şu
an daha iyi anlıyoruz. İyi ki varsınız. Sizlerin fedakarlıkları, şehitlerimizin kanları, bin yıldan fazla bu topraklarda özgür
ve bağımsız yaşamayı bize sağlamıştır.
Bu ne büyük bir nimet ve büyük bir imkandır. Onun için bu toprakların kadrini
kıymetini bilelim. Bizler bugün burada
konuşabiliyorsak, faaliyetlerimizi yapabiliyorsak, bunlar siz gazilerimizin sayesindedir.”
HAK-İŞ Olarak Gazilerimiz ve Şehit
Ailelerimizle Yakından İlgileniyoruz

Gazilik ve Şehitlik Türk Milleti İçin
Büyük Anlam Taşıyor

Programda konuşan Genel Başkanımız
Mahmut Arslan, Türkiye Gaziler ve Şehit
Aileleri Vakfı ile dayanışma içerisinde
olduklarını kaydederek, “Vakfımız bizlere gazilerimizi ve şehit ailelerimizi daha

yakından tanıma imkanı verdi” dedi. 19
Eylül Gaziler Günü etkinliği öncesinde
Uluslararası Kudüs ve Filistin’e Destek
Sendikalar Birliği’nin toplantısına katıldığını belirten Arslan, “Bu topraklar için
gazi ve şehit olan evlatlarımızın ne anlama geldiğini Filistinli kardeşlerimizle
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Şehir ziyaretlerinde gazi ve şehit yakınlarını mutlaka ziyaret ettiğini ve onların
sorunlarını dinlediğini belirten Arslan,
“Onların bizlerden sadece küçük bir istekleri var: O da ‘Bizleri Unutmayın’ diyorlar. ‘Devletimizden talebimiz üç beş
kuruş ücret değil, bizleri unutmamasıdır’ diyorlar. Bu, onların ne kadar mütevazi ve onurlu olduğunu gösteriyor.
Ziyaretlerde onların dualarını alıyoruz,

haberler

taleplerini dinliyoruz, hiç duymadığımız
sorunlarını çözmeye çalışıyoruz” diye
konuştu.
15 Temmuz’da Rüştümüzü Bir Kez
Daha İspat Ettik

Devlet ve millet olarak gazilerimiz ve
şehit yakınlarına gösterilen hassasiyetin takdire şayan olduğunu ifade eden
Arslan, sözlerini şöyle sürdürdü: “Sorunlarımızın çözümü için hangi sorunu
götürürsek götürelim burada irade koyan bir Cumhurbaşkanımız var. Gazilerimiz ve şehitlerimizin yakınları elbette
daha fazlasını hak ediyor. Daha fazlasını
mutlaka almanız gerekir.
Gazilerimiz ve şehit ailelerimiz için yapılanları dünya ile kıyasladığım zaman
iddia ediyorum ki bu ülke dünyada bir
numaradır. Sayın Cumhurbaşkanımız
başta olmak üzere devletimize, hükümetimize teşekkür ediyorum. Onun önderliğinde ve liderliğinde sorunlarımızı
bir bir çözüyoruz.
Yeter ki birliğimizi, dayanışmamızı, kardeşliğimizi daha da güçlendirelim. 15
Temmuz’da bu konudaki rüştümüzü bir
kez daha ispat ettik. Gazilerimizi ve şe hit yakınlarımızı tanıdıkça milletimizden
gurur duyuyoruz.”
Şehit, gazi ve gazi aileleriyle birlikte olmaktan dolayı büyük mutluluk duyduklarını belirten İçişleri Bakanı Süleyman
Soylu, “Burada çok asil bir topluluğun
içerisindeyiz. Bize duruşlarıyla, hayatlarıyla, yaptıklarıyla öğüt veren asil bir

topluluğun içerisindeyiz. Dinimizin ve
inancımızın tanımladığı, diğer taraftan
gelenek ve göreneğimizin bize emanet ettiği, atalarımızın bize tembih et tiği asil bir topluluğun içerisindeyiz. Ne
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anlatabiliriz ki? Duruşunuzla her şeyi
anlatıyorsunuz. Sizlere ne anlatabiliriz
ki, ne söyleyebiliriz ki! Bizim size karşı
sorumluluklarımız var, borcumuz var”
diye konuştu.

haberler

Bakan Soylu’dan Genel Başkanımız
Arslan’a teşekkür

HAK-İŞ Konfederasyonu’nun 19 Eylül
Gaziler Günü dolasıyla anlamlı bir organizasyona daha imza attığını ifade eden
Soylu, “Yine bu organizasyonda her zamanki gibi ali cenaplığını, yüksek şahsiyetini ve katkılarını ortaya koyan HAK-İŞ
Başkanımız Mahmut Arslan ve sendika
yöneticilerimize, Türkiye Gaziler ve
Şehit Aileleri Vakfı’na, bizimle burada
bulunan çok değerli gazilerimize, şehit
ailelerimize şükranlarımı sunuyorum”
dedi. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler
Bakan Yardımcısı Adnan Ertem, kahraman evlatları yetiştiren anne babalara
seslenmekten büyük mutluluk duyduklarını belirterek, “Bu etkinliği tertip
eden HAK-İŞ Konfederasyonumuza ve
vakfımıza teşekkür ediyoruz. 1915’te
canlarımızı ortaya koyduk ve Çanakkale
geçilmez dedik.

Sorunlarımızın çözümü için
hangi sorunu götürürsek
götürelim burada irade
koyan bir Cumhurbaşkanımız
var. Gazilerimiz ve
şehitlerimizin yakınları
elbette daha fazlasını hak
ediyor.
Daha fazlasını mutlaka
almanız gerekir.
Gazilerimiz ve şehit
ailelerimiz için yapılanları
dünya ile kıyasladığım zaman
iddia ediyorum ki: Bu ülke
dünyada bir numaradır.
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Birkaç yıl sonra Sakarya’da, Dumlupınar’da zafere ulaştık. Verdiğimiz şehitler sayesinde bu vatan kuruldu ve Cumhuriyeti inşa ettik. Gazilerimizin vatan
ve hürriyet uğruna gösterdiği cesaret
ve mücadele genç nesillere ilham veriyor” dedi. Şehit ve Gazi Aileleri Vakfı
Başkanı Lokman Aylar, “Gazi vatandır,
gazi bayraktır, gazi adanmışlıktır, gazi
sadakatin, vatan sevgisinin ve bağımsızlık sevdasının zirve ismidir. Bu vatana, bu bayrağa, bu millete ihanet eden
hainler bu güç karşısında titreyin. Tarihten ders alın. Çanakkale’de onca zorluğa karşı diz çökmeyen, Kore’de ülke
çıkarları için kahramanca mücadele
veren, Kıbrıs’ta vatanın bölünmez bütünlüğünün vesikasını çizen bu millet,
15 Temmuz günü 251 şehit, 2700 gazi
vermiş fakat namerde fırsat vermemiştir” diye konuştu. Program gazilik beratı
taktim töreni ve toplu fotoğraf çekimi
ile son buldu.

haberler

Hüseyin Tanrıverdi
HİZMET-İŞ Kurucu Genel Başkanı

Yalnızlaşan Türkiye!
Biz ne ABD’nin sallayacağı parmağa, ne Fransa’nın
kabadayılığına boyun eğecek değiliz. Uluslararası
hukuk içinde Türkiye’nin her türlü çıkarını korumak
zorundayız. Sosyal medyada döndürülen yalanlara,
kara propagandalara rağmen Türkiye Recep Tayyip
Erdoğan liderliğinde büyüyerek, gelişerek medeniyet
yolunda ilerlemeye devam ediyor.
15 Temmuz hain darbe girişimini
devleti ve milletiyle birlikte savuşturan
Türkiye kısa sürede bu travmayı
başarıyla atlatarak adeta kendini
güncelledi ve medeniyet yarışında
yeniden yerini aldı. Özellikle güney
sınırımızda ülkemizi tehdit eden
oluşumlara karşı başlatılan askeri
operasyonlar ile bölgedeki oldu
bittilere izin vermeyeceğimizi gösterdi.
Terör örgütleriyle birlikte onların
hamilerinin planlarıda suya düşmüş
oldu.
Askeri ve teknoloji alanında yeni
kazanımlar elde eden Türkiye kendi
silahlarını dışa bağımlılıktan kurtararak
ileri bir adım attı. İnsansız hava ve
kara silahları, uydu takip sistemleri,
uzun menzilli silahlar, İHA ve SİHAlar
Türkiye’nin askeri anlamda bölgesel bir
güç olmasını sağladı.
Son birkaç yılda ağır sanayi hamlesine
yönelen Türkiye gemi sanayisinde de
önemli aşamalar katetti. Oruç Reis,
Fatih, Yavuz gibi sondaj ve sismik
araştırmalar yapan büyük ölçekli
gemiler sayesinde kendi karasuları
içinde araştırmalar başladı. Libya ile
yapılan askeri ve münhasır ekonomik

bölge anlaşmaları bölgede güç sahibi
olmak isteyen birçok emperyal gücü
rahatsız etti.
Suriye’de, Irak’ta Türkiye’nin devreye
girmesiyle istediğini alamayan bu
güçler şimdi ülkemizi Kıbrıs, Ege ve
D.Akdeniz konularında sıkıştırmaya
bölgedeki hak ve menfaatlerini
engellemeye çalışıyorlar. Elbette
bumlar yeni değildir. Bu plan ve istekler
Osmanlının son dönemlerinden bu
yana ülkemiz ve milletimiz üzerinde
tahakküm kurmaya çalışan egemen
güçlerin planlarıdır. Türkiye askeri,
siyasi ve ekonomik olarak en zayıf
olduğu zamanlarda bile kendi haklarını
korumayı başarabilmiş yegane
ülkelerden biridir.
Bugün Yunanistan, BAE, Mısır gibi
ülkelerin taşeron yönetimlerinin
Türkiye’yi hedef alan açıklamaları
aslında arkasındaki güçlerin verdiği
lojistik ve askeri desteğin varlığından
kaynaklanmaktadır. Lakin biz biliyoruz
ki Türkiye’nin demir yumruğunu
geçmişte gören bu emperyal güçler
anında o ülkeleri makus kaderleri ile
başbaşa bırakacaktır.
Ülkemizin son yıllarda elde ettiği
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askeri, siyasi ve teknolojik gelişmelerin
meyvelerini alabilmesi artık çok
yakındır. Türkiye’nin bu süreçte
yapması gereken içerde birlik ve
beraberliği pekiştirmesi, safları
sıklaştırmasıdır. Lakin muhalefetin
başını çektiği bir kesim Türkiye’nin
herkesle çatışma içinde olduğu,
komşularla iyi geçinilmediği, bölgesel
ve küresel güçlere kafa tutmasının
bedeli olacağından dem vurarak tekrar
eski kendi içine kapalı hale dönmesini,
yaşanan ekonomik darlığın hatta
neredeyse pandeminin sorumlusu
olarak hükümeti görmektedir. Daha
da ileri giderek Türkiye’nin yakın
zamanda bir vilayeti olan topraklarda
ne işimiz var diye feveran etmektedir.
Şundan herkes emin ki Türkiye
bugün sorunlu gibi görülen ülkelerin
halkları Türkiye’nin yanındadır. Hatta
Türkiye’nin bir an önce ülkeleriyle
işbirliği içerisine girmesini arzu
etmektedir.
Türkiye hak bildiği, doğru yolda, kendi
çıkarlarının uğrunda karşısına kim
gelirse gelsin dik durmaya, hakkını
aramaya devam edecektir. Yalnız
kalıyoruz bahanesi ile milletimizi
emperyal güçlerin eline teslim edecek
değildir. Kendi karasularımız içinde
sismik araştırma yapmaya hakkımız yok
mu ? Kendi deniz sınırlarımız içinde var
olan yeraltı zenginliğimizi elde etmeye,
milletimiz için kullanmaya hakkımız yok
mu?
Biz ne ABD’nin sallayacağı parmağa,
ne Fransa’nın kabadayılığına
boyun eğecek değiliz. Uluslararası
hukuk içinde Türkiye’nin her türlü
çıkarını korumak zorundayız. Sosyal
medyada döndürülen yalanlara, kara
propagandalara rağmen Türkiye Recep
Tayyip Erdoğan liderliğinde büyüyerek,
gelişerek medeniyet yolunda
ilerlemeye devam ediyor. Ordusu ve
milletiyle bütünleşmiş bir güç olarak
Türkiye artık sadece Ortadoğu’da değil
dünyada güçlü bir aktördür. Türkiye’den
habersiz bir oldu bitti veya Türkiye’nin
dışarıda tutulduğu bir denklem
mümkün değildir.

haberler

ARSLAN, ÇALIŞMA HAYATI BULUŞMALARINA KATILDI
Genel Başkanımız Mahmut Arslan, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler
Bakanlığı tarafından düzenlenen ve telekonferans yöntemiyle
gerçekleştirilen Çalışma Hayatı Buluşmalarının ikincisine katıldı.
“Sosyal Diyaloğa ve İstişareye Büyük
Önem Veriyoruz”
Sosyal taraflarla her zaman istişare içerisinde olduklarını ve sosyal diyaloğa
büyük önem verdiklerini dile getiren
Bakan Selçuk, “Aile, Çalışma ve Sosyal
Hizmetler Bakanlığı olarak sosyal diyaloğu, sosyal taraflarımızla her zaman
istişareyi önemsediğimizi biliyorsunuz”
dedi.
“Çalışma Hayatı Buluşmalarını
Önemli Buluyoruz”

SAĞLIK ÇALIŞANLARINA EK ÖDEME
TALEBİMİZİ BİR KEZ DAHA İLETTİK
Genel Başkanımız Mahmut Arslan, Aile,
Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı
tarafından düzenlenen ve telekonferans yöntemiyle gerçekleştirilen Çalışma Hayatı Buluşmalarının ikincisine
katıldı.
Arslan, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı ve Sağlık Bakan Yardımcısı
ile işçi işveren temsilcileri ve akademisyenlerin bulunduğu toplantıda, Sağlık
Bakanlığı bünyesinde çalışan 150 bin
civarında işçinin ek ödemeden yararlanamadığına dikkat çekerek, sağlık sektöründe hizmet biriminde görev yapan
emekçilerin de ek ödemeden yararlandırılmasını gerektiğini dile getirdi. Arslan, “Bu konuda bütüncül bir yaklaşım
içerisinde bulunmamız gerekiyor. Sağlık
Bakanlığımız bu konuda bir çözüm bulmalı, bizler bu konuda katkı vermeye
hazırız” diye konuştu.
İşçi ve işveren tarafını aynı programda
buluşturan “Çalışma Hayatı Buluşmaları” programının ikincisi 25 Eylül 2020
tarihinde “Covid-19 Salgınının çalışma
Hayatına Etkileri” gündemiyle ve telekonferans yöntemiyle gerçekleştirildi.

Toplantıya Genel Başkanımız Mahmut
Arslan, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Sağlık
Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Emine Alp
Meşe, TİSK Yönetim Kurulu Başkanı
Özgür Burak Akkol, Genel Başkan Vekilimiz ve HAK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı
Av. Hüseyin Öz, HAK-İŞ Genel Başkan
Yardımcısı Dr. Osman Yıldız, HAK-İŞ Genel Sekreter Yardımcıları Eda Güner,
Erdoğan Serdengeçti, HAK-İŞ uzman
ve uzman yardımcılarımızın yanı sıra
TOBB, TİSK, MÜSİAD ve ASKON başta
olmak üzere işçi ve işveren temsilcileri
ile akademisyen ve bürokratlar katıldı.
İşçi ve işveren taraflarını bir araya getiren toplantı, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk’un
açılış konuşması ile başladı.
“Kovid-19 Salgınında Hayatını
Kaybedenlere Rahmet Diliyorum”
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Kovid-19 salgınında hayatını kaybedenlere Allah’tan
rahmet, hastalıkla mücadele eden hastalara acil şifalar dileyen Bakan Selçuk,
salgınla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar hakkında bilgi verdi.
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Genel Başkanımız Mahmut Arslan, toplantı gündemine ilişkin HAK-İŞ’in tespit
ve önerilerini paylaştı.
Genel Başkanımız Mahmut Arslan, Çalışma Hayatı Buluşmalarının son derece yararlı olduğunun altını çizerek, “Bu
toplantıların 2 ayda bir gerçekleşmesini
destekliyoruz ve ortak belirlediğimiz
konular üzerinde ciddi faydalar sağlayacağına inanıyorum. Bu çabalarınızdan
dolayı sizlere teşekkür etmek istiyorum” diye konuştu.
“Olağanüstü Bir Dönemden
Geçiyoruz”
Toplantıyı HAK-İŞ Konfederasyonu’nun
ev sahipliğinde yapmayı arzu ettiklerini
fakat bütün dünyayı etkisi altına alan
Kovid-19 salgını nedeniyle toplantıyı
telekonferans yöntemiyle gerçekleştirmek zorunda kaldıklarını belirten Arslan, “Türkiye’de ve dünyada olağanüstü
bir dönem yaşıyoruz. Salgın döneminde
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımız başta olmak üzere hükümetimiz ile pek çok alanda birlikte çalışma
imkanı bulduk.
Bu durum esasında, çalışma hayatına
yönelik sorunların çözümü konusunda önemli bir inisiyatif, önemli bir kararlılık, önemli bir duruştur. Bunu çok
önemsiyoruz” dedi.

haberler

“Sağlık İşçilerimiz Ek Ödenek
Alamadı”
Sağlık çalışanlarının salgın döneminde
canla başla mücadele vermeye devam
ettiğini hatırlatan Arslan, “Sağlıkta çalı şan iki kesim var birisi memurlar, ikincisi
işçiler. Sağlık Bakanlığı bünyesinde çalışan 150 bin civarında işçimiz var. Bunların bir kısmı toplu sözleşme kapsamına
girdi, bir kısmı da Kasım ayında girecek.
Bunlar ek ödeme alamadılar. Memurlarımız için belli şartlarda döner sermayeden ödeme yapıldı ama bu çalışanlarımıza hiçbir ek ödeme yapılmadı” dedi.
“Ek Ödenekten Sağlık İşçileri de
Faydalanmalı”
Arslan, sağlık sektöründe hizmet biriminde görev yapan emekçilerin de ek
ödemeden yararlandırılmasını gerektiğini dile getirerek, “Bu emekçilerimiz de
sağlık sektörünün bir parçası. Bu işçiler
doğrudan memur olmadıkları için ek
ödeneklerden yararlanamadılar. İşçilerimiz de doğal olarak talepte bulunuyorlar ‘Bizler sağlık çalışanı değil miyiz? Bizler aynı yerde çalışmıyor muyuz? Bizim
bu haklarımız neden verilmiyor?’ diyorlar. Biz bu konuları Sağlık Bakanlığımıza
ilettik. Huzurevinde çalışan arkadaşla rımız var onlar da ek ödeme talebinde
bulunuyorlar. Bu konuda bütüncül bir
yaklaşım içerisinde bulunmamız gerekiyor. Bir kısım insanı mutlu edeceğiz
derken bir kısım insanlarımızı da üzüyoruz. Sağlık Bakanlığımız bu konuda bir
çözüm bulmalı, bizler bu konuda katkı
vermeye hazırız” diye konuştu.
“Uyum ve Diyalog İçerisinde
Sorunlarımızı Tartıştık”
Çalışma hayatına ilişkin konuları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile

görüşme imkanı bulduklarını dile getiren Arslan, “Gerektiğinde Bakanlarımızla sık sık bir araya geliyoruz. Bu olağanüstü dönemde sosyal diyalog mekanizmalarını ikili ve üçlü şekilde olağanüstü
şartları dikkate alarak daha sık yapmış
olmamız son derece önemli. Bakanlığımıza ve sizin şahsınızda bütün çalışma
arkadaşlarınıza teşekkür ediyorum.
Tam bir uyum ve diyalog içerisinde, bütün sorunlarımızı konuştuk ve tartıştık.
Bütün taleplerimiz karşılanmasa bile
bu taleplerimizi doğrudan size iletme,
taleplerimizi ortaya koyma, varsa eleştirilerimizi yapma imkanını bizlere sağladınız” dedi.
“HAK-İŞ, Sorunların Çözümünde
Büyük İnisiyatifler Aldı”
HAK-İŞ Konfederasyonu olarak çalışma
hayatına yönelik sorunların çözümünde
inisiyatifler aldıklarını belirten Arslan,
“Salgınla ilgili sorunlarımız var. Bence
bütün bu sorunların çözüm anahtarı
diyalogtan geçiyor. HAK-İŞ Konfederasyonu olarak konuları konuşarak, eksik
kalanları tamamlamak ve bu sorunları
birlikte çözmek adına önemli inisiyatif-

59

ler aldık. HAK-İŞ Konfederasyonu olarak
üyesi olduğumuz ITUC, ETUC, ITUC Asya
Pasifik, TUAC gibi uluslararası örgütlerde Türkiye’yi en iyi şekilde temsil ederek, Türkiye’nin başarı hikayesini paylaştık ve Türkiye adına çok fazla teşekkür
aldık” dedi.
“Üç Konfederasyon Olarak Ciddi
Adımlar Attık”
İşçi çıkarma yasağı sayesinde Türkiye’deki işsizlik rakamlarının yükseliş
göstermediğine dikkati çeken Arslan,
“İşçi çıkarılmadan, arkadaşlarımız işsiz
kalmadan, bu süreçte nasıl birlikte devam edebiliriz konusunda HAK-İŞ, TİSK
ve TÜRK-İŞ olarak çok ciddi adımlar
attık, inisiyatifler aldık. Bugün işsizlik
oranlarımız yüzde 13,4’e kadar gelmişse, burada işçi çıkarma yasağının önemli
bir rolü olduğunu düşünüyoruz. Tabi ki
eksiklerimiz var, yapılması gerekenler
var ama bizler bu ülkenin potansiyeline,
gücüne, dayanışmasına inanıyoruz ve
güveniyoruz” diye konuştu.
“Kovid-19 Meslek Hastalığı Sayılmalı”
Genel Başkanımız Mahmut Arslan aynı
zamanda ITUC’un Başkan Yardımcılığı

haberler

görevini de yürüttüğünü anımsatarak,
“Dünyanın en büyük işçi örgütü ITUC’un
aldığı bir karar var. Özellikle Kovid-19
salgınının meslek hastalığı sayılması
konusunda uluslararası alanda ciddi bir
çalışma içerisindeler. Bize de Türkiye’de
salgının meslek hastalığı sayılması konusunda çabalarımızı ve katkılarımızı
beklediklerini ifade ediyorlar. Burada
Türkiye’ye özgü bir tartışmadan bahsetmiyoruz, bütün dünyada bu tartışma
var” dedi.
Genel Başkan Vekilimiz Öz: “Salgın,
1 Milyon Kişinin Ölümüne
Neden Oldu”
Genel Başkan Vekilimiz ve HAK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Av. Hüseyin Öz,
toplantıda HAK-İŞ adına sunum yaptı.
Öz, dünyayı etkisi altına alan Kovid-19
virüsünün dünya genelinde Eylül 2020
itibariyle 30 milyonun üzerinde insana
bulaştığını ve 1 milyona yakın insanın
ölümüne neden olduğunu belirterek,
“Dünyayı ve ülkemizi kısa sürede etkisi
altına alan Kovid-19 salgınıyla mücadele
konusunda ülkemizde uygulanan erken,
ivedi ve son derece önemli tedbirler
için başta Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Aile,
Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanımız
Zehra Zümrüt Selçuk’a ve tüm bakanlarımıza teşekkür ediyoruz” diye konuştu.
“İşten Çıkarmalar Yasaklansın”

Öz, Kovid-19 salgınıyla mücadele sürecinde Türkiye’yi OHAL’e sürüklemek
isteyen tüm hareketlerin karşısında
durduklarını ve HAK-İŞ Konfederasyonu
olarak; üretimin devam etmesi, kamu
hizmetlerinin sürdürülmesi, çalışanların

sosyal ve ekonomik şartlarının korunması için mücadele ettiklerini ifade etti.
Öz, “Çalışanların salgın süresince sosyal
ve ekonomik haklardan yararlanmaya
devam etmesi, istihdamın korunması ve
üretimin kesintisiz biçimde sürdürülmesi amacıyla HAK-İŞ, TİSK ve TÜRK-İŞ olarak ortak bildiriler hazırladık, kamuoyu
ile paylaştık. HAK-İŞ olarak, kısa çalışma
ödeneğinden yararlanma koşullarının
iyileştirilmesini, salgında işten çıkarmaların yasaklanmasını, ücretsiz izin uygulamasıyla bireylere verilen nakdi desteğin arttırılmasını talep ettik” dedi.
“Sağlık İşçilerimiz de Ek Ödemeden
Faydalanmalı”
Toplantıda kayıt dışı istihdam, kayıt dışı
ile mücadele, kısa çalışma ödeneği ile
yaşanan sorunlar ve iş kazası ve meslek hastalığı konusunda bir düzenleme
yapılması hususunda konuşmaların gerçekleştirildiğini vurgulayan Öz, “Genel
Başkanımız Mahmut Arslan’ın konuşmasında özellikle altını çizdiği bir husus
var. Sağlık çalışanlarımızın sorunları hususunda işçi ve memur kesimi arasında

yoğun bir tartışmayı yaşıyoruz. İşçi arkadaşlarımız, memurlara ek ödeme verilirken, kendilerinin ayrıştırılmasını hiç
hoş karşılamadıklarını belirtiyorlar. Bu
durum sağlık çalışanlarımızı son derece
üzüyor” ifadelerini kullandı.
“Salgın Sürecinde Sendikal
Örgütlülüğün Önemini Bir Kez
Daha Gördük”
Öz, Kovid-19 salgınıyla mücadele sürecinde üretimin kesintisiz devam etmesi,
kamu hizmetlerinin başarıyla sürdürülmesi, istihdamın korunması, çalışanların sosyal ve ekonomik şartlarının
korunması için mücadeleye devam ettiklerinin altını çizerek, “Bu süreçte sendikal örgütlülüğün önemini bir kez daha
görmüş olduk. Sendikal örgütlenmenin
ve toplu iş sözleşmesinin olduğu işyerlerinde salgın sürecinin daha az risk ile
yürütüldüğüne şahit olduk. Örgütlü işyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Kurullarının etkin ve ivedi bir şekilde hareket
etmesi, çalışanların, sağlıklı bir ortamda
görevlerini yerine getirmesine ve üretimin devam etmesine olanak sağlamıştır” diye konuştu. Öz, sendikal örgütlenmenin teşvik edilmesi, Kovid-19’un
meslek hastalığı olarak sayılması, kısa
çalışma ödeneğinden yararlanma koşulları iyileştirilmesi ve sektörel sosyal
diyalog mekanizmalarının kurulması konularının önemine vurgu yaptı.
HAK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Dr. Osman Yıldız da söz alarak, sağlık çalışanlarının yaşadığı çeşitli sıkıntılara dikkat
çekti.
Program, işçi, işveren, STK ve akademisyenlerin konuşmalarıyla son buldu.

60

haberler

Arslan: “Bütün Antidemokratik
Müdahaleleri Reddediyoruz”
HAK-İŞ ve HİZMET-İŞ Genel Başkanı Mahmut ARSLAN, darbe, ihtilal ve bütün
antidemokratik müdahalelerin demokrasilerde yeri olmadığını belirterek, “12 Eylül
1980 darbesi başta olmak üzere darbe, ihtilal, muhtıra ve bütün antidemokratik
müdahaleleri reddediyoruz” dedi.
mokrasiye olan inancını bir kere daha
en açık haliyle ortaya koymuştur.
Darbe ve kriz dönemlerinde kamu
ve özel sektör dahil olmak üzere ülkemiz ekonomik anlamda dar boğaza
girmiş, milli gelir ve büyüme hızı düşmüş, işsizlik oranlarında önemli ölçüde artış yaşanmıştır.
Alın teriyle ve el emeğiyle ekmeğini
kazanan çalışanlarımız darbelerin ve
ekonomik krizlerin en büyük mağdurları olmuşlardır.

Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 12 Eylül 1980 askeri darbesinin
40’ıncı yıl dönümü nedeniyle yaptığı
açıklamada şu değerlendirmelerde
bulundu:
“12 Eylül askeri darbesinin 40’ıncı yıl
dönümünde, başta 12 Eylül 1980 darbesi olmak bütün darbeleri, muhtıraları ve antidemokratik müdahaleleri
reddediyoruz. Darbe dönemlerinde
vatandaşlarımızın yaşadığı mağduriyetlerin giderilmesini istiyoruz.
HAK-İŞ Konfederasyonu olarak kurulduğumuz günden bu yana, 12 Eylül
askeri darbesine, 28 Şubat ‘Postmodern’ darbesine, 27 Nisan ‘e-bildirgesine’, 27 Mayıs 1960 darbesine, 15
Temmuz hain darbe girişimine, siyasi
parti kapatmalarına karşı çıktık, her
zaman demokrasiden ve özgürlüklerden yana olduk. Son olarak yakın
tarihimizde yaşadığımız 15 Temmuz

hain darbe girişimi gecesi Türkiye, bir
grup hainin başlattığı işgal girişimine
sahne olmuştur. Emir-komuta zinciri
dışında hareket eden asker kıyafetine bürünmüş bir grup FETÖ’cü hain,
milletin özgür iradesiyle seçilmiş olan
hükümeti düşürerek devlet yönetimini zorbalıkla ele geçirmeye çalışmıştır.
HAK-İŞ, bütün teşkilat mensuplarıyla birlikte olayın anlaşıldığı ilk andan
itibaren meydanlara çıkmış, emir-komuta zincirinin dışında hareket eden
ve namlusunu silahsız halka doğrultmuş FETÖ’cü hainlerin kullandığı
tanklara; silahlara karşı göğsünü siper
etmiş, bu uğurda şehit ve gaziler vermiştir.
Milletimiz büyük bir demokrasi mücadelesi vererek, darbe geleneğine
karşı bir ilki başarmış, hainlere karşı
tek vücut olmuştur. Gecenin sonunda
demokrasi galip gelmiş, halkımız de61

12 Eylül 1980 darbesinde olduğu gibi
28 Şubat’ta da emek hareketi büyük
bir zarara uğramıştır. Emek hareketinin önü kesilmiş, baskı ve korkularla,
görevlendirmelerle, sivil ve demokratik refleksler zayıflatılmıştır. Darbeyle
işçilerin örgütlenmesinin önüne büyük engeller konulmuş, işçilerin ekonomik ve sosyal kazanımlarına engel
olunmuştur.
Sendikalar, 1990’larda 12 Eylül travmasını atlatmış, sivil ve demokratik
reflekslere yeniden dönmüşken, 28
Şubat’ta sendikaların demokratikleşme, sivilleşme ve güçlü, sivil ve bağımsız kurumlar haline gelme çabaları durdurularak eskiye çevrilmeye
çalışılmıştır.
HAK-İŞ Konfederasyonu olarak, bütün
antidemokratik müdahaleleri reddediyor, bütün darbecilerden hukuk
çerçevesinde hesap sorulmasını, darbe ve darbe girişimlerinin mimarlarının yargı önünde hesap vermesini ve
bu dönemlerde yaşanan mağduriyetlerin giderilmesini istiyoruz.”

haberler

HAK-İŞ Yemen’deki Mazlumların
Umut Işığı Oldu
62
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Konfederasyonumuz HAK-İŞ, Yemen’de yaşanan iç karışıklık ve savaş ortamı
sebebiyle mağdur olan 22 milyon insana Kurban Bayramı öncesinde yardım
ulaştırmak amacıyla “Yemene Merhamet İnsanlığa Rahmet Derneği” tarafından
İstanbul Valiliği’nin izni ile yürütülen yardım kampanyasına destek vererek
Yemen’deki mazlum ve mağdurun umut ışığı oldu.

kişiye temiz su ulaştılarak Yemen’deki
mağdur halkın susuzluğunu bir nebze
olsun giderme gayreti içerisinde olundu. 88 araba su ile 440 ton su dağıtıldı.
2 bin 640’dan fazla ailenin temiz suya
erişmesi sağlandı.
Marip şehrinde aşevlerinde gerçekleştirilen sıcak yemek dağıtımı yardımlarıyla 1900 aileye yemek ulaştırarak Yemen halkının açlığını bir nebze de olsa
dindirme gayreti içerisinde olunuldu.

HAK-İŞ, 2015 yılından beri çatışmaların devam ettiği, kan ve gözyaşının
dinmediği Yemen’deki halkın yüzünü
Kurban Bayramı öncesinde yapılan
gıda dağıtımı, sıcak yemek dağıtımı
ve su dağıtımı bağışlarıyla bir nebze
olsun dindirmeye çalıştı. Konfederasyonumuz HAK-İŞ bu yardımlarıyla ye-

timlerin, dulların, yerlerinden edilmiş
yoksulların kalplerine bir nebze neşe
ve mutluluk vermeyi başardı.
Taiz şehrinde yaşayan ihtiyaç sahiplerine 100 adet gıda kolisi ulaştırıldı.
700’den fazla ihtiyaç sahibi aile bu
yardımdan faydalandı.
Taiz şehrinde yaşamını sürdüren 440
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HAK-İŞ ve HİZMET-İŞ Genel Başkanı
Mahmut Arslan, Kurban Bayramı öncesinde Yemen halkının umut ışığı olmanın önemini vurgulayarak, “Çoluk
çocuk genç yaşlı herkesi yaptığımız
yardımlarla mutlu ettik, yüzlerini gül dürmeyi başardık” dedi.
Arslan, “Konfederasyonumuza bağlı sendikalarımız, üyelerimiz ve tüm
teşkilatımız tarafından toplanan yardımlarla, Kurban Bayramı öncesinde
ihtiyaç sahibi Yemen halkına erzak ve
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gıda yardımları ulaştırmış olmanın, Yemen halkının yüzünü bir parça da olsa
güldürmenin verdiği mutluluğu yaşıyoruz. HAK-İŞ Konfederasyonu olarak,
dünyanın dört bir yanındaki mazlum
ve mağdurların yanında olmayı hem

insani hem de vicdani bir görev olarak
görmeye ve bu anlamda üzerimize düşen sorumluluğu yerine getirmeye devam edeceğiz” şeklinde konuştu.
Arslan, “İstanbul Valiliği’nin izniyle Yemen’deki mazlum ve mağdur halk için
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toplanan yardımları ihtiyaç sahiplerine
ulaştıran Yemene Merhamet İnsanlığa
Rahmet Derneği’ne gerçekleştirdikleri
başarılı ve anlamlı organizasyondan
dolayı teşekkür ederiz” dedi.
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“SENDİKAL
ÖRGÜTLÜLÜĞÜN
OLDUĞU HİÇBİR YERDE
ÇOCUK İŞÇİLİĞİ
OLMAZ”
Genel Başkanımız Mahmut Arslan, çocuk işçiliği yüzünden, çocukların
eğitimden yoksun kaldığını, sağlıklarının bozularak bütün yaşamlarının
olumsuz yönde etkilendiğini belirterek, “Çocuk işçiliğiyle mücadele
için bütün işyerlerini sendikalı olmaya davet ediyoruz. Çünkü sendikal
örgütlülüğün olduğu hiçbir yerde çocuk işçiliği olmaz” dedi.
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haberler

G

enel Başkanımız Mahmut
Arslan 12 Haziran Dünya
Çocuk İşçiliğiyle Mücadele
Günü ile ilgili yaptığı yazılı açıklamada şu ifadelere yer verdi:
“Uluslararası Çalışma Örgütü, tüm
dünyada gün geçtikçe artarak önemli bir sorun haline gelen çocuk işçiliğine dikkati çekmek ve tüm dünyada
çocuk işçiliğini önlemek amacıyla
12 Haziran tarihini Dünya Çocuk İşçiliğiyle Mücadele Günü olarak ilan
etmiştir.
12 Haziran, milyonlarca çocuğun
okullarından, oyunlarından ve yaşıtlarından ayrı düşmesine, çocuk
yaşta çalışmaya mecbur bırakılmalarına karşı toplumda duyarlılığın
oluşturulması ve çocuk işçiliğinin
bütün dünyada önlenmesi adına farkındalık oluşturmak için çok önemli
bir tarihtir.
Çocuk işçiliği yüzünden, çocuklar
eğitimden mahrum bırakılmakta,
sağlıkları bozulmakta ve bütün yaşamları olumsuz yönde etkilenmektedir. Küçücük yaştaki çocuklarımıza
taşıyamayacakları
sorumluluklar
yükleyerek çocukluklarını yaşamaktan yoksun bırakmak, ülkemizin
geleceği açısından da önemli bir
soruna yol açmaktadır. Çocukların
eğitim hayatından uzaklaştırılarak,
hayallerini gerçekleştirebilecekleri,
yeteneklerini ve becerilerini ortaya
çıkarabilecekleri, kendilerini keşfedebilecekleri olanakların ellerinden
alınması ülkemizin refaha ve istikrara ulaşma yolunda önemli bir engel
olarak karşımıza çıkmaktadır.
Çocuk işçiliği yüzünden çocuklarımızın geleceğe yönelik hayalleri bir bir
sönmekte, istedikleri hayatı değil zorunda bırakıldıkları hayatı yaşamaktadırlar. Çocuklarımız yaşlarından
büyük ve tehlikeli işlerde çalışmakta, kimi zaman kendilerinden büyük
iş makineleri karşısında güçsüz ve
çaresiz kalmaktadırlar. Ağır işlerde
çalışan çocuk işçiler, yaralanmakta,

Çocuk işçiliği
yüzünden, çocuklar
eğitimden mahrum
bırakılmakta,
sağlıkları bozulmakta
ve bütün yaşamları
olumsuz yönde
etkilenmektedir.
Küçücük yaştaki
çocuklarımıza
taşıyamayacakları
sorumluluklar
yükleyerek
çocukluklarını
yaşamaktan yoksun
bırakmak, ülkemizin
geleceği açısından da
önemli bir soruna yol
açmaktadır.

sakatlanmakta, kalıcı fiziksel bozukluklar gibi telafisi zor fiziksel rahatsızlıklar ve bozukluklara maruz kalmaktadırlar.
18 yaşın altındaki her birey çocuktur ve çocukluğunu dolu dizgin yaşamalıdır. Çocuklar, asla iş gücü ve
beşeri sermaye değildir. İşlenmeyi
bekleyen bir cevherdir. Çocuklar her
ne sebeple olursa olsun, istismar
edilmemeli, kayıtdışı çalıştırılmamalı, ağır ve tehlikeli işlerde çalıştırılmamalı, zihinsel ve fiziksel gelişimlerine engel olacak işlerde ve uzun
süreli çalıştırılmamalı, eylemlerde,
çatışmalarda, savaşlarda kullanılmamalıdır. Çocuğun yeri ne sokak, ne
tarla, ne de fabrikadır. Çocuğun yeri
okuldur.
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TÜİK tarafından açıklanan son verilere göre, Türkiye genelinde 5-17 yaş
grubundaki çocuk işçiler 720 bin civarına ulaşmış durumda. Çocuk işçiliğine her sektörde rastlanmakla birlikte çalışan çocukların büyük bir bölümü tarım alanında görülmektedir.
Önceki yıllara bakıldığında ülkemizdeki çocuk işçi sayısının düştüğünü
görmek sevindirici ancak hala yeterli
seviyede düşüş görülmemektedir.
Türkiye, çocuk işçiliğinin önlenmesi
konusunda önemli adımlar atmaktadır. Bu kapsamda 2018 yılı Türkiye’de
Çocuk İşçiliğiyle Mücadele Yılı olarak
ilan edilmiş, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı öncülüğünde başlatılan ‘Çocuk İşçiliğiyle Mücadele Ortak Deklerasyonu’ bakanlarımız, işçi
ve işveren kuruluşlarının temsilcileri
tarafından imzalanarak çocuk işçiliğiyle mücadele konusunda önemli
bir adım atılmıştır.
Sendikal örgütlülüğün yaygınlaşması ile çalışanların gerçek haklarına
kavuşması konusunda mücadele
edilmektedir. Bu sayede hak ihlallerinin önüne geçilmektedir. Sendikal
örgütlenmeyi, işçilerin haklarına
kavuşabilmesine olanak sağlanması
kadar çocuk işçiliğinin önlenmesi konusunda da önemli bir adım olarak
görmekteyiz. Çocuk işçiliğiyle mücadele için bütün işyerlerini sendikalı olmaya davet ediyoruz. Çünkü
sendikal örgütlülüğün olduğu hiçbir
yerde çocuk işçiliği olmaz.
HAK-İŞ olarak dünyada ve Türkiye’de çocuk işçiliğinin önlenmesinin
mümkün olduğunu düşünüyoruz.
Çocuklarımıza bugünden sahip çıkamazsak, sadece çocuklarımızı
kaybetmekle kalmayacağımızı, aynı
zamanda geleceğimizi de kaybedeceğimizi biliyoruz. Bugünden tedbir
almanın maliyeti, gelecekte telafi
edebilmenin maliyetinden şüphesiz
daha düşük ve daha ucuzdur. Bu nedenle çocukların her türlü istismarına son verilmesini istiyoruz.”

haberler

MİLLETİMİZİN BAŞI SAĞOLSUN
SAKARYA’DA HAVAİ FİŞEK
FABRİKASINDA PATLAMA…

Sakarya’nın Hendek ilçesinde geçtiğimiz hafta patlamanın yaşandığı havai fişek
fabrikasına ait patlayıcıların, kontrollü şekilde patlatılması amacıyla kamyondan
indirildiği esnada meydana gelen patlamada, 3 askerimiz şehit olurken, Hendek
Belediyesi Şirketi Türkay Hendek Yatırım Planlama ve Hizmet A.Ş bünyesinde
çalışan üyemiz Fatih Üretmen’in de aralarında
bulunduğu 6 kişi yaralandı.
Patlamanın tüm yönleriyle araştırılması ve soruşturma sonucuna göre ihmali
bulunan kişiler hakkında gerekli tahkikatın yapılması en büyük temennimizdir.
Patlamada şehit düşen askerlerimize yüce Allah’tan rahmet, kederli ailelerine ve
milletimize başsağlığı, yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyoruz.
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haberler

SAKARYA’DAKİ KAZADA 3 ŞEHİDİMİZ,
BİRİ ÜYEMİZ OLMAK ÜZERE 11 YARALIMIZ VAR
HAK-İŞ ve HİZMET-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan “Sakarya’nın Hendek ilçesinde geçtiğimiz
hafta patlamanın yaşandığı havai fişek fabrikasına ait patlayıcıların, kontrollü şekilde
imha edilmesi amacıyla araçtan indirildiği esnada meydana gelen patlamada şehit düşen
askerlerimize Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz” dedi.

A

rslan, patlamada ağır yaralanan
kamyon şoförünün Sendikamız
üyesi olduğunu belirterek, “Patlamanın bütün yönleri ile araştırılması
ve soruşturma sonucuna göre ihmali
olan kusurlu bulunan kimler varsa gerekenin yapılması en büyük beklentimizdir” dedi.
"Şehit Düşen Askerlerimize
Allah’tan Rahmet, Yakınlarına
Başsağlığı, Yaralılarımıza Acil Şifalar
Diliyoruz"

HAK-İŞ ve HİZMET-İŞ Genel Başkanı
Mahmut ARSLAN patlamaya ilişkin
yaptığı yazılı açıklamada şu ifadelere
yer verdi:
“Sakarya’nın Hendek ilçesinde geçtiğimiz hafta patlamanın yaşandığı havai
fişek fabrikasına ait patlayıcıların, kont-

rollü şekilde imha edilmesi amacıyla
araçtan indirildiği esnada meydana
gelen patlamada şehit düşen askerlerimize Allah’tan rahmet, yakınlarına
başsağlığı, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz.
Havai fişek fabrikasında gerçekleşen
ve yedi kişinin ölümüyle sonuçlanan
patlamanın ardından, yaşanan acı olay,
bir kazadan çok daha fazlasını ifade
etmektedir. İlk patlamada olduğu gibi
ikinci patlamanın da bütün yönleri ile
araştırılması gerekmektedir. İş sağlığı
ve güvenliği mevzuatı açısından gerekli önlemler alınmış mıdır, patlayıcı
maddelerin taşındığı aracın tehlikeli
maddelerin, güvenli ve düzenli şekilde
kamuya açık karayolu ile taşınmasını
sağlayan ADR belgesi var mıdır gibi
sorular yanıt beklemektedir. İş sağlığı
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ve güvenliğine ilişkin önlemlerin alınıp
alınmadığının ilişkin bu ve buna benzer
konuların araştırılması ve soruşturma
sonucuna göre ihmali olan kim varsa
gerekenin yapılmasını istiyoruz.
Söz konusu patlamada Hendek Belediyesi Şirketi Türkay Hendek Yatırım Planlama ve Hizmet A.Ş. çalışanı
ve HİZMET-İŞ Sendikamız üyesi Fatih
Üretmen’in de ağır yaralandığını üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız.
HAK-İŞ Konfederasyonu olarak, yaşanan patlamada kusuru bulunanların
tespit edilerek cezalandırılmasını ve iş
kazalarında can kayıplarının sona ermesini bekliyoruz. Kazada şehit olan
askerlerimize yüce Allah’tan rahmet,
ailelerine başsağlığı ve sabır, yaralı vatandaşlarımıza ve ailelerine de geçmiş
olsun dileklerimizi iletiyoruz.”

haberler

GENEL BAŞKAN VEKİLİMİZ ÖZ,
SAKARYA’DA PATLAMADA YARALANANLARI ZİYARET ETTİ
Genel Başkan Vekilimiz ve HAK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Av. Hüseyin Öz,
Sakarya Hendek’te meydana gelen patlamada yaralanan üyemiz ve diğer yaralıları
hastanede ziyaret etti.

Genel Başkan Vekilimiz ve HAK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Av. Hüseyin Öz,
Sakarya Hendek’te meydana gelen patlamada yaralanan üyemiz ve diğer yaralıları hastanede ziyaret etti.
Genel Başkan Vekilimiz Öz’e ziyaretinde, Sakarya Şube Başkanımız Mehmet
Mesut Gökdemir ve HAK-İŞ’e bağlı sendikaların Sakarya İl Başkanları eşlik etti.
Genel Başkan Vekilimiz Av. Hüseyin
Öz, patlamada şehit olan askerlerimize
Cenab-ı Allah’tan rahmet ailelerine ve

milletimize başsağlığı, yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar dileğinde bulundu.
HAK-İŞ Konfederasyonu olarak, yaşanan
patlamada kusuru bulunanların tespit
edilerek cezalandırılmasını ve iş kazalarında can kayıplarının sona ermesini
beklediklerini belirten Öz, “Patlamanın
bütün yönleri ile araştırılması ve soruşturma sonucuna göre ihmali olan
kusurlu bulunan kimler varsa gerekenin yapılması en büyük beklentimizdir”
dedi.
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Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Sakarya Şube Başkanımız Mehmet Mesut
Gökdemir ise, “İş sağlığı ve güvenliğine
ilişkin önlemlerin alınıp alınmadığının
ve buna benzer konuların araştırılması
ve soruşturma sonucuna göre ihmali
olan kim varsa gerekenin yapılmasını istiyoruz” şeklinde konuştu. Genel
Başkan Vekilimiz Av. Hüseyin Öz ile Sakarya Şube Başkanımız Mehmet Mesut
Gökdemir hastane ziyaretinin ardından
Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye
Dairesi Başkanlığı Merkez Grup Amirliği’nde görev yapan üyelerimizi ziyaret
ederek, geçmiş olsun dileğinde bulundu.
Genel Başkan Vekilimiz ve HAK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Av. Hüseyin Öz,
hastane ve itfaiye ziyaretleri sonrası
Sakarya Şube Başkanlığımızı ziyaret etti.
Genel Başkan Vekilimiz Öz ziyaretinde,
üyelerimizin durumlarıyla ilgili konularda Sakarya Şube Başkanımız ve Şube
yönetim kurulu üyelerimizle görüş alışverişinde bulundu.

haberler

ARSLAN: “İŞ KAZALARINDA CAN KAYIPLARI SON BULSUN”
Genel Başkanımız Mahmut Arslan, “Sakarya’nın Hendek ilçesindeki havai
fişek fabrikasında meydana gelen patlamada hayatını kaybeden ve yaralanan
kardeşlerimizin üzüntüsünü yaşıyoruz. HAK-İŞ Konfederasyonu olarak, iş kazasında
hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet kederli ailelerine ve milletimize başsağlığı,
yaralananlara da acil şifalar diliyoruz” dedi.

Arslan, “HAK-İŞ Konfederasyonu olarak, sendikal örgütlenmenin arttığı, iş
kazalarının ve meslek hastalıklarının
olmadığı bir çalışma hayatı talebimizi yineliyor, yaşanan patlamada varsa
kusuru bulunanların tespit edilerek
cezalandırılmasını ve iş kazalarında can
kayıplarının sona ermesini istiyoruz.”
Genel Başkanımız Mahmut Arslan yaptığı yazılı açıklamada şu değerlendirmelerde bulundu:
“Sakarya’nın Hendek ilçesindeki havai
fişek fabrikasında meydana gelen patlama sonucunda fabrikada çalışanların
hayatını kaybetmesinin ve yaralanmasının üzüntüsünü yaşıyoruz. HAK-İŞ
olarak, patlamada hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet kederli ailelerine
ve milletimize başsağlığı, yaralananlara
da acil şifalar diliyoruz.
İnsan hayatı her şeyin üstündedir. Bu
ve benzer kazaların yaşanmaması için
daha dikkatli olunması, işyerlerindeki
iş sağlığı ve güvenliği önlemleri konusunda gerekli tedbirlerin mutlaka alınması gerekmektedir. İnsan hayatına
mal olan bu kazanın nedenleri iyi araştırılmalı, kazanın teknik bir arızadan mı

yoksa ihmalden mi kaynaklandığı tespit edilmelidir. Aynı fabrikada 11 yılda
4 kez patlama meydana gelmesi fabrikanın iş sağlığı ve güvenliğinin yetersizliğine, fabrikanın denetimsizliğine ve
gerekli tedbirlerin alınmadığına işaret
etmektedir. Bir işyerindeki tedbirsizlik,
denetimsizlik ve ihmalin faturasını ise
emeğiyle geçinen işçiler ödemektedir.
Türkiye’de son 20 yıl içinde iş sağlığı
ve güvenliği alanında önemli yasal düzenlemeler yapılmış olmasına karşın,

Gerekli önlemler
alınmadığı, denetim
zaafı giderilmediği,
cezalar caydırıcı olmadığı
sürece bu tür kazaların
gündemimizden hiç
düşmeyeceği bir kez daha
ortaya çıkmıştır.
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çalışma hayatının en önemli gündem
maddelerinden birini sosyal ve ekonomik bir yara olarak iş kazalarının
oluşturduğunu yaşadığımız bu patlama
bizlere acı bir şekilde hatırlatmaktadır.
İş kazalarının yüzde 98’inin önlenebilir
kazalar olmasına karşın, neredeyse her
gün, koruyucu önlemlerin alınmadığı
ya da ihmal edildiği işyerlerinde ortaya
çıkan ‘kazalar’ sonucunda işçiler hayatını kaybetmekte ya da sakat kalmaktadır. Gerekli önlemler alınmadığı, denetim zaafı giderilmediği, cezalar caydırıcı
olmadığı sürece bu tür kazaların gündemimizden hiç düşmeyeceği bir kez
daha ortaya çıkmıştır.
HAK-İŞ olarak, iş kazası ve meslek hastalıklarının önlenmesi konusunda sendikaların önemine inanıyoruz. Toplu
iş sözleşmesi hakkının kullanılması iş
sağlığı ve güvenliği tedbirlerinin oluşturulması, sendikal faaliyetlerin artması, sonuç olarak örgütlü toplum haline
gelinmesi, iş sağlığı ve güvenliği konusundaki bilincin artırılması ve kazaların
önüne geçilmesi konusunda önemli bir
rol oynayacaktır.
HAK-İŞ Konfederasyonu olarak, sendikal örgütlenmenin arttığı, iş kazaları nın ve meslek hastalıklarının olmadığı
bir çalışma hayatı talebimizi yineliyor,
yaşanan patlamada varsa kusuru bulunanların tespit edilerek cezalandırılmasını ve iş kazalarında can kayıplarının
sona ermesini bekliyoruz. Kazada hayatını kaybeden emekçi kardeşlerimize
yüce Allah’tan rahmet, ailelerine başsağlığı ve sabır, yaralı vatandaşlarımıza
da geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.”

haberler

30 AĞUSTOS ZAFERİNİN 98. YILINI KUTLUYORUZ
HAK-İŞ ve HİZMET-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, 30 Ağustos Zafer Bayramı
dolayısıyla yaptığı açıklamada, “Dört bir yanı şehit kanlarıyla sulanmış aziz
vatanımızın düşman işgalinden kurtulduğu, milletimizin bağımsızlığına yeniden
kavuştuğu 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 98. Yıldönümü kutlu olsun” dedi.
HAK-İŞ ve HİZMET-İŞ Genel Başkanı
Mahmut Arslan, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada şu ifadelere yer verdi:
“Dört bir yanı şehit kanlarıyla sulanmış
aziz vatanımızın düşman işgalinden
kurtulduğu, milletimizin bağımsızlığına
yeniden kavuştuğu 30 Ağustos Zafer
Bayramı’nın 98. Yıldönümü kutlu olsun.
26 Ağustos’ta Afyon’da başlayıp 30
Ağustos’ta kahraman ordumuzun
Dumlupınar’daki zaferiyle sonuçlanan
Başkomutanlık Meydan Muharebesi,
ülkemizin düşman işgalinden kurtulduğu, milletimizin bağımsızlığına ve özgürlüğüne yeniden kavuştuğu önemli bir
tarihi gündür. 30 Ağustos, İstiklâl mücadelemizin zaferle taçlandığı, Cumhuriyetimizin temellerinin atıldığı, tarihten
silinmek istenen milletimizin yeniden
ayağa kalkarak dirilişinin vücut bulduğu,
ezilen bütün milletlere moral ve heyecan kaynağı olduğu gündür.
İstiklal Harbi’nin Başkomutanı Gazi
Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının üstün gayret ve başarılarıyla kazanılan Büyük Taarruz Meydan Muharebesi sonucunda elde edilen başarıyla
istiklal mücadelemiz zafere ulaşmıştır.
Bu önemli zaferle topraklarımız düşman işgalinden kurtarılmış, milletimiz

yeniden bağımsızlığına ve özgürlüğüne
kavuşmuştur. Milletimiz kendisine zorla
giydirilmek istenilen esaret gömleğini
yırtıp atarak bağımsızlığından asla vazgeçmeyeceğini tüm dünyaya bir kere
daha göstermiştir. Bundan 98 yıl önce
emperyalist güçler ülkemizin ve milletimizin bağımsızlığına göz dikmiş ancak
halkımızın üstün gayretleriyle geri püskürtülmüştür. Bundan yüzyıl önce emperyalist güçlerin maşası Yunanistan’ı
kullanarak Anadolu’yu işgal etmeye çalışanlara milletimiz topyekün olarak nasıl
haddini bildirdiyse ve düşmanları topraklarımızdan atıp İzmir’de nasıl denize
döktüyse, günümüzde gerek ABD’nin,
gerekse AB’nin Yunanistan’ı kullanarak
ülkemizi kara sınırlarına hapsetme planlarını dün olduğu gibi bugün de boşa çıkaracağımızı dünya alem bilmeli.
Geçmişte emperyalist güçlerin beslediği terör grupları ile ülkemizi istikrarsızlaştırmak, bölmek ve parçalamak isteyenler bugün ülkemizi kara sınırlarına
hapsetme yarışına girmişlerdir. Birlik
ve beraberliğimiz daim olduğu sürece
hainler asla emellerine ulaşamayacaklardır. Dört bir yanı denizlerle çevrili
ülkemiz enerji alanında dışa bağımlılığını sona erdirmek için azim ve kararlılıkla çalışmalarını sürdürmektedir. Bu
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bağlamda Türkiye, tarihinin en büyük
doğalgaz keşfini geçtiğimiz günlerde Karadeniz’de gerçekleştirmiştir.
İstanbul’un fethinin yıldönümünde Karadeniz’e uğurladığımız Fatih Sondaj
Gemimiz ismine layık bir başarıyla hepimizi gururlandırmıştır. Enerji alanında yer altı kaynaklarımızın keşfedilmesi
amacıyla doğalgaz araması faaliyetleri
yürüten Fatih Sondaj Gemimiz, Tuna1 Kuyusu’ndaki sondajında 320 milyar
metreküp doğalgaz rezervini keşfederek
ülkemizin enerjide dışa bağımlılığının
sona erdirilmesi konusunda son derece
önemli bir başarıya imza atmıştır.
Karadeniz’de keşfedilen doğalgazı 2023
yılında milletimizin kullanımına açma
hedefini son derece önemli buluyoruz.
Güçlü hedefleriyle her geçen gün 2023
hedeflerine emin adımlarla yürüyen
Türkiye, her alanda söz sahibi olma
kararlılığındadır. Yeni doğalgaz keşfiyle
birlikte ülkemizin artık geleceğe daha
güvenle bakacağına, enerji alanında söz
sahibi olacağına inancımız tamdır.
98 yıl önce vatanımızın bağımsızlığı ve
bütünlüğü için canları pahasına yurdumuzu savunan, bu uğurda toprağa düşen tüm şehitlerimize bir kez daha Cenab-ı Hak’tan rahmet diliyoruz.
Kahraman ordumuzun düşmanı yurdumuzdan atmak için savunmadan taarruza geçtiği Büyük Taarruz Meydan
Muharebesi’nde başarı elde edilmesine
öncülük ederek milletimizin kurtuluşa
ermesini sağlayan Gazi Mustafa Kemal
Atatürk’ü, silah arkadaşlarını ve bağımsızlık mücadelemize omuz veren kahraman milletimizi rahmet ve minnetle
yad ediyoruz. HAK-İŞ Konfederasyonu
adına, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı kutluyor, ülkemizin her alanda büyük zaferlere ulaşmasını temenni ediyoruz.”

Celal Yıldız
Genel Başkan Yardımcısı

Karadeniz’de Keşfedilen
Tek Şey Doğalgaz Değil!
Küreselleşen dünyanın en stratejik yol
belirleyicilerden bir tanesi enerji üretimi ve enerji
kaynaklarının ülkelerde ki rezerv durumlarıdır. Türkiye
de bu bağlamda son yirmi yılda büyük gelişmelere
imza atılmıştır.
Ülkemizde geçtiğimiz yıllarda
gerçekleşen ekonomik atılımlarla
birlikte enerjiye olan ihtiyaç da
artmıştır. Türkiye’nin toplam enerji
tüketimi, 2000 yılında 73,5 milyon ton
karşılığı petrol iken 2018 yılı sonunda
bu hacim iki katından fazla büyüyerek
154 milyon ton karşılığı petrole
çıkmıştır. Son yıllarda enerjiye talebin
bu kadar yüksek olması nedeniyle
üretimle tüketim arasında ki makas
sürekli açılmaktadır.
Bu gelişmeler ışığında Türkiye, enerji
alanında dışa bağımlı bir ülkedir, ancak
geçtiğimiz ay Karadeniz’de Tuna-1
isimli kuyuda bulunan doğalgaz rezervi
bu durumu tersine değiştirme adına
büyük bir adımdır. Türkiye’nin doğalgazı
%99 oranında ithal ettiği ve yaklaşık bu
ithalata da 12 milyar dolar harcadığı
düşünülürse keşfin ülkemiz için ne
kadar kıymetli olduğu açıktır. Cari açığı
yüksek olan ülkelerden olan Türkiye’nin
en büyük giderlerinden biri enerjidir.
Bu keşifle beraber yıllardır kronik hale
gelmiş cari açığın en aza inmesi ve
ülkemizin tabiri caizse gelişmiş ülke
statüsüne geçmesi adına önemli bir
adım olacaktır.

Bu keşif hem Türkiye’nin milli gelir
pastasına hem de ülke içi üretim
maliyetlerine önemli katkılar
sağlayacaktır. Doğalgaz açısından
zengin bir havza olduğu söylenen
keşif bölgesinde ve Doğu Akdeniz’de
yapılacak diğer sondaj faaliyetleri
sonucunda yeni keşifler yapılması
halinde, Türkiye gerçek manada
doğalgaz üreticisi bir ülke olabilir.
Peki gerçekleştirilen keşif ülkemizi
ekonomik göstergeler haricinde nasıl
etkileyecek?
Kendi imkânlarımızla
gerçekleştirdiğimiz bu keşif, enerji
merkezi olma hedeflerimiz adına
sağlam adımlardır. Bu adımlar aynı
zamanda dünyada çeşitli yankılar
uyandırmıştır. Özellikle Doğu Akdeniz
konusunda ihtilaf içinde olduğumuz
Yunanistan ve AB ülkelerinin
Akdeniz’de yalnız olmadığı, Türkiye’nin
bölgesel bir güç olarak sahayı terk
etmeyeceği bir kez daha anlaşılmıştır.
Savunma Sanayii’ndeki başarılarımız
da göz önünde bulundurulduğunda
Türkiye, enerji sektöründeki bu keşif ile
birlikte küresel ve bölgesel bağlamda
daha güçlü bir konuma yükselecektir.
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Ekonomik ve siyasi olarak güçlü bir
aktör hâline gelebilmede enerjinin
rolü dikkate alındığında bu hamle
Türkiye’nin elini güçlendirecek ve
ülkemiz artık masaya daha güçlü
oturacaktır. Başta Suriye ve Libya
olmak üzere bölgesel bazı politikalarda
sorunlar yaşadığı Rusya ve diğer
ülkelerle yıllar sonra sona erecek
anlaşmaları yenileme hususunda
Ankara’nın daha az istekli olacağı ve bu
ülkelerle daha kısa vadeli anlaşmaları
tercih edeceği öngörülebilir. Bu da
bizi politik yönde elimizin uzun yıllar
bağlanması yönündeki mecburiyetleri
bitirecektir. Enerji işbirliği nedeniyle
sürekli ABD’nin baskısı altında
olan Türkiye’nin bu yönde atacağı
adımlar, ABD ile yaşanan gerginliğin
azalmasında da etkili olacaktır. Şüphesiz
birçok olasılık var olsa da Türkiye’nin
bağımsız bir enerji gücüne sahip olması
ülkemizin küresel piyasalardaki yerini
ve önemini tekrardan belirleyecektir.
Bu gelişmeler ışığında emek dünyası
adına olumlu durumların yaşanacak
olması bizleri ayrıca sevindirmiştir.
Doğalgazın şu an kullandığımız şekilde
tüketime hazır olması için emekçiler
aktif görev alacak, böylece Türkiye’nin
istihdamında yeni bir atılım dönemi
başlayacaktır. Pandemi dönemi
nedeniyle zor günler geçiren iş yaşamı
bir nebze olsun rahatlama evresine
geçiş yapacaktır.
Enerji sektöründe çalışan emekçiler
adına gerçekleşen tüm bu olumlu
gelişmeler zamanla tüm ülkemiz
emekçileri için kazanıma dönüşecektir.
Enerji sermayesinde gerçekleşecek
büyüme ile birlikte emekçiler daha çok
sosyal ve ekonomik haklara kavuşacak,
diğer iş kolları üzerinde dolaylı referans
olarak gösterilecek bu haklar sayesinde
tüm Türkiye emekçileri adına önemli
kazanımlar elde edilecektir.
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İSTANBUL 9 NO’LU ŞUBEMİZİN
1. OLAĞAN GENEL KURULU GERÇEKLEŞTİRİLDİ
Genel Başkanımız Arslan, video konferans yöntemiyle katıldığı İstanbul 9 No’lu
Şube Başkanlığımızın 1. Olağan Genel Kurulu’nun İSPARK emekçileri için hayırlı
olması dileğinde bulundu.
Sert, Öz İplik-İş Genel Başkanı Rafi Ay,
Öz Güven-Sen Genel Başkanı Ömer
Yılmaz, Öz İnşaat-İş Genel Başkanı Zekeriya Koca, Enerji-İş Genel Başkanı
Mahmud Altınsoy, Öz İletişim-İş Genel
Başkanı Mehmet Nur Güllüoğlu, Bursa
Şube Başkanımız Mustafa Yavuz, Ankara 2 No’lu Şube Başkanı Recep Dere,
Ankara 7 No’lu Şube Başkanımız Mustafa Genç, HAK-İŞ Konfederasyonumuz
üyesi sendikaların İstanbul il başkanları, iş yeri sendika temsilcilerimiz, sivil
toplum örgütlerinin temsilcileri ve basın mensupları katıldı.
İstanbul 9 No’lu Şubemizin 1. Olağan
Genel Kurulu 12 Temmuz 2020 tarihinde gerçekleştirildi.
Genel Kurula HAK-İŞ ve HİZMET-İŞ
Genel Başkan Vekili Av. Hüseyin Öz,
Genel Başkan Yardımcılarımız Halil
Özdemir ve Mehmet Keskin, İstanbul 1 No’lu Şube Başkanımız Mustafa
Canpolat, İstanbul 2 No’lu İETT Şube
Başkanımız Ahmet Günce, İstanbul 3

No’lu İETT Şube Başkanımız Mustafa
İluk, İstanbul 4 No’lu Şube Başkanımız Reşat Kaya, İstanbul 5 No’lu Şube
Başkanımız Mustafa Şişman, İstanbul
6 No’lu Şube Başkanımız Serdar Cafer
Özkul, İstanbul 7 No’lu Şube Başkanımız Nizamettin Yurul, İstanbul 8 No’lu
Şube Başkanımız Taner Duran, Öz Maden-İş Genel Başkanı Fahrettin Kütük çü, Öz Sağlık-İş Genel Başkanı Devlet
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İstanbul 9 No’lu Şubemizin 1. Olağan
Genel kurulu, Genel Başkan Yardımcımız Halil Özdemir’in Divan Başkanlığında gerçekleştirildi.
Genel kurulun açılışında kısa bir konuşma yapan Genel Başkan Yardımcımız
Halil Özdemir, Genel Kurulumuzun İstanbul emek camiasına, Sendikamıza
ve İSPARK emekçilerine hayırlar getirmesini temenni etti.
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Genel Başkanımız Arslan, Video
Konferans ile Genel Kurula Bağlandı

“İş kazalarının önüne geçebilmek için
örgütlülüğü artırmalıyız”

Genel Başkanımız Arslan, video konferans yöntemiyle katıldığı İstanbul 9
No’lu Şube Başkanlığımızın 1. Olağan
Genel Kurulu’nun İSPARK emekçileri için
hayırlı olması dileğinde bulundu.

Geçtiğimiz günlerde Hendek’te yaşanan havai fişek fabrikasındaki patlama
ve fişeklerin imha edilmesi esnasında
yaşanan ikinci patlamayı değerlendiren
Arslan, iş kazalarının örgütlülüğün olmadığı işyerlerinde meydana geldiğine
dikkat çekti. Arslan, iş kazalarının önüne geçebilmek için örgütlülüğe ihtiyaç
olduğunu söyledi. Arslan, Hendek’teki
patlamaların sorumlularının da bulunmasını ve gereken cezaların verilmesini
talep etti.

Arslan, İSPARK emekçilerine şubelerinin
olması konusunda verdikleri sözü tutmanın gururunu yaşadıklarını ifade etti.

“İBB’nin yetkili olduğumuz tüm iştiraklerinde TİS sürecini başarıyla sonuçlandıracağız”
Pandemi dolayısıyla Çalışma Bakanlığı’nın bir süre ertelediği yetki tespit
süreçlerinin Temmuz sonu itibariyle
yeniden gündeme geleceğini belirten
Arslan, “Yetki tespitleri hususunda Aile,
Çalışma ve Sosyal Hizmet Bakanımız
ile görüşmelerimiz oldu. Yetki aldıktan
sonra da İSPARK ve İstanbul Büyükşehir
Belediyesi’nin diğer iştiraklerinde toplu iş sözleşmesi süreçlerinin başarıyla
yürütülmesi için mücadelemizi sürdüreceğiz. Yetki aldığımız yerlerde toplu
iş sözleşmesi süreçlerinin uzamasının
sorumlusu HAK-İŞ ve HİZMET-İŞ olmamıştır. Ne yazık ki, bazı sendikalar,
sendikamızı tercih ettiği için emekçileri
cezalandırmak amacıyla yetkimize itiraz
ediyor. Geçmişte olduğu gibi bugün de
bu itirazlara karşı koyacağız. İstanbul
Büyükşehir Belediyesi’nin yetkili olduğumuz tüm iştiraklerinde bu süreci başarıyla sonuçlandıracağız” dedi.
31 Mart yerel seçimleri sonrası bazı belediyelerde üyelerimizin işine son verildiğini hatırlatan Arslan, emekçilerin işe
geri alınması için sendikamızca verilen
mücadelenin başarıyla sonuçlandığını
söyledi.

HAK-İŞ’in 7 milyon emekçiye ulaşması için yoğun çaba gösteriyoruz”
HAK-İŞ’in 2012 yılında 150 bin üyesi
varken bugün 700 bin üyeye ulaştığını
kaydeden Arslan, HAK-İŞ’in 7 milyon
emekçiye ulaşması gerektiğini ve bunun için yoğun çaba gösterdiklerini
söyledi.
Öz: “Sizlerin Desteğiyle Bu
Mücadeleden de Anlımızın Akıyla
Çıktık”
HİZMET-İŞ Sendikası olarak İstanbul’da
İETT mücadelesiyle birlikte bir destan
yazıldığını belirten HAK-İŞ ve HİZMET-İŞ
Genel Başkan Vekili Av. Hüseyin Öz,
“1997 yılında İETT Genel Müdürlüğünde çalışan arkadaşlarımız, bir taraftan
örgütlendiler bir taraftan da yetki davası içerisinde kahramanca mücadele
verdiler. 9 bine yakın emekçinin çalıştığı
İETT Genel Müdürlüğü’nde, 2 bin kişiyle
yetki almaya çalışan birtakım sendikalar
bugün de benzeri bir süreci yaşatacağını sahada ifade ediyorlar. Bu sendikalar
toplu iş sözleşmesi süreçlerini geciktirerek sorumsuzluk örneği ortaya koymaktadır. Biz geçmişte İETT’deki yetki
74

mücadelesini hep beraber kazandık.
Benzeri süreci 2011 yılında İstanbul
Büyükşehir Belediyesi’nde de yaşadık.
O zamanda da 4 buçuk yıl süren mücadele sonrası yetkiyi aldık. Üçüncü bir
evreyi sizlerle yaşadık ve yaşıyoruz. 23
Haziran İstanbul seçimlerinin hemen
akabinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı iş yerlerimizde yeniden bir
saldırıya maruz kaldık.
Bu son dalganın bertaraf edilmesine
sizler öncülük ettiniz. Sizlerin desteğiy le bu mücadeleden de anlımızın akıyla
çıktık. Verdiğimiz mücadele ile bugün
yaklaşık 5 bin arkadaşımızın toplu iş
sözleşmesi süreçlerini yürütüyoruz. Bu
mücadeleye destek olan ve omuz veren herkese teşekkür ediyorum. Verilen
mücadeleler neticesinde bugün HİZMET-İŞ bayrağı İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve iştiraklerinde dalgalanıyor.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde,
iştiraklerinde ve İSPARK A.Ş’de başarılarımızı dün olduğu gibi bugün de sizlerin desteğiyle devam ettireceğiz” dedi.
Sakarya Hendek’te meydana gelen patlama, kıdem tazminatı ve Ayasofya’nın
tekrar camii statüsüne kavuşmasıyla ilgili olarak da açıklamalarda bulunan Öz,
gerçekleştirilen Genel Kurulun hayırlara
vesile olmasını temenni etti.
Keskin; “İstanbul Örgütlenme Süreci,
Üzerine Kitap Yazılacak Kadar Büyük
Bir Mücadeledir”
Genel Başkan Yardımcımız Mehmet
Keskin, “İstanbul mücadelemizde desteğini esirgemeyen başta Genel Başkanımız olmak üzere bizimle sokak sokak
dolaşan, başka illerden gelerek destek
veren tüm şube ve il başkanlarımıza,
İstanbul 9 No’lu şubemizi oluşturan
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zin üyelerimize ve Sendikamıza hayırlı
olmasını diliyorum” dedi.
Şube Başkanlığına Emrullah Aslan
Seçildi

delegelerimize, ayrı ayrı teşekkür ediyorum” dedi. İstanbul’da sendikacılık
tarihine geçecek bir mücadele yaşandığını ifade eden Keskin, “Bu mücadele
sadece İSPARK çalışanlarının değil, tüm
İstanbul’un mücadelesidir. İstanbul’da
ciddi baskılara maruz kaldık, bunun yanında güzel dostluklar yaşadık. Sendikamız HİZMET-İŞ’i diğer sendikalardan
ayıran en önemli özellik, sahada sizlerle
birlikte çalışmış olmamızdır. Siz değerli

emekçilerimize düşen de sendikanıza,
şubenize sahip çıkmaktır. Sendikacılık
açısından ender yaşanacak olayları sizlerle beraber yaşadık.
İstanbul örgütlenme süreci, üzerine
kitap yazılacak kadar büyük bir mücadeledir. Yeni seçilecek arkadaşlarımızın
HAK-İŞ’in ilkelerine uygun hareket edeceğine inanıyorum.
Seçilecek arkadaşlara yeni görevlerinde
başarılar diliyor, yeni kurulan şubemi-
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Genel Kurulda yapılan seçim sonucunda İstanbul 9 No’lu Şube Başkanlığımıza
Emrullah Aslan, yönetim kurulu üyeliklerine ise Murat Aslan ile Ruzi Durupınar seçildi. İstanbul 9 No’lu Şube Başkanı seçilen Emrullah Aslan da yaptığı
teşekkür konuşmasında, “Konfederasyonumuzun HAK-İŞ olması bize daha
fazla güç veriyor ve bizi cesaretlendiriyor. İstanbul’da yürüttüğümüz mücade lede bizden desteklerini esirgemeyen
başta Genel Başkanımız Mahmut Arslan olmak üzere tüm Başkan Yardımcılarımıza, Sendikamız HİZMET-İŞ’in tüm
teşkilatına ve İSPARK emekçilerine teşekkür ediyorum. Genel kurulumuz,
emekçilerimiz ve İSPARK A.Ş’ye hayırlı
olsun” dedi.
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KÜTAHYA ŞUBEMİZİN
1. OLAĞAN GENEL KURULU TAMAMLANDI
Kütahya Şubemizin 1. Olağan Genel Kurulu 25 Temmuz 2020 tarihinde tamamlandı.
Genel Başkanımız Arslan, video konferans ile Genel Kurula bağlandı. Arslan,
“Kütahya’da şube başkanlığımız ile birlikte daha güçlü bir sendika inşa edeceğiz.
Teşkilat mensuplarımızın da desteğiyle bu süreci başarıyla gerçekleştireceğiz” dedi.
İl Başkanı Sebahattin Ceyhun, Memur-Sen Kütahya Temsilcisi Fatih Köse,
HAK-İŞ Konfederasyonumuz üyesi sendikaların Kütahya İl Başkanları, sivil
toplum örgütlerinin temsilcileri, Kütahya Şube Delegelerimiz, iş yeri sendika
temsilcilerimiz ve basın mensupları katıldı. Kütahya Şubemizin 1. Olağan Genel kurulu, Genel Başkan Yardımcımız
Halil Özdemir’in Divan Başkanlığında
gerçekleştirildi.
Özdemir: "Kütahya'da Daha Güçlü
Bir Sendika İnşa Edeceğiz"

Kütahya Şubemizin 1. Olağan Genel
Kurulu 25 Temmuz 2020 tarihinde tamamlandı.
Genel Kurula HAK-İŞ ve HİZMET-İŞ
Genel Başkanı Mahmut Arslan, Genel
Başkan Yardımcılarımız Halil Özdemir ve Mehmet Keskin, Kütahya Şube
Başkanımız Sebahattin Ödemiş, Bursa

Şube Başkanımız Mustafa Yavuz, Uşak
Şube Başkanımız Recep Sorkun, Manisa Şube Başkanımız Turan Karafil, İzmir Şube Başkanımız Gültekin Şimşek,
Eskişehir İl Başkanımız Ayşegül Durur,
Afyon İl Başkanımız İbrahim Gürbüz,
Öz Güven-Sen Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Ali Sipahi, Ak Parti Kütahya
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Genel kurulun açılışında kısa bir konuşma yapan Genel Başkan Yardımcımız
Halil Özdemir, Genel Kurulumuzun
emekçilere ve Sendikamıza hayırlar
getirmesini temenni etti. Özdemir, "Kü tahya’da şube başkanlığımız ile birlikte
daha güçlü bir sendika inşa edeceğiz"
dedi.
Genel Başkanımız Arslan, video konferans ile Genel Kurula bağlandı. Sendi-
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kamızın, Kütahya’da 2010 yılından bu
yana yoğun bir örgütlenme içerisinde
olduğunu belirten Genel Başkanımız
Mahmut Arslan, bu yoğun mücadelede
emeği geçen teşkilat mensuplarımıza
teşekkür etti.
"Taşeron Sorununun Çözümündeki
Rolü Yadsınamaz"

Arslan, “Kütahya’da şube başkanlığımız
ile birlikte daha güçlü bir sendika inşa
edeceğiz. Teşkilat mensuplarımızın da
desteğiyle bu süreci başarıyla gerçekleştireceğiz” dedi.

HAK-İŞ ve HİZMET-İŞ’in, taşerondan
kadroya geçişte büyük rolü olduğunu
kaydeden Arslan, şunları söyledi: “Belediyeler başta olmak üzere kamuda
gerçekleşen reform, özellikle HAK-İŞ’in
yadsınamaz ve unutulamaz başarısıyla
gerçekleşmiştir. Elbette bütün sorun ları çözemedik, ancak şunu unutmayın
ki, bugün belediyelerimizde ve kamu
kurumlarında kadroya geçen arkadaşlarımız 2017 yılından önce ücretli köle
muamelesi görüyorlardı. Yıllık izin kullanamıyorlardı, fazla mesai hakları yoktu,
kıdem tazminatları ödenmiyordu, in-
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sanlık onuru ve her türlü hakları gasp
ediliyordu. Bu sorunların bir bülümünü
çözdük, bir bölümü için de mücadelemizi kararlılıkla devam ettiriyoruz.”
15 Temmuz’u Unutmadık,
Unutmayacağız

Geçtiğimiz hafta 15 Temmuz darbe
girişiminin dördüncü seneyi devriyesi
olduğunu ve HAK-İŞ’in bugünü unutturmamak için bir program gerçekleştirdiğini hatırlatan Arslan, “15 Temmuz’u
unutmadık, unutmayacağız sloganıyla
yola çıktık ve dört yıldır bu konuda has-
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En büyük işçi sendikası
olarak 300 bin üyemiz var,
HAK-İŞ’in 700 bin üyesi var.
Bu rakamları yükseltmek
zorundayız.
HAK-İŞ’in büyük davası,
bu büyük hedefleri var.
Bütün çalışanlara ulaşmak
için 24 saat mücadele
vermeliyiz.

ronun ne kadar önemli olduğunu göstermiştir, kadro alınmamış olmasaydı
birçok arkadaşımız sıkıntı yaşayabilirdi.
Kadro Cumhuriyet tarihinin en büyük
düzenlemesidir. Pandemi sürecinde
aramızdan ayrılan başta işçi arkadaşlarımız olmak üzere bütün vefat edenlere
Allah’tan rahmet diliyorum. Pandemi
sürecinde sağlık çalışanlarımızla birlikte belediyede çalışan arkadaşlarımızın,
Kredi ve Yurtlar Kurumu’nda çalışan arkadaşlarımızın ve bütün kamu kurumlarında çalışan arkadaşlarımızı özverili
çalışmalarından ötürü tebrik ediyor ve
tüm emekçilere teşekkür ediyorum”
diye konuştu.
“Kapı Kapı Dolaşarak Örgütlülüğün
Önemini Anlattık”

sas davranıyoruz. Hep birlikte mücadele etmemiz gerekiyor. Kütahyalı kardeşlerimizi 15 Temmuz gecesi gösterdikleri
dirayetten dolayı kutluyorum” dedi..
Arslan, Kadın Emekçileri Sendikal
Mücadeleye Çağırdı

HAK-İŞ ve HİZMET-İŞ’in çalışan kadınların sorunlarının çözümüne yönelik
gerçekleştirdiği çalışmalara değinen
Arslan, şunları kaydetti: “Kadın ve iş ha yatı konusunda Türkiye’nin en etkin, en
güçlü ve en ileri faaliyetleri gerçekleştiren bir emek örgütüyüz. Tüzüğümüz gereği, kadın üyelerimiz şubemizdeki üye
sayısı oranında genel kurulumuza katılmaktadır. Kadınların geçmişte genel kurullarda 1-2 delege ile temsil edilirken,
artık üye sayısı oranında temsil ediliyor
olması, gelecekte kadın sendikacı liderlerin yetişmesi için önemli bir fırsattır.”
Kadın emekçileri sendikal mücadeleye çağıran Arslan, “Kadın üyelerimiz,
başkalarından destek istemeden kendi
mücadelelerini sürdürmelidir. Sendikal
mücadeleye kadın elinin değmesi, sendikal mücadeleyi güçlendirecek, daha
ileri bir seviye taşıyacaktır” dedi.

HİZMET-İŞ’in Türkiye’nin en büyük işçi
sendikası olduğunu hatırlatan Keskin,
“HİZMET-İŞ olarak kamu kurumlarında
örgütlenme çalışmalarına başladığımızda, kapı kapı dolaşarak örgütlülüğün,
sendikalılığın ne olduğunu neler kazanacağını arkadaşlarımıza anlattık onun
için biz Türkiye’nin en büyük işçi sendikası olduk. Biz taşeron örgütlenmesine başladığımızda bizimle alay eden
sendikalar konfederasyonlar kadro olayı gerçekleştikten sonra sahaya inerek
üye kazanmaya çalışıyor bunun en canlı
örneğini burada Kütahya’da da gördük.
31 Mart yerel seçimlerinin ardından işten çıkarılan arkadaşlarımız için Bolu’da

KESKİN, “Pandemi Süreci Kadronun
Ne Kadar Önemli Olduğunu
Göstermiştir”

Kütahya 1. Olağan Genel Kurulu’nda
konuşan Genel Başkan Yardımcımız
Mehmet Keskin, “Pandemi süreci kad78

127 gün eylem yaptık arkadaşlarımıza
baskı yaptılar, sendikamızdan istifa etti rirler, işten atmayacağına dair noterden
taahhütname vermesine rağmen arkadaşlarımızı kapının önüne koydular, biz
defaatle belediye başkanı ile görüşerek
yapılanın yanlış olduğunu emekçileri
işe alması gerektiğini bildirdik ancak
bizi dinlemedi. Genel başkanımız başta
olmak üzere tüm teşkilatımızla ve işten
atılan emekçi arkadaşlarımızla birlikte
Bolu‘dan Ankara’ya 200 km yürüdük
bu süreç içerisinde eylem yaparken hiç
kimseye hakaret etmedik, sadece işimizi istedik Elhamdülillah bu mücadelenin
sonunda işçilerimiz işine geri iade edildi. Biz birlikte oldukça güçlüyüz, sizler
bizim yanımızda olduğunuz sürece
güçlüyüz. Kütahya Şubemizle de hep
birlikte daha güçlü olacağız, şimdiden
Kurban Bayramınızı kutluyor hepinizi
Allah’a emanet ediyorum” dedi.
Şube Başkanlığına Sabahattin
Ödemiş Seçildi

Genel Kurulda yapılan seçim sonucuna
göre Kütahya Şube Başkanlığımıza Sabahattin Ödemiş, yönetim kurulu üye liklerine ise, Halil Yıldız, Esat Demir ve
Ramazan Mazılı seçildi. Kütahya Şube
Başkanı seçilen Sabahattin Ödemiş ise
yaptığı teşekkür konuşmasında, “Buraya kadar zahmet ederek bizlerle bu
havayı teneffüs eden herkese sonsuz
teşekkür ediyorum” dedi.
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İSTANBUL 10 NO’LU ŞUBEMİZİN
1. OLAĞAN GENEL KURULU GERÇEKLEŞTİRİLDİ
Genel Başkanımız Mahmut Arslan,
"Hizmet-İş Kongreleri Türkiye'deki sendikacılığa iyi örnektir"
Genel kurulun açılışında kısa bir konuşma yapan Genel Başkan Yardımcımız
Halil Özdemir, Genel Kurulumuzun İstanbul emek camiasına, Sendikamıza ve
İSPER A.Ş. emekçilerine hayırlar getirmesini temenni etti.
Genel Başkanımız Mahmut Arslan Genel
Kurula Telekonferansla Bağlandı

İstanbul 10 No’lu Şubemizin 1. Olağan
Genel Kurulu 3 Ekim 2020 tarihinde gerçekleştirildi.
Genel Kurula Genel Başkan Vekilimiz ve
HAK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Av. Hüseyin Öz, Genel Başkan Yardımcılarımız
Halil Özdemir ve Celal Yıldız, İstanbul 1
No’lu Şube Başkanımız Mustafa Canpolat, İstanbul 2 No’lu İETT Şube Başkanımız Ahmet Günce, İstanbul 4 No’lu
Şube Başkanımız Reşat Kaya, İstanbul 5
No’lu Şube Başkanımız Mustafa Şişman,
İstanbul 7 No’lu Şube Başkanımız Niza-

mettin Yurul, İstanbul 8 No’lu Şube Baş kanımız Taner Duran, İstanbul 9 No’lu
Şube Başkanımız Emrullah Arslan, HAKİŞ Konfederasyonumuza üye sendikaların İstanbul İl Başkanları, işyeri sendika
temsilcilerimiz, sivil toplum örgütlerinin
temsilcileri, İstanbul 10 No’lu Şubemizin
delegeleri ve basın mensupları katıldı.
İstanbul 10 No’lu Şubemizin 1. Olağan
Genel kurulu, Genel Başkan Yardımcımız
Halil Özdemir’in Divan Başkanlığında
gerçekleştirildi.
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İstanbul 10 No’lu Şube Başkanlığımızın
1. Olağan Genel Kurulu’na telekonferans
yöntemiyle bağlanan Genel Başkanımız
Mahmut Arslan, İstanbul için tarihi bir
gün geçirdiklerini belirterek, “İstanbul
Büyükşehir Belediyesi’nin şirketlerinde oluşturduğumuz yeni şubelerimizin
toplu iş sözleşmelerini 2019 yılında gerçekleştirdik. Sözleşmeler 2020 yılında
yürürlüğe girdi. Yıllardır İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin şirketlerinde giriştiğimiz örgütlenme mücadelemiz önemli
bir aşamaya geldi” dedi.
“Önce Örgütlendik, Sonra Şubelerimizi
Oluşturduk”
Örgütlenme sürecinde önce örgütlülüğü, sonra toplu iş sözleşmesi süreçlerini
tamamladıklarını anlatan Arslan, “Şim-

ŞUBE GENEL KURULLARI

di de örgütlenme esnasında verdiğimiz
sözlerin gereği olarak şubelerimizi oluşturuyoruz. Yeni kurduğumuz şubelerimizin büyük bir sorumluluğu olacak. Hem
yeni tanıştığımız arkadaşlarımıza sendikal mücadeleyi anlatacaklar hem de
onların sorunlarını çözmek için büyük
bir mücadele içerisinde olacaklar. Biz de
Genel Merkez olarak her zaman olduğu
gibi yeni şubelerimize destek olarak,
üyelerimizin toplu iş sözleşmelerinden
ve sosyal haklarından yararlanmaları
konusunda destek olacağız” şeklinde
konuştu.
“HİZMET-İŞ Kongreleri Türkiye’deki
Sendikacılığa İyi Örnektir”
Genel Kurulun yapılmasında emeği
geçen herkese teşekkür eden Arslan,
“Kongreler, sendikalar için önemli demokratik süreçlerdir. Kongreler, işçi
arkadaşlarımızın iradelerinin sandığa
yansıdığı süreçlerdir. HİZMET-İŞ’in yaptığı her kongre Türkiye’de sendikacılığa
dair iyi örneklerdir. Delegelerimizin demokratik ve özgür iradeleriyle yaptıkları
seçimler sonucunda şubelerimizin yönetimlerinin belirlenmesi çok önemlidir.
Demokrasi aynı zamanda disiplin ve dayanışma demektir. Ancak demokrasi her
telden saz çalan, her aklına geleni konuşan ve her türlü davranışını denetlemeden hareket edeceğini sanan bir anlayış
değildir. Elbette ki işçilerimizin iradesine
saygı göstereceğiz ancak HAK-İŞ’in ve
HİZMET-İŞ sendikamızın ilkelerine ters
düşülmemelidir” dedi.

zun kuruluşundan bugüne kadar geçen
45 yıl boyunca özgün duruşumuz çok
önemli kilometre taşları ile örülüdür.
Sendikamızın ve Konfederasyonumuzun
kurulduğu tarihten günümüze kadar, ilkelerimiz doğrultusunda hareket etmeyi
ve bu ilkelerin ışığında mücadele etmeyi
temel prensip edindik. Bunun için çaba
gösterdik ve böyle başardık” sözlerine
yer verdi.
“Hedef ve İlkelerimizden
Vazgeçmeden Anlayışımızı İleriye
Götürmeliyiz”
Hizmet-İş Sendikası’nın 1979 yılında Kurucu ve Onursal Başkan Hüseyin Tanrıverdi liderliğinde kurulduğu dönemden
bu yana geçen 42 yıllık dönemde, Türkiye’nin en büyük işçi sendikası olmayı
başardığını dile getiren Arslan, “1 üyemiz varken anlayışımız neyse 300 bin
üyemiz varken de anlayışımız odur. Hedeflerimizden ve değerlerimizden vazgeçmeden, sayısal üstünlüğümüzü bir
övünç olarak kullanmadan, fakat sayısal
çoğunluğumuzun bizler için büyük bir
sorumluluk getirdiğinin farkında olarak,

“45 Yıllık Özgün Duruşumuz Önemli
Kilometre Taşlarıyla Örülüdür”
HAK-İŞ ve HİZMET-İŞ’in ülkemizde ve
dünyada çok özel bir yeri olduğunu
vurgulayan Arslan, Konfederasyonumu-
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bu anlayışı ilelebet taşımamız ve ileriye
götürmemiz gerekiyor” ifadelerini kullandı.
“Yaşanan Haksızlıklara Adaletsizliklere
ve Zulümlere Karşı Kayıtsız Kalamayız”
HAK-İŞ VE HİZMET olarak hem emekçilere hem de ülkemize karşı sorumluluklarımızın olduğunu söyleyen Genel Başkanımız Mahmut Arslan, “HAK-İŞ Konfederasyonu’nun 2011 yılında aldığı tarihi bir
kongre kararı var. Ülkemizin, bölgemizin
ve küremizin bütün mazlumlarının HAKİŞ’ten alacağı var. Biz her zaman bu anlayışla hareket ediyoruz. Derisinin rengi,
konuştuğu dil, yaşadığı coğrafya, inançları ne olursa olsun yeryüzünün bütün
mazlumlarının bizden alacaklı olduğunun farkında olarak hareket etmek zorundayız. Bize emanet edilen görevleri
layıkıyla yapmamız gerekiyor. Ülkemizin
milyonlarca çalışanının büyük sorunları
var. Bütün bu sorunların farkında olarak
sorumlulukla hareket etmek zorundayız.
Sadece bu ülkenin sınırları içerisinde
değil, yeryüzünün bütün coğrafyasında
yaşanan haksızlıklara adaletsizliklere ve
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zulümlere karşı kayıtsız kalamayız. Sendikamız ve Konfederasyonumuz nerede
bir zulüm varsa, nerede bir haksızlık
varsa zulmün ve haksızlığın karşısında
olmuştur. Bu yüzden Somali’deyiz, Filistin’deyiz, Yemen’deyiz, Afganistan’dayız,
Suriye’deyiz, Bosna’dayız. Dünyada bize
ihtiyacı olan kim varsa, ezilen, haksızlığa
uğrayan, zulüm gören kim varsa onların
karşısında olmak zorundayız” dedi.
Azerbaycan’a Destek
Dost ve Kardeş ülkemiz Azerbaycan’ın
topraklarına yönelik yapılan saldırılara
karşı giriştiği operasyona tam destek
verdiklerini söyleyen Arslan, “Geçtiğimiz günlerde, Azerbaycan Hemkarlar
İttifakları Konfederasyonu (AHİK) Genel
Başkanı Settar Mahbeliyev ile görüştük.
Kendilerine Konfederasyonumuzun görüşlerini ve desteklerimizi ilettik. Ayrıca
Türkiye AB-KİK heyeti ile ortak açıklama
yaparak, Azerbaycanlı kardeşlerimizin
işgal edilmiş topraklarını Ermenilerden
kurtarma adına başlattıkları onurlu ve
haysiyetli mücadelelerini desteklediğimizi açıkladık. Umudumuz ve duamız
odur ki; 30 yılı aşkın süredir işgal edilmiş
olan Azerbaycan toprakları Ermeni işgalinden kurtulur. Topraklarını terk etmek
zorunda kalan Karabağlı kardeşlerimiz
bundan sonra kendi topraklarında özgürce yaşarlar. Azerbaycanlı kardeşlerimize başarılar diliyoruz. Allah yar ve
yardımcıları olsun” diye konuştu.
Öz, “Hedefimiz, Arkadaşlarımızın
Sorunlarının Çözülmesi ve En İyi Ücret
ve Sosyal Hakları Almaktı”
Genel Başkanımız Mahmut Arslan sonrası genel kurula hitap eden Genel Başkan Vekilimiz Av. Hüseyin Öz, “İSPER
A.Ş’de örgütlenme çalışmalarımıza 2019
yılında başladık. Yine aynı yıl içerisinde
İSPER A.Ş.’nin toplu iş sözleşmesi sürecinin başlayacağı dönemde İ.B.B.’nin
seçimleri iptal edildi. İptal nedeniyle
özellikle masada bir muhatap bulamadığımız için toplu iş sözleşmesi sürecini
işletemedik. Bu zaman kaybı meydana
getirdi. İ.B.B.’nin seçimleri tamamlandıktan sonra, ağustos eylül ayları içerisinde ilk defa karşılıklı olarak birbirimize
muhatap olduk. Bu nedenlerden ötürü

sözleşme yapmakta zorlandığımızı bilmenizi istiyorum. Bir yanda İstanbul
Büyükşehir Belediyesi danışmanları, bir
yanda MİKSEN’in yetkilileri bir yanda
biz olmak üzere bir heyetle müzakereleri yürüttük. Görüşmelerde her zaman
hedefimiz, arkadaşlarımızın sorunlarının
çözülmesi ve en iyi ücret ve sosyal hakları almaktı. Dolayısıyla hiçbir şekilde
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığımızın yetkilileriyle müzakere masasında
bir tartışma ve münakaşa yaşamadan
süreci tamamladık” şeklinde konuştu.
“İstikametimiz İstanbul Emekçilerinin
İstikametidir”
Demokratik olduklarını iddia eden bir
takım sendikaların üyelerimize baskı
yapmaya çalışıp başarısız olduklarını belirten Genel Başkan Vekilimiz Öz, “Sözde
demokrat sendikalar tarafından üyelerimize çok büyük baskılar yapıldı. Özellikle işveren üzerinden algı oluşturmaya
çalışarak baskılar zirve noktaya taşındı.
Tüm bunlara rağmen sendikamız İstanbul Büyükşehir ve bağlı işletmelerinde
başarılı bir örgütlenme çalışması yürüttü. Bizim İstanbul Büyükşehir Belediye
Başkanı İmamoğlu ile sorunumuz olmadı bundan sonrada olamaz. Son derece
modern bir ilişkimiz var. Biz bir emek
ve işçi örgütüyüz. İstikametimiz İstanbul
emekçilerinin istikametidir. Her zaman
çalışanlarımızdan yanayız. Aile Çalışma
ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, İstanbul
Büyükşehir Belediyesi İETT İşletmeleri
Genel Müdürlüğü ve bağlı işyerleri ile
iştiraklerinde yetki tespitini Sendikamız
HİZMET-İŞ lehine vermiştir. Ancak söz-
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de demokrat olduklarını iddia eden bir
takım sendikalar, bakanlığın kararının siyasi olduğunu sendikamızın hukuku katlettiğini iddia etmektedir. 1994 – 2010
yılları arasında İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı beş iştirakin birlikte işletme yetkisini alan bu malum sendika şimdi bizleri hukuksuzlukla ve siyasi olmakla
suçluyor. Herkes şunu iyi bilmelidir ki bizim tek dayanağımız işçilerimizdir” dedi.
Yıldız: “HAK-İŞ/HİZMET-İŞ’e Güvenin,
Bizler Sizin Yanınızdayız, Sizlerle
Beraberiz”
İstanbul 10 Nolu Şubemizin 1. Olağan
Genel Kurulu’nda bir konuşma gerçekleştiren Mali İşlerden Sorumlu Genel
Başkan Yardımcımız Celal Yıldız ise, “Birliğinizi beraberliğinizi asla bozmayın ve
birlikte hareket edin. Seçilen arkadaşlarımızın sorumlulukları büyük olacak.
Hangi arkadaşımız seçilirse seçilsin,
bundan sonraki süreçte birbirinize destek olun. Önünüzde zorlu bir süreç sizi
bekliyor. HAK-İŞ/HİZMET-İŞ’e güvenin,
bizler sizin yanınızdayız, sizlerle beraberiz. Sizlerle birlikte emekçiler için omuz
omuza mücadele edeceğiz. Genel Kurulumuzun hayırlı olmasını temenni ediyor, katılım gösteren üyelerimize teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Şube Başkanlığına Ahmet Şimşek
Seçildi
Genel Kurulda yapılan seçim sonucunda
İstanbul 10 No’lu Şube Başkanlığımıza
Ahmet Şimşek, yönetim kurulu üyeliklerine ise Yusuf Bahar Gülseren Bozkurt ve
Ali Kallenci seçildi.
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İSTANBUL 11 NO’LU ŞUBEMİZİN
1. OLAĞAN GENEL KURULU GERÇEKLEŞTİRİLDİ
Arslan: “HAK-İŞ’in büyümesi Türkiye’nin büyümesidir. HAK-İŞ’in gücü Türkiye’nin
gücüdür. HAK-İŞ’in gücü aslında tüm insanlığın gücüdür”
evrensel bir sendikal anlayışı da temsil
ediyoruz” şeklinde konuştu.
“Yerli ve milli bir duruş sergiliyoruz”

İstanbul 11 No’lu Şubemizin 1. Olağan
Genel Kurulu 4 Ekim 2020 tarihinde
gerçekleştirildi.
Genel Kurula Genel Başkan Vekilimiz
ve HAK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Av.
Hüseyin Öz, Genel Başkan Yardımcımız
Halil Özdemir, İstanbul 1 No’lu Şube
Başkanımız Mustafa Canpolat, İstanbul
2 No’lu İETT Şube Başkanımız Ahmet
Günce, İstanbul İETT 3 No’lu Şube Başkanı Mustafa İluk İstanbul 7 No’lu Şube
Başkanımız Nizamettin Yurul, İstanbul
9 No’lu Şube Başkanımız Emrullah Arslan, Konfederasyonumuz HAK-İŞ üyesi
sendikaların İstanbul il başkanları, iş
yeri sendika temsilcilerimiz, sivil toplum örgütlerinin temsilcileri ve basın
mensupları katıldı.
İstanbul 11 No’lu Şubemizin 1. Olağan
Genel kurulu, Genel Başkan Yardımcımız Halil Özdemir’in Divan Başkanlığında gerçekleştirildi.
Genel kurulun açılışında kısa bir konuşma yapan Genel Başkan Yardımcımız
Halil Özdemir, “Geçmişte iş yerlerimiz-

de sıkıntılar çektik hatta bazı sıkıntıları mız devam ediyor. Ama siz kıymetli delegelerimizin seçimleri sonucu ortaya
çıkacak ekip, bundan böyle bu sıkıntılara anında müdahale edebilecek. Birlik
ve beraberlik içerisinde nice genel kurullar yapmayı Cenab-ı Allah’tan niyaz
ediyorum” dedi.
Genel Başkanımız Arslan, Genel
Kurula Videokonferansla Bağlandı
Genel Başkanımız Arslan, video konferans yöntemiyle katıldığı İstanbul 11
No’lu Şube Başkanlığımızın 1. Olağan
Genel Kurulu’nun Boğaziçi Yönetim AŞ.
emekçileri için hayırlı olması dileğinde
bulundu.
HAK-İŞ ve HİZMET-İŞ’in yerli ve milli
bir sendikal hareket olduğunu belirten
Arslan, “Hz. Mevlâna’nın ifade ettiği
gibi; biz pergel gibiyiz. Pergelin bir ucu
kendi değerlerimizde ve kendi misyonumuzda sabit dururken, hareketli ayağıyla da 72 milleti geziyoruz. 72 milleti
gezmek evrensel sendikal mücadelenin tarafı olmaktır. Yani bir yönümüzde
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HAK-İŞ’in dünyanın en büyük sendikalarında biri olduğunu belirten Arslan, şunları kaydetti: “170 ülkede, 360
Konfederasyonun üyesi olduğu ve 207
milyon işçiyi temsil eden Uluslararası
Sendikalar Konfederasyonu’nun (ITUC)
başkan yardımcılığı görevi HAK-İŞ’e verilmiştir. HAK-İŞ bu gücü duruşundan
almıştır. HAK-İŞ, duruşundan, değerlerinden, milli çıkarlarımızdan vazgeçmeden ve aynı zamanda dünya sendikal
hareketinin öncülüğünü ve liderliğini
yapmaktadır. Sendikamız HİZMET-İŞ de
hem EPSU’nun hem de PSI’ın çok etkin
ve çok önemli üyelerinden biridir. Hem
HAK-İŞ hem de HİZMET-İŞ olarak hem
yerli ve milli duruş sergiliyoruz. Dünya sendikal anlayışın vizyonunu temsil
ediyoruz. Biz bunu özgür ve demokratik anlayışı temsil ederek başardık.”
“HAK-İŞ’in Gücü Türkiye’nin
Gücüdür”
HAK-İŞ’in bağımsızlığını koruyarak Türkiye demokrasisine büyük bir hizmet
ve imkân sağladığını belirten Arslan,
“HAK-İŞ’in büyümesi Türkiye’nin büyümesidir. HAK-İŞ’in gücü Türkiye’nin
gücüdür. HAK-İŞ’in gücü aslında tüm
insanlığın gücüdür” dedi.
“Mazlumların ve Ümmetin Tek Kalesi
Artık Türkiye’dir”
Türkiye’nin büyük bir misyon taşıdığını ifade Arslan, “Bu ülkenin fertleri
olarak tarihsel sorumluluğumuzun farkındayız. Biz istemesek de tarih bizim
omuzlarımızda duruyor. Altı asırlık bir
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“Bizim Tek Gücümüz Üyelerimizdir”

imparatorluğun mirasçıları olarak bu
sorumluluktan kaçamayız. Dünyanın
hangi bölgesine gidersek gidelim şunu
hatırlatıyorlar: ‘Siz atalarınızın yolundan gidip, atalarınızın mirasına sahip
çıkın.” Yeryüzündeki mazlumların ve
ümmetin tek Kalesi Türkiye’dir. Bu kaleyi düşürmemek, bu Kalenin gücünü,
kudretini ve iradesini sağlam tutmak
için hep beraber çalışıyoruz. Sudan’daki sendikal hareket bir sorun yaşarsa
onun için bize geliyor, Filistin’de Gazze’deki sendikalar bunun için bizden
destek istiyor” şeklinde konuştu.
“15 Temmuz’u Unutmadık,
Unutmayacağız, Unutturmayacağız”
HAK-İŞ ve HİZMET-İŞ’in bütün tarihi boyunca demokratik bir duruş sergilediğini kaydeden Arslan, 12 Eylül’de, 28 Şubat’ta, 15 Temmuz’da halkın ve hakkın
yanında yer aldık. 15 Temmuz’da Şehitler verdik. 15 Temmuz’da hainlere karşı
geçilmez bir kale oluşturduk. HAK-İŞ
olarak 15 Temmuz’u unutmadık, unutmayacağız ve unutturmayacağız” dedi.

sözde sendikacılar 31 Mart yerel seçimlerinden sonra iş yerlerimize saldıran ve
bir kısım işveren vekillerini de yanlarına
alarak sendikal mücadelemizi baltalamak isteyen ihanet şebekeleridir. Bu
sözde sendikacıların iftiraları, yalanları
ve suçlamaları asla ve asla bizi yolumuzdan döndüremez. Geçmişten bugüne
kadar yapılmış işletme toplu iş sözleşmelerini yok sayanlar, var olan çoğunluğumuzdan asla bahsetmeyen, sadece
birtakım oyunlarla yetkimizi ortadan
kaldırmaya çalışanlardır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ndeki mücadelemiz
bundan sonra daha güçlü bir şekilde
devam edecektir. İki konfederasyonun
sözde sendikalarının iş birliğine rağmen
İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin şirketlerindeki mücadelemiz başarılı olmuştur. İstanbul Büyükşehir Belediye
Başkanımızın adını kullanarak, belediye
başkanımızın bu konudaki demokratik
tutumunu bir şekilde istismar etmeye
çalışanların hesapları boşa çıkmıştır.

“İBB ve İştiraklerindeki Mücadelemiz
Başarılı Olmuştur”

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın İstanbul Büyükşehir Belediyesi İETT İşletmeleri Genel Müdürlüğü
ve bağlı işyerleri ile iştiraklerinde yetki
tespitini Sendikamız HİZMET-İŞ’e vermesini değerlendiren Arslan, şunları
kaydetti: “Yetki tespitinin sendikamıza
verilmesinin ardından bir kısım odakların ve bir kısım sözde sendikacıların
açıklamaları, aslında ne kadar doğru bir
yerde durduğumuzun göstergesidir. Bu
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Daha çok çalışacağız ve daha fazla mücadele edeceğiz. Bizim sermayemiz
yok, arkamızda bir kısım güç odakları
yok. Bizim tek gücümüz üyelerimizdir.
Onlara güveneceğiz, onlara dayanacağız ve onlarla beraber yürüyeceğiz.
Kavga etmeden, çatışmadan, sorunlarımızın masada müzakere edeceğiz.
Bize başka türlü bakanlara dahi doğru
bakmalarını sağlayacağız. Boğaziçi A.Ş.
ve İstanbul Ağaç ve Peyzaj A.Ş’de imzaladığımız sözleşmeler bizim için büyük
bir tecrübe olmuştur. Yeni seçilen Belediye Başkanımız ve ekibi ile bu süreçleri
tamamlamak her yiğidin harcı değildir.
Zor bir süreç ve uzun müzakereler yaşadık. Toplu iş sözleşmelerini o günün
şartlarına göre en iyi şekilde imzaladık.
HAK-İŞ ve HİZMET-İŞ olarak İstanbul’da
varız ve güçlüyüz. Biz bir ekibiz, biz bir
aileyiz. Başarılarımız hepimizin, başarısızlıklar hepimizindir. Asla kimseye bir
başarısızlığı ihale edemeyiz. Hepinizi
mücadelemizde geleceğimizi inşa etmeye davet ediyorum.”
“Genel Kurulumuz Tarihi Bir Öneme
Sahip”
Genel Başkanımız Mahmut Arslan’dan
sonra genel kurula hitaben konuşmalarını gerçekleştiren Genel Başkanvekilimiz Av. Hüseyin Öz, “Bugün Boğaziçi
A.Ş.’de çalışan arkadaşlarımız için çok
önemli bir güne tanıklık ediyoruz. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin faaliyette bulunduğu bu süreç içerisinde
Boğaziçi A.Ş.’de İstanbul Ağaç ve Peyzaj
A.Ş.’de, İSPER A.Ş.’de ve diğer şirketler-
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bin çalışanı, sendikamızın üyesidir ve
bundan sonra da böyle olmaya devam
edecektir” şeklinde konuştu.
“Azerbaycanlı Kardeşlerimizin
Yanındayız”

de çalışan arkadaşlarımız ilk defa sendikalı oldular. İlk defa toplu sözleşmeli
oldular ve şimdide ilk defa kendi genel
kurullarını icra ediyorlar. Bu genel kurul
bizim, sizin ve İstanbul Büyükşehir Belediyemiz açsından tarihi öneme haiz
bir genel kurul oldu” dedi.
“Müzakerelerimizi Kırmadan,
Dökmeden Karşılıklı Anlayış
İçerisinde Gerçekleştirdik”

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin iştiraki Boğaziçi A.Ş.’de ve İstanbul Ağaç ve
Peyzaj A.Ş şirketinde çalışanların üyelik
serüvenlerinin 2019 yılında başladığını
anımsatan Öz, “2019 yılında örgütlenme çalışmalarımızı kritik bir süreç olan
seçim sürecinde tamamladık. Yetki
tespitini aldık ancak İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin seçimlerinin Yüksek
Seçim Kurulu tarafından iptal edilmesi
nedeniyle toplu iş sözleşmesi masasına uzun süre oturamadık. Seçimler tamamlandıktan sonra yeni bir döneme
girdik. Yeni atanmış Genel Müdürlerimizle toplu iş sözleşmesi müzakerelerine oturduk. Bir taraftan sorunları anlamak, bir taraftan sorunu çözmek için
masada müzakere ettik. Bunu da kırma dan, dökmeden ve yıkmadan karşılıklı
anlayış içerisinde çözdük” diye konuştu.

Öz’den İBB Başkanı İmamoğlu’na
Teşekkür
Öz, “Birtakım malum sendikalar tarafından sendikamız aleyhinde yapılan
kampanyalara rağmen, Sayın Ekrem
İmamoğlu ve ekibi, son derece demokratik bir duruş sergiledi ve sözleşmeleri imzaladık. Sayın İmamoğlu’na ve
ekibine, demokratik duruşları, karşılıklı
uzlaşmacı tavırlarından dolayı teşekkür
ediyorum” sözlerine yer verdi.
“İBB’nin Yaklaşık 50 Bin Çalışanı
Sendikamıza Üyedir”
Çalışanların iradelerine müdahale edilmemesi gerektiğini vurgulayan Genel
Başkanvekilimiz Av. Hüseyin Öz, “İstanbul 11 No’lu Şubemizin delege seçimlerini demokratik bir süreçle tamamladık. İşyerlerinizde kendiniz sandığa
gittiniz ve burada bulanan 100 arkada şımızı sizler kendi iradenizle seçtiniz.
Bu gerçekten çok kıymetli. Artık arkadaşlarımızın sorunlarını dinleyecek,
onların sorunlarıyla hemhal olacak ve
sorunların çözümü için mücadele edecek olan arkadaşlarımızı seçeceğiz.
Önümüzdeki süreç içerisinde sizlerle
ve İ.B.B. çalışanlarıyla beraber geleceğimiz adına ortak mücadele edeceğiz.
İstanbul’u yöneten, ülkeyi yönetir. Biz
buradan bakıyoruz. Onun için İstanbul
Büyükşehir Belediyemizin yaklaşık 50
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Azerbaycan’ın Ermenistan’ın saldırılarına karşı Karabağ’ı savunmasında
kardeş ülkemiz Azerbaycan’ın yanında
olduğumuzu dile getiren Öz, “Ermenistan yaklaşık 30 yıl önce Azerbaycan’a
ait toprakları Karabağ’ı işgal etti ve ora da on binlerce Azeri kardeşimizi katletti. Bu katliamlarından ve bu zulümlerinden asla vazgeçmediler. Azerbaycan
ordusu bugün Karabağ bölgesi başta
olmak üzere, işgal altındaki topraklarını
kurtarmak ve bu zulümlere son vermek
için büyük bir mücadele başlattı. Türki ye olarak Azerbaycanlı kardeşlerimizin
yanındayız. Bütün dünya bilmeli ki;
eğer bizim tırnağımız kanıyorsa, bizler
ağlıyorsak, İslam dünyası ve Türk dünyası ağlıyor. Eğer Türk dünyası ağlıyorsa
bizler de ağlamaya devam edeceğiz.
Amacımız ağlamak değil, onlarla beraber omuz omuza mücadele etmek, onlara destek olmak ve yanlarında olmak.
Savaşta şehit düşen kardeşlerimize
yüce Allah’tan rahmet diliyorum. Kardeş ülkemiz Azerbaycan ordusuna mücadelelerinde başarılar diliyorum. İnşallah Karabağ işgalden kurtulur” dedi.
Öz, İstanbul 11 No’lu Şube’nin ilk genel
kurulunun hayırlara vesile olması dileğinde bulundu.

Şube Başkanlığına Ahmet Göktürk
Seçildi
Genel Kurulda yapılan seçim sonucunda İstanbul 11 No’lu Şube Başkanlığımıza Ahmet Göktürk, yönetim kurulu
üyeliklerine ise Mahmut Demir, Cem
Küçükkarakaş ve Aydın Tavlı seçildi.

TEŞKİLAT

ARSLAN, ANKARA 4. NO'LU ŞUBEMİZİN
4. OLAĞAN GENEL KURULU'NA KATILDI
Genel Başkanımız Mahmut Arslan Ankara 4 No’lu Şubemizin
4. Olağan Genel Kurulu’nda Konuştu. Arslan, “Üyelerimizin kanun zoruyla bir
başka sendikaya üyeliğe zorlanmasını istemiyoruz” dedi.
10 Ekim 2020 tarihinde Genel Başkan
Yardımcımız Celal Yıldız’ın Divan Başkanlığında gerçekleştirilen Genel Kurula, Genel Başkanımız Mahmut Arslan,
HAK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı ve HİZMET-İŞ Genel Başkan Vekili Av. Hüseyin
Öz, Genel Başkan Yardımcılarımız Halil
Özdemir, Celal Yıldız, Mehmet Keskin
ve Genel Sekreterimiz Remzi Karataş,
Ankara 1 No’lu Şube Başkanı Raşit
Şahin, Ankara 4 No’lu Şube Başkanımız Yusuf Güler, Ankara 5 No’lu Şube
Başkanımız Murat Demirtaş, Ankara 6
No’lu Şube Başkanımız İbrahim Tuncer,
Bolu İl Başkanımız Hacer Çınar, Genel
Kurula ayrıca Öz İnşaat-İş Genel Başkanı Zekeriya Koca, Öz Sağlık-İş Sendikası
Genel Başkanı Devlet Sert, Öz Güven

Sen Genel Başkan Yardımcısı Mehmet
Ali Sipahi sivil toplum örgütlerinin temsilcileri ve basın mensupları katıldı.
“Taşeron İşçilikle Mücadeleyi HAK-İŞ
Başlattı”

Taşerondan kadroya geçişin tarihi bir
başarı olduğunu belirten Genel Başkanımız Arslan, “Taşeronla mücadeleyi
HAK-İŞ ve HİZMET-İŞ olarak biz başlattık
ve başarıyla sonuçlandırdık. Mücadele
yolumuzda ÖSP’yi önümüze getirdiler,
kabul etmedik. Kadro mücadelemizi
başarıyla tamamladık” dedi.
Fazla çalışma ücreti, kıdem tazminatı,
hafta sonu tatili verilmeyen, dışlanan,
ücretleri pazarlık konusu olan, taşeron
şirketler tarafından ücretleri önce bankaya yatırılıp sonra geri alınan o günle85

rin unutulmaması gerektiğini kaydeden
Arslan, “Bu zor günlerde işçilerimizin
yanında sadece HAK-İŞ vardı. Karar verdik, şartlar ne olursa olsun kölelik anlayışını yıkacağız ve sendikal mücadeleye
taşeron işçisi arkadaşları da katacağız
dedik. Onları mücadelemize katarak
bugünlere geldik” diye konuştu.
Arslan’dan, Algı Operasyonlarına
Aldanmayın Uyarısı

Son zamanlarda özellikle medya üzerinden HAK-İŞ’in talepleriyle ilgili kamuoyunda farklı algı oluşturulduğuna
dikkat çeken Arslan, “Kamuda kadro
mimarı HAK-İŞ’e karşı bir kısım gruplar harekete geçtiler. Dün sahada olmayan, taşeron emekçilerin arkasında
olmayan, ‘siz kadro alamazsınız” diyen-
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onların iradesini hiçe saymak yanlıştır.
HAK-İŞ olarak üyelerimizin, bugüne kadar taşeron işçisine selam vermemiş bir
kısım sendikalara üye yapılmasını istemiyoruz. Bunu üyelerimiz de istemiyor.
Bizler ne istiyoruz biliyor musunuz? Şu
anda hangi arkadaşımız hangi sendikada örgütlü ise orada devam etsin istiyoruz” şeklinde konuştu.
“Haksızlık İçeren Düzenlemeye Karşı
Mücadelemizi Sürdüreceğiz”

ler, bugün taşerondan kadroya geçen
emekçilere sahip çıkıyormuş gibi görünüyorlar. Sakın bu oyuna gelmeyin”
uyarısında bulundu.
“Asıl İş Yardımcı İş Ayrımı Bitmiştir”

Arslan, şöyle konuştu: “Bu kesimler
emekçilere ‘HAK-İŞ asıl işte çalışmanıza itiraz ediyor’ diyorlar, yalan söylüyorlar. Bu nasıl bir çarpıtma, bu nasıl
bir yalan, bu nasıl bir iftiradır. 696’nın
getirdiği düzenleme sadece üyelerin
sendikalarını değiştiriyor, işçilerin statülerini, yaptıkları işleri değiştirmiyor.
1 Kasım’da HİZMET-İŞ Sendikamızdaki
arkadaşlarımız sağlık işkolunda bulunan
Öz Sağlık-İş Sendikamıza üye olacaklar.
Ama Öz Sağlık-İş’e geçti diye arkadaşlarımız farklı bir statü kazanmayacaklar, aynı görevi yapacaklar. Fakat bazı
kesimler asıl iş, yardımcı iş diye bir algı

oluşturdular. Bizler bu algının yanlışlığını anlatmaya çalışıyoruz. Kadroya
geçen bütün arkadaşlarımız asıl işlerini
yapıyorlar, kadrolular. Asıl iş yardımcı iş
dönemi bitti. 2017 Aralık’tan beri her kes asıl işinde çalışıyor, bunu herkesin
bilmesi lazım. Artık yardımcı iş, asıl iş
diye bir şey yok.”
“Emekçi Şu Anda Hangi Sendikada
Örgütlü İse Orada Devam Etmelidir”

Emekçilerin başka bir sendikaya üye olmasının kabul edilemez olduğunun altını çizen Arslan “Biz ta baştan beri 696
KHK’de bir yanlışlık var diyoruz. Bunu
değiştirelim diyoruz. Kanun zoruyla işçilerin bir başka sendikaya gitmesine
gönlümüz razı değil, çünkü bu adil değil, hakkaniyetli değil. İşçiler sendikalarını değiştirmek istiyorsa isterlerse,
kendi iradeleriyle değiştirsinler. Ama

86

Düzenlemenin değiştirilmemesi durumunda yaklaşık 200 bine yakın HAK-İŞ
üyesi emekçinin sendikalarından zorla ayrılmaya maruz kalacağını belirten
Arslan, “Eğer kanun yürürlüğe girerse
sendikamızın üyeleri başka sendikalara
geçecek ve arkadaşlarımız uzun süredir
çalıştığı sendikalarından kopartılacak.
Üyelerimiz, sizleri hiç tanımayan, sendikal mücadelede bize karşı olan ve bizlere
acımasızca iftiralar atan bazı sendikalara
üye olmaya zorlanacaklar. Buna gönlümüz razı değil. Taşeron emekçiler için
mücadele veren, kadrolarını alan, toplu
sözleşmelerini yapan ve her daim onların yanınızda olan ve 2018 yılından bu
yana taşerondaki hiçbir üye emekçiden
1 kuruş aidat almayan HAK-İŞ Konfederasyonudur. Arkadaşlarımızın ayrılmasına razı mı olacağız? Sonuna kadar mücadeleye devam edeceğiz. Bu haksızlığın,
adaletsizliğin, işçilerimizin iradesini yok
sayan ve onları zorla bir başka sendikanın üyesi olmaya zorlayan düzenlemeye
itirazımız var” diye konuştu.
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“HAK-İŞ ve HİZMET-İŞ Onur
Mücadelesi Veriyor”

TBMM Başkanı, Bakanlar, AK Parti Genel Başkan Yardımcıları, siyasi partilerin grup başkanları ve Başkanvekilleri,
Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu
Başkan ve üyeleri ile Cumhurbaşkanlığı
Sosyal Politikalar Kurulu üyelerine işçilerin kanun zoruyla sendikalarından
ayrılmak zorunda kalmalarının engellenmesine ilişkin bir mektup yazdıklarını hatırlatan Arslan, “Bu düzenleme
bizim istediğimiz gibi olursa, herkes
sendikasında kalacak. Hangi iş kolunda
olursanız olun, hiçbir fark olmayacak.
İnandığınız mücadelenin ve sendikanızın arkasında durun ve sonuçlarını hep
beraber göreceğiz. Biz kazanıp kaybetme mücadelesi değil, bir haysiyet, bir
onur mücadelesi yapıyoruz, yapmamız
gerekenleri yapıyoruz. Sonucu Rabbim
verecek, biz mücadele ile sorumluyuz”
şeklinde konuştu.
Arslan, yürütülen mücadelenin kamuoyunda çarpıtıldığını, medya üzerinden oyunlar oynanarak başarısızlıkların
HAK-İŞ Konfederasyonu’na yıkılmak
istendiğini belirterek, ‘Kim ne derse
desin bu mücadeleyi sonuna kadar yapacağız. HAK-İŞ’in bir sorumluluğu var’
Bu düzenlemeden sendikalarımıza üye
gelmesine rağmen, üye sendikalarımız
ortak bir deklarasyon yayınladık ve bu
düzenlemenin kaldırılmasını istiyoruz.
Sendikalarımız başka sendikalardan gelen üyelere de karşı. HAK-İŞ’in bu haklı
mücadelesine herkesin destek vermesini istiyorum. Hesap yapanların hesa-

dik. Kadınlarımıza sendikal mücadeleye daha çok katılmalarını ve daha fazla
katkı vermelerini istiyorum. Bizler daha
fazla kadının bu mücadelede yer almasını arzu ediyoruz” dedi.
“HAK-İŞ Olarak Azerbaycan’ın
Yanındayız”

bını Rabbim bozmuştur ve bozacaktır”
dedi.
“Kadın Emekçiler Sendikalarda Daha
Fazla Yer almalı”

HAK-İŞ olarak kadın çalışanların sendikalarda daha fazla yer almaları konusunda bir yol haritası oluşturduklarını
anlatan Arslan, “Kadın ve erkek sendikal bir yapıyı inşa edeceğiz, işimiz zor
ama bunu başaracağız. 2007’de ilk kez
Kadın Komitesi’ni kurduğumuzda kadın
üyelerimizi Ankara’ya davet ettiğimizde
gelememişlerdi. Bugün ise 1 Mayıslarda ve 8 Mart Dünya Kadınlar Gününde
üyelerimiz alanları ve meydanları dolduruyorlar. Bunu imar eden HAK-İŞ ve
HİZMET-İŞ Sendikası’dır. Arkadaşlarıma
buradan teşekkür ediyorum. Gerçekten bu konuda Türkiye’de örnek bir
mücadeleyi başlattık ve gerçekleştir -

Azerbaycan toprağı Yukarı Karabağ ve
çevresindeki yerleşim alanlarında uzunca süredir işgalci konumunda olan Ermenistan’ın, 27 Eylül 2020’de Azerbaycan’ın egemenliği altındaki topraklara
yönelik yeni bir saldırı gerçekleştirdiğini ve bu saldırılarda masum sivillerin
hedef alındığına dikkat çeken Arslan,
“HAK-İŞ Konfederasyonu olarak Ermenistan’ın işgal ettiği topraklardan kovul ması mücadelesinde Azerbaycan’lı kardeşlerimizin yanındayız. Ermenistan’ın
30 yıl önceki Karabağ ve Azerbaycan’ı
işgaline sessiz kalanlar şimdi harekete
geçtiler. Ne zaman ki Azerbaycan topraklarını kurtarmaya başladı, inanılmaz
bir kara propaganda, yalan ve dolanla
Azerbaycan’ın şanlı mücadelesini karartmaya çalışıyorlar. Azerbaycanlı kardeşlerimiz, Türkiye’de ki kardeşleri ile
beraber bu işgalcilere karşı muzaffer
gelecektir” şeklinde konuştu.
“HAK-İŞ Olarak Maraş’ın Açılmasını
Destekliyoruz”

KKTC’de bulunan Maraş bölgesinin yeniden açılmasının olumlu bir gelişme
olarak değerlendiren Arslan, “Maraş
Türkiye’nin güvenliği için stratejik bir
bölgedir. HAK-İŞ olarak Maraş’ın açılmasını destekliyoruz” dedi.
Ankara 4 No’lu Şube Başkanımız Yusuf
Güler ve Genel Merkez Kadın Komite
Başkanımız Hatice Ayhan da birer kısa
konuşma gerçekleştirerek, genel kurulun hayırlara vesile olması temennisinde bulundular.
Şube Başkanlığına Yeniden Yusuf
Güler Seçildi

Genel Kurulda yapılan seçim sonucunda Ankara 4 No’lu Şube Başkanlığımıza
yeniden Yusuf Güler seçilirken, yönetim
kurulu üyeliklerine ise Arzu Tekin, İlhan
Ok, Turan Öz ve Mehmet Doğan seçildi.
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TEŞKİLAT

GENEL BAŞKAN VEKİLİMİZ ÖZ İLE HAK-İŞ GENEL BAŞKAN
VEKİLİ YILDIZ, BAKAN KARAİSMAİLOĞLU’NU ZİYARET ETTİ
Genel Başkan Vekilimiz ve HAK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Av. Hüseyin Öz ile
HAK-İŞ Genel Başkan Vekili Dr. Osman Yıldız,
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu’nu makamında ziyaret etti.

Ziyarette HAK-İŞ Konfederasyonumu za bağlı Özgüven-Sen Genel Başkanı
Ömer Yılmaz da yer aldı. Genel Başkan
Vekilimiz Av. Hüseyin Öz, Ulaştırma

ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu’nun göreve getirilmesinden dolayı
duyduğu memnuniyeti dile getirerek,
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Ka-
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raismailoğlu’nu Koronavirüs salgınıyla
mücadele sürecinde göstermiş olduğu
hassasiyet ve başarılarından dolayı
tebrik etti.

TEŞKİLAT

GENEL BAŞKAN YARDIMCIMIZ ÖZDEMİR,
KDZ EREĞLİ’DE SENDİKAL TEMASLARDA BULUNDU
Genel Başkan Yardımcımız Halil Özdemir, Karadeniz Ereğli’de sendikal temaslarda
bulundu. Teşkilatlanmadan Sorumlu Genel Başkan Yardımcımız Halil Özdemir ilk olarak
Zonguldak İl Başkanlığımız Yönetim Kurulu üyeleriyle ile
bir istişare toplantısı gerçekleştirdi.
met Fatih Çakır’ı ziyaret etti. Genel
Başkan Yardımcımız Özdemir’e Zonguldak İl Başkanımız Güven Kaya eşlik
ederken, Ak Parti İlçe Başkanı Çakır ile
üyelerimizin durumlarıyla ilgili konularda görüş alış verişinde bulunuldu.
Özdemir’den Kan Bağışına Destek
Genel Başkan Yardımcımız Halil Özdemir, Ereğli’de Türk Kızılayı’nın kan stoklarının azalması üzerine başlattığı kan
verme seferberliğine destek verdi.
Toplantıya Genel Başkan Yardımcımız
Halil Özdemir’in yanı sıra Zonguldak İl
Başkanımız Güven Kaya, HAK-İŞ Zonguldak İl Başkanı ve Zonguldak İl Başkan Yardımcımız Nihat Oruç ile Zonguldak İl Başkan Yardımcımız Ali Tekneci
katıldı.
Düzenlenen toplantıda üyelerimizin
Koronavirüs sürecinde ki çalışmalarıyla ilgili bilgi alan Özdemir, Zonguldak İl
Başkanlığı Yönetim Kurulu Üyelerimizle

emekçilerin durumlarıyla ilgili bilgi alışverişinde bulundu.
Toplantı sonunda Karadeniz Ereğli Devlet Hastanesi çalışanlarımızla bir süre
sohbet eden Halil Özdemir, temsilcilerimiz ile hatıra fotoğrafı çektirdi.
Özdemir, KDZ Ereğli AK Parti İlçe
Başkanı Çakır’ı Ziyaret Etti
Genel Başkan Yardımcımız Halil Özdemir, Karadeniz Ereğli temasları kapsamında Ereğli Ak Parti İlçe Başkanı Meh-
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Kan bağışının ardından bir açıklama
yapan Özdemir, “ Kan vermek hepimizin asli görevlerindendir. Bildiğiniz üzere Koronavirüs pandemisi sebebiyle Kızılay’ın kan stokları kritik düzeyin altına
düştü. Bizlerde durum bu haldeyken
yapılan çağrıya sessiz kalamadık. Milletimizin ihtiyaç duyduğu yerde olmayı
ve milletimizin derdine çare üretmeyi
kendine şiar edinmiş bir sendikal hareket olarak, bu konuda da üzerimize
düşeni yapmak en büyük görevimizdir”
dedi.

TEŞKİLAT

GENEL BAŞKAN YARDIMCIMIZ YILDIZ,
MAMAK BELEDİYE BAŞKANI KÖSE’Yİ ZİYARET ETTİ
Genel Başkan Yardımcımız Celal Yıldız, Ankara Mamak Belediye Başkanı Murat Köse'yi
ziyaret ederek görüş alışverişinde bulundu.
Genel Başkan Yardımcımız Celal Yıldız,
23 Haziran 2020 tarihinde, Mamak
Belediye Başkanı Murat Kösey’i makamında ziyaret etti.
Genel Başkan Yardımcımız Yıldız’a ziyaretinde Ankara 4 No’lu Şube Başkanımız Yusuf Güler eşlik etti.
Ziyarette Mamak Belediyesi’nin Koro navirüs süreci ve normal hayata geçiş
süreci ile ilgili bilgi alan Yıldız, üyelerimizin durumlarıyla ilgili Mamak Belediye Başkanı Murat Köse ile görüş alışverişinde bulundu.

GENEL BAŞKAN YARDIMCIMIZ ÖZDEMİR, ASKİ SPOR
KULÜBÜ GENEL KOORDİNATÖRÜ ÖZMEN’İ ZİYARET ETTİ
Teşkilatlanmadan Sorumlu Genel Başkan Yardımcımız Halil Özdemir,
ASKİ Spor Kulübü Genel Koordinatörü Emre Özmen’i ziyaret etti.

Teşkilatlanmadan Sorumlu Genel Başkan Yardımcımız Halil Özdemir, 3 Haziran 2020 tarihinde, ASKİ Spor Kulübü
Genel Koordinatörü Emre Özmen’i
ziyaret etti. Genel Başkan Yardımcımız
Özdemir’e ziyaretinde Ankara 5 No’lu

Şube Başkanımız Murat Demirtaş ve
Öz Güven-sen Sendikası Genel Başkan
Yardımcısı Mehmet Ali Sipahi eşlik etti.
ASKİ Spor Kulübü Genel Koordinatörü
Özmen’e gösterdiği başarılardan ötürü tebrik eden Özdemir,“ Bildiğiniz gibi
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Rıza Kayaalp, Taha Akgül ve nice şampiyonları yetiştiren ve barındıran ASKİ
Spor Kulübümüz, her geçen gün güçlenerek Türk sporuna katkıda bulunmaya devam ediyor. Bu başarının ardında
spora ve sporcuya destek veren yöneticilerimizi es geçmemek gerekir. Bizim
Emre kardeşimiz ile tanışıklığımız ve
dostluğumuz çok eskilere dayanıyor.
Emre kardeşimiz ile yıllardır süregelen
dostluğumuz sayesinde bizler biliyoruz
ki yakalanan başarı ivmesi bundan sonra artarak devam edecektir. Emre kardeşime ve sporcularımıza Türk sporuna
verdikleri katkılardan ötürü şükranlarımı sunuyor, başarılarının devamını diliyorum” dedi. ASKİ Spor Kulübü Genel
Koordinatörü Emre Özmen ise Genel
Başkan Yardımcımız Özdemir’e nazik
ziyaretlerinden ötürü teşekkür etti.

TEŞKİLAT

GENEL BAŞKAN YARDIMCIMIZ YILDIZ,
ÇORUM ŞUBEMİZİN TEMSİLCİLER TOPLANTISINA KATILDI
Genel Başkan Yardımcımız Celal Yıldız, Çorum Şubemizin düzenlediği
temsilciler toplantısına katıldı.
Toplantıya Genel Başkan Yardımcımız
Yıldız’ın yanı sıra, Çorum Şube Başkanımız Mustafa Köroğlu, Çorum Şube
Yönetim Kurulu Üyelerimiz ve iş yeri
sendika temsilcilerimiz katıldı.
Çorum Şube Yönetim Kurulu Üyelerimize toplantıyı tertip ettikleri için
teşekkür eden Mali İşlerden Sorumlu
Genel Başkan Yardımcımız Celal Yıldız,
“ Bildiğiniz gibi Koronavirüs pandemisi
ile ülkemiz büyük bir mücadele içinde.
Cenab-ı Allah’a şükürler olsun artık başladığımız yerin artık çok ötesindeyiz.
Dikkatimiz ve kararlılığımız sayesinde
bu virüsü kısa sürede ülkemizden def
edeceğimize inanıyorum” dedi.
“Emekçilerimizin Gönül Vermediği
Bir Mücadelede Galip Gelmemiz
Düşünülemezdi”
Pandemi sürecinin en az hasarla atlatmamız için gayret gösteren tüm emekçilere teşekkür eden Yıldız, “ Bu süreçte
başta sağlık çalışanlarımız olmak üzere,

belediye çalışanlarımız, KYK bünyesinde görev yapan çalışanlarımız kısacası
hizmet sektöründe çalışan tüm emekçilerimize şükranlarımızı sunuyorum.
Emekçilerimizin gönül vermediği bir
mücadele galip gelmemiz düşünülemezdi. Bu süreçte bizde HİZMET-İŞ
Sendikası olarak emekçilerimize destek olmaya çalıştık. Emek Konukevimizi
sağlık çalışanlarımızın hizmetine sun-
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duk. Bunun yanında üyemiz olsun yada
olmasın tüm emekçilerimizin sıkıntılarını gerekli makamlara ilettik. 42 yıldır
yaptığımız gibi çatışmadan ve kaostan
uzak durarak çözüm odaklı bir yol izledik. Sizlerde bizlerin temsilcileri olarak
bu dönemde yanımızda oldunuz. Hepinize destekleriniz ve toplantıya katılımlarınızdan dolayı teşekkür ediyorum”
şeklinde konuştu.

TEŞKİLAT

GENEL BAŞKAN YARDIMCIMIZ ÖZDEMİR,
IĞDIR’DA ZİYARETLERDE BULUNDU
Genel Başkan Yardımcımız Halil Özdemir, Iğdır’da bir dizi ziyaretlerde bulundu.
Özdemir’e ziyaretinde Genel Merkez Teşkilatlanma Uzmanlarımız M. Zeki Özen ve
Gökhan Demircioğlu ile HAK-İŞ Iğdır İl Başkanı
İsmet Tutulmaz eşlik etti.
Teşkilatlanmadan Sorumlu Genel Başkan Yardımcımız Özdemir ilk olarak,
Aralık Belediye Başkanı Mustafa Güzelkaya’yı ziyaret etti.
Aralık Belediye Başkanı Mustafa Güzelkaya’ya görevinde muvaffakiyetler
dileyen Özdemir, üyelerimizin durumlarıyla ilgili görüş alışverişinde bulundu.
Özdemir’den Iğdır AK Parti ve MHP
İl Başkanlarına Ziyaret
Genel Başkan Yardımcımız Iğdır ziyaretleri kapsamında ikinci olarak AK
Parti Iğdır İl Başkanı Ali Kemal Ayaz ve
MHP Iğdır İl Başkanı Ersoy İçer’i makamlarında ziyaret etti.
Ziyaretlerinde AK Parti ve MHP Iğdır
İl Başkanlarına görevlerinde başarılar
dileyen Özdemir, üyelerimizin durumlarıyla ilgili konularda istişarelerde bulundu.
Halil Özdemir, HAK-İŞ
Iğdır İl Başkanlığı'nı Ziyaret Etti
Genel Başkan Yardımcımız Halil Özdemir, Iğdır temasları kapsamında son

olarak HAK-İŞ Iğdır İl Başkanlığını ziyaret etti.
HAK-İŞ Iğdır İl Başkanı Tutulmaz’a çalışmalarında başarılar dileyen Özdemir, “Bildiğiniz gibi Iğdır M.Ö. 4 binli
yıllardan beri yerleşim yeri olarak kullanılan ve tarih boyunca birçok medeniyete ev sahipliği yapmış bir şehrimiz.
Bu köklü geçmişe sahip şehirde olmak
bizler için büyük bir heyecan. Bu heyecanımızı Iğdır’daki tüm emekçiler
adına hissediyoruz. Burada ikamet
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eden emekçilerin üyemiz olsun ya da
olmasın yanlarındayız. Biz HAK-İŞ/HİZMET-İŞ Sendikası olarak uzlaşmayı ön
planda tutan sendikal görüşü temsil
ediyoruz.
İnşallah bundan sonraki süreçte bu
uzlaşmacı tavrımızdan yola çıkarak
yapacağımız çalışmalarımızla hem
Konfederasyonumuz HAK-İŞ’i hem de
Sendikamız HİZMET-İŞ’i Iğdır’da daha
etkin ve kalıcı hale getireceğiz” dedi.

TEŞKİLAT

GENEL BAŞKAN YARDIMCIMIZ ÖZDEMİR’DEN,
IĞDIR VALİSİ Enver ÜNLÜ’YE ZİYARET

Teşkilatlanmadan Sorumlu Genel Başkan Yardımcımız Halil Özdemir, Iğdır
Valisi Enver Ünlü’yü makamında ziyaret etti. Özdemir’e ziyaretinde Genel
Merkez Teşkilatlanma Uzmanlarımız

M. Zeki Özen ve Gökhan Demircioğlu
ile HAK-İŞ Iğdır İl Başkanı İsmet Tutulmaz eşlik etti.
Geçtiğimiz gün Cumhurbaşkanımız
Recep Tayyip Erdoğan’ın imzaladığı
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Valiler Kararnamesi ile Iğdır Valiliğinden Giresun Valiliğine atanan Ünlü’ye
yeni görevinde başarılar dileyen Özdemir, Iğdır’da gösterdiği hizmetlerden
ötürü Enver Ünlü’ye teşekkür etti.

TEŞKİLAT

GENEL BAŞKAN VEKİLİMİZ ÖZ, EGE VE AKDENİZ BÖLGESİ
ŞUBE BAŞKANLARIYLA VİDEO KONFERANS YÖNTEMİYLE
TOPLANTI GERÇEKLEŞTİRDİ
Genel Başkan Vekilimiz ve HAK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Av. Hüseyin Öz,
EGE ve AKDENİZ Bölgelerinde görev yapan Şube ve İl başkanlarımız ile
videokonferans yöntemiyle bir toplantı gerçekleştirerek, sendikal faaliyetlerle
ilgili değerlendirmelerde bulundu.

seyin Öz sendikal faaliyetlerle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Videokonferans yöntemiyle gerçekleştirilen toplantıya Genel Başkan Vekilimiz ve HAK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı
Av. Hüseyin Öz, Genel Sekreterimiz
Remzi Karataş, Adana Şube Başkanımız
Abdurrahman Yücel, Antalya Şube Başkanımız M. Talha Kandil, Afyonkarahisar
İl Başkanımız İbrahim Gürbüz, Isparta İl
Başkanımız Ali Akgül, İskenderun Şube

Başkanımız Mehmet Yetim, Osmaniye
Şube Başkanımız Kadir Çenet, Tarsus
Şube Başkanımız Hüseyin Gün, Aydın İl
Başkanımız Koray Güneş, Denizli Şube
Başkanımız Sezai Söylemez, İzmir Şube
Başkanımız Gültekin Şimşek, Manisa
Şube Başkanımız Turan Karafil ve Uşak
Şube Başkanımız Recep Sorkun katıldı.
Toplantıda, Genel Başkan Vekilimiz Hü-
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Koronavirüs salgınının çalışma hayatını
olumsuz etkilediğini belirten Öz, “Sendikal faaliyetlerimizin aksatılmadan,
yeni normal düzene uygun şekilde dijital ortamlarda video konferanslarla
yürütüldüğünü kaydetti. Genel Başkan
Vekilimiz Öz, başarılı çalışmalarından
dolayı şube ve il başkanlarımızı tebrik
etti.
Toplantıda şube ve il başkanlarımız
pandemi sürecinde sosyal mesafe kuralına uygun olarak gerçekleştirdikleri
faaliyetler hakkında görüş alışverişinde
bulundular.

TEŞKİLAT

MARMARA, KARADENİZ VE İÇ ANADOLU ŞUBE VE İL BAŞKANLARIMIZ
İLE VİDEOKONFERANS yöntemİyle TOPLANTI YAPILDI
Genel Başkan Vekilimiz ve HAK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Av. Hüseyin Öz ile Genel Başkan
Yardımcımız Celal Yıldız, MARMARA, KARADENİZ ve İÇ ANADOLU Bölgelerinde görev yapan
Şube ve İl başkanlarımız ile videokonferans yöntemiyle bir toplantı gerçekleştirerek,
sendikal faaliyetlerle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

sız ve Teşkilatlanma Uzmanımız Ahmet
Beğendi katıldı.
Toplantıda, Genel Başkan Vekilimiz Hüseyin Öz ile Genel Başkan Yardımcımız
Celal Yıldız sendikal faaliyetlerle ilgili
bilgilendirme ve değerlendirmelerde
bulundu.
Koronavirüsün Çalışma Hayatına
Etkileri

Videokonferans yöntemiyle gerçekleştirilen toplantıya Genel Başkan
Vekilimiz ve HAK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Av. Hüseyin Öz, Genel Başkan
Yardımcımız Celal Yıldız, Genel Sekreterimiz Remzi Karataş, Balıkesir Şube
Başkanımız Savaş Dal, Bursa Şube
Başkanımız Mustafa Yavuz, Çanakkale İl Başkanımız Vedat Yılmaz, Edirne
İl Başkanımız Emre Promet, İstanbul
1 No’lu Şube Başkanımız Mustafa
Canpolat, İstanbul 2 No’lu İETT Şube
Başkanımız Ahmet Günce, İstanbul 3
No’lu İETT Şube Başkanımız Mustafa
İluk, İstanbul 4 No’lu Şube Başkanımız Reşat Kaya, İstanbul 5 No’lu Şube
Başkanımız Mustafa Şişman, İstanbul
6 No’lu Şube Başkanımız Serdar Cafer
Özkul, İstanbul 7 No’lu Şube Başkanımız Nizamettin Yurul, İstanbul 8 No’lu
Şube Başkanımız Taner Duran, Kocaeli
Şube Başkanımız İdris Ersoy, Tekirdağ
İl Başkanımız Aykut Aktemur, Teşkilatlanma Uzmanımız Adem Bıdı, Amasya
Şube Başkanımız İsmail Pazar, Çorum

Şube Başkanımız Mustafa Köroğlu, Kastamonu İl Başkanımız Mustafa Çağlı,
Ordu Şube Başkanımız Nevzat Acu,
Rize Şube Başkanımız Mehmet Alaca,
Samsun Şube Başkanımız Ziya Uzun,
Tokat Şube Başkanımız Resul Demir,
Trabzon Şube Başkanımız İsmail Hakkı
Kaplan, Zonguldak İl Başkanımız Güven
Kaya, Hatay İl Başkanımız Ercan Salcan,
Bolu İl Başkanımız Hacer Çınar, Ankara
1 No’lu Şube Başkanımız Raşit Şahin,
Ankara 4 No’lu Şube Başkanımız Yusuf
Güler, Ankara 5 No’lu Şube Başkanımız
Murat Demirtaş, Ankara 6 No’lu Şube
Başkanımız İbrahim Tuncer, Ankara 7
No’lu Şube Başkanımız Mustafa Genç,
Eskişehir İl Başkanımız Ayşegül Durur,
Karaman Şube Başkanımız Mehmet
Bayrakçı, Kayseri Şube Başkanımız Serhat Çelik, Kırıkkale Şube Başkanımız
Celal Yünlü, Kırşehir İl Başkanımız Hızır
Gürler, Konya Şube Başkanımız Vacit
Sır, Niğde Şube Başkanımız Kadir Yenel,
Sivas Şube Başkanımız Nihat Şimşek,
Yozgat Şube Başkanımız Ferman Zarar95

Koronavirüs salgınının çalışma hayatını
olumsuz etkilediğini belirten Öz, “Sendikal faaliyetlerimizin aksatılmadan,
yeni normal düzene uygun şekilde dijital ortamlarda video konferanslarla
yürütüldüğünü kaydetti. Genel Başkan
Vekilimiz Öz, başarılı çalışmalarından
dolayı şube ve il başkanlarımızı tebrik
etti.
"Hepinize Çalışmalarınızda Başarılar
Diliyorum"

Ülkemizi ve tüm dünyayı etkisi altına
alan Koronavirüs sürecinden geçtiğimizi hatırlatan Yıldız, “Şimdi normalleşme
sürecinden geçiyoruz, pandeminin çalışma hayatına olan etkilerinin azaldığı
günlerde video konferans ile sizlerle
bir aradayız. HİZMET-İŞ Sendikası olarak tüm mecralarda çalışmalarımızı
yürüteceğiz. Hepinize çalışmalarınızda
başarılar diliyorum” dedi.
Görüş Alışverişinde Bulunuldu

Toplantıda şube ve il başkanlarımız
pandemi sürecinde sosyal mesafe kuralına uygun olarak gerçekleştirdikleri
faaliyetler hakkında görüş alışverişinde
bulundular.

TEŞKİLAT

GENEL BAŞKAN YARDIMCIMIZ YILDIZ,
BOLU’DA ZİYARETLERDE BULUNDU
Genel Başkan Yardımcımız Celal Yıldız,
Bolu Gençlik Spor İl Müdürü Şerafettin
Çilkara’yı makamında ziyaret etti.
Mali işlerden sorumlu Genel Başkan
Yardımcımız Celal Yıldız, Gençlik Spor
İl Müdürü Şerafettin Çilkara’yı ve Kredi
ve Yurtlar Kurumu Müdürlerini ziyaret
ederek, KYK’da çalışan üyelerimiz ile
toplantılar gerçekleştirdi.
Ziyaretlerinde Yıldız’a Bolu İl Başkanımız Hacer Çınar eşlik etti.
Ülkemizi ve tüm dünyayı etkisi altına
alan Koronavirüs (KOVİD- 19) sürecinden geçtiğimizi belirten Yıldız, “Ülkemiz birçok ülkeye nazaran bu süreci
başarıyla yürütmüştür.
Şimdi ‘Yeni Normal’ diye adlandırdığımız bir dönemin içinden geçiyoruz,
pandemi sürecini atlatmamız için can-

la başla mücadele eden başta sağlık
çalışanlarımız olmak üzere, belediye
çalışanlarımız, KYK bünyesinde görev
yapan çalışanlarımıza ve tüm emekçilerimize teşekkür ediyorum. Bu süreçte bizde HİZMET-İŞ Sendikası olarak
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emekçilerimize destek olduk. Sizler de
bu mücadelenin birer neferi oldunuz,
göstermiş olduğunuz tüm gayretler
için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum” dedi.

TEŞKİLAT

GENEL BAŞKAN YARDIMCIMIZ ÖZDEMİR,
AĞRI’DA TEMASLARDA BULUNDU
Genel Başkan Yardımcımız Halil Özdemir, Ağrı’da bir dizi temaslar gerçekleştirdi.
Teşkilatlanmadan Sorumlu Genel Başkan Yardımcımız ilk olarak
Ağrı Belediye Başkan Yardımcıları Mehmet Alparslan ve Ahmet Tunç’u makamlarında ziyaret etti.
emekçilerinin Sendikamız HİZMET-İŞ’i
tercih etmesi oldu. Buradan emekçilerimize şükranlarımızı sunuyorum.
Ağrı Belediyemiz, emekçilerimiz ve
Sendikamız bundan sonra Ağrı için birlikte çalışacak ve eskiden olduğu gibi
ideolojik düşüncelerine emekçileri ve
halkımızı esir eden zihniyetten kurtu larak halkına en iyi hizmet için çalışacaktır” dedi.
Özdemir, Ağrı İl Başkanlığımızı ve
Ağrı HAK-İŞ İl Başkanlığını Ziyaret
Etti
Genel Başkan Yardımcımız Özdemir’e
ziyaretinde, Genel Merkez Teşkilatlanma Uzmanımız M. Zeki Özen eşlik etti.
Genel Başkan Yardımcımız Halil Özdemir yaptığı ziyaretlerde yaptığı konuşmada, “Bildiğiniz üzere Ağrı’da 31
Mart yerel seçimleri sonrası yeni bir
dönem başladı. Çatışma yerine uzlaşının, kaos yerine huzurun temini

noktasında Ağrı Belediyemiz artık bir
örnek belediye. Ağrı Belediyemiz yeni
dönemle birlikte siyasi ideolojilerin
esiri değil, halkına hizmetin peşinde.
Ülkemizin nadide şehirlerinde biri
olan Ağrı’da bu gelişmelerin yaşanması bizler için mutluluk verici. Bu yeni
dönemde bizler adına memnun edici
bir diğer gelişme ise Ağrı Belediyesi
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Genel Başkan Yardımcımız Halil Özdemir, Ağrı temasları kapsamında Ağrı İl
Başkanımız Hakan Yiğit ve HAK-İŞ Ağrı
İl Başkanı Ahmet Varol’u ziyaret etti.
Genel Başkan Yardımcımız Halil Özdemir ziyaretlerinde Ağrılı emekçilerin
durumlarıyla ilgili Ağrı İl Başkanımız ve
Ağrı HAK-İŞ İl Başkanı ile görüş alışverişinde bulundu.

TEŞKİLAT

GENEL BAŞKAN YARDIMCIMIZ YILDIZ,
HATAY’DA ZİYARETLERDE BULUNDU
Mali işlerden sorumlu Genel Başkan Yardımcımız Celal Yıldız, İskenderun Şube Başkanlığımızı
ve Hatay İl Başkanlığımızı ziyaret ederek Şube ve İl yönetimiyle bir araya geldi.

Genel Başkan Yardımcımız Celal Yıldız,
Hatay’da ziyaretlerde bulundu.
İskenderun Şube Başkanımız Mehmet
Yetim ve Hatay İl Başkanımız Ercan Salcan ziyaretinden dolayı Genel Başkan
Yardımcımız Celal Yıldız’a memnuni-

yetlerini dile getirerek Hatay ve İskenderun’da yürütülen çalışmalar hakkında bilgiler verdi.
Genel Başkan Yardımcımız Yıldız, Hatay ziyaretleri kapsamında ikinci olarak Hatay İl Başkanlığımızı ziyaret etti.
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İskenderun Şube yönetimine ve Hatay
İl yönetimine çalışmalarında başarılar dileyen Genel Başkan Yardımcımız
Celal Yıldız, “Tüm dünyayı etkisi altına
alan Koronavirüs ile mücadele sürecinden geçiyoruz. Ülkemiz Haziran
ayı itibariyle normalleşme sürecine
girdi. ‘Yeni Normal’ diye adlandırdığımız bu dönemi de atlatmamız için
maske, mesafe ve hijyen kurallarına
harfiyen uymamız gerekiyor. Pandemi sürecinde de HİZMET-İŞ Sendikası
olarak emekçilerimizin yanında olduk
ve olmaya da devam edeceğiz. Şube
ve İl başkanlıklarımız mücadelenin en
önemli unsurlarıdır. Bu zamana kadar göstermiş olduğunuz tüm gayretler için hepinize teşekkür ediyorum”
dedi.

TEŞKİLAT

GENEL BAŞKAN YARDIMCIMIZ ÖZDEMİR,
DİYARBAKIR’DA ZİYARETLERDE BULUNDU
Teşkilatlanmadan Sorumlu Genel Başkan Yardımcımız Halil Özdemir,
Diyarbakır’da bir dizi ziyaretlerde bulundu. Özdemir’e ziyaretlerinde
Diyarbakır İl Başkanımız Ercan Kahraman, Genel Başkan Danışmanımız Selim Gülsatar,
Genel Merkez Teşkilatlanma Uzmanlarımız M. Zeki Özen ve Gökhan Demircioğlu ve
HAK-İŞ Diyarbakır İl Başkanı Ahmet Dinç eşlik etti.

mir, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi’nde çalışan üyelerimizin durumlarıyla ilgili görüş alışverişinde bulundu.
Genel Başkan Yardımcımız Halil Özdemir Diyarbakır’da son temasını Diyarbakır İl Başkanlığımızı ziyaret ederek
gerçekleştirdi.

Genel Başkan Yardımcımız Halil Özdemir ilk olarak AK Parti Diyarbakır İl Başkanı Serdar Budak’ı makamında ziyaret
etti. AK Parti Diyarbakır İl Başkanı Bu dak’a çalışmalarında başarılar dileyen
Özdemir, üyelerimizin durumlarıyla ilgili bilgi alışverişinde bulundu.
Özdemir’den Diyarbakır Büyükşehir
Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı
Kardan’a Ziyaret

Genel Başkan Yardımcımız Halil Özde-

mir, Diyarbakır temasları kapsamında
bir sonraki ziyaretini Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ayhan Kardan’ı ziyaret ederek
gerçekleştirdi.
Özdemir, Diyarbakır İl Başkanlığımızı
Ziyaret Etti

Ayhan Kardan ile Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi’nin Koronavirüs sürecindeki çalışmalarıyla ilgili bir süre sohbet
eden Genel Başkan Yardımcımız Özde-
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İl Başkanlığımız ziyareti sonrası Diyarbakır ziyaretleri hakkından açıklamalarda bulunan Özdemir, “Bundan böyle
Diyarbakır’da emekçilerimiz adına yeni
bir dönem başlıyor. Çatışmanın yerine
uzlaşının, huzursuzluğun yerini iş barışı alacak. Diyarbakır’da Sendikamızın kökleri derinlere dayanıyor. Bizim
amacımız bu derin köklerden güç alıp
Diyarbakır’da daha çok emekçi kardeşimize ulaşabilmek. Elhamdülillah
Türkiye’nin En Büyük İşçi Sendikası olarak bunu kısa sürede sağlayacağımıza
inanıyorum. Bizleri Diyarbakır’da ağırlayan başta Diyarbakır İl Başkanımız
Ercan Kahraman’a ve diğer Diyarbakırlı
hemşerilerimize teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.

TEŞKİLAT

GENEL BAŞKAN YARDIMCIMIZ ÖZDEMİR,
DİYARBAKIR VALİSİ KARALOĞLU’NU ZİYARET ETTİ

Genel Başkan Yardımcımız Halil Özdemir, Diyarbakır Valisi ve Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Munir
Karaloğlu’nu ziyaret etti. Teşkilatlan madan Sorumlu Genel Başkan Yardım-

cımız Özdemir’e ziyaretinde Diyarbakır
İl Başkanımız Ercan Kahraman eşlik etti.
Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanlığı
atama kararı ile Diyarbakır Valiliğine
atanan Munir Karaloğlu’na görevinde

muvaffakiyetler dileyen Özdemir, üyelerimizin durumlarıyla ilgili fikir alışverişinde bulundu.

GENEL BAŞKAN YARDIMCIMIZ ÖZDEMİR,
BATMAN İL BAŞKANLIĞIMIZI ZİYARET ETTİ
Sorumlu Genel Başkan Yardımcımız
Halil Özdemir, “Biz HİZMET-İŞ olarak
Batman’da kalıcı olmak istiyoruz. Üç
yıl önce Batmanlı işçi kardeşlerimiz
için çıktığımız bu yolda çalışmalarımızla pek çok emekçinin gönlünde yer
edindik. Bundan sonra da Batmanlı işçi
kardeşlerimiz için yapacağımız mücadelelerimizle daha çok emekçimize
ulaşacağımıza inanıyorum.

Genel Başkan Yardımcımız Halil Özdemir, Batman İl Başkanlığımızı ziyaret
etti. Ziyarette Özdemir’in yanı sıra,
Batman İl Başkanımız Bünyamin Söğüt,
Genel Merkez Teşkilatlanma Uzmanla-

rımız M. Zeki Özen ve Gökhan Demircioğlu ile Batman Gençlik Komite Başkanımız Ömer Saburdur hazır bulundu.
Batman İl Başkanlığımızın 2017 yılında
kurulduğu hatırlatan Teşkilatlanmadan
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Batman İl Başkanımız Bünyamin Sögüt’e ve ekibine çalışmaları ve bizleri
ağırladıkları için şükranlarımı sunuyorum” dedi.
Batman İl Başkanımız Bünyamin Söğüt
ise Genel Başkan Yardımcımız Halil Özdemir’e ziyaretleri ve temennileri için
teşekkür etti.

TEŞKİLAT

GENEL BAŞKAN YARDIMCIMIZ YILDIZ,
BARAÇLI’NIN BABASININ CENAZE TÖRENİNE KATILDI
Genel Başkan Yardımcımız Celal Yıldız,
26 Haziran 2020 tarihinde Cumhur-

başkanlığı Yerel Yönetim Politikaları
Kurulu Üyesi Hayri Baraçlı’nın babası

Hacı Ekrem Baraçlı’nın cenaze törenine katıldı. Merhum Hacı Ekrem Baraçlı’nın cenazesi, Fatih Camisi’nde öğle
namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından Edirnekapı Mısır Tarlası
Mezarlığı’nda toprağa verildi.
Yıldız, kederli Baraçlı ailesine başsağlığı dileğinde bulunarak merhum Hacı
Ekrem Baraçlı’ya Allah’tan rahmet,
Hayri Baraçlı ve yakınlarına sabırlar
diledi.
Merhumun cenaze namazına Celal Yıldız’ın yanı sıra, İstanbul 2 No’lu İETT
Şube Başkanımız Ahmet Günce ve
Hacı Ekrem Baraçlı’nın ailesi ile sevenleri katıldı.

GENEL BAŞKAN YARDIMCIMIZ KESKİN,
ESKİŞEHİR’DE ZİYARETLERDE BULUNDU
Genel Başkan Yardımcımız Mehmet
Keskin, 25 Haziran 2020 tarihinde Eskişehir’de ziyaretlerde bulundu.
Eğitim ve Sosyal İşlerden sorumlu Genel Başkan Yardımcımız Mehmet Keskin, Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız ile Eskişehir Gençlik Spor İl Müdürü Ali Osman
Tatlısu’yu makamında ziyaret etti. Kes kin’e Eskişehir ziyaretlerinde Eskişehir İl
Başkanımız Ayşegül Durur eşlik etti. Ge nel Başkan Yardımcımız Mehmet Keskin, Eskişehir temasları kapsamında bir
sonraki ziyaretini Eskişehir Gençlik Spor
İl Müdürü Ali Osman Tatlısu’yu ziyaret
ederek gerçekleştirdi.
Pandemi sürecinde Kredi ve Yurtlar
Kurumu’nda yurt dışından gelen vatandaşlarımızın başarılı bir şekilde misafir edildiğini hatırlatan Keskin, “Tüm
dünyayı ve ülkemizi etkisi altına alan
Koronavirüs ile mücadele halindeyiz,
haziran ayı itibariyle normalleşme sürecine girdik. Bugüne kadar ülkemiz başarılı bir sınav verdi İnşallah normalleşme
sürecinde de hep birlikte el ele vererek
bu salgını aşacağız” dedi.
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GENEL BAŞKAN YARDIMCIMIZ KESKİN,
ESKİŞEHİR İL BAŞKANLIĞIMIZIN
TEMSİLCİLER TOPLANTISINA KATILDI
Genel Başkan Yardımcımız Mehmet Keskin, Eskişehir İl Başkanlığımızın
düzenlediği temsilciler toplantısına katıldı. Keskin, " Koronavirüs sürecinde tüm
dünya ile birlikte ülkemiz büyük bir mücadele verdi. Hamd olsun ülke olarak
başarılı bir mücadele sürdürdük başladığımız yerin artık çok ötesindeyiz" dedi.
Toplantıya Genel Başkan Yardımcımız
Keskin’in yanı sıra, Eskişehir İl Başkanımız Ayşegül Durur, Eskişehir İl Yönetim
Kurulu Üyelerimiz ve iş yeri sendika

temsilcilerimiz katıldı. Eskişehir İl Yönetimine toplantıyı tertip ettikleri için te şekkür eden Eğitim ve Sosyal İşlerden
sorumlu Genel Başkan Yardımcımız

Mehmet Keskin, “Koronavirüs sürecinde tüm dünya ile birlikte ülkemiz büyük
bir mücadele verdi. Hamd olsun ülke
olarak başarılı bir mücadele sürdürdük
başladığımız yerin artık çok ötesindeyiz. Şimdi yapmamız gereken maske,
sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uymak. Dikkatimiz ve kararlılığımız sayesinde bu virüsü kısa sürede ülkemizden
def edeceğimize inanıyorum” dedi.
İçinden geçtiğimiz koronavirüs sürecinin en az hasarla atlatmamız için gayret gösteren başta sağlık çalışanlarımız
olmak üzere tüm emekçilere teşekkür
eden Keskin, “Pandemi sürecinde belediye çalışanlarımız, KYK bünyesinde görev yapan çalışanlarımız, sağlık
çalışanlarımız ve tüm emekçilerimize
şükranlarımızı sunuyorum. HİZMET-İŞ
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Sendikası olarak emekçilerimize desteğimizi aksatmadık. Biz Bize Yeteriz
Kampanyasına destek verdik, Emek Konukevimizi sağlık çalışanlarımıza tahsis
ettik. Üyemiz olsun olmasın tüm emek çilerimizin sıkıntılarını gerekli makamlara ilettik. 42 yıldır yaptığımız gibi çatış -

madan ve kaostan uzak durarak çözüm
odaklı bir yol izledik. Sizlerde bizlerin
temsilcileri olarak bu dönemde yanımızda oldunuz. Hepinize destekleriniz
ve toplantıya katılımlarınızdan dolayı
teşekkür ediyorum” diye konuştu.
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Eğitim ve Sosyal İşlerden sorumlu Genel Başkan Yardımcımız Mehmet Keskin
Keskin, Eskişehir temasları kapsamında
Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Eskişehir İl Müdürlüğü ve Eskişehir’de üyelerimizin çalıştığı iş yerlerini
ziyaret ederek üyelerimiz ile görüştü.

TEŞKİLAT

GENEL BAŞKAN YARDIMCIMIZ ÖZDEMİR,
MARDİN’DE ZİYARETLERDE BULUNDU
Genel Başkan Yardımcımız Halil Özdemir, Mardin’de bir dizi ziyaretlerde bulundu.
Teşkilatlanmadan Sorumlu Genel Başkan Yardımcımız
Halil Özdemir ilk olarak Mardin Valisi ve Mardin Büyükşehir Belediye Başkan Vekili
Mahmut Demirtaş’ı makamında ziyaret etti.
Özdemir’e ziyaretinde Mardin İl Başkanımız Eşref Cihan ve Genel Merkez
Teşkilatlanma Uzmanımız M. Zeki
Özen eşlik etti.
Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanlığı atama kararı ile Mardin Valiliğine
atanan Demirtaş’a görevinde başarılar
dileyen Özdemir, üyelerimizin durumlarıyla ilgili görüş alışverişinde bulundu.
Özdemir’den Mardin İl
Başkanlığımıza Ziyaret
Genel Başkan Yardımcımız Halil Özdemir, Mardin Valisi ziyareti sonrası Mardin İl Başkanlığımızı ziyaret etti.
"Bugün Mardinli Emekçilerimizin
Sıkıntılarına Vakıf Olduk"
İl Başkanlığımız ziyareti sonrası Mardin temaslarıyla ilgili açıklamalarda
bulunan Özdemir, “Bildiğiniz gibi Mardin, zamanın durduğu izlenimini veren ender şehirlerimizden biri. Yıllarca
pek çok medeniyetin en önemli şehirlerinden biri olmuş Mardin’de olmak
bizler için mutluluk verici. Bugünkü
temaslarımızla Mardinli emekçilerimizin sıkıntılarına vakıf olduk. En kısa sürede sorunların ortadan kalkması için
Mardin İl Başkanımızın rehberliğinde
mücadelemizi başlatacağız. Bizleri
ağırlayan başta Mardin İl Başkanımız
olmak üzere herkese teşekkürlerimi
sunuyorum” dedi. Mardin İl Başkanımız Eşref Cihan ise ziyaretlerinden
ötürü Genel Başkan Yardımcımız Halil
Özdemir’e şükranlarını sundu
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GENEL BAŞKAN YARDIMCIMIZ KESKİN,
YERELSEN’İN 6. OLAĞANÜSTÜ GENEL KURULUNA KATILDI
“Emekçilerin Kıdem Tazminatına
Daha Kolay Ulaşabildiği Bir
Düzenleme Yapılmalı”

Genel Başkan Yardımcımız Mehmet
Keskin, YERELSEN’in 6. Olağanüstü Genel Kurulu’na katıldı.
Genel Kurul’a Genel Başkan Yardımcımız Mehmet Keskin, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce,
Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan
Vekili Yaşar Çakmak, Balıkesir Büyükşehir Meclis Başkan Vekili Kemal Aydın,
sendika temsilcileri, genel müdürler,
delegeler çok sayıda belediye başkanı
ve basın mensupları katıldı.
Genel Kurul’da konuşan Genel Başkan
Yardımcımız Mehmet Keskin, Türkiye
olarak zor bir süreçten geçtiğimizi belirterek; “Ülkemizin yaşadığı pandemi
sürecini hep birlikte atlamaya çalışıyoruz. Cumhurbaşkanımızın ve ilgili Bakanlarımızın öncülüğünde bu süreci en
az hasarla atlatacağımıza inanıyorum.
Bu dönemde sağlık çalışanlarımızın
çalışmaları takdire şayan. Ancak bu dönemde takdirle karşılanması gereken
bir diğer kesim ise belediye emekçilerimizdir. Biz HİZMET-İŞ olarak belediye
emekçilerimizin pandemi döneminde ne kadar değerli işler yaptıklarını
her platformda anlattık. Bu dönemde
canla başla çalışan tüm belediye çalışanlarımıza minnettarız. Biz HAK-İŞ/
HİZMET-İŞ olarak her zaman devletimizin ve milletimizin yanındayız. Cum-

hurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan
tarafından başlatılan ‘Biz Bize Yeteriz
Türkiyem’ kampanyasına 1 milyon 837
bin TL destek verdik. Emek Konukevimizi sağlık çalışanlarımızın hizmetine
sunduk” dedi.
Keskin, “Ücretlerin Zamanında
Ödenmediği Bir Toplu İş Sözleşmesi
Bizim İçin Anlam İfade Etmiyor”

HAK-İŞ ve HİZMET-İŞ olarak her zaman
diyalogdan yana olduklarını hatırlatan
Keskin, “Bizim için iyi bir toplu iş sözleşmesi yapmak sadece yüksek ücret
almaktan geçmiyor. Ücretlerin zamanında alınmadığı iş barışının korunmadığı bir toplu iş sözleşmesi yapmak
bizim için anlam ifade etmiyor. Biz hem
işçilerimizi hem de işverenlerimizi düşünen bir düşünce yapısına sahibiz”
şeklinde konuştu.
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Kıdem tazminatının çalışanların olmazsa olmazı olduğu belirten Keskin, “HAKİŞ olarak tartışmaların başladığı ilk andan itibaren aynı çizgide duruyoruz. Biz
diyoruz ki kıdem tazminatı konusunda
mevcut haklardan geriye gidilmeden,
çalışanlarımızın kıdem tazminatına
daha kolay ulaşabildiği düzenlemenin
yapılmasını istiyoruz. Cumhurbaşkanımızın da değindiği gibi kıdem tazminatına taraf olan tüm kesimlerin bir araya
gelerek bu sorunu çözmesini istiyoruz.
Mevcut düzenleme dâhilinde özel sektörde çalışan %80 emekçimiz kıdem
tazminatı alamıyor. Bunun bir an evvel
çözülmesi için tüm tarafları tartışmaya ve çözüm bulmaya davet ediyoruz”
dedi.
"Emekçiler Bizim İçin Çok Önemli"

6. Olağanüstü Genel Kurulun ardından
YERELSEN Genel Başkanı seçilen Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem
Yüce, “Yaşamın temeli emektir. Çalışan
emekçilerle her zaman ortak noktayı
bulmuşuzdur. Bugüne kadar karşılıklı
mutabakat içinde birçok emekçimizin
haklarını verdik. Bundan sonra da aynı
minvalde çalışmalarımıza devam edeceğiz. Bizler her zaman emeği kutsal
bilerek bu çalışmalarımızı titizlikle yürüttük ve yürüteceğiz” dedi.
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Genel BAŞKAN YARDIMCIMIZ Yıldız,
Sakarya’da zİyaretlerde bulundu
bir pandemi mücadelesi düşünülemezdi. Gösterdiğiniz gayretlerden ve
emeklerden ötürü hepinize teşekkür
ediyorum” dedi.
Yıldız, Sakarya Gençlik ve Spor İl
Müdürü Özsoy’u Ziyaret Etti
Genel Başkan Yardımcımız Celal Yıldız
Sakarya ziyaretleri kapsamında Sakarya Gençlik ve Spor İl Müdürü Arif Özsoy’u makamında ziyaret etti.

Mali İşlerden Sorumlu Genel Başkan
Yardımcımız Celal Yıldız ilk olarak Kredi
Yurtlar Kurumu’na (KYK) bağlı Sakarya
Öğrenci Yurdu, Sabahattin Zaim Öğrenci Yurdu, Rahime Sultan Öğrenci
Yurdu, Arif Nihat Asya Öğrenci Yurdu,
Sapanca Öğrenci Yurdu, Arifiye Muhammet Fatih Safitürk Öğrenci Yurdu
ve Sakarya Atatürk Spor Salonu’nda
çalışan üyelerimizle bir araya geldi.
Genel Başkan Yardımcımız Yıldız’a ziyaretlerinde Sakarya Şube Başkanımız

Mehmet Mesut Gökdemir ve OLEYİS
Sakarya İl Temsilcisi Kadir Güner eşlik
etti. Üyelerimizle buluşmaktan dolayı
mutluluk duyduklarını belirten Genel
Başkan Yardımcımız Yıldız, “Koronavirüs sürecinde Kredi Yurtlar Kurumu
bünyesinde çalışan üyelerimize çok
şey borçluyuz. Yurt dışından ülkemize
dönen vatandaşlarımızın 14 günlük
karantina dönemlerinde yaptığınız insanüstü çalışmalar tüm dünya tarafından takdir edildi. Sizlerin eksik olduğu
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Özsoy’a görevinde kolaylıklar dileyen
Genel Başkan Yardımcımız Yıldız, KYK
bünyesinde çalışan üyelerimizin durumlarıyla ilgili görüş alışverişinde bulundu.
Yıldız’dan Sakarya Şubemize Ziyaret
Genel Başkan Yardımcımız Celal Yıldız
son olarak Sakarya Şube Başkanlığımızı ziyaret etti. Sakarya Şube Başkanı mız Mehmet Mesut Gökdemir’e kendilerini ağırladıkları için teşekkür eden
Yıldız, bundan sonraki süreçte Sakarya’da yapılacak sendikal çalışmalarla
ilgili bilgi alışverişinde bulundu.
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GENEL BAŞKAN YARDIMCIMIZ ÖZDEMİR,
SİİRT VALİSİ HACIBEKTAŞOĞLU’NU ZİYARET ETTİ
Genel Başkan Yardımcımız Halil Özdemir, Siirt Valisi ve
Siirt Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu’nu ziyaret etti.

Teşkilatlanmadan Sorumlu Genel Başkan Yardımcımız Özdemir’e ziyaretinde, Siirt İl Başkanımız Bahattin Olgaç ve
Genel Merkez Teşkilatlanma Uzmanımız M. Zeki Özen eşlik etti.

Özdemir’den Siirt İl Başkanlığımızı
Ziyaret

Siirt Valisi ve Siirt Belediye Başkan Vekili Hacıbektaşoğlu’na yeni görevinde

Genel Başkan Yardımcımız Halil Özdemir, Valilik temasları sonrası Siirt Baş-

başarılar dileyen Özdemir, üyelerimizin
durumlarıyla ilgili görüş alışverişinde
bulundu.

kanlığımızı ziyaret etti. Ziyarette Siirt
İl Başkanımız Bahattin Olgaç ve Siirt İl
Başkan Yardımcılarımız Mehmet Karsak ve Ramazan Yağbasan hazır bulundu.
"Siirt'te Olmak Güzel Bir Duygu"

Siirt İl Başkanlığımız ziyareti sonrası
açıklamalarda bulunan Genel Başkan
Yardımcımız Özdemir, “12 bin yıllık geçmişiyle birçok medeniyete ev sahipliği
yapan üç dilli şehir Siirt’te olmak çok
güzel bir duygu. Siirtli emekçilerimiz
için üç yıl önce yola çıktık. Yeni dönemle birlikte üye sayımızın Siirt’te artması
için çalışmalarımıza hız verdik. İnşallah
en kısa sürede sonuç alacağız” dedi.
Siirt İl Başkanımız Bahattin Olgaç ise zi yaretlerinden ötürü Genel Başkan Yardımcımız Halil Özdemir’e teşekkür etti.

107

TEŞKİLAT

İETT ŞOFÖRLERİNE KARALAMA KAMPANYASI YÜRÜTENLER
HAKKINDA HUKUKİ SÜRECİ BAŞLATTIK
Genel Başkan Yardımcımız Mehmet Keskin, Yeniçağ, Cumhuriyet, Odatv ve bazı
haber sitelerinde “İETT’de skandal iddia”, başlığıyla verilen bir haber ilgili “Kimliği
belirsiz kişiler üzerinden İETT şoförlerinin aleyhine algı çalışması yapılarak, İETT
emektarı şoförler yönetimle karşı karşıya getirilmeye, birlik ve beraberlikleri
parçalanmaya çalışılmaktadır” dedi.
Genel Başkan Yardımcımız Mehmet
Keskin, geçtiğimiz gün (1 Temmuz
2020) Yeniçağ, Cumhuriyet, Odatv ve
bazı haber sitelerinde “İETT’de skandal iddia”, başlığıyla verilen bir haber
ilgili “Kimliği belirsiz kişiler üzerinden
İETT şoförlerinin aleyhine algı çalışması yapılarak, İETT emektarı şoförler yönetimle karşı karşıya getirilmeye, birlik
ve beraberlikleri parçalanmaya çalışılmaktadır” dedi.

Genel Başkan Yardımcımız Mehmet
Keskin konuyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada şunları kaydetti;
“Karalama kampanyasında, kimliği belirsiz bir özel halk otobüsü şoförü olduğu iddia edilen kişi tarafından, AK Parti
döneminde işe giren İETT şoförlerinin,
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı
Ekrem İmamoğlu’nu halkın gözünde
küçük düşürmek için hizmet vermedikleri, bazı durakları yolcu almadan pas
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geçtikleri, araçları boşa çalıştırarak mazot harcadıkları ileri sürülmektedir.
Bu iddia ve buna yer verilen haber, başlığından da anlaşılacağı üzere bir iddiadan ibarettir, yalandır, kurgudur.
İETT otobüsleri dijital ortamda an be
an takip edilmekte, herhangi bir durakta fazla bekleme yapıldığında sistem
hemen devreye girerek şoförü uyarmaktadır. Yine, duraklara uğramadan
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rülmesi, İETT çalışanlarının cefakâr ve
fedakâr çalışmalarının sonucudur.
İstanbul halkı İETT çalışanlarından
memnundur. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Ekrem İmamoğlu,
İETT çalışanlarından memnundur.
İETT, İETT şoförlerinin ekmek teknesidir. İETT emekçileri her zaman ekmek
teknesine ve ekmeğine sahip çıkmıştır. Uzun yıllardır İstanbullulara hizmet
eden İETT şoförleri, bu tür partizanca
saldırıları hak etmemektedir.

gidince de sistem uyarı vermekte ve
şoför uyarılmaktadır.
Dolayısıyla bu iddiaların doğru olması
mümkün değildir; yalandır, iftiradır.
İETT şoförlerinin karalanmaya çalışıldığı
açıktır, iddianın gerçek dışılığı, basitliği
ve taşıdığı mesaj trajikomiktir.
AK Parti döneminde işe giren işçiler
vurgusu yapılarak, geçmiş dönemlerde
işe giren işçilerin ekarte edilmesinin hedeflendiği açıktır.
Belli ki, hala birileri, İETT şoförlerinin
dürüst ve fedakârca çalışmalarını içlerine sindirememekte, onları siyasal
bir tercihe zorlamak istemektedir. En-

teresandır, tam bir yıl önce, geçtiğimiz
Temmuz ayında da, İETT şoförlerinin
klimaları çalıştırmamak suretiyle Sayın
Ekrem İmamoğlu’nu karalama kampanyası başlattıkları iddia edilmiş, ancak
bunun söz konusu dahi olmadığı ortaya
çıkmıştı. Ne İstanbul Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, ne üyelerimiz ne de halkımız bu iddiaların doğru olmadığını iyi
bilmektedir.
İETT çalışanları 15 milyon insanı taşımakta, İstanbul’un en zor işini, en zor
şartlarda yapmaktadır.
Gece-gündüz demeden cefakârca çalışmaktadır. Ulaşımın aksamadan sürdü-

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı
Sayın Ekrem İmamoğlu, kendi çalışanlarına yönelik bu tür algı operasyonlarına
itibar etmemektedir.
Emekçiler üzerinden algı çalışması yapılmasını kınıyor, yalan bilgilerle hareket edilmesini ve iftira atılmasını kınıyo ruz. Bu tür provokasyonlara girişen ve
malzeme oluşturanları dürüst davranmaya davet ediyoruz.
HİZMET-İŞ Sendikası olarak, üyemiz
İETT şoförlerine yapılan algı operasyonlarını maksatlı saldırı olarak değerlendiriyoruz. HİZMET-İŞ Sendikamız,
üyelerine yönelik algı operasyonlarına
karşı sessiz kalmamıştır, kalmayacaktır.
İftira atanlar ve bunu yayanlar hakkında
hukuki süreci başlatmıştır.”

sağlığımız için
lütfen
maske
kullanalım
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ARSLAN'dan KARAMAN beledİye başkanı kalaycı'ya zİyaret
Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 12 Ağustos
2020 tarihinde Karaman Belediye Başkanı Savaş
Kalaycı’yı makamında ziyaret etti. Ziyarette, Karaman Şube Başkanımız Mehmet Bayrakçı ile HAKİŞ Konfederasyonumuza bağlı sendikaların Karaman temsilcileri yer aldı.

Arslan’dan
Keçiören Belediye
Başkanı
Turgut Altınok’a
Ziyaret
Genel Başkanımız Mahmut Arslan,
23 Eylül 2020 tarihinde Keçiören
Belediye Başkanı Turgut Altınok’u
makamında ziyaret etti.
Ziyarette karşılıklı görüş alışverişin de bulunuldu.

Genel Başkan Vekİlİmiz Öz, Yalova Beledİyesİ
Başkan Vekİlİ tutuk’u Zİyaret Ettİ
Genel Başkan Vekilimiz ve HAK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Av. Hüseyin Öz, 9 Temmuz
2020 tarihinde, Yalova Belediyesi Başkan Vekili Mustafa Tutuk’u ziyaret etti.
Ziyarette Genel Başkan Vekilimiz Öz’e, HAK-İŞ
Yalova İl Başkanı Nebi Karagöz eşlik etti.
Geçtiğimiz mart ayında Yalova Belediyesi Genel Başkan Vekilliğine getirilen Tutuk’a görevinde başarılar dileyen Genel Başkan Vekilimiz Öz, üyelerimizin durumlarıyla ilgili görüş
alışverişinde bulundu. Yalova Belediyesi Genel Başkan Vekili ziyareti sonrası Yalova Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Sarıduman’ı da
ziyaret eden Genel Başkan Vekilimiz Av. Hüseyin Öz, günün anısına Türk bayrağı hediye etti.
110
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ARSLAN’DAN KARAMAN VALİSİ IŞIK’A ZİYARET
Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 12 Ağustos
2020 tarihinde Karaman Valisi Mehmet Alpaslan
Işık’ı makamında ziyaret etti. Ziyarette, Karaman
Şube Başkanımız Mehmet Bayrakçı ile HAK-İŞ
Konfederasyonumuza bağlı sendikaların Karaman Şube temsilcileri yer aldı.

ARSLAN, KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ
REKTÖRÜ AKGÜL’Ü ZİYARET ETTİ
Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 12
Ağustos 2020 tarihinde, Karamanoğlu
Mehmetbey Üniversitesi Rektörü Prof.
Dr. Mehmet Akgül’ü makamında ziyaret etti. Ziyarette, Karaman Şube Başkanımız Mehmet Bayrakçı da yer aldı.
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ARSLAN, ÖZ-PETROL-İŞ SENDİKASI 5. OLAĞAN GENEL
KURULUNA VİDEO KONFERANS İLE KATILDI
Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 11 Temmuz 2020 tarihinde Öz Petrol-İş Sendikası
5. Olağan Genel Kurulu’na video konferans yöntemiyle katıldı ve 5. Olağan Genel
Kurulu’nun petrol ve kimya emekçileri için hayırlı olması dileğinde bulundu."

Öz Petrol-İş Sendikasının 5. Olağan
Genel Kurulu, 11 Temmuz 2020 tarihinde Genel Başkanımız Mahmut
Arslan,HAK-İŞ Konfederasyonu ve HİZMET-İŞ Sendikası Genel Başkan Vekili
Av. Hüseyin Öz, Öz Petrol-İş Sendikası
Genel Başkanı Kudret Örgel, Öz Sağlık-İş Genel Başkanı Devlet Sert, Öz İplik-İş Sendikası Genel Başkanı Rafi Ay,
Öz Maden-İş Sendikası Genel Başkanı
Fahrettin Kütükçü, Öz Güven-Sen Ge nel Başkanı Ömer Yılmaz, Öz İnşaat-İş
Sendikası Genel Başkanı Zekeriya Koca,
Enerji-İş Sendikası Genel Başkanı Mahmud Altınsoy, Öz İletişim-İş Sendikası

Genel Başkanı Mehmet Nur Güllüoğlu, İstanbul 5 No’lu Şube Başkanımız
Mustafa Şişman, İstanbul 1 No’lu Şube
Başkanımız Mustafa Canpolat ile Öz
Petrol-İş Sendikası delegelerinin katılımıyla İstanbul’da gerçekleştirildi. Genel
Kurul, Genel Başkan Vekilimiz Öz’ün Divan Başkanlığında Gerçekleştirildi
Arslan: “Pandemiyle Mücadelede
Öncülük Yapıyoruz”
Genel Başkanımız Arslan, video konferans yöntemiyle katıldığı Öz Petrol-İş
Sendikası 5. Olağan Genel Kurulu’nun
petrol ve kimya emekçileri için hayırlı
olması dileğinde bulundu. Pandemiden
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dolayı Türkiye’nin zor bir dönemden
geçtiğini belirten Arslan, genel kurulun
sosyal mesafe kuralına uygun olarak
başarıyla toplanmasının önemine vurgu yaptı. Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanımız ile bir toplantı gerçekleştirdiklerini ve kendisine, yeni normalleşme sürecine geçişte uyulması gereken
kurallar hakkında teklifte bulunduklarını ve tekliflerin kabul gördüğünü hatırlatan Arslan, “Sayın Cumhurbaşkanımız
başta olmak üzere Bakanlarımız ve ilgili
muhataplarımız, bizden hem teşkilatımızın hem de kamuoyunun bilgilendirilerek uyarılması ve sıkıntıların en aza
indirilmesi hususunda destek beklediklerini ifade ettiler. Biz en baştan bu
yana üyelerimiz ve halkımızın salgın konusunda duyarlılık göstermesi için çaba
sarf ediyoruz” ifadelerine yer verdi.
“7 Milyona Yakın Emekçiye
Ulaşmamız Gerekiyor”
Konfederasyonumuz HAK-İŞ’in önümüzdeki Ekim ayında, mücadelesinde
45 yılı dolduracağını belirten Arslan,
şunları kaydetti: “HAK-İŞ’in 45 yıllık
mücadelesi hem çalışma hayatına hem
ülkemize hem de insanlığa çok değer
katmıştır. 2011 yılında 150 bine ya-
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kın üyesiyle Türkiye’nin önemli bir sivil
toplum örgütü, önemli bir işçi Konfederasyonu olan HAK-İŞ, bugün üye sayısını 700 bine yaklaştırarak önemli bir
başarıya imza atmıştır. Ancak bu, HAKİŞ için yeterli değildir. 14 milyona yakın
kayıtlı çalışanın olduğu ülkemizde, 700
binleri asla ve asla yeterli göremeyiz.
Bizim 7 milyona yakın emekçiye ulaşmamız gerekiyor.” Genel Başkanımız
Arslan, devam eden kıdem tartışmalarına da değindi. Arslan, kıdem tazminatı
tartışmalarının yaklaşık bir buçuk aydır
devam ettiğini belirterek, şunları söy ledi: “Kıdem tazminatı konusu yeniden
gündemimize geldi. Bu süreç içerisinde
HAK-İŞ bazı farkındalıkları ortaya koydu.
Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı ve
ilgili siyasilerle tek tek görüşerek kıdem
tazminatı konusundaki hassasiyetlerimizi ifade ettik. Diğer taraftan, sivil top lum örgütleri ve sendikalar olarak birlikte hareket ederek, bu sorunun çözümü
konusunda öncülük ve liderlik yaptık.
Bir taraftan da kamuoyunu doğru bilgilendirerek yanlış anlamaları gidermeye
çalıştık. HAK-İŞ’ten beklenen, her zaman olduğu gibi makul ölçüler içerisinde hareket etmesidir. İtiraz ve eleştirilerimizi yaparken dengeli ve hakkaniyetli
bir tutum sergilemeye çalıştık.
Türkiye Koronavirüs salgını karşısında
büyük bir sınav vermektedir. Bu salgını en az hasarla, en az kayıpla atlatmak
konusunda birlikte büyük bir sınav veriyoruz. Bu sınavda önemli başarılara
imza attık. Hem sağlık alt yapımızın
güçlü olması hem sağlık çalışanlarımızın
tecrübeli olmasından dolayı, hem de
ülke olarak erken tedbir alarak önemli bir başarıya imza attık. Bu başarının

elde edilmesinde emekçilerin payı çok
büyüktür. İş başında kaybettiğimiz kar deşlerimiz var. Onlara Allah’tan rahmet
diliyorum. İşini kaybeden, kısa çalışmak
zorunda olan, ücretsiz izne çıkarılan
veya hala çalışmaya başlayamayan pek
çok arkadaşlarımızın sorunları çözüm
beklerken, kıdem tazminatı tartışmalarının zamanı olmadığını her platformda
ifade ettik.
“Kıdem Tazminatı’nda Yapılmak
İstenen Değişiklik Aceleye
Getirilmemeli”
HAK-İŞ olarak kıdem tazminatı konusundaki görüşlerimiz diğer konfederasyonlardan farklıdır. Biz kıdem tazminatı
mevzuatında bazı zorlukların olduğunu
ve bunların giderilmesini istiyoruz. Örneğin bir yılınızı tamamlayamazsanız
kıdem tazminatı alamıyorsunuz, kendi
isteğinizle istifa ederseniz kıdem tazminatı alamıyorsunuz ya da 25/2’inci maddenin düzenlemelerinden dolayı kıdem
tazminatı alamıyorsunuz. Diyoruz ki,
başta tavan uygulamasının kaldırılması,
sürelerin yeniden gözden geçirilmesi ve
insanların kendi isteğiyle ayrılsalar bile
çalıştıkları süre kadar kıdem tazminatına ulaşmaları gerekiyor. Bunlar mevcut
mevzuattaki eksikliklerdir. Bunların dü zeltilmesi için kıdem tazminatında yeni
bir düzenlemeyi ihtiyaç var, var olan
haklarımızın güvence altına alındığı, kazanılmış haklarımızdan geriye gitmeden
eksiklikleri giderilmesi için müzakereye
hazırız. Bunu her platforma ifade ettik,
ancak bugün zamanı değil. Bu konuda
Sayın Cumhurbaşkanımıza doğrudan
mesajlarımızı ilettik ve bu konuya mü dahil olmasını istedik. Ülkenin bu kadar
sorunu varken, bu kadar zor bir süreçten geçerken, kıdem tazminatı gibi
toplumun yarıdan fazlasını doğrudan
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ilgilendiren bir konuda alelacele düzenleme yapılmaya çalışılmasının doğru olmadığını ifade ettik.
“Kıdem Tazminatında Mücadelemiz,
Kazanılmış Haklarımızdan Geriye
Gitmeden Yeni Hedeflere Ulaşmaktır”
HAK-İŞ olarak açık, şeffaf, dürüst ve samimi davrandık. Bunun elbette bedel leri oldu. Meydanlarda başka masada
başka konuşmadık. Riyakâr davranmadık. Getirilmek istenen düzenlemelerin
bizim taleplerimiz ile uzaktan yakından
alakası olmadığını bir kez daha ifade
etmek istiyorum. Bu düzenleme hem
yöntem hem usul hem de içerik olarak
bizim taleplerimizden uzaktır. Bizim mücadelemiz kıdem tazminatı konusunda
var olan kazanılmış haklarımızı korumak
ve hakların daha ileriye götürülmesi
mücadelesidir. Kıdem tazminatı konusu
makul bir dönemde taleplerimizi dikkate alan bir şekilde önümüze gelirse
bunu konuşmaya ve tartışmaya hazırız.
HAK-İŞ olarak kırmızıçizgimiz kazanılmış
haklarımızdan geriye gitmeden yeni hedeflere ulaşmaktır.
Öz: “Öz Petrol-İş İlkeli Bir
Sendikamızdır”

Genel Kurulda Divan Başkanı olarak bir
konuşma gerçekleştiren Genel Başkan
Vekilimiz Av. Hüseyin Öz, Öz Petrol-İş
Sendikası’nın bundan 8 yıl önce, duruşunu “İşçilerin Sosyal ve Ekonomik Özlük Haklarını Güçlendirmek İçin Varız”
sloganıyla netleştirmiş, ilkeli bir sendika
olduğunu belirten Genel Başkan Vekilimiz Öz, “Öz Petrol-İş Sendikamız çok
zor bir sektörde, güçlü rakiplere karşı
örgütlenmeye çalışıyor. Petro-Kimya
ve lastik sektöründe kendine özgün bir
yer edinmeye çalışıyor. Öz Petrol-İş’in
giriştiği bu mücadeleyi takdir ile karşılıyoruz” dedi.

TEŞKİLAT

GENEL BAŞKAN VEKİLİMİZ ÖZ, TÜGŞAV ADANA
ŞUBE BAŞKANI ÇİFTÇİ İLE GÖRÜŞTÜ
Genel Başkan Vekilimiz ve HAK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Av. Hüseyin Öz,
18 Eylül 2020 tarihinde, Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı (TÜGŞAV)
Adana Şube Başkanı Uğur Çiftçi ile
makamında görüştü.
19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla gerçekleştirilen ziyaretle ilgili konuşan
Genel Başkan Vekilimiz Öz, “Ülkemizin her karış toprağında vatanını, bayrağını ve kutsal değerlerini korumak
için en güç koşullarda canlarını ortaya
koymaktan çekinmeyen gazilerimiz,
milletimizin medarı iftiharı, vatan severliğin ve kahramanlığın yaşayan
abideleridir.
Gazilerimiz ve aziz şehitlerimizin yakınlarının milletimize tevdi edilmiş en
kıymetli emanetler olduğu inancıyla,
tüm imkânlarımızla yanlarında oldu-

ğumuzu bir kez daha ifade ediyorum”
dedi. TÜGŞAV Adana Şube Başkanı
Uğur Çiftçi ise desteklerinden ötürü
Genel Başkan Vekilimiz Öz’e teşekkür

ederken, ziyaret anısına bir plaket
taktimin de bulundu. Ziyarette TÜG ŞAV Adana Şube Yönetim Kurulu Üyesi Ali Bulut’ta yer aldı.

GENEL BAŞKAN VEKİLİMİZ ÖZ, ANKARA SOSYAL BİLİMLER
ÜNİVERSİTESİ REKTÖRÜ ARICAN’I ZİYARET ETTİ

Genel Başkan Vekilimiz ve HAK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Av. Hüseyin Öz,
3 Temmuz 2020 tarihinde, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Rektörü Prof.

Dr. Musa Kazım Arıcan’ı ziyaret etti.
Geçtiğimiz mart ayında Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Rektörlüğüne
atanan Arıcan’a yeni görevinde başarı-
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lar dileyen Genel Başkan Vekilimiz Öz,
ayrıca sendikal konularda görüş alışverişinde bulundu.

TEŞKİLAT

GENEL BAŞKAN YARDIMCIMIZ YILDIZ,
KIRIKKALE, YOZGAT SİVAS VE TOKAT ŞUBELERİMİZİ ZİYARET ETTİ
Genel Başkan Yardımcımız Celal Yıldız, 13-14 Temmuz 2020 tarihleri arasında
Kırıkkale, Yozgat, Sivas ve Tokat Şubelerimizi ziyaret etti. Mali işlerden sorumlu
Genel Başkan Yardımcımız Celal Yıldız, Kırıkkale, Yozgat, Sivas ve Tokat Şube
Başkanlıklarımızı ziyaret ederek Şube yönetimleriyle bir araya geldi.

Kırıkkale Şube Başkanımız Celal Yünlü, Yozgat Şube Başkanımız Ferman
Zararsız, Sivas Şube Başkanımız Nihat

Şimşek ve Tokat Şube Başkanımız Resul Demir ziyaretinden dolayı Genel
Başkan Yardımcımız Celal Yıldız’a mem-
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nuniyetlerini dile getirerek Kırıkkale,
Yozgat, Sivas ve Tokat’ta yürütülen
çalışmalar hakkında bilgiler verdi. Şubelerin çalışmaları hakkında bilgi alan
Genel Başkan Yardımcımız Celal Yıldız,
“Pandemi sürecinde de HİZMET-İŞ Sendikası olarak emekçilerimizin yanında
olduk ve olmaya da devam edeceğiz.
Normalleşme sürecinden geçmekteyiz,
bu dönemde maske, mesafe ve hijyen
kurallarına dikkat ederek bu salgınla
mücadelemizde başarılı olacağız İnşallah. Şube ve İl başkanlıklarımız mücadelenin en önemli unsurlarıdır. Bu
zamana kadar göstermiş olduğunuz
tüm gayretler için hepinize teşekkür
ediyorum. Kırıkkale, Yozgat, Sivas ve
Tokat Şube yönetimlerine çalışmalarında başarılar diliyorum” diye konuştu.

TEŞKİLAT

GENEL BAŞKAN YARDIMCIMIZ ÖZDEMİR VE KURUCU BAŞKANIMIZ
TANRIVERDİ’DEN, DİYARBAKIR VALİSİ KARALOĞLU’NA ZİYARET
Genel Başkan Yardımcımız Halil Özdemir ile Kurucu Genel Başkanımız, 22, 23 ve
24. Dönem Manisa Ak Parti Milletvekili Hüseyin Tanrıverdi,
14 Temmuz 2020 tarihinde, Diyarbakır Valisi ve Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi
Başkan Vekili Münir Karaloğlu’nu ziyaret etti.
Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanlığı atama kararı ile Diyarbakır Valiliğine
atanan Münir Karaloğlu’na görevinde
muvaffakiyetler dileyen Özdemir, üyelerimizin durumlarıyla ilgili fikir alışverişinde bulundu. Ziyaret sonunda
Kurucu Genel Başkanımız Hüseyin Tanrıverdi günün anısına Vali Karaloğlu’na
üzerinde Türk motifleri bulunan bir çini
vazo hediye etti.
Özdemir İle Tanrıverdi Son Olarak
AK Parti Diyarbakır İl Başkanlığı'nı
Ziyaret Etti

Genel Başkan Yardımcımız Halil Özdemir ile Kurucu Genel Başkanımız, Hüseyin Tanrıverdi, Diyarbakır temasları
kapsamında AK Parti Diyarbakır İl Başkanı Süleyman Serdar Budak’ı ziyaret
ederek gerçekleştirdi.
Ziyarette Özdemir ile Tanrıverdi’ye,
Diyarbakır İl Başkanımız Ercan Kahra-

man ve Genel Merkez Teşkilatlanma
Uzmanımız Zeki Özen eşlik etti. Türkiye
gündemi ve çalışma hayatına ilişkin konuların görüşüldüğü ziyarette Özdemir,
misafirperverliklerinden dolayı AK Parti
Diyarbakır İl Başkanı Süleyman Serdar

Budak’a teşekkür ederek çalışmalarında başarılar diledi. AK Parti Diyarbakır
İl Başkanı Süleyman Serdar Budak ise
ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile
getirerek, Özdemir ve Tanrıverdi’ye ve
beraberindeki heyete teşekkür etti.

Genel Başkan Yardımcımız Yıldız, Özbelsan
Genel Müdürü Kuzu’yu Ziyaret Etti
Genel Başkan Yardımcımız Celal Yıldız,
14 Temmuz 2020 tarihinde ÖZBELSAN
A.Ş Genel Müdürü Ahmet Kuzu’yu makamında ziyaret etti.
Yıldız’a ziyaretinde Sivas Şube Başkanımız Nihat Şimşek eşlik etti.
ÖZBELSAN A.Ş Genel Müdürü Ahmet
Kuzu’ya görevinde başarılar dileyen
Yıldız, üyelerimizin durumlarıyla ilgili
görüş alışverişinde bulundu.
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TEŞKİLAT

GENEL BAŞKAN YARDIMCIMIZ YILDIZ,
ERZİNCAN VE ERZURUM’DA ZİYARETLERDE BULUNDU
Genel Başkan Yardımcımız Celal Yıldız, 15 Temmuz 2020 tarihinde Erzincan ve
Erzurum’da ziyaretlerde bulundu. Yıldız’a ziyaretinde Genel Merkez Teşkilatlanma
Uzmanlarımız M. Zeki Özen eşlik etti.
çalışan üyelerimiz ziyaretinden dolayı
Genel Başkan Yardımcımız Celal Yıldız’a memnuniyetlerini dile getirdi. Erzincan Şube Başkanımız Harun Mutlu,
Erzincan’da yürütülen çalışmalar hakkında bilgiler verdi.

Genel Başkan Yardımcımız Celal Yıldız,
15 Temmuz 2020 tarihinde Erzincan
ve Erzurum’da ziyaretlerde bulundu.
Mali işlerden sorumlu Genel Başkan
Yardımcımız Celal Yıldız, Erzincan Şubemizi ve Erzurum Büyükşehir Beledi-

yesi İtfaiye Daire Başkanlığı’nı ziyaret
ederek üyelerimizle bir araya geldi.
Yıldız’a ziyaretinde Genel Merkez Teşkilatlanma Uzmanlarımız M. Zeki Özen
eşlik etti. Erzincan Şube Başkanımız
Harun Mutlu ile Erzurum İtfaiyesi’nde
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Şubemizin ve İtfaiye’de üyelerimizin
çalışmaları hakkında bilgi alan Genel
Başkan Yardımcımız Celal Yıldız, “Ülkemiz Haziran ayı itibariyle normalleşme sürecine girdi. ‘Yeni Normal’ diye
adlandırdığımız bu dönemi de başarıyla atlatacağız. HİZMET-İŞ Sendikası
olarak emekçilerimizin yanında olduk
ve olmaya da devam edeceğiz. Şube
ve İl başkanlıklarımız mücadelenin en
önemli unsurlarıdır. Bu zamana kadar
göstermiş olduğunuz tüm gayretler
için hepinize teşekkür ediyor, çalışmalarınızda başarılar diliyorum” dedi.

TEŞKİLAT

GENEL BAŞKAN YARDIMCIMIZ YILDIZ,
AĞRI’DA ZİYARETLERDE BULUNDU
Genel Başkan Yardımcımız Celal Yıldız, 15-16 Temmuz 2020 tarihileri arasında Ağrı’da
ziyaretlerde bulundu. Ziyaretlerde, HAK-İŞ Ağrı İl Başkanı Ahmet Varol, Genel Merkez
Teşkilatlanma Uzmanımız Zeki Özen ve HAK-İŞ’e bağlı sendikaların il başkanları katıldı.
Genel Başkan Yardımcımız Yıldız ilk olarak Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan ile
bir araya gelerek, Ağrı’da düzenlenen 15
Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü
etkinliklerine katıldı. 15 Temmuz hain
darbe girişiminin 4. sene-i devriyesinde
düzenlenen programa Yıldız’ın yanı sıra
Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, HAK-İŞ
Ağrı İl Başkanı Ahmet Varol, Genel Merkez Teşkilatlanma Uzmanımız Zeki Özen
ve HAK-İŞ’e bağlı sendikaların il başkanları katıldı.
Yıldız, bir sonraki ziyaretini Doğubeyazıt
Belediye Başkanı Yıldız Acar’ı makamında
ziyaret ederek gerçekleştirdi.
Yıldız Acar ile Doğubeyazıt Belediyesi’nin
Koronavirüs sürecindeki çalışmalarıyla
ilgili bir süre sohbet eden Genel Başkan
Yardımcımız Celal Yıldız, Doğubeyazıt Belediyesi’nde çalışan üyelerimizin durumlarıyla ilgili görüş alışverişinde bulundu.
Ziyaretinde Genel Başkan Yardımcımız
Yıldız’a Genel Merkez Teşkilatlanma Uzmanımız Zeki Özen ile belediyede çalışan
iş yeri temsilcilerimiz eşlik etti.
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TEŞKİLAT

Arslan, Atatürk Üniversitesi Rektörü
Çomaklı’yı makamında ağırladı
Genel Başkanımız Mahmut Arslan,
17 Temmuz 2020 tarihinde Erzurum
Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr.
Ömer Çomaklı ile Atatürk Üniversitesi
Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr.
Necip Fazıl Kishalı’yı makamında ağırladı.

Arslan, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi
Rektörü Arıcan’ı Ziyaret Etti
Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 2
Eylül 2020 tarihinde, Ankara Sosyal
Bilimler Üniversitesi Rektörü Prof. Dr.
Musa Kazım Arıcan’ı makamında ziyaret etti.
Arslan, Mart ayında Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Rektörlüğü görevine atanan Arıcan’a görevinde başarı
dileklerini sundu.

Genel Sekreterimiz Karataş,Yıldırım Beyazıt
Üniversitesi Rektörü Aydınlı’yı Ziyaret Etti
Genel Sekreterimiz Remzi Karataş, 20
Temmuz 2020 tarihinde, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Rektörü Prof.
Dr. İbrahim Aydınlı’yı ziyaret etti.
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi
Rektörü Prof. Dr. İbrahim Aydınlı’ya
görevinde başarılar dileyen Genel
Sekreterimiz Remzi Karataş, gündeme
dair konularda görüş alışverişinde bulundu.
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GENEL BAŞKAN YARDIMCIMIZ YILDIZ,
ARDAHAN VE KARS’TA ZİYARETLERDE BULUNDU
Mali İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcımız Celal Yıldız ilk olarak
Ardahan Belediye Başkan Vekili Volkan Ünver ziyaret ederek ardından Ardahan
Belediyesi’nde çalışan temsilcilerimiz ile toplantı gerçekleştirdi.

Genel Başkan Yardımcımız Celal Yıldız,
17 Temmuz 2020 tarihlerinde Ardahan
ve Kars’ta ziyaretlerde bulundu.
Genel Başkan Yardımcımız Yıldız’a ziyaretlerinde Genel Merkez Teşkilatlanma
Uzmanımız Zeki Özen ile işyeri sendika
temsilcilerimiz eşlik etti.
Toplantıyı tertip ettikleri için teşekkür
ederek konuşmasına başlayan Genel

Başkan Yardımcımız Celal Yıldız, “Bildiğiniz gibi Koronavirüs pandemisi ile tüm
dünya ile birlikte ülkemiz büyük bir mücadele içinde. Cenab-ı Allah’a şükürler
olsun artık başladığımız yerin çok ötesindeyiz. Normalleşme sürecinde vaka
sayılarında azalma var dikkatimiz ve
tedbirlere uyarakbu virüsü kısa sürede
ülkemizden def edeceğimize inanıyorum” dedi.
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Yıldız, Kars İl Başkanlığımızı Ziyaret
Etti
Genel Başkan Yardımcımız Celal Yıldız
ziyaretler kapsamında ikinci ziyaretini Kars İl Başkanlığımızı ziyaret ederek
gerçekleştirdi. Kars İl Başkanımız Barış
Üstebay’a görevinde kolaylıklar dileyen
Genel Başkan Yardımcımız Yıldız, üyelerimizin durumlarıyla ilgili bilgi aldı.

TEŞKİLAT

GENEL BAŞKAN YARDIMCIMIZ ÖZDEMİR,
KÜTAHYA’DA DELEGE İSTİŞARE TOPLANTISINA KATILDI
Genel Başkan Yardımcımız Halil Özdemir, Kütahya’da delege
istişare toplantısına katıldı.

Toplantıya Genel Başkan Yardımcımız
Halil Özdemir’in yanı sıra Kütahya Şubemizin delegeleri katıldı.
Delegelerimizin ve iş yeri sendika temsilcilerimizin de gündeme ait görüşle-

rini bildirdiği toplantıda, Genel Başkan
Yardımcımız Özdemir, gündeme dair
bir konuşma yaparak HİZMET-İŞ Sendikası olarak her zaman olduğu gibi
birlik, beraberlik içerisinde kırmadan

dökmeden sendikal mücadeleyi sürdüreceklerini ve sonuna kadar mücadele
mesajı verdi.

Genel Başkan Yardımcımız Celal Yıldız,
Gaziantep Şubemizi Ziyaret Etti
Genel Başkan Yardımcımız Celal
Yıldız, 18 Haziran 2020 tarihinde
Gaziantep Şubemizi ziyaret etti.
Gaziantep Şube Başkanımız Halil
İbrahim Tanrıöver ve şube yönetimi ziyaretlerinden dolayı Genel
Başkan Yardımcımız Celal Yıldız’a
teşekkür ederken, ziyarette üyelerimizin durumlarıyla ilgili görüş
alışverişinde bulunuldu.
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GENEL BAŞKAN VEKİLİMİZ ÖZ,
DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI ZOLAN’I ZİYARET ETTİ
HAK-İŞ/HİZMET-İŞ Genel Başkan Vekili Av. Hüseyin Öz,
22 Temmuz 2020 tarihinde Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı
Osman Zolan’ı makamında ziyaret etti.

Öz’e ziyaretinde Denizli Şube Başkanımız Sezai Söylemez eşlik etti. Denizli
Büyükşehir Belediye Başkanı Zolan’a

görevinde başarılar dileyen Genel Başkan Vekilimiz Öz, üyelerimizin durumlarıyla ilgili Zolan ile görüş alışverişin-
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de bulundu. Zolan ise ziyaretlerinden
ötürü Genel Başkan Vekilimiz Hüseyin
Öz’e teşekkürlerini iletti.

TEŞKİLAT

GENEL BAŞKAN YARDIMCIMIZ ÖZDEMİR,
MKE KAPSÜL FABRİKASI MÜDÜRLÜĞÜ’NDE
İŞYERİ TEMSİLCİLİĞİ AÇILIŞ TÖRENİNE KATILDI
Genel Başkan Yardımcımız Halil Özdemir, 24 Temmuz 2020 tarihinde
Makine ve Kimya Endüstrisi Kapsül Fabrikası Müdürlüğü’nde işyeri
temsilciliğimizin açılış törenine katıldı.
kasında görev yapan üyelerimiz katıldı.
Bir işyerinde var olmanın önemli unsurlarından olan iş yeri temsilciliği olduğunu belirten Özdemir, “Böyle güzel
bir temsilcilik binası bizlere verdiği için
müdürlerimize ve ekibine teşekkür ediyoruz. HİZMET-İŞ Sendikası hiçbir yerde işçinin boynunu yere eğdirmemiştir.
HAK-İŞ’li olmak önemlidir, ilerleyen zamanlarda bunu daha iyi anlayacaksınız.
Açılacak temsilcilik binamız sizlere ve
sendikamıza hayırlı uğurlu olsun” dedi.
Törene Genel Başkan Yardımcımız Halil Özdemir’in yanı sıra, MKE Kapsül
Fabrikası Müdürü Fehim Osmanoğlu,
Müdür Yardımcısı İlhami Gökkaya, Öz

Güven Sen Genel Başkan Yardımcısı
Ümit Yalçın, Ankara 2 No’lu Şube Başkanımız Recep Dere, Sivil Savunma
Uzmanı Adnan Yılmaz ve Kapsül Fabri-
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Özdemir açılışın ardından MKE Kapsül
Fabrikası Müdürü Fehim Osmanoğlu’nu makamında ziyaret ederek yeni
görevinde başarılar dileyerek Türk Bayrağı hediye etti.

TEŞKİLAT

GENEL BAŞKAN VEKİLİMİZ ÖZ,
İSPER A.Ş. GENEL MÜDÜRÜ BANU SARAÇLAR’I ZİYARET ETTİ

HAK-İŞ ve HİZMET-İŞ Genel Başkan Vekili Av. Hüseyin Öz, 28 Temmuz 2020
tarihinde İSPER A.Ş. Genel Müdürü
Banu Saraçlar’ı makamında ziyaret
etti.Ziyarette İstanbul Büyükşehir Belediyesi İştirakleri İnsan Kaynakları
Koordinatörü Ali Arzuman ile İstanbul

Büyükşehir Belediyesi Hukuk Danışmanı Av. Ertürk Eras da yer aldı. İSPER
A.Ş. Genel Müdürü Banu Saraçlar’a
görevinde başarılar dileyen Genel
Başkan Vekilimiz Öz, üyelerimizin durumlarıyla ilgili Saraçlar ile görüş alışverişinde bulundu. İSPER Genel Mü-

dürü Banu Saraçlar ise ziyaretlerinden
ötürü Genel Başkan Vekilimiz Hüseyin
Öz’e teşekkürlerini iletti.
Ziyaret sonrası Genel Başkan Vekilimiz
Öz, İSPER Genel Müdürü Banu Saraçlar’a, çini ibrik hediye etti.

GENEL SEKRETERİMİZ KARATAŞ, GENEL İŞLER İŞ KOLUNDA
OBEZİTE GÖRÜLME SIKLIĞI PROJE TOPLANTISINA KATILDI
Genel Sekreterimiz Remzi Karataşı’ın
genel koordinatörü olduğu “Genel İşler
İşkolunda Bireylerde İş Sağlığı Açısından Obezite Görülme Sıklığı ve Fiziksel
Aktivite Düzeylerinin Belirlenmesi Projesi” Genel Merkezimiz toplantı salonunda gerçekleşti.

Genel Sekreterimiz Remzi Karataş, 24
Temmuz 2020 tarihinde Sendikamız
HİZMET-İŞ ile Aile, Çalışma ve Sosyal

Hizmetler Bakanlığı ile yürütülen “Genel İşler İş Kolunda Obezite Görülme
Sıklığı Proje” toplantısına katıldı.
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Toplantıya Karataş’ın yanı sıra, Ankara
Şube Başkanlarımız, Uluslararası ilişkiler daire başkanımız diyetisyenler katıldı. Toplantının sonunda, 17 Ağustos
tarihi itibariyle genel işler iş kolunda
çalışan bireyler üzerinde proje uygulama takvimi oluşturularak ilk uygulamanın başlatılmasına karar verildi.

TEŞKİLAT

ARSLAN’DAN TORUNTAY’A TAZİYE ZİYARETİ

Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 23 Eylül 2020 tarihinde Konfederasyonumuza
bağlı Öz Taşıma-İş Sendikası Genel Başkanı Mustafa Toruntay’a HAK-İŞ Genel Başkan
Yardımcısı Dr. Osman Yıldız ile birlikte taziye ziyaretinde bulundu.
Arslan, Mustafa Toruntay’ın geçtiğimiz Cuma günü hakkın rahmetine kavuşan
kardeşi merhum Cemal Toruntay’ın vefatından dolayı üzüntülerini dile getirdi. Arslan,
Toruntay’a yüce Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı dileğinde bulundu.

GENEL BAŞKAN VEKİLİMİZ ÖZ,
ALTINDAĞ BELEDİYE BAŞKANI ASIM BALCI’YI ZİYARET ETTİ
HAK-İŞ ve HİZMET-İŞ Genel Başkan Vekili Av. Hüseyin Öz, 29 Temmuz 2020
tarihinde Altındağ Belediye Başkanı
Asım Balcı’yı makamında ziyaret etti.
Genel Başkan Vekilimiz Öz’e ziyaretinde Ankara 2 No’lu Şube Başkanımız
Recep Dere, Altındağ Belediyesi Baş
temsilcimiz Durmuş Ali İrez eşlik etti.
Genel Başkan Vekilimiz Öz, Altındağ
Belediye Başkanı Asım Balcı’ya görevinde başarılar dileyerek Türk Bayrağı
hediye etti. Altındağ Belediye Başkanı
Asım Balcı ziyaretlerinden dolayı Genel
Başkan Vekilimiz Hüseyin Öz’e teşekkürlerini iletti.
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TEŞKİLAT

HAK-İŞ ESKİ GENEL BAŞKANLARINDAN
NECMETTİN ALTAY VEFAT ETTİ
Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 19 Ağustos 2020 tarihinde, Konfederasyonumuz HAK-İŞ’in 1979 yılında Başkanlığını yapan
Necmettin Altay’ın cenaze törenine katıldı.
Cenaze törenine Genel Başkanımız Mahmut Arslan, HAK-İŞ Eski Genel
Başkanı ve TBMM Eski İdare Amiri Salim Uslu, HAK-İŞ Kırıkkale Şube
Başkanımız Celal Yünlü, merhum Altay’ın yakınları başta olmak üzere
çok sayıda vatandaş katıldı.
Merhum Altay’ın cenazesi, Kırıkkale İli Karakeçili İlçesi’ne bağlı
Sulubük Köyü’nde dualar eşliğinde defnedildi.
Arslan, merhum Necmettin Altay’a yüce Allah’tan rahmet, ailesine ve
sevenlerine sabır ve başsağlığı dileğinde bulundu.

ARSLAN, GENEL BAŞKAN DANIŞMANIMIZ
ALİ RIZA YILMAZ’IN CENAZE TÖRENİNE KATILDI

Merhum Ali Rıza Yılmaz’ın cenazesi,
Ankara’nın Yenimahalle ilçesinde bulunan Musa Efendi Camii’nde ikindi
namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından Eryaman Köyü Kabristanlığı’nda dualarla toprağa verildi. Genel
Başkanımız Mahmut Arslan, 13 Haziran
2020 tarihinde merhum Genel Başkan
Danışmanımız Ali Rıza Yılmaz’ın cenaze
törenine katıldı. Arslan, kederli Yılmaz
ailesine baş sağlığı dileğinde bulunarak,
merhum Ali Rıza Yılmaz’a yüce Allah’tan
rahmet, ailesi ve yakınlarına sabırlar diledi. Merhumun cenaze namazına Arslan’ın yanı sıra, Genel Başkan Vekilimiz

ve HAK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Av.
Hüseyin Öz, Genel Başkan Yardımcımız
Mehmet Keskin, Genel Sekreterimiz
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Remzi Karataş, HAK-İŞ Genel Başkan
Yardımcısı Osman Yıldız, Öz Güven Sen
Genel Başkanı Ömer Yılmaz, Öz İnşaat-İş Sendikası Genel Başkanı Zekeriya
Koca, Öz Sağlık-İş Sendikası Genel Başkan Yardımcıları Mustafa Özüpek, Süleyman Doğan, Öz Taşıma-İş Sendikası
Genel Başkan Yardımcısı Av. Mehmet
Ali Kayabaşı, Ankara 1 No’u Şube Başkanımız Raşit Şahin, Ankara 2 No’lu Şube
Başkanımız Recep Dere, Ankara 4 No’lu
Şube Başkanımız Yusuf Güler, Ankara 7
No’lu Şube Başkanımız Mustafa Genç,
Yozgat Şube Başkanımız Ferman Zararsız ve Merhum Ali Rıza Yılmaz’ın ailesi
ile sevenleri katıldı.

TEŞKİLAT

GENEL BAŞKAN YARDIMCIMIZ ÖZDEMİR,
KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ'NE ALINAN ARAÇLARIN
TESLİM TÖRENİNE KATILDI
Genel Başkan Yardımcımız Halil Özdemir, 24 Eylül 2020 tarihinde Kayseri
Büyükşehir Belediyesi'ne yeni alınan 24 adet otobüsün teslim törenine katıldı.

Programa Genel Başkan Yardımcımız
Özdemir'in yanı sıra, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Kocasinan Belediye
Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Talas
Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan,
Kayseri Şube Başkanımız Serhat Çelik,

İl Müftüsü Prof. Dr. Şahin Güven ve davetliler katıldı.
Belediyeye alınan yeni otobüslerin Kayserililere hayırlı olmasını dileyen Özdemir, “Alınan otobüslerle birlikte, halkımıza daha kaliteli toplu taşıma hizmet
verileceğine inanıyorum. Allah emekçilerimize de kazasız belasız hizmet
yapmayı nasip etsin” dedi. Büyükkılıç,
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yaptığı konuşmada, pandemi koşullarını dikkate alınarak sade bir tören düzenlediklerini belirterek, “Kayserililere
layık olma yolunda irade göstererek,
hizmetlere devam ediyoruz filomuza
24 araç daha ekleyerek Kayseriye daha
iyi ve kaliteli hizmet vermek için çalışıyoruz” diye konuştu.

PROJELER

ARSLAN, SENDİKALI KADIN TAKIM KAPTANLARI PROJESİ
KONYA EĞİTİMİ’NE KATILDI
Genel Başkanımız Mahmut Arslan 22 Eylül 2020 tarihinde, HAK-İŞ Kadın Komitesi
tarafından beşincisi Konya’da gerçekleştirilen Yeterlilik Odaklı Sendikalı Kadın
Takım Kaptanları Yetiştirilmesi Projesi İlk Düzey Eğitim Programı’na katıldı.

“Salgında Her Bireye Sorumluluklar
Düşüyor”

Programa, Genel Başkanımız Mahmut
Arslan’ın yanı sıra, HAK-İŞ Genel Sekreter Yardımcısı Eda Güner, Konya Şube
Başkanımız Vacit Sır, HAK-İŞ Kadın Komitesi Başkanı Fatma Zengin, Kadın Komite Başkanımız Hatice Ayhan, HAK-İŞ
İdari İşler Müdürü Recep Bişkin, Proje
Uzmanları Fatoş Can, HAK-İŞ MEYEB

İktisadi İşletme Müdürü Rıdvan Günay,
HAK-İŞ’e bağlı sendikaların kadın komitesi başkanları, üyeleri ve şube başkanları katıldı. Program, katılımcıların ateş
ölçümleri yapılarak Koronavirüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafeler dikkate alınarak hazırlanmış salonda gerçekleştirildi.
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Genel Başkanımız Mahmut Arslan yaptığı konuşmada dünyayı etkisi altına
alan Koronavirüs salgınıyla ilgili her
bireye sorumluluk düştüğünü hatırlatarak, “Konya’da bu güzel programda
sizlerle birlikte olmaktan dolayı çok
mutluyum. Zor bir süreci birlikte yaşıyoruz, birlikte aşmaya çalışıyoruz. HAKİŞ Konfederasyonu olarak bu dönemde
faaliyetlerimizi salgınla mücadeleyi
dikkate alarak yeniden planladık. Türkiye’de bütün etkinliklerimizi 1 Mayıs
başta olmak üzere, ertelemeden vazgeçmeden sürdürüyoruz. Bu projemiz
de böyle bir fedakarlığın ürünü” diye
konuştu.
“Bu Mücadeleyi Birlikte Başaracağız”
Projenin son programının Konya’da düzenlendiğini belirten Arslan, “Şartlar
ne olursa olsun kadın konusunda HAK-
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İŞ, sorumluluklarını yerine getirmekte
hiçbir engel tanımamaktadır. Sizlerin
burada olmanız, bu projenin hayata
geçirilmiş olması ve burada hedeflediğimiz Sendikacı Kadın Takım Kaptanları Yetiştirilmesi hedefimizi şartlar ne
olursa olsun gerçekleştirme konusunda
kararlıyız. Bu mücadelemizde kadınlarımızın yanında erkeklerimiz de bu mücadeleye dahil oldular. Bu mücadeleyi
birlikte başaracağız” diye konuştu.
“Hz. Mevlana İle Gönül Bağımız Var”
Arslan, Konya’da doğup büyümenin
kendisine kazandırdığı en büyük kazancın Hz. Mevlana’yı yakından tanıma
olduğunu ifade ederek, “Aslında Konya’da olupta, Hz. Mevlana’nın yanında
olupta Mevlana’dan habersiz, dünyanın
başka bir köşesinde olupta Hz. Mevlana ile gönül bağı olan insanlarımız var.
Burada yapacağımız her faaliyetin ve
her sözün Hz. Mevlana ile bir bağlantısı
vardır” dedi.
Hz. Mevlana’nın engin ve bütün insanlığı kucaklayan büyük insan, büyük bir
alim, bir gönül insanı olduğunu ifade
eden Arslan, “Kadın ile bir meseleniz
varsa başvuracağınız yerin Hz. Mevlana
olduğunu unutmayın. İnsanlığın sorunu varsa yine Hz. Mevlana’ya dönüp
bakmak gerekiyor. Hz. Mevlana’nın kadın – erkek ilişkilerine ve şiddete karşı
o kadar naif tespitleri var ki. Mevlana,
cahil ve kaba erkeklerin kadınlara galip
gelebildiğini, kadınların ise akıllı ve zeki
erkeklere galip geldiğini Mesnevi’deki
birçok sözüyle dile getiriyor. Yani kadına kendi şartlarına göre eşit muamele
yapan, kadın ve erkeği bir elmanın iki
yarısı olarak gören, fıtratta farklıyız ama

haklarda eşitiz diyen erkekleri akıllı ve
zeki olarak, şiddet kullananları ise cahil
olarak adlandırıyor” diye konuştu.
“Bir Şeyler Yapmak Adına Yola
Çıkmalıyız”
HAK-İŞ Konfederasyonu’nun çalışan kadınların sorunlarının çözümüne yönelik
gerçekleştirdiği çalışmalara değinen Arslan, “O zaman bizlerin kendi medeniyet
dünyamızı, kültürümüzü, inançlarımızı,
değerlerimizi yüreğimizde, kalbimizde, içimizde yaşayacağız. İnanacağız,
yaşayacağız ve kadın erkek hep birlikte
bugün var olan, geçmişte var olan, gelecekte de var olacak olan sorunlara
çözümler bulacağız. Hangi coğrafyaya,
hangi ülkeye, hangi inanç topluluğuna
gidersek gidelim kadınlarımızın sorunları var. O zaman bu sorunlara kayıtsız
kalmamak adına bizlerin de bir şeyler
yapması gerekiyor. Sadece konuşarak,
eleştirerek, şikayet ederek bir yerlere
gidemeyiz. Yola çıkarken bir şeyler yapmak adına yola çıkmalıyız” diye konuştu.

“Zor Koşullar Altında Projelerimizi
Sürdürüyoruz”
HAK-İŞ Genel Sekreter Yardımcısı Eda
Güner, HAK-İŞ Genel Başkanımız Mahmut Arslan’ın liderliğinde yapılan tüm
çalışmalarda; sendikal hayata özgün
bir HAK-İŞ değeri kattıklarını, HAK-İŞ
duruşunu ve tavrını en net şekilde ortaya koyduklarını ifade etti. Güner, “Hem
dünyanın hem de ülkemizin içinden
geçtiği bu zor koşullar altında proje
ve eğitim faaliyetlerini hayata geçirmek, sahada sizlerle bir araya gelmek
HAK-İŞ’imizin, Yönetim Kurulumuzun
bize verdiği desteğin en önemli göstergesidir” diye konuştu.
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“HAK-İŞ Hiçbir STK’nın Yapamadığını
Yaptı”
Güner, HAK-İŞ Konfederasyonu’nun değerlerini, duruşunu ve kimliğini yaptığı
bütün çalışmalara yansıttığını, 50 yıllık
birikim ve tecrübesini kullanarak sendikal harekette çığır açtığını hatırlatarak,
“Genel Başkanımızın da söylediği gibi
“HAK-İŞ’in emek mücadelesi; medeniyet inşasına yüzyılımıza özgü bir alın
teri katkısı, fedakârlığı ve sorumluluğudur. Konfederasyonumuz her alandaki
başarısını kadın ve gençlik çalışmalarına da yansıtmış, bu alanlarda hiçbir
sivil toplum kuruluşunun yapamadığını
yapmaktadır” diye konuştu.
“Yeni Bir Fikir ve Yeni Bir Duruş
Ortaya Koyuyoruz”
HAK-İŞ Kadın Komitesi Başkanı Fatma
Zengin, Konfederasyon çatısı altında
yıllardır görev yapan bir kadın sendikacı olarak, birbirinden kıymetli sendikalı
kadın ve erkek üyelerimizle bir arada
bulunmanın çok anlamlı ve özel olduğunu ifade ederek, “Bu birliktelikler
HAK-İŞ’ in sendikal bakış açısını ve birlikteliğini en iyi yansıtan örnekler. Biz
HAK-İŞ olarak; yenilikçi, katılımcı, kendini geliştiren, sorgulayan ve çözüm üreten bir sendikacılık anlayışı yürüterek
her çalışmamızda yeni bir iddia, yeni
bir fikir ve yeni bir duruş ortaya koyuyoruz” diye konuştu. Zengin 5 ilde gerçekleştirilen eğitimler sonucunda her
ilden ilk 5’e giren başarılı katılımcıların
belirleneceğini, üst düzey ikinci turda
başarılı olanların Sendikalı Kadın Takım
Kaptanları Yetiştirme Eğitim Progra mı’na tabi tutulacağını belirtti.
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Sır: “Projenin Konya’da
Gerçekleşmesinden Mutluluk
Duyuyoruz”
Konya Şube Başkanımız Vacit Sır yaptığı
konuşmada, “HAK-İŞ Konfederasyonumuz tarafından hayata geçirilen “Yeterlilik Odaklı Sendikalı Kadın Takım Kaptanları Yetiştirilmesi” projemizde başta
Genel Başkanımız Mahmut Arslan olmak üzere Kadın Komitemize ve emeği

geçen herkese teşekkür ediyorum. Denizli, Ankara, İstanbul, Rize ve son olarak da Konya’da gerçekleştirilen Kadın
Emekçilerin kapasitesinin geliştirilmesinin, kadın emekçilerin takım kaptan
statüsüne yükselmelerini sağlayacak bu
projeye önder olan, ön ayak olan herkese tekrar tekrar teşekkür ediyorum”
dedi. Eğitim programının ilk gününde
Kişisel Gelişim ve İletişim Uzmanı Ceren Cebeci tarafından Duygusal Zekası
Yüksek Liderlik, Stres ile Baş Etme ve
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Kriz Yönetimi, Karabük Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Neşe Yıldız tarafından
Sendikal Hayatta Sivil ve Sosyal Kadının
Güçlendirilmesi, Ankara Hacı Bayram
Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr.
Mehmet Merve Özaydın tarafından
HAK-İŞ Yaklaşımıyla Temel Sendikacılık ve Örgütlenme Stratejileri, HAK-İŞ
MEYEB İktisadi İşletme Müdürü Rıdvan
Günay tarafından Belgeli İşgücünün ve
Yeterliliklerinin Rolü ve Önemi konularında katılımcılara eğitimler verildi.
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GENEL BAŞKAN VEKİLİMİZ ÖZ, YETERLİLİK ODAKLI
SENDİKALI KADIN TAKIM KAPTANLARI YETİŞTİRİLMESİ
PROJESİ İLK DÜZEY EĞİTİM PROGRAMINA KATILDI
HAK-İŞ ve HİZMET-İŞ Genel Başkan Vekili Av. Hüseyin Öz,
23 Temmuz 2020 tarihinde HAK-İŞ Kadın Komitesi tarafından Denizli’de
gerçekleştirilen “Yeterlilik Odaklı Sendikalı Kadın Takım Kaptanları Yetiştirilmesi
Projesi İlk Düzey Eğitim Programı”nın ilkine katıldı.

Programa Genel Başkan Vekilimiz
Öz’ün yanı sıra, HAK-İŞ Genel Sekreter Yardımcısı Eda Güner, HAK-İŞ Kadın
Komitesi Başkanı Fatma Zengin, Denizli Şube Başkanımız Sezai Söylemez,

HAK-İŞ Muğla İl Başkanı Esin Dinç, İŞKUR Müdür Yardımcısı Ali Daşçı, İŞKUR
Denizli Şube Müdürü Sedat Çolman,
HAK-İŞ Konfederasyonumuza bağlı
sendikaların yönetim kurulu üyeleri ve

HAK-İŞ’e bağlı sendikaların kadın komitesi başkan ve üyeleri katıldı.
Genel Başkan Vekilimiz Av. Hüseyin
Öz, önceki gün Muğla’da kaybolan 27
yaşındaki Pınar Gültekin’in cansız bedeninin yakıldıktan sonra varil içerisine
üzerine beton dökülmüş halde ormanlık alanda bulunması olayının büyük bir
vahşete örnek olarak kadın cinayetleri
tarihine geçtiğini vurguladı.
“Söylemlerimizi Eylemlere
Dönüştürmeliyiz”

Öz, “Benzeri birçok cinayete de millet,
ülke ve kadınları olarak şahit olduk. Bu
tür olayları hiçbir zaman duymayı arzu
etmiyoruz. Mutlaka bu konuda sözün
ötesinde bir eylem geliştirmek, söylemi
eylemle desteklemek, benzeri şiddet
mağduru hanımları mağdur olmaktan
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ça, HAK-İŞ ve HAK-İŞ’li kadınlarımız da
hayata yeni başarılarla devam edecekler” diye konuştu.
“HAK-İŞ’in Alnı Aktır”

çıkarmak ve onlara yeniden toplumumuzun içinde yeni bir fırsat sunmamız
gerekiyor” dedi.
“Önlemler Alınmazsa Yenileri de
Olacak”

Benzeri olayların gün geçtikçe arttığına
dikkat çeken Öz, eğer gerekli önlemler
alınmazsa bu tür cinayetlere yenilerinin
de ekleneceğini söyledi.
Öz, “Eğer bir yerde haksızlık, adaletsizlik, hukuksuzluk varsa siz o adaletsizliğin, hukuksuzluğun, haksızlığın ve
cinayetin karşısına o toplumun bir ferdi
olarak çıkmazsanız, biliniz ki bir aşama,
2 aşama sonrasında benzeri bir hukuksuzlukla mutlaka sizler de karşılaşacaksınız. Herkesin ferdi olarak tepki
koymasını ve toplumsal tepkiye destek
olmasını istiyorum” dedi.
HAK-İŞ Kadın Komitesi tarafından hayata geçirilen projede emeği geçen herkese teşekkürlerini ileten Öz, “HAK-İŞ
Kadın Komitemizi bu proje vesilesiyle
yürekten tebrik ediyorum. Bu projenin
hayata geçirilmesinde emek veren bütün arkadaşlarımızı tebrik ve takdir ediyor, başarılarının devamını diliyorum.
Umut ediyorum ki onlar başarılı olduk-

HAK-İŞ’in hiçbir zaman çekinmesini,
kaygı duymasını gerektiren bir ayıbının
olmadığını vurgulayan Öz, “Kadınlarımızın hak ve özgürlüklerini destekleyen,
onların toplumumuzun önünde rol model olmasını ve toplumumuzun önünde
yürümesini, kendilerine ailelerine ve
çevrelerine liderlik etmesini her zaman
için destekledik ve bundan sonra da
desteklemeye devam edeceğiz” şeklinde konuştu.
“Her Zaman Kadınlarımızın
Yanındayız”

“HAK-İŞ olarak her şeye rağmen kadınlarımızın yanındayız ve onların en büyük
destekçisiyiz” diyen Öz, “Kadınlarımızın
çalışma yaşamı içerisinde düşük ücretle ve istenmeyen, arzu edilmeyen, arka
planda kalan işlerde çalıştırılmasına
karşı, iş ve aile yaşamlarının uyumlaştırılması amacıyla, görev dağılımında adil
bir uygulama yapılması için kayıt dışı
çalışmanın önlenmesi, kadınlarımızın
özellikle çalışmış oldukları işyerlerinde
terfi ve yükselmelerinde farklı muameleye tabi tutulmamasını kendimize
görev bildik. Konfederasyon olarak bu
noktada her zaman için temel sorunların takipçisi olduk ve bundan sonra da
takipçisi olmaya devam edeceğiz” dedi.
HAK-İŞ’in sendikalı, sendikacı ve lider
kadınlar olabilmesi amacıyla 2014 yılından birçok proje geliştirdiğini vurgulayan Öz, “Projelerin içerisinde kadınlarımıza temel anayasal ve yasal haklarını
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öğrenmelerini sağlamak ve yasalarla
teminat altına alınmış olan haklarını
kullanmasını, toplu iş sözleşmesi süreçlerinde elde ettiğimiz haklarını bilmele rini ve onların takipçisi olmalarını sağlamayı arzu ettik. Projelerimizde “Fıtratta
Farklılık, Haklarda Eşitlik, Mobbing, İş
ve Aile Yaşamının Uyumlulaştırılması,
Çalışma Yaşamında Kadın Hakları ve
Hukuksal Referanslar, Toplu İş Sözleşmesi Müzakere Teknikleri, İletişim Becerileri ve Sendikal Alanda Kadın Temsili” konularını hep önceledik ve her bir
projemizi kadınlarımızın, erkeklerimizin
ve çalışanlarımızın büyük bir katılımıyla
gerçekleştirdik. Bütün bu projelerimiz
son derece başarılı oldu ve bu projelerden başarıyla çıktık. Bu eğitimler sonucunda kadın üyelerimiz hem kendi hak
ve hukuklarını koruma, çevrelerinde
birlikte çalıştıkları çalışan kadınların hak
ve hukuklarını koruma hususunda iyi
ve yeterli bir noktaya geldiler ve bunu
da geliştirmeye devam edeceğiz” diye
konuştu.
“Kadın Çalışanlarımızın Haklarını
Önceledik”

“Yeterlilik Odaklı Sendikalı Kadın Takım
Kaptanları Yetiştirilmesi Projesi İlk Düzey Eğitim Programı”nın ilkini Denizli’de gerçekleştirmekten dolayı büyük
mutluluk duyduklarını belirten Öz, “Bu
projenin ilk ayağında sizlerle beraberiz.
Bundan önceki süreçlerde konfederasyon olarak öncelikle kadınlarımıza “sendikalı olun” dedik. Sendikal olun derken
kadınlarımızın, kadın çalışanlarımızın
haklarını önceledik. Sendikalarımızın ve
konfederasyonumuzun çatısı altında olmanız halinde sizin haklarınızı mutlaka
koruyacağız dedik. O dönemde kadınlarımızı hem konfederasyonumuzun
hem de sendikalarımızın çatısı altında toplanmaya davet ederken, birinci
amacımız kadın odaklı kararlar almak,
kadınlarımızla beraber onların hak ve
hukukunu korumak oldu. Bir sonraki
aşamada ise ‘sendikacı olun’ dedik.
Sendikalı kadın olmaya doğru projelerimizi, bakış açılarımızı, kadınlarımıza
dönük çalışmalarımızı bir ileri aşamaya
taşıdık” dedi.
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“Kadınlarla Aynı Yolda Omuz Omuza
Yürümekten Dolayı Gururlu ve
Onurluyuz”

HAK-İŞ’in kadın çalışmaları konusunda
geldiği noktanın gurur verici olduğunu
söyleyen Öz, “Bugün konfederasyonumuzun Genel Sekreter Yardımcısı
bir hanım arkadaşımız, HAK-İŞ Kadın
Komitesi Başkanımız ve Öz İletişim-İş
Sendikası Genel Başkan Yardımcımız
bir hanım arkadaşımız. Burada bulunmayan ama sendikalarımızda ve
konfederasyonumuzda kadınları temsil eden, kadınlar için mücadele eden
birçok hanımefendi arkadaşımız var. Bu
arkadaşlarımızla beraber olmaktan ve
bu arkadaşlarımızla aynı yolda birlikte
yürümekten, omuz omuza mücadele
etmekten dolayı çok gururlu ve onurluyuz” diye konuştu.
“Bu Tabloyu Genel Başkanımıza
Borçluyuz”

Öz, “Emek veren, kadınlarımızın ön plana çıkması için canla, başla mücadele
veren ve her şeye rağmen o mücadelesinden asla taviz vermeyen, geri adım
atmayan, Genel Başkanımız Mahmut
Arslan’a yürekten teşekkür ediyorum.
Toplumda kabul ettirmeniz zor olan bir
ilki gerçekleştirmek, bütün riskleri göze
alarak yola çıkmak, o liderliği göstermek gerçekten hiç kimseye kısmet olmaz. Genel Başkanımız o riski göze aldı
ve bugünkü tablonun ortaya çıkmasını
sağladı. Öncelikle alkışlanması, desteklenmesi gereken, övülmesi gereken bir
şey varsa o da Genel Başkanımızın bu
tavrıdır” dedi.

Hedeflere ulaşmanın büyük fedakarlıklar gerektirdiğini vurgulayan Öz, “Bir
hedefiniz, bir hayat amacınız olacak.
Kendinize bir amaç koyacaksınız ve hiç
yılmadan, bıkmadan usanmadan, geri
adım atmadan o yolda ilerleyeceksiniz.
Dolayısıyla bunu yaptığınız müddetçe,
yeni sendikalı, sendikacı lider kadınlarımızı hep birlikte sahnelerde göreceğiz.
Bu projenin de sizin bu anlamda geleceğe dönük olarak yapacağınız çalışmalar için bir ışık olmasını, yeni bir başlangıç olmasını umut ediyorum.
Dolayısıyla bu projenin gerçekleştirilmesi için fikir babası olan, bunun fikrini
ortaya atan, yazımını yapan, projenin
kabul edilmesi için çaba gösteren ve
projenin bugün hayata geçmesini sağlayan ve bizi burada sizlerle buluşturan
konfederasyonumuzun bütün kademelerindeki arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum” dedi.
“Eğitimlerimiz ve Projelerimiz
HAK-İŞ’in Ortak Çalışma Kültürünü
Yansıtıyor”

HAK-İŞ Genel Sekreter Yardımcısı Eda
Güner, HAK-İŞ’in kendini geliştiren, sorunları yerinde tespit eden, yenilikçi
çözümler üreten öncü bir sendikacılık
anlayışı yürüttüğünü belirterek, “Eği timlerimiz ve projelerimiz vasıtasıyla
gerçekleştirdiğimiz bu birliktelikler
HAK-İŞ’ in ortak çalışma kültürünü en
iyi şekilde yansıtıyor.
Her çalışmamızda özgün bir model geliştiriyor, yeni bir iddia ve yeni bir duruş
ortaya koyuyoruz” dedi.
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“HAK-İŞ Kadın Varlığını Her Alanda
Göstermiştir”

HAK-İŞ Kadın Komitesi Başkanı Fatma
Zengin, sendikal örgütlülüğün her kademesinde kadınların olması gerektiğine inandıklarını vurgulayarak, “HAK-İŞ,
sendikal örgütlülükte çığır açmış temsilcilikten genel başkanlığa ve uluslararası örgütlerdeki temsiliyete kadar
kadınların varlığını ve etkinliğini her
alanda göstermesi düsturuyla hareket
etmiş ve bunu başarmıştır. Her daim
yenisini eklediği projeleriyle ve eğitim
programlarıyla öncü olmuş, ufuk açıcı
her eylemin destekçiliğini yapmıştır”
dedi. Konuşmaların ardından programın eğitim kısmına geçildi. HAK-İŞ
MEYEB İktisadi İşletme Müdürü Rıdvan
Günay tarafından Belgeli İşgücünün ve
Yeterliliklerinin Rolü ve Önemi, Gazi
Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Mücahit Yıldız tarafından Belgeli İşgücünün
Temel Özellikleri, Karabük Üniversitesi
Öğretim Üyesi Dr. Neşe Yıldız tarafından
Sendikal Hayatta Sivil ve Sosyal Kadının
Güçlendirilmesi, Ankara Hacı Bayram
Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr.
Mehmet Merve Özaydın tarafından
HAK-İŞ Yaklaşımıyla Temel Sendikacılık
ve Örgütlenme Stratejileri konularında
eğitimler verildi. Eğitimler kapsamında
ayrıca, HAK-İŞ Kültür Sanat Komitesi
Başkanı ve HAK-İŞ Basın Müşaviri Birsen
Çiçek Odabaşı, HAK-İŞ Dış İlişkiler Koordinatörü Merita Yıldız ve HAK-İŞ Projeler Koordinatörü Recep Atar tarafından
telekonferans yöntemiyle bir bağlantı
gerçekleştirildi.

Ceren Cebeci
Davranış Bilimleri ve İletişim
Uzmanı

Tüketirken Tükendik...
Nasıl bir sanal gerçekliğin içindeyiz bilseniz.
Başarısızlıklar, mutsuzluklar, yürütülememiş ilişkiler,
yönetilememiş zamanlar… Son nokta da ben bunları
hak etmedim algısı.
Telefonu elimize aldığımızda internette tükettiğimiz
zamanı düşünün. Kim nerede, ne yapıyor, nasıl
yaşıyor, ne yedi, ne satın aldı? İnterneti kullanmak için
gücümüzün olmadığı halde statü sahibi olabilmek
için aldığımız telefonları düşünün.
Son zamanların trajedisi tüketmek,
tüketirken de tükenmek olmadı mı?
Bütün medya algısı “çünkü sen buna
değersin”lerle dolu olunca, biz de
kendimizi önemseyelim, şımartalım
derken ipin ucunu biraz kaçırdık gibi.
Haz ile psikolojik tatmin tavrına
büründükçe, bizi bekleyen, büyük bir
tatminsizlik hastalığının bize kollarını
açmış kucağına düşmüş halimizi de
görmezden gelmeye başladık.
Tüketilen zaman, evlilikler,
arkadaşlıklar, gardıroplar, tatiller liste
uzayıp gider böyle…
Nasıl bir sanal gerçekliğin
içindeyiz bilseniz. Başarısızlıklar,
mutsuzluklar, yürütülememiş ilişkiler,
yönetilememiş zamanlar… Son nokta
da ben bunları hak etmedim algısı.
Telefonu elimize aldığımızda
internette tükettiğimiz zamanı
düşünün. Kim nerede, ne yapıyor,
nasıl yaşıyor, ne yedi, ne satın aldı?
İnterneti kullanmak için gücümüzün
olmadığı halde statü sahibi olabilmek
için aldığımız telefonları düşünün.

Biz ki bir koltuk takımını 30-40 yıl
kullanan nesillerin çocuklarıyız.
“Ömürlük” sözü kayboldu gitti…
Sen daha iyisini hak ediyorsun diye
diye her daha iyisi çıktığında henüz
elindekini anlamadan, kullanmadan,
incelemeden daha iyisine, sahte
mutluluğa hızla koşuyoruz.
Tatile gidiyoruz şişirmelerle,
reklamlarla tavsiye edilen
restoranlara koşuyoruz, sahil
kıyılarına gidiyoruz. Gidemesek
de gidenlere bakıp ahh çekiyoruz.
Nerede bizim keşfettiğimiz yerler,
hayatımızın nokta atışları, köpük
partilerinden, şaşaalı sunumlardan
uzak keyif aldığımız anı biriktirdiğimiz
köşeler?
Aile sofrasında cep telefonumuza
gelen mesajlara cevaplar veriyoruz,
o andaki özlemi, sevgiyi aramızdaki
bağı tüketiyoruz.
Kedi fotoğraflarını internet
mecralarına koyacağız diye hayvan
sevgisini tüketiyoruz.
Koştuğumuz hazlar peşinde bir ayda
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sevgiyi, aşkı tüketiyoruz.
Plastiklerle, pillerle, çöplerle doğayı
tüketiyoruz.
İhtiyacımızdan fazla olanı alırsak
toplum içinde yerimiz olur sanıyoruz.
Tüketmek bizim bu yaşam içinde
tutunmak için yaşam amacımız haline
geliyor ve çaresiz bir mutsuzluğa
kapılıyoruz. Öğrendiğimiz gibi
aldıkça alırsak, sahip oldukça olursak
mutlu oluruz sanıyoruz. İletişim
sıkıntılarının temelinde, yaşam
bağının kopmasında ve yalnızlığa
sürükleyenin özünde modern yaşam
biçiminin izleri olduğunun farkına bile
varamıyoruz.
Zaten bunları biliyoruz niye
anlatıyorsunuz dediğinizi duyar
gibiyim.
Bizi mutluluğa daha çok mutluluğa,
doyuma ulaştıracak sahte sistemden
nasıl uzaklaşabiliriz peki?
Öncelikle dur ve düşün.
Neresindesin sen bu alışkanlığa
dönüşmüş tavrın?
Nasıl yönetiyorsun kendi sürecini?
Kendi hayatında fayda, zarar listeni
yap.
Bu tutumun sana bugüne kadar neler
kazandırdı? Sana nelere mal oldu bir
köşeye not et.
Kendine öncelikli yapılacaklar listesi
çıkar.
Anda kalabilmekle başla mesela.
Doğada zaman geçir. (Gözlerini kapat
ve hisset, duy, gör, kokla, dokun)
Gördüklerinin fotoğraflarını önce
zihnine kaydet fotoğraf makinana ya
da telefonuna değil.
Mesajlarına sonra da cevap
verebilirsin soğutma yemeğini,
tadına var.
Her şeyi her zaman sen anlatma dinle
karşındakileri bazen de…
Sen de çok değerlisin ama seninle o
zamanı ve mekânı paylaşan kişi de
çok değerli unutma.
Sevgiyle kal…
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Arslan, AKSARAY BELEDİYE BAŞKANI
evren DİNÇER’İ MAKAMINDA AĞIRLADI
Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 19 Ağustos 2020
tarihinde, Aksaray Belediye Başkanı Evren Dinçer’i
makamında ağırladı. Ziyarette ayrıca Genel Başkan Ve kilimiz Av. Hüseyin Öz, Genel Başkan Yardımcımız Halil
Özdemir ve HAK-İŞ Genel Sekreter Yardımcısı Erdoğan
Serdengeçti yer aldı. Ziyarette Genel Başkanımız Ars lan ve Aksaray Belediye Başkanı Dinçer gündeme dair
görüş alışverişinde bulundu.

GENEL BAŞKAN YARDIMCIMIZ ÖZDEMİR,
AKSARAY BELEDİYE BAŞKANI DİNÇER’İ ZİYARET ETTİ

Teşkilatlanmadan Sorumlu Genel Başkan Yardımcımız Halil Özdemir, 14
Ağustos 2020 tarihinde, Aksaray Belediye Başkanı Evren Dinçer’i ziyaret etti.
Genel Başkan Yardımcımız Özdemir,

Aksaray Belediye Başkanı Dinçer’e görevinde başarılar dilerken, üyelerimizin
durumlarıyla ilgili bilgi alışverişinde
bulundu. Aksaray Belediye Başkanı ziyareti sonrası Aksaray Belediye Başkan
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Yardımcıları Hıfsı Peker ve Tayfun Çelik’i de makamlarında ziyaret eden Özdemir, Belediye Başkan yardımcılarına
görevlerinde kolaylıklar diledi.
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GENEL BAŞKAN YARDIMCIMIZ ÖZDEMİR’DEN,
BATMAN VALİSİ ŞAHİN’E ZİYARET
Genel Başkan Yardımcımız Halil Özdemir, 12
Ağustos 2020 tarihinde, Batman Valisi ve Batman
Belediye Başkan Vekili Hulusi Şahin’i ziyaret etti.
Özdemir’e ziyaretinde, Genel Merkez Teşkilatlanma Uzmanımız M. Zeki Özen, Öz Güven-Sen
Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Ali Sipahi ve Öz
Güven-Sen Genel Merkez Teşkilatlanma Uzmanı
Fadlı Erdem eşlik etti. Batman Valisi ve Batman
Belediye Başkan Vekili Şahin’e görevinde başarılar dileyen Özdemir, üyelerimizin durumlarıyla
ilgili görüş alışverişinde bulundu.

genel başkan vekİlİmİz ÖZ,
KÜTAHYA ŞUBEMİZİN YÖNETİMİ İLE GÖRÜŞTÜ

HAK-İŞ ve HİZMET-İŞ Genel Başkan
Vekili Av. Hüseyin Öz, 7 Ağustos 2020

tarihinde, Kütahya Şube Başkanımız
Sabahattin Ödemiş ve beraberindeki

şube yönetim kurulu üyelerimizi kabul
etti. Genel Başkan Vekilimiz Av. Hüse yin Öz, 25 Temmuz 2020 tarihinde gerçekleştirilen Kütahya Şube 1. Olağan
Genel Kurulu’nda seçilen şube yönetim
kurulu üyelerimize başarı dileklerinde
bulundu. Kütahya Şube Başkanımız Sabahattin Ödemiş, Genel Başkan Vekili miz Öz’e Kütahya Şubemize göstermiş
olduğu katkı ve destekleri için teşekkür
etti.

GENEL BAŞKAN YARDIMCIMIZ YILDIZ’A,
YAPRACIK 1. ETAP TOKİ YÖNETİMİNDEN ZİYARET
Yapracık 1. Etap Toplu Konut İdaresi Yönetimi Başkanı Yaşar Kocaoğlu, Başkan Yardımcısı Deniz Başak ve 1. Etap Komisyon
ve Divan Başkanı İsmail Turan 14 Ağustos
2020 tarihinde Genel Başkan Yardımcımız
Celal Yıldız’ı makamında ziyaret etti. Ziya rette Ankara 2 No’lu Şube Başkanımız Re cep Dere ve Yapracık TOKİ Baş Temsilcimiz
Mehmet Açıkgöz de hazır bulundu. Genel
Başkan Yardımcımız Yıldız, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Yapracık
1. Etap Yönetimine gelen Yaşar Kocaoğlu
ve Başkan Yardımcısı Deniz Başak’a görevlerinde başarılar diledi.
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GENEL BAŞKAN YARDIMCIMIZ ÖZDEMİR,
MUŞ ŞUBEMİZİN TEMSİLCİLER TOPLANTISINA KATILDI
Teşkilatlanmadan Sorumlu Genel Başkan Yardımcımız Halil Özdemir, 11 Ağustos
2020 tarihinde, Muş Şubemizin düzenlediği temsilciler toplantısına katıldı.
Toplantıya Genel Başkan Yardımcımız Özdemir’in yanı sıra, Muş Şube Başkanımız
Yaşar Kalır, Genel Merkez Teşkilatlanma Uzmanımız M. Zeki Özen, Muş Şube
yönetim kurulu üyelerimiz ve iş yeri sendika temsilcilerimiz katıldı.
işverenlerimizin ihmalkar davranmalarına izin vermeyelim” dedi.
“Emekçilerimizin Toplu İş
Sözleşmelerini İmzalamak İlk
Önceliğimiz”

Düzenlenen temsilciler toplantısının
hayırlara vesile olmasını dileyen Halil
Özdemir, “Bildiğiniz gibi hem sosyal
hayatımızda hem de ekonomik hayatımızda olağanüstü zamanlardan geçiyoruz. Yaklaşık altı aydır ülkece Koronavirüsle topyekün mücadele içindeyiz.

Biz en baştan bu yana üyelerimiz ve
halkımızın salgın konusunda duyarlılık göstermesi için çaba sarf ediyoruz.
Tüm kardeşlerimizden bir kez istirham
ediyorum; tedbiri elden bırakmayalım.
İş sağlığı, iş güvenliği konusunda ihmalkar davranmayalım, iş yerlerimizin ve
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Taşerondan kadro alan emekçiler için
verilen mücadelenin bitmediğini belirten Genel Başkan Yardımcımız Özdemir, “Belediye şirketlerinde ve kamu
kuruluşlarında toplu iş sözleşmesi yetki
süreçleri devam ediyor. Örgütlenme
yaptığımız tüm emekçilerin iş kolumuzda kalması ve toplu iş sözleşmelerini
imzalamak için mücadele edeceğiz.
Türkiye’nin en büyük işçi sendikası
olarak bunu da siz değerli temsilcilerimizin ve üyelerimizin desteğiyle başaracağımıza inanıyorum. Buraya gelerek
toplantımıza iştirak eden sizlere teşekkür ediyorum” dedi.
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GENEL BAŞKAN VEKİLİMİZ ÖZ, ÖZ İPLİK-İŞ SENDİKASI’NIN
43. KURULUŞ YIL DÖNÜMÜ PROGRAMINA KATILDI
Genel Başkan Vekilimiz Hüseyin Öz, Öz İplik-İş Sendikası’nın 43. Kuruluş Yıldönümünü
kutlayarak, “Sendikamızın 43. kuruluş yıldönümü vesilesiyle bir aradayız bu vesileyle
sizlerle bir arada olmaktan mutluluk duyduğumu belirtmek isterim" dedi.

HAK-İŞ ve HİZMET-İŞ Genel Başkan
Vekili Av. Hüseyin Öz, 7 Ağustos 2020
tarihinde Öz İplik-İş Sendikası’nın 43.
Kuruluş Yıl Dönümü programına katıldı.
Öz İplik-İş Sendikası 43. Kuruluş Yıl dönümü programına Genel Başkan Vekilimiz Av. Hüseyin Öz’ün yanı sıra, Öz
İplik-İş Sendikası Genel Başkanı Rafi
Ay, HAK-İŞ Konfederasyonumuza bağlı
sendikaların başkan ve yöneticileri ve

basın mensupları katıldı. Genel Başkan
Vekilimiz Hüseyin Öz, Öz İplik-İş Sendikası’nın 43. Kuruluş Yıldönümünü
kutlayarak, “Sendikamızın 43. kuruluş
yıldönümü vesilesiyle bir aradayız bu
vesileyle sizlerle bir arada olmaktan
mutluluk duyduğumu belirtmek isterim. Kuruluş yıldönümleri bizim geleneğimizde ve kültürümüzde olagelmiş
ve bundan sonra da devam edecektir.
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Böylesi günlerde teşkilatlarımızın çalışmalarını, gelecek çalışmalarla ilgili
yapılması gerekenleri değerlendirme
imkânı buluyoruz. Bu açıdan yıldönümleri önemli bir fırsat sunuyor” dedi. Öz
İplik-İş’in, HAK-İŞ’in geleceğe dönük
verimli çalışmalar yapan sendikalarından biri olduğunu belirten Öz, “Son
genel kurulunuzda almış olduğunuz, iş
kolumuzun lideri olma kararınız, HAKİŞ ve Öz İplik-İş açısından geleceğe
umutla bakmamızı sağlıyor. Öz İplik-İş,
bugün itibarıyla 35 bin üyesiyle önemli bir yerdedir. İşkolunun ikinci büyük
sendikasıdır. Belirlemiş olduğunuz hedefinize en kısa zamanda ulaşacağınıza
inanıyorum” diye konuştu.
İşkolunun en büyük sendikası olmanın
yeterli olmadığını ifade eden Öz, şunları kaydetti: “Tekstil ve dokuma işko lunda 1 milyonu aşkın işçi arkadaşımızın olduğunu dikkate aldığımız zaman
işkolunun en büyük sendikasının olma
hedefinin yeterli olmayacağını ifade
etmek gerekir. İnşallah sizler işkolunun
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en büyüğü olduktan sonra yeni bir hedefi hep beraber ortaya koyar ve işkolunda çalışan bütün işçi arkadaşlarımızın umudu olmak üzere bu kutsal yolculuğa hep beraber devam edersiniz.
Siz büyüdükçe ülkemizin bu işkolunda
çalışan emekçileri gelişecek, ülkemizin
demokrasisi bundan istifade edecek,
işverenleri bundan istifade edecek. Siz
büyüdükçe konfederasyonumuz HAK-İŞ
büyümüş olacak.”

rerek geleceğe doğru sağlam adımlarla
ilerleyeceğiz.
Öz iplik-İş Sendikamızın kuruluşundan
itibaren bu kutsal çatı altında mücadele etmiş, buraya değer katan bu çatının
içerisinde manevi varlıklarıyla bize güç
veren kıymetli büyüklerimiz, değerli
dostlarımız var. Kuruluşundan itibaren
bu çatı altında mücadele vermiş olan
büyüklerimize teşkilatımız HAK-İŞ ve
çalışanlar adına yürekten teşekkür ediyorum” dedi.

"Tüm Sendikalarımızın Büyümesi
İçin Var Gücümüzle Çalışıyoruz"

"Salgın Süreci Halen Devam Ediyor"

HAK-İŞ’in üye sendikalara büyük destek
verdiğini hatırlatan Öz, “HAK-İŞ ailesi olarak bütün sendikalarımız için var
gücümüzle, sendikalarımızın büyümesi,
gelişmesi ve iş kolları başta olmak üzere
ülkemizin lider sendikaları olması için
var gücümüzle çalışıyoruz. Konfederasyon olarak her zaman Öz İplik-İş ailesinin yanında olduk. İnşallah bundan
sonraki süreçte de bu birlikteliğimizi bu
beraberliğimizi pekiştirerek ve gelişti-

Koronavirüs’ün dünyanın tamamında insanlık için halen büyük bir tehdit
oluşturduğuna dikkat çeken Öz, şunları söyledi: “Bu süreç içerisinde virüsle
mücadele çalışmaları sırasında canla
başla mücadele ederken görevi başında
virüs kaparak vefat eden, sağlık personellerimiz başta olmak üzere bu süreç
içerisinde kaybettiğimiz bütün vatan daşlarımıza Cenabı Allah’tan rahmet
diliyorum. Salgın süreci halen devam

ediyor, özellikle son bir ay içerisinde tatil beldeleri başta olmak üzere Kurban
Bayramı sırasında gördüğümüz görüntüler manzarayı önümüze seriyor. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın
da ifade ettiği gibi bu mücadelenin
başarıyla sonuçlanması için her türlü
tedbiri almış ve uygulamaya koymuş bir
durumdayız. Özellikle tekstil sektöründe çalışan kardeşlerimize öncülük eden
siz değerli dostlarımızdan istirham ediyorum, maske konusunda, mesafe konusunda ve hijyen konusunda gerekli
hassasiyeti göstermeniz gerekir. Bunu
yaptığımız taktirde inanıyorum ki bu süreçten ülke ve millet olarak sağlıklı bir
şekilde çıkma imkanına sahip olacağız.
Tekstil sektöründe çalışan ve bu süreçte
dünyanın dört bir yanına gönderilmek
üzere maske üretiminde görev alan
çalışanlarına da bir kez daha teşekkür
ediyorum.”
Öz İplik-İş Sendikası Genel Başkanı Rafi
Ay da yaptığı açılış konuşmasında, Öz
İplik-İş Sendikası olarak, Türkiye’de iş
kolumuzun en büyük ikinci sendikasıyız. Genel Kurulda almış olduğumuz iş
kolunda lider olma kararı ve hedefimize
doğru hızla ilerliyoruz. Öz İplik-İş Sendikası her alanda çalışma hayatının içinde olmayı başaran bir sendikamızdır.
Sendikamızın 43. Kuruluş Yıldönümünü
kutluyor olmanın huzurunu yaşıyoruz”
dedi.
Program yapılan konuşmaların ardından 43. Yıldönümü anısına pasta kesilmesiyle son buldu
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GENEL BAŞKAN YARDIMCIMIZ ÖZDEMİR, İSTANBUL 10 NO’LU
ŞUBEMİZİN DELEGE İSTİŞARE TOPLANTISINA KATILDI
Teşkilatlanmadan Sorumlu Genel Başkan Yardımcımız Halil Özdemir, 25 Ağustos
2020 tarihinde, İstanbul 10 No’lu Şubemizin delege istişare toplantısına katıldı.
Özdemir, “İstanbul 10 No’lu Şubemizin kurulmasıyla birlikte bundan sonra
üyelerimiz ile daha yakın olacak ve sorunlara daha hızlı çözümler üreteceğiz” dedi.
bundan sonra emekçiler adına yeni bir
dönem başlayacak. İstanbul 10 No’lu
Şubemizin kurulmasıyla birlikte bundan sonra üyelerimiz ile daha yakın
olacak ve sorunlara daha hızlı çözümler
üreteceğiz” dedi.
Özdemir: “Asla İzin Vermeyeceğiz”

Teşkilatlanmadan Sorumlu Genel Başkan Yardımcımız Halil Özdemir, 25
Ağustos 2020 tarihinde, İstanbul 10
No’lu Şubemizin delege istişare toplantısına katıldı.

nel Merkez Teşkilatlanma Uzmanımız
Gökhan Demircioğlu, Marmara Bölge
Hukuk Müşavirimiz Av. Kadir Zorlu ve
İstanbul 10 No’lu Şubemizin delegeleri
katıldı.

Toplantıya Özdemir’in yanı sıra, Marmara Bölge Başkanımız Adem Bıdı,
Toplu İş Sözleşmesi Daire Başkanımız
Av. Muhammet Nurbaki Türkay, Toplu
İş Sözleşmesi Daire Uzmanlarımız Özgürcan Kumral ve Yakup Türkalp, Ge-

Düzenlenen toplantının İstanbul emek
dünyası için yeni bir dönemin başlangıcı olduğunu belirten Genel Başkan
Yardımcımız Özdemir, “İstanbul hem
dünya hem ülkemiz için önemli bir yerde. Türkiye’nin göz bebeği bir şehirde
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Geçmişten bugüne çalışma hayatında
işçiler adına olumlu gerçekleşen her
gelişmede HAK-İŞ ve HİZMET-İŞ’in imzasının olduğunu belirten Özdemir,
“Bildiğiniz gibi 2003 yılında gündemimize aldığımız taşeron işçi sorunu
5 Aralık 2017’de çıkan KHK ile kadro
alarak başarıyla sonuçlandırdık. Yaklaşık 900 bin arkadaşımızın kadro almasıyla sonuçlanan bu süreçten sonra
çalışmalarımızda hız kesmedik. Gerek
kadro kapsamı dışında kalan emekçilerin kadro alması için, gerekse kadro
alan arkadaşlarımızın hak kayıplarının
son bulması için sürekli mücadele ettik. Üstelik bunu kimseden ücret almadan devam ettirdik. Şimdi yıllarca
omuz omuza savaştığımız üyelerimiz
sendikamızdan koparılmak isteniyor.
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Buna asla izin vermeyeceğiz. Taşeron
dönemde emekçilerin selamını dahi
almaktan imtina edenler şimdi bizlere yalan söylemlerle saldırıyor ancak
bizim için fark etmez. Dün olduğu gibi
bugünde emekçiler gerçekleri görecek
bizimle beraber yola devam edecektir.
Herkes şunu iyi anlamalıdır; ne Konfederasyonumuz HAK-İŞ ne de Sendika-

mız HİZMET-İŞ emekçileri mağdur edecek hiçbir düzenlemenin içinde olmaz”
dedi.
Halil Özdemir: “HAK-İŞ Davasına Her
Zaman Sahip Çıkacağız”

Toplantının hayırlara vesile olmasını
dileyen Özdemir, “Siz kıymetli delegelerimizle birlikte olmaktan çok mutluyuz.
HİZMET-İŞ Sendikası sonuçları ne olursa

olsun emekçilerin insan onuruna yakışır
ücret ve sosyal haklar alması için sonuna kadar mücadele edecektir. HAK-İŞ
davasına her zaman sahip çıkacağız.
Sizlerin de aynı düşünceyle ve inançla
burada olduğunuzu biliyoruz. Toplantımıza gelerek bizleri onurlandıran tüm
delegelerimize teşekkürlerimi sunuyorum” şeklinde konuştu.

Genel Başkan Yardımcımız Özdemir,
Uşak Belediye Başkanı Çakın’ı Ziyaret Etti

Teşkilatlanmadan Sorumlu Genel Başkan Yardımcımız Halil Özdemir, 31
Ağustos 2020 tarihinde, Uşak Belediye
Başkanı Mehmet Çakın’ı ziyaret etti.
Özdemir’e ziyaretinde, Uşak Şube Başkanımız Recep Sorkun eşlik etti.
Ziyarette Genel Başkan Yardımcımız

Özdemir ile Uşak Belediye Başkanı Çakın üyelerimizin durumlarıyla ilgili bilgi
alışverişinde bulundu.
Özdemir’den Uşak Şubemize Ziyaret
Genel Başkan Yardımcımız Halil Özdemir, Uşak Belediye Başkanı ziyareti
sonrası Uşak Şubemizi ziyaret etti.
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Uşak Şube Başkanımız Recep Sorkun
ziyaretlerinden dolayı Genel Başkan
Yardımcımız Halil Özdemir’e teşekkür
ederken, ziyarette üyelerimizin du rumlarıyla ilgili istişarelerde bulunuldu.
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GENEL BAŞKAN YARDIMCIMIZ ÖZDEMİR, İSTANBUL 11 NO’LU
ŞUBEMİZİN DELEGE İSTİŞARE TOPLANTISINA KATILDI
Teşkilatlanmadan Sorumlu Genel Başkan Yardımcımız Halil Özdemir, 26 Ağustos 2020
tarihinde, İstanbul 11 No’lu Şubemizin delege istişare toplantısına katıldı.
Özdemir, “Bildiğiniz gibi bizleri zorlu bir dönem bekliyor. Önümüzde ki kasım ayında
değişikliğe gidilmesi düşünülen iş kolları yönetmeliği bizim toptan karşı çıktığımız bir
düzenleme. Her zaman olduğu gibi hep birlikte bu zorluğunda üstesinden
geleceğimize inanıyorum" dedi.

Hukuk Müşavirimiz Av. Kadir Zorlu ve
İstanbul 11 No’lu Şubemizin delegeleri
katıldı.

Toplantıya Özdemir’in yanı sıra, Marmara Bölge Başkanımız Adem Bıdı,
Toplu İş Sözleşmesi Daire Başkanımız
Av. Muhammet Nurbaki Türkay, Toplu

İş Sözleşmesi Daire Uzmanlarımız Özgürcan Kumral ve Yakup Türkalp, Genel Merkez Teşkilatlanma Uzmanımız
Gökhan Demircioğlu, Marmara Bölge
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Toplantıya katılım gösteren İstanbul 11
No’lu Şube Delegelerimize teşekkür
eden Özdemir, “Bildiğiniz gibi bizleri
zorlu bir dönem bekliyor. Önümüzde
ki kasım ayında değişikliğe gidilmesi
düşünülen iş kolları yönetmeliği bizim
toptan karşı çıktığımız bir düzenleme.
Her zaman olduğu gibi hep birlikte bu
zorluğunda üstesinden geleceğimize
inanıyorum. Toplantıya katılan her delegemiz katılımlarıyla bizim davamızda
yanımızda olduklarını göstermiştir. Bu
saatte ailelerinizle olmak yerine bu
toplantıya katılarak kararlılığımızı herkese bir kez daha kanıtladınız sizlere
teşekkür ediyoruz” dedi.
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üyelerimizin ve mazlumların sesi olduk.
Bu sayede onların gönüllerinde ve dualarında var olduk. Bizim davamız kutlu
dava. Bunun önünde hiçbir güç duramadı bundan sonrada duramayacak”
şeklinde konuştu.
“Sessiz Kalamayız”

Özdemir: “Bizim Davamız Kutlu
Dava”

HAK-İŞ ve HİZMET-İŞ olarak her türlü
haksızlığa karşı dimdik ayakta olduklarını belirten Özdemir, “Biz sendika olarak zorlu yollardan geçerek bu günlere
geldik. Darbeler atlattık, krizler gördük,
sendikal ötekileştirmelere maruz bıra-

kıldık ama asla yılmadık. Hiçbir zaman
suçlamalara, karalamalara, baskılara boyun eğmedik. Bundan sonra da
sosyal medyada çıkan iki-üç art niyetli
zihinlere boyun eğmeyiz. Peki, bu dik
duruşu nasıl gösterebiliyoruz? Cevap
basit: üyelerimizden aldığımız güçle.
Her konuşmamızda her eylemimizde
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Son günlerde HAK-İŞ ve HİZMET-İŞ’e
karşı yürütülen algı operasyonlarına
karşı dikkatli olunması gerektiğini belirten Halil Özdemir, “Biz her zaman
emekçilerimizin yanında olduk, onlara
karşı asla ihanet içinde olmadık. Son
günlerde Genel Başkanımız Mahmut
Arslan’ın konuşmaları üzerinden algı
yapanlara karşı uyanık olmalıyız. Biz
emekçileri etkilemek uğruna yalanlara
başvuranlardan değiliz ancak operasyonlara karşıda sessiz kalamayız. Suçlamalarla üzerimize gelemeye çalışanları
biz her zaman olduğu emekçilerimizin
adaletine teslim ediyoruz” dedi.
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GENEL BAŞKAN YARDIMCIMIZ ÖZDEMİR, İSTANBUL 12 NO’LU
ŞUBEMİZİN DELEGE İSTİŞARE TOPLANTISINA KATILDI
Özdemir, “Sendikamız HİZMET-İŞ 42 yıldır, siz değerli emekçilerin haklarını ve hukuklarını
korumak için durmaksızın mücadele ediyor. Bizleri mücadelemizde başarılı ve daim
kılan şey üyelerimizden aldığımız destek. Üyelerimizin dertleriyle dertleniyor herkesin
çözülemez olarak gördüğü sorunlarına çare olmak için gece gündüz çalışıyoruz."

Teşkilatlanmadan Sorumlu Genel Başkan Yardımcımız Halil Özdemir, 27
Ağustos 2020 tarihinde, İstanbul 12
No’lu Şubemizin delege istişare toplantısına katıldı. Toplantıya Özdemir’in
yanı sıra, Marmara Bölge Başkanımız
Adem Bıdı, Toplu İş Sözleşmesi Daire
Başkanımız Av. Muhammet Nurbaki
Türkay, Toplu İş Sözleşmesi Daire Uzmanlarımız Özgürcan Kumral ve Yakup
Türkalp, Genel Merkez Teşkilatlanma
Uzmanımız Gökhan Demircioğlu, Marmara Bölge Hukuk Müşavirimiz Av. Kadir Zorlu ve İstanbul 12 No’lu Şubemizin delegeleri katıldı.

Ülkemiz adına son günlerde güzel gelişmeler yaşandığını belirten Özdemir,
“Karadeniz de geçtiğimiz günlerde
keşfedilen doğalgaz rezervi bizleri heyecanlandırmıştır. Ülkemizin enerji alanında dışa bağımlılığının sona ermesi
adına çok önemli adım olan bu keşfin
devamının gelmesi en büyük temennimiz. Allah sebep olanlardan razı olsun”
dedi.
Özdemir: “HAK-İŞ ve HİZMET-İŞ
Olarak Sonuçlara Katlanmaya
Razıyız”

Ülkemizde her alanda sevindirici ge-
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lişmeler yaşanırken iş yaşamında istemedikleri gelişmeler yaşandığını ifade
eden Genel Başkan Yardımcımız Özdemir, “Sendikamız HİZMET-İŞ 42 yıldır, siz değerli emekçilerin haklarını ve
hukuklarını korumak için durmaksızın
mücadele ediyor. Bizleri mücadelemizde başarılı ve daim kılan şey üyelerimizden aldığımız destek. Üyelerimizin
dertleriyle dertleniyor herkesin çözülemez olarak gördüğü sorunlarına çare
olmak için gece gündüz çalışıyoruz. Ancak bunun sonuçları oluyor. Biz HAK-İŞ
ve HİZMET-İŞ olarak, emekçilerimiz için
bu sonuçlara katlanmaya razıyız. Dün
olduğu gibi bugünde davamızda kararlıyız. Bizi yolumuzdan döndürmek için
sosyal medyada yaptıkları karalamalardan daha fazlasını yapmalılar. Yapılanlar bizleri emekçiler adına daha çok şey
yapmaya itiyor. Asıl iş kolu, yardımcı iş
kolu üzerinden yaratılmak istenen kaosa karşı hep birlikte mücadele edip,
zaferle sonuçlandıracağız” dedi.
Toplantıya katılım gösteren İstanbul
12 No’lu Şube delegelerimize teşekkür
eden Özdemir, İstanbul 12 No’lu Şubemizin çalışmalarıyla emekçiler adına
büyük kazanımlar getireceğine inandıklarını ifade etti.
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TRABZON ŞUBEMİZDEN, GİRESUN AFET BÖLGESİNDE GÖREVLİ
ÜYELERİMİZE MORAL ZİYARETİ
Trabzon Şubemiz, geçtiğimiz hafta sonu
etkili olan yağışlar sonrası sel felaketi
yaşanan Giresun’da en çok etkilenen
ilçeler olan Dereli, Doğankent ve Yağlıdere’de yaraları sarmakla görevli üyelerimizi ziyaret etti.
Bölgede görev yapan Trabzon Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı TİSKİ, Ortahisar
Belediyesi, Gümüşhane Belediyesi ve
Özkürtün Belediyesi ekiplerini ziyaret
eden Trabzon Şube Yönetim Kurulu
Üyelerimiz zor günde halkımızın yanında olan üyelerimizle sohbet ederek, çalışmalar hakkında bilgi edindi.
Ziyaretlerle ilgili açıklamalarda bulunan
Trabzon Şube Başkanımız İsmail Hakkı
Kaplan, “Giresun’umuzun ve milletimizin başı sağolsun. Şehit olan askerlerimize ve hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet diliyor, yaralılara
acil şifalar diliyoruz. Giresunluların yaralarını sarmak için büyük gayretler gösteren üyelerimize Allah’tan kolaylıklar diliyoruz. Allah milletimize bir daha böyle
acılar yaşatmasın inşallah” dedi.
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ENGELLİ KOMİTEMİZDEN ANLAMLI YARDIM
Genel Merkez Engelli Komitemiz, engelli bireylerin yaşamlarını
engelsiz hale getirmek, toplumsal, sosyal ve kültürel yaşamda daha
çok yer alabilmelerini sağlayabilmek amacıyla yaptığı yardımlarına
bir yenisini daha ekledi.
HİZMET-İŞ Sendikası’nın birer neferleri
olarak engelli kardeşlerimizin dertlerine
deva olmaya çalışıyoruz. Bu yolda bizlerden desteklerini esirgemeyen başta
Genel Başkanımız Mahmut Arslan’a,
Genel Başkan Yardımcılarımıza ve büyük HİZMET-İŞ ailesine teşekkürlerimi
sunuyorum” dedi.

Genel Merkez Engelli Komitemiz, geçirdiği iş kazası sonrası yatağa bağımlı hale
gelen vatandaşımıza tekerlekli sandalye
hediye etti.
Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan
Genel Merkez Engelliler Komite Başkanımız Hanifi Karadağ, “Engelliler Komi-

tesi olarak ihtiyaç sahibi engelli vatandaşlarımızın hayatına dokunmaya çalışıyoruz. Toplumun bir parçası olan her
birey kendini engellilerin yerine koymalı
ve bu özel vatandaşlarımızın daha rahat yaşayabileceği bir dünya kurmak
ellerinden geleni yapmalıdır. Bizlerde

ANKARA 2 NO’LU ŞUBE ENGELLİ KOMİTEMİZDEN
DUYGULANDIRAN YARDIM
Ankara 2 No’lu Şube Engelli Komitemiz, Kırıkkale
MKE Fabrikası’nda çalışan üyemiz Murat Şahin’e
tekerlekli sandalye hediye etti. 21 Ağustos 2020
tarihinde gerçekleştirilen hediye teslim törenine
Ankara 2 No’lu Şube Başkanımız Recep Dere,
Ankara 2 No’lu Şube Engelli Komite Başkanımız
Tayfun Yüksel katıldı.
Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Ankara 2
No’lu Şube Engelli Komite Başkanımız Tayfun
Yüksel, “HİZMET-İŞ Sendikası olarak üyelerimizin
hem mutlu günlerinde hem acı günlerinde yanlarındayız. HAK-İŞ davasını böyle bir olgu. Bizler
sadece üyelerimizin sadece iş yaşamlarını değil,
tüm yaşantılarını iyileştirmek için varız” dedi.
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KOSOVA’DAN, Mahmut ARSLAN’A TEŞEKKÜR
Uluslararası Araştırmalar Vakfı Başkanı Ergin Kala, Kosova’da bilimsel araştırmalar
ve gençlerin bilime yönlendirilmesi amacıyla kurulan kütüphaneye HAK-İŞ ve
HİZMET-İŞ tarafından 5 bin kitabın bağışlanması dolayısıyla Genel Başkanımız
Mahmut Arslan’a bir teşekkür mektubu gönderdi.
Sendikamızın Kadın Komitesi ile Kültür
Sanat Komitesinin ortaklaşa gerçekleştirdiği kitap toplama kampanyası
kapsamında toplanan kitaplar, Kosovalı
gençlerin ve bilim insanlarının kullanımına sunulacak.
Uluslararası Araştırmalar Vakfı Başkanı
Ergin Kala, Genel Başkanımız Mahmut
Arslan’a hitaben yazdığı teşekkür mektubunda şu ifadelere yer verdi:
“Sayın Başkan, gençlerimizin inisiyatifi ve proje çalışmalarıyla “Elektronik
Kütüphane” projesi başlatmış bulunmaktayız. “Elektronik Kütüphane”
projesinin diğerlerinden farkı, kitapları elektronik ortamda yayınlamıyoruz.
Elektronik ortamda listelenmiş kitaplardan talep edilenleri kapılarına götürüp okumaları için sunuyoruz.
Kosova da Türkçe kitapların bulunduğu kütüphane eksikliği bulunmaktadır.
Bundan dolayı büyük eksiğimiz olan
Türkçe kitapların temini için kitap toplama kampanyası başlatmış bulunmaktayız. Sizlerin bu kampanyaya 5.000
adet kitap ile katılmanız projenin başarılı olmasına büyük katkı sunmuştur.
Sayın Başkan, bizi anladığınız ve destek
verdiğiniz için sizlere bir kez daha şükranlarımızı sunarız. Vakıf başkanı olarak, tüm kitapseverler adına teşekkür
eder saygılarımı sunarım.”
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KADIN KOMİTEMİZ FAS YEREL SENDİKASI KADIN KOMİTESİ
İLE VİDEOKONFERANS TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRDİ
Genel Merkez Kadın Komitemiz, 20 Haziran 2020 tarihinde Fas Yerel
Sendikası Kadın Komitesiyle video konferans toplantısı gerçekleştirdi.

“Kadın komitelerimize
çok iş düşüyor. Kadınlar
iş hayatında haksızlıklara,
mobbinglere maruz
kalıyorlar. Bu sorunlarla
mücadele edecek olan
kadın komite başkanlarımız
olması gerekiyor.

Türkiye ve Fas İş Kanunları Kapsamında
Çalışan Kadınların Hakları ve “Covid-19
Döneminde Türkiye-Fas Kadın Dayanışması konulu toplantıya Kadın Komite Başkanımız Hatice Ayhan, Fas Yerel
Sendikası Kadın Komite Başkanı Hatice
Tomoyo, Başkan Yardımcıları Sevilay Özgür Çatma, Arzu Tekin, Arzu Kahveci ve
Esma Hatun Taşpınar, Genel Denetleme
Kurulu Üyemiz Ayşe Usta, Genel Disiplin
Kurulu Üyemiz Nevin Er katıldı.

Sendika’mızın 70 bin kadın üyesi bulunduğunu hatırlatan Ayhan “Kadın
komitelerimize çok iş düşüyor. Kadınlar
iş hayatında haksızlıklara, mobbinglere
maruz kalıyorlar. Bu sorunlarla mücadele edecek olan kadın komite başkanlarımız olması gerekiyor. “HAK-İŞ ve HİZMET-İŞ’in davası Türkiye’nin davasıdır”
ve bu kutlu davada Vizyon sahibi sendikacı kadın liderler yetiştirmek için mücadelemizi sürdürüyoruz” diye konuştu.

maskeli kadın komiteler projesi hayata
geçirdik. Genel Merkez Kadın Komite
Yönetimi, Denetim ve Disiplinin Kurullarının sürekli irtibat halinde olması sağlandı” dedi.

Kadın Komitelerimize Büyük İş
Düşüyor

Pandemi sürecinde kadın komitemizin
çalışmalarını aktaran Ayhan, “Salgın
sürecinde Covid-19’ dan Korunma Yöntemleri, Sosyal Medya hesaplarımızda
sağlıkta çalışan komite başkanlarımızın
fotoğraflarının profil resmi yapılarak
onlara moral çalışması, ‘Korona Günleri
Günlükleri’ projesi.

Fas Yerel Sendikası Kadın Komite Başkanı Hatice Tomoyo, video konferans
ile gerçekleştirilen toplantının yararlı
olduğunu, Fas’ta Koronavirüs sürecinde
Fas’ta yürütülen çalışmaları ve sendikaların yürüttüğü çalışmaları ve Kadın
Komitesi olarak yaptıkları çalışmaları
aktararak, şunları kaydetti; “Dünya ola rak salgının başladığı zamandan bu yana
kadar ağır kayıplar verdik. Vefat eden
bütün kardeşlerimize Allah’tan rahmet
diliyorum, yaptığımı bu toplantı iki ülkenin kadınlarını biraz daha yakınlaşmıştır.
Bu toplantıların tekrarlanarak karşılıklı
işbirliğimizi artırmalıyız” dedi.

Koranavirüs salgınının bütün dünyayı
etkisi altına aldığını belirten Kadın Komite Başkanımız Hatice Ayhan, “Pandemi sürecinde de HİZMET-İŞ Sendikası olarak aralıksız çalıştık, çalışmaya
da devam ediyoruz. Üyelerimiz bu zor
süreçte iş hayatlarına devam ettiler ve
biliyoruz ki daha çok morale ihtiyaçları
var. COVID-19’un ruh sağlığı üzerindeki
etkisi, sendika üyelerinin ve ailelerinin
acil ihtiyaçlarını desteklemek, bu salgın
sırasında durumla daha iyi başa çıkmaya, uyum sağlamaya ve “yeni normal”
için stratejiler geliştirdik” dedi.

Aile bağlarının kuvvetlenmesini sağlamak için, kinin, öfkenin yerini affetmeyi
sağlayan, günlük tutmalarını sağlamak,
edebiyatı sevmelerini sağlamak, ifade
yeteneklerini geliştirmelerini sağlamak.
‘Virüse Karşı Maske Sosyal Sorumluluğumuzdur’ temasıyla maskesiz dolaşanlara farkındalık sağlamak amacıyla
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Kadın Komite Başkanımız Hatice Ayhan,
toplantıda Türkiye’deki Analık izni hakkı, Kısmi Süreli Çalışmanın Süresi, Şekli
ve Şartları, Analık Geçici İş Göremezlik
Ödeneği, Emzirme Ödeneği, Doğum
Borçlanması konularında bilgiler verdi.

TOPLU İŞ SÖZLEŞMELERİ

BAYBURT BELEDİYESİ İLE
ÜÇ YILLIK TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ İMZALANDI
se gönülden teşekkür ediyorum. Allah
mübarek eylesin” şeklinde konuştu.

Sendikamız ile Bayburt Belediyesi arasında üç yıllık toplu iş sözleşmesi imzalandı.
Toplu iş sözleşmesi Trabzon Şube
Başkanımız İsmail Hakkı Kaplan ile
Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci arasında imzalanırken üyelerimizin ücretlerine ve sosyal haklarına
birinci ve ikinci yıl %11, üçüncü yıl ise
%10 zam yapıldı.
Toplu iş sözleşmesi imza töreninde konuşan Trabzon Şube Başkanımız İsmail
Hakkı Kaplan; “Bizler HİZMET-İŞ Sendikası olarak Bayburt Belediyesi’ni hiçbir
zaman rakip olarak görmedik. Tam

aksine iş ortağımız olarak gördük ve
bundan sonra da öyle görmeye devam
edeceğiz. Toplu iş sözleşmesini taraflar olarak bir masa etrafında diyalogla
çözmek bizleri son derece memnun
etmiştir. Toplu iş sözleşmemizin hem
bizlere hem Bayburt Belediyesi’ne
hem de çalışanlarımıza hayırlı ve bereketli olmasını temenni ediyoruz. Sizlere de Allah ödeme kolaylığı versin. Bizim için aslolan toplu sözleşme değil,
masanın etrafında paydaş olarak görüşüp taraflarla beraber diyalog yoluyla anlaşabilmektir. En güzel sözleşme
masada yapılan toplu iş sözleşmesidir.
Ben bu vesileyle katkı sağlayan herke-

149

İmza töreninde konuşma yapan Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci ise; “İşçilerimizle ilgili böyle
bir karar alma ve onların arzu ettiği
şekilde sonuçlandırmaktan Bayburt
Belediye Başkanı olarak mutluluk duyduğumu ifade etmek istiyorum. Biz
birlikte paylaştığımız, bir aile gibi düşündüğümüz bu yapı altında Bayburt
halkına hizmet etmek için buradayız.
Bir takımımız seçilerek geliyoruz, bir
takımımız işçi olarak geliyor ama temelde aynı şeyi paylaşıyoruz. Özellikle
sendikamızla Bayburt Belediyemizin
bir uyum ve adaptasyon içerisinde anlaşma yapmasından mutluluk duyduğumu ifade etmek istiyorum. İnşallah
bundan sonraki süreçte de iyi ve gerçek manada halis duygularımızın semeresini vereceğini ve çalışmalarımızın biraz daha şevkle yürütüleceğine
inancım tamdır. Bu vesileyle aramızdaki bu akdin imzalanması aşamasıyla sizlere güzel şeylerin vesile olması
dileklerimi iletiyorum. İnşallah güzel
günlerde ve güzel çalışmalarda birlikte oluruz. Allah hayırlı etsin diyorum”
diye konuştu.
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SANCAKTEPE BELEDİYESİ İLE TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ GENEL
BAŞKAN YARDIMCIMIZ ÖZDEMİR’İN KATILIMIYLA İMZALANDI
Genel Başkan Yardımcımız Halil Özdemir, 10 Temmuz 2020 tarihinde Sendikamız
ile İstanbul/Sancaktepe Belediyesi arasında imzalanan toplu iş sözleşmesi törenine
katıldı. Özdemir, "Türkiye’de bu güzel manzaranın görülmesi çok önemli. İşçi,
işveren ve sendika birlik beraberlik içerisinde. HİZMET-İŞ olarak bizim görmek
istediğimiz manzara budur" diye konuştu.

Genel Başkan Yardımcımız Halil Özdemir, 10 Temmuz 2020 tarihinde
Sendikamız ile İstanbul/Sancaktepe
Belediyesi arasında imzalanan toplu iş
sözleşmesi törenine katıldı.
Törene Genel Başkan Yardımcımız Özdemir’in yanı sıra Sancaktepe Belediye Başkanı Av. Şeyma Döğücü, Sancaktepe Belediye Başkan Yardımcısı Av.
Ümit Şahin, Miksen Genel Sekreteri
Zekeriya Sancı, İstanbul 5 No’lu Şube

Başkanımız Mustafa Şişman ile iş yeri
sendika temsilcimiz ve üyelerimiz katıldı. İmzalanan toplu iş sözleşmesinin
hayırlara vesile olmasını dileyen Genel Başkan Yardımcımız Halil Özdemir, “Türkiye’de bu güzel manzaranın
görülmesi çok önemli. İşçi, işveren ve
sendika birlik beraberlik içerisinde.
HİZMET-İŞ olarak bizim görmek istediğimiz manzara budur. Bizim sendika olarak önceliğimiz emekçilerimizin
işinin olması, işyeri huzurunun olması,

150

maaş ve sosyal haklarını zamanında
alabiliyor olmasıdır. Bize göre güzel
bir toplu iş sözleşmesinin yapılabilmesi için karşılıklı sağduyu gereklidir.
Pandemi sürecinde bile sizler, gece
gündüz demeden belediyenize ve
halkımıza hizmet ettiniz. Sözleşmenin
emekçilerimiz için bereketli olmasını
diliyorum. Başta Sancaktepe Belediye
Başkanımız olmak üzere, sözleşmede
emeği geçen herkese teşekkürlerimi
sunuyorum. Cenab-ı Hak, aldığınız
zamları aileleriniz ile güle güle harcamayı nasip etsin” dedi.
Toplu iş sözleşmemiz hayır ve uğurlu
olsun
Toplu iş sözleşmesi imza töreninde
konuşan Sancaktepe Belediye Başkanı Av. Şeyma Döğücü ise, “HİZMET-İŞ
Sendikamız ve çalışanlarımızla toplu iş
sözleşmemizi imzaladık. Bulunduğumuz sıkıntılı sürece rağmen çalışanlarımızın ücretlerini ve sosyal haklarını
iyileştirdik. Rabbimize şükürler olsun.
Alınan ücretleri çalışanlarımız aileleriyle birlikte sağlık, sıhhat ve ağız tadıyla yesinler. Toplu iş sözleşmemiz
hayır ve uğurlu olsun” diye konuştu.
İmzalanan toplu iş sözleşmesinde konuşan İstanbul 5 No’lu Şube Başkanımız Mustafa Şişman ise, “Toplu iş
sözleşmemizin imzalamasında emeği
olan herkese teşekkürlerimi sunuyorum. Bu zor günlerde imzalanan toplu
iş sözleşmesi tüm emekçilerine hayırlı
olsun” şeklinde konuştu.
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GENEL BAŞKAN YARDIMCIMIZ ÖZDEMİR, EYÜPSULTAN
BELEDİYESİ TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ TÖRENİNE KATILDI
Genel Başkan Yardımcımız Halil Özdemir, 27 Temmuz 2020 tarihinde Sendikamız
ile İstanbul/Eyüpsultan Belediyesi arasında imzalanan toplu iş sözleşmesi imza
törenine katıldı. Özdemir, "Eyüpsultan Başkanı Başkanı Deniz Köken’e teşekkürlerimi
sunuyorum. İmzalanan toplu iş sözleşmesinin Sendikamıza, üyelerimize ve
belediyemize hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu.

Çok şükür Türkiye’de artık
toplu iş sözleşmelerinde
kavga yapılmıyor, işverene
sıkıntımızı derdimizi
anlatarak, elimizden
geldiği şekilde derdimizi
söyleyerek çalışanlarımıza,
işçilerimize zam istiyoruz.

Törene Genel Başkan Yardımcımız Halil
Özdemir’in yanı sıra Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken İstanbul 1 No’lu
Şube Başkanımız Mustafa Canpolat, iş
yeri sendika temsilcilerimiz ve Eyüpsultan Belediyesi’nde görev yapan üyelerimiz katıldı. Toplu iş sözleşmesi imza
Toplu iş sözleşmesi imza töreninde konuşan Genel Başkan Yardımcımız Halil
Özdemir, “Rabbim birlik beraberlik içe-

risinde nice toplu iş sözleşmeleri yapmayı nasip etsin. Çok şükür Türkiye’de
artık toplu iş sözleşmelerinde kavga yapılmıyor, işverene sıkıntımızı derdimizi
anlatarak, elimizden geldiği şekilde
derdimizi söyleyerek çalışanlarımıza,
işçilerimize zam istiyoruz. Tabi işçilerimizin de Sendikamıza güvenmesi
lazım. Böyle sağduyulu bir üçlü olursa
böyle masa başında güzel sözleşmeler
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çıkıyor. Eyüpsultan Başkanı Başkanı Deniz Köken’e teşekkürlerimi sunuyorum.
İmzalanan toplu iş sözleşmesinin Sendikamıza, üyelerimize ve belediyemize
hayırlı olmasını diliyorum” dedi.
İmza töreninde konuşan Eyüpsultan
Başkanı Başkanı Deniz Köken ise sözleşmenin her iki taraf içinde hayırlı
olmasını ifade ederek şu açıklamaları
yaptı: “Eyüpsultan Belediyesi 420 bin
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nüfusa hitap eden bir kurum, bu belediye hizmet edenler aynı zamanda belediyeden de hizmet alıyorlar. O yüzden
bu kurumun yaşaması lazım. Pandemi
sürecinde sıkıntılarımız oldu ama bun-

ların hepsi aşılacak. Sözleşmemiz tüm
işçilerimiz için hayırlı olsun” diye konuştu. İmza töreni sonrası Genel Başkan
Yardımcımız Halil Özdemir, Eyüpsultan
Belediye Başkanı Deniz Köken’e, çini

vazo ve çiçek takdiminde bulunurken
Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken’de, Özdemir’e Eyüpsultan’ın tasvir
edildiği minyatür tablo hediye etti.

ERZİNCAN BELEDİYESİ’NDE BAYRAM ÖNCESİ
TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ SEVİNCİ
Sendikamız ile Erzincan Belediyesi iştiraki Erzincan Akyazı Personel Ltd. Şti.
arasında bir süredir devam eden top-

lu iş sözleşmeleri görüşmeleri olumlu
sonuçlanarak imza altına alındı. Toplu
iş sözleşmesi Erzincan Şube Başkanı-

mız Harun Mutlu ile Erzincan Belediye
Başkanı Bekir Aksun arasında imzalandı. 810 üyemizi kapsayan ve 2 yıl geçerli olacak toplu iş sözleşmesi kapsamında üyelerimizin taban ücretlerine
birinci yıl ilk altı ay %6, ikinci altı ay %6,
ikinci yıl birinci altı ay %6, ikinci altı ay
%6 olmak üzere zam yapıldı.
Toplu iş sözleşmesi imza töreninde
konuşan Erzincan Şube Başkanımız
Harun Mutlu, “Toplu iş sözleşmesinde
emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Sendika olarak amacımız hem
belediyelerin hem de üyelerimizin
menfaatlerini eşit oranda korumak.
Sözleşmenin üyelerimize ve belediyemize hayırlar getirmesini temenni
ediyorum” dedi.
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ALTINDAĞ BELEDİYESİ İLE TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ GENEL
BAŞKAN VEKİLİMİZ ÖZ’ÜN KATILIMIYLA İMZALANDI
Av. Hüseyin Öz, 13 Ağustos 2020 tarihinde, Sendikamız ile Altındağ Belediyesi
arasında gerçekleşen toplu iş sözleşmesi imza törenine katıldı.
Öz, “İçinde bulunduğumuz pandemi döneminde imzaladığımız bu toplu iş
sözleşmesi, Türkiye ortalamasının üzerinde ücretlerin olduğu bir sözleşme.
Belediye Başkanımız Asım Balcı ve ekibine teşekkür ediyorum"
Önder Beker, iş yeri sendika temsilcilerimiz ve üyelerimiz katıldı.

HAK-İŞ ve HİZMET-İŞ Genel Başkan Vekili Av. Hüseyin Öz, 13 Ağustos 2020
tarihinde, Sendikamız ile Altındağ Belediyesi arasında gerçekleşen toplu iş
sözleşmesi imza törenine katıldı. İki yıl
geçerli olan sözleşme töreni Ulucanlar

Kültür ve Sanat Merkezi’nde gerçekleşti, törene HAK-İŞ ve HİZMET-İŞ Genel
Başkan Vekili Öz’ün yanı sıra, Altındağ
Belediye Başkanı Asım Balcı, Ankara
2 No’lu Şube Başkanımız Recep Dere,
Altındağ Belediyesi Başkan Yardımcısı

153

İmzalanan toplu iş sözleşmesinin üyelerimize, Altındağ Belediyesi’ne ve Sendikamıza hayırlar getirmesini temenni
eden Hüseyin Öz, “İçinde bulunduğumuz pandemi döneminde imzaladığımız bu toplu iş sözleşmesi, Türkiye
ortalamasının üzerinde ücretlerin
olduğu bir sözleşme. Belediye Başkanımız Asım Balcı ve ekibine emekçilerimize böyle bir dönemde bu ücretleri
ve sosyal hakları verdiği için teşekkür
ediyorum. Altındağlı hemşerilerimize
hizmet götürmek için gece gündüz çalışan emekçileri sevindiren bir sözleşme.
Cenab-ı Allah pandemi sürecinden çıkmayı ve bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da huzurla çalışmayı ve rızkınızı helalinden kazanmayı ve yemeyi
nasip etsin. Sözleşmemiz hayırlı uğurlu
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olsun” dedi. Bugün güzel ve anlamlı bir
günde olduklarını hatırlatan Altındağ
Belediye Başkanı Asım Balcı, “Gönlümüzden geçen emekçi kardeşlerimize
daha fazlasını vermektir. İçinde bulunduğumuz pandemi süreci tüm dünyayı
olduğu gibi bizleri de hem sağlık hem

de ekonomik olarak da etkiledi. İnşallah
sağlıklı günlerde daha iyi şartlarda daha
iyi sözleşmeleri imzalarız. Elimizdeki
imkanlar dahilindeki en iyi ücretleri verdik” diye konuştu.
Toplu iş sözleşmesi imza töreninde
konuşan Ankara 2 No’lu Şube Başka-

nımız Recep Dere ise, imzalanan toplu
iş sözleşmesi neticesinde üyelerimizin
ücretlerine, birinci yıl % 12 ikinci yıl %
9 oranında zam yapıldığını ayrıca diğer
sosyal haklarda, yemek ücretlerinde de
artışlar olduğunu kaydetti.

Altındağlı hemşerilerimize hizmet götürmek için gece gündüz çalışan
emekçileri sevindiren bir sözleşme. Cenab-ı Allah pandemi sürecinden
çıkmayı ve bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da huzurla çalışmayı ve
rızkınızı helalinden kazanmayı ve yemeyi nasip etsin.
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ESENYURT BELEDİYESİ İLE TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ
GENEL BAŞKAN VEKİLİMİZ ÖZ’ÜN KATILIMIYLA İMZALANDI
Genel Başkan Vekilimiz ve HAK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Av. Hüseyin Öz, 10
Temmuz 2020 tarihinde Sendikamız ile Esenyurt Belediyesi arasında gerçekleşen
toplu iş sözleşmesi imza törenine katıldı. Öz, “Burada imzaladığımız toplu iş
sözleşmesiyle konfederasyonumuzun ve sendikamızın sözleşmeleri masada
uzlaşma ile çözme ilkesini gerçekleştirmiş oluyoruz" diye konuştu.

Üç yıl geçerli olan ve 180 üyemizi temsilen imzalanan toplu iş sözleşmesi imza

törenine Genel Başkan Vekilimiz ve Av.
Hüseyin Öz, Esenyurt Belediye Başkanı

155

Kemal Deniz Bozkurt, İstanbul 1 No’lu
Şube Başkanımız Mustafa Canpolat, iş
yeri sendika temsilcilerimiz katıldı. HİZMET-İŞ Sendikası olarak emekçileriyle
büyük bir aile olduklarının belirten Öz,
“İmzaladığımız toplu iş sözleşmesiyle
konfederasyonumuzun ve sendikamızın sözleşmeleri masada uzlaşma ile
çözme ilkesini gerçekleştirmiş oluyoruz. Başta Belediye Başkanımız ve İstanbul 1 No’lu Şube Başkanımız olmak
üzere, sözleşmede emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.
Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz
Bozkurt, her zaman işçileri işçilerin haklarını gözettiklerini belirterek “Üç yıllık
toplu iş sözleşmemizi imzaladık. İşçilerimize, belediyemize ve Esenyurt’a hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu.
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GENEL BAŞKAN YARDIMCIMIZ YILDIZ,
YENİÇAĞa BELEDİYESİ TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ TÖRENİNE KATILDI
Genel Başkan Yardımcımız Celal Yıldız, 29 Temmuz 2020 tarihinde
Sendikamız ile Bolu/Yeniçağa Belediyesi arasında imzalanan toplu iş sözleşmesi
imza törenine katıldı. Yıldız, “Allah birlik beraberlik içerisinde nice toplu iş
sözleşmeleri yapmayı nasip etsin. Masa başında, karşılıklı anlaşarak güzel
sözleşmeler imzalanıyor" diye konuştu.
Genel Başkan Yardımcımız Celal Yıldız,
29 Temmuz 2020 tarihinde Sendikamız
ile Bolu/Yeniçağ Belediyesi arasında
imzalanan toplu iş sözleşmesi imza
törenine katıldı. Törene Genel Başkan
Yardımcımız Celal Yıldız’ın yanı sıra Yeniçağa Belediye Başkanı Recai Çağlar
Bolu İl Başkanımız Hacer Çınar, iş yeri
sendika temsilcilerimiz ve Yeniçağ Be-

lediyesi’nde görev yapan üyelerimiz
katıldı. Toplu iş sözleşmesi imza Toplu
iş sözleşmesi imza töreninde konuşan
Genel Başkan Yardımcımız Celal Yıldız,
“Allah birlik beraberlik içerisinde nice
toplu iş sözleşmeleri yapmayı nasip etsin. Masa başında, karşılıklı anlaşarak
güzel sözleşmeler imzalanıyor. Yeniçağ
Başkanı Başkanı Recai Çağlar’a bayram
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öncesi sözleşme imzalayarak emekçilerimize çifte bayram yaşattığı içinteşek kürlerimi sunuyorum. İmzalanan toplu
iş sözleşmesinin Sendikamıza, üyelerimize ve belediyemize hayırlı olmasını
diliyorum” diye konuştu.
Yeniçağa Belediye Başkanı Recai Çağlar
sözleşmenin her iki taraf içinde hayırlı
olması temennisinde bulundu.
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ÇUBUK BELEDİYESİ İLE TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ
GENEL BAŞKAN VEKİLİMİZ ÖZ’ÜN KATILIMIYLA İMZALANDI
HAK-İŞ ve HİZMET-İŞ Genel Başkan Vekili Av. Hüseyin Öz, 14 Temmuz 2020
tarihinde, Sendikamız ile Çubuk Belediyesi arasında gerçekleşen toplu iş
sözleşmesi imza törenine katıldı. Öz, “İçinde bulunduğumuz pandemi döneminde
imzaladığımız bu toplu iş sözleşmesi, bizler için durmaksızın çalışan üyelerimiz için
bir nebze olsun moral oldu" diye konuştu.
mız bu toplu iş sözleşmesi, bizler için
durmaksızın çalışan üyelerimiz için bir
nebze olsun moral oldu. Cenab-ı Allah bugüne kadar olduğu gibi bundan
sonra da huzurla çalışmayı ve rızkınızı
helalinden kazanmayı ve yemeyi nasip
etsin” dedi.

İki yıl geçerli olan ve 55 üyemizi temsilen Belediye Meclis Salonu’nda gerçekleştirilen imza törenine, HAK-İŞ ve
HİZMET-İŞ Genel Başkan Vekili Öz’ün
yanı sıra, Çubuk Belediye Başkanı Baki
Demirbaş, Ankara 2 No’lu Şube Başkanımız Recep Dere, Çubuk Belediyesi
Başkan Yardımcısı Lokman Kılıç, Toplu

iş sözleşmesi dairesi uzmanımız Tülin
Aslan ve iş yeri sendika temsilcimiz katıldı.
İmzalanan toplu iş sözleşmesinin üyelerimize, Çubuk Belediyesi’ne ve Sendikamıza hayırlar getirmesini temenni
eden Hüseyin Öz, “İçinde bulunduğumuz pandemi döneminde imzaladığı-
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Belediye olarak bir aile olduklarını
ve Çubuk halkına el birliği ile hizmet
ettiklerini kaydeden Çubuk Belediye
Başkanı Baki Demirbaş ise, ‘’Vatandaşlarımızın refahı ve huzuru için ihtiyaç
duyulan hizmetleri sunmak için gece
gündüz beraber çalışıyoruz. Yaptığımız
her faaliyette insanlara faydalı olmayı
amaçlıyoruz. Bunu yaparken emeğinizin karşılığını da almanız en doğal
hakkınızdır. Görüşmelerimiz sırasında
kurumumuzun imkanlarını gözetirken,
işçilerimizin de hakkını korumaya çalıştık. Beklentiler çok yüksek olabilir. Ancak imkanlar dahilindeki en üst limiti
verdiğimize inanıyorum’’ diye konuştu.

TOPLU İŞ SÖZLEŞMELERİ

Toplu iş sözleşmesi imza töreninde
konuşan Ankara 2 No’lu Şube Başkanımız Recep Dere ise, imzalanan toplu
iş sözleşmesi neticesinde üyelerimizin
ücretlerine, enflasyon oranının 2 puan
üzerinde zam yapılacağını kaydetti.

Öz, Çubuk Belediyesi’nde Çalışan
Üyelerimizle Bir Araya Geldi

HAK-İŞ ve HİZMET-İŞ Genel Başkan Vekili Av. Hüseyin Öz, Çubuk Belediyesi ile
imzalanan iki yıllık toplu iş sözleşmesi
imza töreni sonrası Çubuk Belediyesi
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bünyesinde çalışan üyelerimizle bir araya geldi. Üyelerimizle imzalanan toplu
iş sözleşmesine ve gündeme dair bir
süre sohbet eden HAK-İŞ ve HİZMET-İŞ
Genel Başkan Vekili Öz, üyelerimize
sohbet sonunda baklava ikram etti.

TOPLU İŞ SÖZLEŞMELERİ

İSTANBUL/ÜSKÜDAR BELEDİYESİ İLE
TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ İMZALANDI
Sendikamız ile İstanbul’a bağlı Üsküdar Belediyesi arasında yürütülen toplu iş
sözleşmesi görüşmeleri anlaşmayla sonuçlanarak toplu iş sözleşmesi imzalandı.
Şişman, "İçinden geçtiğimiz pandemi sürecinde sözleşmemiz karşılıklı anlaşmayla,
üyelerimizin ücretlerini enflasyon üzerinde bir artış sağlayarak, mevcut şartlarını
iyileştirerek imzalandı" diye konuştu.

Sendikamız ile İstanbul’a bağlı Üsküdar
Belediyesi arasında yürütülen toplu
iş sözleşmesi görüşmeleri anlaşmayla
sonuçlanarak toplu iş sözleşmesi im-

zalandı. Toplu iş sözleşmesi İstanbul 5
No’lu Şube Başkanımız Mustafa Şişman
ile Üsküdar Belediye Başkanı Av. Hilmi
Türkmen arasında imzalandı.

Toplu iş sözleşmesinin Koronavirüs
tedbirlerine uygun olarak yapıldığını
belirten İstanbul 5 No’lu Şube Başkanımız Mustafa Şişman, “İçinden geçtiğimiz pandemi sürecinde sözleşmemiz karşılıklı anlaşmayla, üyelerimizin
ücretlerini enflasyon üzerinde bir artış
sağlayarak, mevcut şartlarını iyileştirerek imzalandı. Sözleşmemizin imzalanmasında emeği geçen başta Belediye
Başkanımız Av. Hilmi Türkmen’e, MİKSEN yetkililerine ve temsilcimize teşekkürlerimi sunuyor, sözleşmemizin tüm
üyelerimize hayırlı olmasını temenni
ediyorum” dedi.

YOZGAT/YERKÖY BELEDİYESİ İLE
ÜÇ YILLIK TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ İMZALANDI

Sendikamız ile Yozgat’a bağlı Yerköy Belediyesi iştiraki Personel Şirketi ile sendikamız üyesi işçileri kapsayan üç yıl süreli toplu iş sözleşmesi imzalandı. Toplu
iş sözleşmesi Yozgat Şube Başkanımız

Ferman Zararsız ile Yerköy Belediye
Başkanı Ferhat Yılmaz arasında imzalanırken, üyelerimizin ücretlerine sosyal
haklar hariç, birinci yıl ilk altı ay %12,
ikinci altı ay ve ikinci ile üçüncü yıllarda
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memur zammı artı gerçekleşecek enflasyon farkı oranında zam yapılacak.
İmzalanan toplu iş sözleşmesiyle ilgili
açıklamalarda bulunan Yozgat Şube
Başkanımız Ferman Zararsız, “Toplu İş
Sözleşmesinin imzalanmasında emeği
geçen ve toplu iş sözleşmesi imza törenimize katılan başta Yerköy Belediye
Başkanı Ferhat Yılmaz’a, Belediye Başkan Yardımcısına, iş yeri sendika temsilcimize ve tüm emekçi kardeşlerimize
teşekkür ederim. İmzalanan toplu iş
sözleşmesi, Yerköy Belediyesine, Sendikamıza ve çalışan tüm emekçi kardeşlerimize hayırlı uğurlu olsun” dedi.
Yerköy Belediye Başkanı Ferhat Yılmaz
toplu iş sözleşmesinin hayırlara vesile
olmasını diledi.
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KÜTAHYA/GÖKLER BELEDİYESİ İLE İKİ YILLIK TOPLU İŞ
SÖZLEŞMESİ İMZALANDI
kanlığı Personellerimiz Tülin Aslan ve
Av. Abdülkerim Çevik ile iş yeri sendika
temsilcimiz katıldı.

Sendikamız ile Kütahya’ya bağlı Gökler
Belediyesi arasında bir süredir devam
eden toplu iş sözleşmesi görüşmeleri
anlaşma ile sonuçlanarak imzalandı.

Toplu iş sözleşmesi imza törenine Kütahya Şube Başkanımız Sabahattin
Ödemiş, Gökler Belediye Başkanı Yüksel Arık, Toplu İş Sözleşmesi Daire Baş-

İki yıl süreli imzalanan toplu iş sözleşmesinin 15 Haziran 2020 tarihinden
itibaren geçerli olduğunu belirten
Kütahya Şube Başkanımız Sabahattin
Ödemiş, “İmzaladığımız toplu iş sözleşmemiz, Koronavirüs salgını süresince halkımızın sağlığı için gecesini
gündüzüne katarak çalışan üyelerimize
hayırlı ve uğurlu olsun. Bu zor süreçte
belediyemizin imkanları dahilinde en
güzel zammı almaya gayret gösterdik.
Toplu iş sözleşmemizin imzalanmasında emeği geçen herkese şükranlarımı
sunuyorum” dedi.

ERZİNCAN/ÜZÜMLÜ BELEDİYESİ İLE ÜÇ YILLIK TOPLU İŞ
SÖZLEŞMESİ İMZALANDI
Sendikamız ile Erzincan’a bağlı Üzümlü Belediyesi iştiraki Cimer Elektrik Temizlik
Hizmet Nakliyat İnşaat San. ve Tic. A.Ş. Şti. arasında bir süredir devam eden toplu iş
sözleşmesi görüşmeleri olumlu sonuçlanarak imza altına alındı.
Toplu iş sözleşmesi Erzincan Şube Başkanımız Harun Mutlu ile Üzümlü Belediye Başkanı Ahmet Sazlı arasında

imzalandı. 3 yıl geçerli olacak toplu iş
sözleşmesi kapsamında üyelerimizin
taban ücretleri birinci yıl ilk altı ay brüt

130 TL’ye yükseltilirken, ikinci altıncı
ay ücretlere %5 oranında zam yapıldı.
Sözleşmenin ikinci ve üçüncü yıllarında
ise gerçekleşecek enflasyon oranı artı
%2 oranında zam yapılması konusunda
anlaşmaya varıldı.
Toplu iş sözleşmesi imza töreninde konuşan Erzincan Şube Başkanımız Harun
Mutlu, “Toplu iş sözleşmesinde emeği
geçen herkese teşekkür ediyoruz. Sendika olarak amacımız hem belediyelerin hem de üyelerimizin menfaatlerini
eşit oranda korumak. Sözleşmenin
üyelerimize ve belediyemize hayırlar
getirmesini temenni ediyorum” dedi.
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ŞANLIURFA/EYYÜBİYE BELEDİYESİ’NDE TOPLU İŞ
SÖZLEŞMESİ SEVİNCİ
Sendikamız ile Şanlıurfa’ya bağlı Eyyübiye Belediyesi arasında toplu iş sözleşmesi imzalandı.

Toplu iş sözleşmesi Şanlıurfa Şube Başkanımız Seydi Eyyüpoğlu ile Eyyübiye
Belediye Başkanı Mehmet Kuş arasında

imzalanırken, üyelerimizin ücretlerine
ve sosyal haklarına %12 oranında zam
yapıldı.
İmzalanan toplu iş sözleşmesinin üyelerimize hayırlı olmasını dileyen Şanlıurfa Şube Başkanımız Seydi Eyyüpoğlu,
“Tüm dünyayı etkisi altına alan Koronavirüs döneminde imzaladığımız bu
toplu iş sözleşmesi bir nebze olsun
emekçilerimize moral oldu. Kırmadan
dökmeden hem emekçilerimizin haklarını hem de belediyemizin imkanlarını
gözeterek anlaşmaya vardık. Toplu iş
sözleşmemizin imzalanmasında emeği
olan herkese teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.

TOKAT/ALMUS BELEDİYESİ İLE TOPLU İŞ
SÖZLEŞMESİ İMZALANDI
diye başkanımıza minnettarız. Belediye
şirket işçisi arkadaşlarımıza aldığımız
zamlar analarının ak sütü gibi helal
olsun. İşçilerimiz 2018 Nisan ayından
beri bu anı bekliyorlardı. İmzaladığımız
sözleşmeyle Kurban Bayramı öncesi arkadaşlarımıza güzel bir hediye vermiş
olduk” dedi.

Sendikamız ile Tokat’a bağlı Almus Belediyesi arasında iki buçuk yıllık toplu
iş sözleşmesi imzalandı. Toplu iş sözleşmesi Tokat Şube Başkanımız Resul
Demir ile Almus Belediye Başkanı Bekir
Özer arasında imzalanırken, üyelerimizin ücretlerine memur maaşlarına

gelecek zam ve enflasyon farkı oranında zam yapıldı. İmzalanan toplu iş
sözleşmesinin hayırlara vesile olmasını
dileyen Tokat Şube Başkanımız Resul
Demir, “Ülkemizin geçirdiği bu zor günlerde, çalışanlarının alın teri ve emeğini
güzel bir sözleşme ile taçlandıran bele-
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İmza töreninde konuşan Almus Belediye Başkanı Bekir Özer ise; “İmzalanan
toplu iş sözleşmemizin hayırlı olmasını
diliyorum. Belediyemizin kısıtlı imkanlarına rağmen emeğe saygılı bir belediyecilik anlayışı içinde emekçilerimizin
alın terini yerde bırakmadık. Bizim temel amacımız çalışanlarımıza insanca
yaşama hakkını verecek sosyal ve ekonomik şartları sağlamak. Bunu da yaptığımız bu sözleşme ile gerçekleştirdik.
Belediyemize yakışan örnek bir sözleşme yaptık” şeklinde konuştu.
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TOKAT/ZİLE BELEDİYESİ’NDE ÜYELERİMİZİ
SEVİNDİREN SÖZLEŞME
Sendikamız ile Tokat’a bağlı Zile Belediyesi arasında iki yıllık toplu iş sözleşmesi imzalandı. Toplu iş sözleşmesi Tokat

Şube Başkanımız Resul Demir ile Zile
Belediye Başkanı Şükrü Kargın arasında
imzalandı.

İmzalanan toplu iş sözleşmesine göre
üyelerimizin ücretlerine ve sosyal haklarına birinci yıl ilk altı ay %20, ikinci,
üçüncü ve dördüncü altı aylarda da ayrı
ayrı %10 zam yapıldı.
Toplu iş sözleşmesi ile ilgili açıklamalarda bulunan Tokat Şube Başkanımız
Resul Demir, “Toplu iş sözleşmemizin
imzalanmasında emeği olan başta Zile
Belediye Başkanımız Şükrü Sargın’a ve
ekibine, iş yeri sendika temsilcime teşekkürlerimi sunuyorum. Bayram öncesi işçi arkadaşlarımızı sevindirmek
bizler için büyük mutluluk” dedi.
Zile Belediye Başkanı Şükrü Sargın ise
imzalanan toplu iş sözleşmesinin hayırlı olmasını temenni etti.

KARAMAN/AKÇAŞEHİR BELEDİYESİ İLE TOPLU İŞ
SÖZLEŞMESİ İMZALANDI
Sendikamız ile Karaman’a bağlı Akçaşehir Belediyesi arasında bir süredir
devam eden toplu iş sözleşmesi görüşmeleri anlaşma ile sonuçlandı. Toplu iş
sözleşmesi Karaman Şube Başkan Yardımcımız Mehmet Tayyar Alkan ile Akçaşehir Belediye Başkanı Hikmet Yirşen
arasında imzalanırken, üyelerimizin
yevmiyeleri ilk altı ay 175 TL’ye, ikinci
altı ay ise 185 TL’ye yükseltildi.
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KIRŞEHİR/ÇİÇEKDAĞI BELEDİYESİ İLE İKİ YILLIK TOPLU İŞ
SÖZLEŞMESİ İMZALANDI
Sendikamız ile Kırşehir’e bağlı Çiçekdağı Belediyesi Limited Şirketi arasında
bir süredir devam eden toplu iş sözleşmesi görüşmeleri anlaşma ile sonuçlanarak imzalandı. Toplu iş sözleşmesi
imza törenine Yozgat Şube Başkanımız
Ferman Zararsız, Çiçekdağı Belediye
Başkanı Hasan Hakanoğlu ve üyelerimiz katıldı. İmzalanan toplu iş sözleşmesi kapsamında üyelerimizin ücretlerine sosyal haklar hariç birinci yıl ilk altı
ay %10, ikinci altı ay %5, ikinci yıl birinci
ve ikinci altı aylarda %5’er zam yapıldı.

YALOVA/ÇİFTLİKKÖY BELEDİYESİ İLE TOPLU İŞ
SÖZLEŞMESİ İMZALANDI

Sendikamız ile Yalova’ya bağlı Çiftlikköy
Belediyesi iştiraki Zirvekent A.Ş. arasında bir süredir devam toplu iş sözleşmesi
görüşmeleri olumlu sonuçlanarak imzalandı. Toplu iş sözleşmesi Bursa Şube
Başkanımız Mustafa Yavuz, Çiftlikköy
Belediye Başkanı Ali Murat Silpagar ve

Çiftlikköy Belediyesi bünyesinde çalışan üyelerimizin katılımıyla imzalandı. Bir buçuk yıl geçerli olacak toplu iş
sözleşmesi kapsamında üyelerimizin
ücretlerinde ve sosyal haklarında iyileştirmelere gidildi. Sözleşme kapsamında
ayrıca üyelerimize daha önce sahip ol-
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madıkları koku primi, sorumluluk primi,
izin yardımı ve giyim yardımı gibi yeni
haklar verildi. İmza töreninde konuşan
Bursa Şube Başkanımız Mustafa Yavuz,
“Maddi ve manevi anlamda ölçülmesi
en zor ve en hassas değer hiç şüphesiz
alın teridir. Benim işçimin yüzü gülerse
Çiftlikköy halkının yüzü güler. Benim işçim huzurlu ve mutlu olursa Çiftlikköy
huzurlu ve mutlu olur diyerek üyelerimizin yüzünü güldüren belediye başkanımız Ali Murat Silpagar’a yönetimimiz
ve üyelerimiz adına teşekkür ediyoruz”
dedi. Çiftlikköy Belediye Başkanı Ali Murat Silpagar ise yaptığı konuşmada, “Biz
bir aileyiz, inşallah bu yaptığımız sözleşme işçi kardeşlerim için hayırlı uğurlu
olur. Allah bizleri utandırmasın” ifadelerine yer verdi.
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ÇANKIRI/ORTA BELEDİYESİ İLE TOPLU İŞ
SÖZLEŞMESİ İMZALANDI
Sendikamız ile Çankırı’ya bağlı Orta
Belediyesi arasında üç yıllık toplu iş
sözleşmesi imzalandı. Toplu iş sözleşmesi Ankara 4 No’lu Şube Başkanımız
Yusuf Güler ile Orta Belediye Başkanı
Bayram Yavuz Onay arasında imzalanırken, üyelerimizin ücretlerine her yıl
için yüzde 10 oranında zam yapıldı.
İmzalanan toplu iş sözleşmesinin hayırlara vesile olmasını dileyen Ankara
4 No’lu Şube Başkanımız Yusuf Güler,
“Ülkemizin geçirdiği bu zor günlerde,
çalışanlarının alın teri ve emeğini güzel
bir sözleşme ile taçlandıran belediye
başkanımıza teşekkür ediyoruz. Kurban Bayramı öncesi arkadaşlarımıza
güzel bir hediye vermiş olduk” dedi.

NEVŞEHİR/ÇALIŞ BELEDİYESİ İLE ÜÇ YILLIK TOPLU İŞ
SÖZLEŞMESİ İMZALANDI
Başkanı Kazım arasında imzalanırken,
üyelerimizin ücretlerine ve sosyal haklarına birinci yıl %15, ikinci ve üçüncü
yılda ise gerçekleşecek enflasyon zammı artı üç oranında zam yapılacak.
İmza töreninde konuşan Kayseri Şube
Başkanımız Serhat Çelik, “Belediye
başkanıma ve müdürlerime bizlere kolaylık sağladıklarından dolayı teşekkür
ediyorum. İmza altına aldığımız sözleşmemizin belediyemize ve üyelerimize
hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Sendikamız ile Nevşehir’e bağlı Çalış
Belediyesi arasında bir süredir yürütülen toplu iş sözleşme görüşmeleri an-

laşma ile sonuçlanarak imza altına alındı. Toplu iş sözleşmesi Kayseri İl Başkanımız Serhat Çelik ile Çalış Belediye

164

Çalış Belediye Başkanı Kazım ise, “Belediyemizin imkanları nispetinde çalışan
arkadaşlarımıza en iyi zammı verdik.
Çalış kasabamızın güzelleşmesinde
emeği geçen tüm arkadaşlarımız aldıkları zammı aileleriyle birlikte güle güle
harcasınlar. Toplu iş sözleşmemiz her
iki tarafa da hayırlı olması temenni ediyorum” şeklinde konuştu.
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YOZGAT/ÇEKEREK BELEDİYESİ’NDE ÇALIŞAN
ÜYELERİMİZE REKOR ZAM

Sendikamız ile Yozgat’a bağlı Çekerek
Belediyesi iştiraki Personel Ltd. Şti. arasın bir süredir devam eden toplu iş sözleşmesi görüşmeleri anlaşma ile sonuçlanarak imzalandı. Toplu iş sözleşmesi
imza törenine Yozgat Şube Başkanımız
Ferman Zararsız, Çekerek Belediye Başkanı Eyyüp Çakır ve iş yeri sendika temsilcimiz katıldı.
Üç yıl süreli olarak imzalanan toplu iş
sözleşmesine göre üyelerimizin ücretlerine sosyal haklar hariç birinci yıl ilk
altı ay %40, ikinci altı ay enflasyon farkı

artı %6, ikinci ve üçüncü yıllarda da altı
aylık dönemlerde ayrı ayrı enflasyon
farkı artı %6 oranında zam yapılacak.
Çekerek Belediye Başkanına verdiği
zamlardan ötürü teşekkür eden Yozgat
Şube Başkanımız Ferman Zararsız, “Eyyüp Çakır’ın belediyemizin tüm imkânlarını zorlayarak emekçi kardeşlerimizin
ücretlerine ilk altı ay için %40 zam yapması, bizi ve tüm çalışan emekçi kardeşlerimizi çok mutlu etmiştir. Sayın
belediye başkanımızı şahsım ve tüm
emekçi kardeşlerimiz adına teşekkür

ediyorum. Toplu iş sözleşmesinin imzalanmasında emeği geçen başta, Çekerek Belediye Başkanımız Eyyüp Çakır’a, Belediye Başkan Vekili Yusuf Turgut’a, Mali Hizmetler Müdürü Mustafa
Ünal’a, Mali Hizmetler Müdür Vekili
Zeki Ertürk’e ve İşyeri Sendika Temsilcimiz Nurettin Öcal’a, Sendikamız şah sım, yönetim kurulumuz ve tüm emekçi
kardeşlerimiz adına teşekkür ederim.
İmzalanan toplu iş sözleşmesi, Çekerek Belediyesine, sendikamıza ve tüm
emekçi, kardeşlerimize hayırlı uğurlu
olsun” dedi. Toplu iş sözleşmesi imza
töreninde konuşan Çekerek Belediye
Başkanı Eyyüp Çakır ise, “Çalışan işçiler
bizim mesai arkadaşlarımız yol arkadaşlarımız. Gönül isterdi ki daha fazlasını
verelim ama belediyemizin imkânları
doğrultusunda elimizden gelen en iyi
zammı yaptık. Çok düşündük hesap ettik, kadrolu, memur ve şirket işçilerimiz
arasında ücret dengesini sağlamak için,
bu işçilerimizi enflasyona ezdirmemek
için elimizden gelen en yüksek zammı
yaptık” şeklinde konuştu.

ERZURUM/HINIS BELEDİYESİ İLE ÜÇ YILLIK TOPLU İŞ
SÖZLEŞMESİ İMZALANDI
Sendikamız ile Erzurum’a bağlı Hınıs Belediyesi arasında üç yıllık toplu iş sözleşmesi
imzalandı. Toplu iş sözleşmesi Muş Şube
Başkanımız Yaşar Kalır ile Hınıs Belediye Başkanı Erdoğan Eren arasında imzalandı. Toplu
iş sözleşmesi imza töreninde konuşan Muş
Şube Başkanımız Yaşar Kalır, “Yaklaşık 3 aydır devam eden toplu iş sözleşmesi görüşmelerimiz bugün üç yıllık olarak imza altına
alındı. Belediye Başkanımıza teşekkür ederiz. Tüm çalışanlarımıza hayırlı olsun” dedi.
Hınıs Belediye Başkanı Erdoğan Eren ise toplu iş sözleşmesinin belediye bünyesinde çalışan emekçilere hayırlı olsun dedi.
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GAZİANTEP/ŞEHİTKAMİL BELEDİYESİ İLE TOPLU İŞ
SÖZLEŞMESİ İMZALANDI
Sendikamız ile Gaziantep’e bağlı Şehitkamil Belediyesi iştiraki Şekabel Gıda ve Tic. A.Ş.
arasında bir süredir devam toplu iş sözleşmesi görüşmeleri anlaşma ile sonuçlanarak
imza altına alındı. Tanrıöver, “Üyelerimizden aldığımız bu gücün yanında Sayın Genel
Başkanımız Mahmut Arslan’dan ve Sayın Belediye Başkanımız Rıdvan Fadıloğlu’nun
desteği ile bugün önemli bir sözleşmeye imza attık" diye konuştu.

Sendikamız ile Gaziantep’e bağlı Şehitkamil Belediyesi iştiraki Şekabel Gıda
ve Tic. A.Ş. arasında bir süredir devam
toplu iş sözleşmesi görüşmeleri anlaşma ile sonuçlanarak imza altına alındı.

geleni yaptık ve yapmaya da devam
edeceğiz. HAK-İŞ ve HİZMET-İŞ olarak,
Gaziantep’in en büyük sivil toplum kuruluşlarından birisiyiz ve kentte önemli
bir gücü temsil etmekteyiz.

Toplu iş sözleşmesi Gaziantep Şube
Başkanımız Halil İbrahim Tanrıöver ile
Şehit Kamil Belediye Başkanı Rıdvan
Fadıloğlu arasında imzalanırken, sözleşme kapsamında üyelerimizin ücretlerinde ve sosyal haklarında iyileştirmeler yapıldı. Sözleşme kapsamında
üyelerimize 1.750 TL bayram avansı ve
250 TL toplu iş sözleşme avansı yatırılacak.

Çalışanına önem ve değer veren kurumların başarısının da arttığından yola
çıkarak, Belediye Başkanımızın Başkanlığı sürecinde biz emekçilere verdiği
değer ve gösterdiği samimiyetin Şehitkamil Belediyemizin başarısına ve Gaziantep’imizin yükselişine sağladığı katkı
ortadadır. HAK-İŞ Konfederasyonu ve
HİZMET-İŞ Sendikası olarak Şehitkamil
Belediye Başkanımızın yanında olduğumuzu özellikle belirtmek istiyor, daha
güçlü bir Türkiye için hem sendikamıza
hem emekçilerimize hem de işverenlerimize önemli görevler düşmektedir.
Birlik ve beraberlik içerisinde her şeyi
başarabileceğimize inanıyorum” dedi.

Toplu iş sözleşmesinin hayırlara vesile
olması dileyen Gaziantep Şube Başkanımız Halil İbrahim Tanrıöver, “Üyelerimizden aldığımız bu gücün yanında
Sayın Genel Başkanımız Mahmut Arslan’dan ve Sayın Belediye Başkanımız
Rıdvan Fadıloğlu’nun desteği ile bugün
önemli bir sözleşmeye imza attık. Sen dika olarak üyelerimiz için elimizden

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu ise, “Toplu iş sözleşmesiyle ilgili
görüşmelerde, göstermiş oldukları has166

sasiyet için Gaziantep Şube Başkanımız
Halil İbrahim Tanrıöver ve ekibine teşekkür ediyorum. Bizim imzaladığımız
sözleşmenin üzerinde işveren yazıyor
olabilir ama biz, kardeşlik hukuku içerisinde hep birlikte milletimize hizmet
etmeye gayret gösteriyoruz. Amacımız,
bu millete hizmet ederken hizmet kalitesini yukarıya çıkarabilmek. Bu işi bir
başımıza yapmamız mümkün değil, bu
bir ekip işidir. Ekibin en alt kademesinden en üst kademesine kadar hizmet
veren, emek veren tüm arkadaşlarıma
yürekten teşekkür ediyorum. Emeği
geçen tüm ekip arkadaşlarıma, Sendika
Şube Başkanımızın şahsında tüm Yönetim Kurulu Üyelerine ve temsilcilerine
ayrı ayrı teşekkür ediyorum.
İşçilere Müjdeli Haber

İnşallah hayırlı bir dönem olur. Gönlümüz istiyor ki çalışan kardeşlerimize
daha iyi şartlarda daha iyi imkan sunalım. İnşallah ülkenin ekonomisiyle
birlikte bu şartları daha da ileriye taşıyacağız. Tabi bu imzayı bayram öncesi
atmanın da haklı gururunu yaşıyoruz.
Sağ olsunlar arkadaşlarımız, gece gündüz demeden her gün bir araya geldiler, bu çalışmada emek verdiler. Biz de
Kurban Bayramı öncesi kardeşlerimize
müjde verelim dedik.
İnşallah teknik olarak bizim hak edişleri
bir kalemde ödeme imkanımız yok ama
en azından avans olarak çalışan kardeşlerimize, bayram öncesi ödeme yapacağız. Bayramdan sonrada mevcut sosyal haklarıyla kalan maaşları ödenmiş
olacak. Hayırlı ve uğurlu olsun. Emeği
geçenlere tekrar teşekkür ediyorum”
şeklinde konuştu.
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GENEL BAŞKAN VEKİLİMİZ ÖZ, ÜMRANİYE BELEDİYESİ İLE
İMZALANAN TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİNE KATILDI
Genel Başkan Vekilimiz ve HAK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Av. Hüseyin Öz,
Sendikamız ile Ümraniye Belediyesi şirketi Personel A.Ş. arasında imzalanan toplu iş
sözleşmesi törenine katıldı.
mız için canla başla çalışan üyelerimiz
adına imzaladığımız toplu iş sözleşmesi
bir nebze olsun moral oldu. Ümraniye
Belediye Başkanımız İsmet Yıldırım’ın
bu zor ekonomik şartlara rağmen taleplerimizi önemli oranda karşılayarak
çalışanlarımızı mağdur etmemesi bizim
için çok önemlidir. Kaynaklarının azamisini belediye çalışanlarıyla paylaşan
belediye başkanı ve ekibini tebrik ediyorum” dedi.

Toplu iş sözleşmesine Genel Başkan
Vekilimiz Öz’ün yanı sıra Ümraniye
Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, İstanbul 5 No’lu Şube Başkanımız Mustafa
Şişman, Ümraniye Belediye Başkan
Yardımcısı ve MİKSEN Yönetim Kurulu
Başkanı Mesut Özdemir, Ümraniye Belediyesi Personel A.Ş. Genel Müdürü
Ayşe Yanık ve Ümraniye Belediyesi’nde

çalışan üyelerimiz katıldı. İki yıllık olarak imzalanan toplu iş sözleşmesi ile
ücretler, yevmiyeler, sosyal kalemler
ve ikramiyelerde günümüz ekonomik
şartlarına uygun olarak önemli oranda artışlar sağlandı. İmzalanan toplu iş
sözleşmesinin üyelerimize hayırlı olmasını dileyen Genel Başkan Vekilimiz Av.
Hüseyin Öz, “Salgın döneminde halkı-

Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım da, “Belediyemizin şartlarını zorlayarak üyelerimize en iyi zammı vermeye çalıştık. İmzalan toplu iş sözleşmesi
belediyemize ve çalışanlarımıza hayırlı
olsun” dedi.
İstanbul 5 No’lu Şube Başkanımız Mustafa Şişman ise; Toplu iş sözleşmesinin
hazırlanmasında ve imzalanmasında
emeği geçen başta Belediye Başkanı
olmak üzere, Genel Başkan Yardımcılarımıza, MİKSEN yöneticilerine ve işyeri
temsilcilerimize teşekkür etti.

ANKARA/AYAŞ BELEDİYESİ’NDE toplu İş sözleşmesİ SEVİNCİ
dığı törende imzalanırken, üyelerimizin
taban ücretlerine ve sosyal haklarına
toplamda 1000 TL zam yapıldı. İmzalanan toplu iş sözleşmesinin hayırlara
vesile olmasını dileyen Ankara 7 No’lu
Şube Başkanımız Mustafa Genç, “İçinde bulunduğumuz pandemi sürecinde,
çalışanlarının alın teri ve emeğini güzel
bir sözleşme ile taçlandırdık. Belediye
başkanımıza ve belediye yöneticilerine
teşekkür ediyoruz.” dedi.
Sendikamız ile Ankara’ya bağlı Ayaş
Belediyesi Personel Ltd. Şti. arasında
iki yıllık toplu iş sözleşmesi imzalandı.
Toplu iş sözleşmesi Ankara 7 No’lu Şube

Başkanımız Mustafa genç, Ayaş Belediye Başkanı Burhan Demirbaş, Ankara 2
No’lu Recep Dere, şube temsilcilerimiz
Oğuz Kaya ve Muharrem Yıldız’ın katıl-
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Ayaş Belediye Burhan Demirbaş ise
imzalanan toplu iş sözleşmesinin tüm
çalışanlara hayırlar getirmesini temennisinde bulundu.
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KAĞITHANE BELEDİYESİ İLE TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ
GENEL BAŞKAN YARDIMCIMIZ ÖZDEMİR’İN KATILIMIYLA İMZALANDI
Teşkilatlanmadan Sorumlu Genel Başkan Yardımcımız Halil Özdemir, Sendikamız
ile İstanbul’a bağlı Kağıthane Belediyesi arasında gerçekleşen toplu iş sözleşmesi
imza törenine katıldı.
zam alıp iş yerinde çatışma yaratırsanız
alınan yüksek zam hiçbir şey ifade etmez” dedi.

Teşkilatlanmadan Sorumlu Genel Başkan Yardımcımız Halil Özdemir, 2 Ekim
2020 tarihinde, Sendikamız ile İstanbul’a bağlı Kağıthane Belediyesi arasında gerçekleşen toplu iş sözleşmesi imza
törenine katıldı.
İmzalanan toplu iş sözleşmesi törenine
Özdemir’in yanı sıra Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, İstanbul 1
No’lu Şube Başkanımız Mustafa Canpolat, Genel Merkez Teşkilatlanma Uzmanımız Gökhan Demircioğlu, Teşkilatlanma Daire Başkanımız Aytekin Koç ve Kağıthane Belediyesi yöneticileri katıldı.
Toplu iş sözleşmesinin hayırlara vesile
olmasını dileyen Genel Başkan Yardımcımız Halil Özdemir, “Yaklaşık yarım milyon vatandaşımızın yaşadığı Kağıthane
Belediyesi ile imzalanan toplu iş sözleşmemiz, karşılıklı anlayış ve hoşgörü içerisinde imzalanmıştır. HİZMET-İŞ Sendikası olarak ücret zamlarının yanında iş
barışını da koruyan toplu iş sözleşmelerine imza atmayı amaçlıyoruz. Gönül
isterdi ki Kağıthaneliler için emek veren
işçi kardeşlerimizin de katıldığı büyük
bir törenle toplu iş sözleşmemizi imzalayalım. Ancak içinde olduğumuz salgın
dönemi bu arzumuzu şimdilik imkansız

kılıyor ama emekçilerimizin kalplerinin
bizlerle birlikte olduğunu biliyoruz”
dedi.
Toplu İş Sözleşmesi İmzalanırken Üç
Önemli Kriter
Toplu iş sözleşmeleri imzalanırken üç
önemli kriter olduğunu belirten Genel
Başkan Yardımcımız Özdemir, “Birincisi, imzaladığımız toplu iş sözleşmesinin
hükümlerinin tamamının zamanında
ve eksiksiz uygulanması. İkincisi, toplu
iş sözleşmesinin imzalanmasıyla elde
edeceğimiz ücretlerimizin zamanında
ödenmesi. Üçüncüsü, belki en önemlisi
iş yerinde iş barışının sağlanmasıdır. Bu
üç kriter olmazsa ne kadar zam alırsanız hiçbir şey ifade etmez. %50 zam alıp
bunu zamanında ödetemezseniz, %50
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Sendikacılığı bir düşüncenin aracı olarak görmediklerini söyleyen Özdemir,
“Biz HAK-İŞ ve HİZMET-İŞ olarak hiçbir
zaman olduğumuz yerle övünmedik.
Bizim amacımız örgütsüz 12 milyon işçi
kardeşimizi sendikalı yapmak. Bunun
için iş kolu denilen sınırlandırmaları
asla kabul etmedik, etmeyeceğiz. Ülkemizdeki ve bölgemizdeki tüm mazlumlara karşı sorumluyuz. HAK-İŞ davasını
bunu gerektirir. Bunun dışında kalan bireyler ve düşünceler elbet bir gün yok
olacaktır. Toplu iş sözleşmemizin emekçilerimize, sendikamıza ve belediyemize hayırlı olmasını diliyorum” şeklinde
konuştu.
Genel Başkan Yardımcımız Halil Özdemir’e ve Kağıthane Belediye Başkanı
Mevlüt Öztekin’e katkılarında dolayı teşekkür eden İstanbul 1 No’lu Şube Başkanımız Mustafa Canpolat, “2 yıl süreli
olarak imzalanan toplu iş sözleşmemiz
kapsamında üyelerimizin ücretlerine
birinci yıl %13, ikinci yıl ise gerçekleşecek enflasyon oranında zam yapılacak.
Sözleşme kapsamında ayrıca sosyal
haklarda iyileştirmelere gidildi. Hayırlı
ve uğurlu olsun” dedi.
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İSTANBUL/FATİH BELEDİYESİ İLE TOPLU İŞ
SÖZLEŞMESİ İMZALANDI

Sendikamız ile İstanbul’a bağlı Fatih
Belediyesi arasında 1.750 üyemizi kapsayan toplu iş sözleşmesi görüşmeleri
anlaşma ile sonuçlanarak imzalandı.
Toplu iş sözleşmesi İstanbul 7 No’lu

Şube Başkanımız Nizamettin Yurul ile
Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün
Turan arasında imzalanırken üyelerimizin ücretlerinde ve sosyal haklarında
iyileştirmeler yapıldı. Fatih Belediyesi ile

imzalanan toplu iş sözleşmesi imza töreninde konuşan İstanbul 7 No’lu Şube
Başkanımız Nizamettin Yurul, “Yaklaşık
on aydır yürütmekte olduğumuz toplu
sözleşme müzakerelerinde bugün itibariyle bin 750 çalışanımızı ilgilendiren
bir toplu iş sözleşmesine imza atıyoruz.
Tüm çalışanlarımız ve üyelerimiz için
hayırlı uğurlu olsun” dedi Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan ise,
“KHK ile kadroya geçen çalışanlarımızın
sözleşme görüşmeleri uzun zamandır
devam ediyordu. Son ay pandemi süreci girdi. Sendika temsilcileri, işveren
sendika temsilcimiz ve Fatih Belediyesi
olarak biz de bu dönemde görüşmeler
düzenledik. Gönlümüz daha çok şeyler
arzu ederdi ama ekonomik koşulları da
göz önüne alarak, en alt düzeydeki işçi
arkadaşlarımızın daha yüksek zam aldığı
bir formülle anlaşmaya vardık” dedi.

YOZGAT/SARIKAYA BELEDİYESİ İLE ÜÇ YILLIK TOPLU İŞ
SÖZLEŞMESİ İMZALANDI
Sendikamız ile Yozgat’a bağlı Sarıkaya
Belediyesi iştiraki SARBEL İnşaat Taahhüt Eğitim Hizmetleri Turizm Taşımacılık Personel LTD. ŞTİ arasında üç yıllık
toplu iş sözleşmesi imzalandı. Toplu
iş sözleşmesi Yozgat Şube Başkanımız
Ferman Zararsız ve Sarıkaya Belediye
Başkanı Av. Ömer Açıkel arasında imzalandı. 696 sayılı KHK ile kadro alan
üyelerimizi kapsayan sözleşme kapsamında üyelerimizin ücretlerine sosyal
haklar hariç; birinci yıl ilk altı ay %20,
ikinci altı ay %5 enflasyon farkı oranında zam yapılırken, ikinci ve üçüncü yıllarda da altı aylık dönemlerde %6 enflasyon farkı oranında zam yapılacak.
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VAN/BAŞKALE BELEDİYESİ İLE ÜÇ YILLIK
TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ İMZALANDI

Sendikamız ile Van’a bağlı Başkale Belediyesi ile üç yıllık toplu iş sözleşmesi
imzalandı.

Toplu iş sözleşmesi Van Şube Başkanımız Abdullah Efeoğlu ile Başkale
Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili

Asım Solak arasında imzalandı. Toplu
iş sözleşmesinin hayırlı olmasını dileyen Van Şube Başkanımız Abdullah
Efeoğlu, “Bugün imzaladığımız toplu
iş sözleşmesi yıllardır süregelen işçiler
arasında ki maaş farklarının eşitlendiği
bir sözleşme oldu. Yapılan görüşmeler neticesinde Belediye yetkililerinin
de katkılarıyla ücret farkları ortadan
kalkmıştır. Görevi hem halka hizmet
hem de işçisinin hakkını teslim eden
bir anlayışta olan ve üyelerimizi memnun eden bir sözleşmeye imza atarak,
belediyede ki işçi ve emekçileri mutlu
eden Kaymakam ve Belediye Başkan
Vekili sayın Asım Solak başta olmak
üzere tüm Başkale Belediyesi’nin tüm
yetkililerine üyelerimiz adına teşekkür
ediyorum” dedi.

AFYONKARAHİSAR/ŞUHUT BELEDİYESİ İLE
İKİ YILLIK TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ İMZALANDI
Başkanı Recep Bozkurt arasında imzalanırken, üyelerimizin ücretlerinde
ve sosyal haklarında iyileştirmeler yapıldı. İmzalanan toplu iş sözleşmesiyle ilgili değerlendirmelerde bulunan
Afyonkarahisar İl Başkanımız İbrahim
Gürbüz, “Toplu iş sözleşmemiz Şuhut
Belediyesi bünyesinde çalışan üyelerimize, belediyemize ve Sendikamıza
hayırlı ve uğurlu olsun. Sözleşmenin
imzalanmasında emeği olan başta Şuhut Belediye Başkanımız Recep Bozkurt’a ve ekibine teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.

Sendikamız ile Afyonkarahisar’a bağlı
Şuhut Belediyesi iştiraki Bel-Taş Taşımacılık Şirketi arasında iki yıllık toplu

iş sözleşmesi imzalandı. Toplu iş sözleşmesi Afyonkarahisar İl Başkanımız
İbrahim Gürbüz ile Şuhut Belediye
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İSTANBUL/PENDİK BELEDİYESİ İLE
İKİ YILLIK TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ İMZALANDI
Sendikamız ile İstanbul’a bağlı Pendik
Belediyesi arasında iki yıllık toplu iş
sözleşmesi imzalandı. Toplu iş sözleşmesi İstanbul 5 No’lu Şube Başkanımız
Mustafa Şişman ile Pendik Belediye
Başkanı Ahmet Cin arasında imzalanırken, üyelerimizin ücretlerinde ve sosyal haklarında iyileştirmelere gidildi.
Toplu iş sözleşmesiyle ilgili açıklamalarda bulunan İstanbul 5 No’lu Şube
Başkanımız Mustafa Şişman, “Sözleşmemizden doğan kazanımlar çalışanlarımıza ve ailelerine hayırlı olsun. Cenab-ı Allah alınan zamları sağlık afiyet
içinde yedirmek nasip etsin. Toplu iş
sözleşmesinin imzalanmasında emeği
olan herkese teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.

VAN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BELVAN A.Ş. İLE
TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ İMZALANDI

Sendikamız ile Van Büyükşehir Belediyesi iştiraki BELVAN A.Ş. arasında
bir süredir devam eden toplu iş sözleşmeleri anlaşma ile sonuçlanarak
imzalandı. Toplu iş sözleşmesi Van
Şube Başkanımız Abdullah Efeoğlu ile
Van Valisi ve Van Büyükşehir Belediye
Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez

arasında imzalandı. 1 buçuk yıl geçerli
olacak toplu iş sözleşmesi kapsamında
üyelerimizin taban yevmiyeleri artırılırken ayrıca %13 zam yapıldı.
Toplu iş sözleşmesinin hayırlara vesile
olmasını dileyen Van Şube Başkanımız
Abdullah Efeoğlu, “Bin 600 kişiyi ilgilendiren bu sözleşme haksızlığın da
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önüne geçti. Maaşlarda çok büyük
adaletsizlik vardı. Aynı işi yapıp farklı
maaş alan işçilerimiz vardı. 21 değişik
yevmiye bu sözleşme ile 9 farklı yevmiyeye düşürüldü. Haksızlığın önüne
geçildi. Bin 600 işçimizin maaşları konusunda ön ayak olduğu için Sayın Valimizden Allah razı olsun’’ ifadelerini
kullandı. Van Valisi ve Van Büyükşehir
Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin
Bilmez ise, “Biz bir aileyiz. Görevimizde Van halkına hizmettir. Van halkının,
belediyenin en büyük yükünü taşıyanların BELVAN personelleri olduklarını
biliyoruz. İşçilerimiz ile birlikte Van
halkının memnuniyetini en üst seviyeye taşırmaya çalışacağız. Van halkının
memnuniyetini herşeyin üzerinde tutmaya çalışacağız. Bundan sonraki sözleşmelerde de işçilerimizin haklarını
sonuna kadar alması için çalışacağız”
şeklinde konuştu.

TOPLU İŞ SÖZLEŞMELERİ

YOZGAT/ŞEFAATLİ BELEDİYESİ İLE
ÜÇ YILLIK TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ İMZALANDI
Şefaatli Belediye Başkanı Av. Müjdat
Karaca’nın belediyenin imkânları zorlayarak üyelerimiz için en iyi zammı
yaptığını belirten Yozgat Şube Başkanımız Ferman Zararsız, “Toplu iş sözleşmesinin imzalanmasında emeği geçen, Şefaatli belediye başkanı Av. Müjdat Karaca başta olmak üzere, işyeri
sendika temsilcilerimiz Seyit Dündar
ve Miktat Yılmaz’a şahsım, yönetim
kurulumuz ve üyelerimiz adına teşekkür ederim” dedi.

Sendikamız ile Yozgat’a bağlı Şefaatli Belediyesi Personel Limited Şirketi
arasında üç yıllık toplu iş sözleşmesi
imzalandı.
Toplu iş sözleşmesi Yozgat Şube Başkanımız Ferman Zararsız ile Şefaatli
Belediye Başkanı Av. Müjdat Karaca

arasında imzalanırken, üyelerimizin
ücretlerine sosyal haklar hariç birinci
yıl ilk altı ay %15, ikinci altı ay %5 artı
enflasyon oranı farkı, ikinci ve üçüncü
yıllarda da altı aylık periyotlar halinde
ayrı ayrı %5 artı enflasyon farkı oranında zam yapıldı.

Şefaatli Belediye Başkanı Av. Müjdat
Karaca ise yaptığı konuşmada, “Görevde olduğumuz süre içerisinde, emekçi
kardeşlerimizin alın teri kurumadan
emeklerinin karşılığını zamanında
ödemeye çalışıyoruz.. İmzalanan toplu iş sözleşmesi belediyemize ve tüm
çalışanlara hayırlı olsun” ifadelerine
yer verdi.

MUĞLA/KÖYCEĞİZ BELEDİYESİ’NDE ÜYELERİMİZİN
ÜCRETLERİNE REKOR ZAM

Sendikamız ile Muğla’ya bağlı Köyceğiz Belediyesi Şirketi arasında iki yıllık
toplu iş sözleşmesi imzalandı.
Toplu iş sözleşmesi Denizli Şube Başkanımız Sezai Söylemez ile Köyceğiz

Belediye Başkanı Kamil Ceylan arasında imzalandı. 142 üyemizin faydalandığı toplu iş sözleşmesi kapsamında
üyelerimizin taban yevmiyelerine 45
TL seyyanen zam yapıldı. Sözleşme
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kapsamında ayrıca 52 ilave tediye
verilmesi konusunda anlaşılarak üyelerimizin ücretlerinde ilk yıl için %60
artış sağlanmış oldu. İkinci yıl ise memur zammı oranında zam yapılması
konusunda anlaşmaya varıldı. Toplu
iş sözleşmesinin üyelerimize hayırlı
olmasını dileyen Denizli Şube Başkanımız Sezai Söylemez, “Bugün emekçilerimiz adına çok mutluyuz. Ülkemizin
içinde bulunduğu durum da göz önüne alınırsa aldığımız zam hem emekçilerimizi hem de bizleri tatmin etmiştir.
Toplu iş sözleşmesinin imzalamasında
emeği geçen başta Köyceğiz Belediye
Başkanı Kamil Ceylan’a ve ekibine teşekkürlerimi sunuyorum. İşçinin hakkını veren bir Belediye Başkanı olarak
kendisine şükranlarımı ve saygılarımı
sunuyorum” dedi.

TOPLU İŞ SÖZLEŞMELERİ

TRABZON/OF BELEDİYESİ İLE
TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ İMZALANDI
leşme kapsamında ayrıca 20 günlük
ikramiye verilmesi kararlaştırılırken,
Ramazan Bayramında verilen 75 TL
yardım 350 TL’ye, Kurban Bayramında
yapılan 75 TL yardım 750 TL’ye, yemek
paraları da 5 TL’den 15 TL’ye çıkarıldı.

Sendikamız ile Trabzon’a bağlı Of Belediyesi Personel Ltd. Şti. arasında bir
yıllık toplu iş sözleşmesi imzalandı.
Toplu iş sözleşmesi Trabzon Şube Başkanımız İsmail Hakkı Kaplan ile Of Belediye Başkanı Salim Salih Sarıalioğlu

arasında imzalandı. Of Belediyesi bünyesinde çalışan 76 üyemizi kapsayan
toplu iş sözleşmesi kapsamında en düşük yevmiye 102 TL’den 130 TL’ye çıkarıldı. Böylece Of Belediyesi’nde yevmiyeler 130,140 ve 155 TL oldu. Söz-

Toplu iş sözleşmesinin hayırlara vesile
olmasını dileyen Trabzon Şube Başkanımız İsmail Hakkı Kaplan, “Koronavirüs döneminde halkımız için varını
yoğunu ortaya koyan emekçilerimiz
için imzaladığımız bu sözleşme büyük
bir moral oldu. Ülkemizin içinde ki bu
zor durumdan en kısa sürede çıkmasını Yüce Allah’tan niyaz ediyorum.
Toplu iş sözleşmemiz emekçilerimize,
belediyemize ve sendikamıza hayırlı
olsun” dedi.

İSTANBUL/GAZİOSMANPAŞA BELEDİYESİ’NDE
TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ SEVİNCİ
İmzalanan toplu iş sözleşmesi kapsamında üyelerimizin ücretlerine, sosyal
haklar hariç, birinci yıl %15,9, ikinci yıl
ise gerçekleşecek enflasyon oranında
zam yapılacak.

Sendikamız ile İstanbul’a bağlı Gaziosmanpaşa Belediyesi GOPKENT A.Ş.
arasında iki yıllık toplu iş sözleşmesi
imzalandı. Toplu iş sözleşmesi İstanbul
2 No’lu İETT Şube Başkanımız Ahmet
Günçe, Gaziosmanpaşa Belediye Baş-

kanı Hasan Tahsin Usta, MİKSEN Genel
Sekreteri Av. Zekeriya Sancı, İstanbul 2
No’lu İETT Şube Başkan Yardımcımız
Abdülkadir Ayhan ve Gaziosmanpaşa
Belediyesi’nde çalışan üyelerimizin
katılımlarıyla imzalandı.
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Toplu iş sözleşmesiyle ilgili değerlendirmelerde bulunan İstanbul 2 No’lu
İETT Şube Başkanımız Ahmet Günçe,
“Eylül ayı Gaziosmanpaşa emekçilerimize bereketiyle geldi. Koronavirüs
döneminde halkımızın sağlığı için durmaksızın çalışan üyelerimiz bu sözleşmeyle birlikte emeklerinin karşılığını
bir nebze olsun almış olacak. Üyelerimiz aldıkları zamları aileleriyle birlikte huzur, sağlık ve iyi günlerde yesin.
Toplu iş sözleşmemizin imzalanmasında emeği olan başta Gaziosmanpaşa
Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta
olmak herkese teşekkürlerimi sunarım” dedi.

TOPLU İŞ SÖZLEŞMELERİ

KAYSERİ/DERİNKUYU BELEDİYESİ İLE
TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ İMZALANDI

Sendikamız ile Kayseri’ye bağlı Derinkuyu Belediyesi Personel A.Ş. arasında bir süredir devam eden toplu
iş sözleşme görüşmeleri anlaşmayla

sonuçlanarak imza altına alındı. Toplu
iş sözleşmesi Kayseri Şube Başkanımız
Serhat Çelik ile Derinkuyu Belediye
Başkanı Bülent Aksoy arasında imza-

landı. Sözleşmenin iki yıl süreyle geçerli olduğunu belirten Kayseri Şube
Başkanımız Serhat Çelik, “İmza altına
almış olduğumuz toplu iş sözleşmesinin yürürlüğe girmesiyle birlikte en
düşük maaşa brüt 970 TL, en yükseğine ise brüt 1.393 TL zam gelecektir.
Ayrıca Ramazan Bayramı’ndan 10 gün
önce 18, Kurban Bayramlarından 10
gün önce 18 günlük ve 13’er günlük
sendikal ikramiyeler ile birlikte toplamda yılda 62 günlük ikramiye hak
kazanılmıştır. Başkanımız Bülent Aksoy
yapmış olduğu hizmetlerle Derinkuyu
halkının, vermiş olduğu bu zamlarla
da çalışanların gönlünde taht kurmuştur. Toplu iş sözleşmemiz iki tarafa da
hayırlı uğurlu olsun” dedi.

NEVŞEHİR/KOZAKLI BELEDİYESİ İLE
İKİ YILLIK TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ İMZALANDI
Kabukçuoğlu arasında imzalanırken,
üyelerimizin ücretlerinde yüzde 12
oranında zam yapılarak, Ayrıca Kozaklı
Belediyesi Şirketine geçen üyelerimize
de 52 günlük sendikal ikramiye ile aile
ve çocuk yardımı olarak 389 Türk lirası
ödenerek sosyal haklarında iyileştirmeler yapıldı.

Sendikamız ile Nevşehir’e bağlı Kozaklı Belediyesi arasında 8 Eylül 2020
tarihinde iki yıllık toplu iş sözleşmesi

imzalandı. Toplu iş sözleşmesi Kayseri Şube Başkanımız Serhat Çelik
ile Kozaklı Belediye Başkanı Av. Akif
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Toplu iş sözleşmesiyle ilgili açıklamalarda bulunan Kayseri Şube Başkanımız Serhat Çelik, “Sözleşmemizden
doğan kazanımlar çalışanlarımıza ve
ailelerine hayırlı olsun. Cenab-ı Allah
alınan zamları sağlık afiyet içinde yedirmek nasip etsin. Toplu iş sözleşmesinin imzalanmasında emeği olan herkese teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.

TOPLU İŞ SÖZLEŞMELERİ

KARAMAN/GÜNEYYURT BELEDİYESİ İLE
İKİ YILLIK TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ İMZALANDI
Sendikamız ile Karaman’a bağlı Güneyyurt Belediyesi arasında bir süredir devam eden toplu iş sözleşmesi
görüşmeleri anlaşmayla sonuçlanarak
imzalandı.
İki yıllık imzalanan toplu iş sözleşmesi
kapsamında üyelerimizin taban yevmiyeleri birinci yıl ilk altı ay 183 TL’ye,
ikinci altı ay 198 TL’ye, ikinci yıl ilk altı
ay 208 TL’ye ikinci altı ay ise 228 TL’ye
çıkarıldı.

KARAMAN/BAŞYAYLA BELEDİYESİ İLE tİs İMZALANDI
Sendikamız ile Karaman’a bağlı Başyayla Belediyesi arasında bir yıllık toplu iş sözleşmesi imzalandı.
Toplu iş sözleşmesi Karaman Şube Personelimiz Adem Çetinkaya ve Başyayla
Belediye Başkanı Ahmet İpek arasında
imzalandı.
İmzalanan toplu iş sözleşmesi kapsamında üyelerimizin taban yevmiyeleri
birinci altı ay 150 TL’ye, ikinci altı ay ise
170 TL’ye çıkarıldı.

BİNGÖL/KARLIOVA BELEDİYESİ İLE ÜÇ YILLIK tİs İmzalandı
Sendikamız ile Bingöl’e bağlı Karlıova Belediyesi
ile üç yıllık toplu iş sözleşmesi imzalandı. Toplu
iş sözleşmesi kapsamında üyelerimizin ücretlerine birinci yıl net 800 TL zam yapılırken, ikinci
ve üçüncü yıllarda ise ayrı ayrı %10 ücret zammı yapıldı. Toplu iş sözleşmesi ile üyelerimizin
sevindiğini belirten Muş Şube Başkanımız Yaşar
Kalır, “Emeğin ve alın terinin karşılığını veren
Karlıova Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum. Toplu iş sözleşmemizin Sendikamıza, belediyemize ve üyelerimize hayırlı olmasını diliyorum” dedi.
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TOPLU İŞ SÖZLEŞMELERİ

BİTLİS/AYDINLAR BELEDİYESİ İLE
İKİ YILLIK TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ İMZALANDI
ve Aydınlar Belediye Başkanı Mehmet Arif Tusun arasında imzalandı. 2
yıl geçerli olacak toplu iş sözleşmesi
kapsamında üyelerimizin ücretlerine
memur maaşı zam oranları endeksli
zam yapılması konusunda anlaşmaya
varıldı.

Sendikamız ile Bitlis’e bağlı Aydınlar
Belediyesi arasında toplu iş sözleşme-

si imzalandı. Toplu iş sözleşmesi Van
Şube Başkanımız Abdullah Efeoğlu

Toplu iş sözleşmesi ile ilgili açıklamalarda bulunan Van Şube Başkanımız
Abdullah Efeoğlu, “Toplu iş sözleşmemiz üyelerimize, belediyemize ve
sendikamıza hayırlı olsun. Toplu iş sözleşmemizi karşılıklı anlayışla sonuçlandırdık. Gönül isterdi ki daha iyi zamlar
alalım ancak belediyemizin imkanları
dahilinde en iyi sözleşmeyi yapmaya
çalıştık” dedi.

VAN/ERCİŞ BELEDİYESİ İLE
TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ İMZALANDI
yevmiyeleri ilk yıl için 217 TL’ye yükseltilirken, ikinci yıl ise memur zammı
oranında ücret zammı yapılacak.

Sendikamız ile Van’a bağlı Erciş Belediyesi arasında iki yıllık toplu iş sözleşmesi imzalandı. Toplu iş sözleşmesi
Van Şube Başkanımız Abdullah Efeoğ-

lu ve Erciş Kaymakamı ve Erciş Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu
arasında imzalandı. Toplu iş sözleşmesi kapsamında üyelerimizin taban
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Toplu iş sözleşmesi ile ilgili açıklamalarda bulunan Van Şube Başkanımız
Abdullah Efeoğlu, “Erciş Belediyesinde bugüne kadar kişilere özel sözleşmeler yapılmış, kimsesiz gariban işçiye
hak alınmamıştı. Ama bugün özellikle
çalışan, emek veren ve bütün işçiyi
kapsayan bir sözleşmeye imza atan ve
bu sözleşmeyi yapmamıza katkı sunan
kimsesizlerin kimsesizi, haksızlığa ve
adaletsizliğe kayıtsız kalmayan kaymakamımıza sonsuz teşekkürlerimi arz
ediyorum. Bu sözleşmenin Erciş Belediyemize, üyelerimize ve sendikamıza
hayırlı olmasını diliyorum.” ifadelerini
kullandı.

TOPLU İŞ SÖZLEŞMELERİ

YOZGAT/SORGUN BELEDİYESİ İLE
ÜÇ YILLIK TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ İMZALANDI
sız, Sorgun Belediye Başkanı Mustafa
Erkut Ekinci ve Sorgun Belediyesi’nde
çalışan üyelerimizin katıldığı bir törenle imzalandı.

Sendikamız ile Yozgat’a bağlı Sorgun
Belediyesi Personel Şirketi arasında
bir süredir devam eden toplu iş sözleş-

mesi görüşmeleri anlaşma ile sonuçlanarak imzalandı. Toplu iş sözleşmesi
Yozgat Şube Başkanımız Ferman Zarar-

Toplu iş sözleşmesi imza töreninde
konuşan Yozgat Şube Başkanımız Ferman Zararsız, “Göreve geldiğinden bugüne kadar Sorgun Belediye Başkanı
Mustafa Erkut Ekinci ile imzaladığımız
üçüncü toplu iş sözleşmesi. Toplu iş
sözleşmesinde belediyenin şartlarını
zorlayarak çalışanlarına en güzel, en
adaletli sözleşmeyi vermeye gayret
gösterdiklerine bizzat şahit olduk. Bu
sözleşmenin Sorgun Belediyesine,
üyelerimize ve Sendikamıza hayırlı olmasını diliyorum.” şeklinde konuştu.

KONYA/KULU BELEDİYESİ İLE
İKİ YILLIK TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ İMZALANDI

Sendikamız ile Konya’ya bağlı Kulu Belediyesi Personel LTD. ŞTİ. arasında iki
yıllık toplu iş sözleşmesi imzalandı.

Toplu iş sözleşmesi Ankara 5 No’lu
Şube Başkanımız Murat Demirtaş ile
Kulu Belediye Başkanı Murat Ünver
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arasında imzalandı. İmzalanan toplu
iş sözleşmesi kapsamında üyelerimizin ücretlerine ve sosyal haklarına
enflasyon oranı üzerinde zam yapılacağını belirten Ankara 5 No’lu Şube
Başkanımız Murat Demirtaş, “Toplu iş
sözleşmemiz üyelerimize, belediyemize ve sendikamıza hayır uğurlu olsun.
Koronavirüs döneminde yaşanan ekonomik dar boğaza rağmen üyelerimizin ücretlerinde iyileştirmelere gidildi.
Tüm zorluklara rağmen işçilerimizi
mağdur etmeyen Kulu Belediye Başkanımız Murat Ünver ve ekibine teşekkür ediyorum” dedi.

TOPLU İŞ SÖZLEŞMELERİ

YOZGAT/AYDINCIK BELEDİYESİ’NDE
ÜYELERİMİZİ SEVİNDİREN SÖZLEŞME
Sendikamız ile Yozgat’a bağlı Aydıncık Belediyesi Personel Limited Şirketi arasında
devam eden toplu iş sözleşmesi görüşmeleri anlaşma sonuçlanarak üç yıl süreli olarak imzalandı. Toplu iş sözleşmesi Yozgat
Şube Başkanımız Ferman Zararsız ile Aydıncık Belediye Başkanı Ahmet Koçak arasında imzalandı. Toplu iş sözleşmesi kapsamında üyelerimizin ücretlerine birinci
yıl ilk altı ay %23, ikinci altı ay %4, ikinci yıl
birinci altı ay %5, ikinci altı ay %4, üçüncü
yıl birinci altı ay %5, ikinci altı ay %4 zam
yapıldı. Sözleşme kapsamında ayrıca üyelerimizin sosyal haklarında iyileştirmelere
gidildi.

YOZGAT/KADIŞEHRİ BELEDİYESİ İLE
ÜÇ YILLIK TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ İMZALANDI
Sendikamız ile Yozgat’a bağlı Kadışehri Belediyesi Personel Şirketi arasında üç yıllık toplu
iş sözleşmesi imzalandı. Toplu iş sözleşmesi
Yozgat Şube Başkanımız Ferman Zararsız ile
Kadışehri Belediye Başkanı İrfan Akın arasında
imzalanırken, sözleşme kapsamında üyelerimizin ücretlerine; birinci yıl ilk altı ay %18, ikinci
altı ay % 5, ikinci yıl ilk altı ay %5, ikinci altı ay
%5, üçüncü yıl ilk altı ay %5, ikinci altı ay %5
olmak üzere zam yapıldı. Kadışehri Belediye
Başkanı İrfan Akın’a verilecek zamlardan ötürü
teşekkür eden Yozgat Şube Başkanımız Ferman
Zararsız, imzalanan toplu iş sözleşmesinin sendikamıza, Kadışehri Belediyesine ve üyelerimize hayırlı olması temennisinde bulundu.
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TOPLU İŞ SÖZLEŞMELERİ

ORDU/ÇAMAŞ BELEDİYESİ İLE Toplu İŞ SÖZLEŞMESİ İMZALANDI
Sendikamız HİZMET-İŞ ile Ordu’ya bağlı Çamaş
Belediyesi Personel A.Ş arasında bir süredir
devam eden toplu iş sözleşmesi görüşmeleri
anlaşma ile sonuçlanarak bir yıllık sözleşme
imzalandı.
Toplu iş sözleşmesi Ordu Şube Başkanımız
Nevzat Acu, Çamaş Belediye Başkanı Mahmut
Ayparçası ve Çamaş Belediyesi’nde çalışan
üyelerimizin katıldığı törenle imzalandı.
İmzalanan toplu iş sözleşmesi kapsamında
üyelerimizin ücretlerine ve sosyal haklarına
zam yapıldığını belirten Ordu Şube Başkanımız
Nevzat Acu, “Toplu iş sözleşmemiz üyelerimize, belediyemize ve sendikamıza hayır uğurlu
olsun” dedi.

VAN/TUŞBA BELEDİYESİ’NDE
ÜYELERİMİZİN ÜCRETLERİNE REKOR ZAM

Sendikamız ile Van’a bağlı Tuşba Belediyesi Kent A.Ş. arasında bir süredir devam eden toplu iş sözleşmesi görüşmeleri anlaşma sonuçlanarak imzalandı.

Toplu iş sözleşmesi Van Şube Başkanımız Abdullah Efeoğlu, Tuşba Belediye
Başkanı Salih Akman ve Tuşba Belediyesinde çalışan üyelerimizin katıldığı bir
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törenle imzalandı. Bir yıllık imzalanan
toplu iş sözleşmesi kapsamında üyelerimizin ücretlerine temmuz ayında
alınan zamla birlikte ortalama %39 oranında zam yapıldı. Sözleşme kapsamında ayrıca sosyal haklarda iyileştirmelere
gidildi. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a emekçilere kadro verdiği
için teşekkür eden Van Şube Başkanımız Abdullah Efeoğlu, “Başkanım Allah
sizden razı olsun, çok güzel bir temel
attınız. Biz ve çalışan arkadaşlarımız
hep sizlere duacı olacağız. Bu protokol
değil Van’da, bölgede, hatta Türkiye’de
kesinlikle eşi ve benzeri olmayan bir
sözleşme oldu. Çok mutluyuz. Hepinize
hayırlı olsun” dedi.

TOPLU İŞ SÖZLEŞMELERİ

BİNGÖL/GENÇ BELEDİYESİ İLE TİS İMZALANDI
Sendikamız ile Bingöl’e bağlı Genç Belediyesi arasında toplu iş sözleşmesi im-

zalandı. Toplu iş sözleşmesi Muş Şube
Başkanımız Yaşar Kalır ile Genç Belediye

Başkanı Mehmet Zeki Dirik arasında imzalanırken üyelerimizin taban yevmiyeleri 290 TL’ye çıkarıldı.
Toplu iş sözleşmesinin Genç Belediyesi bünyesinde çalışan üyelerimiz için
hayırlı olmasını dileyen Muş Şube Başkanımız Yaşar Kalır, “Emekçilerin emeklerinin tam karşılığını veren Genç Belediye Başkanı Sayın Mehmet Zeki Dirik’e
teşekkürlerimizi sunuyorum. Toplu iş
sözleşmemizi karşılıklı anlayış içinde tamamladık.
HİZMET-İŞ olarak her zaman diyalogtan
yanayız. Ne emekçilerimizi ne de işverenlerimizi zor durumda bırakmadan
yapılan anlaşmalar bizim için en kıymetli anlaşmalardır” dedi.

BİNGÖL/SOLHAN BELEDİYESİ İLE
TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ İMZALANDI
Sendikamız ile Bingöl’e bağlı Solhan
Belediyesi arasında devam eden toplu
iş sözleşmesi görüşmeleri anlaşma ile
sonuçlanarak üç yıl süreli imzalandı.
Toplu iş sözleşmesi, Muş Şube Başkanı-

mız Yaşar Kalır, Solhan Belediye Başkanı
Abdülhakim Yıldız ve Solhan Belediyesi
bünyesinde çalışan üyelerimizin katıldığı bir törenle imzalandı. 696 sayılı
KHK ile kadro alan üyelerimizi kapsayan

toplu iş sözleşmesi kapsamında üyelerimizin taban yevmiyeleri birinci yıl 130
TL’ye çıkarılırken, ikinci ve üçüncü yıllarda taban yevmiyelere %10 zam yapıldı.
Sözleşme kapsamında ayrıca 60 günlük
yevmiye tutarında ikramiye verilmesi
konusunda anlaşmaya varıldı.
İmza töreninde konuşan Muş Şube
Başkanımız Yaşar Kalır, “İmzaladığımız
toplu iş sözleşmesiyle birlikte salgın
dönenimde canla başla çalışan emekçi
kardeşlerimizi bir nebze olsun sevindirdik, morallendirdik. Alınan zamları
aileleriyle birlikte sağlıkla ve huzurla
yesinler. Sözleşmemizin imzalamasında
emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.
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ADANA/TUFANBEYLİ BELEDİYESİ İLE İMZALANAN
SÖZLEŞME ÜYELERİMİZİN YÜZLERİNİ GÜLDÜRDÜ
Sendikamız ile Adana’ya bağlı Tufanbeyli Belediyesi Personel Limited Şirketi arasında iki yıllık toplu iş sözleşmesi
imzalandı. Toplu iş sözleşmesi Adana
Şube Başkanımız Abdurrahman Yücel,

Tufanbeyli Belediye Başkanı Av. Remzi
Ergü ve Tufanbeyli Belediyesi bünyesinde çalışan üyelerimizin katılımlarıyla
imzalandı. İmzalanan toplu iş sözleşmesi kapsamında üyelerimizin ücretlerine

birinci yıl %20, ikinci yıl ise gerçekleşecek enflasyon oranı artı %5 oranlarında zam yapıldı. Sözleşme kapsamında
ayrıca sosyal yardımlara ortalama %40
oranında iyileştirmeler yapıldı.
İmzalanan toplu iş sözleşmesi ile ilgili
değerlendirmelerde bulunan Adana
Şube Başkanımız Abdurrahman Yücel,
“İmzaladığımız toplu iş sözleşmesi, Tufanbeyli Belediyesi’nde çalışan üyelerimize hayırlı uğurlu olsun. 40 üyemizi
kapsayan bu toplu iş sözleşmesiyle
birlikte 696 sayılı KHK ile kadro almış
arkadaşlarımızın bir nebze de olsa mağduriyetlerini gidermiş olduk. Toplu iş
sözleşmesinin imzalamasında emeği
olan başta Belediye Başkanımız Sayın
Remzi Ergü olmak üzere herkese teşekkür ederim” dedi.

MUŞ/YEŞİLOVA BELEDİYESİ’NDE
ÜYELERİMİZİ SEVİNDİREN SÖZLEŞME
Sendikamız ile Muş’a bağlı Yeşilova Belediyesi arasında üç yıllık toplu iş söz-

leşmesi imzalandı. Toplu iş sözleşmesi
Muş Şube Başkanımız Yaşar Kalır ile

Yeşilova Belediye Başkanı İlhan Çiftçi
arasında imzalandı.
İmzalanan toplu iş sözleşmesi kapsamında üyelerimizin ücretlerine ve sosyal haklarına birinci yıl %20, ikinci yıl
%20 ve üçüncü yılda da %20 zam yapıldı.
İmzalanan toplu iş sözleşmesi ile ilgili
açıklamalarda bulunan Muş Şube Başkanımız Yaşar Kalır, “Üyelerimiz için bol
kazançlı bir toplu iş sözleşmesi oldu.
Toplu iş sözleşmesinin imzalamasında
emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Emekçilerimize hayırlı uğurlu olsun” dedi.
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YOZGAT/YAMAÇLI BELEDİYESİ İLE
ÜÇ YILLIK TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ İMZALANDI
Sendikamız ile Yozgat’a bağlı Yamaçlı
Belediyesi arasında üç yıllık toplu iş sözleşmesi imzalandı. Toplu iş sözleşmesi
Yozgat Şube Başkanımız Ferman Zarar-

sız ile Yamaçlı Belediye Başkanı Şaban
Altıntaş arasında imzalandı. İmzalanan
toplu iş sözleşmesi kapsamında üyelerimizin ücretlerine her üç yılda da ayrı

ayrı %12 zam yapıldı. Toplu iş sözleşmesiyle ilgili açıklamalarda bulunan Yozgat
Şube Başkanımız Ferman Zararsız, “Yamaçlı Belediyesi’nde çalışan sendikamız üyesi işçiler iyi bilsinler ki, işçinin
alın teri ve emeği üzerinde pazarlık yapmayan bir belediye başkanları var. İşçinin alın teri ve emeği üzerinde pazarlık
yapmayan Yamaçlı Belediye Başkanımız
Şaban Altıntaş’a, şahsım yönetim kurulum ve tüm emekçi kardeşlerim adına
teşekkür ediyorum.
İmzalanan toplu iş sözleşmesi sendikamıza Yamaçlı Belediyesine ve tüm
emekçi kardeşlerimize hayırlı uğurlu
olsun” dedi.

AĞRI/DOĞUBEYAZIT BELEDİYESİ İLE
TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ İMZALANDI
Sendikamız ile Ağrı’ya bağlı Doğubayazıt Belediyesi arasında bir yıllık toplu
iş sözleşmesi imzalandı. Toplu iş söz-

leşmesi Genel Merkez Teşkilatlanma
Uzmanımız Zeki Özen ile Doğubayazıt
Belediye Başkanı Yıldız Acar arasında

imzalandı. İmzalanan toplu iş sözleşmesi kapsamında 696 KHK ile kadroya
alınan işçilerin ücretlerine 1100 TL net
iyileştirme yapıldı.
Toplu iş sözleşmesiyle ilgili açıklamada
bulunan Genel Merkez Teşkilatlanma
Uzmanımız Zeki Özen, “Doğubayazıt
Belediyesi’nde çalışan sendikamız üyesi işçileri iyi tanıyan onlarla kardeş gibi
olan bir Belediye Başkanları var. Doğubayazıt Belediye Başkanı Yıldız Acar’a,
şahsım ve tüm emekçi kardeşlerim adına teşekkür ediyorum. İmzalanan toplu
iş sözleşmesi sendikamıza Doğubayazıt
Belediyesi’nde çalışan tüm emekçi kardeşlerimize hayırlı uğurlu olsun” dedi.
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ARDAHAN/GÖLE BELEDİYESİ İLE
TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ İMZALANDI
Sendikamız ile Ardahan’a bağlı Göle
Belediyesi arasında bir süredir devam
eden toplu iş sözleşmesi görüşmeleri

anlaşma ile sonuçlanarak toplu iş sözleşmesi imzalandı. Toplu iş sözleşmesi,
Genel Merkez Teşkilatlanma Uzmanı-

mız Zeki Özen ile Göle Belediye Başkanı
İlhan Gültekin katıldığı bir törenle imzalandı. Sözleşme kapsamında üyelerimizin en düşük yevmiyeleri 260 TL olurken en yüksek yevmiye ise 300 TL’ye
yükseldi. Ayrıca emekçilerin sosyal haklarında da iyileştirmelere gidildi.
İmza töreninde konuşan Genel Merkez
Teşkilatlanma Uzmanımız Zeki Özen,
“İmzaladığımız toplu iş sözleşmesiyle
birlikte salgın dönenimde canla başla
çalışan emekçi kardeşlerimizi bir nebze
olsun sevindirdik, morallendirdik. Alınan zamları aileleriyle birlikte sağlıkla
ve huzurla yesinler. Sözleşmemizin imzalamasında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.

ARDAHAN/HANAK BELEDİYESİ İLE
TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ İMZALANDI
Sendikamız ile Ardahan’a bağlı Hanak
Belediyesi arasında bir yıllık toplu iş
sözleşmesi imzalandı.

Toplu iş sözleşmesi Genel Merkez Teşkilatlanma Uzmanımız Zeki Özen ile Hanak Belediye Başkanı Ayhan Büyükkaya

arasında imzalandı. İmzalanan toplu iş
sözleşmesi kapsamında üyelerimizin
ücretlerine yüzde 11 zam yapılırken,
sosyal haklarında da iyileştirmeler yapıldı.
Toplu iş sözleşmesiyle ilgili açıklamada
bulunan Genel Merkez Teşkilatlanma
Uzmanımız Zeki Özen, “Hanak Belediye
Başkanımız Ayhan Büyükkaya ve ekibine teşekkür ediyoruz, sözleşmeleri
masada, birlik ve beraberlik içerisinde
yapmaktan memnunuz, toplu iş sözleşmesi sendikamıza Hanak Belediyesi’nde çalışan tüm emekçi kardeşlerimize
hayırlı uğurlu olsun” dedi.
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YOZGAT/AKDAĞMADENİ PERSONEL ŞİRKETİ İLE
İKİ YILLIK TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ İMZALANDI
Sendikamız ile Yozgat’a bağlı Akdağmadeni Belediyesi Personel Limited şirketi
arasında 2 yıl süreli toplu iş sözleşmesi

imzalandı. Toplu iş sözleşmesi Yozgat
Şube Başkanımız Ferman Zararsız ile
Akdağmadeni Belediye Başkanı Uzm.

Dr. Nezih Yalçın arasında imzalandı.
İmzalanan toplu iş sözleşmesi kapsamında üyelerimizin taban yevmiyelerine sosyal haklar hariç, birinci yıl %15,
ikinci yıl ise %10 oranında ücret zammı yapıldı. Toplu iş sözleşmesiyle ilgili
değerlendirmelerde bulunan Yozgat
Şube Başkanımız Ferman Zararsız, “Akdağmadeni Belediye Başkanı Uzm. Dr.
Nezih Yalçın’a ve toplu iş sözleşmesinin
imzalanmasında emeği geçenlere şahsım, yönetim kurulum ve tüm emekçi
kardeşlerim adına teşekkür ediyorum.
İmzalanan toplu iş sözleşmesi sendikamıza Akdağmadeni belediyesine ve
tüm emekçi kardeşlerimize hayırlı uğurlu olsun” dedi.

VAN/EDREMİT BELEDİYESİ İLE
TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ EK PROTOKOLÜ İMZALANDI
Sendikamız ile Van’a bağlı Edremit Belediyesi arasında toplu iş sözleşmesi ek
protokolü imzalandı. Toplu iş sözleşmesi ek protokolü Van Şube Başkanımız

Abdullah Efeoğlu, Edremit Belediye
Başkanı Av. İsmail Say ve Edremit Belediyesi’nde çalışan üyelerimizin katıldığı
bir törenle imzalandı.

İki yıl geçerli olacak toplu iş sözleşmesi
ek protokol kapsamında üyelerimizin
ücretlerine ilk yıl için ortalama %28
zam yapılırken, 2021 yılı için %4+%4
zam yapıldı.
Toplu iş sözleşmesi ek protokolü ile ilgili
değerlendirmelerde bulunan Van Şube
Başkanımız Abdullah Efeoğlu, Edremit
Belediye Başkanı İsmail Say’ın işçilere
katkı sunma adına elinden gelen tüm
çabayı sarf ettiğini ifade ederek, “Gö rüşmelerde bütün samimiyetlerini ortaya koyan, gerçekten daha iyisi için
gayret gösteren Belediye Başkanımız
İsmail Say’a çok teşekkür ediyor, bu
protokolün hepinize hayırlı olmasını diliyorum” dedi.
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VAN/İPEKYOLU BELEDİYESİ İLE
TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ EK PROTOKOLÜ İMZALANDI
Sendikamız ile Van’a bağlı İpekyolu Belediyesi Personel A.Ş. arasında toplu iş
sözleşmesi ek protokolü imzalandı. Toplu iş sözleşmesi ek protokolü Van Şube
Başkanımız Abdullah Efeoğlu ile İpekyolu Belediye Başkanı Sinan Aslan arasında imzalandı. Toplu iş sözleşmesi ek
protokolünün hayırlara vesile olmasını
dileyen Van Şube Başkanımız Abdullah
Efeoğlu, “Ek protokolle birlikte üyelerimizin ücretlerinde günümüz şartlarına
uygun iyileştirmeler yapılmıştır. Gece
gündüz demeden halkımız için çalışan
emekçilerimize hayırlı olsun” dedi.

SAMSUN/TEKKEKÖY BELEDİYESİ’NDE
TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ SEVİNCİ
Sendikamız ile Samsun’a bağlı Tekkeköy
Belediyesi arasında toplu iş sözleşmesi
imzalandı. Toplu iş sözleşmesi Samsun
Şube Başkanımız Ziya Uzun ve Tekkeköy

Belediye Başkanı Hasan Togar arasında
imzalandı. Yapılan toplu iş sözleşmesi
kapsamında Tekkeköy İmar İnşaat işçilerine ortalama %30 ücret zammı ve 52
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günlük ikramiye hakkı verilirken, diğer
belediye çalışanlarına ise birinci ve ikinci yıl ayrı ayrı %20 ücret zammı ve %25
sosyal haklar zammı verildi. Uzun süredir taşeronlarda çalışan emekçiler için
mücadele verdiklerini belirten Samsun
Şube Başkanı Ziya Uzun, “HİZMET-İŞ
ailesi olarak Tekkeköy Belediyesi ile
masaya oturduk ve sözleşmemizi imzalıyoruz. İnşallah bu sözleşmemiz işçi
kardeşlerimiz için güzel bir başlangıç
olacak. Elbette ki bir sözleşmede bütün
sorunları çözemezsiniz. Çok iyi bir başlangıç olduğunu kesinlikle söylemek isterim. Bu sözleşmede emeği geçen komisyon üyelerine, özellikle çok kıymetli
Belediye Başkanımız Hasan Togar’a yürekten teşekkür ediyorum” dedi.

TOPLU İŞ SÖZLEŞMELERİ

İSTANBUL/ÜSKÜDAR BELEDİYESİ İLE
İKİ YILLIK TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ İMZALANDI
Sendikamız ile İstanbul’a bağlı Üsküdar
Belediyesi Personel A.Ş. arasında 2414
emekçimizi kapsayan toplu iş sözleşmesi imzalandı. Toplu iş sözleşmesi, İstan-

bul 5 No’lu Şube Başkanımız Mustafa
Şişman, Üsküdar Belediye Başkanı Av.
Hilmi Türkmen, Üsküdar Belediye Başkan Yardımcıları Av. Mete Yapıcı, Zeke-

riya Şanlıer ve Özcan Türkoğlu, ÜSPER
A.Ş. Genel Müdürü ve MİKSEN Genel
Sekreteri Zekeriya Sancı ve iş yeri sendika temsilcilerimizin katılımıyla imzalandı.
Toplu iş sözleşmesi kapsamında üyelerimizin ücretlerinde ve sosyal haklarında günümüz koşullarında iyileştirilmeler yapıldığı belirten İstanbul 5 No’lu
Şube Başkanımız Mustafa Şişman, “Bu
toplu iş sözleşmesinin hazırlanmasında
ve imzalanmasında emeği geçen başta Belediye Başkanımız olmak üzere,
HAK-İŞ/HİZMET-İŞ yetkililerine, MİKSEN
yöneticilerine ve işyeri temsilcilerimize
teşekkür ediyorum. İmzaladığımız toplu iş sözleşmesi üyelerimize hayırlar getirsin İnşallah” şeklinde konuştu.

YOZGAT/KARAYAKUP BELEDİYESİ’NDE
ÜYELERİMİZİ SEVİNDİREN SÖZLEŞME

Sendikamız ile Yozgat’a bağlı Karayakup Belediyesi arasında üç yıllık toplu
iş sözleşmesi imzalandı. Toplu iş sözleş-

mesi Yozgat Şube Başkanımız Ferman
Zararsız ile Karayakup Belediye Başkanı
Ahmet Dursel Erdoğan arasında imza-

landı. Toplu iş sözleşmesi kapsamında
üyelerimizi ücretlerine birinci yıl %40,
ikinci yıl %8, üçüncü yıl ise %8 oranında
zam yapıldı.
İşçinin alın teri ve emeği üzerinde pazarlık yapmayan bir belediye başkanıyla görüşmeler yürüttüklerini belirten
Yozgat Şube Başkanımız Ferman Zararsız, “İşçinin alın teri ve emeği üzerinde
pazarlık yapmayan Karayakup Belediye
Başkanımız Ahmet Dursel Erdoğan’a
şahsım yönetim kurulum ve tüm emekçi kardeşlerim adına teşekkür ediyorum. İmzalanan toplu iş sözleşmesi
sendikamıza, Karakayakup Belediyesine
ve tüm emekçi kardeşlerimize hayırlı
uğurlu olsun” dedi.
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KİTAP

WIGAN
İSKELESİ YOLU
Bir Emek Hikayesi

George Orwell

Wigan İskelesi Yolu; İngiliz yazar George Orwell’ın sanayi
bölgesinde işçi sınıfı yaşamıyla ilgili deneyimlerini aktaran önemli
bir araştırma ve inceleme tarzı bir kitaptır.
Orwell, eserlerini kendi yaşanmışlıklarından hikayeleştirerek
kurgulamaktadır. Bu eserinde de yine aynı yöntemi uygulamıştır.
Yazar, eserinde hikayenin dışında değil içerde olmayı tercih
etmiş, farklı hayatların içine girerek onların yaşadığı sıkıntıları
deneyimlemek istemiş işsizlerin ya da işçilerin arasına karışıp onlar
gibi yaşamaya çalışmıştır.
Wigan İskelesi Yolu kitabının ilk bölümü, yayıncı olan Sir Victor
Gollancz tarafından görevlendirilen Orwell’ın, İngiltere’nin sanayi
şehirleri olan Lancashire ve Yorkshire’de işsizlik ve yoksulluk
üzerine yapmış olduğu araştırmalarından oluşuyor.
İkinci bölümde ise yazar, kendi hayatından kesitler aktarıyor.
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Son Destan

Empati Yapın Yeter

O gece kahraman Türk Ordusunun korkusuz eri
Ömer Halisdemir vatan nöbetinde asker
Vatan elden gidiyor Şehadet var sonunda Ömer!
Son söz; başım üstüne diyen Halis Asker

Her gül dalında, birde diken biter.
İşçiden fedakarlık, artık yeter.
Emekçinin eli taşın altında
Birazda ellerini koysun beyler!
İşçi mutluysa, esnaf mutlu inan.
Ekonomide denge işçi insan!
Boğaz tokluğuna hapsetmeyiniz!
Emekçisiz olmaz asla vatan!

Sütü bozuklara karşı Halislerimiz var
Vatanı için abdest alıp bedenleri ile bayrağı ile
Kurşunlara el açıp gidenlerimiz var
Son söz; başım üstüne komutanım diyenlerimiz var.
Başkumandanım! O gece gözlerim hep seni aradı vatan için
Tüylerim diken diken, kalbim yerinden çıkacak gibi
Koştuk meydanlara yerdeki kan, gökteki Ayyıldızlı Bayrağımız
ile
Son söz;” Vatan Sana Canım Feda” diyenlerimiz var.
Bir kurtuluş savaşı daha verdik o gece unutulmayacak
Kadın erkek, baba oğul, abi kardeş canlar verdik
unutulmayacak
Babalar var şehit oğlunun cenaze namazını kıldıran
O gece Allahu Ekber diyerek tekbir getirip şehit olanlarımız
var.
O gece parsel parsel bölünüyordu vatan, böldürtmedik
Şükürler olsun Allahım! Bayrağımız inmedi vatan bölünmedi
15 Temmuz gecesinin sabahı tüm yurtta bayram ilan edildi
Her yıl 15 Temmuzu bayram olarak kutlayan milletimiz var.
Nihat Bulut
İşyeri Temsilcisi
Bolu Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü
İzzet Baysal Huzurevi Müdürlüğü
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Yıllardır taşeron da köle idik.
Emekledik asla yürüyemedik.
Kursağımızda heveslerimizle,
Mutlu edecek sözleşme bekledik!
Hizmet-iş tuttu işçinin elinden.
Anlayacaktır işçinin halinden
Empati yaparsa belediyeler
İşçisini tanır alın terinden!
Ahmet Doğan
Kocasinan Belediyesi İş Yeri
Sendika Temsilcisi
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İnsana, Emeğe Değer Veren Sendikam:
Hak-İş ve Hizmet-İş
Genel Başkanımız Mahmut Arslan öncülüğünde, Ankara 2 No’lu Şube Başkanımız Sayın Recep Dere, başkan
yardımcılarımız, komite başkanlarımız, iş yeri sendika
temsilcilerimiz ve üyelerimizle birlikte yağmurun altında Emek ve Adalet Yürüyüşü’müze Bolu’dan Ankara’ya
12 gün boyunca devam ettik. Yağmur öyle yağıyordu ki
bardaktan boşanırcasına… Dava ve yol arkadaşları olarak bizler yağmura hiç aldırmadan yağmurluklar giyerek
yolumuza devam ettik. Bu süreç içerisinde Genel Baş kanımız Mahmut Arslan da hep bizimle birlikte yürüdü.
Bizlere; ‘dava ve yol arkadaşlarım hepimiz biriz’ dedi
ve makam aracına hiç binmedi. Yağmurda ıslandı. Ben
çok duygulanmıştım. Yağmurun altında kilometrelerce
yol yürüyorduk. Bacaklarım çok ağrımıştı. Ama dava ve
yol arkadaşlarımla birlikte, yürüyüşümüze devam ettim.
HİZMET-İŞ sendikamıza, yürüyen herkese teşekkürlerimi
sunuyorum. Bolu’da haksız yere işten çıkarılan 97 işçi arkadaşımızın çadırını ziyaret ettik. HİZMET-İŞ hep yanın daydı arkadaşlarımızın. Onların dertlerini dinliyor, onlara
yemekler getiriyor, işe geri dönebilmeleri için onların
sesini duyuracaklarını bu duruma yetkilerin tepkisiz kalmayacağını, üzülmemeleri konusunda moral veriyordu.
Ben çok duygulanmıştım. 127 gündür, arkadaşlarımız
çadırda emek ve adalet mücadelesi veriyorlardı. İşten
çıkartılan bu arkadaşlarımızın işlerine geri dönmelerini
canı gönülden diledim rabbimden. Dedim ki kendime;
bu arkadaşlarım için, bacaklarım ağrısa da, yağmur yağsa
da günlerce yürürüm.
HAK-İŞ’e ve HİZMETE-İŞ’e bu onurlu duruşu, azmi ve
başarısı için şükranlarımı sunuyorum. Sonunda 97 işçi
arkadaşımızın seslerini duyurup, işlerine tekrar geri dönmelerini sağladılar.
Ben de taşeron işçisiydim. HAK-İŞ ve HİZMET-İŞ’in kadroya geçebilmemiz için nasıl çaba sarf ettiğini gözlerimle
gördüm.
Bizler taşeron işçileri olarak, çalışma koşullarında ve aldığımız ücret noktasında geride kalıp, mağdurduk, örgütsüz ve sahipsizdik. Haksızlığa uğruyorduk, işyerlerinde…
HAK-İŞ/HİZMET-İŞ sendikası bizi fark etti. Sesimizi duy du. Elimizden tuttu. Sorunlarımızı ve taleplerimizi tespit
edip, Türkiye gündemine taşeron sorununu taşıdı.
HAK-İŞ/HİZMET-İŞ bizlere ‘Hakkın Bize Emanet’ deyip,
çalışmalarına başlattı. 2014’te taşeronla ilgili çalışmala rına hız vermiş ve 2017’de taşeron işçilerinin kadro almasını sağlamıştır.

Sayın Genel Başkanım Mahmut Arslan, 696 sayılı KHK ile
kadroya geçen işçiler olarak size minnettarız. Kadronun
mimarı sizsiniz. HAK-İŞ/HİZMET-İŞ güvenilir bir sendika
olup, sendikal mücadelede benim gözümde tekdir. HAKİŞ/HİZMET-İŞ mücadele verdiği 1 milyona yakın kişinin
haklarını sonuna kadar savunacaktır. Buna gönülden inanıyorum.
Bazı sendikalar HAK-İŞ/HİZMET-İŞ'in başarısından rahatsız olup, bunu gölgelemeye çalışıyorlar. Gözlerimizle görüyoruz bu durumu.
Bazı sendikalar asıl iş- yardımcı iş diye kafa karıştırıp, gerçek olmayan karalama kampanyalarıyla insanları etkileyip, iş kolları değişsin diye mücadele ediyorlar. Ben bu
duruma çok üzülüyorum. HAK-İŞ/HİZMET-İŞ’in bunu hak
etmediğini düşünüyorum. Temennim; en kısa zamanda
kamu kurumlarında yardımcı işlerde çalışan işçilerin fiilen çalıştıkları ve halen örgütlenmiş oldukları, iş kollarında örgütlenmelerinin sürekli hale getirilmesidir.
Sayın Genel Başkanım Mahmut Arslan, size ne kadar teşekkür etsek azdır. Bizler taşerondan kadroya geçenler
olarak, mevcut durumumuzu dikkate alıp, geçmiş kayıplarımızı telafi etmek için çözümler ürettiğinizi görmekte yiz. Bizi kadroya siz kavuşturdunuz. Bizim için hak mücadelesini de sadece sizin vereceğinize bütün kalbimle
inanıyorum.
Ben insana ve emeğe değer veren sendikamın yanında
sonuna kadar kalacağım. Sendikamın başarılarının devamını diliyorum. Sendikam, biz işçilerin aile çatısıdır.
Bizlerin her zaman yanında olduğunu çok güzel hissetti riyor. HİZMET-İŞ ailesi olarak, hep birlikte çalışıp, sağlıklı,
mutlu ve hayırlı bir ömür geçirmeyi Cenab-ı Allah’tan
diliyorum.
Benim arkadaşlarıma tavsiyem; sendikasız ve güvencesiz
kalmayın. HİZMET-İŞ’e üye olun. Arkadaşlarınızı da üye
yapın. Birlikten kuvvet doğar. Üye olanlar da üyeliklerini
korusunlar. İş kollarında kalsınlar. Mağdur olmayacaklarıdır. Emekçiler olarak HİZMET-İŞ’e güvenin. Sendikal
mücadeleyi öğrenin. Unutmayın ki Sendikamız sizlerin
haklarını sonuna kadar savunacak olan tek sendikadır.

Gülbeyaz Ayhan
Mamak Belediyesi İşyeri Sendika Temsilcisi
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Tarihimizden Kareler...

1990

1991
1990
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SENDİKAMIZ HAKKINDA
BUNLARI
BİLİYOR MUSUNUZ?
• Sendikamızın 24 Ocak 1979’da Adıyaman’da kurulduğunu,
• Sendikamızın ilk kurucu Genel Başkanı’nın Adıyaman Belediyesi’nde işçi olarak çalışan Hüseyin Tanrıverdi, Yönetim Kurulu üyelerinin Mustafa Dost, Nedim İslamoğlu,
Ebubekir Yıldırım, Habib Güzelgül, Cemal Demirbay ve Ömer Kaplan olduğunu,
• Sendikamız Genel Başkanı Mahmut ARSLAN’ın 1974 yılında Deniz Kuvvetleri
Komutanlığı’na bağlı Gölcük Tersanesi’nde işe başladığını, daha sonra 1979 yılında
Konya Belediyesi’ne geçerek işçi olarak çalıştığını,
• Sendikamızın Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından 6356 sayılı
Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu gereğince; İşkollarındaki işçi sayıları ve
sendikaların üye sayılarına ilişkin 2020 Temmuz ayı istatistiklerine göre 309.609 üye
sayısıyla Türkiye’nin en büyük işçi Sendikası olduğunu,
• Sendikamızın ilk Toplu İş Sözleşmesi imzaladığı Belediye’nin Manisa/Mütevelli
Belediyesi olduğunu,
• Ülkemizde ilk Kapıcı ve kaloriferciler grevini 1 Mart 1985 tarihinde Ankara/Yıldız
bloklarında (Yeşiltepe Yapı Kooperatifi) Sendikamızın yaptığını,
• Çalışma hayatının ve işkolumuzun en uzun süren grevinin Keskin Belediyesi’nde
sendikamız tarafından gerçekleştirildiğini ve 46 ay devam eden grev olduğunu,
• 12 Eylül 1980’den sonra ilk Büyükşehir grevlerini sendikamızın gerçekleştirdiğini; bu
grevlerin Ankara Büyükşehir Belediyesi’nde 22 gün sürdüğünü; Bursa Büyükşehir
Belediyesi’nde ise 54 gün sürdüğünü,
• 31 Mart 2019 Yerel Seçimleri sonrası Bolu Belediyesi tarafından çıkarılan işçilerin
Sendikamızın 127 gün süren eylemi sonrası işlerine geri döndüklerini,
• 23 Haziran 2019 İstanbul Büyükşehir Belediyesi seçimleri sonrası işlerinden edilen
emekçilerin büyük bir çoğunluğunun, Sendikamızın yürüttüğü eylemler sonucu, 20
Mart 2020 yılında imzalanan protokolle işlerine geri döndüğünü,
• En son Genel Kurulumuzu 22-24 Şubat 2019 tarihlerinde Kızılcahamam’da yaptığımızı,
• Sendikamızın 2020 Ekim ayı itibarıyla, 59 Şube, 20 İl ve 1 Bölge Başkanlığının olduğunu,

SENİ SENDİKA KORUR
HAKKIN BİZE EMANET
İMZAMIZ İŞÇİNİN KARARIDIR
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8 TEMEL
AHLAK KURALI
1. GERÇEK DEĞİLSE, SÖYLEME!
2. TUTMAYACAKSAN, SÖZ VERME!
3. YAPMAYACAKSAN, ÜSTLENME!
4. GÖRMEDİYSEN, TANIKLIK ETME!
5. DOĞRULAMADIYSAN, PAYLAŞMA!
6. BİLMİYORSAN, KONUŞMA!
7. DOĞRU DEĞİLSE, YAPMA!
8. HAK ETMEDİKÇE, ALMA!
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Vefatlar

Tarsus Şube Başkanımız Hüseyin Gün’ün annesi,
Gaziantep Şube Başkanımız Halil İbrahim Tanrıöver’in dedesi,
Konya Şube Başkan Yardımcımız Hüseyin Keçeci’nin halası,
Kırıkkale Şube Başkanımız Celal Yünlü’nün ablası ve abisi,
İstanbul 8 No’lu Şube Başkanımız Taner Duran’ın amcasının oğlu,
Hukuk Müşavirlerimizden Av. Muhammed Esat Eyvaz’ın kayınpederi,
Teşkilatlanma Daire Başkanımız Aytekin Koç’un dedesi,
Batman İl Başkanımız Bünyamin Söğüt’ün annesi ve abisi,
Emek Konukevi Personelimiz Hakan Baskal’ın annesi,
Genel Merkez Personelimiz S. Selçuk Yıldırım’ın dayısı,
Şanlıurfa 1 No'lu Şube Başkanımız Seydi Eyyüpoğlu'nun dedesi,
Adıyaman Şube Başkan Yardımcımız Mehmet Öryan Alkan'ın annesi,
Genel Merkez Personelimiz Ayşe Aksu'nun dedesi,
Genel Merkez Personelimiz Hamdi Şahin'in amcası,
Genel Merkez Personelimiz İsmail Gülenç'in kayınpederi,
Vefat etmiştir. Kaybettiklerimize Allah'tan rahmet, ailelerine
ve tüm sevenlerine başsağlığı dileriz.

Tebrikler

Genel Merkez Personelimiz Ahmet Küçüktürkmen’in bir kız
bebeği dünyaya gelmiştir.
Genel Merkez Personelimiz Yasin Aksu’nun bir
erkek bebeği dünyaya gelmiştir.
Personellerimizi ve eşlerini tebrik eder, bebeklere sağlıklı yaşam ve
mutluluklar dileriz.
Genel Merkez Personellimiz S. Selçuk Yıldırım ve
Genel Merkez Personellimiz Metin Demir dünya evine girmiştir.
Personellerimizi ve eşlerini tebrik eder
çiftlerimize mutluluklar dileriz.
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TEŞKİLAT

Acı Kayıplarımız

Sendikamızın Kurucu Üyelerinden
Ömer Kaplan’ın vefatını büyük bir
üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz.
Merhuma Yüce Allah’tan rahmet, ailesine
ve tüm sevenlerine sabır ve başsağlığı
diliyoruz.
Başımız sağ olsun.

Genel Başkan Danışmanımız ve Eski
Genel Sekreterimiz Ali Rıza Yılmaz’ı
kaybetmenin üzüntüsü içerisindeyiz.
Merhuma Yüce Allah’tan Rahmet,
ailesine sabır ve başsağlığı diliyoruz.
Başımız sağ olsun.

Konfederasyonumuz HAK-İŞ’in bir
dönem Genel Başkanlığını yapan
Necmettin Altay hakkın rahmetine
kavuşmuştur.
Merhuma Yüce Allah’tan rahmet, ailesine
sabır ve başsağlığı diliyoruz.
Başımız sağ olsun.
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Arslan: "Başta sağlık emekçilerimiz olmak üzere
kamunun ihtiyaçlarını karşılama konusunda sahada
yer alan, mücadele eden, hayatları pahasına
tehlikeleri göze alan ve milletimizle birlikte
salgının ortadan kaldırılması için büyük bir
fedakarlık ortaya koyan tüm emekçilerimize
yürekten teşekkür ediyorum"
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HAK-İŞ/HİZMET-İŞ SENDİKASI GENEL YÖNETİM KURULU

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

Av. Hüseyin ÖZ
Genel Başkan Vekili

Halil ÖZDEMİR
Genel Başkan
Yardımcısı

Celal YILDIZ
Genel Başkan
Yardımcısı

Mehmet KESKİN
Genel Başkan
Yardımcısı

Remzi KARATAŞ
Genel Sekreter

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

ADIYAMAN
Şb. Bşk.: Hasan KILINÇ
Hoca Ömer Mahallesi Selçuklu İşhanı: Kat:3
No:2 ADIYAMAN
Tel-Fax: 0 416 216 41 44

AKSARAY
Şb. Bşk.: Yasin EMEKLİ
Minarecik Mahallesi Turizm Caddesi Eras
İşhanı Kat: 3 No:327 AKSARAY
Tel-Fax: 0 382 213 69 09

AMASYA
Şb. Bşk.: İsmail PAZAR
Dere Kocacık Mah. Ferhat Sinan
Sağıroğlu Sk. Temizişler Apt.No:7 A/1
AMASYA Tel-Fax: 0 358 212 79 22

ANKARA 1 NO’LU
Şb. Bşk.: Raşit ŞAHİN
Tandoğan Mah. Zeki Uğur Cad. No:9/2
Sincan / ANKARA
Tel: 0 312 271 11 61 Fax: 0 312 276 73 02

ANKARA 2 NO’LU
Şb. Bşk.: Recep DERE
Ziraat Mahallesi İrfan Baştuğ Cd. Refah
İşhanı No:4/23 Dışkapı / ANKARA
Tel-Fax: 0 312 311 10 73

ANKARA 4 NO’LU
Şb. Bşk.: Yusuf GÜLER
Ziraat Mahallesi İrfan Baştuğ Cd. Refah
İşhanı No:4/23 Dışkapı / ANKARA
Tel-Fax: 0 312 311 10 73

ANKARA 5 NO’LU
Şb. Bşk.: Murat DEMİRTAŞ
Eti Mahallesi Ali Suavi Sokak Ema İş Merkezi
No:1/5 Maltepe-Çankaya / ANKARA
Tel: 0 312 230 11 79 Fax: 0 312 230 11 59

ANKARA 6 NO’LU
Şb. Bşk.: İbrahim TUNCER
Eti Mahallesi Ali Suavi Sokak Ema İş Merkezi
No:1/5 Maltepe-Çankaya / ANKARA
Tel: 0 312 230 11 69
Fax: 0 312 230 11 59

ANKARA 7 NO’LU
Şb. Bşk.: Mustafa GENÇ
Gazi Mustafa Kemal Bulvarı No:108/14
Maltepe-Çankaya / ANKARA
Tel: 0 312 230 01 46
Fax: 0 312 230 01 48

ANTALYA
Şb. Bşk.: Muhammed Talha KANDİL
Elmalı Mah. Milli Egemenlik Cad. Muratpaşa
İşhanı N0:42/38 MURATPAŞA/ANTALYA
Tel-Fax: 0 242 244 61 62

BALIKESİR
Şb. Bşk.: Savaş DAL
Eski Kuyumcular Mahallesi Çavuş Sokak
Sandıkçı Apartmanı No:18/9
Karesi / BALIKESİR
Tel-Fax: 0 266 243 11 33

BURSA
Şb. Bşk.: Mustafa YAVUZ
Doğanbey Mah. Doğanbey Çıkmazı
Berk 2 Plaza Kat:6 No: 3 BURSA
Tel: 0 224 223 60 46 - 0 224 223 44 75
Fax: 0 224 223 36 95

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

DENİZLİ
Şb. Bşk.: Sezai SÖYLEMEZ
Topraklık Mahallesi Kayalık Caddesi 64.
SokakNo: 23 Kat: 2 Daire 3 Pamukkale /
DENİZLİ
Tel-Fax: 0 258 263 97 28

ELAZIĞ
Şb. Bşk.: Kazım CAVLI
Nailbey Mah. Vali Fahribey Cad. Emir İş
Merkezi No: 43/2 ELAZIĞ
Tel-Fax: 0 424 238 22 19

ERZİNCAN
Şb. Bşk.: Harun MUTLU
Atatürk Mahallesi 357. Sokak MER Plaza
Kat: 3 No: 308 ERZİNCAN
Tel-Fax: 0 446 214 10 05

ERZURUM
Şb. Bşk.: Erol AKSAKAL
Kazım Karabekir Paşa Mahallesi Orhan Şerif
Soy Caddesi Özlem İş Merkezi A Blok
Yakutiye / ERZURUM
Tel-Fax: 0442 234 07 95

GAZİANTEP
Şb. Bşk.: Halil İbrahim TANRIÖVER
İncilipınar Mah. Gazimuhtarpaşa Bulvarı
Tekerekoğlu İş Mrk. Kat:2 No:54
Şehitkamil/GAZİANTEP
Tel: 0 342 231 99 44 Fax: 0 342 230 31 30

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

İSKENDERUN
Şb. Bşk.: Mehmet YETİM
Şavaş Mah. Şehit Pamir Cad. No:40 4
Nolu Bld. İşhanı Kat:4 Daire No:18
İskenderun / HATAY
Tel-Fax: 0 326 617 51 41

İSTANBUL 1 NO’LU
Şb. Bşk.: Mustafa CANPOLAT
Kaptanpaşa Mah.Darülaceze Cad. Famas İş
Mrk. B Blok No:47 Kat:3
Okmeydanı - Şişli / İSTANBUL
Tel: 0 212 220 45 73
Fax: 0 212 220 45 73

İSTANBUL 2 NO’LU İETT
Şb. Bşk.: Ahmet GÜNÇE
Kaptanpaşa Mah.Darülaceze Cad. Famas İş
Mrk. B Blok No:47 Kat:3
Okmeydanı - Şişli / İSTANBUL
Tel: 0 212 220 54 17
Fax: 0 212 220 38 59

İSTANBUL 3 NO’LU İETT
Şb. Bşk.: Mustafa İLUK
Kayışdağı Cad. Atayol Plaza No:45 Kat:1
Küçük Bakkalköy - Ataşehir / İSTANBUL
Tel: 0 216 577 32 55
Fax: 0 216 577 32 56

İSTANBUL 4 NO’LU
Şb. Bşk.: Reşat KAYA
Molla Gürani Mahallesi Millet Caddesi Sadi
Çeşmesi Sokak No:26/2 Kat:4 Daire No:8
Aksaray – Fatih / İSTANBUL
Tel: 0 212 534 68 84 Fax: 0 212 534 68 76

İSTANBUL 5 NO’LU
Şb. Bşk.: Mustafa ŞİŞMAN
Esentepe Mahallesi Kelebek Sokak No:2 Kat
6 Daire 43
Marmara Kule Kartal / İSTANBUL
Tel: 0 216 346 12 16 Fax: 0 216 346 17 67

İSTANBUL 6 NO’LU
Şb. Bşk.: Serdar Cafer ÖZKUL
Zeyrek Mahallesi Haydar Bey Caddesi
No:3/1 Fatih / İSTANBUL
Tel: 0 212 534 86 54 Fax: 0 212 534 86 17

İSTANBUL 7 NO’LU
Şb. Bşk.: Nizamettin YURUL
İskender Paşa Mah. Dolap Cad. Önder Apt.
No: 28/7 Fatih / İSTANBUL
Tel: 0 212 525 01 78 Fax: 0 212 525 01 79

