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MÜCADELEMİZİ, 43. YILIMIZA
GİRDİĞİMİZ 2021’DE DE AZİM ve
KARARLILIKLA SÜRDÜRECEĞİZ
2020 yılı pek çokları tarafından
uğursuz bir yıl olarak betimlense
de, hem inancımız hem de hayatın
bizlere sunduğu öğretiler gereği bizim tanımlamamız bu yönde olmazdı. İnsan eliyle ortaya çıkan zaman
sınıflandırma biçimi bizim için fazla
anlam taşımaz niteliktedir.
2020, mahremiyetin, ayrı kalmanın,
eski alışkanlıklara geri dönmenin
ve hatta gelişen tarihte en çok ders
çıkarılacak bir yıl olarak hafızalarımızda yer edindi. Bu dönemde biz
de Türkiye olarak, bolca ders çıkarabileceğimiz bir dönemle sınandık.
Bir yandan küresel salgının getirdiği
olumsuzluklarla mücadele ederken,
diğer yandan da mevcut ve yeni ortaya çıkan sorunlarla mücadele ettik.
2020 yılı gösterdi ki artık Türkiye,
birilerinin ağzına pelesenk olduğu
gibi ‘üçüncü dünya ülkesi’ yakıştırmalarını üzerinden yırtmış atmıştır.
Türkiye artık kabuğuna saklanmayı
reddeden, sadece kendi milletini
değil, tüm mazlumların sorunlarına
çözüm arayan çağdaş ve küresel bir
güçtür.
Bu gelişmelerin ışığında çalışma hayatı da bir kısım gelişmelere sahne
oldu. Türkiye’nin en büyük ve en
etkin işçi sendikası olarak, bu dönemde birçok badirelere göğüs gerdik. 17 yıl kararlılıkla yürüttüğümüz
taşeron emekçilerine kadro mücadelemizi başarıyla sonuçlandırdık,
ancak kanuna son dakika eklenen

maddelerle emekçilerin sendika
seçme özgürlüğüne müdahale edilerek, 80 bini aşkın üyemiz 1 Kasım
2020 itibariyle sendikamızdan kanun zoruyla koparıldı. Bu haksızlığa
karşı itirazımızı sonuna kadar sürdürdük, ancak durumu değiştiremedik.
Üyelerimizin gönülsüz gidişlerine
üzüldük; çaresiz ağladılar, üzüntülerini paylaştılar. Bizden ayrılmak
zorunda kalan tüm üyelerimizin her
zaman yanında olmaya devam edeceğiz.
Haksız bir şekilde önümüze konulan tüm engellere rağmen sendikal
mücadelemizi büyük bir kararlılıkla,
yeni bir anlayışla sürdüreceğiz.
HAK-İŞ/HİZMET-İŞ Sendikası emek
ve ekmek savaşında temsil ettiği
üyelerinin yanı sıra, ülkemizin tüm
emekçileri için de umuttur.
2021 yılına üyelerimizin gücüyle,
yüzbinlerce HİZMET-İŞ gönüllüsüyle, umut ve inançla girdik.
Sendikal mücadelemizi 43. yılımıza
girdiğimiz 2021’de de büyük bir kararlılıkla sürdüreceğiz.
Yılın bu son sayısında Genel Başkanımız Mahmut Arslan ve Genel
Yönetim Kurulu Üyelerimizin katıldığı programları ve basın açıklamalarımızı, ülkemizin dört bir yanında
imzalanan toplu iş sözleşmelerimizi
bulabileceğiniz dopdolu bir dergi
hazırladık.
İyi okumalar…

Başkan’
d
an
Başkan’dan
“Alın yazınızı sadece alın terinizle değiştirebilirsiniz”

Mücadeleye, Büyümeye ve
Güçlenmeye Devam Edeceğiz

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

HAK-İŞ/HİZMET-İŞ
olarak iyiliği, sevgiyi,
barışı, umudu ve
geleceği örgütlüyoruz.
İlkelerimiz, değer ve
birikimimizle, gelecekte
bize üye olacak olan
yarının emekçilerine de
hitap ediyoruz.

İnsanoğlu tarih boyunca elde ettiği
kazanımları sessiz sedasız boyun
eğenlere değil, mücadele edenlere
borçludur.
43. yılımıza adım attığımız 2021’den
geriye doğru dönüp baktığımızda,
büyük işler yaptığımızı ve kazanımlarla dolu mücadele tarihimizi görüyoruz.
İnsan pazarı olarak tanımlanabilecek taşeron sistemine mahkûm
edilen emekçilerin uğradıkları
adaletsizlikleri ortadan kaldırmak
amacıyla, 17 yıl sabır ve kararlılıkla
yürüttüğümüz mücadelemiz, 1 milyona yakın taşeron emekçisinin kamuda işçi statüsünde istihdam edilmesiyle taçlandırıldı. Türk çalışma
hayatının en büyük ve en kapsamlı
reformu olarak değerlendirilen bu
başarıda, HAK-İŞ Konfederasyonumuz ile HİZMET-İŞ Sendikamızın çok
önemli rolü ve misyonu olmuştur.
Uzun uğraşlar sonucunda kazanıma dönüştürdüğümüz uzun soluklu mücadelemiz, sadece taşeron
işçilere kadro verilmesinden ibaret
görülemez.
Onurlu mücadelemizin sonucunda
on binlerce emekçinin işinin yanı
sıra, ailevi durumu ve insani saygınlığı da güvenceye alındı, uzun
yıllardan bu yana savunageldiği-

miz insan onuruna yaraşır işlere
de kavuştular.
Bu başarımızla gurur duyuyoruz.
Başarımızdan dolayıdır ki, kadro
mücadelemize omuz veren yüz
binler, bizi, ülkemizin en büyük işçi
sendikası olma onuruna yükselttiler.
Tüm bunların yanında bilgi ve birikimimizle önderlik ettiğimiz, onca yıl
omuz omuza bizimle birlikte mücadele eden ve varlıklarıyla sendikamıza değer katan 100 bini aşkın kardeşimiz sendika seçme özgürlükleri
hiçe sayılarak, kararnameye yapılan
son dakika müdahalesiyle sendikamızdan zorla koparılmıştır.
Örgütlenme özgürlüğüne aykırı olarak hayata geçirilen son dakika düzenlemesine karşı itirazımızı, kanunun çıktığı andan itibaren son güne
kadar kararlılıkla sürdürdük, ama
haksız ve hukuksuz durumu maalesef değiştiremedik.
Bu üzücü durum mücadele azmimizi ve başarımızı engelleyecek bir
durum asla değildir.
HAK-İŞ/HİZMET-İŞ, geçmişte de
haksız bir şekilde önüne konulan
tüm engellere rağmen mücadelesinden hiçbir zaman vazgeçmemiş,
büyümeyi ve güçlenmeyi istikrarla
sürdürmüştür.

Yakın geçmişte yaşadığımız benzer bir
süreci hatırlatmak istiyorum:
Verdiğimiz büyük mücadele neticesinde 2007 yılında, kamuda ve yerel
yönetimlerde geçici işçi olarak çalışan
216 bin emekçinin daimî işçi kadrolarına alınmasını sağladık. Çoğunluğu
belediyelerde çalışan bu işçilerin bir
kısmı daha sonra ihtiyaç fazlası gösterilerek, 2011 yılında çıkarılan bir kanunla kamu kurumlarına nakledildi ve
üye sayımızın yüzde 25’ini kaybettik.
Fakat asla yılmadık, mücadelemizi
büyük bir kararlılıkla sürdürdük. En
büyük gücümüz örgütlülüğümüz anlayışıyla hareket ederek 2017 yılında
206 bin üyeyle ülkemizin en büyük
işçi sendikası konumuna, 2018’de
286 bine, ardından 320 bine yakın
üyeyle zirveye yükseldik.
Peki, nedir bu başarımızın sırrı?
Buzdağı, kendisinden koparılan büyük
kitleye rağmen, nasıl yeniden daha
güçlü bir aysberge dönüşüveriyor?
Bunun cevabı samimiyetimizde gizlidir.
Çünkü biz, sendikacılığın günü kurtarmak değil, geleceğe hazırlanmak
olduğuna gönülden inanıyoruz. Önümüze çıkan engelleri bir imtihan, çalışma ve dayanışmayı ise en büyük
başarı olarak kabul ediyoruz.
Biz emekçileri sadece sendikalı yapmıyor, sadece toplu iş sözleşmesinden yararlandırmıyor, onlara sadece
iş güvencesi sağlamıyoruz. Biz sadece
emeği örgütlemiyoruz; aynı zamanda
iyiliği, sevgiyi, barışı, umudu ve geleceği örgütlüyoruz. İlkelerimiz, değer
ve birikimimizle, gelecekte bize üye
olacak olan yarının emekçilerine de
hitap ediyoruz. Bize emanet edilen
mücadeleyi, yarınlara daha güçlü şekilde aktarma anlayışıyla hareket ediyoruz.

Haksız ve adaletsiz bir şekilde önümüze konulan tüm engellere rağmen,
her defasında yine yeniden gösterdiğimiz başarının kaynağı, çalışma azmimiz ve samimiyetimizdir.
Bir teşkilatın içinde samimiyet olmadıkça büyük zaferler kazanılamaz. Samimiyet yoksa kırılma noktalarından
sonra büyük örgütlenme hamleleri
gerçekleştirilemez.
Yüz binlerce emekçiyi HAK-İŞ ve HİZMET-İŞ şemsiyesi altında bir araya getiren neden, onların sorunlarını çözmüş olmamızın yanı sıra gönüllerini
de fethetmemizdir.
Bu büyük dava, sadece emekçileri
değil aynı zamandra gönülleri de örgütleyerek 43 yıldır her eşiği aşmıştır,
aşmaya da devam edecektir.

Yüz binlerce emekçiyi
HAK-İŞ ve HİZMET-İŞ
şemsiyesi altında bir
araya getiren neden,
onların sorunlarını
çözmüş olmamızın
yanı sıra gönüllerini
de fethetmemizdir.
Biz biliyoruz ki “Niyet hayır, akıbet hayır”dır.
100 bini aşkın yol arkadaşımızın sendikamızdan kanun zoruyla koparıldığı
1 Kasım 2020’de buzlar kırılmış, yeni
bir yol açılmıştır.
Üyelerimizin bir kısmı sendikamızdan
koparılsa da, sürekli işçi statüsüne
kavuşturduğumuz belediye şirketlerindeki kardeşlerimiz, HİZMET-İŞ’i
büyütmeye devam etmektedir. Çünkü belediye şirketlerinde sürekli işçi

statüsüne kavuşturduğumuz KHK’lı
emekçiler için en kazançlı toplu iş sözleşmelerini biz imzalıyoruz.
Diğer yandan ev işçiliğinde çalışanlar,
temizlik şirketlerinde çalışanlar, kamu
yararına çalışanlar ve apartman kapıcılarının örgütlenmesi yönünde, 13.
Genel Kurulumuzda aldığımız kararı
adım adım uyguluyoruz.
Kanun gereği sendikamızdan ayrılmak
zorunda kalan arkadaşlarımız ise, HİZMET-İŞ’te kazandıkları tecrübeleriyle
HAK-İŞ’e bağlı sendikalarımıza değer
katmaktadırlar.
HAK-İŞ, Türkiye’nin en büyük işçi
konfederasyonu olma yolunda hızla
ilerlemektedir. HAK-İŞ’ten kopmayan,
mücadelesine HAK-İŞ’le devam etmeyi seçen kardeşlerime teşekkürlerimi
sunuyorum.
1 Kasım 2020’de yeni başlangıçlara,
yeni zaferlere doğru güçlü bir adım
attık.
Türkiye’nin ve emekçilerimizin en
iyi yerlere gelmesi için gece-gündüz çalışan emek örgütleri olarak
HAK-İŞ ve HİZMET-İŞ Sendikamızdan
beklentilerin çok büyük olduğunun
bilincindeyiz.
Emeği çalınan, sosyal hakları elinden
alınan insanların sorumluluğunu taşıyoruz. Haksızlık karşısında sesini yükseltecek ve onları, önderlik ederek
harekete geçirecek olanlar bizleriz.
Bizim tarihimiz mağduriyet ve mazeret tarihi değil, mücadele tarihidir.
43. yılımız dayanışmamızı, kardeşliğimizi, HAK-İŞ’i ve HİZMET-İŞ’i daha da
büyüttüğümüz bir yıl olacaktır. Mücadeleye ve büyümeye devam edeceğiz. Erdemli bir sendikal inşa için mücadelemizi yükselterek sürdürmeye
dünden daha kararlıyız.

haberler

Genişletilmiş Başkanlar Kurulumuz Videokonferans
Yöntemiyle Gerçekleştirildi

"SENDİKAL ÇALIŞMALARIMIZI HAK-İŞ ÇATISI
ALTINDA BİRLİK ve BERABERLİK RUHUYLA
GERÇEKLEŞTİRİYORUZ"
Genişletilmiş Başkanlar Kurulumuz, 12 Ekim 2020 tarihinde, videokonferans yöntemiyle
gerçekleştirildi. Genel Başkanımız Mahmut Arslan, Genişletilmiş Başkanlar Kurulumuzda,
ülkemizin ve çalışma hayatının gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

değerlendirmelerde bulundu. Genel
Başkanımız Mahmut Arslan başkanlığında online olarak gerçekleştirilen
Genişletilmiş Başkanlar Kurulu Toplantısına, Genel Yönetim Kurulu Üyelerimiz, Genel Denetleme Kurulu Üyelerimiz, Genel Disiplin Kurulu Üyelerimiz,
Şube ve İl Başkanlarımız ile Genel
Merkez uzmanlarımız katıldı.
Çalışma Hayatına İlişkin
Değerlendirmelerde Bulunuldu

Genişletilmiş Başkanlar Kurulumuz, 12
Ekim 2020 tarihinde, videokonferans
yöntemiyle gerçekleştirildi. Genel Baş-

kanımız Mahmut Arslan, Genişletilmiş
Başkanlar Kurulumuzda, ülkemizin ve
çalışma hayatının gündemine ilişkin
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Genişletilmiş Başkanlar Kurulumuzda,
ülkemizin ve çalışma hayatının gündemine ilişkin konularda değerlendirmelerde bulunulurken, toplantı sonrası
alınan kararların sonuç bildirgesiyle
kamuoyu ile paylaşılmasına karar verildi.

haberler

Genişletilmiş Başkanlar Kurulu
Sonuç Bildirisi
Taşerondan Kadroya Geçen İşçiler,
Yeniden Sendika Seçme Kargaşası
İçine İtilmemelidir.
Taşeron işçiliğine karşı 2003 yılından başlayarak kararlılıkla yürüttüğümüz mücadelemiz, Cumhurbaşkanımızın gayretleri, dönemin
Başbakanı ve Bakanlarımızın desteğiyle çıkarılan 696 sayılı KHK’yla,
1 milyona yakın taşeron emekçisinin Yerel Yönetimler ve Kamuda
işçi statüsünde istihdam edilmesiyle neticelendirilmiştir.
Ancak taraflarla hiç konuşulmadan, paylaşılmadan, son dakika
müdahalesiyle 696 sayılı KHK’yla
6356 sayılı kanuna eklenen geçici
7. madde ve bunun 3. fıkrasıyla,
taşerondan kadroya geçen emekçiler istemedikleri sendikalara üye
olmaya itilmiştir.
İşçileri yeniden sendika seçme
kargaşası içine iten düzenleme,
sendikal özgürlüklere aykırıdır. Çalışma hayatında yeni bir kargaşaya
yol açacak, iş barışı ve iş huzurunu
bozacaktır. Taşeron işçilerine sahip
çıkarak mücadeleyi onlarla birlikte uzun yıllardır başarıyla yürüten
sendikaların üye kaybına, bu mücadelede yer almayan sendikaların
ise hak etmediği ölçüde üye kazanmasına ve haksız rekabete yol
açacaktır.
Emekçiler Sendikalarından
Koparılmamalı, Birliktelikleri
Bozulmamalı
Taşerondan kadroya geçen işçiler,
SGK kayıtlarına göre tescil edildik-

leri işkolları ve işyerinde örgütlenecekleri sendikaları belirleyerek
üyeliklerini yapmışlar, sendikalar
da 2014 yılından başlamak üzere
işyerlerinde örgütlenmelerini tamamlamışlardır.
İşçilerin kadro sürecinde birlikte
mücadele verdikleri, kendilerini
güvende hissettikleri sendikalarda
kalmaları sürekli hale getirilmelidir.
HİZMET-İŞ taşerondan kadroya geçirilen emekçilerin büyük çoğunluğunu temsil etmektedir.
Sendikamız üyesi arkadaşlarımızın
üyeliklerinin devamını ve iş kollarının güvence altına alınmasını istiyoruz.
Geçici 7. Maddenin 3. Fıkrası
yürürlükten kaldırılmalı
696 sayılı KHK ile 6356 sayılı kanuna eklenen geçici 7. maddenin fıkrası yürürlükten kaldırılmalıdır. Bu
düzenleme anayasaya ve uluslararası sözleşmelere aykırıdır. Sendika
ve toplu iş sözleşme özgürlüğünü
ortadan kaldırmaktadır. Sendikal
örgütlülük, ancak sendika özgürlüğü ile söz konusu olabilir.
HAK-İŞ/HİZMET-İŞ Sendikası bu
düzenlemeyi hiçbir zaman kabul
etmemiştir, kabul etmeyecektir.
Düzenlemenin yürürlükten kaldırılması hususundaki mücadelemizi
sonuna kadar sürdüreceğiz.
KHK’lı Emekçilerin Hakkını
Savunmaya Devam Edeceğiz
İşkollarındaki farklılıklar nedeniyle,
çalışanların özlük hakları farklı be-
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lirlenemez.
Çalışanların ücret ve ücrete bağlı
hakları başta olmak üzere, sorunlarının çözüm yeri özgür toplu pazarlık masasıdır.
HAK-İŞ/HİZMET-İŞ Sendikamız, 1
Kasım 2020 tarihinden itibaren
şeffaf bir şekilde toplu pazarlık sürecini yürütecektir. Toplu pazarlık
sürecin üyemiz emekçilerin beklentileri doğrultusunda sonuçlandırmak istiyoruz.
HAK-İŞ/HİZMET-İŞ, her şeye rağmen tüm KHK’lı emekçilerin hakkını savunmaya devam edecektir.
696 Sayılı KHK Kapsamı Dışında
Bırakılan Emekçilere Kadroları
Verilerek Hakkaniyet Sağlanmalı
Çalışma hayatımızın en büyük reformu olarak değerlendirdiğimiz
696 sayılı KHK ile getirilen düzenlemenin bir eksik yanı da, 70 bin
civarında emekçinin kapsam dışında bırakılması olmuştur.
Kadro kapsamına alınmayanların
başında KİT’lerde çalışan taşeron
işçileri gelmektedir. 4 Aralık 2017
tarihinden önce çalışmış olanlar,
joker işçi olarak çalışanlar, kiralık
araçların şoförleri, çağrı hizmetleri ve yemekhane hizmetlerinde
çalışanlar, tüm şartları taşıdıkları
halde, mahalli idarelerce yapılan
ihalelerde yüzde 70 personel sınırına takılanlar, yine mahalli idarelerce malzeme hizmet alımının
içerisinde çalıştırılanlar, kamunun
asıl işlerinde çalıştıkları halde başta hastanelerde HBYS olmak üze-

haberler

re bilgi işlemci, laborant, tekniker,
kimyager ve radyolog olarak çalışan taşeron işçiler kapsam dışında
kalmıştır.
Bu emekçilere kadro verilmemesinin haklı bir gerekçesi yoktur.
Aynı işi yapan emekçiler arasında
ayrım, adalet ve eşitlik duygusunu
zedelemektedir. Sorun bir an önce
çözüme kavuşturularak eksiklik tamamlanmalı, eşitsizlik giderilmeli,
hakkaniyet sağlanmalıdır.
Genel Başkanımız Arslan’ı Sosyal
Medya Üzerinden Hedef Alan Şer
Odaklarına Geçit Vermeyeceğiz
Son aylarda bazı konfederasyonların güdümündeki facebook ve
twitter adreslerinden, emekçileri
mevcut sendikalarından istifaya
yönlendiren çalışmalar yürütülmektedir.
Genel Başkanımız Arslan’ın, 696
sayılı KHK ile kadroya kavuşan
emekçilerin yararına yaptığı açıklamalar bilinçli bir şekilde çarpıtılmaktadır.
Bu yöntemle, üyelerimiz sendikamızdan koparılmak istenmektedir.
Klavye sendikacılarının kavgası
ne emek ne de ekmek kavgasıdır.
Amaçları, emekçileri haklarını savunamayacakları halde kendi sendikalarına mahkûm etmektir.
Her yol meşru kabul ederek, sosyal medya üzerinden HAK-İŞ ve
HİZMET-İŞ Genel Başkanımız Mahmut Arslan’a haksız ithamlarda
bulunulmasını ve ahlaki sınırların
aşılmasını şiddetle kınıyor, asılsız
ithamları reddediyoruz.
Bir kısım çevrelerin Genel Başkanımızın kadro mücadelesini hazmedemediklerini görebiliyoruz
Bu çevreler yüz binlerce emekçinin
sesi ve umudu haline gelmiş Genel
Başkanımız Arslan’ı mücadelesin-

den vazgeçiremez. Kendi çıkarları
uğruna çalışanlar ve kurumlar üzerinden algı operasyonu yapanlara
asla müsaade etmeyeceğiz.
HAK-İŞ/HİZMET-İŞ 59 Şube, 20 İl
Başkanlığı ve 309 Bin Üyesiyle Genel Başkanının Arkasındadır
HAK-İŞ Konfederasyonumuza bağlı
Öz Büro İş Sendikası’nda yaşanan
krizin HİZMET-İŞ Sendikamız ve
Genel Başkanımız Mahmut Arslan’ın haksız ve hadsiz biçimde
hedef gösterilerek savuşturulmaya
çalışılmasını hayret ve üzüntüyle
karşılıyoruz.
Öz Büro İş yetkililerini sendikal ilke,
kural ve değerler doğrultusunda
davranmaya çağırıyor, aklıselime
davet ediyoruz.
HAK-İŞ/HİZMET-İŞ 59 Şube, 20 İl
Başkanlığı ve 309 bin üyesiyle, tam
bir birlik içerisinde Genel Başkanının arkasındadır.
Genel Başkanımıza yönelik saldırılara karşı her zaman dimdik ayaktayız.
Genel Başkanımıza ve Sendikamıza
yönelik saldırılar karşısında sessiz
kalmayacağız.
Teşkilatımız, bu saldırılara gereken
cevabı, zamanı gelince, yüz binlerce üyesiyle birlikte en üst düzeyde
verecektir.
İstanbul Büyükşehir’de Yetki
Tespiti HİZMET-İŞ’TE
HAK-İŞ/HİZMET-İŞ Sendikamız, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne
bağlı kuruluşlarda, yasanın aradığı
gerekli çoğunluğu sağlayarak yetki
tespiti almıştır.
İstanbul Büyükşehir çalışanlarına
sendikamıza gösterdikleri ilgi ve
alaka vesilesiyle teşekkür ediyoruz.
Sendikamıza verilen yetki tespitinin önem ve sorumluluğunun id-
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rakindeyiz. Bundan sonraki süreç,
haklarımıza sahip çıkma sürecidir.
Bu süreci üyelerimizle birlikte yürüteceğiz.
Bir kısım sendikaları, yetki tespiti
alamadıkları işyerlerinde çalışan
işçileri cezalandırma, onlardan intikam alma ve itiraz alışkanlıklarından vazgeçmeye davet ediyoruz.
HAK-İŞ/HİZMET-İŞ Sendikası, yarım
yüzyıla yaklaşan tarihiyle, genel işler işkolunda ve sendikal harekette model olma özelliğini sürdürmekte, Türkiye’nin en büyük işçi
sendikası olmanın sorumluluğunu
taşımaktadır.
Bu sorumluluk, yarım asırlık bilgi,
birikim ve deneyimiyle, tüm teşkilatımızın hedefe kilitlenerek özveri, birlik ve beraberlik ruhuyla
verdiği mücadele ile yerine getirilmektedir.
Mazlumların Hamisi Olmanın
Onurunu Yaşıyoruz
HAK-İŞ/HİZMET-İŞ Başkanlar Kurulu olarak, taşerondan kadroya
geçen emekçiler ve ülkemizin tüm
işçileri başta olmak üzere, her zaman olduğu gibi ülkemizde, bölgemizde ve küremizde bize ihtiyaç
duyan mazlumların, mağdurların,
ezilenlerin, haksızlığa uğramışların, hakkı elinden alınanların sesi
olmaya, onların feryatlarını duymaya, duyurmaya ve çare olmaya
devam edeceğiz.
HAK-İŞ/HİZMET-İŞ Sendikası olarak
ülkemizin kalkınma, ilerleme ve
yeniden yapılanma hamleleriyle,
bölgesel ve küresel bir güç olma
yönünde ilerlediği bu dönemde de
sorumluluk almaya devam edeceğiz.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

haberler

ARSLAN’DAN TBMM BAŞKANI ve BAKANLARA
696 SAYILI KHK İLE İLGİLİ MEKTUP
HAK-İŞ ve
HİZMET-İŞ
Genel Başkanımız
Mahmut Arslan,
TBMM Başkanı,
Bakanlar, AK Parti
Genel Başkan
Yardımcıları, siyasi
partilerin grup
başkanları ve
Başkanvekilleri,
TBMM Sağlık, Aile,
Çalışma ve Sosyal
İşler Komisyonu
Başkan ve üyeleri ile
Cumhurbaşkanlığı
Sosyal Politikalar
Kurulu üyeleri
işçilerin
kanun zoruyla
sendikalarından
ayrılmak zorunda
kalmalarının
engellenmesine
ilişkin bir mektup
yazdı. HAK-İŞ ve
HİZMET-İŞ
Genel Başkanı
Mahmut Arslan,
mektubunda şu
görüşlere yer verdi:

“Çalışma hayatının en büyük reformu olarak gördüğümüz taşeron
düzenlemesi ile Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın
önderliğinde, Hükümetimizin ve Bakanlarımızın katkılarıyla 1 milyona yakın
taşeron emekçi kadroya geçirilmiştir.
Bu önemli reformun gerçekleşmesi için çalışanlardan yana hiçbir
fedakârlıktan kaçınmayarak, sürece öncülük etmesinden ötürü Sayın
Cumhurbaşkanımıza Konfederasyonumuzun 700 bin üyesi adına
bir kez daha teşekkür ediyoruz.
HAK-İŞ Konfederasyonumuzun katkılarıyla 2014 yılında başta sendikalara
üye olma hakkı olmak üzere toplu sözleşme, kıdem tazminatı, izin ve diğer
sosyal haklara kavuşan taşeron emekçiler, Sayın Cumhurbaşkanımızın
tensipleriyle kadro hakkının tanınması yoluyla daimi
iş güvencesine kavuşmuştur.
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.
Ancak, 696 Sayılı KHK‘nın 113. Maddesi ile 6356 Sayılı kanuna eklenen
geçici 7. maddenin 3. fıkrası nedeniyle uzun yıllardır mücadele yaparak
üyeliklerini gerçekleştirdiğimiz 200.000’e yakın üyemizin bir gecede kanun
zoruyla sendikalarımızdan koparılacak olmaları Konfederasyonumuzu ve
sendikalarımızı çok büyük sorunlarla karşı karşıya bırakacaktır.
Taşerondan kadroya geçen işçileri üye yaparak süreci bugünlere taşıyan
Konfederasyonumuza bağlı sendikalarımızın tamamı, üye işçilerin mevcut
sendikasındaki üyeliğinin devamını istemektedir.
HAK-İŞ öncülüğünde yıllardır örgütlü oldukları işyeri ve işletmelerde
sendikal mücadelede bulunan, mali ve sosyal haklar yönünden üyeleri için
önemli kazanımlar elde eden sendikalarımız, üyelerinin tek birinden dahi
vazgeçmek istememektedirler.
HAK-İŞ Konfederasyonu olarak, 6356 sayılı Kanunun geçici 7. maddesinin
3. fıkrasının yürürlükten kaldırılarak, işçilerin fiilen çalıştıkları ve halen
örgütlenmiş oldukları işkollarında örgütlülüklerinin
devam etmesini talep ediyoruz.
Konfederasyonumuzu olumsuz olarak derinden etkileyecek bu durumun
çözümü hususunda destek ve katkılarınızı talep ediyoruz.”

Arslan: “İşçilerin Fiilen Çalıştıkları ve Halen Örgütlenmiş Oldukları İşkollarında
Örgütlülüklerinin Devam Etmesini Talep Ediyoruz. Söz konusu talebimizle,
işçilerin ücretlerinde, sosyal haklarında ve statülerinde herhangi bir geriye gidiş
asla söz konusu olmayacaktır.”
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haberler

YÖNETİM KURULUMUZ ve 81 İLDEN GELEN ŞUBE
BAŞKANLARIMIZ ANTALYA GREVİMİZE DESTEK VERDİ
Yönetim Kurulu Üyelerimiz ve 81 ilden gelen Şube ve İl Başkanlarımız,
Antalya Büyükşehir Belediyesi önünde 26 Temmuz 2019'dan bu yana devam eden
grevimize destek verdi. Grev yerinde açıklamalarda bulunan Genel Başkan Vekilimiz
Av. Hüseyin Öz, Türkiye’nin en büyük turizm kenti olan Antalya’da emekçilere yönelik
yapılan zulmün bir an evvel son bulmasını istediklerini belirtti.

met Keskin, Genel Sekreterimiz Remzi
Karataş, 81 İlden desteğe gelen şube
ve il başkanlarımız ile basın mensupları katıldı.
Genel Başkan Vekilimiz Av. Hüseyin
Öz, grev yerinde açıklamalarda bulundu.

Antalya Büyükşehir Belediyesi önünde
ilk günkü kararlılıkla devam eden grevimize, HAK-İŞ Genel Başkan Yardımcı-

sı ve HİZMET-İŞ Genel Başkan Vekili Av.
Hüseyin Öz, Genel Başkan Yardımcılarımız Halil Özdemir, Celal Yıldız, Meh-
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31 Mart 2019 tarihinde yapılan yerel
seçimlerin arkasından, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na bağlı
iş yerlerinde çalışan üyelerimize karşı
yoğun bir baskı uygulandığını kaydeden Genel Başkan Vekilimiz Öz, “Cumhuriyet Halk Partisinin yerel yönetimlerde devraldığı belediyelerde baskılarla karşılaştık. Antalya Büyükşehir
Belediye Başkanlığı’nda çalışan yakla-

haberler

şık 7 bin arkadaşımız baskı, tehdit ve
sürgünle sendikamızdan istifa etmeye
zorlandı. Bu süreç içerisinde yaklaşık
1500 arkadaşımızın iş sözleşmesi fes
edilirken, 350 civarında arkadaşımız
sürgün edildi” dedi.
“Verilen Sözler Tutulmadı”
Yerel Seçimlerden önce CHP tarafından verilen sözlerin tutulmadığını
hatırlatan Öz, “Yerel seçimler öncesi
çalışanların aşıyla ve işiyle oynamayacaklarını belirten CHP Genel Başkanı
Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP’li belediye
başkan adayları seçimlerden hemen
sonra verdikleri sözleri unutmuştur.
Ne yazık ki Antalya Büyükşehir’e bağlı Antalya İnsan Kaynakları Anonim
Şirketi’nde çalışan üyelerimiz de sendikamızdan istifa etmeye zorlandılar.
Yaptığımız bütün girişimlere rağmen
Antalya Büyükşehir belediye Başkanlığı
yönetimini bu baskılardan vazgeçiremedik” diye konuştu.
“Benzer Süreçleri Daha Önce de
Yaşadık”
Bolu, İstanbul Çanakkale ve Kırşehir’de
de benzer süreçlerin yaşandığını belirten Öz şunları kaydetti: “İş akitleri
fesh edilen arkadaşlarımızla birlikte
Bolu’dan, Ankara’ya 200 km yürüdük.
CHP Genel Merkezi önünde 10 binlerle yaptığımız mitingde seçim öncesin-

de verilen sözlerin tutulmasını istedik.
Nihayetinde Bolu Belediyesi’nde ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde işlerinden çıkarılan kardeşlerimiz yeniden
işe başladılar. Antalya Büyükşehir’de
de işçiler adına olumlu gelişmelerin
yaşanmasını istiyoruz”
Toplu İş Sözleşmesi İmzalanmalıdır
Türkiye’nin en büyük turizm kenti olan
Antalya’da emekçilere yönelik yapılan
zulmün bir an evvel son bulmasını istediklerini belirten Genel Başkan Vekilimiz Öz, “Antalya Büyükşehir Belediyesi
önünde sürdürmekte olduğumuz grevin tam 445. günündeyiz. Büyükşehir Belediyesi yöneticilerine buradan
tekrar çağrıda bulunuyoruz. Bu şehre
alın teri ile hizmet eden arkadaşlarımızın bir an önce toplu iş sözleşmesinin
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imzalanmasını istiyoruz. Onların huzur
içerisinde çalışmasını, Antalya’ya daha
büyük bir aşkla hizmet etmelerini arzu
ediyoruz. 7 bin arkadaşımız ve aileleri huzurlu bir şekilde yeniden işlerine
devam etmelidir. Antalya Büyükşehir
Belediyesi’nde çalışmakta olan arkadaşlarımıza uygulanan zulüm, baskı
ve tehditlere artık bir son verilmesini
istiyoruz. İşlerinden çıkartılan 1500
emekçinin işlerine ve sürgün edilen
emekçilerinde eski işyerlerine tekrar
döndürülmesini istiyoruz.” diye konuştu.
Genel Başkan Vekilimiz Öz, Koronavirüs dolayısıyla hastanede tedavi altında olan Antalya Büyükşehir Belediye
Başkanı Muhittin Böcek’e ve salgından
etkilenen tüm vatandaşlarımıza şifalar
diledi.

haberler

İBB MECLİSİ, 13 BİN İŞÇİNİN UMUTLA BEKLEDİĞİ
AVANS TALEBİMİZİ KABUL ETTİ
HAK-İŞ/HİZMET-İŞ Sendikamızın 13 bin işçinin mağduriyetinin giderilmesine ilişkin
Avans Talebi, İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi’nde görüşülerek kabul edildi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi’nin Aralık ayı oturumu, 17 Aralık’ta
gerçekleştirildi.
HAK-İŞ/HİZMET-İŞ
Sendikamızın “Avans Talebi”, mecliste
oy çokluğu ile kabul edildi.
Avans talebiyle; yetki tespitine haksız şekilde itiraz edilmesinden dolayı
toplu iş sözleşmeleri geciken 13 bin
emekçi üyemizin uğradığı mağduriyet
giderilmiş olacak.
Avans 13 Bin Emekçiyi Kapsıyor
13 bin üyemizin ücret ve sosyal yardımlarına avans mahiyetinde yapılacak artış, hukuki sürecin tamamlanmasının ardından HAK-İŞ/HİZMET-İŞ
Sendikamız tarafından 1 Mart 2020
tarihinden itibaren geçerli olmak üzere imzalanacak toplu iş sözleşmesinin
farklarından mahsup edilecek.
Verilecek olan avans, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve iştiraklerinde çalışan üyemiz 13 bin emekçiyi kapsıyor.
Aileleriyle birlikte 50 bin kişiyi ilgilendiriyor.
İstanbul Büyükşehir ve iştiraklerinde çalışan 13 bin emekçinin yaşadığı
mağduriyet, Belediye-İş ve Genel-İş
sendikalarının yetki tespitine haksız
itirazlarıyla başlamıştı.
İBB Emekçisi HAK-İŞ/HİZMET-İŞ’i
Tercih Etti
HAK-İŞ/HİZMET-İŞ Sendikamız, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve bağlı
İETT İşletmeleri Genel Müdürlüğü ile
iştiraklerinde örgütlenme çalışmalarını tamamlayıp çoğunluğu sağlayarak,

4 Kasım 2019 tarihinde Aile, Çalışma
ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na yetki
tespiti için başvuru yaptı.
Aile, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın 22 Eylül 2020 tarihli Yetki
Tespiti yazısıyla 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 işletme
toplu iş sözleşmesi yapmak üzere çoğunluk tespiti Sendikamıza verildi.
Belediye-İş ve Genel-İş
Sendikalarının Haksız İtirazları
Mağduriyete Sebep Oldu
Yetki Tespitinin verilmesiyle birlikte,
sendikamız derhal toplu iş sözleşmesi hazırlıklarına başlamış, üyelerimizin
talepleri doğrultusunda taslak çalışmalarına hızla devam ederken Belediye-İş ve Genel-İş sendikaları, Bakanlığın sendikamıza verdiği tespite kötü
niyetli olarak haksız bir şekilde itiraz
ettiler. Böylece 13 bin işçinin toplu iş
sözleşmesinin Sendikamız tarafından
yapılmasını engelleyerek mağduriyete
sebep oldular.
HAK-İŞ/HİZMET-İŞ 6 Ekim’de Avans
Talebinde Bulundu
HAK-İŞ/HİZMET-İŞ Sendikamız, 6 Ekim
2020 tarihinde İstanbul Büyükşehir
Belediye Başkanlığı’na başvurarak,
üyemiz 13 bin emekçi ve ailelerinin
daha fazla mağdur olmamaları amacıyla, imzalanacak toplu iş sözleşmesi
farklarından mahsup edilmek üzere,
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yazılı olarak ‘Avans Talebi’nde bulundu.
Siyasi Partilerden Destek İstedik
Ayrıca İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde grubu bulunan tüm siyasi partilerden Meclis görüşmelerinde ‘Avans
Talebimiz’e destek olmaları istendi.
İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi’nde çoğunluğu temsil eden AK Parti
Meclis Grup Başkanı M. Tevfik Göksu,
HAK-İŞ Konfederasyonu ve HİZMET-İŞ
Sendikası Genel Başkanımız Mahmut
Arslan’ın, kendisiyle 16 Aralık 2020
tarihinde yaptığı görüşmede, AK Parti
Meclis Grubu olarak avans talebimize
tam destek verdiklerini ve 17 Aralık
2020 tarihli Meclis toplantısında Sendikamızın talebini kabul ederek, binlerce çalışanın mağdur olmasını önleyeceklerini ifade etmişti.
Avans Talebimiz Oy Çokluğuyla
Kabul Edildi
İBB Meclis gündemine taşınan Avans
Talebimiz, oy çokluğuyla kabul edildi.
İBB Meclis Üyelerine Teşekkür
Ediyoruz
HAK-İŞ/HİZMET-İŞ Sendikası olarak,
avans talebimizi kabul eden siyasi parti gruplarına duyarlılıklarından dolayı
teşekkür ediyoruz.
İstanbul Büyükşehir ve bağlı kuruluşlarında çalışan emekçi kardeşlerimize
hayırlı olsun.
Toplu iş sözleşmesi sürecini de İstanbul Büyükşehir emekçilerine yakışacak
şekilde sonuçlandıracağız.

haberler

"1 KASIM 2020, SENDİKAL MÜCADELEMİZ İÇİN
YENİ ve GÜÇLÜ BİR DÖNEMİN BAŞLANGICIDIR"
Genel Başkanımız Mahmut Arslan, “1 Kasım 2020 tarihi sendikal mücadelemiz için
yeni ve güçlü bir dönemin başlangıcıdır. Büyük bir onurla sürdürdüğümüz haklı
mücadelemizi; büyük bir kararlılıkla, azimle, inançla daha da yükselteceğiz.
HAK-İŞ olarak bu yeni dönem dayanışmamızı, kardeşliğimizi daha da güçlendirme
dönemi olacaktır” dedi.

Genel Başkanımız Mahmut Arslan,
yaptığı yazılı açıklamada şunları kaydetti:
“Sendikal hareketin önemli bir aktörü
olan HAK-İŞ Konfederasyonu olarak,
kutlu yürüyüşümüzde bize inanan,
güvenen ve mücadele eden bütün
emekçi kardeşlerimize teşekkür ediyoruz. HAK-İŞ’in onurlu ve ilkeli mücadelesini büyük bir kararlılıkla devam
ettiren tüm HAK-İŞ teşkilatına ve HAKİŞ mensuplarına gönülden teşekkür
ediyoruz.
Kasım ayının ilk gününden itibaren 696
sayılı KHK’nın yeni bir uygulamasının
hayata geçirildiği bir günü yaşıyoruz.
Üyelerimiz kanun zoruyla sendikaları-

mızdan koparılarak başka sendikalara
kaydırılmaktadır. Bilindiği gibi; HAK-İŞ
hep zoru ve doğruyu başarmıştır. Üyelerimiz zorla başka Konfederasyonlara
kaydırılsa da HAK-İŞ işçileri tekrar çatısı altında toplamaya devam edecektir.
Geçtiğimiz süreçte haksız, hukuksuz
ve adaletsiz bir şekilde önümüze konulan tüm engellere rağmen sendikal
mücadelemizi büyük bir kararlılıkla
sürdürdük, yeni bir anlayışla sürdürmeye de kararlıyız. Bize dayatılanlara
teslim olmadan, geri çekilmeden, asla
vazgeçmeden bu mücadeleye devam
edeceğiz.
HAK-İŞ olarak işçilerin güvenini kazanarak istikrarlı büyümemizi sürdür-
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mekteyiz. Tüm işkollarında örgütlü
olan 21 sendikası ile Konfederasyonumuz HAK-İŞ, Türkiye’nin en büyük
Konfederasyonlarından birisi olmayı
sürdürüyor.
HAK-İŞ’i ve sendikalarımızı büyüterek
sahada aynı heyecanla, aynı kararlılıkla
ve aynı inançla mücadelemizi sürdüreceğiz. HAK-İŞ olarak, bütün çalışanları
sendikalarımızda örgütlenmeye davet
ediyoruz. Duruşundan, kimliğinden ve
ilkelerinden asla taviz vermeyen bir
Konfederasyon olarak; daha büyük ve
daha güçlü HAK-İŞ için çalışmaya, sendikasız bütün işçileri HAK-İŞ çatısı altında örgütlenmeye davet ediyoruz.”

haberler

ARSLAN, TORBA YASAYA İLİŞKİN ÖNERİLERİNİ
TBMM'YE SUNDU
HAK-İŞ Konfederasyonu ve HİZMET-İŞ Sendikası Genel Başkanımız Mahmut Arslan,
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu gündeminde bulunan ve çalışma hayatına ilişkin pek
çok düzenlemeyi içeren tasarının başta 16, 8 ve 32. maddeleri olmak üzere, geneline
ilişkin görüşlerini TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Sayın Lütfi Elvan’a sundu.

• 16. maddede kısmi zamanlı çalışmanın teşvik edilmesi ve yeni istihdam artışı sağlanması amacıyla getirilecek düzenlemenin amacına uygun olmadığını
düşünmekteyiz. Çünkü, esnek çalışma modellerinin
sosyal güvence boyutunun hukuki alt yapısı zayıftır.
• 28. madde ile “Belirli Süreli İş Sözleşmesi”nin kapsamı genişletilmek istenmektedir. Belirli süreli iş sözleşmesinin işçilerin menfaatini yok etmek için kullanılmaması gerekmektedir. Belirli süreli sözleşme ile
çalışan işçiler, kıdem ve ihbar tazminatına hak kazanamadıkları gibi iş güvencesi (işe iade davası) hükümlerinden de yararlanamamaktadırlar.
• Torba yasanın 32. maddede 25 yaş altında olup 10
günden az çalışma günü olan çalışanlara yönelik getirilmek istenen düzenleme ise çalışanların işsizlik, malullük, yaşlılık, ölüm, iş kazası, meslek hastalığı ve ana-

“Bütün Dünya, Çin’in Wuhan şehrinde
çıkan ve bütün dünyaya yayılan Covid-19 salgını ile mücadeleye devam
ediyor. Ulaştırmadan sanayiye, enerjiden turizme, tarımdan bankacılık
hizmetlerine, sağlıktan gıdaya, eğitimden istihdama değin hayatın her
alanı, bu salgından etkilenmiştir.
HAK-İŞ Başkanı olarak, Başkan Yardımcılığını yaptığım Uluslararası Sendikalar Konfederasyonu (ITUC)’nun;
“Olağanüstü zamanlardan geçiyoruz.
Ülkelerin Covid-19 mücadelesi nedeniyle kısmen veya tamamen kapanan
işyerleri nedeniyle, her 5 işçiden 4’ü
bu krizden etkilenmektedir” diye başlayan bildirisinde,

lık gibi hayati öneme sahip haklardan yararlanamaması durumunu ortaya çıkaracaktır.
• HAK-İŞ Konfederasyonu olarak, vergi sisteminin bir bütün olarak ele alınıp, aile yükümlülüklerinin dikkate alındığı, vergi adaleti ve eşitliğini hedefleyen, adil gelir dağılımını sağlamaya yönelik, kayıt dışı ekonominin önlenmesi amacıyla vergi oranlarında indirime gitmeyi savunan
vergi politikalarının geliştirilmesi
gerektiğini düşünmekteyiz.
HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut
ARSLAN’ın TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Sayın
Lütfi Elvan’a sunduğu mektupta şu görüşlere yer verildi:

“Bu krizle mücadele etmenin tek yolunun da, hükümet ve sosyal ortakların
yakın çalışma ve işbirliğinden geçmektedir” tespitine yer verilmektedir.
İşgücü piyasasında istihdamın azalmadığı, daha çok kişinin istihdama
katıldığı sağlıklı işleyen bir işgücü piyasası ve endüstri ilişkiler sistemi için
her zamankinden daha fazla sosyal diyaloga ihtiyacımız vardır. Sosyal diyalogla endüstriyel İlişkiler sistemindeki
sorunların çözüme kavuşacağına olan
inancımızı koruyoruz.
Bu açıdan, pandemi döneminde işten
çıkarmaların yasaklanmasını isabetli
ve yararlı bir sosyal politika olarak değerlendirmekteyiz.
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12 Ekim 2020’de TÜİK tarafından açıklanan son işsizlik verilerine göre Temmuz 2020 itibarıyla Türkiye’de genel
işsizlik oranı %13,4, genç işsizlik oranı
ise %25,9’dur.
2020 yılının Mart ayında işsizlik oranı
%13,2 olarak açıklanmıştı.
Bu veriler pandemi döneminde ülkemizde işsizlik oranlarında büyük artışlar olmadığını, işsizliğin kontrollü bir
seyir izlediğini göstermektedir.
Bu nedenle, Hükümetimize çalışma
hayatı ve istihdam özelinde almış olduğu yerinde ve etkili tedbirler için bir
kez daha teşekkür ediyoruz.
22 Ekim 2020 tarihinde Plan ve Bütçe
Komisyonunda görüşülmek üzere tor-

haberler

ba yasada yer alan kanun tekliflerine
ilişkin görüşlerimizi belirtmek istiyoruz. Özellikle sakıncalı bulduğumuz
kanun teklifleri şu şekildedir;
1. Torba yasanın 16. maddesinde yer
alan kanun teklifinde kısmi çalışmanın
yaygınlaştırması amaçlanmıştır. Hâlihazırda ülkemizdeki esnek çalışma
modellerinin güvence boyutu bulunmamakla birlikte sosyal güvenlik bağlantısı tam olarak kurulmamıştır. Mevcut sistemdeki yaşlılık aylığı, malullük
aylığı, işsizlik ödeneğine hak kazanması gibi durumların esnek çalışma
modeliyle uyumlu olmadığı ve esnek
çalışma modellerinin sosyal güvence
boyutunun hukuki alt yapısının zayıf
olduğundan bu düzenlemeyi sakıncalı
buluyoruz.
2. Torba yasanın 28. maddesinde yer
alan teklif ile 4857 sayılı İş Kanununun 11 inci maddesinde düzenlenen
“Belirli Süreli İş Sözleşmesi”nin kapsamının genişletilmesi söz konusudur.
Belirli süreli sözleşme ile çalışan işçiler,
kıdem ve ihbar tazminatı ve iş güvencesi (işe iade davası) hükümlerinden
yararlanmadığından bu düzenlemeyi
sakıncalı buluyoruz.
3. Torba yasanın 32. maddesinde 25
yaş altında olup 10 günden az çalışma günü olan çalışanlara yönelik bir
kanun teklifi yer almaktadır. İşveren,
üzerindeki prim yükü masrafını azaltmak isterken işçilerin uzun vadeli sigorta kollarına ve kısa vadeli sigorta
kollarına ve işsizlik sigortasına ilişkin
yükümlülüklerin sağlanmaması ça-

lışanların işsizlik, malullük, yaşlılık,
ölüm, iş kazası, meslek hastalığı ve
analık gibi hayati öneme sahip haklardan yararlanamamasına neden olaraktır. Bu yönüyle bu düzenlemeyi de
sakıncalı buluyoruz.
Sosyal taraflar olarak, taleplerimizi
ortak akılla birleştirerek Sayın Cumhurbaşkanımıza, bakanlarımıza iletmekteyiz. Her zaman, çalışanları ve
ülkemizi ilgilendiren temel meselelerde bir araya gelen işçi ve işveren kuruluşları olarak, pandemi sürecinde alınması gereken tedbirlerle ilgili olarak
da ortak bir açıklama yapmıştık.
Bu açıklamada,
• Kısa çalışma ödeneği uygulamasına
bazı sektörlerde mağduriyetin olmaması amacıyla 2020 yıl sonuna kadar
devam edilmesine,
• Kanunda yer alan sigortalılık ve prim
ödeme şartı aranmaksızın sadece çalışma olgusunun esas alındığı bir uygulama yapılarak, tüm çalışanların
kısa çalışma ödeneğinden faydalanmasının sağlanmasına,
• Çalışma barışı ve sosyal adaletin korunması amacıyla kısa çalışma ödeneği ile çalışanın ücreti arasındaki farkı
ödemeyi üstlenen işverenler için getirilecek teşvik mekanizması ile uygulamanın özendirilmesine,
• İşveren tarafından kısa çalışma ödeneği kapsamındaki çalışana yapılan
ücret farkı ödemelerine gelir vergisi
muafiyeti sağlanmasına,
• Ayrıca, böyle zor bir dönemde istih-
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damını azaltmayıp, koruyan ve toplu
iş sözleşmesinin olduğu işletmelerin
normalleşme sürecinde ilave teşviklerle desteklenmesine vurgu yapmıştık.
• Bu noktada, ücretsiz izin uygulamasında karşılaştığımız bazı hususlara da
değinmek istiyoruz.
– Kısa çalışma ödeneği ve daha hafif
tedbirlere başvurma imkanı varken,
işçilerin doğrudan ücretsiz izne çıkartılması çalışanların daha fazla mağdur
olmasına neden olacaktır.
Bu durumda krizin bütün olumsuz sonuçları işçilere yüklenilmiş olacaktır.
Daha hafif tedbirlere başvurulmadan
işçilerin doğrudan ücretsiz izne çıkartılması, kanundan beklenen amacı
sağlamayacaktır.
Çalışanların iş akitlerinin feshedilmemesi yasağına katılmakla birlikte fesih
yasağının sonuçlarının ıslah edilmiş
kısa çalışma ödeneği kapsamında değerlendirilmesi gerektiğine inanıyoruz.
– Fesih yasağı süresince ödenmesi öngörülen nakdi destek miktarı yetersizdir.
HAK-İŞ olarak, işçilere nakdi destek
sağlanmasını olumlu buluyoruz. Ancak, kısa çalışma ödeneğine hak kazanamadığı için ücretsiz izne çıkarılacak
işçilere yapılacak ödeme miktarını, işçilerin ve ailelerinin temel ihtiyaçlarını
karşılamaktan uzak buluyoruz.
HAK-İŞ olarak; ücretsiz izin ve kısa çalışma ödeneği rakamlarının denkleştirilmesini, ücretsiz izine ayrılan işçiler
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için kısa çalışma ödeneğindeki gibi
prime esas kazançlarının %60’ından
az olmamak üzere bir ödeme yapılması gerektiğini düşünüyoruz.
– Ayrıca; kısa çalışma ödeneği başvuru kriterlerinden olan asgari sigortalılık ve prim şartının kaldırılmasını talep
ediyoruz.
Kısa çalışma ödeneğinden işçinin faydalanabilmesi için, Covid-19 etkisiyle
yapılan kısa çalışma başvurularında,
işçinin son 60 gün hizmet akdine tabi
olmak kaydıyla son 3 yıl içinde 450
gün prim ödemiş olması gerekmektedir.
Kanunda aranan sigortalılık ve prim
ödeme şartı aranmaksızın tüm çalışanların kısa çalışma ödeneğinden
faydalanması sağlanmalıdır.
Torba yasada yer alan 16. maddede
kısmi zamanlı çalışmanın teşvik edilmesi ve yeni istihdam artışı sağlanması amacıyla getirilecek düzenlemenin
amacına uygun olmadığını düşünmekteyiz.
Tam süreli çalışan işçilerin çalışma
hakları dikkate alındığında, kısmi süreli çalıştırılan işçilerin daha az haklara sahip olduğu görülmektedir. Kısmi
süreli çalışanların istihdamdaki oranının arttığı dikkate alındığında aradaki
eşitsizliği giderecek düzenlemelere ihtiyacımız vardır.
Kısmi süreli çalışmanın dezavantajlı
bireyler için (yaşlı veya engelli bireyin
bakımını üstlenen çalışanlar, engelli bireyler, kadın işçiler vs.) istihdam
piyasasında tutmada olumlu etkileri
görülmektedir.
Fakat ülkemizdeki esnek çalışma modellerinin güvence boyutu olmadığından ve sosyal güvenlik bağlantısı tam
olarak kurulmadığından dolayı mevcut sistemdeki yaşlılık aylığı, malullük
aylığı, işsizlik ödeneğine hak kazanması gibi durumların esnek çalışma
modeliyle uyumlu değildir. Bu nedenle
esnek çalışma modellerinin sosyal güvence boyutunun hukuki alt yapısının
zayıf olduğu görülmektedir.
İnsana yakışır iş perspektifiyle düzenlenmiş, sosyal güvenlik bağlantısı

kurulmuş “güvenceli esnek çalışma”
modelleri, işgücü piyasasına girişte zorluklarla karşılaşan kadınlar ve
gençlerin, doğum nedeniyle işgücü
piyasasından uzun süre uzak kalan kadınların dezavantajını gidermek amacıyla tam zamanlı istihdama zorunlu
bir alternatif olarak değil zorunlu bir
“tercih” olarak ve geçici bir araç olarak değerlendirilmelidir.
Bunun yanında yine torba yasada yer
alan 28. Madde ile 4857 sayılı İş Kanununun 11 inci maddesinde düzenlenen
“Belirli Süreli İş Sözleşmesi”nin kapsamı genişletilmek istenmektedir.
Belirli süreli iş sözleşmesinin işçilerin
menfaatini yok etmek için kullanılmaması gerekmektedir. Belirli süreli sözleşme ile çalışan işçiler, kıdem ve ihbar
tazminatına hak kazanamadıkları gibi
iş güvencesi (işe iade davası) hükümlerinden de yararlanamamaktadırlar.

Torba yasanın 32. maddede 25 yaş altında olup 10 günden az çalışma günü
olan çalışanlara yönelik bir kanun
teklifi ile birçok işletme tarafından
25 yaş altında olan çalışanların uzun
vadeli sigorta kollarına ilişkin ödemelerin yapılması yükümlülüğü ortadan
kalkmaktadır. İşverenlerin prim yükü
masrafını azaltılmak istenirken diğer
taraftan işçilerin uzun vadeli sigorta
kollarına ve kısa vadeli sigorta kollarına ve işsizlik sigortasına ilişkin yükümlülüklerin sağlanmaması çalışanların işsizlik, malullük, yaşlılık, ölüm,
iş kazası, meslek hastalığı ve analık
gibi hayati öneme sahip haklardan
yararlanamaması durumunu ortaya
çıkaracaktır. Bu nedenle prim ödeme
yükümlülüğünden istisnalar uygulanmasını isabetli görmemekteyiz. Bu
durum çalışanların sosyal haklarını
yitirmelerine neden olacaktır.

Bu nedenle 25 yaş altı ve 50 yaş üstü
çalışanların hiçbir şarta bağlı olmaksızın belirli süreli iş sözleşmesi ile istihdam edilmesi durumunda kıdem ve ihbar tazminatı gibi haklardan yararlanamamaları beraberinde büyük mağduriyetlerin ortaya çıkmasına neden
olacaktır. Bu uygulama her ne kadar
belirtilen yaş grubunda bulunanların
istihdamını kolaylaştıracakmış gibi
görünse de yaşa bağlı olarak getirilecek bu düzenleme çalışanlar arasında
bir ayrıma yol açarak çalışma düzeninin, iş barışının ve sosyal adaletin bozulmasına neden olabilecektir.

Son olarak; ücretli çalışanların eline
geçen net ücret yıl ortasında vergi
dilimlerinin değiştirilmesi nedeniyle,
yılın ilk aylarına oranla önemli oranda azalmaktadır. Ücretli çalışanların
bir yandan enflasyon nedeniyle satın
alma gücü gerilerken öte yandan artan vergi oranı nedeniyle net ücreti
önemli oranda azalmaktadır. Bu nedenle;

Bunun yanında işverenlerin kötü niyetli hareket etmesi halinde belirsiz
süreli sözleşmelerden kaçınmak maksadıyla 25 yaş altı ve 50 yaş üstünde
olan çalışanlara yönelik devamlı işe
giriş – çıkış yapılmak suretiyle bir sirkülasyon içerisine girme durumu ortaya çıkabilecektir. Dolayısıyla 25 – 50
yaş aralığındaki işçilerin istihdamını
azaltacak bir tablo ile karşı karşıya
kalma durumu ortaya çıkabilir. Bunun
yerine 25 yaş altı ve 50 yaş üstü çalışanların istihdamını kolaylaştırmak
için bu yaş aralığında olanlara yönelik
sigorta prim teşviklerine benzer birtakım teşvikler getirilebilir.

HAK-İŞ Konfederasyonu olarak, vergi
sisteminin bir bütün olarak ele alınıp, aile yükümlülüklerinin dikkate
alındığı, vergi adaleti ve eşitliğini hedefleyen, adil gelir dağılımını sağlamaya yönelik, kayıt dışı ekonominin
önlenmesi amacıyla vergi oranlarında
indirime gitmeyi savunan vergi politikalarının geliştirilmesi gerektiğini düşünmekteyiz.
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– Vergilendirmede aile yükümlülüklerinin etkin bir şekilde dikkate alınması
İlk vergi dilimi üst sınırının Türkiye’deki
ortalama işçi ücretinin bir yıllık toplamına endekslenmesi gerekmektedir.

Plan ve Bütçe Komisyonunda yapılacak görüşmelerde yukarıda belirttiğimiz görüşlerimizin göz önünde bulundurulmasını talep ediyoruz.”

haberler

HAK-İŞ, TÜRK-İŞ ve DİSK’TEN ORTAK AÇIKLAMA

"Esnek çalışmaya Dönük Düzenlemeler
Geri Çekilmelidir"

T

ÜRK-İŞ, HAK-İŞ ve DİSK olarak
TBMM gündeminde olan torba
yasa teklifinin çalışma hayatına
ilişkin düzenlemelerinden duyduğumuz ortak kaygıyı ve teklifin yaratacağı
sakıncaları kamuoyu ile paylaşıyor ve
teklifin İş Hukukuna esneklik getiren
hükümlerinin TBMM gündeminden
geri çekilmesini talep ediyoruz.
Kanun Teklifiyle belirli süreli iş sözleşmesinin kapsamının genişletilmesi ve
yaygınlaştırılması söz konusudur. Belirli süreli sözleşme ile çalışan işçiler,
kıdem ve ihbar tazminatı ile iş güvencesi (işe iade davası) hükümlerinden
yararlanamadığından bu düzenlemeyi
son derece sakıncalı buluyoruz.
25 yaş altı ve 50 yaş üstü çalışanların
hiçbir şarta bağlı olmaksızın belirli süreli iş sözleşmesi ile (geçici işçi olarak)
istihdam edilmesi sonucunda kıdem
ve ihbar tazminatı gibi haklardan yararlanamamaları büyük haksızlıkların
ortaya çıkmasına neden olacaktır. Yaşa
bağlı olarak getirilecek bu düzenleme
çalışanlar arasında ayrıma yol açacaktır. Çalışma düzeni ve sosyal adaletin
bozulmasına neden olacaktır. Ülkemizde belirsiz süreli iş sözleşmesi esaMahmut ARSLAN
Hak-İş Genel Başkanı

sına dayalı olarak düzenlenen iş hukuku düzeninin alt üst olmasına yol açacaktır. Ayrıca yaşa bağlı olarak getirilen
bu ayrım Anayasanın eşitlik ilkesine de
aykırıdır.
Kanun Teklifinde 25 yaş altında olup
10 günden az çalışma günü olan çalışanlara yönelik bir düzenleme yer almaktadır. Bu teklifle, 25 yaş altındaki
işçilerin uzun vadeli sigorta kollarına
ilişkin ödemelerinin yapılması yükümlülüğü ortadan kaldırılmaktadır.
Bu teklif çalışanların işsizlik, malullük,
yaşlılık, ölüm, iş kazası, meslek hastalığı ve analık gibi hayati öneme sahip
haklardan yararlanmasını ortadan
kaldıracaktır. Bu düzenlemeyi özellikle sosyal güvenlik hakkı açısından
sakıncalı buluyoruz. Yaşa ve çalışma
biçimine bağlı olarak sosyal güvenlik
haklarından mahrumiyet getirecek bu
düzenlemenin de Anayasanın eşitlik
ve sosyal güvenlik hakkı hükümleriyle
çeliştiğini düşünüyoruz.
Torba kanun teklifinde kısmi çalışmanın yaygınlaştırması amaçlanmıştır.
Kısmi çalışma yaşlılık aylığı, malullük
aylığı, işsizlik ödeneğine hak kazanma
gibi pek çok konuda ciddi hak kayıpları
Ergün ATALAY
Türk-İş Genel Başkanı
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yaratacağı için bu düzenlemeyi sakıncalı buluyoruz.
Üç işçi konfederasyonu olarak işçilerin
başta kıdem tazminatı ve sosyal güvenlik hakları olmak üzere Anayasa ve
yasalarla güvence altına alınmış haklarına zarar vereceğini düşündüğümüz bu teklifin geri çekilmesini talep
ediyoruz. Ülkemizin küresel salgın ve
deprem felaketiyle uğraştığı ve yaralarını sarmaya çalıştığı bu zor günlerde,
çalışanları büyük endişelere sevk eden
ve hak kayıpları yaratacak bu teklifin
TBMM gündeminden geri çekilmesi
bütün çalışanların ortak arzusudur.
TBMM’deki bütün siyasi partileri bu
konuda sağduyulu davranmaya ve işçilerin sesine ve arzusuna kulak vermeye çağırıyoruz. Üç işçi konfederasyonu
olarak bu konuda ısrarlı olduğumuzu
vurgulamak istiyoruz.
TÜRK-İŞ, HAK-İŞ ve DİSK olarak, çalışma hayatının sorunlarıyla ilgili düşünülen düzenlemelerin ülkemizde uzun
bir geçmişi olan sosyal diyalog mekanizmaları kullanılarak ele alınmasından yana olduğumuzun bir kez daha
altını çiziyoruz.
KAMUOYUNA SAYGIYLA ARZ OLUNUR.
Arzu ÇERKEZOĞLU
DİSK Genel Başkanı
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HAK-İŞ, TORBA KANUNA İLİŞKİN DÜZENLEMELERE
İTİRAZINI TBMM’DE
GRUP BAŞKANVEKİLLERİNE İLETTİ
HAK-İŞ Genel Başkan Vekili Dr. Osman Yıldız, Ak Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş,
MHP Grup Başkanvekilleri Erhan Akçay ve Levent Bülbül ile bir araya gelerek, TBMM
gündeminde bulunan ve çalışma hayatına ilişkin maddeleri de içeren Torba Kanuna
ilişkin düzenlemelere Konfederasyonumuz HAK-İŞ’in itirazlarını dile getirdi.

HAK-İŞ’in uygun
şartlar ve koşullar
sağlanırsa önerilerini
sunabileceğini ifade
eden Yıldız,
“Ancak bugün itibariyle
bir revizyonu hiç
konuşmadık. Bunun için
gelmedik. Hükümetimiz
Cumhur ittifakı olarak
daha sonra bunları
makul bir zeminde
tartışalım derse tabi ki
biz bu tartışmaya varız,
o tartışmayı sağlarız”
dedi.

HAK-İŞ Genel Başkan Vekili Dr. Osman
Yıldız, Ak Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, MHP Grup Başkanvekilleri
Erhan Akçay ve Levent Bülbül ile bir
araya gelerek, TBMM gündeminde bulunan ve çalışma hayatına ilişkin maddeleri de içeren Torba Kanuna ilişkin
düzenlemelere Konfederasyonumuz
HAK-İŞ’in itirazlarını dile getirdi. Yıldız,
yasa teklifindeki 21, 33 ve 37. Maddelerin geri çekilmesi talebini bir kez
daha dile getirdiğini söyledi.
HAK-İŞ Genel Başkan Vekili Dr. Osman
Yıldız, 10 Kasım 2020 tarihinde HAK-İŞ
Genel Sekreteri Erdoğan Serdengeçti
ile birlikte TBMM’de temaslarda bulundu. Yıldız, Ak Parti Grup Başkanvekili
Mehmet Muş, MHP Grup Başkanvekilleri Erhan Akçay ve Levent Bülbül ile
bir araya geldi. Yıldız, Mehmet Muş’un
makamında gerçekleştirilen görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, “Bu16

rada AK Parti ve MHP Grup Başkan vekilleri ile beraber bir toplantıyı yaptık.
Tabi takdir onların, nasıl değerlendirirler bilmiyorum ama biz talebimizi tekrar ortaya koyduk. Bu diyalog sürecinin
böyle olumlu bir noktaya gelmesinden
memnuniyet duyuyoruz. Genel Kurul
trafiğinin işleyişini tam olarak bilemiyoruz. Ancak orada esneklik ile ilgili maddeleri değerlendirip geri çekeceklerine
inanıyoruz” dedi. Yıldız, HAK-İŞ’in söz
konusu düzenlemede çalışanları yakından ilgilendiren ve hak kayıplarına neden olabileceğini düşündüğü, 21, 33 ve
37. maddelerin geri çekilmesine ilişkin
talebini tekrar dile getirdiğini belirterek, “Bunları tekrar değerlendirecekler.
21’i o kapsamda değerlendirmemişler
gibi hissettim. Şimdi şöyle bir durum
olabilir zaten 33 ve 37’i çekersek o da
biraz hükümsüz kalabilir boşa çıkıyor.
Bu tartışmayı yapıp değerlendireceklerini düşünüyoruz” dedi.

haberler

“TBMM'DE İTİRAZLARIMIZIN DİKKATE ALINMASINDAN
MUTLULUK DUYDUK”
Genel Başkanımız Mahmut Arslan, İşsizlik Sigortası Kanunu ile
Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi’nden,
esnek ve belirli süreli iş sözleşmesi ile çalışmaya ilişkin maddelerin
çıkarılmasından duyduğu memnuniyeti ifade etti.

A

rslan, “İtirazlarımızın dikkate
alınmasından mutluluk duyduk.
Başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a sosyal diyaloga
verdiği önem için, Ak Parti ve MHP’ye
çalışanların taleplerini dikkate alarak
maddeleri geri çektikleri için teşekkür
ediyoruz” dedi.
Genel Başkanımız Mahmut ARSLAN,
yaptığı yazılı açıklamada şunları kaydetti:
“İşsizlik Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi’nde yer alan ve
çalışanların hak kaybına neden olacak
düzenlemeleri içeren maddelere başından itibaren itirazımızı dile getirdik, mücadelemiz sonuç verdi. Kanun
Teklifi’nden, esnek ve belirli süreli iş
sözleşmesi ile çalışmaya ilişkin maddelerin çıkarılmasından memnuniyet
duyduk.

HAK-İŞ Konfederasyonu olarak, TBMM
gündemine geldikten sonra Plan Bütçe Komisyonuna katılarak görüşlerimizi dile getirdik, teklifin özellikle
esnek ve belirli süreli iş sözleşmesi ile
çalışmaya ilişkin maddelerine itirazlarımızı hazırladığımız raporlarla Plan
Bütçe Komisyonu Başkan ve üyeleri ile
partilerin grup başkanvekillerine ilettik. Üyesi olduğumuz ITUC ve ETUC’a
gelişmelere ilişkin bilgilendirmelerde
bulunduk. Her platformda yürüttüğümüz etkin mücadele ile itirazlarımızı
dile getirdik.
HAK-İŞ olarak, yaptığımız girişimler ve
yürüttüğümüz mücadele sonucunda
ilgili maddelerin tekliften çıkarılmasından mutluluk duyduk. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a sosyal
diyaloga verdiği önem için, Ak Parti ve
MHP’ye çalışanların taleplerini dikkate
alarak maddeleri geri çektikleri için teşekkür ediyoruz. Bu sürece katkı sağ17

layan CHP ve diğer partilere de teşekkür ediyoruz. Ayrıca üyesi olduğumuz
ITUC ve ETUC’a da bize gösterdikleri
dayanışma için teşekkürlerimizi iletiyoruz. Diğer Konfederasyonlar Türk-İş
ve Disk ile birlikte ortak kararlılığımızın
önemi ortaya çıkmıştır.
Söz konusu teklifin TBMM gündemine
geldiği ilk andan itibaren sosyal diyalog mekanizmalarının işletilmemesinin en temel problem olduğunu dile
getirmiştik. Yaşadığımız sorunu yine
sosyal diyalog mekanizmasını işleterek çözdük. Bundan sonra da çalışma
hayatına ilişkin yapılacak düzenlemelerin sosyal diyalog mekanizması işletilerek hayata geçirilmesi en temel
beklentimizdir.
Çalışanların hak kayıplarına neden
olacağını düşündüğümüz söz konusu
maddelerin geri çekilmesi konusunda
bizlere destek veren, emek veren bütün kesimlere teşekkür ediyoruz.”

haberler

ASGARİ ÜCRET BEKLENTİLERE ve ÜLKEMİZ
GERÇEKLERİNE UYGUN OLMALI
Genel Başkanımız Mahmut Arslan, asgari ücretin sosyal bir hak olarak değerlendirmesi
gerektiğini belirterek, “Asgari ücret, gelir dağılımındaki adaletsizliği gidermek için
kullanılması gereken temel bir sosyal politika aracıdır.
Asgari ücretin beklentilere ve ülkemiz gerçeklerine denk düşecek şekilde
artırılması gerekmektedir” dedi.

Genel Başkanımız Mahmut Arslan, yaptığı yazılı
açıklamada şu değerlendirmelerde bulundu:
“Asgari ücret bir pazarlık ücretinden ziyade işçinin ailesiyle birlikte insan onuruna yakışır bir
şekilde yaşayacağı bir gelir olarak belirlenmelidir. Asgari ücret, çalışan ve ailesinin günün
ekonomik ve sosyal koşullarına göre insanca
yaşamasını mümkün kılacak, insanlık onuruyla
bağdaşacak bir ücret olmalıdır.
Ülkemiz pandemi koşulları sebebiyle olağanüstü bir dönemden geçmektedir. Hükümetimiz
çalışma hayatına yönelik önlem ve tedbirleri
hayata geçirmiştir. Ancak özellikle bazı sektörde çalışanların mağdur olduğu, iş ve gelir kaybı
yaşadığı kritik bir süreç yaşanmaktadır. Asgari
ücret belirlenirken bu mağduriyetleri giderecek, toplumun tüm kesimlerini ilgilendirdiği
göz önüne alınacak, aile yükümlülüklerini de
kapsayacak şekilde belirlenmesi konusunda temel ısrarımız ve talebimiz söz konusudur.

HAK-İŞ olarak, asgari ücretin Asgari Geçim İndirimi (AGİ) hariç ve net olarak açıklanması
gerektiğini düşünüyoruz. Ayrıca, asgari ücret
belirlenirken yılsonunda gerçekleşen enflasyon
oranları dikkate alınmalı ve bu oranın üzerine
iyileştirme ve refah payı ilave edilmelidir.
Konfederasyonumuz, gelir dağılımının adil bir
şekilde gerçekleşmesine yönelik olarak bireylerin gelirlerine, harcamalarına ve servetlerine
göre vergiye tabii tutulması konusundaki her
türlü çalışmayı desteklemektedir. Bu çerçevede
asgari ücretin üzerindeki vergi yükünün kaldırılmasını, ücretlerin asgari ücrete tekabül eden
kısmının vergiden muaf olmasını talep etmekteyiz.
HAK-İŞ Konfederasyonu olarak, emeğin en kutsal olduğu salgın döneminde toplumun refahını
sağlamak ve çalışanların gelir düzeyini artırmak
için asgari ücretin belirlenmesine ilişkin ilke ve
prensiplerin hayata geçirilmesinin önemine
inanmaktayız.”
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haberler

ASGARİ ÜCRETLE İLGİLİ TALEBİMİZİN ARKASINDAYIZ:

“İNSAN ONURUNA YARAŞIR BİR GEÇİMİ SAĞLAMALIDIR”
Konfederasyonumuz HAK-İŞ ile TÜRK-İŞ ve DİSK Genel Başkanları 25 Aralık 2020'de
bir araya gelerek, asgari ücret konusundaki gelişmeleri değerlendirmiş ve
aşağıdaki ortak açıklamanın yapılmasını kararlaştırmışlardır:

Konfederasyonumuz HAK-İŞ, TÜRKİŞ ve DİSK Genel Başkanları 25 Aralık
2020'de bir araya gelerek, asgari ücret
konusundaki gelişmeleri değerlendirmiş ve aşağıdaki ortak açıklamanın
yapılmasını kararlaştırmışlardır: “İşçiler ve aileleri için insana yakışır yaşam
düzeyini sağlayacak bir asgari ücret
belirlenmesi milyonlarca işçinin beklentisi ve ortak talebidir.
İşçilere aileleriyle birlikte yeterli yaşam şartlarını sağlayacak bir ücretin
güvence altına alınması günümüz yeni
Covid-19 salgını döneminde daha da
önem kazanmıştır. Üçlü yapıda çalışmalarını sürdüren Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO), asgari ücret düzeyinin belirlenmesinde işçilerin ve ailelerinin ihtiyaçlarının dikkate alınması
gereğini önemle belirtmektedir.
Asgari ücret işçilerin aileleriyle birlikte

geçimini sağlayacak ücrettir. Tüm aile
bireylerinin hakkı vardır. Pazarlık konusu edilmemelidir. Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından görev verilen Türkiye İstatistik Kurumu’nca “bekar bir işçi için” hesaplanan” yaşama
maliyeti Kasım 2020 ayı itibariyle net
2.792 TL’dir. Açıklanan bu tutarda aile
unsuru yoktur, dikkate alınmamıştır.
2020 Aralık ayında gerçekleşecek fiyat
artışı ile asgari ücretin geçerli olacağı
2021 yılı muhtemel fiyat artışları da
bulunmamaktadır.
Bütün bu unsurları kapsayacak bir asgari ücretin, tüm bir yıl boyunca kesintiler nedeniyle azalma olmadan işçinin
eline geçmesi sağlanmalıdır.
Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nda
belirleyici olan Hükümetin tutumudur.
Geçmiş kimi yıllarda olduğu gibi Hükümet tercihini, iktisaden dar ve sa-
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bit gelirli kesimler için kullanmalıdır.
İnsan onuruna yaraşır bir geçimi sağlayacak bir asgari ücretin yürürlüğe
girmesi için tüm imkanlarını seferber
etmelidir.
İşçi temsilcileri “insan onuruna yakışır” bir düzeyde asgari ücret belirlenebilmesi için Komisyon çalışmaları sırasında temel alınması gereken ilkeleri
belirlemiş ve kamuoyu ile paylaşmıştır.
Üç İşçi Konfederasyonu, 4 Aralık 2020
günü ortaklaştırdıkları “insan onuruna
yaraşır bir asgari ücret” belirlenmesi
talebinin arkasında durmaktadır. Çalışanların kabul edeceği, işçilerin mutlu
olacağı bir asgari ücret ancak bu şekilde mümkün olacaktır.
Hükümet ve işveren, asgari ücretle
ilgili tekliflerini kamuoyuyla paylaşmalıdır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”

haberler

ARSLAN, COVID-19'UN MESLEK HASTALIĞI
OLARAK KABUL EDİLMESİNİ ÖNERDİ

Genel Başkanımız Mahmut Arslan
“TBMM Sağlık Komisyonunda Covid-19’un sağlık çalışanları için meslek
hastalığı olarak kabul edilmesine ilişkin fikir birliğine varılmasını memnuniyetle karşıladık. Bu teklifin kapsamının ve teknik altyapısının net bir şekilde oluşturulmasını gerekli görüyoruz.
Bilindiği gibi, Türkiye’de ilk kez HAK-İŞ
Konfederasyonu olarak Covid-19 salgınının tüm çalışanlar için meslek hastalığı sayılması talebimizi mart ayından
itibaren basın açıklamalarında, raporlarımızda ve katıldığımız platformlarda
dile getirdik. Bugün de yapılacak olan
düzenlemenin tüm çalışanları kapsayacak şekilde hazırlanması talebimizi
yineliyoruz” dedi.
HAK-İŞ Konfederasyonu ve HİZMET-İŞ
Sendikası Genel Başkanı Mahmut Arslan yaptığı açıklamada şu değerlendirmelerde bulundu:
“Türkiye’de ve dünyada mart ayından bu yana olağanüstü bir dönem
yaşıyoruz. Salgın ile mücadelemizi
devletimizin tüm kurumlarıyla işbirliği
içerisinde yürütmekteyiz. Bu süreçte
hükümetimiz ile çalışma hayatına yö-

nelik sorunların çözümü konusunda
yoğun bir şekilde çalışarak önerilerimizi ve taleplerimizi ilettik. HAK-İŞ
olarak Mayıs ayında kamuoyu ile paylaştığımız İş Sağlığı ve Güvenliği Raporumuzda “Covid-19’un iş kazası ve
meslek hastalığı sayılması” gerektiğini
belirttik. Raporumuzda salgının sağlık
çalışanları için meslek hastalığı ve yakalananların da iş kazası olarak kabul
edildiği bir yasal düzenleme yapılması
gerektiğine vurgu yaptık.
HAK-İŞ olarak, salgının meslek hastalığı sayılması konusunda uluslararası
arenada gerçekleştirilen çalışmaları yakından takip ediyor, ITUC ve
ETUC’un etkin bir üyesi olarak görüşlerimizi uluslararası sendikal hareketle
paylaşıyoruz. Aile, Çalışma ve Sosyal
Hizmetler Bakanlığı ev sahipliğinde
Eylül ayında gerçekleştirilen ikinci Çalışma Hayatı Buluşmaları toplantısında
da Covid-19’un meslek hastalığı sayılması çağrımızı yineledik.
Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler
Komisyonunda gündeme gelen Covid-19’un sağlık çalışanları için meslek
hastalığı sayılması hususunda tüm ta20

rafların fikir birliğine varmış olmasını
son derece memnuniyet verici görüyoruz. Bu konunun kapsam yönünden
ayrıntılı değerlendirilmesi ve teknik
altyapısının net bir şekilde oluşturulması gerektiğini düşünüyoruz. Bugün
de yapılacak olan düzenlemenin tüm
çalışanları kapsayacak şekilde gözden
hazırlanması talebimizi yineliyoruz.
HAK-İŞ olarak iş sağlığı ve güvenliğinin
temel insan hakkı olduğuna inanıyor,
İş Sağlığı ve Güvenliği kültürünün
oluşmasında ve yaygınlaştırılmasında
devlet, işçi ve işveren olmak üzere
tüm kesimlerin ortak bir anlayış geliştirmesi gerektiğini düşünüyoruz.
Bu çerçevede endüstri ilişkiler sistemimizin sağlıklı bir şekilde ilerlemesinin sosyal diyalog mekanizmalarının
çağdaş demokrasilerde olduğu gibi
etkin bir şekilde devreye sokulması ile
mümkün olacağına inanıyoruz. Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin bir
gereği olarak TBMM de var olan komisyonların hem sayılarının artırılması
hem de daha güçlü ihtisas komisyonları oluşturularak demokrasimize katkı
vermesi sağlanmalıdır.”

haberler

Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 2021 yılı için net 2.825,90 TL olarak belirlenen asgari
ücretteki artışın önemli ancak yeterli olmadığını belirterek,
“Gelir dağılımındaki adaletsizliği gidermek için kullanılması gereken temel bir sosyal
politika aracı olan asgari ücretteki artış, önemli olmakla birlikte pandemi nedeniyle
yaşadığımız olağanüstü koşullar dikkate alındığında beklentileri karşılamamıştır” dedi.

Genel Başkanımız Mahmut Arslan, yaptığı yazılı açıklamada şu değerlendirmelerde bulundu:
“2021 yılı için net 2.825,90 TL olarak belirlenen asgari ücretteki artış,
enflasyonun üzerine denk gelen,
22

önemli ancak yeterli bir artış değildir. Gelir dağılımındaki adaletsizliği gidermek için kullanılması
gereken temel bir sosyal politika aracı olan asgari
ücretteki artış önemli olmakla birlikte, pandemi
nedeniyle yaşadığımız olağanüstü koşullar dikkate
alındığında beklentileri ve asgari yaşam standardı-

haberler

nı karşılamaktan uzak kalmıştır. Asgari
ücret, yaşam standardının ve gelir dağılımının önemli bir unsurudur. Asgari
ücret, ücretlerin minimum düzeyini belirleme aracıdır. Ancak ülkemizde uygulanan asgari ücret maalesef bir standart
oluşturmaktan uzak bulunmaktadır.
Hükümetimizin çalışma hayatına yönelik aldığı bütün önlem ve tedbirlere
rağmen, pandemi koşulları nedeniyle
bazı sektörlerde çalışanların mağdur
olduğu, iş ve gelir kaybı yaşadığı kritik
bir süreç yaşandığı bilinmektedir. Açlık
ve yoksulluk araştırmalarında ortaya
çıkan rakamlar dikkate alındığında yapılan artışın asgari ücretli bir ailenin yaşam şartlarının ne kadar zor olduğunu
ortaya koymaktadır. Asgari ücret belirlenirken bu mağduriyetleri giderecek,
çalışan ve ailesinin günün ekonomik ve
sosyal koşullarına göre insanca yaşamasını mümkün kılacak, insanlık onuruyla
bağdaşacak bir ücret olması en büyük
beklentimizdi. HAK-İŞ olarak, çalışanla-

rın yaklaşık yüzde 45’ini doğrudan ilgilendiren ve Türkiye’nin en büyük toplu
iş sözleşmesi anlamına geldiğini düşündüğümüz asgari ücret konusunu işbirliği
yapılması gereken konuların başında
görüyor ve bunun gereğini yerine getirmek için de çalışıyoruz. İşçi kesimini
temsilen Komisyonda yer alan TÜRKİŞ’in HAK-İŞ ve DİSK’in görüşlerini de
alarak işçi kesiminin tek ses olarak hareket etmesini çok önemsedik ve katkı
verdik.
2021 yılı için geçerli olacak asgari ücret
konusunda üç işçi konfederasyonu ortak açıklamada bulunarak, asgari ücretin ilkesel kriterlerini ve insan onuruna
yaraşır bir seviyede belirlenmesi için talebimizi ilettik. Ancak gelinen noktada,
taleplerimizin tam olarak karşılanmadığını görüyoruz.
HAK-İŞ olarak, asgari ücrete ilişkin başından beri dile getirdiğimiz taleplerimizi bir kez daha ifade etmek istiyoruz,
asgari ücret Asgari Geçim İndirimi (AGİ)
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hariç ve net olarak açıklanmalıdır, asgari
ücret belirlenirken yılsonunda gerçekleşen enflasyon oranları dikkate alınmalı
ve bu oranın üzerine iyileştirme ve refah payı ilave edilmelidir.
Konfederasyonumuz, gelir dağılımının
adil bir şekilde gerçekleşmesine yönelik
olarak bireylerin gelirlerine, harcamalarına ve servetlerine göre vergiye tabii
tutulması konusundaki her türlü çalışmayı desteklemektedir. Bu çerçevede
asgari ücretin üzerindeki vergi yükünün
kaldırılmasını, ücretlerin asgari ücrete
tekabül eden kısmının vergiden muaf
olmasını talep etmekteyiz.
Açıklanan rakam, konfederasyonlar tarafından geçen yıl başlatılan ve bu yıl
devam ettirilen sürecin toplumun refahını sağlamak ve çalışanların gelir düzeyini artırmak için ne kadar önemli olduğunu bir kez daha ortaya koymuştur.
İşçilerin beklentilerinin tam olarak karşılandığı bir asgari ücret hayırlı olacaktır.”

haberler

ARSLAN, ORTAK PAYLAŞIM FORUMUNDA
KONUŞTU
Genel Başkanımız Mahmut Arslan, Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) ile
TİSK Mikrocerrahi ve Rekonstrüksiyon Vakfı tarafından,
“Birlikte Mümkün Türkiye” sloganı ve “İşimizin Yarını” temasıyla düzenlenen
Ortak Paylaşım Forumu’nda konuştu.

tılarak birer konuşma yaptılar. Online
olarak canlı yayınlanan Ortak Paylaşım
Forumu’na, HAK-İŞ Genel Sekreter
Yardımcıları Eda Güner ve Erdoğan
Serdengeçti ile HAK-İŞ Uzmanları katılım sağladı.
Ayrıca programa, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay da video mesajıyla
katılarak bir konuşma gerçekleştirdi.
“Ülkemiz ve Geleceğimiz İçin Bir
Arada Olmalıyız”

Genel Başkanımız Mahmut Arslan,
Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) ile TİSK Mikrocerrahi
ve Rekonstrüksiyon Vakfı tarafından,
“Birlikte Mümkün Türkiye” sloganı ve
“İşimizin Yarını” temasıyla düzenlenen
Ortak Paylaşım Forumu’nda konuştu.
Bu yıl ikincisi gerçekleştiren Ortak Pay-

laşım Forumu’nun bu yılki Mottosu
“Birlikte Üretelim” olarak belirlendi.
TİSK Yönetim Kurulu Başkanı Özgür
Burak Akkol’un açılış konuşmasıyla
başlayan “Ortak Paylaşım Forumu”nda Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler
Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ve TÜRKİŞ Genel Başkanı Ergün Atalay da ka-
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Didem Arslan’ın moderatörlüğünü
yaptığı “Ortak Paylaşım Forumu”nda
konuşan Genel Başkanımız Mahmut
Arslan, “Ülkemiz ve geleceğimiz için
birlikte mümkünse bizim bir arada
olmamız lazım. Özgür Bey TİSK Yönetim Kurulu Başkanlığına geldikten
sonra çok yakın çalışmaya başladık.
Birlikte çalışma konusunda bizim de
önerilerimiz oldu. Bu programı işçi
sendikalarından birisi düzenlese han-

haberler

gi sendikanın yanında bir araya gelme
konusunda tartışma konusu olabilir ama TİSK tek olduğu için bir araya
gelmek daha kolay oldu. Bu birlikteliği
sağlamak TİSK’e de yakıştı. Geçen yılki
deneyimlerimizi bu yıla taşımanın heyecanını yaşıyoruz. Geçen yıl bir araya
geldik, vazgeçtik demiyoruz, tekrar
devam ediyoruz. TİSK Yönetimine teşekkür ediyorum. Komplekslerimizden
arındık, birbirimizin rakibi olmaktan
öte ortağı olma konusunda önemli bir
iradeyi ortaya koyduk. Bu yıl ikincisi
gerçekleştirilen Ortak Paylaşım Forumu’nda yer almak bizim için ayrı bir
keyif ve onur kaynağıdır” dedi.
“Birlikteliğimiz Ülkemizin İşini
Kolaylaştırıyor”
Ortak Paylaşım Forumu’nun gerçekleştirilmesinden sonra işçi ve işveren
konfederasyonları ile bir araya gelerek ortak deklarasyon yayınladıklarını
anımsatan Arslan, “Özellikle Kovid-19
salgını nedeniyle iş ve çalışma yaşamıyla ilgili sorunların çözümü konusunda hükümetimizle birlikte yaptığımız çalışmalara katkı ve destek olsun
diye ayrıca birlikte oturduk, çalıştık ve
ortak bir deklarasyon yayınladık. Yayınladığımız deklarasyonu kamuoyu ve
hükümetimizle paylaştık.
İşçi ve işveren sendikaları olarak bizim
birlikteliğimiz hükümetimizin de ülkemizin de işini kolaylaştırıyor” şeklinde
konuştu.
“Masada Olursanız Uzlaşıyorsunuz”
İşçi ve işverenlerin diyalogla çözüm
üretmesini ve masada olmasını çok
önemli bulduklarını belirten Arslan,
“Masada olduğunuz zaman, müzakere ettiğiniz zaman, taraflar birbiriyle
empati yaparak taleplerini sunduğu
zaman, işverenlerin taleplerinin bizim
taleplerimize bakış açılarında ön yargı
olmadan oturup konuştuğunuz zaman
pek çok alanda uzlaşıyorsunuz. Bunun
en somut örneğini, oluşturduğumuz
4 ayrı deklarasyon ile ortaya koyduk.
Ayrıca hükümetimizle birlikte yaptığımız çalışmalarda birlikte sunduğumuz
önerilerin hükümet tarafından daha
çabuk kabul edildiğini görmek bizim
için çok sevindirici bir durumdur” dedi.

“2 Bin 200 Sendikacı Kadın Liderimiz
Var”
Önceki yıl gerçekleştirilen Ortak Paylaşım Forumu’nda aldıkları kararlara
göre en alt birimden başlayarak bütün
tüzel kişiliklerin birimlerinde en az bir
kadın yönetici olsun konusunda bir irade ortaya koyduklarını anlatan Arslan,
“Konfederasyonumuza bağlı sendikalarımızın kongrelerinde bir karar aldık.
Kadın üye sayımız oranında delegelikte de temsil edilmesi yönünde karar
aldık. Biz en azından kadın üyelerimiz
oranında bir delegeyi yönetici sağlayabilmiş olsak bile bizim için çok önemli
bir başarıydı. 170 bin kadın üyemiz, 2
bin 200 tane sendikacı kadın liderimiz
var. Ama bunlar yeterli değil. Bizimle
birlikte Konfederasyonumuzda çalışan
Genel Sekreter Yardımcısı kadın sendikacı liderimiz var. Bu kararı almak
bizim için büyük bir onur ve inşallah
bunların sayısını artıracağız” dedi.
“Sendikalı Kadın Takım
Kaptanları Yetiştirilmesi Projesi
Gerçekleştiriyoruz”
Kadın sendikacı yetiştirme konusunda
projeler gerçekleştirdiklerini anlatan
Arslan, “Şu anda Yeterlilik Odaklı Sendikalı Kadın Takım Kaptanları Yetiştirilmesi projesinde Ankara’da eğitim
gören sendikacı kadın liderlerimiz var.
Sendikacı kadınların sadece üye olan
kadınlar değil, sendikalı lider kadınlar
yetiştirerek, sendikaların bütün kademelerinde daha çok kadın yönetici
olması konusunda müthiş bir çabamız
var. Bu konuda oldukça iddialıyız. İnşallah HAK-İŞ’te yeni kadın liderleri göreceksiniz” şeklinde konuştu.
“11 Milyon Fidan Kampanyasına
Katkı Verdik”
Yeşile Ortak Ol Projesi kapsamında fidan dikme projesini ortak olarak ilan
ettiklerini hatırlatan Arslan, “HAK-İŞ,
TÜRK-İŞ ve TİSK olarak ortaklaşa bu
projeye destek veriyoruz. HAK-İŞ olarak geçen yıl 11 Kasım’da hükümetimizin başlattığı ve bütün Türkiye’deki 11
milyon fidan kampanyasına ciddi bir
şekilde katkı verdik. HAK-İŞ Konfederasyonu olarak bizim Özgecan Aslan’ın
adını verdiğimiz özel bir ormanımız
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var. Kadın komitemiz tarafından bu orman oluşturulmuştu. Kadın üyelerimiz
ve liderlerimiz bu ormana fidan diktiler. Ayrıca Orman Bakanlığı ile bu konuda bir anlaşma yapmak üzereyiz. Tohum Vakfı ile birlikte HAK-İŞ, TÜRK-İŞ
ve TİSK olarak çalışmalarımıza devam
ediyoruz. HAK-İŞ olarak üye sayımıza
yakın sayıda fidanı Türkiye’ye kazandırmaya çalışıyoruz” dedi.
“Plaket Vermek Yerine Fidan
Dikeceğiz”
HAK-İŞ Konfederasyonu olarak bundan
sonra bütün etkinliklerde, ziyaretlerde, kongrelerde, düğünlerde artık plaket vermek yerine kişiler adına fidan
dikeceklerini anlatan Arslan, “Geçen
yıldan bugüne 250 bin civarında fidanı toprakla buluşturduk. Bizim için bu
projenin en güzel çıktılarından bir tanesi de budur. Bunu her yıl devam ettireceğiz” dedi.
“Çocuklar Sokakta Değil,
Okulda Olmalı”
Çocuklar konusunda ilk adımlar projesini ortak bir proje olarak gerçekleştirdiklerini ve bunu Yeşilay ile ilan ettiklerini söyleyen Arslan, “Çocuk işçiliği
ile mücadele konusunda 2018 yılında
bir ortak deklarasyona imza atmıştık.
Suriyeli göçmenlerin de ülkemize gelmesiyle birlikte gerçekten ciddi sayıda
bize gelen rakamlar 720 bin civarında
çocuk işçiliğinin olduğu söyleniyor.
Okulda olması gereken çocukların sokaktan kurtarılması, uyuşturucudan
uzak tutulması, iş hayatında çok kötü
şartlarda kayıt dışı çalıştırılmasına gönlümüz razı değil. Bu yüzden bu projenin içerisinde çocuk işçiliği ile mücadele konusunda da bizler bazı projeleri
hem ILO ile gerçekleştirmeye ve bunu
özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu
bölgesindeki illerde gerçekleştirmek
için çalışmalar yapıyoruz” dedi.
“Kanadalı Sendika ile Yaşlılar
Konusunda Ortak Proje Yapıyoruz”
Yaşlılarla ilgili uluslararası sendikalara üye olduklarını anımsatan Arslan,
“HAK-İŞ’in yaşlılar konusunda da sorumlulukları var. Kanadalı bir sendika
ile Bakım Ekonomisi adında ortak bir
proje yapıyoruz. Yaşlılarımızın sosyal

haberler

Koronavirüs salgınıyla mücadele konusunda bütün dünyaya bakıldığında
başarılı bir yerde olduğunu söyleyen
Arslan, “Aslında bu ülkemizin potansiyeli, Türkiye’nin taraflarının bir arada
olmasının getirdiği bir avantajdır. Bunu
güçlü bir şekilde devam ettirmemiz
gerekiyor. Bunu yaparken de hükümetimiz, devletimiz, işverenlerimiz ve
işçilerimizle birlikte bunu yürütmemiz
gerekiyor” ifadelerini kullandı.
“Kadın İstihdamını Arttırmalıyız”
hayata entegrasyonunu sağlayabilmek
için bakım ekonomilerinde devletin,
sosyal güvenlik sisteminin ve sivil toplumun ciddi bir şekilde katkısına ihtiyacımız var. Yaşlılarımızın hem Pandemi
nedeniyle evlerinden dışarıya çıkamamaları ama onların sosyal hayattan koparılmaları, bir kısım travmatik sağlık
sorunlarına neden oluyor. Emeklilerin
imkanlarını artırma, emekli maaşlarını yükseltme ve sosyal hayattan kopmadan toplumsal hayatın bir parçası
olarak devam etmelerini sağlamak,
kendilerini genç hissettirme konusunda bu projelerle, uluslararası sendikal
hareketin de önemsediği bakım ekonomisi ve yaşlıların sosyal hayata entegrasyonu konusunda geçen yıl Ortak
Paylaşım Forumu’nda imzaladığımız
çerçevenin içerisinde bulunan yaşlılar
konusu için de bir şeyler yapmaya çalışıyoruz” diye konuştu.

miyiz yönünde endişeleri vardı. Dijitalleşmenin getirdiği sonuçlar, işçilerin
işlerini kaybetmesine, daha kötü şartlarda çalışmalarına neden olmamalı.
Küreselleşmeyi ve dijitalleşmeyi insani boyutunun ötesinde görmemeliyiz.
Bütün bunların insanlar için ve insan
odaklı olduğunu unutmamalıyız. Dijitalleşmeyle işimizi kolaylaştıracağız,
iletişimimiz daha hızlı olacak, üretimi
daha hızlı yapacağız. Bütün bunları yaparken odağın merkezinde işçiler olacak. Dijitalleşmeyi aslında Pandemi döneminde hızlı bir şekilde tanıdık. Buna
belki hazırlıklı değildik ama gerçekten
işlerimizin hiçbirini aksatmadan, 7-8
aylık dönemde, 1 Mayıs’tan tutun 8
Mart etkinliklerine kadar hepsini dijital
ortamda yapmaya çalıştık. Dijitalleşmeyi destekliyoruz ve bunun mutlaka
bir parçası olmak istiyoruz” şeklinde
konuştu.

“Yeni Bir Sendikal İnşaya İhtiyacımız
Var”

Pandemi sürecinde evden çalışma,
uzaktan çalışma ve kısmi çalışma gibi
bir kısım esnek çalışmaların doğduğunu anlatan Arslan, “Bizim bunlara
karşıyız demekten öte, bunlarla birlikte hayatı nasıl kolaylaştıracağız? Güvenceli esnekliği nasıl sağlayacağız?
Üretimi bu anlamda nasıl bir yeni bir
konsepte taşıyacağız, işverenlerimizle
birlikte bu konuda nasıl yürüyeceğimizi konuşmamız gerekiyor. Bu konuda
hazırlıklıyız, ciddi adımlar atıyoruz ve
attık” dedi.

Bazı sendikaların 20. Yüzyılın sendikal
argümanlarıyla, sendikal yaklaşımlarıyla, 21. Yüzyılı okuduğunu söyleyen
Arslan, “Bu yaklaşımla sendikal mücadele etmenin imkanı yok. Bizler de
sendikal dünya olarak kendimizi yeni
duruma göre, şekillendirmeli, yeniden
pozisyon almalıyız. Bu yüzden yeni bir
sendikal inşaaya ihtiyacımız var” dedi.
“Dijitalleşmeyle İşimizi
Kolaylaştıracağız”
Dijitalleşmeye karşıt bir yerde durmanın imkansız olduğunu vurgulayan
Arslan, “Küreselleşme ile karşıt bir yerde durulamaz. Çalışanlarımızın acaba
küreselleşmeyle işimizi kaybedecek

“Birlikteliği Güçlü Bir Şekilde Devam
Ettirmeliyiz”
Pandemi sürecinde HAK-İŞ, TÜRK-İŞ
ve TİSK’in ortak yaptığı ve hükümetin
de dahil olduğu adımlarda, Türkiye’nin
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Kadın konusunda çalışma hayatındaki
kadın sayısının çok yetersiz olduğunu
belirten Arslan, “Halen yüzde 25’ler
civarında kadın istihdam ediliyor. Bu
sayıyı arttırmamız gerekiyor. Sadece
arttırmakta yetmiyor. Sendikal mücadeleye kadınlarımızı katmak için büyük
bir mücadelemiz var. Çalışma hayatı
ile özellikle sendikal hayatta çalışma
hayatıyla aile hayatını uyumlu hale getirmek için çok temel ihtiyacımız var.
Kadınların evlenmesi, çocuk sahibi olması en temel haklarından bir tanesi.
Ama ne yazık ki Türkiye’deki bir kısım
işverenlerimiz kadınların evlenmelerine ve çocuk sahibi olmalarından dolayı
ciddi bir şekilde rahatsızlık duyuyorlar.
Evlendi, çocuk sahibi oldu, izinler falan.
Biz istiyoruz ki kadınlarımız evlensinler,
çocuk sahibi olsunlar ama çocuk sahibi
olduğu zaman evlendikleri zaman da
iş yaşamı ve aile yaşamını uyumlu bir
hale getirelim.
O zaman çocuk bakım evleri ve kreşlere ihtiyacımız var. Aile yardımına,
çocuk yardımına mutlaka ihtiyacımız
var. İnanın asgari ücret ile çalışan karı
koca çocuk sahibi oldukları zaman çocuklarını bırakabilecekleri bir yer yok.
Onların çocuklarını emin ellere bırakabilmeleri için kreş ve özellikle çocuk
bakım evlerine çok ihtiyacımız var. Biz
kadınlarımıza güveniyoruz, çalışma
hayatında gerçekten büyük başarılara
imza atıyorlar.
Sendikal harekette de güçlü olacaklar.
Onların yaşamlarını kolaylaştıracak
adımlara ihtiyacımız var. Bu konuda
mücadeleye devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

haberler

ARSLAN’DAN KKTC CUMHURBAŞKANI TATAR’A
HAYIRLI OLSUN ZİYARETİ
Genel Başkanımız Mahmut Arslan’ın da aralarında bulunduğu Türkiye-AB Karma İstişare
Komitesi (KİK) heyeti Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a
hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Genel Başkanımız Mahmut Arslan’ın da aralarında bulunduğu
Türkiye-AB Karma İstişare Komitesi (KİK) heyeti 7 Kasım 2020 tarihinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin
Tatar’a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Ziyaret Programına, Genel Başkanımız Mahmut Arslan’ın yanı sıra, Türkiye-AB Karma İstişare Komitesi üyesi TOBB, TİSK, TESK, Memur-Sen ve Türkiye KAMU-SEN Başkan ve üyeleri katıldı. Arslan ve beraberindeki heyet,
son yapılan seçimlerde KKTC Cumhurbaşkanı olarak seçilen Ersin
Tatar’a hayırlı olsun dileğinde bulundu. Ziyaretin ardından Arslan,
KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a, hain terör örgütünün sabotajı
nedeniyle zarar gören Hatay Ormanları Ağaçlandırma Arazisine
adına yapılan fidan bağışı sertifikasını takdim etti.
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ARSLAN, KKTC’DE STK TEMSİLCİLERİYLE
BİR ARAYA GELDİ

Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 7
Kasım 2020 tarihinde, Türkiye-AB KİK
Heyeti ile birlikte bulunduğu KKTC temasları kapsamında, STK temsilcileri ile
bir araya geldi. Türkiye’den Genel Baş-

kanımız Mahmut Arslan’ın yanı sıra Türkiye-AB Karma İstişare Komitesi üyesi
TOBB, TİSK, TESK, Memur-Sen ve Türkiye KAMU-SEN Başkan ve üyelerinin
katılımıyla gerçekleştirilen toplantıya,
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Konfederasyonumuz HAK-İŞ üyesi KKTC
Kamu-Sen Sendikası’nın Başkanı Metin
Atan başta olmak üzere KKTC’nin önde
gelen işçi, memur, işveren, esnaf ve çiftçi örgütünün temsilcileri katıldı.

haberler

ARSLAN, KKTC KAMU-SEN’İ ZİYARET ETTİ
Genel Başkanımız Mahmut Arslan, Konfederasyonumuz HAK-İŞ’e bağlı KKTC Kamu-Sen’i
ziyaret ederek Genel Başkan Metin Atan ve Yönetim Kurulu üyeleriyle bir araya geldi.

Genel Başkanımız Mahmut Arslan,
7 Kasım 2020 tarihinde Konfederasyonumuz HAK-İŞ’e bağlı KKTC Kamu-Sen’i ziyaret ederek Genel Başkan
Metin Atan ve Yönetim Kurulu üyeleriyle bir araya geldi.

ce Kıbrıs’ta varlığını sürdüren sıradan
bir sendika değildir. Uluslararası alandaki uzun bir uğraş ve çabanın önemli
bir ürünüdür. KKTC Kamu-Sen’i Kıbrıs’ın dışarıya açılan önemli bir ayağı
olarak görüyoruz” dedi.

Genel Başkanımız Mahmut Arslan,
Konfederasyonumuza bağlı KKTC Kamu-Sen’in Türkiye-KKTC ilişkilerinde
önemli bir temsilci olduğunu belirterek, “KKTC Kamu-Sen bizim için sade-

KKTC Kamu-Sen’in Kıbrıs davasını
temsil eden, yerli ve milli bir davranışı
temsil eden etkili bir sendika olduğunu söyleyen Arslan, “HAK-İŞ Konfederasyonu olarak KKTC’nin geleceği açı-
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sından her zaman sendikamız ile beraber sorumluluk aldık ve almaya devam
ediyoruz” şeklinde konuştu. Ziyaretin
ardından Arslan, KKTC Kamu-Sen Genel Başkanı Metin Atan’a ve yönetim
kurulu üyelerine, hain terör örgütünün sabotajı nedeniyle zarar gören
Hatay Ormanları Ağaçlandırma Arazisine isimlerine yapılan fidan bağışı
sertifikasını takdim etti.

haberler

AZERBAYCAN’DAN ARSLAN’A TEŞEKKÜR
MEKTUBU
Azerbaycan Hemkarlar İttifakları Konfederasyonu (AHİK) Genel Başkanı Settar Mahbeliyev,
Türkiye’nin ve HAK-İŞ Konfederasyonu’nun Azerbaycan’a verdiği destekten dolayı Genel
Başkanımız Mahmut Arslan’a bir teşekkür mektubu gönderdi.
Mektupta, Azerbaycan’ın işgal altındaki Dağlık Karabağ topraklarını kurtarmak için başlattığı karşı
saldırı dolayısıyla dayanışma ve manevi desteklerini sergileyen başta
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Türk halkına teşekkür ettiklerini bildirdi.
Mahbeliyev, mektubunda şu ifadelere yer verdi:

“Aziz Kardeşim Mahmut Arslan,
Azerbaycan’ın işgal altındaki Dağlık Karabağ topraklarını
kurtarmak için başlattığı karşı saldırı dolayısıyla dayanışma ve
manevi destek sergileyen başta Sayın Cumhurbaşkanı Recep
Tayyip Erdoğan olmak üzere Türk halkına teşekkür ederiz.
Biz hiçbir zaman başkalarının topraklarına göz dikmeyen,
insanlık suçu işlemeyen bir milletiz. Azerbaycan ordusu
başka bir devletin topraklarını işgal etmiyor, kendi topraklarını
koruyor ve onun için savaşıyor. Bugün Ermenistan’ın uzun
yıllardan beri devam eden işgaline karşı kendi vatanını
savunarak başarılı karşı saldırı operasyonu düzenliyor ve işgal
altındaki bölgelerimizi işgalden kurtarıyoruz.
Azerbaycan Hemkarlar İttifakları Konfederasyonu (AHİK)
olarak Azerbaycan halkı ve devletine destek olan,
kardeşliğin gerektirdiği dayanışmayı gösteren Türkiye’deki
Konfederasyonlara, ayrı ayrı sendika başkanlarına minnettarız.
Bizim işimiz hak işidir. Bugün bize mahsus olanı geri almak
günüdür. Manevi desteğiniz, Azerbaycan askerleri için
dualarınız bizi gururlandırıyor. Allah tüm şehitlerimize rahmet,
kahraman askerlerimize zafer nasip eylesin.”
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ARSLAN, HAKLI DAVASINA DESTEK İÇİN
AZERBAYCAN’DA
Konfederasyonumuz HAK-İŞ’in de aralarında bulunduğu Türkiye-AB Karma İstişare
Komitesi, Ermenistan’ın Azerbaycan’a yönelik haksız ve hukuksuz saldırılarını kınayarak,
haklı davasında Azerbaycan halkının yanında olduklarını ifade etmek amacıyla
1-2 Kasım 2020 tarihinde Azerbaycan’a gitti.

Genel Başkanımız Mahmut Arslan, AB
KİK heyeti üyeleri ile birlikte kardeş
ülke Azerbaycan’a giderek, haklı davasında Azerbaycan’a desteklerini iletti.
AHİK Ziyareti: “Karabağ
Azerbaycan’dır”
Genel Başkanımız Mahmut Arslan,
2 Kasım 2020 tarihinde Azerbaycan
Hemkarlar İttifakları Konfederasyonu
(AHİK) Genel merkezini ziyaret ederek
AHİK Genel Başkanı Settar Mahbeliyev ile görüştü. Arslan, “Gerek cephe
hattında savaşta şehit olan askerlere,
gerek sivil yerleşim alanlarına atılan
roketlerle şehit olan sivil halka rahmet, gazilere acil şifalar diliyorum.
Azerbaycanlı kardeşlerimize başarılar
diliyoruz. Allah yar ve yardımcıları olsun” dedi.
Arslan, Konfederasyonumuz HAK-İŞ’in
haklı davasında Azerbaycan halkı ile

dayanışma içerisinde olduğunu belirterek, “Azerbaycanlı kardeşlerimizin
işgal edilmiş topraklarını Ermenilerden kurtarma adına başlattıkları onurlu ve haysiyetli mücadelelerini destekliyoruz. Bunu bizzat ifade etmek
için buradayız. Umudumuz ve duamız
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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. Karabağ Azerbaycan’dır.” dedi.

haberler

HAK-İŞ Başkanlar Kurulumuzun Ermenistan’ın saldırılarını şiddetle kınadığını ve kardeş Azerbaycan halkı ile dayanışmamızı bir kez daha ilan ettiğini
ifade eden Arslan, “Türkiye Azerbaycan dayanışması daha da güçlenerek
devam edecektir” dedi.
HAK-İŞ Dış İlişkiler uzmanı ve PERC İcra
Kurulu Üyemiz Merita Yıldız’ın, PERC
İcra Kuruluna Settar Mahbeliyev katılamayınca, Settar beyin yapacağı konuşmayı onun adına yaptığını anımsatan
Arslan, “Böylelikle PERC İcra Kurulunda, HAK-İŞ’in de AHİK ve Azerbaycan
halkının yanında olduğunu ve desteğini bir kez daha ilan etmiş olduk” dedi.
Ermenistan’ın bir terör devleti gibi
davrandığını ve savaş suçu işlediğini
söyleyen Arslan, “Uluslararası toplum
müdahale etmeli ve Ermenistan’ın bu
terörist uygulamalarına son verdirilmelidir” dedi.

Mahbeliyev, İzmir Depremi İçin
Taziye ve Dayanışma Dileğinde
Bulundu
AHİK Genel Başkanı Settar Mahbeliyev,
heyete ziyaretleri için teşekkür etti.
Mahbeliyev, Karabağ’ın işgalinin ardından yaşanan sorunlar. Azerbaycan
Cumhuriyetinin işgalin sona ermesi
için hem diplomasisi hem cephe hattında yürüttüğü çalışmalara ilişkin bilgiler verdi. Mahbeliyev, İzmir depremi
için üzüntü ve taziyelerini iletirken, dayanışma duygularını da ifade etti.
Mahbeliyev, “Türkiyenin büyük bir kesimini temsil eden konfederasyonları
ve onların başkanlarını burada ağırlamak, onların Azerbaycan halkıyla dayanışma içinde olmaları ve desteklerini bizzat gelerek ifade etmelerinden
büyük mutluluk duymaktayız. Türkiye
Cumhuriyetine, Cumhurbaşkanı Sayın
Recep Tayyip Erdoğan’a ve Türk halkına
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Azerbaycan halkı adına teşekkür ediyorum” dedi. Ziyarette, Memur-Sen,
Türk-İş, Kamu-Sen ve TİSK başkan vekili katılarak, Azerbaycan halkı ile dayanışmalarını ifade ettiler. Genel Başkanımız Arslan, Azerbaycan programı
kapsamında Azerbaycan Hemkarlar
İttifakları Konfederasyonu (AHİK) Genel Başkanı Settar Mahbeliyev, Azerbaycan Sahipkarlar (işverenler) Konfederasyonu Başkanı Memmed Musayev, Azerbaycan Ulusal Meclis Üyeleri
Ganire Pasheyeva, Ramil Hasanov ile
biraraya gelerek Konfederasyonumuz
HAK-İŞ’in Azerbaycan halkı ile dayanışma içerisinde olduğunu söyledi.
Türkiye-AB Karma İstişare Komitesi
heyetinde Genel Başkanımız Mahmut
Arslan’ın yanı sıra TOBB Başkanı Rifat
Hisarcıklıoğlu ile TİSK, TESK, Türk-İŞ,
Memur-Sen ve Türkiye Kamu-Sen Başkan ve yöneticileri yer aldı.

haberler

ARSLAN, AZERBAYCAN’DA CEPHEYE İNSANİ
YARDIM TAŞIYAN TIR’I YOLCU ETTİ
AB KİK heyeti üyeleri ile birlikte kardeş ülke Azerbaycan’da bulunan Genel Başkanımız
Mahmut Arslan, 2 Kasım 2020 tarihinde, Türk Konseyi tarafından Ermenistan’ın
füze ve toplarla saldırdığı Berde kentine gönderilmek üzere hazırlanan
insani yardım TIR’ını yolcu etti.

Genel Başkanımız Mahmut Arslan,
Azerbaycanlı kardeşlerimize destek
vermek için bulunduğu Azerbaycan’da
cepheye insani yardım taşıyan TIR’ı
yolcu etti.

Yardım malzemesini taşıyan TIR, Bakü’den Genel Başkanımız Mahmut
Arslan, Türk Ticaret ve Sanayi Odası
Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Azerbaycan Sahipkarlar Konfederasyonu
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Başkanı Memmed Musayev ve Türk
Konseyi yetkilileri ve Türkiye AB KİK
heyeti temsilcilerinin katıldığı bir törenin ardından yola çıktı.

haberler

ARSLAN’DAN BAKÜ TÜRK ŞEHİTLİĞİ VE
ALİYEV’İN KABRİNE ZİYARET

Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 2 Kasım 2020 tarihinde, Azerbaycanlı kardeşlerimize
destek vermek için bulunduğu Azerbaycan’da, Azerbaycan’ın merhum Cumhurbaşkanı
Haydar Aliyev’in kabrini ve Bakü Türk Şehitliği’ni ziyaret etti.
Arslan ve beraberindeki AB KİK heyeti üyeleri dua ederek, saygı duruşunda bulundu.

34

haberler

ARSLAN’DAN FİLİSTİN BÜYÜKELÇİSİ
MUSTAFA’YA TEBRİK MEKTUBU
HAK-İŞ Konfederasyonu ve HİZMET-İŞ Sendikası Genel Başkanı Mahmut Arslan, 16 Kasım 2020
tarihinde Filistin Ankara Büyükelçisi Dr. Faed Mustafa’ya bir mektup yazarak, Filistin Devleti’nin
32. kuruluş Yıldönümü ve Filistin Bağımsızlık Günü’nü kutladı.
Arslan, Filistin Ankara Büyükelçisi Dr. Faed Mustafa’ya yazdığı mektubunda şu ifadelere yer verdi:

“Dost ve kardeş Filistin Devleti’nin 32. kuruluş
yıldönümünü ve Filistin Bağımsızlık Günü’nü
yürekten kutluyorum.
Filistin’de son dönemde yaşanan önemli gelişmeleri
yakından takip ediyoruz. Batı Şeria’nın ilhak planını,
ABD Büyükelçiliğinin Kudüs’e taşınmasını, ABD’nin
Yüzyılın Anlaşması ile İsrail’in işgal ettiği toprakları
meşrulaştırmaya ve Filistinlileri yok saymaya yönelik
yaptığı anlaşmayı şiddetle reddediyoruz.
İşgalci İsrail Devleti’ni; Uluslararası resmi raporlara göre
ekonomisi çökme eşiğinde olan ve açlığa mahkûm
edilen Gazze’de hala karadan ve denizden devam eden
ablukayı bir an evvel kaldırmasını istiyoruz.
Bu vesile ile kardeş Filistin halkının daima yanında
olduğumuzu, Başkenti Kudüs olan bağımsız Filistin
Devleti kuruluncaya kadar çalışmalarımıza devam
edeceğimizi, Filistin’in kabul etmeyeceği hiçbir planı
desteklemediğimizi belirtmek isterim.
Filistin Devleti’nin 32. Yıldönümünü kutluyor, Filistin
halkına kendi topraklarında huzur, barış ve özgürlük
içerisinde yaşayacakları nice yıllar diliyorum.”
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ARSLAN’DAN BAKAN AKAR’A DESTEK ZİYARETİ
Genel Başkanımız Mahmut Arslan’ın da aralarında bulunduğu Türkiye-AB Karma
İstişare Komitesi (KİK) heyeti, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ı ziyaret etti.

Genel Başkanımız Mahmut Arslan’ın
da aralarında bulunduğu Türkiye-AB
Karma İstişare Komitesi (KİK) heyeti,
1 Aralık 2020 tarihinde Milli Savunma
Bakanı Hulusi Akar’ı ziyaret etti. Ziyarete, Genel Başkanımız Mahmut Arslan’ın
yanı sıra, TOBB, TESK, KAMU-SEN,
MEMUR-SEN, TİSK, TÜRK-İŞ başkan
ve temsilcileri, Genelkurmay Başkanı

Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri
Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal, Hava Kuvvetleri Komutanı
Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile Bakan
Yardımcıları Yunus Emre Karaosmanoğlu, Alpaslan Kavaklıoğlu, Şuay Alpay ve
Muhsin Dere katıldı.
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"Milletimiz Sizinle Beraber”
Ziyarette konuşan Genel Başkanımız
Mahmut Arslan, Mustafa Kemal Atatürk’ün “İç cepheyi sağlam tutmalıyız”
sözünü anımsatarak, “Ne yapıp edip
içerideki dayanışmayı, birlikteliği sağlamamız gerekiyor. Böyle bir anda, ordumuzun ve Bakanlığımızın hak etmediği
ifadelerden dolayı gerçekten çok üzgü-

haberler

nüz. Milletimiz inanıyorum ki asla kabul,
tasvip etmiyor. Bunun için zat-ı aliniz,
komutanlarımız hiç moralinizi bozmayın. Milletimiz sizinle beraber” şeklinde
konuştu.
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, heyetin
Türkiye’deki örgütlü sivil toplum meslek
kuruluşlarının tamamını temsil ettiğini
belirterek, her zaman TSK’ye müteşekkir olduklarını söyledi.
Hisarcıklıoğlu, kendilerine düşen her
türlü görevi yerine getirmeye hazır olduklarını ifade etti.
Dayanışma içinde olunmasının önemine değinen Milli Savunma Bakanı
Hulusi Akar, “İyi işlerde birbirimizi teşvik edecek, destekleyeceğiz. Elimizden
gelen yardımı sağlayacağız. Amacımız,
görevimiz bu, millet dediğimiz bu. İleri
gidenler hep bu şekilde çalışanlardır”
şeklinde konuştu.

şey konuşulamaz, bunu şiddetle kınıyor,
reddediyoruz. Böyle bir şey olamaz. TSK
mevcut çerçevede hukuk nizamı içinde
yapılması gerekeni yapıyor. Şeffaflık had
safhada. Her şeye açık. Devletin ilgili,
yetkili kurumları her an gelip her şeyi
denetleyebilir. Her şey açık, saklı-gizli
bir şey yok. Fakat buna rağmen bu şekilde ifadelere muhatap olmak gerçekten
bizi üzüyor.”

da aynı şekilde canı pahasına başarıyla
yerine getirmeye devam edecektir. Bir
milletvekilinin Silahlı Kuvvetlerimiz için
‘satılmıştır’ gibi bir ifadeyi kullanması
hiç hoş olmamıştır, çok yanlıştır. İnanıyorum ki hukuk da bunun gereğini yerine getirecektir. Hiçbir şekilde moralimiz
bozulmamıştır, tam tersine daha azimli
olarak görevlerimizi yapmaya devam
edeceğiz.”

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar
Güler de destek ziyaretinden dolayı heyete teşekkür etti. Ziyaretin kendilerini
mutlu ettiğini dile getiren Güler, şu ifadelere yer verdi: “Türk Silahlı Kuvvetleri, karada, denizde ve havada kendisine
verilen her görevi bugüne kadar başarıyla yerine getirmiştir. Bundan sonra

Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci ve TİSK Başkanvekili Celal Koloğlu
da Türk Silahlı Kuvvetleri aleyhindeki
söylemleri kınayarak, Milli Savunma
Bakanı Hulusi Akar’a desteklerini ifade
ettiler

Ayrımcılığın zafiyete neden olacağını
vurgulayan Bakan Akar, “Birliğimizi, bütünlüğümüzü bozmamamız, bu konularda dayanışmamızı her zamankinden
daha fazla sürdürmemiz gerekmektedir” dedi.
“Şiddetle Kınıyor, Reddediyoruz”
Türk Silahlı Kuvvetleri aleyhindeki ifadelere tepki gösteren Akar, şu ifadelere yer
verdi: “Hangi sebeple olursa olsun, birilerinin çıkıp da Silahlı Kuvvetleri, orduyu
özne olarak kullanıp onu ‘satılmış’ kelimesi ile yan yana koymaları gerçekten
akla ziyan bir husus. Amacı, maksadı,
nasılı, nedeni ne olursa olsun. Böyle bir
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ARSLAN’DAN HAZİNE ve MALİYE BAKANI
ELVAN’A ZİYARET
Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 21 Aralık 2020 tarihinde beraberindeki
HAK-İŞ yönetim kurulu üyeleriyle birlikte Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan’ı
makamında ziyaret etti.

Ziyarette HAK-İŞ Genel Başkan Yardımcıları Dr. Osman Yıldız, Yunus Değirmenci, Mehmet Şahin ile HAK-İŞ
Genel Sekreter Yardımcıları Eda Güner
ve Erdoğan Serdengeçti yer aldı.
Ziyaret programında Genel Başkanımız Mahmut Arslan, Cumhurbaşkanımızın ekonomi ve hukuk alanında başlattığı reforma ilişkin Konfederasyonumuz tarafından hazırlanan sendikal
mevzuat, COVID-19 süreci ve çalışma
hayatına ilişkin taleplerimizin yer aldığı HAK-İŞ Konfederasyonu Raporunu
Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan’a
takdim etti.

ları önemsiyoruz” diye konuştu. Toplantıda, toplumun tüm kesimleriyle
yakın diyalog ve işbirliği halinde yeni
reformların hayata geçirilmesini çok
önemsediklerini vurgulayan Arslan,
“Sorunların sosyal diyalog temelinde
çözümünü önemsiyoruz. Görüşmelerin düzenli olarak devam etmesini istiyoruz” dedi.

Arslan, toplantı kapsamında Hazine
ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan’a raporun
içeriğiyle alakalı ayrıntılı bir bilgilendirme yaptı.
Genel Başkanımız Mahmut Arslan,
hukümetimizin hukuk ve ekonomi
alanında yeni bir atılım yapmasını çok
önemli bulduklarını belirterek, “Hukümetimizin salgın dönemi boyunca
aldığı tedbirleri, politikaları ve reform38

Arslan, “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere, emeği geçen tüm bakanlarımıza
teşekkür ediyoruz” dedi.
Ziyaretin ardından Arslan, Hazine ve
Maliye Bakanı Lütfi Elvan’a, HAK-İŞ
tarafından Hatay Ormanları Ağaçlandırma Arazisine, adına yapılan fidan
bağışı sertifikasını takdim etti.

haberler

ARSLAN, ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI
MANSUR YAVAŞ’I ZİYARET ETTİ
Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 5 Kasım
2020 tarihinde, Ankara Büyükşehir Belediye
Başkanı Mansur Yavaş’ı makamında ziyaret
etti.
Ziyarette, Arslan ve Yavaş gündeme dair konularda görüş alışverişinde bulundu.

KARAMANOĞLU
MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ
REKTÖRÜNDEN ARSLAN'A
ZİYARET
Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 23 Aralık 2020 tarihinde Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Rektörü Prof. Dr.
Mehmet Akgül’ü makamında ağırladı.

ARSLAN, AK PARTİ MİLLETVEKİLLERİNİ AĞIRLADI
Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 20
Kasım 2020 tarihinde AK Parti Bursa
Milletvekili Ahmet Kılıç ve AK Parti 25.
Dönem Ankara Milletvekili Mahmut
Sami Mallı’yı HAK-İŞ’te ağırladı.
Ziyaret programında çalışma hayatı ve
gündeme ilişkin konular ele alındı.
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ARSLAN, ANADOLU AJANSI’NIN (AA)
“YILIN FOTOĞRAFLARI” OYLAMASINA KATILDI
Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 25 Aralık 2020 tarihinde Anadolu Ajansının (AA)
düzenlediği “Yılın Fotoğrafları” oylamasına katıldı.

Genel Başkanımız Mahmut Arslan,
Anadolu Ajansı foto muhabirlerinin
yurt içi ve yurt dışında çektiği fotoğrafları inceleyerek bilgi aldı.
Arslan, “Haber” kategorisinde tercihini Onur Çoban’ın “Gence’de Yeğene
Veda”, “Yaşam” kategorisinde Muhammed Said’in çektiği “Muhammed
Bebeğin Mutluluğu”, “Spor” kategorisinde ise Fecri Barlık’ın çektiği “Lastiklerden Voleybol Sahası” isimli fotoğraf
olmak üzere üç kategoride Yılın Fotoğraflarını oylama tercihini kullandı.
“Azerbaycanlılar Şehirlerini Terk
Etmediler”
Genel Başkanımız Mahmut Arslan, haber kategorisinde tercih ettiği “Gence’de Yeğene Veda” fotoğrafına ilişkin
yaptığı değerlendirmede, “Ermeni
silahlı kuvvetleri, ne yazık ki bir savaş
suçu işleyerek sivil yerleşim alanlarına,
yasaklanmış bazı füzeler atarak masum

sivil halkın katledilmesine, şehadetine
neden oldular. O nedenle Genceliler,
diğer sivil yerleşim alanındaki Azerbaycanlılar, bir sivil direniş gösterdi. Korkmadan, füzelerin geleceğini bilerek
topraklarını, şehirlerini terk etmediler.
Bunun karşılığında da evlatlarını, yakınlarını şehit verdiler. Bu şehitlerimizden
ikisini orada gördük. Bir kardeşimiz, yeğeninin şehit olmuş küçücük bedenini
kucaklamış, öbürü de yine yetişkin birisinin tabut içerisindeki görüntüsüydü”
dedi.
“Çocukların Gayretlerini, Umutlarını
Gördük”
AA Foto Muhabiri Fecri Barlık’ın çektiği
“Lastiklerden Voleybol Sahası” fotoğrafını değerlendiren Arslan, “Çocuklar
şartlarını zorlayarak kendilerine bir
voleybol sahası yapmışlar. Çocukların
gayretini, umutlarını, şartlar ne olursa
olsun spora olan bağlılıklarını da orada
bizzat görmüş olduk” şeklinde konuştu.
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“Bu Fotoğraf, Suriye’de Yaşanan
Dram, Acı ve Vahşetin Sembolü”
Arslan, yaşam kategorisinde seçtiği
Muhammed Said’in çektiği “Muhammed Bebeğin Mutluluğu” fotoğrafının
Suriye’de yaşanan dramın, acıların,
vahşetin bir sembolü olduğunu belirterek, savaş nedeniyle 1 milyona yakın
Suriyeli’nin yaşamını yitirdiğini söyledi.
“Muhammed Bebeğin Mutluluğu” fotoğrafını bölgede yaşanan bütün olumsuzluklara rağmen hayata bağlılığın
bir ifadesi olarak nitelendiren Arslan,
“Muhammed bebeğin babasının ve
çocuğun yüzündeki tebessüm, gülümseme ‘Her şeye rağmen biz varız, hayatayız, mücadeleye devam’ demek açısından önemliydi” ifadelerini kullandı.
Arslan, Türkiye’nin sesini dünyaya duyuran ve dünyanın dört bir yanında
başarılı çalışmalara imza atan Anadolu
Ajansı emekçilerini başarılı çalışmalarından dolayı kutladı.

haberler
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Konfederasyonumuz HAK-İŞ’in 45. Kuruluş
Yıldönümü kutlandı

“Sendikal Hareketin Parlayan Yıldızı, Mücadele ile Geçen Yarım Asır, Hak İçin Hakkın
İçin HAK-İŞ” temasıyla gerçekleştirilen 45. Kuruluş Yıldönümü programı kapsamında
düzenlenen basın toplantısına, HAK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı ve Genel Başkan
Vekilimiz Av. Hüseyin Öz, HAK-İŞ Genel Başkan Yardımcıları Dr. Osman Yıldız, Yunus
Değirmenci, Mehmet Şahin ve basın mensupları katıldı.
Genel Başkanımız Mahmut Arslan,
HAK-İŞ’in 45. Kuruluş yıldönümü programı kapsamında 22 Ekim 2020 tarihinde bir basın toplantısı düzenledi.
Genel Başkanımız Mahmut Arslan,
HAK-İŞ 45’inci Kuruluş Yıldönümü büyük bir onur ve gururla kutladığını belirterek, bugüne kadar HAK-İŞ davasına gönül vermiş, emek vermiş herkese
teşekkür etti.
HAK-İŞ Konfederasyonumuzun 45’inci
yaşını kutladığını belirten Arslan, HAKİŞ’in yürüdüğü yolda değerlerinden,
inançlarından, ilk günkü hedeflerinden vazgeçmeden, kararlılıkla, inançla
ve azimle aynı istikamette yürümeye
devam edeceklerini söyledi.

“HAK-İŞ 45 Yıl Önce Bir Grup
Mücadele Adamı Tarafından
Kuruldu”
Arslan, “Bundan tam 45 yıl önce bir
grup inanmış mücadele adamı zor
şartlara rağmen, HAK-İŞ Konfederasyonu’nu kurdular. Kendilerine bir
kez daha teşekkürlerimi, takdirlerimi,
minnetlerimi ifade ediyorum. Bu kutlu yolculukta aramızdan ayrılan başta
merhum Genel Başkanımız Necati
Çelik olmak üzere, Genel Sekreterimiz Metin Türker, Teşkilattan Sorumlu Teşkilat Sekreterimiz Abdülkadir
İmamoğlu ve bütün kaybettiklerimize
yüce Allah’tan rahmet diliyorum” diye
konuştu.
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“Asla Bir İhanetin İçerisinde
Olmadık”
Arslan, HAK-İŞ Konfederasyonu’nun
45 yıllık süreç içerisinde olağanüstü
dönemlerle, darbelerle, e-muhtıralarla ve bir kısım müdahalelerle karşılaştığını ve bunlarla mücadele ettiğini belirterek, “Dünden bugüne bir yanlışın,
bir ihanetin içerisinde asla olmadık.
Hiçbir zaman başımızı öne eğecek, hesabını veremeyeceğimiz bir çalışmamız olmadı” dedi.
“HAK-İŞ’in Gücü Türkiye’nin
Gücüdür”
Türkiye’nin gücünün HAK-İŞ’in gücü,
HAK-İŞ’in gücünün Türkiye’nin gücü
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olduğunu vurgulayan Arslan, “HAKİŞ’in büyümesini Türkiye’nin büyümesi
olarak görüyoruz. Çünkü biz milletin
ta kendisiyiz. Bir yönüyle yerli ve milli, öbür yönüyle evrensel bir sendikal
yaklaşımla yeni bir sendikal anlayışı
HAK-İŞ bünyesinde gerçekleştirmeye
çalışıyoruz” diye konuştu.

basından ya da komisyonlara geldiği
zaman duyuyoruz. Bu durum, Türkiye’de gerçekleştirmek ve uygulamak
istediğimiz sosyal diyalog mekanizmaları hususundaki talep ve beklentilerimizi karşılamamaktadır” şeklinde
konuştu.

“Örgütsüzseniz Kimsesizsiniz
Demektir”

Konuşmasında Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi öncesi yapılan uygulamalara değinen Arslan, “Önceden Üçlü
Danışma Kurullarında sendikalarla,
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile çeşitli müzakereler yapılıyor,
bu teklif ve taslaklar önümüze geliyor
ve bunları görüşüyor, sonrasında çalışmalar kanun tasarısına dönüştürülüyordu. Cumhurbaşkanlığı Hükümet
Sisteminde ise kanun tasarılarının ilgili
bakanlıklar tarafından değil, TBMM
tarafından hazırlandığı için tasarı komisyonlara geldiği zaman, komisyonların daha geniş ve alt komisyonlarıyla
beraber, çalışma hayatının aktörlerinin
geniş anlamda katkı ve destek vereceği bir modeli uygulamamız gerekiyor”
diye konuştu.

Arslan, Türkiye’de çalışan bütün emekçileri HAK-İŞ çatısı altında toplamak
için gayret gösterdiklerini belirterek,
sendikal örgütlülüğün Pandemi döneminde ne kadar değerli ve kıymetli
olduğunun bir kere daha görüldüğünü
hatırlattı.
Arslan, “Ülkemizin bütün emekçilerini,
konfederasyonumuza bağlı sendikalara üye olmaya davet ediyoruz. Çünkü
örgütsüzseniz kimsesizsiniz, örgütsüzseniz gücünüz yok, örgütsüzseniz
toplu iş sözleşmeniz ve geleceğiniz yok
demektir” dedi.
“Konfederasyonlar ve Sendikalar
Masada Değiller”
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda görüşülmeye başlanılan İstihdam
Paketiyle ilgili açıklamalarda bulunan
Arslan, paketin hazırlanma sürecinde
sendikalarla ve konfederasyonlarla bir
değerlendirilme yapılmadığını söyledi.
Arslan, “Biz bu istihdam paketi de dahil bundan önceki benzer durumları ya

“Yeni Bir Modele İhtiyacımız Var”

“Teklif ve Eleştirilerimizi Taraflara
Sunduk”
HAK-İŞ Konfederasyonu’nun tasarı ile
ilgili teklif eleştirilerinin tasarının Plan
ve Bütçe Komisyonu’nda görüşülmeye
başlanılmadan Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı ve kamuoyuyla paylaşıldı-

43

ğını hatırlatan Arslan, “Umarım komisyon toplantılarındaki arkadaşlarımız
da bu görüşlerimizi orada paylaşacaklar ve biz de bu süreçte sorumluluklarımızı azami ölçüde yerine getirmeye
çalışacağız. Ancak bütün bunlar tabi
ki bizim açımızdan yeterli değil. Biz yasama faaliyetlerinde daha etkin, daha
fazla, daha geniş bir zamanda görüşlerimizi ifade etmeyi, bu görüşlerin
komisyonlarda değerlendirilmesini ve
ona göre çözümlerin bulunmasını talep ediyoruz” dedi.
İstihdam paketi içerisinde yer alan ve
çalışma hayatını yakından ilgilendiren
maddeler konusunda açıklamalarda
bulunan Arslan, “Özellikle kısa çalışma olmak üzere, Pandemi süresince
gerçekleşen düzenlemeler konusunda
Cumhurbaşkanımıza uzatma yetkisinin
verilmesi olumlu bir gelişme. Kadınların, gençlerin, engelli istihdamında
MYK belgeli istihdama verilen teşviklerin de uzatılmış olmasını olumlu buluyoruz. İşsizlik ödeneği alan işçilerin
kısa zamanda yeni iş bularak çalışmaya
başlamaları durumunda boşta geçen
zamana ait sigorta primlerinin işsizlik
ödeneğinden karşılanacak olmasını da
en azından işsiz kalanların sosyal güvenlik sistemi ile bağlarının koparılmaması yönünden olumlu bir gelişmedir”
ifadelerini kullandı.
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“Emekçilerin Haklarının Ellerinden
Alınması Söz Konusu”
Son günlerde 25 yaş altı ve 50 yaş üzeri
çalışanları ilgilendiren düzenlemelere
değinen Arslan, özellikle 25 yaş altı
ve 50 yaş üstündeki çalışanlarımızın
belirsiz süreli hizmet akitleri yerine
belirli süreli hizmet akitlerinin yapılma
yolunun açılmasını endişe ile karşıladıklarını söyledi. Arslan, “Belirsiz süreli
sözleşmelerde başta kıdem tazminatı
olmak üzere, işsizlik ödeneğinden yararlanma, yaşlılık, emeklilik aylığı ile ilgili düzenli ve tam prim ödeme imkanları olduğu için arkadaşlarımızın belirli
süreli hizmet akitleri ile çalıştırılmaya
başlanması, başta kıdem tazminatı
hakları olmak üzere pek çok haklarının
iş güvencesi, işe iade dahil ellerinden
alınması gibi bir durum söz konusu”
dedi.
Güvenceli Esnek Çalışma Modeli
Esnek çalışma modelleri konusunun
hem pandemi sürecinde hem de dijitalleşmenin yaygınlaştığı dünyada tartışma konusu olacağını vurgulayan Arslan, “Esnek çalışma aynı zamanda bizim açımızdan güvenceli esnek çalışma
modeliyle desteklenirse bir anlam ifa-

de edecektir. Güvenceli esneklik kavramının içini dolduramazsak, sadece
işverenlerin ve dijitalleşmenin dünyada geldiği noktada, neoliberal dalganın
bütün alanlarını kuşattığı bir dönemde, eğer tek taraflı olarak bunlar yapılırsa, yeni kayıpların, telafisi mümkün
olmayan yeni durumlarla karşı karşıya
kalabiliriz” uyarısında bulundu.
“Henüz Geç Değil”
İstihdam Paketinin mecliste tartışılmaya başlandığını, ancak hiçbir şey
için geç kalınmadığını söyleyen Arslan,
“Henüz vakit geçmiş değil. İstihdam
paketine Türkiye’nin Pandemi ile mücadelede ve istihdamın arttırılması
konusunda ihtiyaç olabilir. Elbette Türkiye’nin tedbirler alması gerekir. Bunu
asla küçümsemiyoruz. Ancak bunu yaparken sosyal diyalog mekanizmalarını
işletmemiz gerekiyor. Çalışanların temsilcilerinin taleplerinin, işçilerin, emekçilerin taleplerinin dikkate alınacağı bir
model gerçekleştirilmesini istiyoruz”
diye konuştu.
HAK-İŞ’in sendikalarıyla birlikte salgın
sürecinin en az hasarla atlatılması konusunda her türlü desteği verdiğini ifade eden Arslan, “Yasal düzenlemeler
yapılırken de çalışanların görüşlerinin
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ve taleplerinin dikkate alınarak düzenleme yapılması bu tür mücadelelerde
hem ülkemizin önünü açacak hem de
çalışanların mağduriyetlerini en asgariye indirecektir” diye konuştu.
“İşçi İradesini Esas Alan Yaklaşımları
Savunmaya Devam Edeceğiz”
696 sayılı KHK ile ilgili son gelişmelere
de değinen Arslan, bazı bürokratların
HAK-İŞ Konfederasyonu’nun bugüne
kadar ortaya koyduğu talep, eleştiri ve
itirazları yok sayarak, aceleci bir tutum
içine girdiklerini söyledi. Arslan, “HAKİŞ Konfederasyonu olarak, bugüne
kadar olduğu gibi bundan sonra da olması gereken adil, hakkaniyetli ve işçi
iradesini esas alan yaklaşımları savunmaya devam edeceğiz. Bundan dolayı
gelecek olan her türlü sıkıntı, sorun ve
bedeli ödemeye de kararlıyız” dedi.
“1 Kasım’a Kadar Mücadele Edeceğiz”
2017 Aralık ayından itibaren iş kolu
değişikliğiyle işçilerin rızaları dışında
sendikalarından koparılmaları sorununu her platformda gündeme getirdiklerini, gelişmeleri her aşamada kamuoyuyla ve emekçilerle paylaştıklarını
hatırlatan Arslan, sorunun çözümü için
Cumhurbaşkanlığı başta olmak üzere,
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bakanlıklara ve TBMM bulunan bütün
komisyonlara ayrıntılı bir rapor sunduklarını ifade etti.
Arslan, işçilerin iradelerini yok sayan,
bir kısım yasal düzenlemeleri gerekçe
göstererek işçilerin yıllardır örgütlü
olduğu sendikalardan kanun zoruyla
başka sendikalara üye olmalarını sağlayan düzenlemeye karşı çıktıklarını
ifade ederek, “İşçilerin özgür iradele-

riyle bulundukları sendikalardan ancak
kendileri istifa edip başka sendikalara
üye olurlarsa buna saygı gösteririz.
Ama iş kollarının otomatik olarak değiştirilerek işçilerin kendi iradelerinin
dışında kanun zoruyla başka sendikalara üye yapılmış olmasını prensip olarak
kabul etmiyoruz. 1 Kasım’a kadar da bu
kararlılığımızı, ısrarımızı devam ettireceğiz. Mesele sendikalarımıza, üyelerimize yapılan müdahaledir, bizim itirazımız bunadır” şeklinde konuştu.

rumunda HAK-İŞ Konfederasyonu olarak mücadeleye devam edeceklerini
hatırlatan Arslan, “Oturup ağlayacak,
eyvah diyecek halimiz yok. Mücadeleyi o noktadan yeniden başlatacağız. 1
Kasım’a kadar taleplerimiz beklentilerimiz ve bizim arzu ettiğimiz düzenleme
yapılmazsa mevcut durumla ilgili durumu gözden geçirerek mücadelemizi
bıraktığımız yerden daha ileriye nasıl
taşıyacağız bunun kavgasını vereceğiz”
diye konuştu.

“Kamuoyunda Farklı Algı
Oluşturuyorlar”

Arslan’dan Çalışma Bakanlığı’na
Çağrı

Son zamanlarda özellikle medya üzerinden HAK-İŞ’in talepleriyle ilgili kamuoyunda farklı algıların oluşturulduğuna dikkati çeken Arslan, “Asıl iş, yardımcı iş tartışması bitti. Kamu kurum
ve kuruluşlarının sürekli işçi kadrolarında çalışan işçilerin tamamı zaten kendi
alanlarında asıl işte çalışmaktadır. Bugün tartışılan konu, sendikalarımıza
yapılan müdahaledir. Kararname ile
sendikalarımızın üyelerine yapılan müdahaledir ve sendikalarımızın üyelerinin bir çırpıda iş kolları değiştirilerek
sendikalarımızın içerisinin boşaltılması
mücadelesidir. Bizim itirazımız bunadır.
Bütün bunlara rağmen sonuna kadar
bu itirazımızı sürdürmeye devam edeceğiz” dedi. 1 Kasım tarihine kadar gerekli düzenlemelerin yapılmaması du-

1 Kasım öncesinde Aile, Çalışma ve
Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na çağrıda
bulunan Arslan “Kanun zoruyla üyelerimizin başka sendikalara üye olması
konusundaki yaklaşımınızdan vazgeçin.
Torba yasa bugün mecliste görüşülüyor, bu kararnameye bir ilave yapılarak
bu konudaki bizim taleplerimiz dikkate alınmalı. Adil, hakkaniyetli, sendika
özgürlüğüne zarar verilmeyecek bir
düzenlemenin yapılmasını bekliyor ve
istiyoruz. Bunun gerçekleşmemesi durumunda ortaya çıkacak sorunların ve
sıkıntıların sorumlusu HAK-İŞ olmayacaktır. HAK-İŞ bütün bunlara rağmen
mutlaka ya bir yol bulacak, ya bir yol
açacak ve bu arkadaşlarımızın sendikalarımızdan koparılmaması için yeni bir
mücadele başlatacaktır” diye konuştu.
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KONFEDERASYONUMUZ HAK-İŞ’TEN
VEFA ÖRNEĞİ
Vefalı, sorumlu, sağduyulu ve yenilikçi yaklaşımla sendikacılık yapmaya, geçmişten
aldığı gücü geleceğe taşımaya devam eden HAK-İŞ, kurucu ve eski başkanlarının
isimlerini Konfederasyon Genel Merkezi’nde yaşatmaya devam ediyor.

Konfederasyonumuz HAK-İŞ’in 45. Kuruluş Yıldönümü ve HAK-İŞ Başkanlar
Kurulu Toplantısı, 22 Ekim 2020 tarihinde HAK-İŞ Genel Merkezinde gerçekleştirildi.
Kuruluş yıldönümü etkinlikleri kapsamında HAK-İŞ Konfederasyonu Genel
Merkezi’nde HAK-İŞ Kurucu Başkanı Mustafa Taşçı’nın isminin verildiği
toplantı salonu ile HAK-İŞ Eski Başkanı
Salim Uslu’nun isminin verildiği Salim
Uslu Külliyesi dualar eşliğinde açıldı.

Açılışın ardından Genel Başkanımız
Mahmut Arslan Başkanlığı’nda gerçekleştirilen HAK-İŞ Başkanlar Kurulu Toplantısına, HAK-İŞ Kurucu Başkanı Mustafa Taşçı ve HAK-İŞ Eski Genel Başkanı
Salim Uslu, HAK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı ve Genel Başkan Vekilimiz Av.
Hüseyin Öz ile HAK-İŞ Genel Başkan
Yardımcıları Dr. Osman Yıldız, Yunus
Değirmenci, Mehmet Şahin, HAK-İŞ
Genel Sekreter Yardımcısı Eda Güner
ile HAK-İŞ Konfederasyonumuza bağlı
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sendikaların başkan ve yöneticileri katıldı.
“Bugün Bizim İçin Tarihi Bir Gün”
Genel Başkanımız Mahmut Arslan,
HAK-İŞ Konfederasyonu’nun 45’inci
yaşını büyük bir coşkuyla kutladığını belirterek, “Bugün bizim için tarihi
bir gün. HAK-İŞ değerlerini, ilkelerini,
45 yıl önce zor çalışma şartları altında
gerçekleştiren Konfederasyonumuzun
bugünlere gelmesine vesile olan Kurucu Başkanlarımıza, minnetlerimizi,
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şükranlarımızı ve teşekkürlerimi sunuyorum” diye konuştu.
“HAK-İŞ Türkiye ve Dünya Sendikal
Hareketi İçin Çok Özel”
HAK-İŞ’in 45 yıl önce yüzlerce sendika
ve konfederasyonun olduğu bir dönemde kurulduğunu vurgulayan Arslan, “HAK-İŞ’in kuruluşu çok önemli.

Bazı sendikalarımız HAK-İŞ’i kurmuştur,
bazı sendikalarımızı ise HAK-İŞ kurmuştur. O dönemin bütün kaos ve kargaşası
içerisinde HAK-İŞ kurulmuştur. HAK-İŞ,
sadece Türkiye sendikal hareketi için
değil, aynı zamanda dünya sendikal
hareketi için de özel bir yapı olmuştur”
ifadelerini kullandı.

“HAK-İŞ Uluslararası Sendikal
Hareketin Etkin Bir Üyesi”
HAK-İŞ Konfederasyonu’nun 21 işkolundaki sendikalarıyla 700 bin üyesi
olduğunu anımsatan Arslan, HAK-İŞ’in
Türkiye’de olduğu kadar uluslararası sendikal hareketin de çok etkin bir
üyesi olduğunu, 180 ülkede 365 konfederasyon ve 207 milyon üyesi olan
ITUC’un Genel Başkan Yardımcılığı görevini yürüttüğünü söyledi.
“Sendikasız İşçileri HAK-İŞ’e Davet
Ediyoruz”
Türkiye’de bulunan 14 milyon çalışanın
sadece 700 bin kadarının HAK-İŞ’e bağlı
sendikalara üye olduğuna dikkat çeken
Arslan, hedeflerinin 14 milyon çalışanı
HAK-İŞ çatısı altında buluşturmak olduğunu söyledi.
Arslan, “HAK-İŞ olarak bütün sendikasız
işçilerimizi konfederasyonumuza üye
yapmak için çaba sarf edeceğiz. Elbette
ki 14 milyon işçinin olduğu bir ülkede
700 bin ile yetinemeyiz. Daha büyük
yeni atılımlara, yeni üyelere ihtiyacımız
var” dedi.
Genel Başkanımız Mahmut Arslan,
“Konfederasyonumuzda beraber çalıştığımız eski Genel Başkanımız Salim
Uslu, Başkanlar Kurulu üyelerimiz ve
Konfederasyonumuzda görev yapan
ama bugün aramızda olmayan merhum
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yöneticilerimizin isimlerin Konfederasyonumuzda yaşatmak istedik. Bu nedenle merhum Genel Başkanımız Necati Çelik Salonumuzu, merhum Genel
Sekreterimiz Metin Türker Salonumuzu
ve merhum Teşkilat Sekreterimiz Abdülkadir İmamoğlu Salonumuzu daha

önce faaliyete geçirerek isimlerini yaşatmaya çalışıyoruz. Bugün de Kurucu
Başkanımız Mustafa Taşcı’nın ismini
verdiğimiz Mustafa Taşcı Toplantı Salonumuzu ve HAK-İŞ Eski Başkanımız
Salim Uslu’nun ismini verdiğimiz Salim
Uslu Külliyesi’ni açarak Başkanlarımızın
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isimlerini Konfederasyonumuz Genel
Merkezinde yaşatmaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu.
HAK-İŞ Konfederasyonu İktisadi İşletmesi olan MEYEB kısmını bir külliye
olarak planladıklarını dile getiren Arslan, “Toplantı salonu, sınav merkezi ve
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ofisleriyle birlikte pek çok alanda hizmetimizi görecek olacak bu alanı Salim
Uslu Külliyesi olarak planladık. Genel
Başkanlarımıza Pandemi süreci hassasiyetine rağmen bizimle beraber oldukları için çok teşekkür ediyorum” dedi.
“Uslu'dan Arslan'a Teşekkür”
HAK-İŞ Konfederasyonu eski Genel
Başkanlarından olan Salim Uslu yaptığı
konuşmada, HAK-İŞ’in 45’inci Kuruluş
yıldönümünü kutlamaktan büyük gurur
duyduğunu söyledi. Uslu, “HAK-İŞ’in
10’uncu Kuruluş yılını Kızılay’da bir otelde kutlamıştık ve o gün HAK-İŞ Dergimizi çıkarmıştık. Şu anda 45’inci yılımızı
kutluyoruz.
Konfederasyonumuzun
bir bölümüne Salim Uslu Külliyesi isminin verilmesi çok önemli ve anlamlı.
HAK-İŞ Konfederasyonu’nun bugünlere
gelmesinde emeği geçenlere teşekkür
ediyorum. Bugün çok mutluyum. Çünkü insanın yaşarken böyle bir şeye şahit
olması çok enteresan bir şey. Bu vefalı
davranışlarından dolayı Genel Başkanımız Mahmut Arslan’a teşekkür ediyorum. HAK-İŞ’in ilkeli ve onurlu davranışı
buradan geliyor” diye konuştu.
“Dualarımızla Yanınızdayız”
HAK-İŞ Kurucu Başkanı Mustafa Taşcı
açılışta yaptığı konuşmada, “22 Ekim
1976 yılında kurduğumuz HAK-İŞ Kon-

Konfederasyonumuzda
beraber çalıştığımız
eski Genel Başkanımız
Salim Uslu, Başkanlar
Kurulu üyelerimiz ve
Konfederasyonumuzda
görev yapan ama
bugün aramızda
olmayan merhum
yöneticilerimizin isimlerin
Konfederasyonumuzda
yaşatmak istedik.
Bu nedenle merhum
Genel Başkanımız Necati
Çelik, Genel Sekreterimiz
Metin Türker, Abdülkadir
İmamoğlu Salonumuzu
daha önce faaliyete
geçirdik ve bugün de
Mustafa Taşcı Toplantı
Salonumuzu ve Salim
Uslu Külliyesi’ni açmanın
mutluluğunu yaşıyoruz.
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federasyonu’nun bugün hala aynı azimle, inançla ve hızla yoluna devam ettiğini görmekten büyük bir mutluluk duyuyoruz. HAK-İŞ’in kuruluşunda emeği
geçen herkese çok teşekkür ediyorum.
Sayın Genel Başkanımıza çok teşekkür
ediyorum.
Buradaki toplantı salonuna ismimi vererek çok ince, nazik ve onurlu davranarak beni çok mutlu etti. İsmimin buraya verilmesinden dolayı çok memnun
oldum. HAK-İŞ’in Kurucu Genel Başkanları olarak bundan sonra dualarımızla
yanınızdayız” dedi.
Fidan Bağış Sertifikaları Verildi
Konuşmaların ardından Genel Başkanımız Mahmut Arslan, Ortak Paylaşım
Forumu’nda alınan karar gereği bütün
etkinliklerde plaket vermek yerine fidan bağışında bulunmaya başladıklarını belirterek, “Hem orman alanlarımızı
desteklemek, hem de çevreye katkı
vermek için böyle bir karar aldık” dedi.
Arslan, Taşcı ve Salim Uslu’ya, HAK-İŞ
Yönetim Kurulu üyeleri ve Konfederasyonumuza bağlı sendikaların başkanlarının adına, hain terör örgütünün sabotajı nedeniyle zarar gören Hatay Ormanları Ağaçlandırma Arazisi’ne fidan
bağışı yapılan sertifikaları takdim etti.
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ARSLAN, SENDİKALI KADIN TAKIM
KAPTANLARINA HİTAP ETTİ
Genel Başkanımız Mahmut Arslan, HAK-İŞ Kadın Komitesi tarafından hayata geçirilen
Yeterlilik Odaklı Sendikalı Kadın Takım Kaptanları Yetiştirilmesi Projesi İkinci Düzey
Eğitim Programı Kapanış toplantısına katılarak Kadın Takım Kaptanlarına hitap etti.

Genel Başkanımız Mahmut Arslan,
16 Ekim 2020 tarihinde, HAK-İŞ Kadın
Komitesi tarafından hayata geçirilen
Yeterlilik Odaklı Sendikalı Kadın Takım
Kaptanları Yetiştirilmesi Projesi İkinci
Düzey Eğitim Programı Kapanış toplantısına katılarak Kadın Takım Kaptanlarına hitap etti. Toplantıya Genel Başkanımız Mahmut Arslan’ın yanı sıra, HAK-İŞ
Genel Sekreter Yardımcıları Eda Güner,
Erdoğan Serdengeçti, HAK-İŞ Uzmanları ile Denizli, Ankara, İstanbul, Konya ve
Rize’de eğitim alan emekçiler katıldı.
“HAK-İŞ Önemli Bir Misyonu Temsil
Etmektedir”
Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 45
yıl önceki ekilen fidanın şu anda koca
bir çınar olduğunu gördüklerini ve
ilk günkü aşkın şevkini ve heyecanını
yaşadıklarını belirterek, HAK-İŞ’in 22
Ekim tarihinde 45. Yılını kutlayacağını belirtti. Arslan konuşmasında 45 yıl
önce sendikaların bir araya gelerek
kurduğu HAK-İŞ’in, dünden daha güçlü, kendinden daha çok emin, kendine
daha çok güvenen, geleceğine umutla
bakan, önemli bir tarihi noktada bulunduğunu ifade etti. Arslan, “HAK-İŞ 1976
yılında Türkiye’de binden fazla sendika
ve onlarca konfederasyonun olduğu bir
dönemde kuruldu. Peki bu kadar sendika ve konfederasyonun olduğu yerde
HAK-İŞ neden kuruldu? Çünkü HAK-İŞ
bunca anlayışların dışında bir misyonu
ve değeri temsil etmektedir” diye konuştu.
“Tarihi Bir Sorumluluğumuz Var”
Arslan, HAK-İŞ’in sendikal anlayışının
diğer konfederasyonlardan farklı olduğuna dikkat çekerek, “Peki sendikal

anlayışımızın temellerini neler oluşturuyor? Kurucu başkanlarımız bu konfederasyonu kurdular ama bizlerin bunu
neyin üstüne inşa etmemiz gerekiyor.
Burada da tarihi bir sorumluluk üstleniyoruz. Bildiğimiz sendikal kavramın
içinde sendikacılık adına her şey olacak
ama başka şeylerde olacak. Neydi onlar? Tarihi yürüyüşümüzün en önemli
kilometre taşlarından birisi olan ve bu
Anadolu topraklarının bize armağan
ettikleri müktesebatı içine alarak, bu
toprakların bir ürünü yerli ve milli bir
sendikal duruşu temsil etmeliyiz. İkincisi bizi biz yapan değerlerimiz var”
şeklinde konuştu.
“HAK-İŞ Duruşundan
Vazgeçmeyecek!”
HAK-İŞ’in gücüne ve büyüklüğüne dikkat çeken Arslan, “170 ülkede, 360
Konfederasyonun üyesi olduğu ve 207
milyon işçiyi temsil eden Uluslararası
Sendikalar Konfederasyonu’nun (ITUC)
başkan yardımcılığı görevi HAK-İŞ’e ve50

rilmiştir. HAK-İŞ bu gücü duruşundan
almıştır. HAK-İŞ, duruşundan, değerlerinden, milli çıkarlarımızdan vazgeçmeden ve aynı zamanda dünya sendikal
hareketinin öncülüğünü ve liderliğini
yapmaktadır” dedi.
HAK-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 yönümüzle de evrensel bir sendikal anlayışı da temsil ediyoruz” şeklinde konuştu.
“İşte 45 Yıllık Mücadelemizin Adı Bu”
Arslan, sendikal hareketin önemli yapı
taşlarından birisi olduğunu ve insana,
emeğe büyük değer verdiğini belirterek, “Bizler insana, emeğe, insanı insan
yapan değerlere dair nerede düzgün
güzel bir şey varsa gidip onu almalıyız.
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Ama bu değerleri peki hangi potada eriteceğiz? Önce bunları kendi değerlerimiz, kendi inançlarımız ve kültürümüzle
yoğuracağız, eleştireceğiz ve onu kendimize ait noktaya taşıyacağız ve sonrasında yeni bir sendikal anlayışı inşa
edeceğiz. İşte 45 yıllık mücadelemizin
adı bu” dedi. HAK-İŞ Konfederasyonunun sadece sendikal hareketten ibaret
olmadığını, insanı ilgilendiren her konuda HAK-İŞ’e büyük görevler düştüğünü
ifade eden Arslan, “Dünyanın neresinde HAK-İŞ ile ilgili bir mesele varsa bilin
ki HAK-İŞ’ten bir şeyler bekleniyordur.
Genel kurulumuzda aldığımız bir karar
var. HAK-İŞ ülkemizin, bölgemizin ve küremizin bütün mazlumlarına borçludur.
Derisinin rengi, giyimi, konuştuğu dil,
yaşadığı coğrafya, kültürü, yaşam biçimi ne olursa olsun mazlumların bizden
alacağı vardır, biz onlara borçluyuz. Bu
sorumlulukla hareket etmek zorundayız. O yüzden Hz. Peygamberimiz diyor
ki, “Mazlumun dini sorulmaz” Mazlumla beraber olacağız, onların gözyaşlarını
dindireceğiz, onların elinden tutacağız.
Bizler o yüzden Arakan, Libya, Yemen,
Gazze, Suriye, Irak, Afganistan, Bosna’dayız. Bizler buralardan kaçamayız”
diye konuştu.
“Hedefimiz 14 Milyon Üyeli Bir
HAK-İŞ”
Genel Başkanımız Mahmut Arslan, Türkiye’de 14 milyon sigortalı çalışan olduğunu ve bunlardan sadece 700 bin
kişinin HAK-İŞ çatısı altında toplanmasının yeterli olmadığını belirterek, “14
milyon sigortalı çalışan işçileri HAK-İŞ’e
nasıl kazandırırız? HAK-İŞ ilkeleri ve an-

layışı var ama bu işçilere HAK-İŞ’i kim
anlatacak? Bizler de anlatmaya çalışıyoruz ama HAK-İŞ’i emekçilere sizler anlatacaksınız” dedi.
İyi bir sendikacılığın nasıl yapılacağı konusunda da açıklamalarda bulunan Arslan, sorumlulukların farkında olan bir
sendikacı olarak sorunların bir parçası
olmak yerine çözümün bir parçası olmaya gayret ettiklerini söyledi. Arslan,
Türkiye’nin dört bir yanından gelen eğitimcilerin aldıkları eğitimleri yaşamlarına ve çalışma hayatına uygulayarak başarıyı yakalayacaklarına dikkat çekerek,
“Sendika Kaptanlarının öncelikli olarak
kendilerini gerçek bir kaptan statüsüne
taşımaları ve bu bilgileri bir yaşam biçimine dönüştürmesi gerekiyor. Öğrendiklerimizi önce kendimiz yaşayacağız
ve herkesi kucaklayacağız ve herkese
karşı kapsayıcı bir dil ve üslubumuz olacak” şeklinde konuştu.
“14 Milyon Üyeli Bir HAK-İŞ Hayal
Ediyoruz”
Arslan, 40 yıldır sendikal harekette, 10
yıldır da HAK-İŞ Genel Başkanlığında
görev aldığını hatırlatarak, 120 bin üyenin olduğu günlerden bugün 700 bin
üyesi olan bir HAK-İŞ ile hizmet vermeye devam ettiklerini ifade etti. Arslan,
“Türkiye’de 14 milyon sigortalı işçi var.
HAK-İŞ’in bu 14 milyondaki payı 700
bin. Neden 7 milyon değil, niçin bütün
fabrikalarda, belediyelerde biz yokuz,
olmak zorundayız. Bu sorunun cevabını
vermek zorundayız, bundan kaçamayız.
Unutmayalım ki 7 milyon olursak daha
çok şeyler yapabiliriz” dedi.

Arslan, HAK-İŞ Konfederasyonunun demokrasinin, özgürlüğün ve geleceğin
teminatı olduğuna dikkat çekerek, “İyi
ki HAK-İŞ var, iyi ki HAK-İŞ’tesiniz. HAKİŞ’i bütün bu inandıklarını yapmaya
çalışan, çabalarını daha ileriye taşımaya çalışan bir karınca gibi düşünün. O
yüzden kendimizi elde ettiğimiz küçük
başarılarla değil, hedef olarak koyduğumuz büyük hedeflere yürümek için
sorumlu hissetmemiz lazım. Hayalim
şudur: Ülkenin 14 milyon işçisinin hepsinin HAK-İŞ’li olduğu bir Türkiye hayal
ediyoruz” diye konuştu.
“İçinizdeki Cevheri Keşfettiniz”
Arslan konuşmasında medeniyet coğrafyamızda kadının yeri ve rolünün
hiçbir zaman tartışılmadığını, kadını
dışlayan, yok sayan, kadını yerinden ve
rolünden uzaklaştıran bir anlayışın Anadolu topraklarında asla olmayacağına
vurgu yaptı.
Arslan, kursiyerlere aldıkları eğitimlerin
kendilerine büyük yarar sağlayacağını
belirterek, “Bu kaptanlık görevi artık
sizlerin. Bu kaptanlığı siz daha ileriye taşıyacaksınız. Burada sizlere verilen eğitimlerde kürsüye çıktınız konuştunuz ve
kendinizi ifade ettiniz. Bu sizin içinizdeki cevheri ortaya çıkarma maharetidir.
Burada bizler sizin içinizdekini ortaya
çıkardık. Her birinizin içinde bir cevher
olduğunu unutmayın. Önemli olan onu
nasıl ortaya çıkaracağınızdır. Bunu inşallah evinizde, ailenizde ve iş hayatınızda
kullanacaksınız. İyi ki buradasınız, iyi ki
bu eğitimleri aldınız ve kaptan oldunuz
hepinizi kutluyor ve tebrik ediyorum”
dedi.

sağlığımız için lütfen
maske kullanalım
51
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YETERLİLİK ODAKLI SENDİKALI KADIN TAKIM
KAPTANLARI BELİRLENDİ
HAK-İŞ tarafından başarıyla yürütülen “Yeterlilik Odaklı Sendikalı Kadın Takım Kaptanları
Yetiştirilmesi” Projesi’nin Kapanış Toplantısı Genel Başkanımız Mahmut Arslan’ın
katılımıyla gerçekleştirildi. Toplantıda sendikalı kadın kaptanlarına kimlik
ve sertifikaları takdim edildi.
Birsen Çiçek Odabaşı, HAK-İŞ ve proje uzmanları ile sendikalı kadın takım
kaptanları katıldı.

17 Ekim 2020 tarihinde HAK-İŞ Genel
Merkezi’nde gerçekleştirilen programa Genel Başkanımız Mahmut Arslan’ına yanı sıra, HAK-İŞ Genel Başkan
Yardımcısı Dr. Osman Yıldız, HAK-İŞ

Genel Sekreter Yardımcısı Eda Güner,
projenin eğitmenleri Doç. Dr. Öğretim
Üyesi Mehmet Merve Özaydın, Ceren
Cebeci, Tuğba Dalkılıç, Rahim Aladağ,
Rıdvan Günay, Gökhan Recep Bişkin,
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Denizli, Ankara, Konya, İstanbul ve
Rize illerinde gerçekleştirilen ilk düzey
eğitim programlarında başarılı olarak
İkinci Düzey Eğitim Programına katılmaya hak kazanan sendikalı kadın
takım kaptanlarına Genel Başkanımız
Mahmut Arslan tarafından kimlik ve
sertifika takdim edilmiştir. Ayrıca, eğitimi başarıyla tamamlayan sendikalı
kadın kaptanları arasından ilk üçe giren katılımcılara da hediye verilmiştir.
Genel Başkanımız Kapanış Programı
ve Ödül Töreni sonunda sendikalı kadın takım kaptanlarını tebrik ederek,
çalışmalarında başarılar diledi.

TEŞKİLAT

ARSLAN, KADIN KOMİTEMİZİN GÖREVLERİ SON
BULAN BAŞKANLARIYLA VİDEOKONFERANS
YÖNTEMİYLE BİR ARAYA GELDİ
Genel Başkanımız Mahmut Arslan, iş kolu değişikliği nedeniyle Sendikamızda
görevleri son bulan kadın komite başkanlarımızla 5 Aralık 2020 tarihinde video
konferans yöntemiyle bir araya geldi.

Video konferans yöntemiyle ile gerçekleştirilen programa Genel Başkanımız
Mahmut Arslan’ın yanı sıra, Sendikamız
Genel Merkez Kadın Komite Başkanı
Hatice Ayhan, HAK-İŞ Kadın Komite Başkanı Fatma Zengin, Sendikamız Genel
Merkez Kadın Komite Başkan Yardımcıları Arzu Kahveci, Arzu Tekin, Esma
Hatun Taşpınar, Sevilay Özgür Çatma,
Genel Denetleme Kurulu Üyemiz Ayşe
Usta, Genel Disiplin Kurulu Üyemiz Nevin Er ve görevleri son bulan ve mevcut
kadın komite başkanlarımız katıldı.

kadınlara başarılar dileyen Genel Başkanımız Mahmut Arslan, bütün kadınlara
hem siyasi mücadelelerinde hem sivil
toplum çalışmalarında hem de sosyal
hayatlarında başarılar diledi.
“Üyelerimizin Başka Sendikalara Zorla
Üye Yapılmak İstenmesine İtiraz Ettik”

Arslan, 5 Aralık Dünya Kadın Hakları
Günü’nü Kutladı

HAK-İŞ camiasının büyük bir aile olduğunu belirten Arslan, “Bu ailenin bir
bölümü yasal zorunluluk nedeniyle sendikalarımızdan başka sendikalara üye
olmak zorunda kaldılar. Arkadaşlarımızın sendikalarının değişmesinden duyduğu üzüntüyü anlıyorum” ifadelerini
kullandı.

5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü ve
Kadınlara Seçme ve Seçilme Hakkının
verilişinin 86. yılı münasebetiyle tüm

Üyelerimizin kanuni düzenlemeyle başka sendikalara zorla üye yapılmak istenmesine itiraz ettiklerini belirten Arslan,
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şunları söyledi: “Bu konuda verdiğimiz
mücadelemiz ne yazık ki bazı çevreler
tarafından istismar edildi, bir algı oluşturulmaya çalışıldı ve maalesef bazı
arkadaşlarımız da bu algıya kapıldılar.
Bizim itirazımız işçilerin kendi iradeleri
dışında başka bir sendikaya zorla üye
yapılmasıdır. Biz arkadaşlarımızın kadrolarına, ücretlerine, sözleşmelerine itiraz
etmedik. Nitekim modern köle olarak
muamele gören, maraba gibi çalıştırılan
bu arkadaşlarımızın kadro almalarını biz
sağladık.”
“Mücadeleye yeni bir dinamizmle
devam edeceğiz”
Bütün olup bitenlerden ders çıkararak
mücadeleye devam edileceğinin altını çizen Arslan, “Asla pes etmiş değiliz,

TEŞKİLAT

vazgeçmiş değiliz, henüz her şey bitmiş
değil, yeni hedeflere, yeni başarılara
hep beraber dah yürüyeceğiz. Yeni bir
enerjiyle, yeni bir dinamizmle, yeni bir
anlayışla mücadeleye devam edeceğiz”
dedi. Arslan, kadın komitemizin görevleri son bulan başkanlarının HAK-İŞ’e
bağlı hangi sendikada olurlarsa olsunlar
mücadeleden vazgeçmemelerini istedi.
“HAK-İŞ’ten Kopartılan
Arkadaşlarımızın HAK-İŞ’e Bağlı
Sendikalara Geçmeleri İçin Mücadele
Edeceğiz”

Kadın Komitelerinin Önemine Vurgu
Yapıldı
Genel Merkez Kadın Komitemiz Başkanı
Hatice Ayhan da 5 Aralık Dünya Kadın
Hakları Günü vesilesiyle, Genel Başkanımız ve kadın komite başkanlarıyla toplantı yapmanın önemine vurgu yaptı.
Sendikamız kadın komitesinin kurulduğu 2007 yılından bu yana büyümeyi
sürdürdüğünü belirten Ayhan, çalışan
kadınlar olarak HAK-İŞ ve HİZMET-İŞ
ile birlikteliklerini daha ilerilere taşıya-

caklarını söyledi. HAK-İŞ Kadın Komite
Başkanı Fatma Zengin de kısa zamanda
büyük çalışmalar yaptıklarına dikkat çekerek, kadın komitelerinin sendikalarda
büyük görevler üstlendiklerine vurgu
yaptı.
Programda Sendikamız Genel Merkez
Denetim Kurulu Üyesi Ayşe Usta, Genel
Merkez Disiplin Kurulu Üyesi Nevin Er
ve Kadın Komitemiz Başkan Yardımcıları
da birer selamlama konuşması yaptı.

HİZMET-İŞ’in çalışan kadınların örgütlülüğü hususunda en kurumsal sendika
olduğunu belirten Arslan, “HİZMET-İŞ’te
hukuken görevleri sona ermesine rağmen hala bir HAK-İŞ ve HİZMET-İŞ neferi
gibi çalışmaya devam eden arkadaşlarımızı görünce gerçekten ne kadar hayırlı
bir iş yapıldığını görüyorum. Arkadaşlarımızın bundan sonraki mücadelelerini
aynı inanç ve kararlılıkla sürdürmenizi
istiyorum” şeklinde konuştu.
HAK-İŞ’te görev almanın önemine vurgu yapan Arslan, şunları kaydetti: “Hastanelerde çalışan arkadaşlarımız büyük
ölçüde Öz Sağlık-İş Sendikamızın üyesi
oldular. Orada mücadeleyi sürdürecekler. Bazı arkadaşlarımız Öz Büro-İş
Sendikamızın üyesi olarak kalacaklar,
bu arkadaşlarımızın HAK-İŞ bünyesinde kalmaları çok değerli ve kıymetlidir.
HAK-İŞ’ten kopartılan arkadaşlarımızın
HAK-İŞ bünyesindeki sendikalara geçmeleri için mücadele edeceğiz.”

Milletimizin
Mayasında Kadına
Şiddet Yoktur
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“MİLLETİMİZİN MAYASINDA KADINA ŞİDDET YOKTUR”
“Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü” dolayısıyla 25 Kasım 2020 tarihinde,
HAK-İŞ Genel Merkezi önünde gerçekleştirilen basın açıklamasına, HAK-İŞ Genel Başkan Vekili
Dr. Osman Yıldız, Genel Başkan Yardımcımız Mehmet Keskin, HAK-İŞ Genel Sekreter Yardımcıları
Eda Güner ve Erdoğan Serdengeçti, Genel Merkez Kadın Komite Başkanımız Hatice Ayhan ile
HAK-İŞ Konfederasyonumuza bağlı sendikaların genel başkan ve yöneticileri, Kadın Komitesi
Başkan ve yöneticileri ile HAK-İŞ üyeleri ve basın mensupları katıldı.

“Hiçkimse Kadına Dünyayı Dar
Edemez”

“Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü” dolayısıyla 25
Kasım 2020 tarihinde, HAK-İŞ Genel
Merkezi önünde gerçekleştirilen basın açıklamasına, HAK-İŞ Genel Başkan
Vekili Dr. Osman Yıldız, Genel Başkan
Yardımcımız Mehmet Keskin, HAK-İŞ
Genel Sekreter Yardımcıları Eda Güner
ve Erdoğan Serdengeçti, Genel Merkez
Kadın Komite Başkanımız Hatice Ayhan
ile HAK-İŞ Konfederasyonumuza bağlı
sendikaların genel başkan ve yöneticileri, Kadın Komitesi Başkan ve yöneticileri
ile HAK-İŞ üyeleri ve basın mensupları
katıldı.

sunu asla ıskalamayacağız” dedi. Yıldız,
devletimiz ve hükümetimizin şiddete
karşı çözüm için, hukuki, emniyet ve güvenlik önlemlerini güçlendirdiğine dikkat çekerek, “Bize düşen ise bunları yaparken toplumda pozitif bir bakış açısını
da geliştirip, şiddete yol açan unsurları
yok etmektir. Bu güzel ülkemizde ‘Kadına Şiddete Hayır’ noktasına düşmemiz
bizim için bir zuldür. Biz bir an önce,
kadına şiddeti bertaraf edip, kadınların
başarı hikayelerini konuşmalıyız” dedi.

Toplantıda Genel Başkan Vekili Dr. Osman Yıldız ve Genel Sekreter Yardımcısı Eda Güner birer konuşma yaptı.
25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı
Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla
hazırlanan bildiriyi de HAK-İŞ Dış İlişkiler
Koordinatörü Merita Yıldız okudu.
“Şiddeti Bertaraf Edip, Kadınların
Başarı Hikayelerini Konuşmalıyız”
Şiddet konusunun güncelliğini hep koruduğunu söyleyen Yıldız, “Şiddet Konu55

Türkiye’nin her açıdan verimli bir ülke
olduğuna dikkat çeken Yıldız, “Ancak
Türkiye’yi; kadına şiddete, çocuk istismarına, çocuk işçiliğine, kayıt dışılığa,
ayrımcılığa ve dışlanmaya, sosyal adaletsizliğe ve haklarda eşitsizliğe çorak
haline getirmeliyiz. Bu cennet vatanda
bunlara ‘yer yok’ demeliyiz. Medeniyetlere kuruculuk yapmış bu topraklar ve
bu ülke insanları arasında şiddet kendine yer bulamaz. Hiç kimse, işyerinde,
evinde ve toplumda kadına dünyayı dar
edemez, dar etme hakkına sahip olamaz” dedi.
“Fıtratta Farklılık Haklarda Eşitlik”
Çalışma hayatında; gerek çalışanlar, gerek işverenlerin, birbirinden beklentilerinde yaşanan uçurum, gerek mesleki
beceriler ve yeterlilikler konusundaki
eksiklikler ve gerekse işin ve işyerinin
organizasyonundaki eksiklikler ve ihmaller sonucu ortaya çıkan tansiyonun
mobbinge dönüştüğünü ifade eden
Yıldız, “Bu nedenle, başta kadın çalışanlarımız için olmak üzere, beklentileri,
mesleki beceri ve yetkinlikleri, işin ve

haberler

öğretmen Aybüke Yalçın nezdinde eğitimin, değerlerimizin, mücadelemizin ve
inançlarımızın şiddeti ve cehaleti boğduğu bir Türkiye ve dünya diliyorum.”

işyerinin organizasyonunu geliştirerek,
önemli bir aşama kaydederiz, iş barışını
artırırız” dedi.
HAK-İŞ’in kadın konusuna ilişkin bütün
sorunların çözümünde anahtar kavramlardan birinin fıtratta farklılık, haklarda
eşitlik olduğuna inandığını söyleyen Yıldız, “HAK-İŞ’in ‘Fıtratta Farklılık, Haklarda Eşitlik’ sloganı ile dünyadan elde ettiği tecrübeyi, kimliğimizle, geleceğimizle,
inancımızla, akademisyenlerimizle birlikte sendikal mücadele için birleştirdik,
mücadeleye damgamızı vurduk” dedi.
HAK-İŞ’in bu sloganı, geniş bir bilgi ve
düşünce birikimimizin üzerine bina ettiğini, bu tanımın adaleti, birlikteliği, gerçekliği, olumlu sosyal havayı ve ortamı,
yani iyi olan herşeyi ifade ettiğini belirterek, “Aynı başarıyı, aynı sloganı, aile ve
çocuklar için de ayrı ayrı geliştirmeliyiz.
Bütünsel bir yaklaşımı ortaya koymalıyız” dedi.
“Sendikal Hareket Kadınları Güçlü
Yapar”
HAK-İŞ’in kadın mücadelesine ilişkin örnekler veren Yıldız, şunları kaydetti:

“Kadınlarımızın, toplumsal hayata katılımı için daha yapacağımız çok şey
bulunmaktadır. Konfederasyonumuzun
üyelerinin dörtte birini kadın üyeler
oluşturmaktadır. Kadınların HAK-İŞ’e
teveccühüne teşekkür ederiz. Biz kadınlara güveniyoruz. Kadınlar da bize
güveniyor. Güvenli geleceği birlikte inşa
ediyoruz. Kadınlarımız için, bireysel ve
kollektif güçlenmeyi, temsil gücünü ve
mücadeleyi artırmayı, güçlü birey, örgütlü toplumu oluşturmayı birlikte başarıyoruz. Sendikal hareket kadınları güçlü
yapar, gücüne güç katar. Kadınların 24
saatlik süre içinde her yerde güvende
olacağı, güvenle işini yapabileceği şartları oluşturma gayretini artırarak sürdüreceğiz. Kadınlar, kadın olduğu için,
acındıkları için, iltifat edildikleri için,
görev almasınlar, aksine hakettikleri için,
nitelikli, yeterli ve yetkin oldukları için
görev alsınlar. HAK-İŞ, kadınların kariyeri için tam doğru adrestir. HAK-İŞ, kadın
çalışmalarında kendine güvenen ve cesur bir süreç işletmektedir. Üyemiz Ayşegül Aktürk ve aydınlığın temsilci şehit
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Yıldız, HAK-İŞ’in ILO’da oluşturulma süreçlerine önemli katkı ve önem verdiği
ve 2019 yılında kabul edilen, Çalışma
Hayatında Şiddet ve Tacizin Ortadan
Kaldırılmasına İlişkin Sözleşmenin artık ülkelerin onay süreninde olduğunu
anımsatarak, “Türkiye’nin de bu onay
sürecini, hızla hayata geçireceğine inanıyoruz” dedi.
Güner: “Kadınlarımızın
Güçlendirilmesini İstiyoruz”
HAK-İŞ Genel Sekreter Yardımcısı Eda
Güner konuşmasında, şiddetin her türlüsünü insan hakları ihlali olarak gördüklerine dikkat çekerek, “HAK-İŞ olarak
“kadının güçlendirilmesi” kavramını çok
önemsiyor, bu kavramı altını doldurarak
kullanıyoruz. Üyelerimizi her alanda olduğu gibi şiddet konusunda da daha
duyarlı hale getirmek, şiddetin önüne
geçmek için tedbirler almaya çalışıyoruz. Kadının birey olarak, aile içinde ve
toplumda güçlendirilmesini şiddetle
mücadelenin temel bir unsuru olarak
görüyoruz” dedi.
Kadının birey olarak, aile içinde ve toplumda güçlendirilmesini şiddetle mücadelenin temel bir unsuru olarak gördüklerini vurgulayan Güner, “HAK-İŞ üyesi
kadınları sendikal harekette de güçlendirmek, etkin hale getirmek, sendikal
mücadelenin içerisine dâhil etmek ve
sendikal mücadelede lider olarak yer almalarını sağlamak için çalışıyoruz” şeklinde konuştu.

haberler

GENEL İŞLER İŞKOLUNDA İŞ SAĞLIĞI AÇISINDAN
OBEZİTE GÖRÜLME SIKLIĞI PROJEMİZ TAMAMLANDI
Sendikamızın Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın katkılarıyla yürüttüğü,
“Genel İşler İşkolunda Çalışan Bireylerde
İş Sağlığı Açısından Obezite Görülme Sıklığı ve Fiziksel Aktivite
Düzeylerinin Belirlenmesi” projesi tamamlandı.

Proje, 15 Mayıs-31 Aralık 2020 tarihleri
arasında HAK-İŞ/HİZMET-İŞ Sendikamızın Ankara’da örgütlü olduğu işyerlerinde yürütüldü.
Sağlıklı beslenme ve sağlıklı yaşam konusunda eğitim verilerek farkındalığın
artırılması amacıyla yürütülen proje
kapsamında, belediyeler ve kamu kurumlarında çalışan 401 işçiye diyetisyenler eğitim verildi.
Genel Sekreterimiz Remzi Karataş’ın
koordinatörlüğünde yürütülen proje
ekibinde Sendikamız Dış İlişkiler Daire
Başkanı Yusra Erilli Kurumlu ile Sendikamız Dijital Dönüşüm Uzmanı Serhat
Şahin uzman olarak, Sendikamız İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı Müberra Kaya
İdari Asistan olarak yer aldı.
Eğitimler, Beslenme ve Diyetik Uzmanları, Öğretim Görevlisi Dr. Emine Yassıbaş ile Araştırma Görevlisi Dr. Gülşah
Şahin tarafından verildi.
401 Emekçiye Eğitim Verildi
Proje kapsamında 201 erkek ve 200

kadın çalışan olmak üzere toplam 401
emekçiye 35’er kişilik gruplan halinde
eğitimler verildi, vücut bileşenleri ölçüldü, anket çalışması yapıldı.

İşçilerin %3’ünün ise morbid obez olduğu tespit edildi.

Genel İşler İşkolunda çalışanların
yüzde 1,3’ü zayıf, yüzde 36,4’ü obez

Cinsiyete göre obez olma durumları
incelendiğinde kadınların erkeklere
oranla kilo almaya daha yatkın olduğu
saptandı. Araştırma sonucuna göre, erkek işçilerin %33,8’inin, kadın işçilerin
ise yüzde 40,1’inin obez olduğu tespit
edildi.

Proje kapsamında yapılan ölçümler
neticesinde, genel işler işkolunda çalışanların %1,3’ünün zayıf, %18,5’inin
normal ağırlıkta, %41,8’inin fazla kilolu
ve %35,4’ünün obez olduğu saptandı.

Erkek İşçilere Oranla Kadın İşçiler
Kilo Almaya Daha Yatkın

Sağlıklı Beslenme Alışkanlığı Ve
Fiziksel Aktivite Önerildi
Proje sonucunda hazırlanan raporda
öneriler de yer aldı. Raporda, obezitenin önüne geçmek için en önemli kriterlerin, çalışanlara sağlıklı beslenme
alışkanlıklarının kazandırılması ve fiziksel aktivitenin teşvik edilmesi olduğunun altı çizildi.
Arslan: “Emekçilerin Sağlıkları İçin
Somut Adımlar Atıyoruz”
HAK-İŞ Konfederasyonu ve HİZMET-İŞ
Sendikamız Genel Başkanı Mahmut
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Arslan, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile ortak yürütülen projenin, çalışanlar açısından önemine dikkat çekti.
Araştırma sonucuyla, obezitenin, emekçilerin yaşamış oldukları birçok sağlık
sorununun temelini oluşturduğunun
saptandığına dikkat çeken Arslan, “Projemiz kapsamında, örgütlü olduğumuz
iş yerlerinde çalışan toplam 401 işçiye,
görevli diyetisyenler tarafından sağlıklı
beslenme ve fiziksel aktivitenin artırılmasına yönelik eğitimler verildi, vücut
ölçümleri ve anket çalışmaları yapıldı.
Elde edilen veriler ışığında, obezitenin
üyelerimiz üzerinde meydana getirdiği
olumsuz etkileri en aza indirebilmek
için gerekli tedbirler planlayacağız”
dedi.

Gerçekleştirdiğimiz projenin, genel işler
işkolunda çalışan emekçileri kapsıyor
gibi görünse de aslında tüm çalışanlara
referans olacak bir proje olduğunu kaydeden Arslan, “Gelişen teknolojiyle birlikte insan gücünden ve hareketinden
bağımsız ilerleme yöneliminde olan iş
yaşamı, çalışanların sağlığına daha çok
dikkat etmemiz gerektiğini ikaz ediyor.
Özellikle son bir yıldır küresel salgın
nedeniyle çalışanlarımızın hareketleri daha da sınırlanmış ve obeziteye
yakalanma sayıları hiç olmadığı kadar
artmıştır. Proje kapsamında yaptığımız
araştırmada bu gerçeği doğrulamaktadır” ifadelerini kullandı.
“Üyelerimizin Sağlık ve
Zindeliklerinden de Sorumluyuz”
HAK-İŞ/HİZMET-İŞ Sendikamızın emek-
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çilere destekleyici tutum ve kapsayıcı
bakış açısıyla yaklaştığını belirten Arslan, “HİZMET-İŞ Sendikamız, üyelerine
yönelik somut ve örnek alınan projeler
üreten nadir sendikalardan biridir. Üyelerimizi düşünerek hareket ediyoruz.
Çünkü biz, üyemiz emekçilerin sağlık ve
zindeliklerinden de sorumluyuz” dedi.
Üyelerimiz emekçilerin obezite riskine
karşı bilinçlenmeleri ve kendilerinde
tutum değişikliğine yol açarak konuyu içselleştirmelerini hedeflediklerini
söyleyen Arslan, bu kapsamda yürüttüğümüz “Genel İşler İşkolunda Çalışan
Bireylerde İş Sağlığı Açısından Obezite
Görülme Sıklığı ve Fiziksel Aktivite Düzeylerinin Belirlenmesi” projesinin,
emekçilere ve ülkemize katkı sağlayacağını belirtti.

haberler

ARSLAN: “ABD’NİN DOSTLUK TANIMAYAN
KARARINI REDDEDİYORUZ”
Genel Başkanımız Mahmut Arslan, “ABD Hazine Bakanlığınca, Savunma Sanayi
Başkanlığı ile Kurum Başkanı İsmail Demir ve üç çalışanına yaptırım kararı almasını
esefle kınıyoruz. Dost ve müttefik iki ülke ilişkisine yakışmayan, dostluk tanımayan
bu kararı reddediyoruz." dedi.

Arslan, “Bu karar, Türkiye’nin son dönemlerde savunma sanayi alanında
yaptığı atılımlardan duyulan rahatsızlığın açık bir göstergesidir. Söz konusu karar, savunma sanayi başta olmak üzere her alanda daha güçlü ve
bağımsız bir Türkiye hedefine emin
adımlarla yürümemiz gerektiğini bir
kez daha göstermiştir. Türkiye, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde başlatılan, hamlelere ulaşma hedefinden vazgeçmemelidir” dedi.
HAK-İŞ ve HİZMET-İŞ Genel Başkanı
Mahmut Arslan, yaptığı yazılı açıklamada şunları kaydetti:
“ABD Hazine Bakanlığınca, Savunma
Sanayi Başkanlığı ile Kurum Başkanı
İsmail Demir ve üç çalışanına yaptırım
kararı almasını esefle kınıyoruz. Dost
ve müttefik iki ülke ilişkisine yakışmayan, dostluk tanımayan bu kararı red-

dediyoruz. Bu karar; Türkiye’nin son
dönemlerde savunma sanayi alanında
yaptığı atılımlardan duyulan rahatsızlığın açık bir göstergesidir. Söz konusu
karar, savunma sanayi başta olmak
üzere her alanda daha güçlü ve bağımsız bir Türkiye hedefine emin adımlarla yürümemiz gerektiğini bir kez daha
göstermiştir. Türkiye, Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde başlatılan, ‘Bağımsız Savunma
Sanayi’ hedefinden vazgeçmemelidir.
Ülkemizin, istediği savunma sistemini
kullanması, egemenlik hakkımızın korunmasıdır.
Bugün Türkiye, küresel tedarikçilerin
çıkardığı tüm zorluklara ve uyguladığı
gizli-açık ambargolara rağmen, sınırları içinde terörle mücadele operasyonlarını rahatça yapabilmesini, sınırları
dışında barış harekâtları yürütebilmesini, savunma sanayinde bu dönemde
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elde ettiği ilerlemeye borçludur. HAKİŞ Konfederasyonu olarak ABD’nin tek
taraflı olarak almış olduğu yaptırım kararını şiddetle kınıyoruz. Türkiye, ambargolarla, yaptırımlarla yıldırabilecek
bir ülke değildir. Bu karar Türkiye-ABD
ilişkilerine de ittifak anlayışına da aykırıdır. ABD bu yanlıştan bir an önce
dönmelidir.
ABD, bu haksız yaptırım kararını gözden geçirmeli ve bu vahim yanlıştan
bir an evvel geri dönmelidir. NATO
Müttefiki olan Türkiye ve ABD, dostluk
ve müttefiklik ruhuna uygun olarak
varsa sorunları diyalog ve diplomasi
yoluyla ele almalıdır. ABD, Türkiye ile
stratejik ortaklık anlayışına uygun olarak ekonomik, sosyal ve uluslararası
işbirliği modelini güçlendirecek adımlara yönelmelidir.”

haberler

“AVRUPA, KENDİLERİNDEN OLMAYANI
TEHDİT GÖRMEKTEN VAZGEÇMELİ”
HAK-İŞ ve HİZMET-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, “Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel
Macron’un İslam Karşıtı Açıklamaları ve Almanya’nın Berlin şehrindeki Mevlana Camii’ne
düzenlenen polis baskınını kınıyoruz. Siyasi alanda varolan negatif yaklaşımların,
toplumların ortak gelecek oluşturma ve birlikte yaşama anlayışını zedelemesinden endişe
duyuyoruz. Avrupa, kendilerinden olmayanı tehdit görmekten vazgeçmelidir” dedi.

H

AK-İŞ ve HİZMET-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, yaptığı yazılı açıklamada şu
değerlendirmelerde bulundu: “Fransa
Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un İslam
Karşıtı Açıklamaları ve Almanya’nın Berlin şehrindeki Mevlana Camii’ne düzenlenen polis baskınını kınıyoruz.
Avrupa’daki İslam karşıtı ve Müslümanlara yönelik dar görüşlü kampanyaların ülkelerin toplumlarındaki zararlı unsurları, kundakçıları ve
uç anlayışları cesaretlendirmesinden kaygı duyuyoruz. Siyasi liderlerin dar görüşlü söylem ve
politikaları sadece siyasi ilişkilerin gidişatını etkilemekle sınırlı kalmamakta, toplumsal bir soruna da neden olmaktadır. Avrupa, kendilerinden
olmayanı tehdit görmekten vazgeçmelidir. Avrupa’da hem devletler hem de toplum nezdinde
normalleşmiş görülen İslamofobi başta olmak

üzere ırkçı ve ayrımcı her türlü tutumun önüne
geçmelidir.
Siyasi alanda varolan negatif yaklaşımların, toplumların ortak gelecek oluşturma ve birlikte
yaşama anlayışını zedelemesinden endişe duyuyoruz. Avrupa ülkelerinde Müslümanlara ve
Müslümanların kutsallarına yönelik saldırıları
önlemek siyasi aktörlerin en önemli görevidir.
Toplumlararası bütünleşmenin sağlanabilmesi
ve bir arada huzur içinde yaşayabilmek için liderlerin, sivil toplumun ve bireylerin katkı sağlaması gerekmektedir.
HAK-İŞ Konfederasyonu olarak, İslamofobi başta
olmak üzere, ırkçı ve ayrımcı her türlü tutuma
karşı, ülkelerin sendikalarını ve uluslararası sendikal hareketi de sağduyulu bir şekilde tutum
almaya davet ediyoruz.”
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ARSLAN: “FRANSIZ CHARLİE HEBDO DERGİSİ
PROVOKASYON YAPIYOR”
HAK-İŞ ve HİZMET-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, “Fransız Charlie Hebdo
dergisinin, alemlere rahmet olarak gönderilen Peygamber Efendimizi
dünyaya teşriflerini müjdeleyen Mevlid Kandili’nde hedef alması açık bir
provokasyondur. Basın özgürlüğü adı altında eleştiri ve ifade özgürlüğünü
aşarak ırkçılık ve İslam düşmanlığı yapan, Cumhurbaşkanımız üzerinden
İslam coğrafyasının en kıymetli değeri Hz. Muhammed’e ve O’nun mirasına
saldıran Fransız Charlie Hebdo dergisini şiddetle kınıyoruz.
Bu basın ve ifade özgürlüğü değil, küstahlıktır, ırkçılıktır” dedi.
Arslan, yaptığı yazılı açıklamada şunları kaydetti:

“Fransız Charlie Hebdo dergisinin,
Alemlere rahmet olarak gönderilen
Peygamber Efendimizi dünyaya teşriflerini müjdeleyen Mevlid Kandili’nde
hedef alması açık bir provokasyondur.
Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Cumhurbaşkanımız üzerinden
İslam coğrafyasının en kıymetli değeri
Hz. Muhammed’e ve O’nun mirasına
saldıran Fransız Charlie Hebdo dergisini şiddetle kınıyoruz.
Fransız Charlie Hebdo dergisi, basın
özgürlüğü adı altında eleştiri ve ifade
özgürlüğünü aşarak ırkçılık ve İslam
düşmanlığı yapmaktadır. Hiçbir inanca

ve kutsal değere saygısı olmayan Fransız Charlie Hebdo dergisinin yayınını
tüm dünya utanç ve ibretle izlemektedir. Charlie Hebdo dergisinin yaptıkları
basın ve ifade özgürlüğü değil, küstahlıktır, ırkçılıktır. Charlie Hepdo’nun yayını, Fransız Cumhurbaşkanı Emmanuel
Macron’un tavrından bağımsız değildir.
Yüce dinimiz İslam’ı ve O’nun Peygamberini siyasi emeller uğruna araçsallaştırmak utanç vericidir. Hz. Muhammed,
sadece Müslümanların değil, tüm insanlığın rol modelidir.
Fransız Cumhurbaşkanı Emmanuel
Macron’un açıklamalarının ardından
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gerçekleştirilen, Cumhurbaşkanımız
Recep Tayyip Erdoğan’ı da hedef alan
ve uluslararası alanda itibarsızlaştırma
amacı taşıyan bu ahlaksız yayın ve tutumları güçlü bir şekilde kınıyoruz. Bu
yayınlar, büyük ve güçlü Türkiye’den ve
Türkiye’nin Akdeniz ve Libya’daki başarılarından duyulan rahatsızlığın açık bir
tezahürüdür.
HAK-İŞ Konfederasyonu olarak, yüce
dinimiz İslam ve Peygamber Efendimize yönelik saldırıları ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik
hakareti şiddetle kınıyor, Müslümanlardan özür dilenmesini bekliyoruz.”

Mehmet Keskin
Genel Başkan Yardımcısı

Yeni Normale Dönüş...
Pandemi süreci gerek sosyal gerekse çalışma
hayatında önemli bir dönüşüme sebebiyet verdi.
Salgının bitmesi durumunda kuşkusuz tüm
dünya olarak yeni normale kapı aralayacağız.
Çin’in Wuhan şehrinde 2019 yılının
Aralık ayında başlayan, daha sonrasında dünyanın hemen hemen bütün
ülkelerinde görülen ve ülkemizi de
etkisi altına alan Koronavirüs ile karşı
karşıyayız. Yaşanılan bu küresel çaptaki olumsuz durum, insan sağlığını
kötü şekilde etkilemiş, dünya genelinde yaklaşık olarak 2 milyon, ülkemizde
ise 20 binden fazla vatandaşımızın hayatını kaybetmesine neden oldu.

ruz. Elbette bedeller ödedik, önce
kendi sağlığımız sonra yakınlarımız,
sevdiklerimiz, gelirimiz, emeğimizle
sınandık. Ancak tüm bunları korumak
adına da ülkemizde birçok önemli
adım atıldı, bu adımları da önemli buluyoruz.
Covid 19 salgınının bertaraf edileceğine ve normal hayatımıza döneceğimize tüm kalbimle inanıyorum.

Bir süredir hayatımızda olan salgın
nedeniyle zor zamanlardan geçiyoruz.
Bu süreç iş ve sosyal hayatımızı haliyle
oldukça etkiledi. Sarılamadık, kucaklaşamadık, ziyaret edemedik, karşılıklı
sohbet edemedik… Yüz yüze gerçekleşen toplantılar, yerini online toplantılara bıraktı. Bu süreçte bizlerde HAKİŞ/HİZMET-İŞ ailesi olarak karşılıklı
olarak bir araya gelemesek de çalışma
ve çabamızdan geri durmadık. Mümkün olan şartlarla üyelerimize ulaşmaya ve hizmet etmeye çalıştık.

Pandemiyle mücadelede ön saflarda yer alan başta sağlık ve belediye
çalışanları olmak üzere tüm emekçilerimiz insan üstü bir çabayla hizmet
ürettiler. Ailelerinden, evlerinden,
evlatlarından feragat ettiler. Belediye
emekçileri bizlerin rahat etmesi için
mahalleleri, caddeleri, sokakları tek
tek temizlediler, dezenfekte ettiler.
Toplumumuz için yoğun çaba gösteren tüm emekçilere buradan bir kez
daha teşekkürlerimi sunuyorum.

Türkiye salgınla topyekûn mücadele
ediyor ve başarılı bir süreç geçiriyo-

Biz de HAK-İŞ/HİZMET-İŞ olarak bu
salgınla mücadelede üzerimize düşen
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görevi layıkıyla yerine getirdik ve bu
tehdit hayatımızdan çıkıncaya kadar
da getirmeye devam edeceğiz. Her
ne kadar kısıtlamalar ve tedbirler sebebiyle bir araya gelemiyor olsak da
online toplantılar ve çalışmalarla üyelerimizi ve sendikamıza gönül verenleri hiçbir zaman yalnız bırakmadık.
Tedbirlere riayet ederek mücadelemizi canla başla sürdürüyoruz.
Tabi bu süreç gündelik hayatımızda
sıklık la yaptığımız pek çok şeyi de
sorgulamamıza sebep oldu. Pandemi
süreci gerek sosyal gerekse çalışma
hayatında önemli bir dönüşüme sebebiyet verdi. Salgının bitmesi durumunda kuşkusuz tüm dünya olarak
yeni normale kapı aralayacağız.
Maske, mesafe ve hijyen kuralının hayat kurtarıcı nitelikte olduğunu bir kez
daha anımsatarak, hepinizle en kısa
sürede pandemisiz bir hayatta buluşmayı ümit ediyor, herkese sağlıklı ve
mutlu bir yıl diliyorum.
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ARSLAN, FAS ULUSAL YEREL YÖNETİMLER
ÇALIŞANLARI SENDİKASI İLE VİDEOKONFERANS
YÖNTEMİYLE TOPLANTI GERÇEKLEŞTİRDİ
Genel Başkanımız Mahmut Arslan, Fas Ulusal Yerel Yönetimler Çalışanları Sendikası ile
Videokonferans yöntemiyle bir araya gelerek “Covid-19 ile Mücadelede Yerel Yönetimler
ve Sendikaların Rolü” konulu toplantıya katıldı.

Genel Başkanımız Mahmut Arslan,
Fas Ulusal Yerel Yönetimler Çalışanları Sendikası ile Videokonferans yöntemiyle bir araya gelerek “Covid-19
ile Mücadelede Yerel Yönetimler ve
Sendikaların Rolü” konulu toplantıya
katıldı.
Toplantıya Genel Başkanımız Mahmut
Arslan, Fas Ulusal İşçi Sendikaları Konfederasyonu (UNTM) Genel Başkanı
Abdelilah El Haloutı, Fas Ulusal Yerel
Yönetimler Çalışanları Sendikası Genel
Başkanı Aziz Shab, Genel Başkan Yardımcısı Said Faddouli, Genel Başkan
Yardımcımız Mehmet Keskin, Genel
Sekreterimiz Remzi Karataş, HAK-İŞ
Uluslararası İlişkiler Uzmanı Ahmed
Enver Halfaya, HİZMET-İŞ Uluslararası İlişkiler Uzmanlarımız Yüsra Erilli
Kurumlu, Burhan Yıldız, Genel Merkez
Hukuk Müşavirimiz Hacer Türk Albayrak ve Fas Yerel Yönetimler Sendikasından uzmanlar katıldı.
Toplantı, 2019 yılında Fas’ın başkenti
Rabat’ta imzalanan ikili işbirliği an-

HAK-İŞ olarak gerekli
tedbirlerin alınarak
fabrikalarımızın çalışmasını,
üretimin devam etmesini
istedik. Devlet, vatandaş
ve sivil toplum kuruluşları
olarak süreci en az zararla
atlatabilmek için el birliğiyle
çalışıyoruz. Devletimize,
emekçilerimize destek
veriyoruz.

laşmasının yıldönümü münasebetiyle
gerçekleştirildi.
Arslan, Pandemiyle Mücadeleyi
Anlattı
Genel Başkanımız Arslan, video konferans yöntemiyle katıldığı toplantıda
pandemi ile mücadele kapsamında
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emekçilerin korunması, hastalığa yakalanmaması ve yaymaması amacıyla
HAK-İŞ ve HİZMET-İŞ tarafından alınan
önlemler ve uygulamaları anlattı.
115 Ülkeye Yardım
Pandemiyle mücadelede en önemli hususun liderlik olduğunu belirten
Arslan, “Cumhurbaşkanımız Recep
Tayyip Erdoğan liderliğindeki hükümetin salgınla mücadeleyi başarıyla
yönettiğini ifade etti.
Coronavirüs ile mücadele kapsamında İstanbul’da 45 günde biner yataklı
2 hastane yapılarak hizmete açıldığını
belirten Arslan, Türkiye’nin 115 ülkeye tıbbı malzeme ve cihaz yardımında
bulunduğunu söyledi. Arslan, “Türkiye’de 6 milyon göçmenin yaşıyor ve
herkes, ayırt edilmeksizin sağlık hizmetinden yararlandırılıyor” dedi.
Ekonomik ve Sosyal Önlemler Alındı
Salgının ekonomik etkilerini azaltmak
amacıyla ‘Kısa Çalışma Uygulaması’,
Ücretsiz İzin’ ve ‘İşten Çıkarılma Ya-
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sağı’ vb. tedbirler geliştirildiğini ifade
eden Arslan, ekonomik sıkıntı yaşayan
emekçilere İşsizlik Fonu tarafından yardımlar yapıldığını, 3 milyon vatandaşa
ise maddi yardım sağlandığını söyledi.
“Biz Bize Yeteriz Türkiyem”
Kampanyasına Destek Sağladık
Cumhurbaşkanlığı tarafından “Biz Bize
Yeteriz Türkiyem” sloganıyla gerçekleştirilen kampanyayı hatırlatan Arslan,
“Kampanyaya HAK-İŞ ve HİZMET-İŞ’in
yönetici ve çalışanları birer maaşlarını
bağışlayarak destek sağladı” dedi.
Arslan, kampanyaya sağlanan desteğin
HİZMET-İŞ tarafından 220 bin dolar,
HAK-İŞ tarafından ise toplam 400 bin
dolar olduğunu belirtti.
“Emekçilerimize, Devletimize Ve
Milletimize Destek Veriyoruz”
Pandemiyle mücadelenin zorluğuna
dikkat çeken Arslan, şunları kaydetti: “Alınan bütün önlemlere rağmen
hala sorunlar var. HAK-İŞ olarak gerekli
tedbirlerin alınarak fabrikalarımızın
çalışmasını, üretimin devam etmesini
istedik. Devlet, vatandaş ve sivil toplum kuruluşları olarak süreci en az
zararla atlatabilmek için el birliğiyle çalışıyoruz. Devletimize, emekçilerimize
destek veriyoruz. HİZMET-İŞ Sendikamızın iştiraki Emek Konukevi’ni Sağlık
Bakanlığı’na tahsis ettik. İşyerlerindeki
denetim ve çalışmalarımızı aralıksız
sürdürüyoruz.

iki sendika arasındaki anlaşmayı etkin
hale getirmek adına bir fırsat olarak
değerlendirdiğini söyledi.
Coronavirüs salgınının tüm dünyayı etkilediğini ifade eden El Haloutı, “Fabrikalar kapanmak zorunda kaldı, işçiler
işten çıkarıldı. Biz de yerel yönetimler
olarak işyerleri ve buralarda çalışan
emekçilerin zararı en az hasarla kurtarabilmesi için mücadele ediyoruz”
dedi.
Aziz Shab: “Salgınla Mücadelede En
Ön Sırada Yer Aldık”
Salgının ortaya çıktığı andan itibaren
ekonomik ve sosyal hayatı derinden
etkilediğini aktaran Fas Ulusal Yerel
Yönetimler Çalışanları Sendikası Genel
Başkanı Aziz Shab, salgınla mücadelede devletle işbirliği içinde çalıştıklarını
söyledi.
Fas hükümetinin önemli önlemler
alarak uyguladığını belirten Shab, “Kayıtdışı çalışanlar için önemli tedbirler
aldık, bunun yanında mağaza, market
gibi işletmelerin denetimlerini gerçekleştirdik. Yerel yönetimler sendikası
olarak zarar gören herkese el uzattık,
mücadelede en ön sıralarda yer aldık”
diye konuştu.
Fas Ulusal Yerel Yönetimler Çalışanları Sendikası Genel Başkan Yardımcısı
Said Faddouli, gerçekleştirilen toplantının diğer sendikalara örnek olmasını
temenni etti.

El Haloutı: “Salgınının Tüm Dünyayı
Etkiledi”

Keskin: “Üyelerimize İlave Ödemeler
Yapılmasını Sağladık”

Fas Ulusal İşçi Sendikaları Konfederasyonu (UNTM) Genel Başkanı Abdelilah
El Haloutı, gerçekleştirilen toplantıyı,

Genel Başkan Yardımcımız Mehmet
Keskin, üyelerimizin pandemiye rağmen çalışmalarını sürdürdüğüne dik-

kat çekti. Çalışan üyelerimizin sendikamızca yalnız bırakılmadığını ifade eden
Keskin, “Üyelerimizin haklarını savunmak ve özverili çalışmalarını ödüllendirmek üzere bir takım çalışmalar yaptık. Görünmeyen risk altında çalışan,
toplu ulaşım hizmetlerini gerçekleştiren, mezarlık ve yol bakım hizmetinde çalışan üyelerimize ilave ödemeler
yapılmasını sağladık. Kısa çalışmadan
yararlanan iş yerlerinde çalışan arkadaşlarımızın ücretlerini eksiksiz almasını sağladık. Hasta olan üyelerimizin
ihtiyaçlarını karşılayarak morallerini
yüksek tuttuk” dedi.
Genel Merkezimizde Alınan Tedbirler
Genel Sekreterimiz Remzi Karataş,
Genel Yönetim Kurulumuz tarafından
alınan kararları ve önlemleri şöyle sıraladı: “Genel Merkezimizde personellerimizin işe başlamadan önce ateş ölçümü yapılıyor. Bütün personellerimize
maske kullanmalarını zorunlu tutuyoruz ve her ayın ilk haftası kişi başı 50
adet maske dağıtıyoruz. Çalışanlarımıza 3 hafta arayla “Antikor Testi” yapıyor, Cororavirüs’e yakalanan personel
ve yakınlarının düzenli olarak kaydını
tutuyoruz.
Yemekleri, tek kullanımlık plastik ürünlerle kumanya şeklinde veriyoruz.
Sık kullanılan yüzeyleri, günde 4 defa
ilaçlayarak temizliyoruz. Sendikamız
uzaktan çalışma sistemine geçmiş ve
işyerindeki personel sayısını asgari
düzeyde tutuyoruz. Günlük mesai düzenlemesine gidilerek tüm personelin
iş ve gelir güvencesini tam anlamıyla
sağlıyoruz” dedi.
Genel Merkez Hukuk Müşavirimiz Hacer Türk Albayrak, ülkemizde Covid-19’la mücadele
amacıyla yasal tedbirleri ve bu
tedbirlerin içerikleri hakkında
bilgilendirmede bulundu.
Uluslararası İlişkiler Uzmanımız
Burhan Yıldız da sendikamızın
salgınla mücadele kapsamında
uluslararası partnerlerle yaptığı
çalışmaları aktardı.
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HAK-İŞ KISA FİLM YARIŞMASI ÖDÜLLERİ
SAHİPLERİNİ BULDU

Sinema ve sanat dünyası Konfederasyonumuz HAK-İŞ’in 9. Uluslararası Kısa Film
Yarışmasında bir araya geldi. 219’u Türkiye’den olmak üzere 11 kategoride filme ödülün
verildiği, 120 ülkeden 4 bin 217 filmin başvuru yaptığı yarışmaya yurt içi ve
yurt dışından yüksek katılım dikkat çekti.
HAK-İŞ’in Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın
da katkılarıyla bu yıl dokuzuncusunu
gerçekleştirdiği “Emeğe Saygı” temalı
Uluslararası Kısa Film Yarışması Ödül
Töreni, 3 Aralık 2020 tarihinde Ankara Hilton Garden Inn Otel’de Kovid-19
salgını ile mücadele kapsamındaki genelgeye uygun olarak, sınırlı sayıda katılımcıyla ve telekonferans desteğiyle
gerçekleştirildi.
Ödül törenine Genel Başkanımız Mahmut Arslan, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, Genel
Başkan Yardımcımız Celal Yıldız, HAK-İŞ

Genel Başkan Yardımcıları Dr. Osman
Yıldız ile Yunus Değirmenci, Kültür ve
Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdür
Yardımcısı Kemal Uysal, Türkiye Sakatlar Konfederasyonu Başkanı Yusuf Çelebi, merhum Genel Başkanımız Necati
Çelik’in eşi Şermin Çelik, HAK-İŞ’e bağlı
sendikaların genel başkanları ve yönetim kurulu üyeleri, HAK-İŞ Kültür-Sanat
Komite Başkanı Birsen Çiçek Odabaşı ve
basın mensupları katıldı.
Ünlü yönetmen Öner Kılıç, başarılı yapımcı Hüseyin Türkyıldırır, ünlü oyuncular Fatih Küçük, Burak Haktanır, Sezai
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Yeşilyurt, Cem Uçan’ın katılımlarıyla
renk kattığı törene ayrıca, ödülünü almak üzere İran’dan sinema dünyasına
emek verenler katıldı. Ödül töreninde
konuşan Genel Başkanımız Mahmut
Arslan, “HAK-İŞ Konfederasyonu olarak,
bundan dokuz yıl önce emeğin sinema ve sanat dünyasındaki yansımasını
görmek amacıyla kısa film yolculuğuna
çıktık” dedi.
Ödül törenimizin açılışında aziz şehitlerimizin anısına 1 dakikalık saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı okundu.
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rada eserlerinizi, başarılarınızı bizimle
paylaşın. Biz sizinle beraberiz” dedi.
“Sessiz Kalamayız”

“Yeni Hedeflere Yürümemiz
Gerekiyor”
Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 9 yıl
önce çıkılan emek yolculuğunda gelinen
noktanın büyük memnuniyet verici olduğunu belirterek, “Bundan 9 yıl önce
yola çıktığımızda, emek hareketinin,
sendikal dünyanın temel işlevlerinin
ötesinde başka sorumluluklarının da
olduğuna ve emek mücadelesini taçlandıracak, güçlendirecek yeni alanlara,
yeni hedeflere yürümenin gerektiğine
inandık” dedi.

ğunu, dünyanın en iyi eserlerinin ve en
iyi filmlerinin emeğin mahsulü olduğunu düşünerek çabamızı sürdürüyoruz”
diye konuştu.
Arslan’dan Sanatçılara HAK-İŞ Çatısı
Altında Toplanma Daveti
Her yıl yarışmaya katılan film sayısında
büyük artışlar yaşandığını söyleyen Arslan, HAK-İŞ’e bağlı sendikaların da kendilerini HAK-İŞ Kısa Film Yarışmasında
göstermek için büyük çaba göstermesinden duyduğu mutluluğu dile getirdi.
Arslan, “Bu platform sizin. Gelin ve bu-

“Sendikacılık Sadece Toplu Sözleşme
Yapmak Değildir”
Türkiye’nin en geniş katılımlı organizasyonlarından birisi olan HAK-İŞ Kısa
Film Yarışmasında emeği geçenlere teşekkür eden Arslan, “Bu yola çıkarken
neyi hedeflediysek, her yıl bu hedefe
biraz daha yaklaşarak yürümeye devam
ediyoruz. Emek aslında her şey. Emeğin
mücadelesini sadece toplu sözleşme
yapmak, daha fazla ücret almanın ötesinde, emeğin bütün alanlarda var oldu-
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Sanatçıların yaşadıkları sorunlara da
değinen Arslan, “Dizilerde oynayan insanların hayatlarının karartılması, kendilerine zaman ayıramamaları ve setlerde zor şartlar altında çalışmak zorunda
kalmalarına sessiz kalamayız. Onların da
temel haklarının düşünülmesi gereklidir. Bu platformların bu sorunlar için bir
çıkış yolu olacağını düşünüyoruz. Bütün
sinema emekçilerini HAK-İŞ’te buluşmaya davet ediyorum” şeklinde konuştu.
“Emeğin Esas Alındığı Bir Yarışma
Düzenliyoruz”
HAK-İŞ olarak emeğin esas alındığı HAKİŞ Kısa Film Yarışması’na sanat dünyasından büyük desteklerin geldiğini
belirten Arslan, “Film, tiyatro, pek çok
alanda başarılı olmuş sanatçılarımız, yapımcılarımız, bu platforma gelerek bizlere destek oluyorlar. HAK-İŞ Konfederasyonu olarak bütün bunları yaparken
emeğin esas alındığı bir yarışma düzenliyoruz. Dolayısıyla buna emek veren,
kısa filmlerde oynayan, gerek yapımcı,
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gerek oyuncu olarak filmlerde rol alan
kardeşlerimizin sorunlarını bu platformlarda gündeme getirmeye çalışıyoruz”
diye konuştu.
“Bu Sayılara Ulaşmak Bizim İçin
Büyük Bir Onur”
HAK-İŞ 9. Uluslararası Kısa Film Yarışmasına bu yıl 4 binin üzerinde katılımcının
başvurduğunu hatırlatan Arslan, “Bu sayılara ulaşmak bizim için büyük bir onur
ve aynı zamanda büyük bir sorumluluk.
Bu ödül törenini yapıp yapmamak konusunda çok düşündük. Bir tarafta çok ciddi bir salgınla karşı karşıyayız, bir tarafta
da tarihi bir sorumluluk aldık ve sorumluluğumuzu yerine getirmek istedik.
Sonunda böyle bir mütevazi bir toplantı
düzenleyerek yarışmamızın sonuçlarını
ve ödül törenimizi gerçekleştirmeye karar verdik” dedi.

“Milyonlarca İnsanın Sorumluluğunu
Taşıyorsunuz”
Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, HAK-İŞ Konfederasyonu Kültür-Sanat Komitesi tarafından her yıl düzenlenen Kısa Film Yarışması’nda bulunmaktan dolayı büyük
mutluluk duyduğunu belirterek, “Kültür
ve Turizm Bakanımız Mehmet Nuri Ersoy adına hepinize muhabbetlerimizi
sunuyorum. Sayın Genel Başkanım,
HAK-İŞ olarak milyonlarca insanın sorumluluğunu sırtınızda hissediyorsunuz,
söyleyecek çok sözünüzün olduğunu
biliyorum ve bunu da en iyi filmle anlatacağınıza gönülden inanıyorum” diye
konuştu.
“Bu Başarıyı, Emeği ve Alın Terini
Alkışlıyorum”
Kültür aktarımında en etkili alan olan
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sinemanın hem tiyatroyu, hem müziği
hem de hikâyeleri içerisinde barındırmasından dolayı milyonlara ulaşan bir
sektör olarak güncelliğini koruduğunu
belirten Demircan, “Salgın şartlarında
yarışmayı tertip eden HAK-İŞ Konfede-
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rasyonumuzu, ürettiği filmlere can katan sinemacılarımızı ve ödül alan emekçilerimizi yürekten tebrik ediyorum”
dedi.
“HAK-İŞ Kısa Film Yarışması Büyük
Önem Taşıyor”

filmle katılım oldu. Türkiye, 219 film
başvurusu ile 120 ülke içinde ilk üçte
yer aldı. Türkiye’den ve dünyadan kısa
film yapımcı ve yönetmenleri ‘Emeğe
Saygı’ teması altında yarışmamızda buluştu” dedi.

Sinema’nın insan emeğinin, hayatı anlamlandıran insan düşüncesinin, en
güzel eserlerinden birisi olduğunu dile
getiren Demircan, “Çalıştığımızın, mücadelemizin, gayretlerimizin ve sorumluluklarımızın yer aldığı filmlerle yüzleşiyoruz. Daha iyi dünya kuracaksak bunun
yolu biraz daha filmlerden geçiyor. Bu
konuda HAK-İŞ Konfederasyonumuzun
gayretini ve üretilen filmleri çok önemsiyoruz. Bu yıl dokuzuncusu düzenlenen
yarışmamız hem sanat hem de emek
açısından büyük önem taşıyor. 4 binin
üzerinde başvuru gerçekten gelecek
için çok önemli. Bu başarıyı, emeği ve
alın terini alkışlıyorum” diye konuştu.

“Yarışmamıza Kovid-19 Salgınını Konu
Edinen Yüzlerce Film Katıldı”

“Yarışmamıza 120 Ülkeden 4 bin 217
Film Katıldı”

HAK-İŞ Kültür Sanat Komitesi olarak,
kendilerine emanet edilen her filmi büyük bir titizlikle incelediklerini ve her
filmin içindeki emeği gördüklerini vurgulayan Odabaşı, “Bu yıl uzun zamandır
planladığımız bir yenilik yaparak, ödül
sıralamamızda bir değişikliğe gittik.
Geçtiğimiz yıllarda ilk üç ve Necati Çelik
Özel ödülünün ardından en iyi kadın-en
iyi erkek oyuncu gibi bizi sınırlandıran
kategorilerin yerine yeni bir sistem geliştirdik. Birinciden onuncuya kadar bir
sıralama yaptık. Necati Çelik Özel ödülü
ile toplam 11 dalda ödülümüzü belirledik” şeklinde konuştu.

HAK-İŞ Kültür-Sanat Komitesi Başkanı
Birsen Çiçek Odabaşı, “HAK-İŞ Kültür
Sanat Komitesi olarak, bu yıl dokuzuncusunu düzenlediğimiz Uluslararası Kısa
Film Yarışmasını büyük bir başarıyla tamamlamanın onurunu yaşıyoruz” dedi.
Ülkemizi ve dünyayı etkileyen Kovid-19
salgını nedeniyle zor bir dönemden geçildiğini anımsatan Odabaşı, “Filmlerde
izlediğimiz, tarih kitaplarında okuduğumuz şartlar, Kovid-19 salgınından dolayı
hayatımızın rutini olmuş durumda. Salgın döneminin zor koşullarına rağmen,
yarışmamıza 120 ülkeden 4 bin 217

Yarışmamız vesilesiyle, sanatın, yaşamın bir parçası olduğunu bir kez daha
gördüklerini belirten Odabaşı, “Yarışmamıza, Kovid-19 salgınını konu edinen
yüzlerce filmle katılım oldu.
Filmlerde karantina dönemi, hasta yakınları, sağlıkçılar olmak üzere birçok
temanın işlendiğini gördük. Emeğin, sadece üretmekle sınırlı olmadığına, çok
geniş bir boyutta yorumlanması gerektiğine bir kez daha tanık olduk” sözlerine
yer verdi.
“Ödül Sıralamamızda Değişikliğe
Gittik”
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“Kadrajını Emek Temasına Çeviren
Sinema Emekçilerine Teşekkür
Ediyoruz”
Kadrajını “emek temasına” çeviren, sinema emekçilerine, HAK-İŞ’in çağrısına
kulak vererek, amatör bir ruhla kamerayı sırtlanan HAK-İŞ teşkilatı mensuplarına teşekkürlerini ileten Odabaşı
sözlerini şu şekilde sürdürdü; “HAK-İŞ
Kültür-Sanat Komitemizi tecrübeleriyle cesaretlendiren, bilgi ve birikimiyle
bizi yönlendiren, her zaman yanımızda
olan Genel Başkanımız Sayın Mahmut
Arslan’a, Kültür ve Turizm Bakanlığımıza ve Sinema Genel Müdürlüğümüze
desteklerinden dolayı, Bakan Yardımcımız Sayın Ahmet Misbah Demircan’a
teşrifleriyle bizleri onurlandırdıkları için
teşekkür ediyoruz. Aramızda bulunan
kıymetli oyuncu ve yönetmenlerimize,
yarışmamızın başarılı bir şekilde yürütülmesinde desteklerini esirgemeyen
HAK-İŞ Yönetim Kurulu ile yarışma organizasyon ve değerlendirme ekibimize,
Türkiye’nin ve Dünyanın dört bir yanından yarışmamıza katılarak, Emeğin ve
Sanatın yanında saf tutan herkese gönülden teşekkür ediyoruz.”
ÖDÜLLER SAHİPLERİN İ BULDU
Konuşmaların ardından ‘Emeğe Saygı’
temalı HAK-İŞ 9. Uluslararası Kısa Film
Yarışmasında ödüle layık görülen eser
sahipleri ödülleriyle buluştu. 120 ülkeden 4 bin 217 filmin başvuru yaptığı yarışmada ulusal ve uluslararası alanda 11
kategoride ve ayrıca Sendikacı Gözünden kategorisinde ödül verildi.

haberler

HAK-İŞ KISA FİLM YARIŞMASI’NDA
HİZMET-İŞ’E 7 ÖDÜL
HAK-İŞ tarafından bu yıl 9’uncusu gerçekleştirilen ‘Emeğe Saygı’ temalı
Uluslararası Kısa Film Yarışması Ödül Töreni’nde Sendikamız HİZMET-İŞ
7 ödüle layık görüldü.
tafa Yılmaz ‘Temiz Eller’ kısa filmiyle
‘Sendikacı Gözünden’ kategorisinde
en iyi dördüncü film ödülüne, Ankara 2 No’lu Şube Disiplin Kurulu Üyemiz Gaye Polat ‘1 Mayıs’ kısa filmiyle
‘Sendikacı Gözünden’ kategorisinde
en iyi beşinci film ödülüne, Altındağ
Belediyesi Baştemsilcimiz Durmuş Ali
İrez ‘Sendikacı Gözünden’ kategorisinde en iyi altıncı film ödülüne, Yapracık TOKİ 1. Etap Temsilcimiz Mehmet
Açıkgöz ‘Güçlü Eller’ filmiyle ‘Sendikacı Gözünden’ kategorisinde en iyi
yedinci film ödülüne layık görülerek,
HAK-İŞ Uluslararası Kısa Film yarışmasında sendikamızı başarıyla temsil
ettiler.

120 ülkeden 4 bin 217 filmin başvuru
yaptığı kısa film yarışmasında şubelerimizin hazırladığı emek temalı kısa
filmler Ulusal ve Sendikacı Gözünden
kategorilerinde toplam 7 ödülün sahibi oldu.
Ankara 2 No’lu Şube Başkan Yardımcımız Ahmet Yılmaz yönettiği ‘Açık Kapı”
adlı kısa filmiyle ulusal kategoride en

iyi beşinci film ödülüne, Zonguldak İl
Başkanlığı Kültür-Sanat Komite Başkanımız Nihat Ayaz ‘Umut’ kısa filmiyle
‘Sendikacı Gözünden’ kategorisinde
en iyi ikinci film ödülüne, Ankara 2
No’lu Şube Başkanımız Recep Dere
‘Mevsimlik Hayatlar’ kısa filmiyle
‘Sendikacı Gözünden’ kategorisinde
en iyi üçüncü film ödülüne, Ankara 2
No’lu Şube Başkan Yardımcımız Mus-
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Ödül alan teşkilat mensuplarımızı tebrik eden Genel Başkanımız Mahmut
Arslan, “Emeği sanatla buluşturan
HAK-İŞ Uluslararası kısa film yarışmasında teşkilatımızın aldığı ödüller sendikamızın sanata olan bakış açısını bir
kez daha göstermiştir. Sanatla emeğin
yoğrulduğu bu tür yarışmaları desteklemekten asla vazgeçmeyeceğiz, çünkü sanat ile yoğrulmuş emek mücadelesi, haklı mücadelemizin daha çok
emekçiye ulaşması adına bir yoldur.
Ödül alan teşkilat mensuplarımızı bir
kez daha kutluyor, sendikamızı başarıyla temsil ettikleri için tebrik ediyorum” dedi.

haberler

KONFEDERASYONUMUZ HAK-İŞ’TEN
GAZZE’YE KOVİD-19 YARDIMI
HAK-İŞ Konfederasyonumuz Gazze’de yardıma muhtaç sivil halka temel ihtiyaç
malzemesi yardımı yaparak, hem savaş koşulları hem de dünyayı etkisi altına alan
Koronavirüs salgının etkisiyle çok zor durumda kalan Gazze halkının
yüzünü güldürmeye çalıştı.

rumun çok daha kötüye gittiğini yakından gözlemliyoruz.
HAK-İŞ’in ikili işbirliği içerisinde olduğu
Gazze PGFTU Konfederasyon Başkanı
Sami Al-Amassi’nin Konfederasyonumuz HAK-İŞ’e yaptığı yardım talebine
karşılık, HAK-İŞ Konfederasyonumuz
Gazze’de yardıma muhtaç sivil halka
temel ihtiyaç malzemesi yardımı yaparak, hem savaş koşulları hem de
dünyayı etkisi altına alan Koronavirüs
salgının etkisiyle çok zor durumda kalan Gazze halkının yüzünü güldürmeye
çalıştı.
Konfederasyonumuz HAK-İŞ kurulduğu
günden bu yana hem insani, hem vicdani, hem de sivil toplum kuruluşu olmanın gereği olarak mazlum, mağdur
ve ezilenlerin yanında olmaya, onların
hakkını korumaya devam etmektedir.
Ulusal ve uluslararası alanda önemli
bir etki alanına sahip olan Konfederasyonumuz HAK-İŞ, yalnızca Türkiye’de
değil dünyada da çok sayıda konfede-

rasyon ve sendikalarla ikili iş birliği ve
dayanışma içinde bulunmaktadır.
Konfederasyonumuz HAK-İŞ, Gazze Şeridinde yaşayan mazlum ve mağdurları
yakından takip etmektedir.
Uzun yıllardır ambargo altında kalan
Gazze halkının, çok zor şartlar altında
yaşamlarını sürdürmeye çalışırken,
tüm dünyayı etkisi altına alan KOVİD-19 salgınıyla birlikte Gazze’de du-
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Genel Başkanımız Mahmut Arslan,
HAK-İŞ Konfederasyonu’nun 2011 yılında aldığı tarihi bir kongre kararını
anımsatarak, “Genel kurulumuzda
aldığımız kararda, ülkemizin, bölgemizin ve küremizin bütün mazlumlarının HAK-İŞ’ten alacağı var anlayışını
benimsedik. HAK-İŞ olarak her zaman
bu anlayışla hareket ediyoruz. İnsanlar
arasında hiçbir ayrım gözetmeksizin
yeryüzünün bütün mazlumlarının biz-

haberler

den alacaklı olduğunun farkında olarak
hareket ediyoruz” dedi.
Sadece Türkiye sınırları içerisinde değil, yeryüzünün bütün coğrafyalarında
yaşanan haksızlıklara, adaletsizliklere
ve zulümlere karşı kayıtsız kalamadıklarını dile getiren Arslan, “HAK-İŞ Konfederasyonu olarak, nerede bir zulüm
varsa, nerede bir haksızlık varsa zulmün ve haksızlığın karşısında olduk.

Dünyada bize ihtiyacı olan kim varsa,
ezilen, haksızlığa uğrayan, zulüm gören
kim varsa onların karşısındayız” şeklinde konuştu. Gazze PGFTU Konfederasyon Başkanı Sami Al-Amassi bir görsel
mesaj yayınlayarak, Genel Başkanımız
Mahmut Arslan’a, HAK-İŞ Genel Başkan
Yardımcısı Dr. Osman Yıldız’a ve Konfederasyonumuz HAK-İŞ’e teşekkürlerini
iletti.
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Gazze PGFTU Konfederasyon Başkanı
Sami Al-Amassi mesajında şu ifadelere
yer verdi: “Gazze PGFTU Konfederasyonu olarak HAK-İŞ Konfederasyonu
yetkililerine bize ve Gazze şeridindeki
işçilere sunmuş oldukları yardımlardan
ve birliğimizin insani yardım çağrısına
hızlıca yanıt vermelerinden dolayı kendilerine şükranlarımızı sunarız. Gazze şeridine olan bu acil insani yardım
talebinde gayretlerinden ötürü Sayın
Mahmut Arslan ve Sayın Osman Yıldız’a
özellikle teşekkür ederiz. Gazze şeridindeki işçileri, küresel Pandemi döneminde zor şartlar altında olduklarından
bu yardımların devam etmesini temenni ederiz” dedi.
HAK-İŞ Konfederasyonu olarak dünyadaki zulüm, açlık, yoksulluğa karşı duyarsız kalmıyoruz. Her zaman olduğu
gibi bugün de elimizi taşın altına koyuyor, mazlum ve mağdurların yaralarını
bir nebze de olsa sarmak için tüm gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz.

haberler

HAK-İŞ EMEK TEMALI FOTOĞRAF YARIŞMASI
GERÇEKLEŞTİRİLDİ
HAK-İŞ Konfederasyonu tarafından bu yıl ilki gerçekleştirilen
Emek Temalı Fotoğraf yarışması ödül töreni, 24 Aralık 2020 tarihinde
HAK-İŞ Genel Merkezinde Kovid-19 salgını ile mücadele kapsamındaki
tüm tedbirlere uyarak, sınırlı sayıda katılımcıyla gerçekleştirildi.

lantı ile 45 yıllık tarihimize baktığımız
zaman konfederasyonumuzun kuruluşundan bugüne kuruluş anlayışını,
ilkelerini ve felsefesini terk etmeden
aynı istikamette ama yeni yollar açarak
çalışanlara, ülkemize ve dünyaya doğru bir şekilde anlatmanın mücadelesini
yapıyoruz” dedi.
“Sendikal Mücadeleyi Kültür-Sanatla
Buluşturuyoruz”

Ödül törenine, Genel Başkanımız Mahmut Arslan, Kültür ve Turizm Bakan
Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz, HAK-İŞ
Genel Başkan Yardımcısı ve Genel Başkan Vekilimiz Av. Hüseyin Öz, HAK-İŞ
Genel Başkan Yardımcısı Dr. Osman Yıldız, HAK-İŞ Genel Sekreter Yardımcıları
Eda Güner ve Erdoğan Serdengeçti,
HAK-İŞ Kültür-Sanat Komite Başkanı
Birsen Çiçek Odabaşı, HAK-İŞ’e bağlı
sendikaların genel başkanları ve yönetim kurulu üyeleri ve basın mensupları
katıldı.
“Emeği Ödüllendirmek İstiyoruz”
Genel Başkanımız Mahmut Arslan,
“Bu yıl ilk defa gerçekleştirdiğimiz
fotoğraf yarışmamızın beklentimizden çok ilgi görmesinden son derece
mutluyum. Yarışmamızın altyapısıyla
ilgili yoğun bir çalışma yapıldı. Bu tür
sanat ve kültür etkinlikleri ile 5 dakikada izlediğimiz bir filmin, bir fotoğraf
karesinin arkasında büyük bir emeğin
olduğunu görüyoruz. Biz de tam olarak

buna noktaya dokunmak istiyor, bunu
ödüllendirmek istiyoruz. Yarışmamıza
katkı veren, katılan, fotoğraf çekerek
bizimle paylaşan bütün arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Fotoğrafçıların kadrajlarını emeğe yöneltmeleri
bizler için çok kıymetli ve çok değerli.
Önümüzdeki dönemlerde bu etkinliklerimizi daha da güçlendirerek devam
ettireceğiz” dedi.
HAK-İŞ Konfederasyonu’nun salgın
nedeniyle etkinliklerini eksiksiz ama
dar kapsamlı sürdürdüğünü belirten
Arslan, bu yıl ilki düzenlenen fotoğraf
yarışması ile çok değerli ve kıymetli bir
etkinliği daha gerçekleştirmenin gururunu yaşadıklarını ifade etti.
“HAK-İŞ İşini Ciddiye Alan Bir
Kuruluş”
HAK-İŞ Konfederasyonu’nun bu yıl
45. Kuruluş yıldönümünü kutladığını
anımsatan Arslan, “HAK-İŞ işini ciddiye alan bir kuruluş. Bu yıl 22 Ekim’de
45. yaşımızı kutladık. Mütevazı bir top72

Türkiye’deki sendikal mücadeleyi kültür ve sanatla ete kemiğe büründürmeye çalıştıklarını ifade eden Arslan,
“Bizim yerli ve milli bir sendikal anlayışı
temsil ettiğimiz konusundaki iddiamız
gereği bu toprakların müktesebatını,
tarihimizi, kültürümüzü, medeniyetimizi, değerlerimizi içine alan bir sendikal mücadeleyi ete kemiğe büründürmenin çabası içerisindeyiz. Bu toprakların mayası ile mayalanmış, aynı
zamanda evrensel, yerli ve milli bir duruşu temsil eden HAK-İŞ Konfederasyonumuz her alanda örnek ve özgün
projeleri yapıyor” sözlerine yer verdi.
“En İyi, En Özgün Olanı Yapma
Gayretindeyiz”
HAK-İŞ Konfederasyonu’nun her alanda en iyisini yapmak, en özgün olanını seçmek, bunları gerçekleştirirken
emek hareketinin bir temsilcisi olduğunu unutmadan, HAK-İŞ değerleriyle
birlikte, toplumla kucaklaşarak yapmanın mutluluğunu yaşadığını vurgulayan
Arslan, “Yaptığımız bütün etkinlikler,
çalışanlarımızın beğenisinden de öte,
toplumumuzun büyük bir kesiminin
mutabakatı ile desteklenen faaliyetler

haberler

kanlığımızın yaptığımız faaliyetlere ilgi
göstermesini, destek vermesini, etkinliklere katılarak bizleri onurlandırmasını çok değerli buluyoruz. Sayın Bakan
Yardımcımızın Pandemi döneminde
etkinliğimize teşrif ederek bizi onurlandırmasından dolayı kendisine teşekkür
ediyoruz” ifadelerini kullandı.
“HAK-İŞ Pek Çok Önemli Kültürel
Projeyi Hayata Geçiriyor”

olduğu için bizleri çok mutlu ediyor”
dedi.
“Sendikal Mücadeleyi, KültürSanat Faaliyetleriyle Güçlendirmek
İstiyoruz”
Arslan, “Mevcut sorunlarımızın çözümü için kültür ve sanattan yararlanmak
istiyoruz. Belki bizim saatlerce konuşacağımız konuşmalarda, konferanslarda
vereceğimiz mesajı 5 dakikalık bir kısa
filmde fazlasıyla verebiliriz. Belki saatlerce anlatmak istediğimiz bir konuyu
1 fotoğraf karesiyle topluma anlatabiliriz. Kültür-sanat faaliyetleri sendikal

mücadeleyi daha güçlendirecek ve
daha da ileriye taşıyacak bir alandır.
Sendikal mücadeleyi güçlendirmek ve
daha ileriye taşımak için bu alandan
yararlanabiliriz. HAK-İŞ olarak sendikal
mücadeleyi, kültür ve sanat faaliyetleriyle güçlendirmek istiyoruz. Bunun
için de çalışanlarımızın, üyelerimizin
bu işe katılmasını istiyoruz” şeklinde
konuştu.
Kültür Bakanlığı’nın HAK-İŞ’in yaptığı
faaliyetlere gösterdiği ilginin kendilerini motive ettiğini dile getiren Arslan,
“Devletimizin, hükümetimizin ve Ba-
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Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı
Özgül Özkan Yavuz, “Türkiye’de emeğin en büyük temsilcisi olan HAK-İŞ
Konfederasyonumuzun bu yıl ilk defa
gerçekleştirdiği Emek Temalı fotoğraf
Yarışması ve sergisinin açılış töreninde
sizlerle birlikte olmaktan büyük mutluluk duyuyorum. HAK-İŞ emeğin temsili,
üyelerinin sendikal haklarının takibi ve
hukuklarını korumanın yanında, bünyesindeki komiteler aracılığıyla ilgiyle
takip ettiğimiz ve zaman zaman Bakanlık olarak desteklediğimiz pek çok
önemli kültürel projeyi hayata geçiriyor” diye konuştu.
“HAK-İŞ’in Projelerini
Desteklemekten Mutluluk
Duyuyoruz”
Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak kültür
ve sanatı toplumun her kademesine
yayabilmek için örtüşen çabalara değer
verdiklerini söyleyen Yavuz, “HAK-İŞ’in
bu alandaki projelerini desteklemekten ve işbirliği yapmaktan mutluluk duyuyoruz. Uluslararası Ebru Buluşması
ve hepimizin bildiği ve ilgiyle takip ettiği emeğe saygı temasıyla bu yıl 9’uncusu gerçekleştirilen HAK-İŞ Uluslararası
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Kısa Film Yarışması Ödül töreni bakanlık olarak destek verdiğimiz ve Pandemi
şartlarında dahi başarıyla gerçekleştirilen etkinliklerden birisi olmuştur. Bu
faaliyetlerde emeği geçen ve destek
veren herkesi tebrik ediyorum” ifadelerini kullandı.
“Fotoğraf Yarışmamız İlgiyle
Karşılandı”
HAK-İŞ Kültür-Sanat Komite Başkanı Birsen Çiçek Odabaşı, HAK-İŞ Kültür-Sanat
Komitesi olarak Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın katkılarıyla HAK-İŞ Kısa Film
Yarışması ve ebru projesinin ardından
Emek Temalı Fotoğraf Yarışmasını hayata geçirdiklerini söyledi.
Emek Temalı Fotoğraf yarışmasına fotoğraf sanatçılarının, fotoğrafa gönül
verenlerin kadrajını emeğe çevirmesi umuduyla bir başlangıç yaptıklarını
vurgulayan Odabaşı, “Bütün altyapısını
kendi bünyemizde hazırladığımız yarışmamız, fotoğraf sanatçıları, amatör
fotoğrafçılar ve fotoğraf tutkunları tarafından ilgiyle karşılandı” dedi.
“Güzel Bir Başarı Yakaladık”
Emek Temalı Fotoğraf Yarışmasına, fotoğraf sanatçıları, amatör fotoğrafçılar
ve fotoğraf çekmeyi tutku haline getirmiş olan ve emeği merkezine alan
600’e yakın fotoğrafla başvuruda bulunulduğunu söyleyen Odabaşı, “Fotoğraf
sanatında ‘Emek’ temalı bakış açısının
yaygınlaştırılması, emeğin sanatsal
dünyadaki karşılığını bulması, kamuoyunda emek fotoğrafları aracılığıyla bir
farkındalık oluşturulması amacıyla çıktığımız yolda güzel bir başarı yakaladık”
dedi. Konuşmaların ardından Kültür ve
Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan
Yavuz’a Genel Başkanımız Mahmut Arslan, HAK-İŞ tarafından Hatay Ormanları
Ağaçlandırma Arazisine, adına yapılan
fidan bağışı sertifikasını, Kültür Sanat
Komite Başkanı Birsen Çiçek Odabaşı da
HAK-İŞ Emek Temalı Fotoğraf Yarışmasında dereceye giren ve sergileme ödülü alan fotoğraflardan oluşan Kataloğu
takdim etti.

Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz ve Genel
Başkanımız Mahmut Arslan takdim etti.
Yarışmada, Dalgalanan Bayrağımız fotoğrafıyla birincilik ödülünü Sabahattin
Özveren adına Mert Demir, Oltu Taşı
fotoğrafıyla ikincilik ödülünü Uğur Sağıroğlu, Emekçi Anne fotoğrafıyla üçün-

cülük ödülü İlham Kazdal, Kamış Biçen
Kadın fotoğrafıyla özel ödülü Abdurrahman Çetin aldı. Törenin ardından HAK-İŞ
Emek Fotoğrafları sergi açılışı gerçekleştirildi. Açılışın ardından yarışmaya katılarak ödül alan ve sergilenmeye hak kazanan fotoğraflar gösterime açıldı.

YARIŞMADA HİZMET-İŞ ÜÇ ÖDÜL ALDI

Konfederasyonumuz HAK-İŞ tarafından bu yıl ilki gerçekleştirilen ‘Emek
Temalı Fotoğraf Yarışması’nda Sendikamız üç ödüle layık görüldü.
600’e yakın fotoğraf sanatçısının
emeği merkeze alan eserlerinin kıyasıya yarıştığı yarışmada Ankara 2
No’lu Şubemizden üç fotoğraf dereceye girerek, ödül töreni sonrası açılışı yapılan HAK-İŞ Emek Fotoğrafları
Sergisi’nde sanat severlerin gösterimine sunuldu.
Ankara 2 No’lu Şubemizin toplam 54
fotoğraf ile katıldığı yarışmada, Çoşkun Zeren ‘Asfalt Yıkama’ adlı fotoğ-

Ödüller Sahiplerini Buldu
Emek temalı fotoğraf yarışmasında
ödüle layık görülen fotoğraf sanatçılarına ödülleri Kültür ve Turizm Bakan
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rafı ile, Berkan Sivaslıoğlu ‘Kanala Sığan Hayatlar’ fotoğrafı ile, Fazlı Saraç
‘Kaldırım Üstü Kar Kürüme’ fotoğrafı
ile ödüle layık görüldü. Eserleri ödüle layık görülen sanatçılar ödüllerini
Genel Başkanımız Mahmut Arslan
ve Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı
Özgül Özkan Yavuz’un elinden aldı.
Fotoğrafların sanatseverlerin beğenisine sunulduğu sergi sonunda Ankara 2 No’lu Şube Başkanımız Recep
Dere ve ödüllü sanatçılar, HAK-İŞ
Genel Başkan Yardımcımız ve Genel
Başkan Vekilimiz Av. Hüseyin Öz ile
hatıra fotoğrafı çektirdi.

Halil Özdemir
HİZMET-İŞ Genel Başkan Yardımcısı

Mücadelemizi Covid 19
Salgınına Rağmen
Başarıyla Yürütüyoruz
Şu bilinmelidir ki; işçi hak ve özgürlüklerinin
elde edilmesinde sendikalara bugün daha çok
ihtiyaç duyulmaktadır. Sendikaların örgütlenerek
gelişmesi ve büyümesi, demokrasinin sağlıklı
işlemesi için de bir zorunluluktur.
Örgütlenme, ideolojik yönlendirmeler
sonucu sadece bir kavram olarak değil, aynı zamanda pratik olarak da toplumsal hayattan ötelenmiş ve uzaklaştırılmıştır. Günümüzde örgütlülük,
zararlı bir sosyolojik oluşum olarak
gösterilmeye çalışılsa da durum tam
tersidir.
Şu bilinmelidir ki; işçi hak ve özgürlüklerinin elde edilmesinde sendikalara
bugün daha çok ihtiyaç duyulmaktadır. Sendikaların örgütlenerek gelişmesi ve büyümesi, demokrasinin sağlıklı işlemesi için de bir zorunluluktur.
Bu anlamda HAK-İŞ/HİZMET-İŞ Sendikası olarak üstlendiğimiz rolün önemi
daha da artmaktadır.
Bir taraftan ideolojik sendikacılığın
oluşturduğu tahribatı ortadan kaldırmaya çalışırken diğer taraftan örgütlülüğümüzle emekçilere ve demokrasimize katkı vermeye çalışıyoruz.

İlkelerimizle, duruşumuzla, ortaya
koyduğumuz faaliyetlerimizle sadece
üyelerimize değil, tüm emekçilere,
devletimize ve milletimize fayda sağlıyoruz.
Taşeron emekçilerine kadro verilmesi HAK-İŞ Konfederasyonumuz ve
HİZMET-İŞ Sendikamızın büyük mücadelesi sonunda gerçekleşmiş ve 1
milyona yakın emekçinin iş güvencesi
sağlanmıştır.
Bu başarı, bugün dünyanın tüm emek
örgütleri tarafından referans kabul
edilmektedir.
Ne üzücüdür ki, bu başarımıza rağmen 100 bini aşkın üyemiz, bir kanun
düzenlemesiyle 1 Kasım 2020’de sendikamızdan koparıldı.
Yıllarca kader birlikteliği yaptığımız
üyelerimizle ayrılmak üzücü olsa da
bu ayrılığı mücadelenin başka bir safhası olarak gördüğümüzü ifade etmek
istiyorum.
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Şunu iyi bilinmesini istiyoruz; HİZMET-İŞ’in mücadelesi sayısal çoğunluk mücadelesi değildir. Hak mücadelesidir, adalet mücadelesidir.
Pandemi koşullarına rağmen örgütlenmeye devam ediyoruz. Teşkilat
mensuplarımızın takdire şayan gayretleriyle hem örgütlenme safhasında
yeni atılımlar gerçekleştiriyor, hem de
sahadan gelen öneri ve temennilere
anında reaksiyon gösteriyoruz.
696 sayılı KHK ile kadro alan belediye
şirket çalışanlarının 1 Temmuz 2020
itibariyle başlayan toplu iş sözleşmelerini başarıyla yürütüyoruz. İmzaladığımız sözleşmelerle enflasyonun çok
çok üstünde rakamlara ve sosyal haklara imza atıyor, üyelerimizin yüzünü
güldürüyoruz.
Geride bıraktığımız 2020’de salgın
haricinde pek çok olaya şahit olduk.
Elâzığ ve İzmir depremleriyle sarsıldık,
Van, Bursa ve Hatay’da meydana gelen
doğal felaketlerle sınandık, Karadeniz’de çıkan doğalgaz, Azerbaycan’ın
Karabağ zaferi ve Ayasofya Camii’nin
ibadete açılmasıyla gururlandık, Vatanımızı korumak ve mazlumlara umut
olmak için hayatlarını feda eden kahraman Mehmetçiklerimizi toprağa vererek acı günler yaşadık…
2020’de kaybettiğimiz şehitlerimize
ve vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet
dilerken, 2021 yılının ülkemize, milletimize ve tüm insanlığa barış, huzur ve
sağlık getirmesini temenni ediyorum.
Bir dahaki görüşmemize kadar esen
kalın.
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ANTALYA ŞUBEMİZİN 4. OLAĞAN GENEL KURULU
GERÇEKLEŞTİRİLDİ
Antalya Şubemizin 4. Olağan Genel Kurulu, 11 Ekim 2020 tarihinde gerçekleştirildi.
Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 31 Mart 2019 seçimleri sonrası CHP ve HDP’li
belediyelerde HİZMET-İŞ Sendikamıza yönelik operasyon başlatılarak 30 bini
aşkın üyemizin baskı ve tehditle istifa ettirildiğini hatırlatarak Antalya Büyükşehir
Belediyesi'nde toplu iş sözleşmesi sürecinin işletilmediğini söyledi.
Denizli Şube Başkanımız Sezai Söylemez, Muş Şube Başkanımız Yaşar Kalır,
Van Şube Başkanımız Abdullah Efeoğlu,
Isparta İl Başkanımız Ali Akgül, Genel
Merkez Kadın Komitemiz Başkanı Hatice Ayhan, delegeler ve basın mensupları katıldı.

Genel Başkan Yardımcımız Mehmet
Keskin’in Divan Başkanlığında gerçekleştirilen Genel Kurula, Genel Başkanımız Mahmut Arslan, AK Parti Antalya
Milletvekili ve TBMM Anayasa Komisyonu Üyesi Mustafa Köse, HAK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı ve HİZMET-İŞ
Sendikamız Genel Başkan Vekili Av.

Hüseyin Öz, Genel Başkan Yardımcılarımız Mehmet Keskin, Halil Özdemir ve
Celal Yıldız, Antalya Şube Başkanımız
Muhammet Talha Kandil, Antalya Esnaf
ve Sanatkârlar Odaları Birliği (AESOB)
Başkanı Atlıhan Dere, Burdur/Kemer
Belediye Başkanı İsmail Özay, Şanlıurfa
2 No’lu Şube Başkanımız Bozan İzol,
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Genel Kurulda bir açılış konuşması yapan Eğitim ve Sosyal İşlerden Sorumlu
Genel Başkan Yardımcımız Mehmet
Keskin, “Antalya Şubemiz Sendikamızın büyük şubelerinden bir tanesi ve
sizlerin desteğiyle daha da büyümeye
devam ediyor. Sendikamız, Genel Başkanımız Mahmut Arslan’ın koyduğu
hedefler doğrultusunda Türkiye’nin
öncüsü olmaya ve emekçilerimizin sorunlarını çözmek için büyük bir gayret
göstermektedir. Bizlere bu öncülüğü
sağlayan Genel Başkanımız Mahmut
Arslan’a bir kez daha teşekkür etmek
istiyorum” dedi.
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Antalya Büyükşehir’de Grevimiz
444 Gündür Devam Ediyor
Antalya Şubemizin 4. Olağan Genel Kurulu’na hitaben bir konuşma gerçekleştiren Genel Başkanımız Mahmut Arslan,
31 Mart 2019 seçimleri sonrası CHP ve
HDP’li belediyelerde HİZMET-İŞ Sendikamıza yönelik operasyon başlatılarak
30 bini aşkın üyemizin baskı ve tehditle
istifa ettirildiğini hatırlatarak, Antalya
Büyükşehir Belediyesi’nde de üyelerimizin istifa ettirildiğini, işten atıldığını,
sürgün edildiğini ve toplu iş sözleşmesi
sürecinin işletilmediğini söyledi.
Üyelerimizi Önyargılarla İstifa
Ettirdiler
Antalya Büyükşehirde işten atılan üyelerimizin işe iade edilmesi, sürgünlerin
durdurulması ve toplu iş sözleşmesi sürecinin işletilmesi amacıyla sendikamız
tarafından başlatılan grevin 444. güne
ulaştığı bilgisini paylaşan Arslan, şunları
kaydetti: “Antalya Büyükşehir Belediye
Başkanıyla sorunlarımızı müzakere etmek istedik, ancak kendisi çözümden
yana tavır almadı. Bazı belediye başkanlarımız HAK-İŞ ile kavgalı olduklarından
değil, ön yargılarından dolayı üyelerimizi bizden ayırdılar.”
Sürgün ve Baskılar Durdurulmalı,
Toplu Sözleşme Süreci İşletilmeli
Sendikamız tarafından verilen mücadele neticesinde Bolu ve İstanbul belediyelerinde işten atılan üyelerimizin işlerine tekrar kavuşturulduğunu hatırlatan
Arslan, “Bazı belediyelerde açtığımız
davaları kazandık, arkadaşlarımız işlerine döndüler. Silopi’de Kandil kararıyla
işten atıldılar, davayı kazanmamıza rağmen işe alınmadılar. Bazı belediyelerde
ise, ‘dava açmayın, işe alacağız” şeklinde tezgâh kurarak emekçilerin dava açmasının önüne geçtiler, ama sözlerinde
durmadılar. Antalya Büyükşehirdeki
grevimizi mahkeme kararıyla durdurmaya çalışıyorlar, ancak bu çözüm değildir, çözüm arkadaşlarımızın toplu iş
sözleşmelerinin imzalanması, sürgünlerin, baskıların durdurulmasıdır” dedi.
Muhittin Böcek'e Geçmiş Olsun
Dileği
Arslan, Coronaviris tedavisi gören An-

talya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’e geçmiş olsun dileklerini
ileterek, bin an evvel görevine dönmesini temenni etti.
Taşeron İşçiliğine Karşı Tarihi Bir
Mücadele Verdik
HAK-İŞ/HİZMET-İŞ Sendikamızın taşeron
işçiliğine karşı uzun yıllar büyük bir mücadele verdiğini belirten ve bunu kadroyla sonuçlandırdığını belirten Arslan,
“HAK-İŞ ve HİZMET-İŞ olarak taşeronla
mücadeleyi başlattığımızda sahada hiçbir emek konfederasyonu, hiçbir sendika yoktu. Bizim dışımızdakiler taşeron
emekçilerinin sendikalı olabileceğine,
onların sözleşmeden yararlanabileceğine inanmadılar, üye yapmadılar, “Bize
kadrolular yeter, taşeronu üye yapmak
istemiyoruz’ dediler. ‘Asıl işte çalışanlara kadro verilsin yardımcı işte çalışanlara kadro verilmesin” dediler. Taşeron
emekçilerinin durumu patronların iki
dudağı arasındaydı. 2014 yılında çıkarılan bir kanunla sendikaya üyeliklerini,
toplu iş sözleşmelerini, izin ve kıdem
haklarını güvenceye aldık. Fiyat farkla-
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rının devlet tarafından ödenmesini sağladık. Taleplerimiz dikkate alındığı için o
günkü Hükümetimize teşekkür ediyoruz. Kadro mücadelemizi sürdürürken
Özel Sözleşmeli Personel Statüsü önerdiler. Buna karşı çıktık, kampanya yürüttük. Bugün sendikacıyız diye direnenler
ÖSP’yi savundular” şeklinde konuştu.
HAK-İŞ’in, bazı sendikalar gibi birilerine
değil tüm taşeron emekçilerine kadro
talebinde bulunduğunu ve bunun 696
sayılı KHK ile başarıldığını söyleyen Arslan, “Mücadelemizin Cumhurbaşkanımız ve Hükümetimiz tarafından kabul
görmesi üzerine 1 milyon emekçi kadrolu oldu” dedi.
Taşeron Emekçilerine Kadro
Verilmesi, HAK-İŞ’in Başarısıdır
Taşeron emekçilerine kadro verilen
696 sayılı KHK’ya HAK-İŞ’in bilgisi dışında son dakikada, ‘Taşerondan geçen
emekçiler ana işkollarında tescil edilecek” şeklinde bir madde eklenerek, bir
operasyon yapıldığını ifade eden Arslan,
şunları kaydetti: “O gün hükümet üyele-
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rimizle konuştuk, bu düzenlemenin haksızlık olduğunu, düzeltilmesi yönündeki
talebimizi ilettik. HAK-İŞ’in 200 milyona
yakın üyesinin istemedikleri sendikalara
üye olmak zorunda bırakılmaları bizi yaralıyor, çünkü bu mücadelenin her aşamasında biz varız, süreci biz yürüttük,
biz başardık.”
Çözümde Yer Almayanlar,
Üye Kapmak İçin Algı Oluşturuyor
Geçiş döneminin belediyelerde Temmuz’da bittiğini, kamuda çalışan emekçiler için ise 1 Kasım’da tamamlanacağını hatırlatan Arslan, taşeron emekçilerin
hakkını aramayanların, geçiş günü yaklaşınca algı operasyonlarına başvurduklarını söyledi.
Mücadelemize Sonuna Kadar Devam
Edeceğiz
Arslan, “Aylardır aleyhimize kampanya
yürütüyorlar. Bunlardan etkilenmeyin.
Sendikalarımız arasında ayrım yapmıyoruz, üye sayılarının değiştirilmesini
istemiyoruz. Yüzünüze bakmayanların
sendikasında nasıl duracaksınız. Hükümetimizden bu konuda bir çözüm bekliyoruz, son güne kadar mücadelemizi
sürdüreceğiz. Doğru olanı yapmaya
devam edeceğiz. Emekçi kardeşlerimiz

sosyal medyadan yürütülen algı operasyonlarına değil, HAK-İŞ’i takip etsinler,
güvensinler” diye konuştu. Kamuda çalışan KHK’lı emekçiler için kamu çerçeve
sözleşmesi yapılacağını belirten Arslan,
şunları söyledi: “Asıl iş yardımcı konusu
kapanmıştır. Emekçi kardeşlerimiz hangi
sendikanın üyesi olursa olsun, statülerinde, ücretlerinde, sosyal haklarında
bir kayıp olmayacak.”
KKTC Davasını Uluslararası Platforma
Taşıyan Bir Örgütüz
Arslan, KKTC’de yaklaşan seçimler dolayısıyla Kıbrıs’ta sorunun tekrar ısıtılmaya çalışıldığını söyledi. KKTC’li Türklerin
yeterince barışçıl olduğunu ve çözüme
yönelik hür türlü adımı attığını kaydeden Arslan, “Artık bekleme zamanı
değil, çözümü hızlandırma zamanıdır”
dedi. KKTC’li Türklerin Türkiye’ye düşman etmeye çalışıldığına dikkat çeken
Arslan, KKTC Hükümeti içinde Rumların ağzıyla konuşanların bulunmasının
acı verici olduğunu söyledi. HAK-İŞ’in
Kıbrıs davasına büyük destek verdiğini
belirten Arslan, “HAK-İŞ, KKTC davasını
uluslararası platforma taşıyan bir örgüttür. Kıbrıslı kardeşlerimizin her zaman
yanında olduk, olmaya devam edeceğiz.
KKTC’deki seçimlerde sorunun çözümü-

ne Türkiye ile birlikte katkı sağlayacak
adaylar kazansın istiyoruz” ifadelerini
kullandı.
“Ermenistan Azerbaycan
Topraklarından Atılmalıdır”
Arslan, Ermenistan-Azerbaycan soruna da değindi. Ermenistan’ın diaspora
tarafından yönetilen, bazı devletler tarafından kullanılan taşeron bir devlet
olduğunu ifade eden Arslan, “Barış adı
altında Ermenistan’ın Azerbaycan topraklarını işgalini uzattılar. Ermenistan
Azerbaycan topraklarından atılmalıdır”
dedi. Arslan, Ermenistan tarafından gerçekleştirilen füze saldırısında şehit olan
Azerbaycanlı kardeşlerimize Allah’tan
diledi. Arslan, Coranovirüs salgınına
karşı da dikkatli olunması uyarısında
bulundu.
Antalya Milletvekili Mustafa Köse:
“HAK-İŞ ve HİZMET-İŞ’in Ülkemiz İçin
Büyük Bir Önemi Var”
Antalya Şubemizin 4. Olağan Genel
Kurulunun hayırlara vesile olmasını dileyen AK Parti Antalya Milletvekili Mustafa Köse ise, “HAK-İŞ/HİZMET-İŞ Sendikası sadece bir emek hareketi değil,
her şartta demokrasinin ve milli iradenin yanında durmuş bir kuruluştur. Bu
sebeple HAK-İŞ Konfederasyonumuzun
ve HİZMET-İŞ Sendikamızın ülkemiz için
büyük bir önemi var. Seçilecek arkadaşlara şimdiden başarılar diliyorum” şeklinde konuştu.
Şube Başkanlığına Yeniden
Muhammet Talha Kandil Seçildi
Genel Kurulda yapılan seçim sonucunda Antalya Şube Başkanlığımıza yeniden
Muhammet Talha Kandil seçilirken, yönetim kurulu üyeliklerine ise Cengiz Erkek, Gülcan Özsağlam, Hüseyin Gültekin
ve Yusuf Han Şimşek seçildi.
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İSTANBUL 7 NO’LU ŞUBEMİZİN 3. OLAĞAN GENEL
KURULU GERÇEKLEŞTİ
İstanbul 7 No’lu Şubemizin 3. Olağan Genel Kurulu 15 Ekim 2020 tarihinde
gerçekleştirildi. Genel Kurula hitap eden Genel Başkanımız Mahmut Arslan, İstanbul
Büyükşehir Belediyesi ve iştiraklerinde yetki tespitinin alındığını hatırlatarak,
örgütlenme aşamasında mücadele eden üyemiz emekçileri tebrik etti.
Genel Başkan Yardımcımız Halil Özdemir’in Divan Başkanlığında gerçekleştirilen Genel Kurula, Genel Başkanımız
Mahmut Arslan, HAK-İŞ Genel Başkan
Yardımcısı ve HİZMET-İŞ Sendikamız
Genel Başkan Vekili Av. Hüseyin Öz, Genel Başkan Yardımcılarımız Halil Özdemir, Celal Yıldız ve Mehmet Keskin, İstanbul 1 No’lu Şube Başkanımız Mustafa Canpolat, İstanbul 2 No’lu İETT Şube
Başkanımız Ahmet Günce, İstanbul 5
No’lu Şube Başkanımız Mustafa Şişman, İstanbul 7 No’lu Şube Başkanımız
Nizamettin Yurul, İstanbul 9 No’lu Şube
Başkanımız Emrullah Arslan, Genel
Merkez Kadın Komite Başkanımız Hatice Ayhan, Genel Başkan Danışmanımız
İbrahim Güleş, HAK-İŞ Genel Sekreter
Yardımcısı Eda Güner, HAK-İŞ Konfederasyonumuza üye sendikaların İstanbul
İl Başkanları, işyeri sendika temsilcilerimiz, sivil toplum örgütlerinin temsilcileri, İstanbul 7 No’lu Şubemizin delegeleri ve basın mensupları katıldı.
Arslan: “İstanbul Büyükşehir
Emekçilerini Sözde Sendikaların
Oyunlarına ve İnsafına Teslim
Etmeyeceğiz”
İstanbul Büyükşehir emekçilerinin beklentilerini karşılamak yoğun çaba gösterdiklerini belirten Arslan, “Büyükşehir işçilerini, onların haklarını arayamayacak bir kısım sözde sendikal yapılara
bırakmayacağız. Daha çok çalışacağız,
dayanışmamızla hayallerimizi gerçekleştireceğiz” dedi.
Geçmiş dönemlerde yetki tespitine
yapılan gereksiz itirazdan dolayı mahkemenin 7 yıl sürdüğünü hatırlatan Arslan, “Sözde sendikacıyız diye geçinenler

çoğunluk sendikamızda olmasına rağmen toplu iş sözleşmesi yapmamızı 7
yıl engellediler, fakat sonunda kazanan
HAK-İŞ ve HİZMET-İŞ oldu, emekçiler
oldu. Geçtiğimiz yıl örgütlenme aşamasında yetki tespiti alamazsak itiraz etmeyeceğiz demelerine rağmen, karara
itiraz etmek için gerekçeler üretiyorlar.
Bunlara güvenilmez. Bu yetki tespiti süresince üyemiz emekçilere düşen sendikamıza güvenmektir. Sosyal medya
dedikoduları yerine resmi açıklamalarımıza itibar edilmesidir. Üyelerimizi malum sendikaların oyunlarına, insafına
teslim etmeyeceğiz” dedi.
Taşeron İşçilikle Mücadelenin
Liderliğini HAK-İŞ ve HİZMET-İŞ Yaptı
Taşeron işçiler için sahada ilk mücadele
ateşini HAK-İşve HİZMET-İŞ’in yaktığına
işaret eden Arslan, şunları kaydetti:
“HAK-İŞ ve HİZMET-İŞ olarak, servise
bindirilmeyen, yemekhanede yemek
yedirilmeyen, iş güvencesi olmayan,
modern köle olarak görülen taşeron
emekçiler adına büyük bir mücadele
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verdik. 2014 yılında katkı verdiğimiz bir
kanun düzenlemesiyle, taşeron şirketlerde çalışan sendikalı işçilerimizin toplu iş sözleşmelerini Yüksek Hakem Kurulu’ndan çıkarttık. Arkadaşlarımıza bir
kısım haklar sağladık. Kıdem tazminatı,
yıllık izin ve mesai ücretlerini devletin
güvencesi altına almış olduk. Taşeron
işçiler için tüm mücadeleyi biz yürüttük. Bugün üyelerimizi sendikalarına
üye yapmaya çalışanlar, geçmişte taşeron işçileri sendikalarına üye yapmadılar. Cumhurbaşkanımızın ve bizlerin
özverili tutumlarıyla 1 milyon işçimize
kadro aldık. Bugün sosyal medyada
HAK-İŞ’e yönelik eleştirileri ve suçlamaları yapanlar bunları iyi bilmelidir.
Taşeron işçilikle mücadelenin liderliğini
HAK-İŞ ve HİZMET-İŞ yapmıştır.”
Hiçbir Üyemizin İş Kolu
Değiştirilerek Başka Sendikalara
Geçirilmesini İstemiyoruz
HAK-İŞ ve HİZMET-İŞ Sendikamızın 696
sayılı KHK’nın geçici 7. maddesinin 3.
fıkrasına baştan beri itiraz ettiğini hatır-

ŞUBE GENEL KURULLARI

latan Arslan, şunları söyledi: “İşçiler, taşeron dönemden beri örgütlü oldukları
sendikalarından koparılmaya çalışılıyor.
Sosyal medyada yapılan propagandalara karşı uyanık olmalıyız. HAK-İŞ ve HİZMET-İŞ olarak hiçbir üyemizin iş kolu
değiştirilerek başka sendikalara geçirilmesini istemiyoruz. Asıl iş kolu-yardımcı
iş kolu tartışması kadro alındıktan sonra
ortadan kalkmıştır. Emekçi kardeşlerimiz hangi kuruma geçerse geçsin, hangi
iş kolunda çalışırsa çalışsın eşit ve aynı
haklara sahiptir. İşçiler hangi iş kolunda
olursa olsun haklarında geriye gidiş söz
konusu olmayacak. İşçilere yalan söyleyen, kandıran bir sendikal anlayış içinde
olamayız. Birilerinin oyuna gelmeyelim.
Yıllarca örgütlediğimiz ve mücadelesini
yaptığımız işçilerin başka sendikalara
kanun zoruyla üye yapılmak istenmesine karşıyız. Üyelerimiz için sonuna

kadar mücadele edeceğiz. Elbette işçi
arkadaşlarımızın sendikal tercihlerine
saygı duyuyoruz. Mücadelemizi beğenmeyen işçi arkadaşımız iş kolumuzda
olan başka sendikaya gidebilir, ama işkolları değiştirilince hiç tanımadıkları
sendikalara zorla mahkûm edilecekler.
Biz bu duruma karşı çıkıyoruz” dedi.
“İşçiler Hangi Sendikada, Hangi
İş Kolunda Olursa Olsun, Toplu
Sözleşme Hakları ve Kadroları
Bakidir”
Bir kısım odakların taşeron işçilerin kadro almasından rahatsız olduğunu ve kazanımları yok etmeye çalıştığını belirten
Arslan, “Bunların oyunlarını bozmak
için dayanışma içerisinde olmamız gerekiyor. O yüzden arkadaşlarımız HAKİŞ bünyesinde kalsın, sözleşmelerini
biz yapalım istiyoruz. Ama birileri bunu
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başka türlü hesaba dönüştürmeye çalışıyor. Şartlar ne olursa olsun mücadelemizi sürdüreceğiz. 1 Kasım’dan sonra
tabloya bakacağız ve yeni bir durum değerlendirmesi yapacağız. İşçiler hangi
sendikada örgütlü olursa olsun, hangi
iş kolunda tescil edilir edilirse edilsin,
toplu iş sözleşme hakları ve kadroları
bakidir. Bir tane üyemiz için günlerce
mücadele ettik. Şimdi bir tane üyemizin
gitmesine gönlümüz razı değil” dedi.
Genel Başkan Vekilimiz Öz, KHK’lı
emekçileri, geçmişte taşeron işçiliğiyle
mücadeleye katkı vermeyen sendikalara karşı uyardı. Genel Kurul’da konuşan HAK-İŞ Genel Başkan Vekili ve
HİZMET-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Av.
Hüseyin Öz, KHK’lı emekçileri, geçmişte taşeron işçiliğiyle mücadeleye katkı
vermeyen sendikalara karşı uyardı.
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HAK-İŞ ve HİZMET-İŞ’in taşeron işçilerinin geleceğini kamuda inşa etmek için
17 yıl mücadele verdiğimizi belirten Öz,
“Dün taşeron işçisi olarak tanımlanan
KHK’lı emekçilerin hayatına dokunmak
için mücadele ettik. Onların hayatını
güzelleştirmek ve onların geleceğini kamuda inşa etmek için çalıştık ve bunu
başardık” dedi.
Dün mücadelede yer almayanların bugün çeşitli oyunlar, manipülasyonlar ve
yalanlarla üye kapma yarışına girdiğine
dikkat çeken Öz, “Bugün ortalıkta dolaşıp eksiklikler olduğunu söyleyenlere
itibar etmeyiniz. Biz Çalışma Bakanlığında gecelere kadar sizler için mücadele
ederken, onlar yataklarında uyuyordu.
Biz işyerlerinde gece-gündüz demeden
mücadele ederken, onlar sahillerde keyif çatıyordu. Biz işçi arkadaşlarımızın
geleceği için mücadele ettik. 8 Martlarda, 1 Mayıslarda, kongrelerimizde
ve her platformda kadro mücadelemizi
devam ettirdik ve aldık” ifadelerini kullandı.
Öz: “Kamuda çalışan KHK’lı
Emekçilerin Taleplerini Masaya
Getireceğiz”
KHK’lı emekçilerin toplu iş sözleşmesi
için öngörülen geçiş döneminin belediye şirketlerinde çalışanlar için 1 Temmuz 2020’de tamamlandığını, kamuda
çalışanlar için ise 1 Kasım’da tamamlanacağını belirten Öz, “1 Kasım’dan
sonra yetki tespitleri çıkacak. Kamuda
çalışan arkadaşlarımız için masaya oturacağız. Arkadaşlarımızın beklentilerini,
taleplerini masaya getireceğiz” dedi.
Azerbaycan’ın Ermenistan’ın saldırılarına karşı Karabağ’ı savunmasında kardeş

ülkemiz Azerbaycan’ın yanında olduğumuzu dile getirdi.
“Azerbaycanlı Kardeşlerimizin
Yanındayız”
Öz, “Ermenistan yaklaşık 30 yıl önce
Azerbaycan’a Karabağ’ı işgal etti ve
orada on binlerce Azeri kardeşimizi
katletti. 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. Türkiye 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 olmaktır. İnşallah Karabağ işgalden kurtulacaktır” diye konuştu.
“Kıbrıs Bizim İçin Tarihi Öneme
Sahip”
Kıbrıs’ın 450 yıl Osmanlı Devleti hi-
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mayesinde bulunduğunu hatırlatan
Öz, “Kıbrıs bizim bir parçamızdır. KKTC
toprakları bizim için önemlidir. Türkiye
Cumhuriyeti’nin savunmasının bir parçasıdır. Batılılar, Türkiye’yi güneyinde
Akdeniz’de var olan doğalgaz kaynaklarından mahrum etmek için her türlü
müdahaleyi yapıyor. Biz de Libya’da Suriye’de ve Kıbrıs’ta büyük bir dirayetle
geleceğimizin mücadelesini veriyoruz”
dedi. Öz, İstanbul 7 No’lu Şubemizin
genel kurulunun hayırlara vesile olması
temennisinde bulundu.
İstanbul 7 No’lu Şube Başkanımız Nizamettin Yurul ve Genel Merkez Kadın Komite Başkanımız Hatice Ayhan da kısa
birer konuşma gerçekleştirerek, genel
kurulun hayırlara vesile olması temennisinde bulundular.
Şube Başkanlığına Nizamettin Yurul
Seçildi
Genel Kurulda yapılan seçim sonucunda İstanbul 7 No’lu Şube Başkanlığımıza Nizamettin Yurul seçilirken, yönetim
kurulu üyeliklerine ise Hasan Hüseyin
Şentürk, Şuayip Sarmusak, Adnan Akdemir ve Metin Berçin seçildi.
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İSTANBUL 12 NO’LU ŞUBEMİZİN
1. OLAĞAN GENEL KURULU GERÇEKLEŞTİRİLDİ
Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 17 Ekim 2020 tarihinde İstanbul 12 No’lu
Şubemizin 1. Olağan Genel Kurulu’na video konferans yöntemiyle katıldı.
Arslan,”İstanbul’u daha yaşanabilir şehir yapmak için İSTAÇ A.Ş.’nin ne kadar önemli
olduğunu biliyoruz. Bu sebeple İSTAÇ A.Ş. çalışanlarıyla ilk defa toplu iş sözleşmesi
yapılması bizim için olduğu kadar İstanbul için de tarihi öneme sahiptir" dedi.

Genel Başkanımız Mahmut Arslan’ın
video konferans yöntemiyle katıldığı
genel kurula, HAK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı ve Genel Başkan Vekilimiz Av.
Hüseyin Öz, Genel Başkan Yardımcılarımız Halil Özdemir, Mehmet Keskin, Genel Sekreterimiz Remzi Karataş, İSYÖN
A.Ş. İnsan Kaynakları Müdürü Abdullah
Arpa, İstanbul 2 No’lu İETT Şube Başkanımız Ahmet Günce, İstanbul 5 No’lu
Şube Başkanımız ve HAK-İŞ İstanbul

İl Başkanı Mustafa Şişman, İstanbul 7
No’lu Şube Başkanımız Nizamettin Yurul, İstanbul 9 No’lu Şube Başkanımız
Emrullah Aslan, İstanbul 10 No’lu Şube
Başkanımız Ahmet Şimşek, İstanbul 11
No’lu Şube Başkanımız Ahmet Göktürk,
Genel Merkez Kadın Komite Başkanımız
Hatice Ayhan, HAK-İŞ Konfederasyonumuz üyesi sendikaların İstanbul il başkanları, iş yeri sendika temsilcilerimiz,
sivil toplum örgütlerinin temsilcileri ve
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basın mensupları katıldı. İstanbul 12
No’lu Şubemizin 1. Olağan Genel Kurulu, Genel Başkan Yardımcımız Mehmet Keskin’in Divan Başkanlığında gerçekleştirildi. Divan Başkanı olarak kısa
bir konuşma gerçekleştiren Eğitim ve
Sosyal İşlerden Sorumlu Genel Başkan
Yardımcımız Mehmet Keskin, “31 Mart
Yerel seçimlerden sonra ülkemizde her
yerinde zorluklarla karşılaştık. Ancak
işçilerimizin örgütlenme döneminde
gösterdiği iradeyle birlikte bu sıkıntıları
aştık, aşamaya devam edeceğiz. Sizleri
cesaretiniz ve iradenizden ötürü kutluyorum. Burada işçilerimizin 26 yıldır
sendikalı olmasını engelleyen bir süreci
birlikte geride bıraktık. Toplu iş sözleşmelerinizi gerçekleştirdik, şimdide 12
No’lu Şubemizin Genel Kurulunu gerçekleştirerek bu süreci tamamlıyoruz.
Allah birliğinizi ve birliğimizi daim etsin” şeklinde konuştu.
Genel Başkanımız Video Konferans ile
Genel Kurula Bağlandı
Genel Başkanımız Mahmut Arslan İstanbul 12 No’lu Şubemizin genel ku-
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ruluna video konferans ile katılarak,
“İstanbul’da HAK-İŞ ve HİZMET-İŞ bitti
dedikleri anda işçilerimizle yaptığımız
büyük dayanışma sayesinde daha güçlü
döndük. 31 Mart yerel seçimlerinden
sonra yaşadığımız önemli gelişmeleri
doğru analiz ederek sendikamıza İstanbul’da yeni bir gelecek hazırlıyoruz.
Yeni açılan şubelerimizdeki arkadaşlarımız bu mücadelemizi daha da güçlendirecekleridir” dedi.
“Hak-İş ve Hizmet-İş’in Değerleri,
İlkeleri ve Hedefleri Esastır”
Geçtiğimiz günlerde vefat eden İSTAÇ
A.Ş. Genel Müdürü Mustafa Canlı’ya
Allah’tan rahmet dileyen Arslan, “İSTAÇ A.Ş. 4 bin 200 üyemizin bulunduğu
önemli bir iş yeri. Bu iş yerinde faaliyet
gösterecek İstanbul 12 No’lu Şubemiz
için yeni seçilecek arkadaşlarımıza birkaç hatırlatmada bulunmak istiyorum.
HAK-İŞ ve HİZMET-İŞ’in değerleri, ilkeleri ve hedefleri esastır. Elbette ki demokrasinin gereği seçim yarış olacak. Ancak
asla ve asla bu yarışı HAK-İŞ’in ilkelerine aykırı yapamayız. Bu yarışı demokratik ve aynı zamanda HAK-İŞ ahlakına
uygun yapmak zorundayız. HAK-İŞ ve
HİZMET-İŞ için kişilerin bir önemi yoktur. Genel Başkan da dahil hiçbir kimse
HAK-İŞ’in değerlerinin önünde değildir.
Bizim görüşümüzde kongrelerde kazanmak ve kaybetmek yoktur, sendikamızın
kongrelerde daha güçlenmesi vardır. Bu
sebeple sendikamızın kongreleri sadece
seçimden ibaret değildir, sendikamızın
kongreleri sendikamıza daha yakından
tanıma, sorunlarımıza ortaya koyma ve
taleplerimizi ortaya koymaktır” şeklinde
konuştu.

İstanbul’da Daha Güçlü Bir Sendikal
Anlayışı Beraber İnşa Edeceğiz
İSTAÇ A.Ş.’de örgütlenmenin yıllar süren mücadeleler sonucu elde edildiğini
belirten Arslan,” İstanbul’u daha yaşanabilir şehir yapmak için İSTAÇ A.Ş.’nin
ne kadar önemli olduğunu biliyoruz.
Bu sebeple İSTAÇ A.Ş. çalışanlarıyla ilk
defa toplu iş sözleşmesi yapılması bizim için olduğu kadar İstanbul içinde
tarihi öneme sahiptir. İstanbul’da daha
güçlü bir sendika anlayışı hep beraber
inşa edeceğiz. Bunun ilk mücadelesini,
31 Mart’tan sonra yaşadıklarımıza karşı
ortaya koyduğumuz büyük ve onurlu direnişimizle başlattık. Karşımıza kim geldiyse, HAK-İŞ’in ve HİZMET-İŞ’in soylu
ve onurlu direnişi ile karşılaştı. İETT başta olmak üzere, İstanbul Büyükşehirde
ve iştiraklerinde şanlı direnişimiz sonuç
vermiş, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler
Bakanlığı tarafından İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve iştiraklerinde toplu iş
sözleşmesi yapma yetkisi sendikamıza
verilmiştir. Ancak örgütlenme sürecinde
eğer HİZMET-İŞ çoğunluğu alırsa itiraz
etmeyeceğiz diyenler bugün, apar topar yargıya giderek tespitimize itiraz etmişlerdir. Bu işçilerin ekmeğini çalmak
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demektir, toplu iş sözleşmelerinin geciktirilmesi demektir. İstanbullu emekçiler bunun hesabını soracaktır ancak bu
sözde sendikacılara yargı önünde de en
iyi cevap sendikamız tarafından da verilecektir” dedi.
“Ülkemizin Sendikal Geleceğini ve
Onurunu Kurtarmak İçin İşçilerimizle
Birlikte Direndik”
30 bine üyemizin sendikamızdan baskı, tehdit ve sürgünlerle koparıldığını
hatırlatan Arslan, “450 gündür Antalya
grevimiz devam ediyor. 450 gündür sesimizi duymayanları kınıyorum. Antalya
Büyükşehir’de akülü sandalye ile işine
giden engelli kardeşimizi 60 km sürgün
eden bir zihniyetle karşı karşıyayız. Bu
nasıl vicdandır? 31 Mart seçimlerinden
önce üyelerimize yönelik olumsuzlukları
sadece Antalya’da değil, Türkiye’nin her
yerinde yaşadık. İşten çıkarılan arkadaş-
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larımız için Bolu’dan Ankara’ya tarihi bir
yürüyüş gerçekleştirdik. İstanbul’da 7
aya yakın devam eden mücadelemiz de
işten çıkarılan arkadaşlarımız için direndik. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde
işten çıkartılan işçilerimiz için tek ses
etmeyenlere inat, ülkemizin sendikal
geleceğini ve onurunu kurtarmak için
işçilerimizle birlikte direndik. Biz her zaman barıştan, uzlaşmadan yanayız. Direnişimiz ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun uzlaşmacı tavrı sayesinde uzlaşma sağlanmış
işçilerimiz işlerine dönmüştür” dedi.
“Yeni Bir Dünyanın İnşası İçin
Mücadele Ediyoruz”
HAK-İŞ’in klasik sendikacılık yapmadığını belirten Arslan, “Sendikacıyız, sendikacılık yapıyoruz ama aynı zamanda
yeni bir dünyanın inşası için de mücadele ediyoruz.
Buna inandığımız için bu sendikada
konfederasyondayız. Bu değerlere sahip
olduğumuz için buradayız. Bu değerlerin mücadelesini yapıyoruz. HAK-İŞ’i ve
sendikamızı sadece aidat alan, sözleşme yapan, sendikal literatürün gereklerini yapan sıradan bir sendika olarak
görmeyin. Bir medeniyet mücadelesi
yaptığımızı, tarihsel olarak değerler
mücadelesi yaptığımızı unutmayın. Biz
bunun için sendikacılık yapıyoruz. Türkiye’nin gücü derken HAK-İŞ’in gücünden bahsediyoruz. Türkiye’nin imkanları
derken HAK-İŞ’in imkanlarından bahsediyoruz. Bunu yapmaya çalışıyoruz.
HAK-İŞ olarak bunu başarmak için mücadele ediyoruz” dedi.
Öz: “Yıllar Süren Mücadelemizi
Zaferle Sonuçlandırdık”

“Hedefimiz, Arkadaşlarımızın
Sorunlarının Çözülmesi, En İyi Ücret
ve Sosyal Hakları Almaktı”
Genel Başkan Vekilimiz Av. Hüseyin Öz
konuşmasında şunları kaydetti: “Örgütlenme çalışmalarımıza 2019 yılında
başladık. Yine aynı yıl içerisinde sizlerin
toplu iş sözleşmesi sürecinin başlayacağı dönemde İstanbul seçimleri iptal
edildi. İptal nedeniyle özellikle masada
bir muhatap bulamadığımız için toplu
iş sözleşmesi sürecini işletemedik. Bu
zaman kaybı meydana getirdi. İstanbul’un seçimleri tamamlandıktan sonra, ağustos ve eylül ayları içerisinde ilk
defa karşılıklı olarak İ.B.B. yönetimiyle
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” diye konuştu.

yerlerinizde kendiniz sandığa gittiniz ve
burada bulanan yüzü aşan delege arkadaşımızı üyelerimiz kendi iradeleriyle
seçti. Bu gerçekten çok kıymetli. Bugün
ise arkadaşlarımızın sorunlarını dinleyecek, onların sorunlarıyla hemhal olacak
ve sorunların çözümü için mücadele
edecek olan şube yönetimimizi seçeceğiz. Önümüzdeki süreç içerisinde üyelerimizle geleceğimiz için ortak mücadele
edeceğiz” dedi.
Özdemir: “Ayrıştırmaya Değil, Herkesi
Birleştirmeye Geldik”

Aldıklarımızın Üstüne Yeni Haklar
Koyarak İlerleyeceğiz

İstanbul 12 No’lu Şubemizin Genel Kurulunda kısa bir konuşma yapan Teşkilatlanmadan Sorumlu Genel Başkan
Yardımcımız Halil Özdemir ise, “Yeni
bir süreçten geçiyoruz. Biz buraya ayrıştırmaya değil, herkesi birleştirmeye
geldik. İş yerlerinizde ilk defa toplu iş
sözleşmelerini gerçekleştirdik. Eksikleri
var bunları biliyoruz ancak hep birlikte
bu eksiklerin giderilmesi için mücadele
edeceğiz. Katılımlarınızdan ötürü teşekkür ediyor, genel kurulumuzun hayırlara vesile olmasını diliyorum” şeklinde
konuştu. Genel Merkez Kadın Komite
Başkanımız Hatice Ayhan da kadınların
çalışma hayatındaki yeri hakkında kısa
konuşma gerçekleştirerek, İstanbul 12
No’lu Şubemizin Genel Kurulun hayırlara vesile olması temennisinde bulundu.

İstanbul’da hiçbir şeyin eskisi gibi olmadığını belirten Öz, “Yeni sözleşme
döneminde aldıklarımızın üstüne yeni
haklar koyarak ilerleyeceğiz. Bundan
sonra yeni bir dönem başlıyor. İstanbul
12 No’lu Şubemizin delege seçimlerini
demokratik bir süreçle tamamladık. İş-

Genel Kurulda yapılan seçim sonucunda
İstanbul 12 No’lu Şube Başkanlığımıza
Ramazan Aygün, yönetim kurulu üyeliklerine ise İdris İnci, Yücel Demirtaş ve
Ferhat İşçi seçildi.

Genel Başkanımız Mahmut Arslan sonrası genel kurula hitap eden HAK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı ve Genel Başkan
Vekilimiz Av. Hüseyin Öz, “İSTAÇ şirketimiz çok özel bir yere sahip. 1990’lı
yıllarda İstanbul’da meydana gelen çöp
dağlarından sonra İSTAÇ A.Ş. çalışanlarının sendikalı olmasına yönetimler müsaade etmediler.
Ancak 2019 yılında yıllar süren mücadelemizi zaferle sonuçlandırdık” diye
konuştu.
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İSTANBUL 5 NO’LU ŞUBEMİZİN
4. OLAĞAN GENEL KURULU GERÇEKLEŞTİRİLDİ
Genel Başkanımız Mahmut Arslan, İstanbul 5 No’lu Şubemizin 4. Olağan Genel
Kurulu’nda konuştu. HAK-İŞ ve HİZMET-İŞ’in İstanbul’da on binlerce üyesiyle etkin
ve en güçlü oluğunu vurgulayan Arslan, “HİZMET-İŞ Sendikamızın İstanbul’da 12
şubesiyle hizmet verdiğine dikkat çekti.
gün, Genel Merkezimiz Kadın Komite
Başkanı Hatice Ayhan, HAK-İŞ Konfederasyonumuz üyesi sendikaların İstanbul
il başkanları, iş yeri sendika temsilcilerimiz, sivil toplum örgütlerinin temsilcileri ve basın mensupları katıldı.

18 Ekim 2020 tarihinde Genel Başkan
Yardımcımız Celal Yıldız’ın Divan Başkanlığında gerçekleştirilen Genel Kurula, Genel Başkanımız Mahmut Arslan
video konferans yöntemiyle katılırken,
HAK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı ve HİZMET-İŞ Genel Başkan Vekili Av. Hüseyin
Öz, Şile Belediye Başkanı İlhan Ocaklı,
Üsküdar Belediye Başkan Yardımcısı
Mete Yapıcı, Sultanbeyli Belediye Başkan Yardımcısı Faruk Lafcı, Genel Başkan
Yardımcılarımız Halil Özdemir, Celal Yıldız, Mehmet Keskin, Genel Sekreterimiz

Remzi Karataş, İstanbul 1 No’lu Şube
Başkanımız Mustafa Canpolat, İstanbul
3 No’lu İETT Şube Başkanımız Mustafa
İluk, İstanbul 5 No’lu Şube Başkanımız
ve HAK-İŞ İstanbul İl Başkanı Mustafa
Şişman, İstanbul 7 No’lu Şube Başkanımız Nizamettin Yurul, İstanbul 8 No’lu
Şube Başkanımız Taner Duran, İstanbul
9 No’lu Şube Başkanımız Emrullah Aslan, İstanbul 10 No’lu Şube Başkanımız
Ahmet Şimşek, İstanbul 11 No’lu Şube
Başkanımız Ahmet Göktürk, İstanbul 12
No’lu Şube Başkanımız Ramadan Ay-

Divan Başkanı olarak kısa bir konuşma
gerçekleştiren Mali İşlerden Sorumlu
Genel Başkan Yardımcımız Celal Yıldız,
“İstanbul 5 No’lu şubemiz önemli, büyük bir şubemiz. HAK-İŞ ve HİZMET-İŞ’in
vermiş olduğu taşeron mücadelesi
neticesinde belediyelerde ve kamuda
çalışan bir milyona yakın arkadaşımız
kadrolu oldu. Bu olay kölelik siteminin
devre dışı kalmasıydı. Bu mücadeleyi hep birlikte başardık. Bundan sonra
vereceğimiz yeni mücadelelerle de kazançlı bir sürece başlayacağız. Genel
Kurulumuzun hayırlara vesile olmasını
diliyor, hepinize katılımlarınızdan ötürü
teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.
Genel Başkanımız Mahmut Arslan, genel kurulu video konferans ile bağlanarak bir konuşma gerçekleştirdi.
HAK-İŞ ve HİZMET-İŞ’in İstanbul’da on
binlerce üyesiyle etkin ve en güçlü oluğunu vurgulayan Arslan, “HİZMET-İŞ
Sendikamızın İstanbul’da 12 şubesiyle
hizmet verdiğine dikkat çekti.
Arslan: “Üyelerimizin Rızaları
Dışında Başka Sendikalara Üyeliğe
Zorlanmasına Rıza Gösteremeyiz”
696 sayılı KHK’nın çerçevesi oluşturulurken 6356 sayılı kanuna son dakikada
eklenen geçici 7. madde ve bunun 3.
fıkrasıyla ilgili bilgilendirilmediklerini
söyledi. Arslan, “Kararname çıktıktan
sonra gördük ki; HAK-İŞ ve bağlı sendi-
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kalarımızdan rövanş alırcasına bir son
dakika düzenlemesi getirilmiş. İki yıldır
bu düzenlemenin anayasaya ve evrensel haklara aykırı olduğunu hatırlatıyor
ve bu yanlıştan dönülmesini istiyoruz.
Üyelerimizin rızası dışında işçilerimizin
başka sendikalara üye yapılmaya zorlanmasına asla rıza gösteremeyiz” dedi.
“1 Kasım İtibarıyla Düzenlemenin
Değiştirilmesini İstiyoruz”
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı
bir görüşme gerçekleştirdiklerini ve işçileri rızaları dışında üyeliğe zorlayan düzenlemeden vazgeçilmesini talep ettiklerini kaydeden Arslan, Bakanın HAK-İŞ
üyelerinin asla başka sendikalara gitmeyeceği yönünde görüş bildirdiğini söyledi. Arslan, “Eğer böyle olacaksa biz buna
göre tutumumuzu gözden geçiririz. Yok
eğer bakanlıktaki bir kısım bürokratlar,
sayın Bakanı yanıltacak şekilde sayıları
altüst ederek önüne koyuyorlarsa, buna
karşı da mücadele edeceğiz” ifadelerini
kullandı.
“Türkiye IMF’nin, Dünya Bankası’nın
Kendine Biçtiği Rolü Taşeron
Emekçilerine Kadro Vererek
Reddetmiştir”
Taşeron mücadelesini hiçbir beklenti olmadan yürüttüklerini ifade eden Arslan,
“Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde
1 milyona yakın arkadaşımızı sendika,

kadro ve toplu iş
sözleşmesi düzenine dahil ettik. Kadro verilmeden önce
3 konfederasyona
ve bağımsız sendikalara üye kadrolu
kamu çalışanı 180
bindi. Bugün bu
sayı 5 katı üzerinde. Türkiye IMF’nin,
Dünya Bankası’nın
ve liberal anlayışı destekleyen dalganın
kendine biçtiği rolü reddetmiştir. Bu reformun mimari Recep Tayyip Erdoğan’a
bir kez daha teşekkür ediyoruz” dedi.
Ermenistan’ın Azerbaycan sivil yerleşim yerlerine yönelik düzenlediği hain
saldırıyı kınayan Arslan, “Umuyoruz ki
Azerbaycan’ın işgal edilmiş toprakları bir
an evvel işgalden kurtulur. Azerbaycan
güçlü bir devlet olarak Kafkaslar’da geleceğini güvence altına almış olur” dedi.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı seçiminin tarihi bir dönüm
noktası olduğunu belirten Arslan, seçimin, Türkiye Cumhuriyeti ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti için dayanışmamızın ve kardeşliğimizin pekiştiği yeni bir
döneme vesile olması temennisinde
bulundu.
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Öz: “Hedefimiz, İş Kolumuzdaki
Emekçilerin Tamamına Yakınını Temsil
Etmektir”
HAK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı ve Genel Başkan Vekilimiz Av. Hüseyin Öz,
“Örgütlü olduğumuz iş kolumuzda 1
milyondan fazla çalışan arkadaşlarımız
var. Bunların içerisinde sendikalılık oranı
yüzde 45 civarıdır. Bu sayı bizim için kabul edilemez. Hedefimiz, iş kolumuzda
çalışan işçilerimizin tamamına yakınını
temsil etmek olmalıdır” dedi.
“Gayretimiz, Ücretler ve Sosyal
Haklarda Düzeltme Yapılmasıdır”
Belediyeler ve kamuda çalışan işçiler
için uzun süren bir mücadele gerçekleştirdiklerini belirten Öz, belediye şirketlerinde çalışanlar için geçiş döneminin
1 Temmuz itibarıyla tamamlandığını
hatırlatarak, kamuda çalışan içinse 1 Kasım’da tamamlanacağını söyledi.
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Öz, “1 Kasım’dan itibaren kamuda çalışan işçi arkadaşlarımız için masaya oturacağız, beklentilerini karşılamak adına
çalışmalar yürüteceğiz. Beklentimiz ve
gayretlerimiz, ücretlerde ve sosyal haklarda düzeltme yapılmasıdır” dedi.
“Emekçilerimize Sahip Çıkıyoruz”
HAK-İŞ ve HİZMET-İŞ Sendikamızın taşeron emekçilerine kadro alabilmek için
zorlu bir mücadele yürüttüğünü kaydeden Öz, şunları söyledi: “Mücadelemize
destek vermeyen sözde bir kısım sendikacılar son zamanda ortaya çıkmaya
başladılar. Asıl iş-yardımcı iş konusunda
kafa karıştırarak üyelerimizi sendikalarına üye yapmaya çalışıyorlar. Her yerde
ifade ettiğimiz gibi yine burada da ifade
ediyoruz: kadro süreci tamamlandıktan
sonra iş kolunun artık bir önemi yoktur. Belediyelerimizin ve kamunun bünyesinde çalışan her arkadaşımız birim
farkı gözetmeksizin aynı hakka sahiptir.
Kamuda çalışan her bir kadrolu işçimiz
çerçeve sözleşmesi ile aynı hakkı alacak.
Bizim karşı duruşumuz, bazı sendikaların
emek vermeden, bizim bugüne kadar
büyük bir gayretle sendikalarımızın üyesi yaptığımız, hak ve hukuklarını takip
ettiğimiz arkadaşlarımızın üyeliklerine
sahip olmak adına gecekondu kurmaya
çalışmasıdır. Buna asla izin vermeyiz. Biz
kimsenin üyelerine talip değiliz, sadece
emeğimize ve emekçilerimize sahip çıkıyoruz.”
Pandemi nedeniyle ülke olarak zor
günlerden geçtiğimizi ifade eden Öz,
sözlerini şöyle tamamladı: "Pandemi
ülkemizin kaynaklarını olumsuz etkiledi.
Ama her şeye rağmen, bizler layıkıyla
hizmet etmekle mükellefiz. Bir taraftan

hizmetimizi layıkıyla yaparken diğer taraftan da üyelerimizin hak ve hukukunu
geliştirmek ve düzeltmek için mücadele
edeceğiz.”
Özdemir: “HİZMET-İŞ Kavga Eden Ama
Hiçbir Hak Alamayan Sendikal Anlayışı
Değiştirmiştir”
İstanbul 5 No’lu Şubemiz 4. Olağan
Kurulu’nda konuşan Teşkilatlanmadan
Sorumlu Genel Başkan Yardımcımız
Halil Özdemir ise, “10 bin üyesi bulunan İstanbul 5 No’lu Şubemizin genel
kurulunu birlik ve beraberlik için icra
edilmesinden dolayı sizleri tebrik ediyorum. HİZMET-İŞ 1979 yılında önce insan, önce emek sloganı ile kurulmuştur.
Kurulduğu günden itibaren sendikamız
HİZMET-İŞ asla kavgacı bir tutum sergilememiştir. Fakat her zaman işçinin ve
emekçinin alın teri için sonuna kadar
mücadele etmiştir" şeklinde konuştu.
Keskin: “Belediye Çalışanlarımıza
Teşekkür Ediyoruz”
Pandemi döneminde halkımızın sağlığı
için mücadele eden tüm çalışanlara teşekkür eden Eğitim ve Sosyal İşlerden
Sorumlu Genel Başkan Yardımcımız
Mehmet Keskin, “Sağlık çalışanlarımız

kadar bu dönemin en hasarla atlatılması
için emek sarf eden Belediye çalışanlarımıza teşekkür ediyoruz. Gece gündüz
demeden, mesai saati gözetmeksizin
halkımızın sağlığı için ter döken arkadaşlarımıza bazı belediye başkanlarımızın
maddi destekler verdiğini biliyoruz. Belediye çalışanlarımıza verilen bu maddi
desteklerin diğer belediyelere de örnek
olmasını diliyoruz. Genel Kurulumuzun
hayırlara vesile olmasını diliyorum” şeklinde konuştu.
Ayhan: “Kadın Üyelerimiz Zamanla
Sendikal Faaliyetlerde Daha
Belirleyici Karar Aktörleri Durumuna
Geleceklerdir”
HİZMET-İŞ Sendikası olarak kadın emekçilerin iş yaşamında olmasını önemsediklerini belirten Kadın Komite Başkanımız Hatice Ayhan ise, “HİZMET-İŞ
olarak, kadınlarımızın toplumsal hayattaki ve endüstriyel ilişkiler içerisindeki
rol ve statülerini yükseltmeye yönelik
toplantı, eğitim, çalıştay, kampanya gibi
organizasyonlar yapıyor; kadın odaklı,
sonuç almaya dönük faaliyetler gerçekleştiriyoruz.” dedi. Genel Disiplin Kurulu
Üyemiz Nevin Er de kısa konuşma gerçekleştirerek, İstanbul 5 No’lu Şubemizin Genel Kurulun hayırlara vesile olması
temennisinde bulundu.
Şube Başkanlığına Yeniden Mustafa
Şişman Seçildi
Genel Kurulda yapılan seçim sonucunda İstanbul 5 No’lu Şube Başkanlığımıza
Mustafa Şişman, yönetim kurulu üyeliklerine ise Muhammed Çelik, Fatih Kardaş, Recep Çebi ve Nevin Er seçildi.
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AKSARAY ŞUBEMİZİN 8. OLAĞAN GENEL KURULU
GERÇEKLEŞTİRİLDİ
Aksaray Şubemizin 8. Olağan Genel Kurulu, 24 Ekim 2020 tarihinde gerçekleştirildi.
Arslan, “1994 yılında Aksaray’da olan sıkıntıları biliyorduk ve bu sorunları çözmek
için mücadeleye başladık. Uzun, yorucu bir mücadele sonrasında sendikamız
Aksaray’da yetki aldı. Emekçilerin sorunlarını çözdük” dedi.

Genel Başkan Yardımcımız Halil Özdemir’in divan başkanlığında gerçekleştirilen Genel Kurula, Genel Başkanımız
Mahmut Arslan video konferans yöntemiyle katılırken, HAK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı ve Genel Başkan Vekili
Av. Hüseyin Öz, Genel Sekreterimiz
Remzi Karataş, Kayseri Şube Başkanımız Serhat Çelik, Ankara 2 No’lu Şube
Başkanımız Recep Dere, Ankara 7 No’lu
Şube Başkanımız Mustafa Genç, Konya
Şube Başkanımız Vacit Sır, Kırşehir İl
Başkanımız Hızır Gürler, Kadın Komite
Başkanımız Hatice Ayhan, Aksaray Şubemizin Kurucu Üyelerinden Sevgi Ozkay, Genel Merkezimiz Kadın Komitesi

Başkan Yardımcımız Esma Hatun Taşpınar, HAK-İŞ’e bağlı sendikaların Aksaray
İl Başkanları, sivil toplum kuruluşlarının
Aksaray temsilcileri, delegelerimiz ve
basın mensupları katıldı.
Arslan, Video Konferans İle Aksaray
Şubemizin 8. Genel Kuruluna
Bağlandı
Genel Kurula, Genel Başkanımız Mahmut Arslan video konferans ile katılarak, “Aksaray’daki mücadelemiz 27 yıl
öncesinden ta 1981 yılına kadar uzanıyor, o mücadelede zaman zaman yetki
alıp sözleşme yapamasak da Aksaray ile
bağlantımız diyalogumuz diyaloğumuz
hep devam etti” dedi.
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Geçmiş yıllarda Aksaray’da emekçilerin
iradelerinin yok sayıldığını kaydeden
Arslan, “1994 yılında Aksaray’da olan
sıkıntıları biliyorduk ve bu sorunları çözmek için mücadeleye başladık. Uzun,
yorucu bir mücadele sonrasında sendikamız Aksaray’da yetki aldı. Emekçilerin
sorunlarını çözdük” dedi.
HAK-İŞ VE HİZMET-İŞ Vefa Örneğidir
22 Ekim’de HAK-İŞ’in 45. yılını kutladıklarını hatırlatan Arslan, “45. yıldönümümüze Kurucu Genel Başkanımız
Mustafa Taşçı ile uzun yıllar Konfederasyonumuzda Genel Başkanlık yapmış
Salim Uslu katılarak bizleri onurlandırdılar. Eski Genel Başkanlarımız HAKİŞ’in vefasına dikkat çektiler. HAK-İŞ ve
HİZMET-İŞ’in en büyük özelliği vefalı
olmasıdır, bunu unutmayacağız, dünde
kalmayacağız, ama dünü de unutmayacağız. Dün emek verenlerin, mücadeleyi başlatarak zorluklara karşı direnenlerin çabalarını unutmamalıyız. Bugün
burada Aksaray Şubemizin kurucu üyelerini ve önceki dönem şube başkanlarını görüyorum. Aksaray Şubemizin son
şube başkanı Nedim Deniz’i aramızdan
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görmekten ayrıca mutluluk duydum.
Bugün burada bu kongreyi yapabiliyorsak Nedim Deniz ve ekibinin büyük bir
katkısı var” diye konuştu.
Yeni Bir Sendikal Anlayışı İnşa Etmeye
Çalışıyoruz
Türkiye’nin gücünün HAK-İŞ’in gücü,
HAK-İŞ’in gücünün Türkiye’nin gücü
olduğunu vurgulayan Arslan, “HAKİŞ’in büyümesini Türkiye’nin büyümesi
olarak görüyoruz. Çünkü biz milletin
ta kendisiyiz. Bir yönüyle yerli ve milli,
öbür yönüyle evrensel bir sendikal yaklaşımla yeni bir sendikal anlayışı HAK-İŞ
bünyesinde gerçekleştirmeye çalışıyoruz” diye konuştu.
Devletimiz, Hükümetimiz ve
Milletimizin Yanındayız
Ülkemiz hassas bir dönemden geçtiğine dikkat çeken Arslan, şöyle konuştu:
“Uluslararası baskılara ve teröre karşı
mücadele eden devletimizin yanındayız,
destek veriyoruz” dedi.

Kadro Mücadelesinin Mimarı Biz,
Kazananı Emekçilerdir
696 sayılı KHK ile kadro alan işçilerin
mücadelesinde HAK-İŞ ve HİZMET-İŞ’in
en ön safta yer aldığını belirten Genel
Başkan Vekilimiz Öz, “Taşeron işçilerimiz, Genel Başkanımızın liderliğinde
başlattığımız ‘Sendika Seni Korur’, ‘Hakkın Bize Emanet’ kampanyasıyla başlattığımız örgütlenme çalışmasıyla ilk defa
sendikalı oldular. Akabinde, taşeron işçilerimiz için ilk defa toplu iş sözleşmeleri
imzaladık. Takip eden dönemlerde kadro meselesini hükümet ile yürüttük ve
Aralık 2017’de eksiklerine rağmen taşeron emekçisi kardeşlerimizi kadrolarına
kavuşturduk” dedi.
Emekçilerin Hak ve Hukukunu
Korumak İçin Mücadelemize Devam
Edeceğiz
1 Kasım itibariyle yürürlüğe girmesi
beklenen düzenlemeye HAK-İŞ ve HİZMET-İŞ olarak itiraz ettiğimizi belirten
Öz, şöyle konuştu: “Konfederasyonumuz üyesi 88 bin arkadaşımız, kanun
zoruyla başka konfederasyonların sendikalarına üye yapılma isteniyor. Bu düzenlemeye ilk andan itibaren karşı çıktık. Karşı çıkmaya devam ediyoruz. Asıl
iş kolu-yardımcı iş kolu yalanı üzerinden
üyelerimizi sendikalarına geçirmeye ça-
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lışanlara asla fırsat vermeyeceğiz. Taşeron işçiler için mücadele ateşini ilk yaktığımızda emekçilerimizin dünü, bugünü
ve yarını için mücadele ettik. Bugün de
aynı noktayız. Taşeronla mücadelede
emekçilerin yanında olmayanlar, bugün
klavye başında algı oluşturmaya çalışıyor. Bunlara asla boyun eğmeyeceğiz.
Üyemiz emekçilerin hak ve hukukunu
korumak için mücadelemize devam
edeceğiz.”
Özdemir: “Ayrıştırmaya Değil, Herkesi
Birleştirmeye Geldik”
Aksaray Şubemizin 8. Olağan Genel
Kurulunda kısa bir konuşma yapan Teşkilatlanmadan Sorumlu Genel Başkan
Yardımcımız Halil Özdemir ise, “Yeni bir
süreçten geçiyoruz. Biz buraya ayrıştırmaya değil, herkesi birleştirmeye geldik.
Bugün burada 27 yılı geride bırakan bir
şubemizin genel kurulunu icra ediyoruz
katılımlarınızdan ötürü herkese teşekkür ediyor, genel kurulumuzun hayırlara vesile olmasını diliyorum” şeklinde
konuştu. Genel Merkezi Kadın Komitemiz Başkanı Hatice Ayhan da kadınların
çalışma hayatındaki yeri hakkında kısa
konuşma gerçekleştirerek, Aksaray Şubemizin 8. Olağan Genel Kurulun hayırlara vesile olması temennisinde bulundu. Aksaray Şubemizin son şube başkanı
Nedim Deniz ise, ” Taşeron işçilerin kadro almasının mimarı HAK-İŞ ve Mahmut
Arslan’dır. Bizler görevimizi yaptık, tamamladık şimdi bayrağı arkadaşlarımıza
devrediyoruz. Yolları açık olsun” dedi.
Şube Başkanlığına Yasin Emekli Seçildi
Genel Kurulda yapılan seçim sonucunda Aksaray Şube Başkanlığımıza Yasin
Emekli seçilirken, Şube Başkan Yardımcılıklarına Bahadır Yıldız ve Haşim Özbek
seçildi.
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SAMSUN ŞUBEMİZİN 2. OLAĞAN GENEL KURULU
GERÇEKLEŞTİRİLDİ
Samsun Şubemizin 2. Olağan Genel Kurulu, 25 Ekim 2020 tarihinde gerçekleştirildi.
“HAK-İŞ’in gücünü bu ülkenin gücü olarak görüyoruz. Büyüklüğünü Türkiye’nin
büyümesi olarak görüyoruz. 12 Eylül’ün, 28 Şubat’ın zulmünü yaşamış,
15 Temmuz’da meydanlara çıkarak hain darbe girişimine karşı kanını akıtan ve bu
konuda liderlik yapan bir HAK-İŞ’ten bahsediyoruz" diye konuştu.
Genel Başkanımız Mahmut Arslan video
konferans yöntemiyle katıldığı Genel
Kurulun divan başkanlığını Genel Başkan Yardımcımız Halil Özdemir yaptı.
Genel Kurula ayrıca, HAK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı ve Genel Başkan Vekilimiz Av. Hüseyin Öz, Genel Başkan
Yardımcılarımız Celal Yıldız ve Mehmet
Keskin, Ak Parti Samsun Milletvekili
Fuat Köktaş, Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan, İlkadım Belediye Başkanı
Necattin Demirtaş, Çorum Şube Başkanımız Mustafa Köroğlu, Tokat Şube
Başkanımız Resul Demir, Ordu Şube
Başkanımız Nevzat Acu, Amasya Şube
Başkanımız İsmail Pazar, Kadın Komitemiz Başkanı Hatice Ayhan, Genel Denetleme Kurulu Üyemiz Ayşe Usta, HAK-İŞ’e
bağlı sendikaların Samsun İl Başkanları,
sivil toplum kuruluşlarının Samsun temsilcileri, delegelerimiz ve basın mensupları katıldı.
Samsun’un Milli Mücadele’nin önemli
bir şehri olduğunu ifade ederek sözlerine başlayan Genel Başkanımız Mahmut Arslan, “Samsun, bu yıl 100. yılını
kutladığımız Türkiye Cumhuriyeti’nin
temellerinin atıldığı yerdir. Mustafa Kemal Atatürk’ün İstanbul’dan Anadolu’ya
adım attığı Samsun, tarihi bir görevi
tarihi ve sorumluluğu yerine getirmiş
önemli bir şehrimizdir” dedi.
HAK-İŞ/HİZMET-İŞ Bayrağını
Tüm Samsun Belediyelerinde
Dalgalandırmalıyız
HİZMET-İŞ Sendikamızın Samsun’da
uzun yıllardır örgütlü olduğunun altını
çizen Arslan, “Samsun’da bizim mücadelemiz 2015 yılında şube kurmakla
başlamadı, rahmetli Vehbi Gül’ün be-

lediye başkanlığı döneminden başlayarak HAK-İŞ ve Sendikamız HİZMET-İŞ
Samsun’dan asla ayrılmadı. Tekkeköy
Belediyesi başta olmak üzere geçtiğimiz
uzun yıllar boyunca örgütlendiğimiz,
sözleşmeler yaptığımız Vezirköprü‘de
de 1984’ten bu yana örgütlü bir sendikayız, bu nedenle Samsun ile bağımız
sadece il başkanlığını kurduğumuz dönemden ibaret değildir. Samsun’da çok
eskiye dayanan bir mücadelemiz var.
İnşallah Samsun Büyükşehir Belediyesi’nde istediğimiz, arzu ettiğimiz şekilde
örgütlenerek Samsun Büyükşehir başta olmak üzere bütün belediyelerinde
HAK-İŞ/HİZMET-İŞ bayrağını en yükseklerde dalgalandırma imkanımız olur”
diye konuştu.
"Kadro Mücadelesi, Türk
Sendikacılığının Yüz Akıdır!"
Taşeron işçiliğin Türkiye’de son bulması için HAK-İŞ ve HİZMET-İŞ tarafından
başlatılan kadro mücadelesinin Türk
sendikal hareketinin yüz akı bir mücadele olduğunu belirten Genel Başkan
Vekilimiz Öz, “Kadro mücadelesi, Genel
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Başkanımızın liderliğinde Türkiye işçi
hareketinin yüz akı olan bir mücadeledir” dedi.
Kadro mücadelesinin ilk defa HİZMET-İŞ
Sendikamızdan tarafından başlatılarak
belli program dahilinde yürütülerek 17
yıl sonra kadro alındığını ifade eden Öz,
“Mücadelemize taşeron emekçilerini
de katarak, karşılıksız ve kararlılıkla sürdürdük. 696 sayılı KHK ile kadro aldıktan
sonra bir kısım emek örgütleri geçmişte mücadelesine katılmadıkları işçilerin
üzerinden rant kazanmak için sahaya
çıktılar. Fakat emekçiler onlara itibar etmiyor” dedi.
"Klavye Sendikacılarına İtibar
Etmeyin"
696 sayılı HKHK ile kadro alan emekçilere seslenen Genel Başkan Vekilimiz Öz,
“Sizi sendikalarına üye yapmaya çalışanlara asla inanmayın, fırsat vermeyin.
Klavye sendikacıları, sahada olmayanlar,
sosyal medya üzerinden algı yapmaya
çalışıyorlar. Bize ÖSP dayatılırken ortada
olmayanlar bugün ortaya çıkıyor. Taşeron emekçileri Devlet Demiryolları’nda
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Adapazarı’nda aynı yemekhanede yemek yedirmediler, aynı asansöre bindirmediler, aynı servise bindirmediler, bu
durumlara ses çıkarmayanlar şimdi hangi yüzle ortaya çıkıyorlar” diye konuştu.
Yasanın değişmemesi halinde HAK-İŞ
içerisinde 188 bin üye emekçinin işkolunun değişeceğini belirten Öz, “Arkadaşlarımız hangi sendikamızın çatısı
altında olursa olsun onların haklarını
savunmaya devam edeceğiz” dedi. Genel Başkan Vekilimiz Öz, sürecin sağlıklı
yürütülebilmesi için birlik ve beraberlik
çağrısı yaptı. Sendikamızın Samsun’da
örgütlülüğünü önemsediklerini belirten
Öz, Samsun’da mücadelemizi bugünlere
taşıyan, sendikamızın bugünlere gelmesi için emek veren eski-yeni tüm teşkilat
mensuplarımıza teşekkür etti.
Özdemir: “Yeni Bir Güç Olacağına
İnanıyorum”
Divan Başkanı olarak kısa bir konuşma
yapan Teşkilatlanmadan Sorumlu Genel
Başkan Yardımcımız Halil Özdemir, “Genel Kurulumuzun Samsunlu emekçilerimiz ile yıllar süren birliğimize yeni bir
güç olacağına inanıyorum. Geçtiğimiz
günlerde bildiğiniz gibi konfederasyonumuz HAK-İŞ’in 45. Kuruluş dönümünü

kutladık. HAK-İŞ neferleri olarak, nice 45
yıllar, bize emekçilerimiz için mücadele
etmeyi rabbim nasip etsin. Genel Kurulumuzun tüm Samsunlu emekçilere hayırlı olmasını niyaz ediyorum” dedi.
Yıldız: “İşçiler Hangi Sendika Kalmak
İsterse O Sendikalarda Kalmalıdır”
Mali İşlerden Sorumlu Genel Başkan
Yardımcımız Celal Yıldız ise, “İşçilerin
istekleri, arzuları, hangi sendika kalmak
isterse o sendikalarda kalmalıdır. Samsun Şubemizi küçük bir il başkanlığı olarak alan ve bugün buralara getiren Ziya
kardeşimize teşekkürlerimi sunuyorum.
Kongremizin sendikamıza, konfederasyonumuza ve tüm işçilerimize hayırlı olmasını temenni ediyorum” dedi.
Keskin: “Türkiye’de Kötü Olan
Sendikacılık İmajını Düzeltme
Misyonunu Üstelendik”
Samsun Şubemizin 2. Olağan Genel Kurulunda kısa bir konuşma gerçekleştiren
Eğitim ve Sosyal İşlerden Sorumlu Genel
Başkan Yarımcımız Mehmet Keskin, “İstanbul’da bir SMS ile işlerinden olan bin
beş yüz arkadaşımızın gece gündüz hep
yanında olduk. Sadece sendikamız üyesi
değil tüm işten çıkarılanlar için direndik.
Bunu da kimseye hakaret etmeden sür-
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dürdük. 207 gün sonunda arkadaşlarımız işine döndü bu bir başarıydı. Ancak
dünya ve Türkiye sendikal hareketinde
hiç yaşanmayan bir gelişmeye de imza
attık. Bir yandan İBB’de eylem yaparken,
bir yandan İBB şirketlerinde çalışan 32
bin arkadaşımız için toplu iş sözleşmesi imzaladık. İşte HAK-İŞ ve HİZMET-İŞ
budur. Biz yıllardır Türkiye’de kötü olan
sendikacılık imajını düzeltme misyonunu üstelendik” dedi.
“Hak-İş’in 45. Kuruluş Yıl Dönümünü
Kutluyorum”
Konfederasyonumuz HAK-İŞ’in 45. Yıl
dönümünü kutlayarak sözlerine başlayan AK Parti Samsun Milletvekili Fuat
Köktaş, “ Bizler bir işçinin, daha alın
teri kurumadan emeğinin karşılığını almasının gerekliliğini savunan bir dinin
mensupları olarak, Şehitlerimizin, Gazilerimizin üstün mücadeleleri, o mübarek kanları nasıl bu ülkeyi inşa etmiş ve
bugünlere kadar muhafaza etmişse; işçi
kardeşlerimiz de aziz ve mübarek alın
terleri Türkiye’nin gelişmesine ve kalkınmasına büyük katkılar sağlamıştır. İşçi
kardeşlerimiz bugüne kadar olan tüm
mücadelelerimizde bizim yanımızda olmuştur. Tüm engellemelerde, özellikle
15 Temmuz hain darbe kalkışmasında
HAK-İŞ de, HAK-İŞ gibi kuruluşlar dim dik
durdular, ülkesine, milletine, istikrarına,
istikbaline sahip çıktılar. Rabbim sizlerden razı olsun.
Bu anlamda Türkiye’de milli iradenin,
demokrasinin, insan hak ve hürriyetlerinin yerleşmesine verdikleri destek
için de HAK-İŞ’e, HİZMET-İŞ’e teşekkür
ediyorum Ülkemiz ve milletimiz için, var
gücümüzle, el ele hep birlikte çalışaca-
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ğız genel kurulunuz hayırlı uğurlu olsun”
dedi.
“İşçi Kardeşlerimizin Emeğini
Zamanında Ödemek İçin Elimizden
Geleni Yapmaya Çalışıyoruz”
Genel Kurulda bir konuşma yapan İlkadım Belediye Başkanı Necati Demirtaş,
ülkemizin önemli bir dönemden geçtiğini belirterek, “Bizler işçi kardeşlerimizin
emeğini zamanında ödemek için elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz, işçinin
kendi kaderlerini tayin etmesi gerektiği-

ne inanıyorum. Genel kurulda seçilecek
arkadaşlara başarılar diliyorum” dedi.
“Kongreniz Hayırlı Uğurlu Olsun”
İşçinin hakkını en üstün değer olarak
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gördüğünü belirten Çarşamba Belediye Başkanı Halil Doğan, “İşçinin başının
eğilmediği, emeğinin karşılığını adilce
aldığı İnşallah daha güzel günleri hep
beraber yaşarız, kongreniz hayırlı uğurlu
olsun” diye konuştu.
Şube Başkanlığına Uzun Seçildi
Genel Kurulda yapılan seçim sonucunda
Samsun Şube Başkanlığımıza yeniden
Ziya Uzun seçilirken, Şube Başkan Yardımcılıklarına Arif Çelik, Ali Yazıcı ve İsa
Özdemir seçildi.
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GENEL BAŞKAN YARDIMCILARIMIZ, GÖREVLERİ SON
BULAN ŞUBE VE İL BAŞKANLARIMIZLA BİR ARAYA GELDİ
Genel Başkan Yardımcılarımız Halil Özdemir, Celal Yıldız ve Mehmet Keskin,
iş kolları değişikliği nedeniyle sendikamızda görevleri son bulan Şube ve
İl Başkanlarımız ile bir araya geldi.

Genel Merkez Toplantı Salonunda gerçekleştirilen toplantıya Genel Başkan
Yardımcılarımızın yanı sıra Genel Sekreterimiz Remzi Karataş ve görevleri sona
eren İzmir Şube Başkanımız Gültekin
Şimşek, Afyonkarahisar İl Başkanımız
İbrahim Gürbüz, Aydın İl Başkanımız Koray Güneş, Bolu İl Başkanımız Hacer Çınar, Edirne İl Başkanımız Emre Promet,
Eskişehir İl Başkanımız Ayşegül Durur,
Tekirdağ İl Başkanımız Aykut Aktemur
ile Zonguldak İl Başkanımız Güven Kaya
katıldı. Samimi bir ortamda gerçekleştirilen toplantıda kadro mücadelesinin
en büyük mimarının HAK-İŞ ve HİZMET-İŞ olduğu belirtilirken, görevleri
son bulan Şube ve İl Başkanlarımız ile
birlikte HAK-İŞ davası için birlikte mücadeleye devam edileceğinin altı çizildi.
Özdemir: “Mağdurların ve
Mazlumların Sendikasıyız”

Toplantıda görevleri son bulan Şube
ve İl Başkanlarımıza hizmetlerinden
ötürü teşekkür eden Teşkilatlanmadan
Sorumlu Genel Başkan Yardımcımız
Halil Özdemir, “Bugünkü durum bizim
için bir son değil, bir başlangıçtır. Mücadelemiz asla ve asla makamlardaki
görevlerimizle sınırlandırılamaz. Biz
HİZMET-İŞ olarak mağdurların ve mazlumların sendikasıyız. Görevleriniz sendikamızda son bulsa da HAK-İŞ davası
büyüyüp tüm emekçilere ulaşana kadar
devam edecektir” dedi.
Yıldız: “Hak-İş Toplumumuzun
Değerlerinden Ortaya Çıkmış Emek
Örgütüdür”
2014 yılında Sendikamızın elde ettiği
somut adımlarla taşeron emekçilerin
kadro alabildiğini söyleyen Mali İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcımız Celal Yıldız, “HAK-İŞ’i ve davasını iyi
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anlamak lazım. HAK-İŞ birtakım konfederasyonlar gibi emirle ya da kontrollü
olarak ortaya çıkarılan bir emek örgütü
değildir. HAK-İŞ toplumumuzun değerlerinden ortaya çıkmış emek örgütüdür.
Bizlere düşen, emek ve adalet adına
işçiler için hayati öneme sahip HAKİŞ’e görevimiz ne olursa olsun sahip
çıkmaktadır. Hepinizin bundan sonraki
iş yaşamında bunlara riayet ederek hareket edeceğinizden şüphemiz yoktur”
şeklinde konuştu.
Keskin: “Sendikamızın Kapıları Sizlere
Her Zaman Açık Olacaktır”
Görevleri son bulan Şube ve İl Başkanlarımızın görevlerini layığıyla yerine
getirdiğini ifade eden Eğitim ve Sosyal
İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcımız Mehmet Keskin, “Sendikacılığın bizlere kazandırdığı en büyük olgu
sizler gibi dostlarla tanışmak. Bizlerde
bu can olduktan sonra sizlerle diyalogumuz asla bitmeyecek. Sendikamızın
kapıları sizlere her zaman açık olacaktır.
Yeni dönemin hem sendikamıza hem
de sizlere hayırlı olmasını diliyorum”
dedi.
Karataş: “Zoraki Ayrılığı Bir Başlangıç
Olarak Değerlendiriyoruz”
Genel Sekreterimiz Remzi Karataş da
işkolu değişikliğinden dolayı bazı teşkilat mensuplarımız ve üyelerimiz ile
gerçekleşen ayrılığın üzücü olduğunu
belirterek, “Ayrılmak durumunda kalan
arkadaşlarımızın sendikal mücadelesi
HAK-İŞ üyesi sendikalarımızda devam
edecektir. Bu açıdan HİZMET-İŞ olarak
bu zoraki ayrılığı bir başlangıç olarak
değerlendiriyoruz” dedi.
Toplantı, görevleri sona eren Şube ve İl
Başkanlarımıza hizmetlerinden dolayı
verilen teşekkür belgelerinin teslimi ve
toplu fotoğraf çekimiyle son buldu.
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YÜZDELİK FARKLARIN ALINMASIYLA İLGİLİ AÇTIĞIMIZ
DAVA LEHTE SONUÇLANDI
Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi’nde, 696 sayılı KHK ile
taşerondan kadroya geçen işçilere daha önce verilen asgari ücretin yüzdelik
farklarının verilmemesi üzerine Sendikamızın başlattığı hukuk mücadelesi
zaferle sonuçlandı.
itibarıyla kanun zoruyla üyelerimiz sendikamızdan koparılsa da yine de onlar
için mücadele etmekten vazgeçmiyoruz. Bu vesile ile başta liderimiz Genel
Başkanımız Mahmut Arslan’a ve Genel
Yönetim Kurulu Üyelerimize bir kez
daha teşekkür ediyoruz” dedi.

Manisa 2. İş Mahkemesi tarafından verilen ve emsal teşkil edecek olan kararda, Sendikamızın itirazı istinaf yolu açık
olması koşuluyla kabul edilip lehimize
karara bağlandı. Sendikamız Hukuk
Müşavirliği tarafından titizlikle takip
edilen davayı değerlendiren Manisa

Şube Başkanımız Turan Karafil, “Sendikamız tarafından on yedi sene önce
başlatılan taşeron işçilikle mücadelede
bugün yeni bir dönemden geçiyoruz.
Sendikamızın azmiyle başarıya ulaşan
mücadelemizde yanımızda olan tüm
üyelerimize teşekkür ediyoruz. 1 Kasım

Manisa 2. İş Mahkemesi tarafından
verilen kararın kritik olduğunu belirten
Manisa Şube Başkanımız Turan Karafil,
“Karar açık ve net bir şekilde haklılığımızı ortaya koyuyor. Bir an evvel gerekenlerin yapılmasını ve üyelerimizin
mağduriyetlerinin giderilmesini talep
ediyoruz. Davamızı büyük bir ciddiyet
ve özenle takip eden Hukuk Müşavirlerimize teşekkür ediyorum. Üyelerimize
hayırlı olsun” şeklinde konuştu.

VARTO BELEDİYESİ’NDE 17 ÜYEMİZE İŞE İADE KARARI
31 Mart seçimleri sonrası HDP yönetimine geçen Muş’a bağlı Varto Belediyesi tarafından işten çıkarılan 17 üyelerimiz, Sendikamızın yürüttüğü hukuk
mücadelesi sonucu işe iade davasını
kazandı.
Haksız ve hukuksuz şekilde Varto Belediyesi’ndeki işlerinden çıkarılan üyelerimiz için 10 Temmuz 2019 tarihinde
Sendikamız tarafından bir protesto
gerçekleştirilmiş ve konu yargıya taşınmıştı. 15 aydır süre gelen hukuk mücadelesi sonucunda Varto Asliye Hukuk
Mahkemesi, üyelerimizin işlerine iade
edilmesine hükmetti.
Muş Şube Başkanımız Yaşar Kalır, Mahkeme tarafından verilen kararı büyük
bir memnuniyetle karşıladıklarını belirterek; “HİZMET-İŞ Sendikası olarak
bir yılı aşkın süredir arkadaşlarımız için
verdiğimiz hukuk mücadelemiz sonrası

Varto Asliye Hukuk Mahkemesi üyelerimizin işe iadesine karar vermiştir. Bundan sonraki süreçte en büyük temennimiz üyelerimizin en kısa zamanda iş
başı yaptırılması olacaktır. Geçen yıl
işten çıkarılan üyelerimiz için başlattığımız mücadelemizde ilk günden beri
yanımızda olan başta HAK-İŞ Konfederasyonu ve HİZMET-İŞ Sendikası Genel
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Başkanı Mahmut Arslan’a, Genel Başkan Yardımcılarımıza, Hukuk İşleri Daire Başkanlığımıza ve mücadelemizin
başladığı ilk günden bugüne inançlarını
yitirmeden bizlere güvenen üyelerimize teşekkür ediyor, her zaman emekçilerin yanında olduğumuzu hatırlatmak
istiyorum” dedi.
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AĞRI İL BAŞKANIMIZA
YAPILAN ALÇAK SALDIRIYI KINIYORUZ
Ağrı Belediyesi çalışanlarının sendikamıza üye olmasını sindiremeyen DİSK’e bağlı
Genel-İş Sendikası Ağrı İl Başkanı Ersin Erincik, aveneleriyle birlikte
Ağrı İl Başkanımız Emrah Aslan’a saldırarak darp etmiştir.

Saldırı Ağrı İl Başkanımızın gerekli izinleri alarak Ağrı Belediyesi Ek Hizmet binasında
yaptığı toplantı esnasında gerçekleştirilmiştir.
DİSK’e bağlı Genel-İş Sendikası Ağrı İl Başkanı Ersin Erincik, toplantıyı basarak İl
Başkanımıza hakaret etmiş, daha önce Genel-İş’ten istifa eden işçileri geri dönmeleri için
tehdit etmiştir. Söz konusu şahıs bununla da yetinmeyip, yanında getirdiği aveneleri ile
Ağrı İl Başkanımız Emrah Aslan’ı darp etmiştir.
Saldırının bir kamu kurumunda gerçekleşmiş olması saldırganların gözünün
döndüğünü açıkça göstermektedir.
Sendikamız HİZMET-İŞ Ağrı’da üstün bir örgütlenme çalışması yürüterek DİSK’in
Ağrı’da 19 yıllık zulmüne son vermeyi başarmıştır. 19 yıldır işçinin emekçinin hakkını
savunmaktan aciz, bir kısım şer odakları ile iltisaklı yapılar kendilerine sendika süsü
vererek işçinin gerçek sendikalar ile tanışmasının önüne geçmek istemektedir.
Kurulduğu günden bu yana her zaman işçinin, emeğin ve alın terinin yegâne savunucu
HAK-İŞ/HİZMET-İŞ Sendikamız Ağrı emekçileri ile bir araya gelmiş ve emekçiler asıl
sendikalarına kavuşmuşlardır.
HİZMET-İŞ Sendikası olarak, Ağrı İl Başkanımız Emrah Aslan’a yapılan saldırıyı lanetliyor,
saldırganla ilgili hukuki sürecin takipçisi olacağımızı belirtiyoruz.
Ağrı İl Başkanımız ve üyelerimize tekrar geçmiş olsun diyor, acil şifalar diliyoruz.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
HAK-İŞ/HİZMET-İŞ SENDİKASI
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AĞRI İL BAŞKANIMIZA YAPILAN SALDIRI BASIN
AÇIKLAMASI İLE KINANDI
Ağrı İl Başkanımız Emrah Aslan’ın, DİSK’e bağlı Genel-İş Sendikası Ağrı İl Başkanı
Ersin Erincik ve beraberindekilerin saldırısına uğraması, basın açıklaması ile kınandı.

Yapılan basın açıklamasına HAK-İŞ Ağrı
İl Başkanı Ahmet Varol, Ağrı İl Başkanımız Emrah Aslan, Genel Merkez Teşkilatlanma Uzmanımız M. Zeki Özen,
Kars İl Başkanımız Barış Üstebay, HAKİŞ Iğdır İl Başkanı İsmail Tutulmaz, Muş
ve Erzurum Şube Başkan Yardımcılarımız ve basın mensupları katıldı.
HAK-İŞ İl Başkanı Ahmet Varol tarafından yapılan basın açıklamasında şu ifadelere yer verildi:
“Ağrı Belediyesi çalışanlarının Konfederasyonumuza bağlı HİZMET-İŞ Sendikamıza üye olmasını sindiremeyen DİSK’e
bağlı Genel-İş Sendikası Ağrı İl Başkanı,
bir grup arkadaşıyla birlikte HİZMET-İŞ
Sendikası Ağrı İl Başkanımız Emrah Aslan’a saldırarak darp etmiştir.
Saldırı, 7 Ekim 2020 tarihinde (dün)
öğle saatlerinde, HİZMET-İŞ Sendikası
Ağrı İl Başkanımızın gerekli izinleri alarak Ağrı Belediyesi Ek Hizmet binasında
yaptığı toplantı esnasında gerçekleştirilmiştir.
DİSK/Genel-İş Sendikası Şube Başkanı
ve beraberindekiler, toplantıyı basarak hakaret ve tehditle yetinmemiş,
HİZMET-İŞ Sendikası Ağrı İl Başkanımızı
Emrah Aslan’ı darp etmişlerdir.

HİZMET-İŞ Sendikası Ağrı İl Başkanımız kendisine yapılan saldırısı sonrası
hastaneye kaldırılmıştır. Hastanede
yapılan muayenede darp izleri tespit
edilmiş ve kendisine darp raporu verilmiştir.
Her demeçlerinde özgürlük, barış ve
demokrasiden dert yanan bu zihniyet
bugün sendikamızı özgür iradeleriyle
tercih eden emekçilerin kararlarına
saygı duymak yerine, şiddet ve zorbalığa başvuruyor.
DİSK/Genel-İş Sendikasının şiddete
başvurmasının mantığı açıktır. İşçinin
hakkını savunmaktan aciz, bir kısım
şer odakları ile iltisaklı yapılar ve kişiler
kendilerine sendikacı sıfatı yapıştırarak,
işçilerin gerçek sendikalar ile tanışmasının önüne geçmeye çalışmaktadır.
Saldırıyı, çalışanların hakkını savunmaktan yoksun bir sendikanın, yapamadığı sendikacılığın sonucu olarak
gelişen üye kaybını önlemeye yönelik
panik halinde şiddete başvurması olarak değerlendiriyoruz.
Sendikacılık, işçi tabanının hareketliliğine, tercihlerine ve taleplerine göre
şekillenen, yön kazanan bir harekettir.
Bu hareketliliği tehditle, şiddetle yön96

lendirmeye çalışmak sendikal ahlak ile
uyuşmaz. Olayda Ağrı İl Başkanımızı
darp eden bu şahıs dün emniyet mensuplarınca gözaltına alınmış olmasına
rağmen, mağduru oynamaya devam
etmektedir.
DİSK/Genel-İş Sendikası emekçilerin
özgür iradesini hiçe saymaktadır.
Tehdit, şantaj ve şiddetle sendikacılık
yapılamaz.
DİSK/Genel-İş Sendikasının metodu,
örgütlülük adına asla kabul edilemeyecek bir durumdur. Bir sendika adına
üzücüdür.
Hiçbir saldırı bizi emekçilere hizmetten
alıkoyamaz. Emek hareketinin başat
temsilcilerinden olan Sendikamızın
önüne şiddetle, tehditle set çekilme
çabalarının bizleri yıldırması mümkün
değildir. Bizim Allah’tan başka korkumuz yok; hiçbir baskıya, tehdide kesinlikle boyun eğmeyeceğiz. Ağrı Belediyesi’nde çalışan emekçi kardeşlerimizin hakkı bize emanettir. Onların haklarını savunmak boynumuzun borcudur.
HAK-İŞ Konfederasyonu olarak HİZMET-İŞ Sendikası Ağrı İl Başkanımız
Emrah Aslan’a yapılan saldırıyı kınıyoruz.“

Hüseyin Tanrıverdi
HİZMET-İŞ Kurucu Genel Başkanı

Asgari Ücretin Seyri...
Anayasamızın 55. maddesindeki “Ücrette Adalet
Sağlanması” başlıklı madde de; “Ücret emeğin karşılığıdır. Devlet, çalışanların yaptıkları işe uygun
adaletli bir ücret elde etmeleri ve diğer sosyal yardımlardan yararlanmaları için gerekli tedbirleri alır.
Asgari ücretin tespitinde çalışanların geçim şartları ile ülkenin ekonomik durumu da göz önünde
bulundurulur” denilmektedir.
Ulusal bir asgari ücretin belirlendiği ilk
kanun, 1894 yılında Yeni Zelanda’da
yasalaştı. Avustralya ve İngiltere, Yeni
Zelanda’yı izleyen ilk ülkeler oldular.
Türkiye’de asgari ücret 1936 tarihli İş
Kanunu ile mevzuata girse de uygulamaya 1951’e kadar geçemedi. 1951’den
1967’ye kadar geçen süre içinde de
asgari ücret mahalli komisyonlar tarafından belirlendi. Günümüze kadar
birkaç değişiklikle varlığını sürdüren Asgari Ücret Tespit Komisyonu uygulaması
1967’den sonra başladı.
Asgari Ücret emekçi kesimin her yılsonu
heyecanla beklediği bir konudur. Geçmişte uzun yıllardır yüksek enflasyon ile
yaşadığımız için cebimize giren ücretin
daha yılın ilk yarısında erimesi sonucu
oluşan kayıpların giderilmesi için emekçiler yılsonunda yapılacak asgari ücret
artışını beklerdi.
Ekonomik yapının o yıllardaki durumundan dolayı enflasyonun altında kalan
artışlar yüzünden çalışanlar hep mağdur ediliyordu. Televizyon ekranlarında,

gazete manşetlerinde işçi kesimlerinin
simit-ekmek-yumurta-süt gibi temel
gıda maddelerinden oluşan karşılaştırmalı basın açıklamaları, masa üzerindeki zeytin-peynir görüntülerini hepimiz
hatırlarız.
Anayasamızın 55. maddesindeki “Ücrette Adalet Sağlanması” başlıklı madde
de; “Ücret emeğin karşılığıdır. Devlet,
çalışanların yaptıkları işe uygun adaletli
bir ücret elde etmeleri ve diğer sosyal
yardımlardan yararlanmaları için gerekli
tedbirleri alır. Asgari ücretin tespitinde
çalışanların geçim şartları ile ülkenin
ekonomik durumu da göz önünde bulundurulur” denilmektedir.
Buna rağmen, özellikle 1990-2001 yılları arasında kısa bir dönem haricinde,
çalışanların rahat bir nefes alması mümkün olmamıştır. 2002 yılından itibaren
AK Parti iktidarında çalışanların ücretlerindeki erimelerin telafisi için enflasyon artı artışları yapıldı. 1.01.2001’de
102,369,600 TL olan asgari ücret 2002
yılının başında 163,563.536 TL’ye,

97

2005’de 350 TL’ye, 2010’da 576.57
TL’ye, 2015’de 1000.54 TL’ye yükseltildi. Enflasyon rakamlarının üzerindeki
artışlara rağmen küresel ölçekte yaşanan ekonomik dalgalanmalar ve döviz
kurundaki öngörülemez artışlar nedeniyle, ücretlerdeki erimenin tam karşılığı ne yazık ki sağlanamamıştır. Ancak
baktığımızda genel olarak işçi ve işveren
kesimlerinin ortak kararlarına ve görüşlerine en yakın rakamların açıklandığını
görmekteyiz.
2021 yılında uygulanacak asgari ücret
tutarı belli oldu. Asgari Ücret Tespit Komisyonu dördüncü ve son toplantısını
28 Aralık 2020 Pazartesi günü gerçekleştirdi. Toplantı öncesinde akıllardaki
soru, asgari ücret 2021 yılında ne kadar
olacak sorusuydu. İşçi, işveren ve hükümet taraflarını temsilen temsilciler tarafından yapılan son toplantı sonucunda
asgari ücret oy çokluğuyla belli oldu.
2021 yılında geçerli olacak asgari ücret
tutarı Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk tarafından açıklandı. Buna göre 2021 yılında uygulanacak Asgari ücret tutarı brüt 3.577,50 TL
net 2.825,90 TL oldu. Böylelikle asgari
ücret 2021 yılında 21,56 oranında artmış oldu.
Yeni asgari ücreti yeterli görmemekle
birlikte, elinin emeğinden başka sermayesi olmayan çalışanlarımıza ve ülkemize hayırlı olmasını diliyor, bu vesile
ile 2021 yılının aziz milletimize sağlık ve
mutluluk getirmesini temenni ediyorum.
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"HİZMET-İŞ OLARAK FİLİSTİN'E DESTEĞİMİZİ
SÜRDÜRECEĞİZ"
Kurucu ve Onursal Genel Başkanımız ve HAK-İŞ Kudüs Komitesi Başkanı Hüseyin
Tanrıverdi, 15 Kasım Filistin Milli Günü anısına düzenlenen anma programına katıldı.
Tanrıverdi, “Filistin mağdur ve mazlum insanların olduğu önemli bir yer, bu yönüyle
her zaman hassasiyetle baktığımız bir konudur” dedi.

Programa Kurucu ve Onursal Genel
Başkanımız Hüseyin Tanrıverdi’nin yanı
sıra, Genel Başkan Yardımcılarımız Halil
Özdemir, Celal Yıldız, Mehmet Keskin,
Genel Sekreterimiz Remzi Karataş, Öz
Güven Sen Genel Başkanı Ömer Yılmaz,
Ankara 2 No’lu Şube Başkanımız Recep
Dere, Ankara 5 No’lu Şube Başkanımız Murat Demirtaş ve Ankara 7 No’lu
Şube Başkanımız Mustafa Genç katıldı.
Programda konuşan Kurucu ve Onursal
Genel Başkanımız Hüseyin Tanrıverdi,
“Filistin mağdur ve mazlum insanların
olduğu önemli bir yer, bu yönüyle her
zaman hassasiyetle baktığımız bir konudur” dedi.

“Filistin Bugünün ve Yarının
Meselesidir”
Filistin meselesinin sadece bugünün
meselesi olmadığını belirten Tanrıverdi, “Filistin bizim yani Müslümanların

ilk Kıblesidir. Filistin ve Kudüs, Hazreti
Ömer, Selahaddin Eyyubi, Yavuz Sultan
Selim ve Kanuni Sultan Süleyman’ın
emaneti, sahabelerin, evliyaların yaşadığı, Peygamber Efendimizin Mirac’a
yükseldiği önemli bir mekan, önemli
bir şehirdir. Yaşadığımız dönemde bu
kutsal topraklara bekçilik yapan, orayı
kollayıp gözeten Filistinli kardeşlerimize yardım etmek Müslümanlar olarak
bizim boynumuzun borcudur” diye
konuştu.
“HİZMET-İŞ Olarak Filistin’e
Desteğimizi Sürdüreceğiz”

İmkanlar doğrultusunda Filistin’e, Filistin halkına desteklerin her zaman
devam edeceğini belirten Tanrıverdi,
“HİZMET-İŞ Sendikası olarak Filistin
halkının, Filistin Büyükelçiliği’nin istediği desteği yerine getirdik, hiçbir zaman onların isteklerini geri çevirmedik,
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imkanlarımız dahilinde yardımlarımızı
yaptık, Allah’ın izniyle desteğimiz bundan sonra da devam edecek” dedi.
“TBMM’de Filistin Dostluk Grubunu
Biz Kurduk”

2002 seçimlerinin ardından kendisinin
TBMM’de Milletvekili olduğunu hatırlatan Tanrıverdi, “Meclis’te 74 ülke
ile ülkemizin Dostluk Grubu olduğunu
gördüm ancak Filistin BM nezdinde tanınmadığı için ülkemizle dostluk grubu
kurulmadığı öğrendim ve bu doğrultuda harekete geçerek Haziran 2003 yılında 10 kişilik Filistin Dostluk Grubu’nu
6 aylık mücadelenin sonunda kurduk.
Aynı tarihlerde Filistin’de de kurulan
Türkiye Dostluk Grubuyla görüşmeleri
başlattık. 2004 yılında Türkiye’den ilk
defa Filistin’e parlamenter olarak ziyaretimizi gerçekleştirerek rahmetli Yaser
Arafat ile görüştük” diye konuştu.
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“Filistin Davasını Destekleyen Yılın
Şahsiyeti Ödülü Tanrıverdi'ye Verildi”
Filistin Lady Of The Earth Vakfı tarafından 2008’den bu yana verilen “Filistin
Davasını Destekleyen Yılın Şahsiyeti”
ödülünü alan ilk Türk olduğunu hatırlatan Tanrıverdi, “Aldığım bu ödül sadece
bana değil tüm Türk halkına, HAK-İŞ
camiasına verildi. Bu, camiamız için bir
onurdur. Bu ödül bir devlet ödülüdür
ve yalnızca özel kişilere veriliyor. Filistin
davasına ödül almak için değil, inancımızın zorunluluğu gönül veriyoruz,
uluslararası camiada Filistin’e sahip çıkıyoruz. Ödülle birlikte bizim de sorumluluğumuz daha da arttı. Desteğimizi ve
yardımlarımızı artırmamız gerektiğini
hatırlattı. Biz de bu doğrultuda HAK-İŞ
Filistin Komitesi olarak çeşitli dernekler vasıtasıyla Koronavirüs Pandemisi
döneminde de Filistin’e yardımlarımızı
devam ettiriyoruz” dedi.
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HİZMET-İŞ’TEN “MİLLİ AĞAÇLANDIRMA
KAMPANYASI”NA DESTEK
“11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü”nde “Geleceğe Nefes, Dünyaya Nefes”
için on binlerce fidanı toprakla buluşturduk. Türkiye ile birlikte 30’a yakın
ülkede eş zamanlı olarak gerçekleştirilen ağaçlandırma seferberliğinde, tüm
Şube ve İl Başkanlarımız tarafından fidan dikimi gerçekleştirildi.
Geçtiğimiz yıl ilki gerçekleştirilen fidan dikim etkinliğine tüm teşkilatı-

mızla destek vermiş, on binlerce fidan
dikmiştik. “Geleceğe Nefes, Dünyaya
Nefes” temasıyla bu yıl ikincisi gerçekleştirilen Milli Ağaçlandırma Günü’nde de yine on binlerce fidanı toprakla
buluşturduk. HAK-İŞ/HİZMET-İŞ olarak
13. Genel Kurulumuzda, küresel ısınma ve iklim değişikliğine karşı çevrenin
korunması için politikalar geliştirilmesi
yönünde karar almıştık. Bu bağlamda
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fidan dikimi ve çevre tahribatına karşı
faaliyetlerde bulunmayı kurumsal bir
görev olarak addediyoruz. Çevre bilincinin geliştirilmesi amacıyla gerçekleştirdiğimiz fidan dikim faaliyetlerimizin
yanı sıra, ulusal düzeyde gerçekleştirilen ağaçlandırma faaliyetlerine de
destek vermeye devam ediyoruz. Her
üyemiz için her yıl bir fidan dikme kararlılığındayız.
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ARSLAN, TORUNTAY’A TAZİYE ZİYARETİNDE BULUNDU
Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 16
Ekim 2020 tarihinde, Konfederasyonumuza bağlı Öz Taşıma-İş Sendikası Genel Başkanı Mustafa Toruntay’a taziye
ziyaretinde bulundu.
Arslan, Toruntay’a hakkın rahmetine
kavuşan annesi Halakız Toruntay’ın
vefatından dolayı üzüntülerini dile
getirerek, merhumeye yüce Allah’tan
rahmet, yakınlarına başsağlığı dileğinde bulundu.

GENEL BAŞKAN YARDIMCILARIMIZDAN,
TORUNTAY’A TAZİYE ZİYARETİ
Genel Başkan Yardımcılarımız
Halil Özdemir, Celal Yıldız, Mehmet Keskin ve Genel Sekreterimiz Remzi Karataş, 20 Ekim
2020 tarihinde, Öz Taşıma İş
Sendikası Genel Başkanı Mustafa Toruntay’a taziye ziyaretinde bulundu.
Genel Başkan Yardımcılarımız,
Toruntay’a hakkın rahmetine
kavuşan aile mensuplarından
ötürü baş sağlığı dilerken, yakınlarına sabırlar diledi.

İSTANBUL 5 NO’LU ŞUBE YÖNETİMİMİZDEN
ARSLAN’A ZİYARET
Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 26 Ekim
2020 tarihinde, İstanbul 5 No’lu Şube Başkanımız Mustafa Şişman ve beraberindeki
şube yönetim kurulu üyeleri ile görüştü.
Arslan, 18 Ekim 2020 tarihinde gerçekleştirilen İstanbul 5 No’lu Şubesinin 4. Olağan Genel Kurulu’nda seçilen Şube başkanı Mustafa
Şişman ve yönetim kurulu üyelerine çalışmalarında başarılar diledi.
İstanbul 5 No’lu Şube Başkanı Mustafa Şişman da Genel Başkanımız Mahmut Arslan’a
göstermiş olduğu katkı ve desteklerinden
dolayı teşekkür etti.
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ARSLAN, ESENLER BELEDİYE BAŞKANI GÖKSU’YU
ZİYARET ETTİ
Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 3 Kasım
2020 tarihinde, Esenler Belediye Başkanı
Mehmet Tevfik Göksu’yu ziyaret etti.
Arslan’a ziyaretinde, İstanbul 1 No’lu Şube
Başkanımız Mustafa Canpolat ve Genel Başkan Danışmanımız İbrahim Güleş eşlik etti.
Ziyarette Genel Başkanımız Mahmut Arslan
ve Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik
Göksu üyelerimizin durumlarıyla ilgili bilgi
alışverişinde bulundu.

İSTANBUL 5 NO’LU ŞUBEMİZ YÖNETİMİNDEN
GENEL BAŞKAN VEKİLİMİZ ÖZ’E ZİYARET
HAK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı ve HİZMET-İŞ
Genel Başkan Vekili Av. Hüseyin Öz, 26 Ekim
2020 tarihinde, İstanbul 5 No’lu Şube Başkanımız Mustafa Şişman ve beraberindeki şube yönetim kurulu üyelerimizle bir araya geldi.
Genel Başkan Vekilimiz Av. Hüseyin Öz, 18 Ekim
2020 tarihinde gerçekleştirilen İstanbul 5 No’lu
Şubemizin 4. Olağan Genel Kurulu’nda seçilen
şube yönetim kurulu üyelerimize başarı dileklerinde bulundu.

İSTANBUL 7 NO’LU ŞUBEMİZİN YÖNETİMİ
GENEL BAŞKAN VEKİLİMİZ ÖZ İLE GÖRÜŞTÜ
HAK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı ve HİZMET-İŞ Genel
Başkan Vekili Av. Hüseyin Öz, 27 Ekim 2020 tarihinde,
İstanbul 7 No’lu Şube Başkanımız Nizamettin Yurul ve
beraberindeki şube yönetim kurulu üyelerimizle bir
araya geldi. Genel Başkan Vekilimiz Av. Hüseyin Öz, 15
Ekim 2020 tarihinde gerçekleştirilen İstanbul 7 No’lu
Şubemizin 3. Olağan Genel Kurulu’nda seçilen şube yönetim kurulu üyelerimize başarı dileklerinde bulundu.
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ARSLAN’DAN KİLİS BELEDİYE BAŞKANI İÇİN
TAZİYE MEKTUBU
de Kilis’e verdiği hizmetler, yaptığı katkılar unutulmayacak öneme ve değere
sahiptir. Ayrıca Belediye bünyesindeki
emekçilerin örgütlenme ve Toplu İş
Sözleşmelerinde ortaya koyduğu müspet tavırlar, gösterdiği ilgi ve yakınlık,
emekçilerin sorunlarına kardeş hukukuyla yaklaşımını asla unutmayacağız.

G

Merhum Başkanımızın, işçilerin hakları
ve hukukuna olan saygısına tüm üyelerimiz minnettardır. Merhum Başkanımızın bu tavrının, kendisinden sonraki
yöneticilere de örnek olacağını düşünüyorum.

enel Başkanımız Mahmut Arslan, geçirdiği beyin kanaması
sonucu hayatını kaybeden Kilis
Belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut’un eşi Meryem Figen Bulut’a ve Kilis
Belediye Başkanvekili Av. Fatih Yalçın’a
bir taziye mektubu gönderdi.

derecede katkı ve hizmetler sunduğunu belirtti.

Mektupta Arslan, merhum Mehmet
Abdi Bulut’un gerek Belediye Başkanlığı öncesi, gerekse Belediye Başkanlığı
döneminde Kilis iline unutulmayacak

Bu büyük acınızı yürekten paylaşıyorum.

Genel Başkanımız Mahmut Arslan
mektubunda şu ifadelere yer verdi:
“Çok Kıymetli Belediye Başkanımız
Mehmet Abdi Bulut Beyefendinin vefatı hepimizi derinden üzmüştür.

Gerek Belediye Başkanlığı öncesi, gerekse de Belediye Başkanlığı dönemin-

Kültürümüz de “öldükten sonra da
yaşayanlar”ın müjdelenmesi, onların
yaptığı hizmetlerle, bıraktıkları intibayla hayırla yadedilmelerine vurgu yapmaktadır.
Bu anlamda, tüm Kilis halkının kendisini rahmet ve minnetle andığı merhum
başkanımıza tekrar Cenab-ı Hak’tan
rahmet, size, şahsınızda tüm belediye
çalışanlarına, kederli ailesine, HAK-İŞ
camiasına ve tüm Kilis halkına sabr-ı
cemil niyaz ediyorum.”

GENEL BAŞKAN VEKİLİMİZ ÖZ,
ŞEHZADELER BELEDİYE BAŞKANI ÇELİK’İ ZİYARET ETTİ
HAK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı ve Genel Başkan Vekilimiz Av. Hüseyin Öz, 8
Ekim 2020 tarihinde, Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik’i ziyaret etti. Genel Başkan Vekilimiz Öz’e
ziyaretinde, Manisa Şube Başkanımız
Turan Karafil ile İzmir Şube Başkanımız
Gültekin Şimşek eşlik etti.
Genel Başkan Vekilimiz Av. Hüseyin Öz,
Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik’e görevinde başarılar diledi.
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GENEL BAŞKAN VEKİLİMİZ ÖZ, AKSARAY ŞUBE
YÖNETİMİMİZLE BİR ARAYA GELDİ
HAK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı ve HİZMET-İŞ
Genel Başkan Vekili Av. Hüseyin Öz, 2 Kasım
2020 tarihinde, Aksaray Şube Başkanımız Yasin Emekli ve beraberindeki şube yönetim
kurulu üyelerimizle bir araya geldi.
Genel Başkan Vekilimiz Av. Hüseyin Öz, 24
Ekim 2020 tarihinde gerçekleştirilen Aksaray
Şubemizin 8. Olağan Genel Kurulu’nda seçilen şube yönetim kurulu üyelerimize başarı
dileklerinde bulundu. Aksaray Şube Başkanımız Yasin Emekli, Genel Başkan Vekilimiz Öz’e
Aksaray Şubemize göstermiş olduğu katkı ve
destekleri için teşekkür etti.

GENEL BAŞKAN VEKİLİMİZ ÖZ, ANKARA 4 NO’LU ŞUBE
YÖNETİMİ İLE GÖRÜŞTÜ
HAK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı ve HİZMET-İŞ Genel
Başkan Vekili Av. Hüseyin Öz, 26 Ekim 2020 tarihinde,
Ankara 4 No’lu Şube Başkanımız Yusuf Güler ve şube
yönetim kurulu üyeleriyle bir araya geldi.
Ankara 4 No’lu Şubemizin 4. Olağan Genel Kurulu’nda
yeniden başkan seçilen Yusuf Güler ve şube yönetim kurulu üyelerine başarı dileyen Genel Başkan Vekilimiz Av.
Hüseyin Öz, ziyaretten memnuniyet duyduğunu belirtti.
Ankara 4 No’lu Şube Başkanımız Yusuf Güler Genel Başkan Vekilimiz Öz’e Ankara 4 No’lu Şubemize gösterdiği
destekler için şükranlarını iletti.

GENEL BAŞKAN YARDIMCIMIZ ÖZDEMİR,
BEĞENDİK BELEDİYE BAŞKANI ÖRNEK’İ ZİYARET ETTİ
Teşkilatlanmadan Sorumlu Genel Başkan Yardımcımız Halil Özdemir, 4 Kasım 2020 tarihinde,
Beğendik Belediye Başkanı Muhammet Örnek’i
ziyaret etti.
Genel Başkan Yardımcımız Özdemir’e ziyaretinde, Edirne İl Başkanımız Emre Promet, Genel
Merkez Teşkilatlanma Uzmanımız Gökhan Demircioğlu ve Edirne İl Başkan Yardımcımız Cengiz
Önder eşlik etti.
Genel Başkan Yardımcımız Özdemir ve Beğendik
Belediye Başkanı Örnek üyelerimizin durumlarıyla ilgili görüş alışverişinde bulundu.
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GENEL BAŞKAN YARDIMCILARIMIZ YILDIZ ve KESKİN,
SAMSUN ŞUBEMİZLE BİR ARAYA GELDİ
Genel Başkan Yardımcılarımız Celal Yıldız ile Mehmet
Keskin, 6 Kasım 2020 tarihinde, Samsun Şube Başkanımız Ziya Uzun ve beraberindeki şube yönetim
kurulu üyelerimizle bir araya geldi. Genel Başkan Yardımcılarımız Celal Yıldız ile Mehmet Keskin, 25 Ekim
2020 tarihinde gerçekleştirilen Samsun Şubemizin
2. Olağan Genel Kurulu’nda seçilen şube yönetim
kurulu üyelerimize görevlerinde başarılar dilediler.
Samsun Şube Başkanımız Ziya Uzun, Genel Başkan
Yardımcılarımız Yıldız ile Keskin’e Samsun Şubemize
verdiği destekler için teşekkür etti. Ziyaret sonunda
Genel Başkan Yardımcılarımız, Samsun Şubemizin yönetimiyle hatıra fotoğrafı çektirdi.

ÖZDEMİR: “HAKKARİ’DE İŞÇİLERİN HAKKI
HİZMET-İŞ’E EMANET”
Genel Başkan Yardımcımız Halil Özdemir,
“Hakkari’de emekçiler adına yeni bir dönem
başlıyor. Yeni dönemle birlikte Hakkari’de işçilerimizin hakkı bundan sonra HİZMET-İŞ’e
emanet” dedi.
Teşkilatlanmadan Sorumlu Genel Başkan Yardımcımız Halil Özdemir, 12 Kasım 2020 tarihinde, Hakkari Valisi ve Hakkari Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık’ı makamında ziyaret
etti. Genel Başkan Yardımcımız Özdemir’e ziyaretinde, Van Şube Başkanımız Abdullah Efeoğlu ve Van Şubemizin Yönetim Kurulu üyeleri
eşlik etti. Kendilerini ağırlayan Hakkari Valisi
ve Belediye Başkan Vekili Akbıyık’a işçinin ve
emeğin yanında olduğu için teşekkür eden
Genel Başkan Yardımcımız Özdemir, “Hakkari
Belediyesi’nde çalışan emekçiler için yeni bir
dönemin başlıyor. Yıllarca ideolojik düşüncelerle emekçileri üç kuruş ücretlere mahkum
edenlerin saltanatı bitti. Bundan sonra Hakkari’de iş barışından ve kazanımlardan bahsedeceğiz. Bizim amacımız Hakkari emekçilerinin
alın terinin tam karşılığını almak için mücadele etmektir. HİZMET-İŞ olarak Hakkari emekçileri ile birlikte omuz omuza mücadele etmekten gurur duyuyoruz. Bizleri ağırlayan değerli
Valimiz Akbıyık’a teşekkür ediyoruz” dedi.
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GENEL BAŞKAN YARDIMCILARIMIZ YILDIZ ve KESKİN,
MALATYA’DA ZİYARETLERDE BULUNDU

Genel Başkan Yardımcılarımız Celal Yıldız ve Mehmet Keskin, 12 Kasım 2020
tarihinde, Malatya’da bir dizi ziyaretlerde bulundu. Yıldız ve Keskin Malatya temasları kapsamında ilk olarak
Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı

Selahattin Gürkan’ı ziyaret etti. Genel
Başkan Yardımcılarımıza ziyaretlerinde,
Malatya Şube Başkanımız Bünyamin
Geleri ve Şube Yönetim Kurulu Üyelerimiz ile Genel Merkez Teşkilatlanma
Uzmanımız M. Zeki Özen eşlik etti. Sa-

mimi bir ortamda gerçekleşen ziyarette üyelerimizin durumlarıyla ilgili görüş
alışverişinde bulunuldu.
Yıldız ve Keskin Yeşilyurt ve
Battalgazi Belediye Başkanlarını
Ziyaret Etti

Genel Başkan Yardımcılarımız Celal
Yıldız ve Mehmet Keskin, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı ziyareti sonrası Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet
Çınar ve Battalgazi Belediye Başkanı
Osman Güder’i makamlarında ziyaret
etti. Yeşilyurt ve Battalgazi Belediye
Başkanlarına kendilerini ağırladıkları
için teşekkür eden Genel Başkan Yardımcılarımız, üyelerimizin durumlarıyla
ilgili bilgi alışverişinde bulundu.
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GENEL BAŞKAN VEKİLİMİZ ÖZ, TORUNTAY’IN
KARDEŞİNİN CENAZE TÖRENİNE KATILDI
HAK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı ve Genel Başkan Vekilimiz Av. Hüseyin Öz, 6 Ekim 2020 tarihinde Öz Taşıma-İş Sendikası Genel Başkanı Mustafa Toruntay’ın
kardeşi Gürsel Toruntay’ın cenaze törenine katıldı.
Cenaze törenine Genel Başkan Vekilimiz Av. Hüseyin Öz’ün yanı sıra, HAK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı
Dr. Osman Yıldız, Konfederasyonumuz HAK-İŞ’e bağlı
sendikaların Genel Başkanları ile Toruntay’ın yakınları
katıldı. Merhumun cenazesi, Sincan Ücret Köyü Mezarlığı’nda dualar eşliğinde kaldırıldı.
Genel Başkan Vekilimiz Öz, merhum Gürsel Toruntay’a
yüce Allah’tan rahmet, ailesine ve sevenlerine sabır ve
başsağlığı dileğinde bulundu.

GENEL BAŞKAN YARDIMCIMIZ ÖZDEMİR
VAN’DA ZİYARETLERDE BULUNDU
lerinde, Van Şube Başkanımız Abdullah
Efeoğlu ve Van Şubemizin Yönetim
Kurulu üyeleri eşlik etti. Genel Başkan
Yardımcımız, ziyarette Sinan Aslan ile
karşılıklı görüş alışverişinde bulundu.
İpekyolu Kaymakamı ve İpekyolu Belediye Başkan Vekili Sinan Aslan, ziyaretinden dolayı Genel Başkan Yardımcımız Halil Özdemir’e teşekkürlerini
iletti.
Genel Başkan Yardımcımız Halil Özdemir, Van temasları kapsamında bir
sonraki ziyaretini Van/Tuşba Belediye
Başkanı Akman’ı ziyaret ederek gerçekleştirdi.
Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman
ile Tuşba Belediyesi’nin çalışmaları
ve Pandemi sürecindeki uygulamalar
hakkında bir süre sohbet eden Genel
Başkan Yardımcımız Özdemir, Tuşba
Belediyesi’nde çalışan üyelerimizin
durumlarıyla ilgili görüş alışverişinde
bulundu.
Genel Başkan Yardımcımız Halil Özdemir, 13 Kasım 2020 tarihinde, Van’da
bir dizi ziyaretlerde bulundu. Teşkilatlanmadan Sorumlu Genel Başkan Yar-

dımcımız Halil Özdemir ilk olarak Van/
İpekyolu Kaymakamı ve İpekyolu Belediye Başkan Vekili Sinan Aslan’ı makamında ziyaret etti. Özdemir’e ziyaret107

Genel Başkan Yardımcımız Özdemir
her iki ziyaret sonunda belediye başkanlarına ziyaretin anısına Türk Bayrağı
hediye etti.

TEŞKİLAT

ARSLAN, ANKARA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRÜ ÜNÜVAR’I
ZİYARET ETTİ
Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 19
Kasım 2020 tarihinde, Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar’ı
makamında ziyaret etti.
Arslan, Ankara Üniversitesi Rektörlüğü
görevine atanan Ünüvar’a görevinde
başarılar diledi.
Ziyarette Ankara Üniversitesi Rektör
Yardımcısı Prof. Dr. Hicabi Kırlangıç da
yer aldı. Ziyaretin ardından Arslan, Rektör Ünüvar’a, HAK-İŞ tarafından Hatay
Ormanları Ağaçlandırma Arazisine,
adına yapılan fidan bağışı sertifikasını
takdim etti.

GENEL BAŞKAN YARDIMCIMIZ ÖZDEMİR’DEN
VAN VALİSİ BİLMEZ’E ZİYARET
vam etti. Özdemir, Van Büyükşehir Belediyesi Teftiş Kurulu Başkanı Kamuran
Sarıkaya’yı, Genel Sekreter Muhammet
Fuat Türkman’ı, Genel Sekreter Yardımcıları Halil İbrahim Ateş’i, Nihat Arpa’yı
ve Ali Özvan’ı makamlarında ziyaret
ederek görevlerinde başarılar diledi.

Genel Başkan Yardımcımız Halil Özdemir, 13 Kasım 2020 tarihinde Van Valisi
ve Van Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez’i makamında
ziyaret etti. Özdemir’e ziyaretlerinde
Van Şube Başkanımız Abdullah Efeoğlu
ve Van Şubemizin Yönetim Kurulu üyeleri eşlik etti.
Özdemir, Van Valisi ve Van Büyükşehir
Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin

Bilmez ile Van Büyükşehir Belediyesi’nin çalışmaları ve üyelerimizin durumlarıyla ilgili karşılıklı görüş alışverişinde bulundu.

Özdemir Van Büyükşehir
Belediyesi’nde Ziyaretlerini
Sürdürdü
Genel Başkan Yardımcımız Özdemir,
Van Valisi ziyaretinin ardından Van Büyükşehir Belediyesi ziyaretlerine de108

Genel Başkan Yardımcımız Halil Özdemir, Van Büyükşehir Belediyesi ziyareti
sonrası Van Şube Başkanlığımızı ziyaret
etti. Şube Başkanlığımız ziyareti sonrası Van temaslarıyla ilgili açıklamalarda
bulunan Özdemir, “Tarih boyunca pek
çok medeniyete ev sahipliği yapmış
kadim şehirlerimizden biri olan Van’da
olmak bizler için mutluluk verici. Bizleri
burada ağırlayan Van Şube Başkanımız
ve Şube yönetimine teşekkür ediyor,
görevlerinde başarılar diliyorum” diye
konuştu.
Van Şube Başkanımız Abdullah Efeoğlu
ise ziyaretlerinden dolayı Genel Başkan
Yardımcımız Halil Özdemir’e şükranlarını sundu.
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HALİLİYE BELEDİYE BAŞKANI CANPOLAT’TAN
ARSLAN’A ZİYARET
Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 20
Kasım 2020 tarihinde Şanlıurfa Haliliye
Belediye Başkanı Mehmet Canpolat’ı
makamında ağırladı.
Ziyarette, Haliliye Belediye Başkan Yardımcısı İhsan Ağcan da yer aldı. Ziyaret
programında, çalışma hayatı ve gündeme ilişkin konular ele alındı.

GENEL BAŞKAN YARDIMCIMIZ ÖZDEMİR, YÜKSEKOVA
KAYMAKAMI DOĞRAMACI’YI ZİYARET ETTİ
Genel Başkan Yardımcımız Halil Özdemir, 12 Kasım
2020 tarihinde, Yüksekova Kaymakamı ve Yüksekova Belediye Başkan Vekili Osman Doğramacı’yı
makamında ziyaret etti. Özdemir’e ziyaretinde,
Van Şube Başkanımız Abdullah Efeoğlu ve Van Şubemizin Yönetim Kurulu üyeleri eşlik etti. Genel
Başkan Yardımcımız, ziyarette Yüksekova Kaymakamı ve Yüksekova Belediye Başkan Vekili Osman
Doğramacı ile karşılıklı görüş alışverişinde bulundu. Yüksekova Kaymakamı ve Yüksekova Belediye
Başkan Vekili Osman Doğramacı, ziyaretinden dolayı Genel Başkan Yardımcımız Halil Özdemir’e teşekkürlerini iletti. Özdemir, Doğramacı’ya ziyaretin
anısına Türk Bayrağı hediye etti.

109

TEŞKİLAT

GENEL BAŞKANIMIZ ARSLAN,
AFAD BAŞKANI GÜLLÜOĞLU’NU ZİYARET ETTİ
Arslan, İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ekiplerinin yakın zamanda yaşanan Elazığ ve
İzmir depremleri sonrasında gerçekleştirdikleri başarılı kurtarma operasyonlarından dolayı Güllüoğlu ve ekibini
tebrik etti.
AFAD Başkanı Güllüoğlu, Genel Başkanımız Mahmut Arslan’a AFAD Operasyon Merkezini gezdirdi.
Güllüoğlu, ülkemizde yaşanan afet ve
acil durumlarda AFAD Operasyon Merkezi’nde yapılan çalışmalar hakkında
bilgi verdi.

Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 20
Kasım 2020 tarihinde AFAD Genel Başkanı Dr. Mehmet Güllüoğlu’nu maka-

mında ziyaret etti. Ziyaretinde Arslan’a
HAK-İŞ Genel Sekreter Yardımcısı Eda
Güner eşlik etti.

Ziyaretin ardından Arslan, AFAD Başkanı Güllüoğlu’na HAK-İŞ tarafından Hatay Ormanları Ağaçlandırma Arazisine,
adına yapılan fidan bağışı sertifikasını
takdim etti.

GENEL BAŞKAN YARDIMCIMIZ ÖZDEMİR'DEN
KÜTAHYA ŞUBEMİZE ZİYARET
Özdemir: “Yolumuz Emekçilerin
Yoludur”

Teşkilatlanmadan Sorumlu Genel Başkan Yardımcımız Halil Özdemir, 24 Kasım 2020 tarihinde, Kütahya Şube Başkanlığımızı ziyaret etti.
Halil Özdemir, “Geçtiğimiz temmuz
ayında yoğun bir katılımla gerçekleştirdiğimiz Şube Genel Kurulumuz sonrası

emekçi kardeşlerimizin dertlerini öğrenmek ve sorunlarına çözüm bulmak
için tekrar Kütahya’dayız. HİZMET-İŞ
Sendikası olarak 42 yıldır Türkiye’nin
dört bir yanında rızıkları için alın teri
döken emekçiler için mücadele ediyoruz” dedi.
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HAK-İŞ davasını iyi anlamak gerektiğini
belirten Özdemir, “Bizim davamız kutlu
bir dava. Bizim davamızda koltuk sevdası içinde olmak tam bir gaflettir. Biz
emekçilere yardımcı olmak için varız.
Yardımcı olamadığımızı anladığımız an
geriye çekilmekten asla tereddüt edemeyiz. Çünkü kutlu HAK-İŞ davasına
halel getiremeyiz. Mücadelemiz içinde
davamıza uygun düşünenler var olmuş,
edemeyenler perişan olmuştur. Kim ne
derse desin yolumuz emekçilerin yoludur. Kütahya sınırları içinde alın teri
döken tüm emekçileri büyük HAK-İŞ ve
HİZMET-İŞ ailesine katılmaya davet ediyorum” şeklinde konuştu.
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GENEL BAŞKAN YARDIMCIMIZ ÖZDEMİR,
ANKARA ŞUBE BAŞKANLARIMIZ İLE BİR ARAYA GELDİ
tirilen toplantıya Genel Sekreterimiz
Remzi Karataş, Ankara 2 No’lu Şube
Başkanımız Recep Dere, Ankara 5 No’lu
Şube Başkanımız Murat Demirtaş, Ankara 6 No’lu Şube Başkanımız İbrahim
Tuncer, Ankara 7 No’lu Şube Başkanımız Mustafa Genç, Teşkilatlanma Daire
Başkanımız Aytekin Koç, Öz Güven-Sen
Genel Başkanı Ömer Yılmaz ve teşkilat
başkanlarımız katıldı.

Genel Başkan Yardımcımız Halil Özdemir, 30 Kasım ve 14 Aralık 2020 tarihinde, Ankara Şube ve teşkilat başkanla-

rımız ile bir araya geldi. Teşkilatlanmadan Sorumlu Genel Başkan Yardımcımız Özdemir başkanlığında gerçekleş-

Toplantıda Sendikamızın Ankara bölge
teşkilatlanmasıyla ilgili görüş alışverişinde bulunulurken, Ankara Şubelerimizin genel durumları ve teşkilatlanma
çalışmaları ile ilgili konular ele alındı.

GENEL BAŞKAN YARDIMCIMIZ YILDIZ,
ÇANKIRI BELEDİYE BAŞKANI ESEN’İ ZİYARET ETTİ
Genel Başkan Yardımcımız Celal Yıldız,
9 Aralık 2020 tarihinde Çankırı Belediye
Başkanı İsmail Hakkı Esen’i makamında
ziyaret etti. Genel Başkan Yardımcımız
Celal Yıldız’a ziyaretinde Ankara 4 No’lu
Şube Başkanımız Yusuf Güler eşlik etti.
Çankırı Belediye Başkanı İsmail Hakkı
Esen’e görevinde başarılar dileyen Genel Başkan Yardımcımız Yıldız, üyelerimizin durumlarıyla ilgili Esen ile görüş
alışverişinde bulundu.
Esen ise ziyaretlerinden ötürü Genel
Başkan Yardımcımız Yıldız’a teşekkürlerini iletti.
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GENEL BAŞKAN YARDIMCIMIZ ÖZDEMİR, MKE’DE ÇALIŞAN
TEMSİLCİLERİMİZLE TOPLANTI GERÇEKLEŞTİRDİ
üyelerimize sizler anlatıyor ve bu yolda mücadele ediyorsunuz. Sendikamız
sizlerin sayesinde büyümeye devam
ediyor, sizler sahada sendikamıza sahip
çıkıyorsunuz, sizi gören işçiler HAK-İŞ/
HİZMET-İŞ’in işçinin yanında olduğunu
ve işçiye sahip çıktığın bu şekilde görüyor. Bu süreçte sahada en büyük sıkıntıyı siz çekiyorsunuz sizlerden Allah razı
olsun” dedi.

Genel Başkan Yardımcımız Halil Özdemir, 30 Kasım 2020 tarihinde Makine
Kimya Endüstrisi’nde çalışan temsilcilerimiz ile bir toplantı gerçekleştirdi.

Ankara Hurda Müdürlüğü ve Elmadağ
Barutsan Roket ve Patlayıcı Fabrikalarında görev yapan baş temsilci ve temsilcilerimiz katıldı.

Ankara 2 No’lu Şube Başkanlığımızca
gerçekleştirilen toplantıya, Genel Başkan Yardımcımız Halil Özdemir’in yanı
sıra Ankara 2 No’lu Şube Başkanımız
Recep Dere, Kırıkkale MKE Silah Fabrikası, Ağır Silah Fabrikası, Çelik Fabrikası, Destek Tesisleri İşletme Müdürlüğü
ve Mühimmat Fabrikası, Mamak Kapsül Fabrikası, Çankırı Silah Fabrikası,
Kamu İktisadi Teşebbüsleri Çalışanları;

Toplantıda konuşan Genel Başkan Yardımcımız Halil Özdemir, “Sendikamız
HİZMET-İŞ Türkiye’nin en büyük işçi
sendikasıdır, Temsilciler toplantımızı
düzenleyen ve bizleri MKE’de çalışan
temsilcilerimizle buluşturan şube başkanımız Recep Dere’ye teşekkürlerimi
sunuyorum. Sendikal mücadelenin en
önemli aktörleri iş yeri temsilcileridir.
Sendikamız HİZMET-İŞ’in misyonunu,
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Türkiye’de işçi için, emekçi için, gariban için, karşılıksız mücadele eden
tek sendikanın HİZMET-İŞ olduğunu
hatırlatan Özdemir, “Benim gözümde
sendikada temsilciler, sendikaların gizli
kahramanlarıdır. Türkiye’de emek için,
gariban için, karşılıksız mücadele eden
tek sendika biziz. Biz kavgacı sendikacı
değiliz. Biz işçimizin hakkını, hukukunu konuşarak, masa başında anlatarak
alan bir sendikayız, biz yumuşak başlıyız ama uysal koyun değiliz, dik durmasını biliriz ama işverenimize karşı
dikleşmeyiz” diye konuştu.
Toplantının ardından Halil Özdemir
Temsilcilerimize işlerinde kolaylıklar ve
başarılar diledi.
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GENEL BAŞKAN YARDIMCIMIZ ÖZDEMİR, ISPARTA
BELEDİYE BAŞKANI BAŞDEĞİRMEN İLE GÖRÜŞTÜ
Genel Başkan Yardımcımız Halil Özdemir, 3
Aralık 2020 tarihinde, Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’i makamında ziyaret etti. Genel Başkan Yardımcımız, ziyarette
Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen
ile karşılıklı görüş alışverişinde bulundu.
Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, ziyaretinden dolayı Genel Başkan Yardımcımız Halil Özdemir’e teşekkürlerini iletti.
Özdemir, Başdeğirmen’e görevinde başarılar
dileyerek ziyaretin anısına Türk Bayrağı hediye etti.

GENEL BAŞKAN YARDIMCIMIZ KESKİN,
KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANI IŞIK’I ZİYARET ETTİ
Eğitim ve Sosyal İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcımız Mehmet Keskin, 3 Aralık 2020 tarihinde, Kütahya
Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık’ı
makamında ziyaret etti. Genel Baş-

kan Yardımcımız Keskin’e ziyaretinde
Kütahya Şube Başkanımız Sabahattin
Ödemiş ve Şube Yönetim Kurulu Üyeleri, Toplu İş Sözleşmesi Daire Başkanımız Av. M. Nurbaki Türkay ile iş yeri baş

temsilcilerimiz eşlik etti. Genel Başkan
Yardımcımız Keskin ziyarette, Kütahya
Belediye Başkanı Işık ile üyelerimizin
durumlarıyla ilgili karşılıklı görüş alışverişinde bulundu.
Genel Başkan Yardımcımız Keskin
Kütahya Şubemizi Ziyaret Etti

Genel Başkan Yardımcımız Mehmet
Keskin, Kütahya Belediye Başkanı ziyareti sonrası Kütahya Şubemizi ziyaret
etti. Keskin ziyaretinde Kütahya Şubemizin çalışmaları hakkında bilgi alırken,
Kütahya Şube Başkanımız Sebahattin
Ödemiş ziyaretlerinden ötürü Genel
Başkan Yardımcımız Mehmet Keskin’e
teşekkür etti.
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ARSLAN’DAN GENEL BAŞKAN VEKİLİMİZ ÖZ ve
EŞİNE GEÇMİŞ OLSUN MESAJI
etmekte ve sağlık durumu son derece
olumlu seyretmektedir.
Genel Başkan Vekilimiz Öz’ün gıda zehirlemesi yaşayan eşi Ayben Hanımefendinin tedavisi de Dışkapı Yıldırım Beyazıt Hastanesinde devam etmektedir.
Ayben Hanımın sağlık durumunda da
olumlu gelişmeler var ve her gün daha
da iyiye giden bir süreç yaşıyoruz.

Genel Başkanımız Mahmut Arslan, Genel Başkan Vekilimiz Av. Hüseyin Öz ve
eşine, geçirdikleri talihsiz rahatsızlıklarından dolayı geçmiş olsun dileklerini
ileterek, acil şifalar diledi.
Genel Başkanımız Mahmut Arslan,
HAK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı ve
Genel Başkan Vekilimiz Hüseyin Öz ve

eşinin sağlık durumuyla ilgili şunları
söyledi:
“Genel Başkan Vekilimiz Hüseyin Öz,
Ankara Şehir Hastanesinde başarılı bir
kalp ameliyatı geçirmiş, yoğun bakım
süreçleri tamamlanmış olarak tedavisi
devam etmektedir. Sağlık durumuyla ilgili her şey planlandığı gibi devam

Teşkilat mensuplarımızın duaları ve
doktorlarımızın olağan üstü çabaları ile
Genel Başkan Vekilimiz ve kıymetli eşi
kısa zamanda sağlıklarına kavuşup aramıza döneceklerdir. Tedavi süreçlerini
şahsım ve ekibimizle birlikte an be an
yakından takip etmekteyiz.
Genel Başkan Vekilimiz ve eşine tekrar
geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, acil
şifalar diliyoruz.”

KURUCU BAŞKANIMIZ TANRIVERDİ ve YILDIZ'DAN
SİVAS BELEDİYE BAŞKANI BİLGİN’E ZİYARET
Genel Başkan Yardımcımız Celal Yıldız
ile Kurucu Genel Başkanımız, 22, 23

ve 24. Dönem Manisa Ak Parti Milletvekili Hüseyin Tanrıverdi, 8 Aralık 2020

tarihinde, Sivas Belediye Başkanı Hilmi
Bilgin’i makamında ziyaret etti.
Ziyarette Genel Başkan Yardımcımız Yıldız ile Kurucu Başkanımız Tanrıverdi’ye,
Sivas Şube Başkanımız Nihat Şimşek
eşlik etti.
Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin ile
Sivas Belediyesi’nin çalışmaları ve pandemi sürecindeki uygulamalar hakkında bir süre sohbet eden Genel Başkan
Yardımcımız Yıldız, Tanrıverdi ve Sivas
Belediyesi’nde çalışan üyelerimizin
durumlarıyla ilgili görüş alışverişinde
bulundu.
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HAK-İŞ/HİZMET-İŞ DEPREMZEDELERİN YANINDA
HAK-İŞ/HİZMET-İŞ olarak, bölgedeki teşkilatlarımız ve üyelerimizle, İzmir’de
depremin meydana geldiği ilk andan itibaren bölgede yaşananları yakından takip
ettik, yaraları sarmak için çaba gösterdik.
rin yardımına koştu. İzmir Şube Başkanımız Gültekin Şimşek, çadır kentleri
ziyaret ederek sendikamızın yardımlarını depremzedelere ulaştırdı. Gültekin
Şimşek’e HAK-İŞ Konfederasyonumuza
bağlı Öz Ağaç-İş Sendikası İzmir İl Başkanı Bilal Korkmaz ve beraberindeki
sendika temsilcilerimiz eşlik etti.

Depremin vuku bulduğu 30 Ekim’den
bu yana deprem bölgesinde olan Konfederasyonumuz HAK-İŞ ve Sendikamız

HİZMET-İŞ, daha önce Gölcük, Bingöl,
Van ve Elazığ depremlerinde olduğu
gibi İzmir Depreminde de afetzedele-
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Şimşek ve beraberindekiler çadır kentlere giderek depremzedeleri ziyaret
etti ve onlara sendikalarımız tarafından
hazırlanan gıda, temizlik, maske, kolonya gibi temel ihtiyaç malzemelerini
dağıttı. Bu vesileyle; bölgede yaşayan
bütün vatandaşlarımıza ve üyelerimize
tekrar geçmiş olsun diyor, hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralılara
acil şifalar diliyoruz.
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GENEL BAŞKANIMIZ ARSLAN, İZMİR’DE
DEPREM BÖLGESİNDE
Genel Başkanımız Mahmut Arslan, İzmir depreminden etkilenen vatandaşlarımızın
acılarını paylaşmak ve geçmiş olsun dileğinde bulunmak amacıyla İzmir’e gitti.

Genel Başkanımız Mahmut Arslan,
Konfederasyonumuz HAK-İŞ’in de içerisinde bulunduğu Türkiye-AB Karma
İstişare Komitesi üyeleri ile birlikte 6
Kasım 2020 tarihinde, 30 Ekim 2020
tarihinde gerçekleşen ve Türkiye’de
büyük bir üzüntüye neden olan depremin yaşandığı İzmir’e gitti. Ziyaret
Programına, Genel Başkanımız Mah-

mut Arslan’ın yanı sıra, Türkiye-AB
Karma İstişare Komitesi üyesi TOBB,
TİSK, TESK, Memur-Sen ve Türkiye KAMU-SEN başkan ve üyeleri katıldı.
Arslan ve beraberindeki Türkiye-AB KİK
Heyeti üyeleri, İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tunç Soyer’i ziyaret ederek geçmiş olsun dileğinde bulundular.
Genel Başkanımız Mahmut Arslan, bü-
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yük HAK-İŞ ve HİZMET-İŞ teşkilatlarının
İzmir halkının acısını paylaştığını belirterek, depremde hayatını kaybeden
vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılarımıza da geçmiş olsun dileğinde
bulundu.
İzmir programında Genel Başkanımız
Mahmut Arslan’a İzmir Şube Başkanımız Gültekin Şimşek eşlik etti.
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ARSLAN, İZMİR’DE İSTİŞARE TOPLANTISINA KATILDI
Genel Başkanımız Mahmut Arslan, İzmir’de yaşanan depremin yaralarını

sarmak amacıyla Ticaret Bakanı Ruhsar
Pekcan’ın katılımıyla gerçekleştirilen is-

tişare toplantısına katıldı. Genel Başkanımız Mahmut Arslan, Türkiye AB-KİK
Heyeti üyeleri ile birlikte, 6 Kasım 2020
tarihinde, İzmir İl ve İlçeleri Müşterek
İstişare Toplantısı’na katıldı.
İzmir Ticaret Odası’nın ev sahipliğinde
gerçekleştirilen toplantıya, Genel Başkanımız Mahmut Arslan, Ticaret Bakanı
Ruhsar Pekcan ve TOBB Başkanı Rifat
Hisarcıklıoğlu, bölge milletvekilleri ve
Türkiye-AB KİK üyeleri katıldı.
Toplantıda Genel Başkanımız Mahmut
Arslan’a İzmir Şube Başkanımız Gültekin Şimşek de eşlik etti.

ARSLAN’DAN İZMİR ŞUBEMİZE GEÇMİŞ OLSUN ZİYARETİ
Genel Başkanımız Mahmut Arslan,
İzmir Şube Başkanlığımızı ziyaret ederek, yaşanan deprem nedeniyle geç-

miş olsun dileğinde bulundu. Genel
Başkanımız Mahmut Arslan, 6 Kasım
2020 tarihinde, İzmir Şube Başkanlı-

ğımızı ziyaret ederek, İzmir Şube Başkanımız Gültekin Şimşek ve HAK-İŞ’e
bağlı sendikaların İzmir şube başkan ve
temsilcileri ile görüştü. Arslan, yaşanan
deprem dolayısıyla hayatını kaybeden
vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılarımıza da geçmiş olsun dileğinde
bulundu. Ziyaret programına, İzmir Şubemizin Yönetim Kurulu Üyeleri, Öz Çelik-İş Sendikası Bölge Başkanı Erdoğan
Daloğlu, Öz Finans İş Sendikası Şube
Başkanı Funda Bozkurt, Öz Ağaç-İş Sendikası İzmir Şube Başkanı Bilal Korkmaz
katıldı.

KIRIKKALE ŞUBEMİZ,
CHP MİLLETVEKİLİ ÖNAL’I MİSAFİR ETTİ
Kırıkkale Şube Başkanlığımız, 9 Kasım
2020 tarihinde, Cumhuriyet Halk Partisi
Kırıkkale Milletvekili Ahmet Önal’ı misafir etti.
Ziyarette Kırıkkale Şube Başkanımız Celal
Yünlü ve Kırıkkale Şube Yönetim Kurulu
üyelerimiz yer aldı.
Kırıkkale Şube Başkanımız Yünlü, Kırıkkale Milletvekili Önal’a şubemizin çalışmalarıyla ilgili bilgilendirmelerde bulunurken, ziyaretlerinden ötürü Kırıkkale
Milletvekili Önal’a teşekkür etti.
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GENEL BAŞKAN YARDIMCIMIZ YILDIZ ve
KURUCU BAŞKANIMIZ TANRIVERDİ,
TOKAT ve ÇORUM’DA ZİYARETLERDE BULUNDU
Genel Başkan Yardımcımız Celal Yıldız
ile Kurucu Genel Başkanımız, 22, 23 ve
24. Dönem Manisa AK Parti Milletvekili Hüseyin Tanrıverdi, 22 Aralık 2020
tarihinde, Tokat ve Çorum’da bir dizi
ziyaretlerde bulundu. Mali İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcımız Yıldız
ile Kurucu Genel Başkanımız Tanrıver-

di ilk olarak Tokat Belediye Başkanı Av.
Eyüp Eroğlu ve Tokat Gaziosmanpaşa
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bünyamin Şahin’i makamlarında ziyaret etti.
Ziyarette Genel Başkan Yardımcımız Yıldız ile Kurucu Başkanımız Tanrıverdi’ye,
Tokat Şube Başkanımız Resul Demir eşlik etti. Genel Başkan Yardımcımız Yıldız

ile Kurucu Genel Başkanımız Tanrıverdi,
Tokat Belediye Başkanı Av. Eyüp Eroğlu
ve Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi
Rektörü Prof. Dr. Bünyamin Şahin ile
karşılıklı görüş alışverişinde bulundu.
Tokat Belediye Başkanı Eroğlu ve Tokat
Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörü
Şahin, Genel Başkan Yardımcımız Yıldız
ile Kurucu Genel Başkanımız Tanrıverdi’ye ziyaretlerinden dolayı teşekkürlerini iletti.
Genel Başkan Yardımcımız Celal Yıldız
ile Kurucu Genel Başkanımız Hüseyin
Tanrıverdi’den Çorum Belediye Başkanı
Aşgın’a Ziyaret
Genel Başkan Yardımcımız Celal Yıldız
ile Kurucu Genel Başkanımız Hüseyin
Tanrıverdi, bir sonraki ziyaretini Çorum
Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’ı ziyaret ederek gerçekleştirdi.
Ziyarette Genel Başkan Yardımcımız
Yıldız ile Kurucu Başkanımız Tanrıverdi’ye, Çorum Şube Başkanımız Mustafa
Köroğlu ve Şube Yönetimi eşlik etti.
Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın ile Çorum Belediyesi’nin
çalışmaları hakkında bir süre sohbet
eden Yıldız, Çorum Belediyesi’nde çalışan üyelerimizin durumlarıyla ilgili görüş alışverişinde bulundu.
Genel Başkan Yardımcımız Yıldız ile Kurucu Genel Başkanımız Tanrıverdi son
olarak Çorum şubemizi ziyaret etti.
Çorum Şube Başkanımız Mustafa
Köroğlu Genel Başkan Yardımcımız Celal Yıldız ile Kurucu Genel Başkanımız
Hüseyin Tanrıverdi’ye ziyaretinden dolayı memnuniyetlerini dile getirdi. Çorum Şube Başkanımız Mustafa Köroğlu,
Çorum’da yürütülen çalışmalar hakkında bilgiler verdi.
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GENEL BAŞKAN YARDIMCIMIZ YILDIZ ve
KURUCU BAŞKANIMIZ TANRIVERDİ’DEN,
ÇORUM VALİSİ ÇİFTÇİ’YE ZİYARET
Genel Başkan Yardımcımız Celal Yıldız
ile Kurucu Genel Başkanımız, 22, 23 ve
24. Dönem Manisa Ak Parti Milletvekili
Hüseyin Tanrıverdi, 22 Aralık 2020 tarihinde, Çorum Valisi Mustafa Çiftçi’yi
makamında ziyaret etti. Ziyarette Genel Başkan Yardımcımız Yıldız ile Kurucu Başkanımız Tanrıverdi’ye, Çorum
Şube Başkanımız Mustafa Köroğlu ve
Şube Yönetimi eşlik etti.

GENEL BAŞKAN YARDIMCIMIZ YILDIZ,
MAMAK BELEDİYESİ’NDE ÇALIŞAN ÜYELERİMİZLE
BİR ARAYA GELDİ
Genel Başkan Yardımcımız Celal Yıldız,
17 Aralık 2020 tarihinde, Mamak Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü’nde çalışan üyelerimiz ile bir araya geldi.
Mali İşlerden Sorumlu Genel Başkan
Yardımcımız Yıldız’a Ankara 4 No’lu
Şube Başkanımız Yusuf Güler eşlik etti.
Samimi bir ortamda gerçekleştirilen
toplantıda Mamak Belediyesi Temizlik
İşleri Müdürlüğü’nde çalışan üyelerimiz ile devam eden toplu iş sözleşmesi
görüşmeleri hakkında bilgi alışverişinde
bulunuldu.
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GENEL BAŞKAN YARDIMCIMIZ KESKİN,
DERİNKUYU, GÖRE VE SULUSARAY BELEDİYE
BAŞKANLARINI AĞIRLADI

Genel Başkan Yardımcımız Mehmet
Keskin, 23 Aralık 2020 tarihinde, Derinkuyu Belediye Başkanı Bülent Aksoy,
Göre Belediye Başkanı Mustafa Topçu
ve Sulusaray Belediye Başkanı Bayram

Yılmaz’ı makamında ağırladı. Eğitim ve
Sosyal İşlerden Sorumlu Genel Başkan
Yardımcımız Keskin ziyaretlerinden
ötürü Derinkuyu, Göre ve Sulusaray
Belediye Başkanlarına teşekkür eder-

ken, görüşmede üyelerimizin durumlarıyla ilgili görüş alışverişinde bulunuldu. Ziyarette, Hukuk Müşavirimiz Av.
Mehmet Yeşilyurt da yer aldı.

GENEL BAŞKAN YARDIMCIMIZ ÖZDEMİR,
KÜTAHYA ŞUBEMİZİ ZİYARET ETTİ
alan Genel Başkan Yardımcımız Halil
Özdemir, “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
ediyor çalışmalarınızda başarılar diliyorum” dedi.

Genel Başkan Yardımcımız Halil Özdemir, 23 Aralık 2020 tarihinde, Kü-

tahya Şube Başkanlığımızı ziyaret etti.
Şubemizin çalışmaları hakkında bilgi
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Kütahya Şube Başkanımız Sebahattin
Ödemiş, ziyaretinden dolayı Genel
Başkan Yardımcımız Halil Özdemir’e
memnuniyetlerini dile getirerek Kütahya Şubemizde yürütülen çalışmalar
hakkında bilgiler verdi.
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GENEL BAŞKAN YARDIMCILARIMIZ
YILDIZ İLE KESKİN, İSTANBUL 12 NO’LU
ŞUBE TEMSİLCİLER TOPLANTISINA KATILDI
sizlere teşekkür ediyor, başarılarınızın
devamını ve beraberliğimizin daim olmasını, toplantımızın Sendikamıza ve
İstanbul emekçilerine hayırlar getirmesini temenni ediyorum” dedi.

Genel Başkan Yardımcılarımız Celal Yıldız ile Mehmet Keskin, 24 Aralık 2020
tarihinde, İstanbul 12 No’lu Şubemizin
temsilciler toplantısına katıldı.
Toplantıya Mali İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcımız Celal Yıldız, Eğitim ve Sosyal İşlerden Sorumlu Genel
Başkan Yardımcımız Mehmet Keskin’in,
İstanbul 12 No’lu Şube Başkanımız Ramadan Aygün, İstanbul 12 No’lu Şube
Yönetim Kurulu Üyelerimiz ve iş yeri
sendika baş temsilcilerimiz ve temsilcilerimiz katıldı.
Keskin toplantıda, “Pandemi sürecinde
tüm dünya ile birlikte ülkemiz büyük
bir mücadele verdi. Şükürler olsun ülke

olarak başarılı bir mücadele sürdürdük,
aşılar yakında ülkemize ulaşmak üzere
ve yerli aşı çalışmalarımız da başarıyla
devam ediyor. Önümüzde çok kısa bir
süre var İnşallah en yakın zamanda bu
salgınla mücadelemizde başarıya ulaşacağız” diye konuştu.
Genel Başkan Yardımcımız Keskin,
“Sendikamız HİZMET-İŞ Türkiye’nin en
büyük işçi sendikasıdır, bu büyüklüğün
oluşmasının en önemli aktörleri de iş
yeri temsilcileridir. Sendikamızın misyonunu, hedeflerini ve ideallerimizi
üyelerimize sizler anlatıyor ve bu yolda
mücadele ediyorsunuz. Bugüne kadar
gösterdiğiniz emeklerinizden ötürü
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Konuşmasına İstanbul emekçileriyle
uzun süredir birlikte olduklarını belirterek başlayan Genel Başkan Yardımcımız Celal Yıldız, “Yıllardır sendikamıza
gönülden bağlılık gösteren üyelerimizle şimdi İstanbul 12 No’lu Şubemizi
kurarak ilerleyişimize devam ediyoruz.
İstanbul’u daha yaşanabilir şehir yapmak için sizlerin ne kadar önemli olduğunuzu biliyoruz” dedi.
HİZMET-İŞ olarak hiçbir zaman mücadeleden kaçmadıklarını ifade eden
Yıldız, “Girişilen türlü oyunlara rağmen
yine İstanbul’da yetki tespiti sendikamıza verildi. Algı operasyonu ile üyelerimizi kendi sendikalarına üye yapmaya
çalışanlar cevaplarını aldı. Sendikamız
ve İstanbul emekçileri ayrılamaz bir
bütündür. Yalanlara aldırış etmeden
sendikamızı tercih eden emekçilerimize teşekkür ediyor ve toplantımızın
İstanbullu emekçilerimiz adına hayırlar
getirmesini temenni ediyorum. Sizlerin
de katkılarıyla İstanbul’da daha güçlü
bir sendika anlayışını hep beraber inşa
edeceğiz İnşallah” şeklinde konuştu.
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GENEL BAŞKAN YARDIMCIMIZ ÖZDEMİR'DEN
URLA BELEDİYE BAŞKANINA ZİYARET
Urla Kaymakamı ve Urla Belediyesi
Başkan Vekili Önder Can, Genel Başkan
Yardımcımız Özdemir’e ziyaretlerinden
dolayı teşekkürlerini iletti.
Özdemir, ziyaretin anısına Urla Kaymakamı Önder Can’a Türk Bayrağı hediye
etti.
Genel Başkan Yardımcımız Özdemir,
İzmir temasları kapsamında ikinci ziyaretini İzmir Şube Başkanlığımıza gerçekleştirdi.

Genel Başkan Yardımcımız Halil Özdemir, 24 Aralık 2020 tarihinde İzmir’de
ziyaretler gerçekleştirdi. Teşkilatlanmadan Sorumlu Genel Başkan Yardımcımız Halil Özdemir, İzmir ziyaretleri
kapsamında ilk olarak Urla Kaymakamı
ve Urla Belediyesi Başkan Vekili Önder
Can’ı ziyaret etti.

Özdemir’e ziyarette İzmir Şube Başkanımız Gültekin Şimşek eşlik etti.
Genel Başkan Yardımcımız Özdemir
Urla Kaymakamı ve Urla Belediyesi Başkan Vekili Önder Can ile karşılıklı görüş
alışverişinde bulunarak, Urla Belediyesi’nde çalışan üyelerimizin durumlarını
görüştüler.

Genel Başkan Yardımcımız Halil Özdemir, pandemi sürecinde yapılan çalışmalar hakkında bilgi alarak, bugüne
kadar gösterdiği gayretlerinden dolayı
Şube Başkanımız Gültekin Şimşek’e teşekkür ederek başarılarının devamını
diledi.
İzmir Şube Başkanımız Gültekin Şimşek, ziyaretinden dolayı Genel Başkan
Yardımcımız Halil Özdemir’e memnuniyetlerini dile getirdi.

KAHRAMANMARAŞ ŞUBEMİZ
AK PARTİ MİLLETVEKİLİ SEZAL’I AĞIRLADI
Kahramanmaraş Şubemiz, Ak Parti Kahramanmaraş Milletvekili Cihat Sezal’ı ağırladı.
Kahramanmaraş Şube Başkanımız Ömer Çınar tarafından ağırlanan Cihat Sezal ile sendikal konularda geniş kapsamlı değerlendirilmelerde bulunulurken, sağlık çalışanlarının
toplu taşımalardan ücretsiz yararlanması
konusunda talepler iletildi. Kahramanmaraş
Şube Başkanımız Ömer Çınar ziyaretlerinden
ötürü Ak Parti Kahramanmaraş Milletvekili Cihat Sezal’a teşekkürlerini iletti. Ziyarete
ayrıca Kahramanmaraş Şube Yönetim Kurulu Üyelerimiz ve HAK-İŞ’e bağlı sendikaların
Kahramanmaraş İl Başkanları katıldı.
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KAHRAMANMARAŞ ŞUBEMİZ VEFAT EDEN ÜYEMİZİN
AİLESİNE SAHİP ÇIKTI
nar ve Şube Yönetim Kurulu Üyelerimiz
tarafından merhum üyemizin ailesine
teslim edildi.

Kahramanmaraş Şubemiz, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi şirketi
KASKİ Pazarcık Şube Müdürlüğü’nde
çalışırken elim bir iş kazası sonucu hayatını kaybeden üyemiz merhum Ali

Yadigar Avcı’nın ailesine 50 bin TL tutarındaki kaza sigortası çekini teslim etti.
Sendikamızın sosyal sorumluluk projesi
olan ferdi kaza sigortası çeki, Kahramanmaraş Şube Başkanımız Ömer Çı-

Üyemize Allah’tan rahmet, ailesine
sabırlar dileyen Kahramanmaraş Şube
Başkanımız Ömer Çınar, “HİZMET-İŞ
üyelerine her zaman vefasını göstermiştir. HAK-İŞ ve HİZMET-İŞ büyük bir
aile. Merhum kardeşimizin emanetlerine bu büyük bir aile olma gereği sahip
çıkmak bizim boynumuzun borcudur.
Elimizden gelen desteği yapmaya hazırız. Allah, kederli ailemize bir daha böyle büyük acılar yaşatmasın” dedi.

MERHUM ÜYEMİZİN AİLESİNİ YALNIZdileyen
BIRAKMADIK
Manisa Şube Başkanımız Turan

Manisa Şube Başkanlığımız, geçtiğimiz
ağustos ayında Şehzadeler Belediyesi’nde çalışırken görevi başında elim bir
trafik kazası sonucu vefat eden üyemiz
merhum Yakup Akay’ın ailesini yalnız
bırakmadı. Sendikamızın sosyal sorum-

luluk projesi olan ferdi kaza sigortası
çeki, Manisa Şube Başkanımız Turan
Karafil ve Şehzadeler Belediye Başkanı
Ömer Faruk Çelik’in katılımlarıyla merhum üyemizin ailesine teslim edildi.
Vefat üyemize Cenab-ı Hak’tan rahmet

Karafil, “Görevi başındayken kaybettiğimiz Yakup kardeşimizin emanetlerine HİZMET-İŞ olarak her zaman sahip
çıkmaya çalışacağız. Ailesinin rızkı için
görevleri başlarında can veren kardeşlerimiz bizim gözümüzde görev şehitlerimizdir. Elbette böyle durumlarda
sözler kifayetsiz kalıyor ancak bir nebze olsun merhum üyemizin ailesinin
yanlarında olmaktan gurur duyuyoruz.
Merhum üyemizin ailesine bir kez daha
sabırlar dilerken, başta Genel Başkanımız Mahmut Arslan ve Genel Başkan
Yardımcılarımız olmak üzere tüm HİZMET-İŞ ailesine böyle bir sosyal sorumluluk projesini hayata geçirdikleri için
teşekkür ediyoruz” dedi.

ÜYEMİZ HAKAN YÜCEL, 42. İSTANBUL
MARATONU’NU BAŞARIYLA TAMAMLADI
Sendikamız HİZMET-İŞ üyesi Hakan Yücel, 8
Kasım 2020 tarihinde Ankara 4 No’lu Şubemizi temsilen katıldığı 42. İstanbul Maratonu’nu başarıyla tamamladı.
Üyemiz Hakan Yücel’i tebrik eden Ankara 4
No’lu Şube Başkanımız Yusuf Güler, tebriklerini ileterek şunları kaydetti; “42. İstanbul
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Maratonu pandemi tedbirlerinden dolayı
4.000 kişilik kısıtlı kontenjanla gerçekleştirildi. Üyemiz Hakan Yücel, 42 kilometrelik
maratonu tamamlayarak Sendikamızı ve şubemizi gururlandırmıştır. Hakan kardeşimizi
tekrar tebrik ediyor, başarılarının devamını
diliyoruz” dedi.

TEŞKİLAT

BATMAN İL BAŞKANLIĞIMIZDAN YARALANAN ÜYEMİZE YARDIM
Batman İl Başkanlığımız, Batman Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi’nde çalışırken geçirdiği kaza sonucu yaralan eski üyemiz Recep Özdemir’i
yalnız bırakmadı. Geçirdiği kaza sonrası yaralanan eski üyemiz Özdemir’e, Sendikamızın sosyal sorumluluk projesi olan kaza sigortası
çeki Batman İl Başkanımız Bünyamin Sögüt tarafından teslim edildi.
HAK-İŞ ve HİZMET-İŞ’in emekçilerin hem iyi ve hem de kötü günlerinde yanlarında olduğunu belirten Batman İl Başkanımız Bünyamin
Söğüt, “Genel Yönetim Kurulumuzun aldığı karar neticesinde arkadaşımıza destek olmak adına verdiğimiz bu çek, sendikamızın emeğe
ve emekçiye verdiği kıymetin küçük bir göstergesi. Sendikamız üyesi
olsun ya da olmasın tüm emekçilerin yanındadır. İş kolları değişikliği
nedeniyle üyeliği son bulan Recep kardeşimize sahip çıkmak elbette
bize yakışırdı. Cenab-ı Hak daha büyük kazalardan ve belalardan tüm
emekçi kardeşlerimizi korusun” dedi.

HATAY İL BAŞKANLIĞI KADIN KOMİTEMİZDEN HUZUREVİ ZİYARETİ

Hatay İl Başkanlığı Kadın Komitemiz,
huzurevi sakinlerine moral vermek
amacıyla bir program düzenledi. Koronavirüs tedbirleri kapsamında, kuralla-

ra uyularak gerçekleştirilen programla
ilgili konuşan Hatay İl Başkanlığı Kadın
Komite Başkanımız Sevda Temel, “İlgi
ve şefkat göstermemiz gereken, baş

tacımız büyüklerimize bir nebzede olsa
moral olmak ve hatırlandıklarını hissettirmek için hediyelerimizi takdim ettik”
dedi. Hatay İl Başkanı Kadın Komitemiz
ayrıca Hatay Şehit Aileleri Dernek Başkanı Meral Ölçer'e bir nezaket ziyaretinde bulundu.

ENGELLİ KOMİTEMİZ KAN BAĞIŞINDA BULUNDU
Genel Merkez Engelli Komite Başkanımız Hanefi Karadağ, 3 Aralık 2020 tarihinde engelli bireylerle bir araya gelerek kan bağışı kampanyasına destek
verdi.
Bağış kampanyasında konuşan Genel
Merkez Engelli Komite Başkanımız Hanefi Karadağ, “Unutulmamalıdır ki her
insan, potansiyel bir “engelli adayı”dır.
Engelli bireylerin toplumdan soyutlanması ve merhametin ötesinde bizler de
önümüzde engeller olmadan rahatça
hayatımıza devam etmek istiyoruz”
dedi. Karadağ, “HİZMET-İŞ Sendikası

Engelliler Komitesi olarak 3 Aralık Engelliler Günü’nde bir farkındalık yaparak, engelli bireyler için yapılan empatiyi biz de kan
bağışı bekleyen
hastalar, yaralılar için yapmaya
karar verdik. Her
kan bağışı hayati
önem taşıyor, kan
bağışı, bir sosyal
sorumluluk olup,
bir gün herkesin
kana ihtiyaç duya125

cağı bir gerçektir. Biz de bu ihtiyaca bir
nebze olsun, böyle önemli bir günde
katkı vermek istedik” diye konuştu.

BASIN AÇIKLAMASI

“ENGELLİ BİREYLERİN SOSYAL ve EKONOMİK
DIŞLANMA RİSKLERİ ORTADAN KALDIRILMALI”
HAK-İŞ ve HİZMET-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan 3 Aralık Uluslararası Engelliler günü
dolayısıyla yaptığı açıklamada, “Engelli bireylerin hem çalışma hayatına hem de sendikal
harekete katılmaları, toplumla bütünleşmeleri, değer üretebilmeleri, yeteneklerini ve
kapasitelerini kullanmaları için önemli bir imkandır. HAK-İŞ olarak engelli bireylere
istihdam alanlarının açılmasını ve mesleki eğitim imkanları sunularak sosyal ve
ekonomik dışlanma risklerinin ortadan kaldırılmasını istiyoruz” dedi.

HAK-İŞ ve HİZMET-İŞ Genel Başkanı
Mahmut Arslan, 3 Aralık Uluslararası
Engelliler günü dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada şu değerlendirmelerde
bulundu:
Ülkelerin ekonomik ve sosyal kalkınmasında önemli bir role sahip olan dezavantajlı gruplar içerisinde yer alan
engelli bireylerin sayısı her gün artmaktadır. OECD, BM ve Dünya Sağlık
Örgütü verilerine göre dünya nüfusunun yaklaşık %15’i engelli bireylerden
oluşuyor. Ülkemizde ise, en son açıklanan resmi verilere göre engelli birey
sayısı 1,5 milyon civarındadır.
Ülkelerin önemli bir kesimini oluşturan engelli bireylerin toplumla bütünleşmeleri, çalışma hayatına ve sendikal harekete katılmaları önem arz
etmektedir. Engelli bireyler çalışmak,
üretmek ve işgücü piyasasında yer almak istemektedirler.
Ülkemizde, engelli istihdamını arttırmak amacıyla hayata geçirilen birçok
kanun, düzenleme ve politika bulunmaktadır. Nitekim, 4857 sayılı İş Kanunu’nun 30. Maddesi kapsamında;
işverenler, elli veya daha fazla işçi
çalıştırdıkları özel sektör işyerlerinde
yüzde üç engelli; kamu işyerlerinde
ise yüzde dört engelli birey çalıştırmak zorundadır. Buna rağmen, engelli
istihdamı istenen ve beklenen düzeyde değildir. Engelli istihdamının teşvik edilmesi, işverenlerin bu kotalara
uyması ve daha fazla hassasiyet gös-

termesi gerekmektedir. HAK-İŞ olarak
engelli bireylere istihdam alanlarının
açılmasını ve mesleki eğitim imkanları
sunularak sosyal ve ekonomik dışlanma risklerinin ortadan kaldırılmasını
istiyoruz. İşgücü piyasası ihtiyaç analizleri yapılarak mesleki eğitim programlarının bu doğrultuda geliştirilmesini talep ediyoruz. Ayrıca, engelli
istihdamını arttırmak için geliştirilen
sosyal projelerin ve iyi uygulama örneklerinin tanıtılmasının da engelli istihdamının artmasına katkı sunacağını
düşünmekteyiz.
Tüm dünyada ve ülkemizde Mart ayından itibaren olağanüstü bir dönem
yaşanmaktadır. COVID-19 salgınıyla
hep birlikte mücadele ediyoruz. Salgın
sürecinin gerek fiziksel gerek psikolojik etkilerinin dezavantajlı bireyler için
daha da zor olduğunun bilincindeyiz.
Yeni normalleşmeyle birlikte engelli
bireylerin toplumsal yaşama ve çalışma hayatına adaptasyonlarının sağlanması, katılımlarının
arttırılması ve güçlendirilmesi gerekmektedir.
İstihdamda yer alan
engellilerin en çok karşılaştığı sorunlarından
birisi çalışma koşulları,
işyeri düzenlemeleri ve
erişilebilirlik olmaktadır. Erişilebilirlik, engelli
bireylerin diğer bireyler
gibi rahatça evlerinden
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çıkabilmeleri, ihtiyaçlarını kolaylıkla
giderebilmeleri, işyerlerine ulaşımlarını rahatça sağlayabilmeleri gibi birçok
konuda bireylere fırsatlar sunmaktadır. Bu doğrultuda, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2020 yılının Erişilebilirlik Yılı
ilan edilmesini çok önemli buluyoruz.
Özellikle Pandemi döneminde alınan
her bir önlem ve tedbir için Cumhurbaşkanımıza, hükümetimize, bakanlarımıza teşekkür ediyoruz. Pandemi
döneminde engelli bireyler üzerine
yapılan çalışmaların devam etmesinden ve sosyal diyalog anlayışıyla görüşlerimizin alınmasından duyduğumuz memnuniyeti belirtiyoruz.
Bu düşüncelerle, bu günün engelli
bireyleri daha fazla anlamamıza ve
sorunlarını içselleştirmemize vesile olmasını diliyor, tüm engelli üyelerimizi,
vatandaşlarımızı ve ailelerini sevgiyle
selamlıyor, sağlıklı, huzur dolu ve mutlu bir ömür geçirmelerini diliyorum.”

TOPLU İŞ SÖZLEŞMELERİ

ARSLAN, ESENLER BELEDİYESİ TOPLU İŞ
SÖZLEŞMESİ TÖRENİNE KATILDI
Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 3 Kasım 2020 tarihinde, Sendikamız ile Esenler
Belediyesi arasında imzalanan toplu iş sözleşmesine katıldı.
Arslan, “Arkadaşlarımız hak ettiklerini zamanında almaya başladılar, geçmişte uzun yıllar
alacakların ödenmediğini biliyoruz, zorluklar vardı. Bugün onları geride bıraktık. Bu
belediyecilik açısından önemli bir gelişmedir” dedi.

Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 3
Kasım 2020 tarihinde, Sendikamız ile
Esenler Belediyesi arasında imzalanan
toplu iş sözleşmesine katıldı.
Toplu iş sözleşmesi imza törenine
Genel Başkanımız Arslan, Esenler
Belediye Başkanı Mehmet Tevfik
Göksu, İstanbul 1 No’lu Şube
Başkanımız Mustafa Canpolat, Genel
Başkan Danışmanımız İbrahim Güleş,
üyelerimiz ve basın mensupları katıldı.
İmza töreninde konuşan Genel
Başkanımız
Mahmut
Arslan,
Sendikamızın Esenler Belediyesi’nde
çeyrek asırlık bir geçmişi olduğunu hatırlatarak, “Arkadaşlarımız hak ettiklerini zamanında almaya başladılar, geçmişte uzun yıllar alacakların ödenmediğini biliyoruz, zorluklar vardı. Bugün

Hak sözleşmelerden doğar,
biz hakkımızı sözleşmeler
ile elde ediyoruz. Toplu
iş sözleşmeleri de
üyelerimizin haklarını
belirliyor.

onları geride bıraktık. Bu belediyecilik
açısından önemli bir gelişmedir” dedi.
İmza töreninde konuşan Genel
Başkanımız Mahmut Arslan, Esenler
Belediyesi ile Sendikamız arasında imzalanan 13’üncü dönem toplu iş sözleşmesinin Esenler Belediyesi’ne, üyeleri127

mize ve Konfederasyonumuz HAK-İŞ’e
hayırlar getirmesi dileğinde bulundu.
Sendikamızın Esenler Belediyesi’nde
çeyrek asırlık bir geçmişi olduğunu
hatırlatan Genel Başkanımız Mahmut
Arslan, “Esenler Belediyesi’nde geçmiş yıllarda emekçilerin alacaklarının
ödenmediğini biliyoruz, o dönemler
geride kaldı. Arkadaşlarımız hak ettiklerini zamanında almaya başladılar. Bu
belediyecilik açısından önemli bir gelişmedir” dedi.
“Hayırlı ve Güzel İşler Yapıyoruz”
Emeğin bir hak sebebi olduğunun altını çizen Arslan, “Hak sözleşmelerden
doğar, biz hakkımızı sözleşmeler ile
elde ediyoruz. Toplu iş sözleşmeleri de
üyelerimizin haklarını belirliyor” dedi.
İnsanların en hayırlısının insanlara hiz-
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met ede olduğunu vurgulayan Arslan,
“Kamu çalışanı olmak bir ayrıcalıktır.
Statülerimiz ne olursa olsun hepimiz
Esenler’e hizmet ediyoruz. Biz hem
ailemizin nafakasını kazanıyor hem de
hayırlı bir iş yapıyoruz. Esenler’de ya-

şayan 700 bin vatandaşımıza 24 saat
hizmet ediyoruz. Hayır kazanıyoruz,
çoluk çocuğumuzun nafakasını kazanıyoruz ve iş güvencemiz var” diye
konuştu.

“işten Atılan Üyelerimizin İşe İade
Edilmelerini Sağladık”
31 Mart yerel seçimlerinden sonra bazı
belediyelerde üyelerimize baskı yapıldığını hatırlatan Arslan, verilen mücadeleler neticesinde baskı ve işten çıkarmaların sonlandığını, işten atılan üyelerimizin ise işe iade edildiğini söyledi.

Arslan’dan İstanbul Büyükşehir
Emekçilerine Teşekkür
İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde
yetki tespitini Konfederasyonumuza
bağlı Hizmet-İş Sendikamızın almasının
Büyükşehir çalışanlarına büyük bir moral olduğunu söyleyen Arslan, Hizmetİş Sendikamızı tercihlerinden dolayı
büyükşehir emekçilerine teşekkür etti.
“Sözleşmemiz Hayırlı Olsun”
İşçilerin, Esenler halkına hizmet ederken hassasiyetle çalıştıklarını belirten
Esenler Belediye Başkanı Mehmet
Tevfik Göksu, “Biz Esenler halkına hizmet ediyoruz. Esenler halkı bizi kendilerine hizmet etmekle görevlendirdi.
Bu hizmeti yaparken, Esenler halkının
ve birlikte çalıştığımız kardeşlerimizin
hukukunu korumakla mükellefiz. Bu
konudaki hassasiyetimiz sonuna kadar
devam ediyor. Sözleşmemiz hayırlı olsun” dedi.
Konuşmaların ardından toplu iş sözleşmesi imzalandı.
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KÂĞITHANE BELEDİYESİ İLE TOPLU İŞ
SÖZLEŞMESİ, GENEL BAŞKAN VEKİLİMİZ ÖZ’ÜN
KATILIMIYLA İMZALANDI
HAK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı ve Genel Başkan Vekilimiz Av. Hüseyin Öz, Sendikamız
ile Kağıthane Belediyesi şirketi Personel A.Ş arasında imzalanan
toplu iş sözleşmesi törenine katıldı.

yolunu kendimize şiar edindik. Alın terinin karşılığını alma mücadelesinden
daha güzel bir hizmet olamaz. Bugün
taşeron işçiliğinden uzun bir mücadele sonrasında kurtarıp kadroya kavuşturduğumuz emekçi kardeşlerimizin
ilk toplu iş sözleşmesini imzalamanın
gururunu yaşıyoruz. Toplu iş sözleşmemiz üyemiz emekçi kardeşlerimize
ve Kağıthane Belediyemize hayırlı olsun” diye konuştu.

28 Ekim 2020 tarihinde gerçekleştirilen Toplu iş sözleşmesi törenine
HAK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı ve
Genel Başkan Vekilimiz Av. Hüseyin
Öz, Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, İstanbul 1 No’lu Şube Başkanımız Mustafa Canpolat, Kağıthane
Belediye Başkan Yardımcıları Levent
Dirice ve Nedret Apaydın, MİKSEN
Genel Sekreteri Av. Zekeriya Sancı ve
işyeri sendika temsilcilerimiz katıldı.

daha teşekkür ediyorum” dedi. Sendikamızın Kağıthane Belediyesi’nde çalışan üyelerimizle bağlarının köklü bir
geçmişe dayandığını belirten Öz, “Kağıthane çalışanlarıyla mazimiz 25 sene
öncesine tekabül ediyor. 1995 yılından
bugüne kadar üyelerimizin sorunlarına çare olmak için hiç durmaksızın
çalıştık. İş barışını bozmadan, uzlaşma

696 sayılı KHK ile kadro alan belediye
şirket çalışanları için yeni bir dönem
başladığını ifade eden Genel Başkan
Vekilimiz Av. Hüseyin Öz, “2003 yılında Sendikamızın 9. Olağan Genel
Kurulu’nda aldığımız taşeron işçilikle
mücadele kararımızın, bugün imzaladığımız toplu iş sözleşmesiyle birlikte
başarıya ulaştığını görmek bizler için
büyük bir gururdur. Çıktığımız bu kutlu
mücadelede bizleri asla yalnız bırakmayan emekçi kardeşlerimize bir kez
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Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt
Öztekin de imzalanan toplu iş sözleşmesinin belediye çalışanlarına hayırlar
getirmesini diledi.
İstanbul 1 No’lu Şube Başkanımız
Mustafa Canpolat da sözleşmenin hayırlı olması temennisinde bulunarak,
sözleşmeye katkı ve katılımlarından
dolayı Genel Başkan Vekilimiz Av. Hüseyin Öz ve Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin’e teşekkür etti.
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GENEL BAŞKAN VEKİLİMİZ ÖZ, ZEYTİNBURNU
BELEDİYESİ TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ TÖRENİNE KATILDI
HAK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı ve Genel Başkan Vekilimiz Av. Hüseyin Öz, 28 Ekim
2020 tarihinde, Sendikamız ile Zeytinburnu Belediyesi arasında imzalanan toplu iş
sözleşmesi törenine katıldı.
“İnsan Onuruna Yakışır İş Yaşamını
Birlikte İnşa Edebiliriz”

Toplu iş sözleşmesinin hayırlı olmasını
dieyen Öz, “Çalışan üyelerimize de işlerini en iyi şekilde yapmak düşüyor. Rızkımızı helalinden kazanmak adına en
güzel çabayı ortaya koyarsak hem belediye yönetiminin hem de halkımızın
işini kolaylaştırmış oluruz. Bu sayede
insan onuruna yakışır iş yaşamını birlikte inşa edebiliriz” dedi.

Toplu iş sözleşmesi törenine Genel
Başkan Vekilimiz Öz, Zeytinburnu Belediye Başkanı Av. Ömer Arısoy, İstanbul 1 No’lu Şube Başkanımız Mustafa
Canpolat, Zeytinburnu Belediye Başkan
Yardımcısı Saffet Öz, Zeytinburnu Belediyesi iştiraki Emek A.Ş. Genel Müdürü
Mehmet Dağ, MİKSEN Genel Sekreteri
Zekeriya Sancı ve Zeytinburnu Belediyesi’nde çalışan üyelerimiz katıldı.
Toplu iş sözleşmesi töreninde konuşan
Genel Başkan Vekilimiz Av. Hüseyin Öz,
örgütlenme sürecinde görev alan üyelerimize teşekkür etti. Toplu iş sözleş-

mesinin 696 sayılı KHK ile kadro alan
Zeytinburnu çalışanları adına imzalanan ilk toplu iş sözleşmesi olduğunu
belirten Öz, ”Taşerondan işçiliğinden
kadroya uzanan süreci başarıyla tamamladıklarını belirterek, “Bugünlere
gelmemiz 17 yıl sürdü. Sonunda bütün arkadaşlarımızı kadroya kavuşturduk” dedi. Genel Başkan vekilimiz Öz,
sözleşmeye katkılarından dolayı Zeytinburnu Belediye Başkanı Av. Ömer
Arısoy ile İstanbul 1 No’lu Şube Başkanımız Mustafa Canpolat’a teşekkür etti.
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Çalışma huzurunun önemli olduğunu
ifade eden Zeytinburnu Belediye Başkanı Av. Ömer Arısoy da, “Geçmiş dönemden hiçbir çalışanımıza borcumuz
yok, fark ödemelerini Kasım ayı sonunda yapacağız. Bütün çalışanlarımızla
bir aile olduğumuzu düşünüyoruz.
Sözleşmemizin Zeytinburnu’nda çalışan arkadaşlarımıza, Belediyemize ve
Sendikamıza hayırlı olmasını diliyorum.
Bu sözleşme çalışma hayatımıza huzur
katacaktır. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.
İstanbul 1 No’lu Şube Başkanımız Mustafa Canpolat ise sözleşme hakkında
bilgi vererek, sözleşmenin hayırlı olmasında temennisinde bulundu.

TOPLU İŞ SÖZLEŞMELERİ

SULTANGAZİ BELEDİYESİ’NDE TOPLU SÖZLEŞME,
GENEL BAŞKAN YARDIMCIMIZ KESKİN’İN
KATILIMIYLA İMZALANDI
Genel Başkan Yardımcımız Mehmet Keskin, 16 Kasım 2020 tarihinde, Sendikamız ile
Sultangazi Belediyesi Personel A.Ş. (SUGAŞ) arasında imzalanan
toplu iş sözleşmesi törenine katıldı.

mesi imzalıyoruz. Emekçilerin hakkını
çatışma yaratmadan uzlaşı ile savunan
HİZMET-İŞ, bugün de bu çizgisinden
şaşmadan hareket etmiş ve üyelerimiz
için güzel bir sözleşmeye imza atmıştır. Toplu iş sözleşmesinin üyelerimize,
belediyemize ve Sendikamıza hayırlı
olması temennisinde bulunuyorum”
dedi.

Sultangazi Belediyesi’nde çalışan üyelerimizin yoğun katılımlarıyla gerçekleştirilen programa Genel Başkan Yardımcımız Mehmet Keskin, Sultangazi
Belediye Başkanı Av. Abdurrahman
Dursun, İstanbul 1 No’lu Şube Başkanımız Mustafa Canpolat, HAK-İŞ’e
bağlı Öz Güven Sen Genel Başkanı
Ömer Yılmaz ve iş yeri sendika temsilcilerimiz katıldı. Sultangazi Belediyesi’nde ve Türkiye’nin dört bir yanında

belediyelerde çalışan üyelerimizin alın
terlerinin tam karşılığını alabilmek
için yoğun bir çalışma yürüttüklerini
belirten Genel Başkan Yardımcımız
Keskin, “HİZMET-İŞ Sendikası her zaman üyelerinin çıkarlarını düşünen,
onlar için çaba sarf etmekten geri
durmayan bir emek örgütüdür. HAKİŞ ve HİZMET-İŞ’in 17 yıl süren kadro
mücadelesi sonucu bugün, arkadaşlarımız için kazançlı bir toplu iş sözleş-
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Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun ise karşılıklı anlayış
içinde gerçekleştirilen toplu iş sözleşmesi dolayısıyla emeği geçenlere
teşekkür ederken, toplu iş sözleşmesinin hayırlara vesile olmasını diledi.
İstanbul 1 No’lu Şube Başkanımız
Mustafa Canpolat’ta, toplu iş sözleşmesinin iki yıl süreli olarak imzalandığını belirterek, “Toplu iş sözleşmesi
kapsamında üyelerimizin ücretlerine
birinci yıl yevmiyeler iyileştirildikten
sonra %12,62, ikinci yıl ise ücretlere
ve sosyal haklara gerçekleşecek enflasyon oranında zam yapılacak” ifadelerini kullandı.

TOPLU İŞ SÖZLEŞMELERİ

GENEL BAŞKAN YARDIMCIMIZ KESKİN,
NALLIHAN BELEDİYESİ İLE İMZALANAN
TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ TÖRENİNE KATILDI

Genel Başkan Yardımcımız Mehmet
Keskin, 27 Ekim 2020 tarihinde, Sendikamız ile Ankara’ya bağlı Nallıhan
Belediyesi Personel Ltd. Şti. arasında
imzalanan toplu iş sözleşmesi törenine katıldı. Toplu iş sözleşmesi imza tö-

renine Genel Başkan Yardımcımız Keskin, Nallıhan Belediye Başkanı İsmail
Öntaş, Ankara 5 No’lu Şube Başkanımız Murat Demirtaş, Ankara 5 No’lu
Şube Başkan Yardımcımız Necmi Çetin
ve işyeri sendika temsilcimiz Mustafa

Harman katıldı. Toplu iş sözleşmesinin imzalanmasında emeği geçenlere
teşekkür eden Genel Başkan Yardımcımız Mehmet Keskin, “Türkiye olarak
zor bir dönemden geçiyoruz. Bir yanda
tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs ile savaşıyoruz bir yanda küresel
salgının getirdiği ekonomik dar boğazı
atlatmaya çalışıyoruz. Böylesi bir dönemde milletimizin sağlığı ve geleceği
için çalışan tüm emekçilerimize teşekkürlerimizi sunuyoruz. Bugün imzaladığımız toplu iş sözleşmesinin önemi
büyük. Pandemi döneminin getirdiği
bütün olumsuzluklara rağmen üyelerimizin toplu iş sözleşmesinin imzalanıyor olması bizim için övünç ve sevinç
kaynağı” dedi.

KÜTAHYA/TAVŞANLI BELEDİYESİ’NDE ÜYELERİMİZİN
ÜCRETLERİNE %20 ZAM

Teşkilatlanmadan Sorumlu Genel Başkan Yardımcımız Halil Özdemir, 23
Aralık 2020 tarihinde, Sendikamız ile
Kütahya’ya bağlı Tavşanlı Belediyesi
arasında gerçekleşen toplu iş sözleşmesi imza törenine katıldı.

cımız Halil Özdemir’in yanı sıra Tavşanlı Belediye Başkanı Mustafa Güler,
Kütahya Şube Başkanımız Sebahattin
Ödemiş, Kütahya Şube Yönetimi, Tavşanlı Belediyesi’nde çalışan üyelerimiz
katıldı.

2 yıl süreyle geçerli toplu iş sözleşmesi
imza törenine Genel Başkan Yardım-

Sendikamızın Tavşanlı Belediyesi’nde
çalışan üyelerimizle bağlarının geç132

mişe dayandığını belirten Özdemir,
“Tavşanlı’da ve tüm Türkiye’de bugüne kadar üyelerimizin sorunlarına çare
olmak için hiç durmaksızın çalıştık. İş
barışını bozmadan, uzlaşma yolunu
kendimize amaç edindik. Emekçinin
alın terinin karşılığını alma mücadelesi kutsal bir mücadeledir. HAK-İŞ/
HİZMET-İŞ olarak hem işvereni hem
de işçiyi bir masanın etrafında buluşturmayı ve uzlaşmayı amaçladık. Bu
çabalarımız bugün meyveleri verdi ve
burada yaklaşık 450 üyemizin ücretlerine ortalama olarak %20 oranında zam yapıldı, sosyal haklarında da
iyileştirmeler yapıldı. Bundan sonra
bize düşen Tavşanlı’ya daha iyi hizmet
etmektir. İmzaladığımız sözleşme Sendikamıza, üyelerimize ve belediyemize
hayırlı olsun” dedi.

TOPLU İŞ SÖZLEŞMELERİ

GENEL BAŞKAN YARDIMCIMIZ KESKİN,
DÜZCE BELEDİYESİ İLE İMZALANAN
TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ İMZA TÖRENİNE KATILDI
Genel Başkan Yardımcımız Mehmet Keskin, 16 Aralık 2020 tarihinde,
Düzce Belediyesi iştiraki BELKA İnsan Kaynakları A.Ş. ile imzalanan toplu iş sözleşmesi
imza törenine katıldı.

mücadele ederek başarıyla çıkacağız.
Bu dönemde bizde HİZMET-İŞ Sendikası olarak emekçilerin mağdur olmaması için var gücümüzle çalışıyoruz.
Düzce’de 696 sayılı KHK ile kadro alan
işçi kardeşlerimizi bugünden itibaren
kazançlı bir dönem bekliyor. Cenab-ı
Allah hayırlı etsin. Toplu iş sözleşmemizin uzlaşı ile tamamlanmasında katkısı olan başta Düzce Belediye Başkanı
Dr. Faruk Özlü olmak üzere herkese
teşekkür ediyoruz” dedi.
Düzce Belediyesi Kültür Merkezi’nde düzenlenen imza törenine Genel
Başkan Yardımcımız Keskin, Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, Sakarya Şube Başkanımız Mehmet Mesut
Gökdemir, BELKA İnsan Kaynakları A.Ş.
Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Azap,
HAK-İŞ’e bağlı ÖZ GÜVEN-SEN Genel
Başkan Yardımcıları Mehmet Ali Sipahi
ve Ümit Yalçın ve üyelerimiz katıldı.

İmzalanan toplu iş sözleşmesinin
zor bir dönemde gerçekleştirildiğini
belirten Genel Başkan Yardımcımız
Mehmet Keskin, “Neredeyse bir yılını
geride bıraktığımız küresel salgın ve
ekonomik saldırılar neticesinde ülkece
zor dönemden geçiyoruz. Ancak hem
pandeminin getirdiği olumsuzlukları
hem de ekonomik saldırıların getirdiği dar boğazdan devletimizle beraber
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Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü
ise yaptığı konuşmada “Bu sözleşme
ile birlikte, bu yıl işçilerimize yüzde 20
oranında bir zam yapıyoruz. 2021’in
başından itibaren artı yüzde 15 oranında bir zam daha yapacağız. Bu da
toplamda yüzde 35’lik bir zam oluyor
mevcut duruma göre. 2022 yılında ise
enflasyon artı bir puan arttıracağız.
Dolayısıyla mutabık kaldığımız sözleşmenin ana hatları budur. Zam miktarı
kadar, ücretlerin zamanında ödenmesi
de önemli. Çok yüksek zamlar verilebilir, ama zamanında ödenmiyorsa veya
zamanında ödenmediği için birtakım
arkadaşlarımızın işine son verilebilme durumu doğuyorsa bunun hiçbir
kıymeti yok. Dolayısıyla biz belediye
olarak kaynaklarımızı, bütçemizi gözden geçirdik, değerlendirdik ve ödeyebileceğimiz miktarın maksimumunu
vermeye çalıştık” şeklinde konuştu.

TOPLU İŞ SÖZLEŞMELERİ

KÜTAHYA’DA İŞÇİNİN YÜZÜNÜ GÜLDÜREN
SÖZLEŞME İMZALANDI
Sendikamız ile Kütahya Belediyesi arasında devam eden toplu iş sözleşmesi görüşmeleri
anlaşma ile sonuçlanarak 2 yıl geçerli sözleşme imza altına alındı.

ücretlerimizin zamanında ödenmesi
ve iş barışının sağlanmasıdır. Hamd olsun Kütahya’da emekçilerin haklarını
gözeten, alın terinin karşılığını zamanında ödeyen bir belediye başkanınız
var. İmzalanan toplu iş sözleşmesinin
hayırlara vesile olmasını diliyorum”
diye konuştu.

23 Aralık 2020 tarihinde gerçekleşen
toplu iş sözleşmesi Genel Başkan Yardımcımız Halil Özdemir ile Kütahya
Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık
arasında imzalandı.

önüne alındığında üyelerimizi sevindiren bir sözleşme imzaladık. Emekçilerimizin maaşlarında ve sosyal haklarında çok büyük iyileştirmeler yapıldı”
dedi.

Toplu iş sözleşmesi imza törenine
Genel Başkan Yardımcımız Halil Özdemir’in yanı sıra Kütahya Belediye
Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, Kütahya
Şube Başkanımız Sebahattin Ödemiş,
Kütahya Şube Yönetimi, Kütahya Belediyesi’nde çalışan üyelerimiz ve basın
mensupları katıldı.

Toplu iş sözleşmelerinin görüşmelerinin kavga etmeden, kırmadan, dökmeden iş barışının sağlandığı bir ortamda sağlanması gerektiğini belirten
Özdemir, “Sendikamız HİZMET-İŞ’in
imzaladığı sözleşmeler masa başında
anlaşmayla yapılıyor bu bizim için çok
önemli. Bizim sözleşme imzalarken üç
kıstasımız var bunlar; imzaladığımız
sözleşmesinin eksiksiz uygulanması,

Kütahya Belediyesinde çalışan 1200
emekçiyi kapsayan sözleşme kapsamında üyelerimizin ücretlerine
%25’den fazla zam yapılarak günlük
yevmiye ücretleri ve sosyal haklarına
da iyileştirmeler yapıldı.
Sözleşmeye katkılarından dolayı Kütahya Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim
Işık ile Kütahya Şube Başkanımız Sebahattin Ödemiş’e teşekkür ederek
sözlerine başlayan Genel Başkan Yardımcımız Özdemir, “Bugün burada çok
önemli bir sözleşmeye imza atıyoruz
sözleşmemiz 1200 arkadaşımızı kapsıyor, içinde bulunduğumuz şartlar göz
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Konuşmasına çalışma huzurunun
önemli olduğunu ifade ederek başlayan Kütahya Belediye Başkanı Prof.
Dr. Alim Işık da, “Biz belediyemizde
çalışan bütün çalışanlarımızla bir aile
olduğumuzu düşünüyoruz. Belediyemizin imkanları dahilinde en iyi zamları yaptık. Sözleşmemizin Kütahya’da
çalışan arkadaşlarımıza, Belediyemize
ve Sendikamıza hayırlı olmasını diliyorum. Bu sözleşme çalışma hayatımıza
huzur katacaktır. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.
Kütahya Şube Başkanımız Sebahattin
Ödemiş ise sözleşme hakkında bilgi
vererek, sözleşmenin hayırlı olmasında temennisinde bulundu.
Toplu iş sözleşmesi imza töreni karşılıklı hediyeleşme ve toplu fotoğraf çekimi ile son buldu.

TOPLU İŞ SÖZLEŞMELERİ

TOKAT BELEDİYESİ İLE TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ,
GENEL BAŞKAN YARDIMCIMIZ ÖZDEMİR’İN
KATILIMIYLA İMZALANDI
Genel Başkan Yardımcımız Halil Özdemir, Sendikamız ile Tokat Belediyesi şirketi
TOKBEL Ltd. Şti. arasında imzalanan toplu iş sözleşmesi törenine katıldı.

28 Aralık 2020 tarihinde gerçekleştirilen Toplu iş sözleşmesi törenine Teşkilatlanmadan Sorumlu Genel Başkan
Yardımcımız Halil Özdemir, Tokat Belediye Başkanı Av. Eyüp Eroğlu, Tokat
Şube Başkanımız Resul Demir, Tokat
Şube Yönetimi, işyeri sendika temsilcilerimiz, üyelerimiz ve basın mensupları
katıldı. Belediye şirket çalışanları için
yeni bir dönem başladığını ifade eden
Genel Başkan Genel Başkan Yardımcımız Halil Özdemir, “Sendikamızın yıllar
önce aldığı kararın, bugün imzaladığımız toplu iş sözleşmesiyle taçlandığını
görmek bizler için büyük bir gururdur.
Çıktığımız bu kutlu yolda bizleri asla yalnız bırakmayan emekçi kardeşlerimize
teşekkür ediyorum” dedi.
TOKBEL Ltd. Şirketinde çalışan yaklaşık 600 üyemiz adına güzel bir toplu iş
sözleşmesinin bağıtlandığını ifade eden
Özdemir, “Birlik ve beraberlik içinde
üyelerimizin sorunlarına çare olmak

için durmadan çalıştık. Yaptığımız sözleşmeyle, arkadaşlarımızın ücret ve
sosyal haklarında ortalama yüzde 24
oranında artış sağlandı. Sözleşmelerimizi iş barışını, iş huzurunu bozmadan,
uzlaşma yolunu benimseyerek imzaladık. Alın terinin kutsal olduğunu bildik
ve karşılığını alma mücadelesinden asla
vazgeçmedik. Hamd olsun bugün belediyemizin imkanları dahilinde güzel
bir sözleşmeyi imzaladık. Toplu iş sözleşmemiz üyemiz emekçi
kardeşlerimize ve Belediyemize hayırlı olsun” diye
konuştu. Tokat Belediye
Başkanı Av. Eyüp Eroğlu da imzalanan toplu
iş sözleşmesinin belediye çalışanlarına hayırlar
getirmesini
dileyerek,
“Hepimiz Tokat’a hizmet
etmek için buradayız. Çalışmalarımızın karşılığını
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belediyemizin kaynaklarından alıyoruz.
İnşallah hep birlikte daha çok çalışarak
Tokat’a daha iyi hizmet edeceğiz” dedi.
Tokat Şube Başkanımız Resul Demir de
sözleşmenin hayırlı olması temennisinde bulunarak, sözleşmeye katkılarından
dolayı Genel Başkan Yardımcımız ve Tokat Belediye Başkanı Av. Eyüp Eroğlu’na
teşekkür etti. Toplu iş sözleşme töreni
karşılıklı hediyeleşme ve toplu fotoğraf
çekimiyle son buldu.

TOPLU İŞ SÖZLEŞMELERİ

GENEL BAŞKAN YARDIMCIMIZ ÖZDEMİR,
NEVŞEHİR’DE TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ
TÖRENİNE KATILDI
Genel Başkan Yardımcımız Halil Özdemir, 30 Aralık 2020 tarihinde Sendikamız ile
Nevşehir Belediyesi arasında imzalanan toplu iş sözleşmesi törenlerine katıldı.

Toplu iş sözleşmesi törenine, Teşkilatlanmadan Sorumlu Genel Başkan Yardımcımız Halil Özdemir, Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, Öz Güven Sen
Genel Başkan Yardımcıları Mehmet Ali
Sipahi, Ümit Yalçın, Kayseri Şube Başkanımız Serhat Çelik, Kırşehir İl Başkanı
Hızır Gürler, HAK-İŞ Konfederasyonu
Nevşehir İl Başkanı M. Fatih Mutlu,
Nevşehir kadın komite başkanı Özgül
Korkmaz, işyeri sendika temsilcilerimiz
ve üyelerimiz katıldı.

Toplu iş sözleşmesi töreninde konuşan Genel Başkan Yardımcımız Özdemir, örgütlenme sürecinde görev alan
üyelerimize teşekkür ederek şunları
kaydetti; “Ülkemiz zor günlerden geçiyor, salgın günlerinde üyelerimizin
emeklerinin karşılığını almanın haklı
gururunu yaşıyoruz. 210 üyemiz adına
Nevşehir’de başarılı bir sözleşme imzalıyoruz, emekçinin alın terinin karşılığını alma mücadelesinin kutsallığına
inandık ve mücadele ettik. HİZMET-İŞ
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Sendikası olarak her zaman işvereni, işçiyi bir masanın etrafında buluşturmayı
amaçladık” dedi.
Nevşehir işçisinin boynunu bükük bırakmayıp hakkını gözettiği için Belediye başkanına teşekkür eden Özdemir,
“Bundan sonra üyelerimize de işlerini
en iyi şekilde yapmak düşüyor. Rızkımızı helalinden kazanmak için çabalamalıyız ve şehrimizi daha ileriye taşımalıyız. Sözleşmemiz üyelerimize ve Belediyemize hayırlı olsun” diye konuştu.

TOPLU İŞ SÖZLEŞMELERİ

BEYOĞLU BELEDİYESİ İLE
TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ İMZALANDI
Genel Başkan Yardımcımız Mehmet Keskin, 30 Aralık 2020 tarihinde, Beyoğlu Belediyesi
ile imzalanan toplu iş sözleşmesi törenine katıldı.

Sosyal mesafe kurallarına uygun bir
şekilde gerçekleştirilen törene Genel
Başkan Yardımcımız Keskin, Beyoğlu
Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, İstanbul 4 No’lu Şube Başkanımız Reşat
Kaya ve iş yeri sendika temsilcilerimiz
katıldı.
İstanbul’un dünyaya açılan kapısı olan
Beyoğlu’nda üyelerimiz için kazançlı
bir sözleşmeye imza attıklarını belirten Genel Başkan Yardımcımız Keskin,
“Bildiğiniz gibi pandemi dönemi dolayısıyla sıkıntılı günlerden geçiyoruz.
HİZMET-İŞ Sendikası olarak bizde tüm
olumsuzluklara rağmen üyelerimizi

mağdur etmemek için var gücümüzle mücadele ediyoruz. Pandemi döneminin belki de en kritik çalışanları
belediye emekçilerimiz olmuştur. İmzaladığımız bu sözleşme ile bir nebze
olsun onları mükafatlandırmanın sevinci içersindeyiz. 2020 yılını geride
bıraktığımız şu günlerde üyelerimizi
sevindiren Beyoğlu Belediye Başkanımız Haydar Ali Yıldız’a teşekkürlerimi
sunuyoruz” dedi.
Keskin: “Son Emek Kalesiyiz”
Üyemiz olsun yada olmasın tüm emekçileri kucaklamak için yola çıktıklarını
vurgulayan Genel Başkan Yardımcımız
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Mehmet Keskin, “Önce insan, önce
emek diyerek 43 yıl önce çıktığımız
emek mücadelemizde binlerce badire atlattık. Ancak hiçbirinde ayağa
kalkmaktan imtina etmedik. Çünkü biz
işçilerin güvendiği son emek kalesiyiz.
Biz milletimizin değerlerine köklerle
sıkı sıkıya bağlı, mazlumların yanında
olmayı kendine düstur edinmiş yerli
ve milli bir işçi sendikasıyız” şeklinde
konuştu. Genel Başkan Yardımcımız
Keskin’in konuşması sonrası toplu iş
sözleşmesiyle ilgili değerlendirmelerde bulunan Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, “ 2020 yılının bu
son günlerinde aile bireylerimiz olarak
gördüğümüz çalışanlarımız için atılan
imzaların hayırlılar getirmesini temenni ediyorum” şeklinde konuştu.
İstanbul 4 No’lu Şube Başkanımız
Reşat Kaya ise katılımlarından dolayı
Genel Başkan Yardımcımız Keskin’e
teşekkür ederken, “Sözleşmemiz 696
sayılı KHK ile kadro alan 1200 üyemizi
kapsıyor. İmzalanan sözleşme gereği
üyelerimizin ücretlerine %20 ila %25
arasında değişen oranlarda zam yapıldı. Bereketli olmasını diliyorum” dedi.

TOPLU İŞ SÖZLEŞMELERİ

NAR BELEDİYESİ’NDE EN DÜŞÜK ÜCRET
3500 TL OLDU
Genel Başkan Yardımcımız Halil Özdemir, Sendikamız ile Nevşehir’e Bağlı Nar Belediyesi
arasında imzalanan toplu iş sözleşmesi törenine katıldı.
30 Aralık 2020 tarihinde gerçekleştirilen Toplu iş sözleşmesi törenine Genel
Başkan Yardımcımız Halil Özdemir, Nar
Belediye Başkanı Süleyman Özçelik,
Öz Güven Sen Genel Başkan Yardımcıları Mehmet Ali Sipahi, Ümit Yalçın,
Kayseri Şube Başkanımız Serhat Çelik,
Kırşehir İl Başkanı Hızır Gürler, HAK-İŞ
Konfederasyonu Nevşehir İl Başkanı
M. Fatih Mutlu, Nevşehir kadın komite
başkanı Özgül Korkmaz ve üyelerimiz
katıldı.
Sözleşmenin imzalanmasında emeği
geçenlere teşekkür ederek konuşmasına başlayan Genel Başkan Yardımcımız Halil Özdemir, “Nar Belediyesinde
rekor bir sözleşmeye imza atıyoruz.
Üyelerimiz tam maaş ikramiyeleri ve
sosyal hakları hariç en az 3500 TL maaş
alacak, 2020 yılı bitmeden böylesi güzel bir sözleşmeye imza atmak bizleri
gururlandırdı ve sevindirdi. Aldığımız

zam üyelerimize yeni yıl hediyesi oldu”
dedi.
Belediye çalışanları ile bir aile olduklarını belirten Nar Belediye Başkanı Süleyman Özçelik, “Belediye tarafı olarak
ve sendika tarafı olarak birbirimizi kırmadan toplu iş sözleşmesini tamam-

ladık. Bu sözleşmenin tamamlanmasından mutluluk duyuyoruz. Başkan
olarak belediyemiz ve çalışan arkadaşlarımız için elimden geleni yapacağım.
İnşallah ilerideki sözleşmelerde daha
güzel şartlarda imzalar atarız, sözleşmemiz hayırlı uğurlu olsun” dedi.

MARDİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MARDİN KENT A.Ş.

Sendikamız ile Mardin Büyükşehir Belediyesi Mardin Kent Anonim Şirketi arasında devam eden toplu iş görüşmeleri
anlaşma ile sonuçlanarak iki yıllık olarak
imzalandı. Toplu iş sözleşmesi Mardin İl
Başkanımız Eşref Cihan ile Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili

Mahmut Demirtaş arasında imzalandı.

nim Şirketi emekçileri adına yürüttüğümüz toplu iş sözleşmesi görüşmelerimizi günümüzün koşullarına uygun ücret
ve sosyal haklar alarak sonlandırmanın
heyecanını yaşıyoruz. İmzaladığımız
toplu iş sözleşmemizi çatışarak değil,
uzlaşı içinde tamamlamaktan mutluluk
duyuyoruz. Sözleşmemizin üyelerimize
hayırlı olmasını diliyorum. Sözleşmede
emeği geçen herkese sendikam, şahsım ve işçi kardeşlerim adına teşekkür
ediyorum” dedi.

Sözleşme kapsamında üyelerimizin ücretlerinde ve sosyal haklarında iyileştirmeler yapıldı. Toplu iş sözleşmesi imza
töreninde konuşan Mardin İl Başkanımız Eşref Cihan, “Bugün, Mardin Büyükşehir Belediyesi Mardin Kent Ano-

Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye
Başkan Vekili Mahmut Demirtaş ise işçilerimizin emeklerinin karşılığını vermekten mutluluk duyduklarını belirterek sözleşmenin imzalamasında çaba
gösteren herkese teşekkür etti.
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GÜMÜŞHANE BELEDİYESİ
GÜMÜŞHANE ve ŞEHİRCİLİK A.Ş.
yon oranında zam yapıldı. İmzalanan
sözleşmenin 255 işçiyi kapsadığını
söyleyen Trabzon Şube Başkan Yardımcımız Şevket Çelik “Sözleşmemizi
kırmadan dökmeden masada karşılıklı
anlayış ile tamamladık. Toplu iş sözleşmemizin imzalanmasında büyük özveri
gösteren Gümüşhane Belediye Başkanı
Ercan Çimen’e teşekkürlerimi sunuyorum. Sözleşmemiz emekçilerimize hayırlı olsun” dedi.

Sendikamız ile Gümüşhane Belediyesi
şirketi Gümüşhane ve Şehircilik A.Ş.
arasında toplu iş sözleşmesi imzalandı.
Bir süredir devam eden toplu iş sözleşmesi görüşmeleri sonrası bağıtlanan
sözleşme ile birlikte üyelerimizin enflasyona ezdirilmemiş oldu.
Toplu iş sözleşmesi, Trabzon Şube Başkan Yardımcılarımız Şevket Çelik, Mahmut Keleş ve Sami Köse, Gümüşhane

Belediye Başkanı Ercan Çimen, Gümüşhane ve Şehircilik A.Ş Genel Müdürü
Fatih Can ile işyeri sendika temsilcilerimizin katıldığı bir törenle imzalandı.
İki buçuk yıl geçerli olacak toplu iş
sözleşmesi kapsamında üyelerimizin
yevmiyelerine ve sosyal haklarına ilk
altı aylık dönemde %7 ila %15 oranında zam yapıldı. Sözleşme kapsamında
ikinci yıl %12, üçüncü yıl yıllık enflas-

Sözleşme imza töreninde konuşan
Gümüşhane Belediye Başkanı Ercan
Çimen ise, “Hizmetlerimizi emekçi arkadaşlarımızla birlikte veriyoruz. Gönlümüz daha iyi şartlar içeren sözleşme
yapmayı arzu ederdi ancak ülkemizin
ve belediyelerimizin içinde bulunduğu
ekonomik durum bunu imkansız kılıyor.
Yine de çalışanlarımızın mağdur olmaması adına verebileceğimiz zamların
en iyisini vermeye çalıştık. Sözleşmemiz çalışanlarımıza ve şehrimize hayırlı
olsun” dedi.

RİZE BELEDİYESİ ve RİBELSAN LTD. ŞTİ.
Sendikamız ile Rize Belediyesi Ribelsan Ltd. Şti. arasında bir süredir devam
eden toplu iş sözleşmesi görüşmeleri

anlaşma ile sonuçlanarak imzalandı.
Bir yıl geçerli olacak toplu iş sözleşmesi
Rize Şube Başkanımız Mehmet Alaca

ile Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin
arasında imzalanırken, üyelerimizin ücretlerine ilk altı ay %8, ikinci altı ay %10
zam yapıldı.
Emekçileri mağdur etmeyen Rize Belediye Başkanına teşekkür eden Rize
Şube Başkanımız Mehmet Alaca, “Pandemi nedeniyle kısıtlı bir tören yapmak
zorunda kaldık. İnşallah, önümüzdeki
sözleşmede daha geniş kapsamlı bir
tören yaparız. Yeni sözleşmemiz, sendikamıza, belediyemize ve işçilerimize
hayırlı olsun” dedi.
Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin ise,
imzalanan sözleşmenin üyelerimize
hayırlı olması dileğinde bulundu.
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SİNCAN BELEDİYESİ'NDE
TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ İMZALANDI

Genel Başkan Yardımcımız Mehmet
Keskin, Sendikamız ile Sincan Belediyesi şirketi Sinkent LTD. ŞTİ. arasında
imzalanan toplu iş sözleşmesi törenine
katıldı.
15 Aralık 2020 tarihinde gerçekleştirilen toplu iş sözleşmesi törenine Genel
Başkan Yardımcımız Mehmet Keskin,
Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan,

Sinkent LTD. ŞTİ. Genel Müdürü Recep
Sivri, Genel Merkez Teşkilatlanma Uzmanımız Yakup Türkalp ve üyelerimiz
katıldı. Toplu iş sözleşmesi töreninde
konuşan Genel Başkan Yardımcımız
Mehmet Keskin, örgütlenme sürecinde görev alanlara teşekkür ederek,
“Toplu iş sözleşme görüşmelerini yürütürken iş yerlerinde, iş barışını ve uzlaşma yolunu kendimize görev edindik.

Bu sayede huzurlu iş yaşamını birlikte
inşa edebiliriz. Bugün burada güzel bir
sözleşmeye imza atıyoruz. Bundan
sonra üyelerimize işlerini en iyi şekilde
yaparak rızkımızı helalinden kazanmak
kalıyor. Bu sayede hem belediyemize
hem de yaşadığımız şehre görevimizi
yapmış oluruz. Toplu iş sözleşmemiz
üyemiz emekçi kardeşlerimize, Sendikamıza ve Sincan Belediyemize hayırlı
olsun” dedi. Çalışma huzurunun önemine değinerek konuşmasına başlayan
Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan,
“Belediyemizin imkanları dahilinde çalışanlarımıza en yüksek zamları yaptık.
Belediye olarak çalışanlarımızla bir aile
olduğumuzu düşünüyoruz. Sözleşmemizin Belediyemizde çalışan arkadaşlarımıza, Belediyemize ve Sendikamıza
hayırlı olmasını temenni ediyorum.
Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.

TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İŞTİRAKLERİNDE
SÖZLEŞME SEVİNCİ

Sendikamız ile Trabzon Büyükşehir Belediyesi iştirakleri Trabel, Turkuaz, Tulaş ve
Trabsu şirketleri arasında devam eden
toplu iş sözleşmesi görüşmeleri anlaşma
ile sonuçlanarak imza altına alındı. Üç yıl
geçerli olacak toplu iş sözleşmesi Trabzon Şube Başkanımız İsmail Hakkı Kaplan, Trabzon Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ahmet Adanur ve TİSKİ Ge-

nel Müdürü Ali Tekataş’ın katılımlarıyla
imzalanırken, üyelerimizin ücretlerine
birinci yıl %17 ila %22 oranlarında zam
yapıldı. Sözleşme kapsamında ikinci ve
üçüncü yıllarda ücretlere ve sosyal haklara gerçekleşecek enflasyon oranlarında zam yapılması konusunda anlaşmaya
varıldı. 2 bin 253 emekçiyi ilgilendiren
sözleşme ile haksızlıkların biraz olsun
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önüne geçtiklerine vurgu yapan Trabzon
Şube Başkanımız İsmail Hakkı Kaplan,
“Toplu iş sözleşmelerin hazırlanmasında
ve imzalanmasında büyük emekleri olan
başta Büyükşehir Belediye başkanımız
Sayın Murat Zorluoğlu olmak üzere Genel Sekreterimiz Sayın Ahmet Adanur ve
TİSKİ Genel Müdürümüz Sayın Ali Tekataş’a teşekkür ediyorum.” dedi.

TOPLU İŞ SÖZLEŞMELERİ

SİİRT BELEDİYESİ İLE
ÜÇ YILLIK TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ İMZALANDI
mizin iş barışını korumak adına, kırmadan, dökmeden ancak haklarında belediyemizin imkanları dahilinde alındığı
bir sözleşme imzaladık. Siirt için gece
gündüz demeden çalışan tüm belediye
çalışanlarımıza hayırlı olsun” dedi.

Sendikamız ile Siirt Belediyesi arasında
bir süredir devam toplu iş sözleşmesi
görüşmeleri anlaşmayla sonuçlanarak
üç yıllık olarak imzalandı.
Toplu iş sözleşmesi imza törenine Siirt
İl Başkanımız Bahattin Olgaç, Siirt Valisi
ve Siirt Belediye Başkan Vekili Osman
Hacıbektaşoğlu, Siirt İl Başkan Yardımcımız Mehmet İhsan Karsak, Belediye

Başkan Yardımcıları, iş yeri sendika
temsilcilerimiz ve üyelerimiz katıldı.
İmzalanan toplu iş sözleşmesi kapsamında üyelerimizin ücretlerine birinci
yıl %12, ikinci yıl %10, üçüncü yıl ise
yine %10 zam yapıldı.
Toplu iş sözleşmesinin imzalamasında
emeği geçenlere teşekkür eden Siirt İl
Başkanımız Bahattin Olgaç, “Üyeleri-

Siirt Valisi ve Siirt Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu ise yaptığı
konuşmada, “Yaklaşık 19 aydan beri
yapılmayan toplu iş sözleşmesini yapmak bizlere nasip oldu. Belediyemiz
bütçesi göz önüne alınarak, işçi kardeşlerimizi de mağdur etmeyecek şekilde
yaptığımız görüşmeler neticesinde
bugün hayırlısı ile görüşmelerimizi neticelendirerek HİZMET-İŞ Sendikası’yla
ortak bir payda da buluştuk. Bu toplu
iş sözleşmesinin emekçi kardeşlerimize
ve belediyemize hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ediyorum” ifadelerine yer
verdi.

ELAZIĞ/YAZIKONAK BELEDİYESİ
Sendikamız ile Elazığ’a bağlı Yazıkonak
Belediyesi arasında toplu iş sözleşmesi imzalandı. Toplu iş sözleşmesi Elazığ
Şube Başkanımız Kazım Cavlı ile Yazıkonak Belediye Başkanı Hatif Çadırcı arasında imzalanırken üyelerimizin ücretlerine birinci yıl %20, ikinci yıl ise %10
zam yapıldı.
İmzalanan toplu iş sözleşmesinin üyelerimize, Yazıkonak Belediyesine ve
Sendikamıza hayırlı olmasını dileyen
Elazığ Şube Başkanımız Kazım Cavlı,
sözleşmenin imzalanmasında emeği
geçenlere teşekkür etti.
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KAYSERİ/AKKIŞLA BELEDİYESİ
PERSONEL LTD. ŞTİ.
Toplu iş sözleşmesiyle ilgili açıklamada bulunan Kayseri Şube Başkanımız
Serhat Çelik “Toplu iş sözleşmemizin
yürürlüğe girmesiyle üyelerimizin ücretlerine ve sosyal haklara yüzde 16
oranında artış sağlandı. Bu vesileyle
toplu iş sözleşmemizde emeği geçen
Belediye Başkanımıza ve belediye yetkililerimize teşekkür ediyorum. İmza
altına aldığımız sözleşmemizin belediyemize ve üyelerimize hayırlı olmasını
diliyorum” dedi.

Sendikamız HİZMET-İŞ ile Kayseri’ye
bağlı Akkışla Belediyesi Personel Limited Şirketi arasında bir süredir devam
eden toplu iş sözleşme görüşmeleri
anlaşmayla sonuçlanarak imza altına

alındı. Akkışla Belediyesi Başkanlık Makamında gerçekleştirilen törene Kayseri Şube Başkanımız Serhat Çelik, Akkışla
Belediye Başkanı Ayhan Arslan, belediye yöneticileri katıldı.

Akkışla Belediye Başkanı Ayhan Arslan
da Belediyenin şartları dâhilinde ellerinden gelen en iyi zammı işçilerine
verdiklerini belirterek, toplu iş sözleşmesinin her iki tarafa da hayırlı olması
temennisinde bulundu.

BİLECİK/İNHİSAR BELEDİYESİ
retlerine sosyal haklar hariç birinci yıl
%15, ikinci yıl %10 oranında zam yapıldı.
Toplu iş sözleşmesine dair açıklamalarda bulunan Kütahya Şube Başkanımız
Sabahattin Ödemiş, “İmzalanan toplu
iş sözleşmesi, Sendikamıza, İnhisar
Belediyesine ve tüm emekçi kardeşlerimize hayırlı uğurlu olsun. İşçinin alın
teri ve emeğini gözeten başta Belediye
Başkanımız Sayın Mehmet Kepez’e ve
ekibine teşekkür ediyoruz” dedi.

Sendikamız ile Bilecik’e bağlı İnhisar
Belediyesi arasında iki yıllık toplu iş
sözleşmesi imzalandı.
Toplu iş sözleşmesi imza törenine Kütahya Şube Başkanımız Sabahattin

Ödemiş, İnhisar Belediye Başkanı Mehmet Kepez, Toplu iş sözleşmesi Daire
Başkanlığı Uzmanımız Tülin Aslan ve iş
yeri sendika temsilcimiz katıldı.
Sözleşme kapsamında üyelerimizin üc-
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İnhisar Belediye Başkanı Mehmet Kepez ise, “Şimdiye kadar yapmış oldukları çalışmalardan dolayı işçi arkadaşlarımıza ve görüşmeler esnasında göstermiş oldukları olumlu yaklaşımları
nedeniyle HİZMET- İŞ Sendikası Kütahya Şube Başkanı Sebahattin Ödemiş’e
teşekkür ediyoruz” şeklinde konuştu.

TOPLU İŞ SÖZLEŞMELERİ

ELAZIĞ/YURTBAŞI BELEDİYESİ PERSONEL ŞİRKETİ
Sendikamız ile Elazığ’a bağlı Yurtbaşı
Belediyesi şirketi arasında iki toplu iş
sözleşmesi imzalandı.
Toplu iş sözleşmesi, Elazığ Şube Başkanımız Kazım Cavlı ile Yurtbaşı Belediye
Başkanı Yasin Yılmaz arasında imzalandı. İki yıllık toplu iş sözleşmesi kapsamında üyelerimizin ücretlerine birinci
yıl ve ikinci yıl ayrı ayrı %15 zam yapıldı.
Sözleşme kapsamında ayrıca üyelerimize 52 yevmiye tutarında ikramiye
verilmesi konusunda anlaşmaya varıldı.
Elazığ Şube Başkanımız Kazım Cavlı imzalanan toplu iş sözleşmesinin hayırlara vesile olmasını diledi.

BATMAN/İKİKÖPRÜ BELEDİYESİ
PERSONEL ŞİRKETİ
aylık 75 TL direksiyon primi, aylık 50 TL
yakacak yardımı ve her çocuk için aylık
35 TL aile yardımı verilmesi konularında anlaşamaya varıldı.

Sendikamız ile Batman’a bağlı İkiköprü
Belediyesi Personel Ltd. Şti. arasında
devam toplu iş sözleşmesi görüşmeleri
anlaşma ile sonuçlanarak bağıtlandı.
Toplu iş sözleşmesi, Batman İl Başkanımız Bünyamin Sögüt, Beşiri Kaymakamı ve İkiköprü Belediye Başkan Vekili
Mahmut Şener ile İkiköprü Personel
Şirketi Müdürü Murat Aşkan’ın katılımıyla imzalandı.

İmzalanan toplu iş sözleşmesi kapsamında üyelerimizin ücretlerine birinci
yıl %20 oranında zam yapılırken, ikinci
ve üçüncü yıllarda memur zammı artı
enflasyon farkı oranında zam yapıldı.
Sözleşme kapsamında ayrıca 60 günlük
ilave tediye, bir sefere mahsus 1.000
TL sosyal yardım paketi, Ramazan ve
Kurban Bayramlarında 200 TL bayram
harçlığı, günlük 10 TL yemek yardımı,
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İmzalanan sözleşmede emeği olanlara
teşekkür eden Batman İl Başkanımız
Bünyamin Sögüt, “Türkiye olarak ekonomik anlamda zor bir dönemden geçiyoruz. Devletimiz ile birlikte çalışarak
bugünlerden hızlıca çıkacağımıza inanıyoruz. Böylesi bir dönemde HİZMET-İŞ
olarak üyelerimizi mağdur etmemek
adına büyük gayret sarf ediyoruz. İmzaladığımız toplu iş sözleşmeleriyle birlikte emekçi kardeşlerimizi enflasyona
karşı koruyoruz. Emekçilerin haklarını
gözeten başta Sayın Kaymakamımız Şener olmak üzere herkese teşekkürlerimizi sunuyoruz” dedi.
Beşiri Kaymakamı ve İkiköprü Belediye
Başkan Vekili Mahmut Şener ise imzalanan toplu iş sözleşmesinin hayırlı olması dileğinde bulundu.

TOPLU İŞ SÖZLEŞMELERİ

ANKARA/EVREN BELEDİYESİ
PERSONEL ŞİRKETİ
Sendikamız ile Ankara’ya bağlı Evren Belediyesi Personel Ltd. Şti. arasında üç yıllık toplu iş sözleşmesi imzalandı.
Toplu iş sözleşmesi Ankara 5 No’lu Şube
Başkanımız Murat Demirtaş ile Evren
Belediye Başkanı Hüsamettin Ünsal arasında imzalanırken, üyelerimizin ücretlerine ve sosyal haklarına her üç yılda da
enflasyonun üzerinde zam yapıldı.
Toplu iş sözleşmesinin üyelerimize hayırlı olmasını dileyen Ankara 5 No’lu Şube
Başkanımız Murat Demirtaş, sözleşmenin imzalanmasında emeği geçenlere
teşekkür etti.

BATMAN/BALPINAR BELEDİYESİ
PERSONEL ŞİRKETİ
cü yıllarda ayrı ayrı %12 zam yapıldı.
Sözleşme kapsamında üyelerimize ayrıca 104 yevmiye tutarında tediye ve
ikramiye, 275 TL yemek yardımı, 200
TL aile yardımı, 100 TL direksiyon sorumluluk yardımı, 100 TL taşıt yardımı,
75 TL yakacak yardımı, 140 TL öğrenim
yardımı, 5 yevmiye tutarında Bayram
yardımı ve 200 TL giyim yardımı yapılacak.

Sendikamız ile Batman’a bağlı Balpınar
Belediyesi Personel Ltd. Şti. arasında
üç yıllık toplu iş sözleşmesi imzalandı.
Toplu iş sözleşmesi Batman İl Başkanımız Bünyamin Söğüt ve Balpınar Bele-

diye Başkanı Hüseyin Geylani arasında
imzalandı.
İmzalanan toplu iş sözleşmesi kapsamında üyelerimizin ücretleri birinci yıl
128 TL’ye yükseltilirken, ikinci ve üçün-
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Toplu iş sözleşmesinin hayırlı olmasını dileyen Batman İl Başkanımız Bünyamin Söğüt, “İmzamız işçilerimizin
kararıdır. Toplu iş sözleşmesinin imzalanmasında emeği geçen Belediye
Başkanımız Sayın Hüseyin Geylani ve
Muhasebe Müdürümüz Sayın Talip Erkun’a Genel Merkezimiz ve işçilerimiz
adına teşekkür ederim” dedi.

TOPLU İŞ SÖZLEŞMELERİ

GÜMÜŞHANE/YEŞİLBÜK BELEDİYESİ
üyelerimizin ücretlerine birinci yıl %22,
ikinci ve üçüncü yıllarda ise gerçekleşecek enflasyon oranı artı %2 oranında
zam yapılacak. Toplu iş sözleşmesinin
hayırlı olmasını dileyen Trabzon Şube
Başkanımız İsmail Hakkı Kaplan, “Pandemi döneminde gece gündüz milletimizin sağlığı için çalışan belediye
emekçilerimize, imzaladığımız bu toplu
iş sözleşmesiyle bir nebze olsun teşekkür etmek istiyoruz. Kıymetli Yeşilbük
emekçileri alınan zamları aileleriyle ve
sevdikleriyle huzurla yesinler. Toplu iş
sözleşmesinin imzalanmasında emeği
geçenlere teşekkür ediyorum” dedi.
Sendikamız ile Gümüşhane’ye bağlı
Yeşilbük Belediyesi arasında üç yıllık
toplu iş sözleşmesi imzalandı. Toplu iş
sözleşmesi Trabzon Şube Başkanımız
İsmail Hakkı Kaplan, Yeşilbük Beledi-

ye Başkanı Sezai Doğan, Trabzon Şube
Başkan Yardımcımız Şevket Çelik ve
Yeşilbük Belediyesi’nde çalışan üyelerimizin katıldıkları bir törenle imzalandı. İmzalanan sözleşme kapsamında

Yeşilbük Belediye Başkanı Sezai Doğan
ise imzalanan toplu iş sözleşmesinin
üyelerimize, Yeşilbük Belediyesine ve
sendikamıza hayırlı olması temennisinde bulundu.

BİLECİK/DODURGA BELEDİYESİ
Sendikamız ile Bilecik’e bağlı Dodurga
Belediyesi arasında toplu iş sözleşmesi

imzalandı. Toplu iş sözleşmesi Kütahya
Şube Başkanımız Sabahattin Ödemiş ile

Dodurga Belediye Başkanı Selim Tuna
arasında imzalanırken, üyelerimizin ücretlerine sosyal haklar hariç %20 zam
yapıldı.
İmzalanan toplu iş sözleşmesine dair
açıklamalarda bulunan Kütahya Şube
Başkanımız Sabahattin Ödemiş, “Toplu iş sözleşmesinde üyelerimizin ücretlerine sosyal haklarla birlikte %30
zam almış olduk. Toplu iş sözleşmemizi karşılıklı anlayış içinde kısa sürede
sonuçlandırdık. Üyelerimizin yüzünü
güldüren sayın Selim Tuna ve ekibine
teşekkür ediyoruz. Sözleşmemizin üyelerimize, belediyemize ve sendikamıza
hayırlar getirmesini temenni ediyorum” dedi.
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TOPLU İŞ SÖZLEŞMELERİ

EDİRNE/YENİKARPUZLU BELEDİYESİ
Sendikamız ile Edirne’ye bağlı Yenikarpuzlu Belediyesi arasında bir süredir
devam toplu iş sözleşmesi görüşme-

leri anlaşmayla sonuçlanarak üç yıllık
toplu iş sözleşmesi imzalandı. Edirne
İl Başkanımız Emre Promet ile Yeni-

karpuzlu Belediye Başkanı Ufuk Atalay
arasında imzalanan toplu iş sözleşmesi
kapsamında üyelerimizin ücretlerine
ve sosyal haklarına %25 oranında zam
yapıldı.
Toplu iş sözleşmesinin imzalamasında
emeği geçenlere teşekkür eden Edirne
İl Başkanımız Emre Promet, “Üyelerimizin iş barışını korumak adına, kırmadan, dökmeden ancak haklarında belediyemizin imkanları dahilinde alındığı
bir sözleşme imzaladık. Tüm belediye
çalışanlarımıza hayırlı olsun” dedi.

KÜTAHYA/ÇİTGÖL
BELEDİYESİ
Sendikamız ile Kütahya’ya bağlı Çitgöl Belediyesi arasında
toplu iş sözleşmesi imzalandı. Toplu iş sözleşmesi, Kütahya Şube Başkanımız Sabahattin Ödemiş ile Çitgöl Belediye
Başkanı Güray Güner arasında imzalanırken, sözleşme kapsamında üyelerimizin ücretlerinde günümüzün koşullarına
göre iyileştirmelere gidildi.

ELAZIĞ/PALU BELEDİYESİ
PERSONEL HİZMETLERİ ŞİRKETİ
da ayrıca üyelerimize 52 yevmiye tutarında ikramiye verilmesi konusunda da
anlaşmaya varıldı.

Sendikamız ile Elazığ’a bağlı Palu Belediyesi iştiraki Personel Hizmetleri
Ltd. Şti. arasında iki yıllık toplu iş sözleşmesi imzalandı. Toplu iş sözleşmesi,
Elazığ Şube Başkanımız Kazım Cavlı,

Palu Belediye Başkanı Bekir Yıldırım ve
üyelerimizin katıldığı törenle imzalandı. Sözleşme kapsamında üyelerimizin
ücretlerine birinci yıl %40, ikinci yıl
%10 zam yapıldı. Sözleşme kapsamın146

İmzalanan toplu iş sözleşmesiyle ilgili açıklamalarda bulunan Elazığ Şube
Başkanımız Kazım Cavlı, “HAK-İŞ ve
HİZMET-İŞ’in yıllar süren mücadelesi
sonucu kadro alan emekçilerimiz adına
ilk defa gerçekleştirdiğimiz sözleşmeyi
bu kazanımlarla noktalamak bizim adımıza büyük bir mutluluk. Üyelerimizin
maddi-manevi daima yanında olan
Belediye Başkanımız Bekir Yıldırım’a ve
Şirket Müdürümüz Ayşe Güneş’e teşekkür ediyorum” dedi.

TOPLU İŞ SÖZLEŞMELERİ

KAHRAMANMARAŞ/PAZARCIK BELEDİYESİ
PERSONEL ŞİRKETİ
Sendikamız ile Kahramanmaraş’a bağlı Pazarcık
Belediyesi iştiraki Personel LTD. ŞTİ. arasında
yürürlükte olan toplu iş sözleşmesinin ücret
zammı maddesine ilave %7 artış sağlayan ek
protokol imzalandı. Ek protokol Kahramanmaraş Şube Başkanımız Ömer Çınar, Pazarcık Belediye Başkanı İbrahim Yılmazcan, Genel Sekreter Yardımcımız ve Öz İnşaat-İş Sendikası Genel
Başkanı Zekeriya Koca ve Pazarcık Belediyesi’nde çalışan üyelerimizin katılımıyla imzalandı.

KAYSERİ/TOMARZA BELEDİYESİ İMAR A.Ş.

Sendikamız HİZMET-İŞ ile Tomarza Be-

Kasım 2020 tarihinde imza altına alındı.

lediyesi İmar A.Ş arasında bir süredir

Tomarza Belediyesi Başkanlığında gerçekleştirilen imza törenine Kayseri
Şube Başkanımız Serhat Çelik, Tomarza

devam eden toplu iş sözleşme görüşmeleri anlaşmayla sonuçlanarak 17

Belediye Başkanı Davut Şahin, Kayseri
Şubemizin Yönetim Kurulu üyeleri ve
belediye yetkilileri katıldı. İmza töreninde konuşan Kayseri Şube Başkanımız Serhat Çelik, 50 arkadaşımızı kapsayan toplu iş sözleşme görüşmelerinin
anlaşmayla sonuçlandığını belirterek,
“Üç yıllık bir sözleşme imzaladık, üyelerimizin maaşlarına ve sosyal haklarına
yüzde 15 ila 20 oranın da zam yapıldı.
Belediye Başkanımız Davut Şahin’e işçileri mağdur etmediği, maaşlarını zamanında ödediği ve ikramiyeleri eksiksiz yatırılmasını sağladığı için teşekkür
ediyorum” dedi.

KAHRAMANMARAŞ/GÖKSUN BELEDİYESİ
Sendikamız ile Kahramanmaraş’a bağlı
Göksun Belediyesi arasında bir süredir
devam eden toplu iş sözleşmesi görüşmeleri anlaşmayla sonuçlanarak imzalandı. Bir yıl geçerli olacak toplu iş sözleşmesi, Kahramanmaraş Şube Başkanımız
Ömer Çınar ile Göksun Belediye Başkanı
Hüseyin Coşkun Aydın arasında imzalanırken, üyelerimizin ücretlerine %15,
sosyal haklarına ise %12 oranında zam
yapıldı.
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TOPLU İŞ SÖZLEŞMELERİ

VAN/BAŞKALE BELEDİYESİ

Sendikamız ile Van’a bağlı Başkale Belediyesi arasında üç yıllık toplu iş sözleşmesi bağıtlandı.
Başkale Belediyesi Başkanlık makamında gerçekleştirilen toplu iş sözleşmesi
imza törenine Van Şube Başkanımız
Abdullah Efeoğlu, Başkale Kaymakamı
ve Belediye Başkan Vekili Asım Solak ve
iş yeri sendika temsilcimiz katıldı.

696 sayılı KHK ile kadro alan 110 emekçiyi kapsayan toplu iş sözleşmesi kapsamında, üyelerimizin sosyal ve mali
haklarında bir dizi iyileştirmelere gidildi. Üyelerimizin toplu iş sözleşmesinin
imzalamasını uzun süre sabırla beklediğini ifade eden Van Şube Başkanımız
Abdullah Efeoğlu, “Sözleşmede büyük
emekleri olan Sayın Kaymakamımız,
mütevaziliği, çalışkanlığı ve dürüstlü-

ğüyle Başkale halkının ve çalışanların
gönlünde taht kurmuştur. Belediyeyi
düşündüğü kadar çalışanlarını da düşünmüştür. Devletin sıcak ve gülen
yüzü olmuştur. Halkımızın ve çalışanlarımızın istediği bir hizmet anlayışı ile
görevini ifa etmektedir. Bu çalışmaları
takdir etmemek elde değil. Bu vesileyle
sözleşme görüşmelerinde sendikamıza
ve çalışanlarına göstermiş olduğu yakın ilgi, samimiyet ve içtenlik için Sayın
Solak’a teşekkür ediyor, bundan sonraki çalışmalarında başarılar diliyorum.
Sözleşmemizin hem sendikamıza hem
de belediyemize hayırlı olmasını diliyorum” dedi.
Başkale Kaymakamı ve Belediye Başkan
Vekili Asım Solak ise, “Sözleşme süresince emekçi kardeşlerimizin haklarını
ön planda tutmaya gayret gösterdik.
Belediyemizin imkânları dahilinde bir
dizi iyileştirmeler yaptık. Sözleşmemizin her iki taraf için hayırlı olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.

MANİSA/AHMETLİ BELEDİYESİ AHBEL A.Ş.
imzalanırken, üyelerimizin ücretlerine
%12 zam yapıldı.
Yaptıkları toplu iş sözleşmesiyle üyelerimizi enflasyona ezdirmediklerini belirten Manisa Şube Başkanımız Turan
Karafil, sözleşmenin üyelerimize, sendikamıza ve belediyeye hayırlar getirmesi temennisinde bulundu.

Sendikamız ile Manisa’ya bağlı Ahmetli
Belediyesi iştiraki AHBEL A.Ş. arasında
iki yıllık toplu iş sözleşmesi imzalandı.

Toplu iş sözleşmesi Manisa Şube Başkanımız Turan Karafil ile Ahmetli Belediye Başkanı Ahmet Alhan arasında
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Ahmetli Belediye Başkanı Ahmet Alhan
ise, “Belediyemiz ve HİZMET-İŞ Sendikası arasında bir süredir devam eden,
belediyemiz şirketinde çalışan personelimizi ilgilendiren toplu iş sözleşmesi
görüşmeleri tamamlandı. Elimizdeki
imkanlar dahilinde azami oranda bir
toplu iş sözleşmesine imza attık. Hem
personelimize hem ilçemize hayırlı olsun” dedi.

TOPLU İŞ SÖZLEŞMELERİ

MANİSA/YUNUSEMRE BELEDİYESİ
şirketi olan MAYEB A.Ş. ile 2 aydır süren
toplu iş sözleşmesi görüşmelerimiz,
mutlu son ile bitti. Üyelerimizi enflasyona ezdirmedik. İşçi dostu olduğunu
gösterdiği için kıymetli belediye başkanımıza çok teşekkür ederim. Toplu iş
sözleşmemiz Yunusemre Belediyemize, değerli üyelerimize ve Sendikamıza
hayırlı olsun” dedi.

Sendikamız ile Manisa’ya bağlı Yunusemre Belediyesi arasında üç yıllık toplu iş sözleşmesi imzalandı.
Toplu iş sözleşmesi, Manisa Şube Başkanımız Turan Karafil, Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Irmak,
MAYEB A.Ş. Genel Müdürü Mustafa
Gürler ve İşyeri Sendika Baş Temsilcimiz Zehra Yavuz’un katıldığı bir törenle
imzalandı.

Yaklaşık 900 emekçiyi ilgilendiren sözleşme kapsamında üyelerimizin ücretlerine birinci yıl %20, ikinci yıl enflasyon oranı artı %10, üçüncü yıl ise
enflasyon oranı artı %8 oranında zam
yapıldı. Sözleşme kapsamında ayrıca
üyelerimizin sosyal haklarına %30 zam
yapıldı.
Üyelerimizi enflasyona ezdirmediklerini belirten Manisa Şube Başkanımız
Turan Karafil, “Yunusemre Belediyesi

Toplu iş sözleşmesi imza töreninde
konuşan Yunusemre Belediye Başkanı
Dr. Mehmet Çerçi ise, “900 civarındaki
personelimizi ilgilendiren ve 2 aydır süren görüşmeleri tamamladık. Bir anlaşmaya vardık. İşçi kardeşlerimizin ücretlerine yüzde 20’ye varan oranlarda zam
öngördük. Onlar için yapabileceğimizin
azamisini yaptık. Mesai arkadaşlarımızdan da halkımıza karşı daha fazla
güler yüz, daha fazla gayret, daha fazla çalışma beklediğimizi buradan ifade
edeyim. İşçilerimize hayırlı bol kazançlar olsun. Emeği geçenlerden Allah razı
olsun” şeklinde konuştu.

EDİRNE/MERİÇ BELEDİYESİ
Sendikamız ile Edirne’ye bağlı Meriç Belediyesi arasında iki yıllık toplu iş sözleşmesi imzalandı. Toplu iş sözleşmesi, Edirne İl Başkanımız Emre Promet, Meriç Belediye Başkanı Erol Dübek, İl Yönetimi ve üyelerimizin
katıldığı törenle imzalandı.
Sözleşme kapsamında üyelerimizin ücretlerine ve sosyal haklarına her iki yıl %30 zam yapıldı. İmzalanan toplu iş sözleşmesiyle ilgili açıklamalarda bulunan Edirne
İl Başkanımız Emre Promet, “Bu toplu iş sözleşmesinin
hızlı ve kısa sürede imzalanmasında emeği geçen ve
Belediyenin imkanları dahilinde emekçi kardeşlerimizin
yüzünü güldüren Belediye Başkanımız Erol Dübek’e teşekkür ediyorum. Sözleşmemizin hem işçilerimize hem
de belediyemize hayırlı olmasını diliyorum” dedi.
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TOPLU İŞ SÖZLEŞMELERİ

KÜTAHYA/EMET BELEDİYESİ

Sendikamız ile Kütahya’ya bağlı Emet
Belediyesi arasında iki yıllık toplu iş
sözleşmesi imzalandı. Toplu iş sözleşmesi Kütahya Şube Başkanımız Sebahattin Ödemiş ile Emet Belediye Başkanı Hüseyin Doğan arasında imzalandı.
696 sayılı KHK ile kadro alan 65 emek-

çiyi kapsayan sözleşme kapsamında
üyelerimizin ücretlerine birinci yıl %20,
ikinci yıl ise %14 zam yapıldı. Sözleşme kapsamında ayrıca sosyal haklarda da iyileştirmelere gidildi. Emet
Belediye Başkanı Hüseyin Doğan’a işçi
haklarına verdiği önem ve destek için

teşekkür eden Kütahya Şube Başkanımız Sabahattin Ödemiş, “Bu toplu
iş sözleşmemizin hızlı ve kısa sürede
imzalanmasında emeği geçen, belediyenin imkanlarını zorlayarak emekçi
kardeşlerimizin yüzünü güldüren Belediye Başkanımız Hüseyin Doğan’a
ve ekibine teşekkür ediyorum. Sözleşmemizin işçilerimize ve belediyemize
hayırlı olmasını diliyorum” dedi. Emet
Belediye Başkanı Hüseyin Doğan ise,
“İlçemizde bir yandan belediyemiz vasıtası ile hizmet üretirken, bir yandan
da işçilerimizin ekonomik şartlarını düzenlemek içinde mücadele veriyoruz.
Bu süreçte işçilerimiz ve sendikamızla
toplu iş sözleşmemizi karar bağladık.
Bu sözleşmede en önemli ayrıntıda
işçilerimize vereceğimiz metropol kartlarıdır. Bu kartlarla işçilerimiz ilçemizde
yerel esnafımızdan alışveriş yapabilecekler. Hepimize hayırlı olsun” şeklinde
konuştu.

MANİSA/KIRKAĞAÇ BELEDİYESİ
KİTAŞ A.Ş.
Bu süreç içerisinde bizlere desteklerini
esirgemeyen Belediye Başkanımız Yaşar İsmail Gedüz’e teşekkür ediyorum.
Sözleşmemiz üyelerimiz, Sendikamız
ve Belediyemize hayırlı olsun” dedi.

Sendikamız ile Manisa’ya bağlı Kırkağaç
Belediyesi iştiraki KİTAŞ A.Ş. arasında
üç yıllık toplu iş sözleşmesi imzalandı.
Toplu iş sözleşmesi imza törenine,
Manisa Şube Başkanımız Turan Karafil, Kırkağaç Belediye Başkanı Yaşar İsmail Gedüz, KİTAŞ A.Ş. Yönetim Kurulu
Başkanı Özge Atalay ve iş yeri sendika

temsilcilerimiz katılırken, üyelerimizin
ücretlerine %20 zam yapıldı.
Kırkağaç Belediye Başkanı Yaşar İsmail Gedüz’a işçi haklarına verdiği önem
ve destek için teşekkür eden Manisa
Şube Başkanımız Turan Karafil, “2 aydır görüşmeleri devam eden toplu iş
sözleşmemizi mutlu sonla tamamladık.
150

Kırkağaç Belediye Başkanı Yaşar İsmail
Gedüz ise, “İşçilerimizin bu sözleşmeden alacağı her türlü sosyal hakları
sonuna kadar hak ettiklerini düşünüyorum. Onlar; yaz, kış, gece, gündüz demeden mesai kavramı gözetmeksizin
çalışıyorlar. İlçemize yaptığımız her güzel işte onların imzası var. Personelimize yapmış olduğu hizmetlerden dolayı
teşekkürü borç biliyor, KİTAŞ A.Ş. ve
HİZMET-İŞ Sendikası Manisa Şube Başkanlığı arasında çalışanlarımızın haklarını korumak adına imzalarını attığımız
toplu iş sözleşmesinin belediyemize ve
çalışanlarımıza hayırlı olmasını yüce Allah’tan niyaz ediyorum” diye konuştu.

TOPLU İŞ SÖZLEŞMELERİ

MANİSA/SOMA BELEDİYESİ
SOMABEL A.Ş.
ücretlerine birinci yıl %12, ikinci yıl %8
ve enflasyon farkı, üçüncü yıl ilk altı ay
için ise %5 ve enflasyon farkı oranında
zam yapılacak. Sözleşme kapsamında
üyelerimizin sosyal haklarında yüzde
%10 artış sağlandı.

Sendikamız ile Manisa’ya bağlı Soma
Belediyesi iştiraki SOMABEL A.Ş. arasında iki aydır devam toplu iş sözleşmesi görüşmeleri anlaşma ile sonuçlanarak imzalandı.
Toplu iş sözleşmesi imza törenine Manisa Şube Başkanımız Turan Karafil,

Soma Belediye Başkanı Ali Tulup, SOMABEL A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı
Temel Korkmaz ve iş yeri sendika temsilcilerimiz katıldı.

Toplu iş sözleşmesinin üyelerimize,
Soma Belediyesi’ne ve Sendikamıza
hayırlı olmasını dileyen Manisa Şube
Başkanımız Turan Karafil, “Üyelerimizin
insan onuruna yakışır bir ücret alabilmesi için iki aydır belediyemizin yetkilileriyle görüşme halindeyiz. Şükürler
olsun üyelerimizi memnun edecek bir
toplu iş sözleşmesi imzaladık. Üyelerimiz alınan zamları sağlık ve huzur içinde yesinler. Sözleşmemizin imzalanmasında emeği geçen herkese teşekkür
ediyorum” dedi.

Soma Belediyesi’nde çalışan 400 civarında emekçiyi ilgilendiren toplu iş
sözleşmesi kapsamında üyelerimizin

Soma Belediye Başkanı Ali Tulup ise imzalanan toplu iş sözleşmesinin hayırlı
olması dileğinde bulundu.

MUŞ/KIRKÖY BELEDİYESİ
şar Kalır Kırköy Belediye Başkanı Nahit
Dizman ve üyelerimiz katıldı.
Sözleşme kapsamında üyelerimizin ücretlerine ve sosyal haklarına her yıl için
%15 zam yapıldı.

Sendikamız HİZMET-İŞ ile Muş’a bağlı Kırköy Belediyesi arasında üç yıllık

toplu iş sözleşmesi imzalandı. Toplu iş
sözleşmesi, Muş Şube Başkanımız Ya-
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İmzalanan toplu iş sözleşmesiyle ilgili
açıklamalarda bulunan Şube Başkanımız Yaşar Kalır “Bu toplu iş sözleşmesinin hızlı ve kısa sürede imzalanmasında
emeği geçen ve Belediyenin imkanları
dahilinde emekçi kardeşlerimizin yüzünü güldüren Belediye Başkanımız
Nahit Dizman’a teşekkür ediyorum.
Sözleşmemizin hem işçilerimize hem
de belediyemize hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

TOPLU İŞ SÖZLEŞMELERİ

MANİSA/DEMİRCİ BELEDİYESİ
PERSONEL ŞİRKETİ
belirten Manisa Şube Başkanımız Turan Karafil, “Belediye Başkanımız, arkadaşlarımız için yapabileceğinin en iyisini yapmaya çalıştı. Enflasyon karşısında
üyelerimizin boynunu eğdirmedik. Bu
sebeple Değerli Belediye Başkanımıza
bizlere vermiş oldu destekten dolayı
teşekkür ediyorum. Emekçi kardeşlerimize hayırlı ve uğurlu olsun” dedi.

Sendikamız ile Manisa’ya bağlı Demirci
Belediyesi Personel Şirketi arasında iki
buçuk yıllık toplu iş sözleşmesi imzalandı. Toplu iş sözleşmesi, Manisa Şube
Başkanımız Turan Karafil, Demirci Belediye Başkanı Selami Sulçuk, Belediye
Başkan Yardımcısı Mustafa Ünlü ve iş

yeri sendika temsilcilerimizin katıldığı
bir törenle imzalandı. Toplu iş sözleşmesi kapsamında üyelerimizin ücretlerine toplamda %16 zam yapılırken,
sosyal haklarda da %10 oranında iyileştirmelere gidildi. Toplu iş sözleşmesi
görüşmelerinin iki aydır devam ettiği

Demirci Belediye Başkanı Selami Selçuk ise, “Gönlümüz daha iyi şartlar
içeren sözleşme yapmayı arzu ederdi.
Ancak ülkemizin ve belediyelerimizin
içinde bulunduğu ekonomik durum
bunu imkansız kılıyor. Yine de çalışanlarımız mağdur olmasın diye verebileceğimiz zamların en iyisini verdik. Sendikamızda hem işçi kardeşlerimizi hem
de bizleri zor durumda bırakmayacak
bir toplu iş sözleşmesi olması için çok
emek verdi. Kendilerine teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

BİNGÖL/ARAKONAK BELEDİYESİ
PERSONEL ŞİRKETİ
leşmemizi mutlu sonla tamamladık.
Bu süreç içerisinde bizlere desteklerini
esirgemeyen Arakonak Belediye Başkanımız Mustafa Döner’e teşekkür ediyorum. Sözleşmemiz üyelerimiz, Sendikamız ve Belediyemize hayırlı olsun” dedi.

Sendikamız ile Bingöl’e bağlı Arakonak
Belediyesi Personel Limited Şirketi arasında 26 Kasım 2020 tarihinde üç yıllık
toplu iş sözleşmesi imzalandı. Toplu iş
sözleşmesi imza törenine, Muş Şube
Başkanımız Yaşar Kalır, Arakonak Belediye Başkanı Mustafa Döner, Arakonak

Personel Ltd. Şti sendika temsilcimiz
katıldı.
Üyelerimizin ücretlerine %15 zam yapılan sözleşme töreninde konuşan Muş
Şube Başkanımız Yaşar Kalır, “1 aydır
görüşmeleri devam eden toplu iş söz-
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Arakonak Belediye Başkanı Mustafa
Döner, “İşçilerimizin bu sözleşmeden
alacağı her türlü sosyal hakları sonuna kadar hak ettiklerini düşünüyorum.
Onlar; yaz, kış, gece, gündüz demeden
mesai kavramı gözetmeksizin çalışıyorlar. Beldemize yaptığımız her güzel işte
onların imzası var. Personelimize yapmış olduğu hizmetlerden dolayı teşekkürü ediyorum, toplu iş sözleşmesinin
belediyemize ve çalışanlarımıza hayırlı
olmasını yüce Allah’tan niyaz ediyorum” diye konuştu.

TOPLU İŞ SÖZLEŞMELERİ

TRABZON/ARAKLI BELEDİYESİ
PERSONEL ŞİRKETİ

Sendikamız ile Trabzon’a bağlı Araklı
Belediyesi Personel Ltd. Şti. arasında
bir süredir devam eden toplu iş sözleşmesi görüşmeleri anlaşma ile sonuçlanarak imzalandı. Toplu iş sözleşmesi

Trabzon Şube Başkanımız İsmail Hakkın Kaplan ile Araklı Belediye Başkanı
Recep Çebi arasında imzalandı. Üç yıl
geçerli olacak toplu iş sözleşmesi kapsamında üyelerimizin ücretlerine birin-

ci yıl %25, 2. yıl enflasyon +1 puan, 3.
yılda enflasyon +1 puan olmak üzere
zamlar yapıldı. Toplu iş sözleşmesi imza
töreninde konuşan Trabzon Şube Başkanı İsmail Hakkı Kaplan, “Araklı Belediye şirketimizde çalışan 54 arkadaşımız
için yapmış olduğumuz sözleşmemiz
01.11.2020 tarihinden itibaren geçerli
olacaktır. Toplu iş sözleşmemizin imzalanmasında büyük katkısı olan Recep
Çebi’ye teşekkürlerimi sunuyorum.
Sözleşmemiz belediyemize, sendikamıza ve tüm emekçilerimize hayırlı olsun”
dedi. Sözleşme imza töreninde konuşan Araklı Belediye Başkanı Recep Çebi
ise, “Çalışma arkadaşlarımız benim için
kıymetlidir. Belediyemizin imkanlarını
zorlayarak arkadaşlarımızı mutlu etmeye çalıştık. Sözleşmemiz çalışanlarımıza
ve ilçemize hayırlı olsun” dedi.

MANİSA/ŞEHZADELER BELEDİYESİ MÜHENDİSLİK A.Ş.

Sendikamız HİZMET-İŞ ile Manisa’ya
bağlı Şehzadeler Belediyesi iştiraki
Şehzadeler Mühendislik A.Ş. arasında
518 emekçiyi ilgilendiren toplu iş sözleşmesi imzalandı. Toplu iş sözleşmesi,
Manisa Şube Başkanımız Turan Karafil,
Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, Şehzadeler Mühendislik A.Ş.
Yönetim Kurulu Başkanı Nedim Diyem-

li ve iş yeri sendika temsilcilerimizin
katılımlarıyla imzalandı. İki yıl geçerli
olacak sözleşme kapsamında üyelerimizin ücretlerinde ve sosyal haklarında
iyileştirmelere gidildi. Şehzadeler Belediye Başkanı Çelik’e işçileri mağdur
etmediği için teşekkür eden Manisa
Şube Başkanımız Turan Karafil, “İçinde
bulunduğumuz salgın sürecinde, top-
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lum sağlığı adına durmaksızın çalışan
belediye çalışanlarımıza bir kez daha
gönülden teşekkür ediyoruz. HİZMET-İŞ
olarak çalışanlarımıza sadece teşekkür
ederek değil, yaklaşık üç yıldır bekledikleri toplu iş sözleşmelerini imzalayarak
minnettarlığımızı göstermek istedik ve
şükürler olsun bunu da bugün başardık. Kıymetli üyelerimiz alınan zamları
sonuna kadar hak etti. Allah sağlıkla ve
huzurla yemeyi nasip etsin” dedi. Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk
Çelik ise, “Elimizdeki imkanlar dahilinde
en azami oranda bir toplu iş sözleşmesine imza atarak, personellerimizi enflasyon karşısında ezdirmedik. Enflasyon
artış oranındaki zamma ilave olarak
personellerimiz yaptıkları işe bağlı olarak ilave zamlar alacaklar. Personellerimize ve Manisa’mıza hayırlı olsun”
açıklamasında bulundu.

TOPLU İŞ SÖZLEŞMELERİ

TRABZON/KÖPRÜBAŞI BELEDİYESİ
PERSONEL ŞİRKETİ
yıl %40, ikinci yıl %15, üçüncü yıl %15
oranında zam yapıldı.

Sendikamız ile Trabzon Köprübaşı Belediyesi Personel Ltd. Şti. arasında üç yıllık toplu iş sözleşmesi imzalandı. Toplu
iş sözleşmesi imza törenine Trabzon
Şube Başkan Yardımcılarımız Şevket

Çelik ve Sami Köse, Köprübaşı Belediye
Başkanı Ali Aydın ile Personel Ltd. Şti.
Genel Müdürü Müfit Yılmaz katıldı.
İmzalanan toplu iş sözleşmesi kapsamında üyelerimizin ücretlerine birinci

Toplu iş sözleşmesinin yedi işçiyi kapsadığını ve 1 Temmuz 2020 tarihinde
itibaren geçerli olacağını belirten Trabzon Şube Başkan Yardımcımız Şevket
Çelik, “HAK-İŞ/HİZMET-İŞ Sendikası
olarak, ülkemizin her zor durumunda
büyük bir gayretle çalışmaktan yorulmayan, ailelerine her zaman helal lokma götürmeye çalışan emekçilerimizin
sözleşmelerini böyle güzel kazanımlarla sonlandırmaktan gurur duyuyoruz.
Sözleşmemiz tüm paydaşlarımıza hayırlı olsun” dedi.
Köprübaşı Belediye Başkanı Ali Aydın
ise imzalanan sözleşmenin hayırlı olması dileğinde bulundu.

MUŞ/SUNGU BELEDİYESİ
Yardımcılarımız katılırken üyelerimizin
sosyal haklarına ve ücretlerine her iki
yıl %20 zam yapıldı. Sungu Belediye
Başkanı Mehmet Salih Gürtür’e işçi
haklarına verdiği önem ve destek için
teşekkür eden Muş Şube Başkanımız
Yaşar Kalır, “Belediye yetkililerimizle
karşılıklı anlayış içinde tamamladığımız
toplu iş sözleşmesi üyelerimize ve ailelerine hayırlar getirsin” dedi.

Sendikamız ile Muşa bağlı Sungu Belediyesi arasında iki yıllık toplu iş sözleşmesi imzalandı. Toplu iş sözleşmesi

imza törenine, Muş Şube Başkanımız
Yaşar Kalır, Sungu Belediye Başkanı
Mehmet Salih Gürtür ve Şube Başkan
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Sungu Belediye Başkanı Mehmet Salih
Gürtür ise, “Sözleşme süresince emekçi kardeşlerimizin haklarını ön planda
tutmaya gayret gösterdik. Belediyemizin imkânları dahilinde bir dizi iyileştirmeler yaptık. Sözleşmemizin her iki
taraf için hayırlı olmasını diliyorum”
ifadelerini kullandı.

TOPLU İŞ SÖZLEŞMELERİ

TOKAT/PAZAR BELEDİYESİ
PERSONEL ŞİRKETİ
zalanırken, üyelerimizin ücretlerine
ortalama %40 zam yapıldı. Sözleşmenin imzalamasında emeği geçenlere
teşekkür eden Tokat Şube Başkanımız
Resul Demir, “696 sayılı KHK ile kadro
alan emekçilerimizin yaklaşık üç yıldır
süren mağduriyetlerini bugün imzalamış olduğumuz toplu iş sözleşmesiyle
birlikte sonlandırdık. Bugüne kadar sabırla bekleyen emekçilerimize hayırlı
olsun. Rabbim aldığımız zamları huzur
ve sağlıklı günlerde yemeyi nasip etsin.
HİZMET-İŞ olarak üyelerimizin haklarını
almanın gururunu yaşıyoruz” dedi.
Sendikamız ile Tokat’a bağlı Pazar Belediyesi personel şirketi arasında toplu iş
sözleşmesi imzalandı.

Toplu iş sözleşmesi Tokat Şube Başkanımız Resul Demir ile Pazar Belediye
Başkanı Erdoğan Yılmaz arasında im-

Pazar Belediye Başkanı Erdoğan Yılmaz
ise, emekçilerle birer aile olduklarının
altını çizerek, imzalanan sözleşmenin
hayırlar getirmesini temenni etti.

GÜMÜŞHANE/ÖZKÜRTÜN BELEDİYESİ
PERSONEL LTD. ŞTİ.

Sendikamız HİZMET-İŞ ile Gümüşhane’ye bağlı Özkürtün Belediyesi Personel Ltd. Şti. arasında toplu iş sözleşmesi
imzalandı. Sözleşme Trabzon Şube Baş-

kanımız İsmail Hakkı Kaplan ve Özkürtün Belediye Başkanı Yakup Turgut arasında imzalanırken, üyelerimizin ücretlerine birinci yıl %13, ikinci ve üçüncü
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yıllarda ise enflasyon oranında zam yapıldı. İmzalanan toplu iş sözleşmesinin
hayırlı olmasını dileyen Trabzon Şube
Başkanımız İsmail Hakkı Kaplan, “42
yıl önce çıktığımız kutlu mücadelemizde her zaman işçi ve emeğin yanında
olduk. Bundan sonrada işçiler için var
olmaya ve haklarını savunmaya devam
edeceğiz. Bugün imzaladığımız toplu iş
sözleşmesi ile birlikte halkımızın rahatı
için çalışan belediye emekçilerimizin
haklarını aldık. Emekçilerimize hayırlı
olsun. Toplu iş sözleşmesinin imzalamasında emeği geçenlere teşekkür
ediyoruz” dedi.
Özkürtün Belediye Başkanı Yakup Turgut ise, imzalanan toplu iş sözleşmesinin işçilere ve belediyeye hayırlı olması
temennisinde bulundu.

TOPLU İŞ SÖZLEŞMELERİ

TRABZON/DERNEKPAZARI BELEDİYESİ
PERSONEL LTD. ŞTİ.
Hakkı Kaplan, “Dernekpazarı Belediye şirketimizde çalışan 7 arkadaşımız
için yapmış olduğumuz sözleşmemiz
01.07.2020 tarihinden itibaren geçerli
olacaktır. İmzaladığımız toplu iş sözleşmesiyle birlikte emekçilerimizin insan onuruna yakışır bir ücret almasını
sağladık. İnşallah bundan sonraki dönemlerde yapacağımız sözleşmelerle
üyelerimizin yüzünü güldüreceğiz. Sözleşmemiz emekçilerimize, belediyemize ve sendikamıza hayırlı olsun” dedi.
Sendikamız ile Trabzon’a bağlı Dernekpazarı Belediyesi Personel Ltd. Şti.
arasında üç yıllık toplu iş sözleşmesi
imzalandı. Toplu iş sözleşmesi Trabzon
Şube Başkanımız İsmail Hakkı Kaplan
ve Dernekpazarı Belediye Başkanı Dr.

Mehmet Aşık arasında imzalanırken,
üyelerimizin ücretlerine birinci yıl %40,
ikinci yıl %15, üçüncü yıl %15 olmak
üzere zam yapıldı.
İmza töreni sonrası açıklamalarda bulunan Trabzon Şube Başkanımız İsmail

Sözleşme imza töreninde konuşan Dernekpazarı Belediye Başkanı Dr. Mehmet Aşık ise, “Belediyemizin imkanlarını zorlayarak arkadaşlarımızı mutlu
etmeye çalıştık. Emekçi arkadaşlarıma
söz verdiğim gibi sözleşmemizi yedinci
aydan başlattık. Sözleşmemiz çalışanlarımıza ve ilçemize hayırlı olsun” dedi.

MANİSA/ALAŞEHİR BELEDİYESİ
ran Karanfil, “Koronavirüs döneminde halkımız için varını yoğunu ortaya
koyan emekçilerimize imzaladığımız
bu sözleşme büyük bir moral oldu. Ülkemizin içinde ki bu zor durumdan en
kısa sürede çıkmasını Yüce Allah’tan niyaz ediyoruz. Sözleşmemizden doğan
kazanımlar çalışanlarımıza ve ailelerine
hayırlı olsun. Başta Belediye Başkanımız Ahmet Öküzcüoğlu olmak üzere bu
süreçte emeği geçen herkese teşekkür
ediyorum” dedi.

Sendikamız ile Manisa’ya bağlı Alaşehir
Belediyesi ile arasında üç yıllık toplu iş
sözleşmesi imzalandı.
Toplu iş sözleşmesi Manisa Şube Başkanımız Turan Karanfil ve Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu arasında imzalandı.

Toplu iş sözleşmesi kapsamında üyelerimize birinci yıl %12, ikinci yıl enflasyon oranı artı %2, üçüncü yıl için ise
enflasyon oranı artı %3 oranında zam
yapılması konusunda anlaşmaya varıldı. Toplu iş sözleşmesi imza töreninde
konuşan Manisa Şube Başkanımız Tu-

156

Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu ise “Çalışma arkadaşlarım benim için kıymetli. Bu düşünceyle onları
tatmin edecek bir iyileştirmeyi yaptığımızı düşünüyorum. Alaşehir için gece
gündüz emek veren tüm mesai arkadaşlarımıza işlerinde kolaylıklar diliyor,
anlaşmanın Belediyemize ve işçilerimize hayırlı olmasını temenni ediyorum”
şeklinde konuştu.

TOPLU İŞ SÖZLEŞMELERİ

VAN/GEVAŞ BELEDİYESİ
tarihe karıştığını kaydederek, toplu iş
sözleşmesinin imza aşamasına gelmesinde büyük emek harcayan Belediye
Başkanı Murat Sezer’e ve tüm yetkililere teşekkür ediyorum. Haktan ve
hukuktan yana inisiyatif kullanan ve
Belediyenin kıt imkânlarına rağmen
hem ilçeye daha önce görülmemiş yatırımlar yapan, bunlarla birlikte işçisini
de düşünen bir başkan ile bu sözleşmeyi yapmak bizi ziyadesiyle memnun
etmiştir” dedi.

Sendikamız HİZMET-İŞ ile Van’a bağlı
Gevaş Belediyesi arasında toplu iş sözleşmesi imzalandı.
Toplu iş sözleşmesi Van Şube Başkanımız Abdullah Efeoğlu ile Gevaş Belediye Başkanı Murat Sezer arasında imza-

lanırken törene Şube Başkan Yardımcılarımız ve Belediye yetkilileri de katıldı.

Gevaş Belediye Başkanı Murat Sezer
ise, Belediye çalışanlarının haklarında bir dizi iyileştirme yaptıklarını, yeni
toplu iş sözleşmesinin işçilere hayırlı
olmasını diledi.

Gevaş Belediyesi Başkanlık makamında
düzenlenen sözleşme imza töreninde
konuşan Van Şube Başkanımız Abdullah Efeoğlu, “Taşeron sisteminin artık

Törenin ardından Van Şube Başkanımız Abdullah Efeoğlu, Belediye Başkanı
Sezer’e günün anısına bir vazo hediye
etti.

SİİRT/ERUH BELEDİYESİ PERSONEL LTD. ŞTİ.
hattin Olgaç, “Uzun ve çetin geçen
görüşmeler sonucu yaptığımız sözleşmemiz emekçi kardeşlerimize hayırlı
olsun. Yaklaşık 3 yıl önce HAK-İŞ ve HİZMET-İŞ’in gayretleri neticesinde kadro
alan kardeşlerimizin ücret ve sosyal
haklarında iyileştirmeler yapmayı sonunda başardık. Zor bir süreç oldu ama
asla yılmadık. Bu süreçte bize inançlarını bir an olsun kaybetmeyen işçi
kardeşlerime teşekkür ediyorum. Sözleşmemizin üyelerimize, belediyemize
ve sendikamıza hayırlar getirmesini
temenni ediyorum” dedi.
Sendikamız ile Siirt’e bağlı Eruh Belediyesi Personel Ltd. Şti. arasında üç yıllık
toplu iş sözleşmesi imzalandı.
Toplu iş sözleşmesi Siirt İl Başkanımız
Bahattin Olgaç, Eruh Belediye Başkanı
Cevher Çiftçi, Siirt İl Başkan Yardımcımız Mehmet Karsak ve Personel Şirketi
Genel Müdürü Hamza Duman’ın katılımlarıyla imzalandı.

İmzalanan toplu iş sözleşmesi kapsamında üyelerimizin ücretlerine birinci
yıl %20, ikinci ve üçüncü yıllarda %12
oranında zam yapıldı. Sözleşme kapsamında ayrıca 52 günlük ilave tediye
verilmesi konusunda anlaşmaya varıldı.
Sözleşmenin Eruh Belediyesi personel
şirketinde çalışan 21 üyemizi kapsadığını belirten Siirt İl Başkanımız Ba-
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Eruh Belediye Başkanı Cevher Çiftçi ise,
“Belediyemiz bütçesini göz önüne alarak, işçi kardeşlerimizi mağdur etmeyecek şekilde yaptığımız görüşmeler
neticesinde bugün hayırlısı ile görüşmelerimizi neticelendirerek HİZMET-İŞ
Sendikası’yla ortak bir payda da buluştuk. Hayırlı olsun” şeklinde konuştu.

TOPLU İŞ SÖZLEŞMELERİ

SAKARYA/KAYNARCA BELEDİYESİ
KAYNARCA A.Ş.
KHK ile kadroya geçen üyelerimizin
maddi haklarında kayıplar meydana
gelmişti. Yeni sözleşmeler ile bu kayıpların giderilmesi gerektiğine inanıyor ve bunun için çaba gösteriyoruz.
Müzakere kültürü ve nezaket içinde
sonlandırdığımız bu toplu iş sözleşmesinde bu kayıpları telafi etmeye çalıştık.
Üyelerimize hayırlı olsun” dedi.

Sendikamız ile Sakarya’ya bağlı Kaynarca Belediyesi şirketi Kaynarca Grup İnşaat Madencilik Gıda Petrol Sanayi ve
Ticaret A.Ş. arasında iki yıllık toplu iş
sözleşmesi imzalandı.
Toplu iş sözleşmesi Sakarya Şube Başkanımız Mehmet Mesut Gökdemir
ile Kaynarca Belediye Başkanı Murat
Kefli arasında imzalanırken, üyelerimizin ücretlerine birinci yıl %40 ila %54

oranlarında, ikinci yıl ise gerçekleşecek
enflasyon oranı artı %2 refah payı oranında zam yapıldı. Sözleşme kapsamında ayrıca yıllık 64 yevmiye tutarında
tediye verilmesi konusunda anlaşmaya
varıldı.
Kaynarca Belediye Başkanı Kefli’ye
emeğin ve emekçinin dostu olduğu için
teşekkür eden Sakarya Şube Başkanımız Mehmet Mesut Gökdemir, “696

İmza töreninde konuşan Kaynarca Belediye Başkanı Murat Kefli ise, “Personelimiz gecesini gündüzüne katmış
Kaynarca halkına hizmet etmiştir. Alın
teri dökmüş, özellikle pandemi döneminde gösterdikleri özveri ve fedakârlıktan dolayı teşekkürü hak etmiştir.
Her zaman emeğin ve emekçinin yanında tavır alamaya devam edeceğiz.
Çalışanlarımızın arasındaki ücret farklılıklarını ilk sözleşmemizde düzeltmiş
olduk. Bundan sonraki sözleşmelerde
de çalışanlarımız için daha iyi sözleşmeler yapacağız” şeklinde konuştu.

VAN/MURADİYE BELEDİYESİ PERSONEL A.Ş.
Toplu iş sözleşmesi Van Şube Başkanımız Abdullah Efeoğlu ile Muradiye
Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili
Erkan Savar arasında imzalandı.

Sendikamız HİZMET-İŞ ile Van’a bağlı
Muradiye Belediyesi Personel A.Ş. arasında bir süredir devam eden toplu iş

sözleşmesi görüşmeleri anlaşma ile sonuçlanarak iki yıllık toplu iş sözleşmesi
imzalandı.
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Toplu iş sözleşmesi imza töreninde konuşan Van Şube Başkanımız Abdullah
Efeoğlu, “Muradiye Belediye şirketimizde çalışan arkadaşımız için yapmış
olduğumuz sözleşmemiz 2021 yılı Ocak
ayından itibaren geçerli olacak. Toplu iş sözleşmemizin imzalanmasında
emeği geçen herkese teşekkürlerimi
sunuyorum. Sözleşmemiz belediyemize, sendikamıza ve tüm emekçilerimize
hayırlı uğurlu olsun” diye konuştu.

TOPLU İŞ SÖZLEŞMELERİ

KAHRAMANMARAŞ/ ÇAĞLAYANCERİT BELEDİYESİ
PERSONEL LTD. ŞTİ.
arasında imzalandı. Toplu iş sözleşmesi
kapsamında en düşük ücret alan üyelerimizin maaşında 1279 TL artış sağlandı.
Toplu iş sözleşmesi imza töreninde
konuşan Kahramanmaraş Şube Başkanımız Ömer Çınar, “İşçi kardeşlerimizin
emek ve alın terine verdiği önemden
dolayı çok kıymetli Çağlayancerit Belediye Başkanımız Hanifi Sarıaltun’a
çok teşekkür ediyoruz. İmzaladığımız
sözleşme kapsamında alınan zamlar ve
sosyal haklar üyelerimize hayırlı olsun”
dedi.
Sendikamız ile Kahramanmaraş’a bağlı
Çağlayancerit şirketi Personel Ltd. Şti.
ile arasında bir süredir devam eden
toplu iş sözleşmesi görüşmeleri anlaş-

mayla sonuçlanarak imzalandı. Toplu
iş sözleşmesi Kahramanmaraş Şube
Başkanımız Ömer Çınar ve Çağlayancerit Belediye Başkanı Hanifi Sarıaltun

Çağlayancerit Belediye Başkanı Hanifi
Sarıaltun ise “ Sözleşmemiz belediyemizde çalışan işçi arkadaşlarımıza bereketli olsun” şeklinde konuştu.

ERZİNCAN/REFAHİYE BELEDİYESİ

Sendikamız ile Erzincan’a bağlı Refahiye Belediyesi ile toplu iş sözleşmesi
görüşmeleri anlaşmayla sonuçlanarak
iki yıllık süreli olarak imzalandı. Toplu
iş sözleşmesi Erzincan Şube Başkanımız Harun Mutlu ile Refahiye Belediye Başkanı Çakmak Paçacı tarafından
imzalanırken, üyelerimizin ücretlerine

birinci yıl %15, ikinci yıl gerçekleşecek
enflasyon oranı artı %2 oranında zam
yapıldı. Yaptıkları toplu iş sözleşmesiyle
üyelerimizi zorlu Covid-19 döneminde
bir nebze olsun rahatlattıkları için mutlu olduklarını belirten Erzincan Şube
Başkanımız Harun Mutlu, sözleşmenin
üyelerimize, sendikamıza ve belediye159

ye hayırlar getirmesi temennisinde bulundu. Refahiye Belediye Başkanı Çakmak ise, ellerindeki imkânlar dâhilinde
işçiler için en iyi zammı yaptıklarını
belirterek, sözleşmenin hayırlı olmasını
diledi.

TOPLU İŞ SÖZLEŞMELERİ

KAHRAMANMARAŞ/AFŞİN BELEDİYESİ
taban ücretleri 120 TL’ye çıkartılarak
%12 zam yapıldı. Yevmiyesi yüksek
olan üyelerimize ise %15 oranında ücret artışı uygulandı.

Sendikamız ile Kahramanmaraş’a bağlı Afşin Belediyesi arasında bir süredir
devam eden toplu iş sözleşmesi görüşmeleri anlaşmayla sonuçlanarak imzalandı.

Toplu iş sözleşmesi, Kahramanmaraş
Şube Başkanımız Ömer Çınar ve Afşin
Belediye Başkanı Mehmet Fatih Güven
arasında imzalandı. İmzalanan toplu iş
sözleşmesi kapsamında üyelerimizin

İmza töreninde konuşan Kahramanmaraş Şube Başkanımız Ömer Çınar, “İşçi
kardeşlerimizin emek ve alın terine
verdiği önemden dolayı çok kıymetli Afşin Belediye Başkanımız Mehmet
Fatih Güven’e çok teşekkür ediyoruz.
Pandemi döneminde dahi olsa işçi kardeşlerimizin mağdur olmaması adına
toplu iş sözleşmesi süreçlerimizi durmaksızın devam ettirdik. Sonunda ortak bir paydada buluşup sözleşmemizi
imzaladık” dedi.
Afşin Belediye Başkanı Mehmet Fatih
Güven ise, imzalanan sözleşmenin hayırlı olması dileğinde bulundu.

NEVŞEHİR/GÜLŞEHİR BELEDİYESİ
Sendikamız ile Nevşehir’e bağlı Gülşehir Belediyesi arasında devam eden
toplu iş görüşmeleri anlaşma ile sonuçlanarak üç yıllık bağıtlandı. Toplu iş sözleşmesi Kayseri Şube Başkanımız Serhat Çelik ile Gülşehir Belediye Başkanı

Fatih Çiftçi arasında imzalanırken üyelerimizin ücretlerine %16 zam yapıldı.
Toplu iş sözleşmesi imza töreninde konuşan Kayseri Şube Başkanımız Serhat
Çelik, sendikamızın her zaman emekçilerin yanında olduğunu belirterek “İm-
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zaladığımız sözleşmenin işçilerimize ve
onların ailelerine bereketli olmasını diliyorum, sözleşmenin imzalanmasında
emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi. Gülşehir Belediye Başkanı
Fatih Çiftçi ise “Sözleşmenin hayırlı bol
kazançlar getirmesini
temenni ediyorum”
ifadelerini kullandı.
İmzalanan toplu iş
sözleşmesi
sonrası
üyelerimiz, bir süredir sağlık sorunlarıyla
mücadele eden Gülşehir Belediye Başkanı Çitçi’nin ve tüm
hasta vatandaşlarımızın biran evvel sağlıklarına kavuşması için
kurban kesti.

TOPLU İŞ SÖZLEŞMELERİ

MARDİN/SAVUR BELEDİYESİ
PERSONEL LTD. ŞTİ.
Sendikamız ile Mardin’e bağlı Savur
Belediyesi iştiraki Personel Ltd. Şti.
arasında üç yıl geçerli olacak toplu iş

sözleşmesi imzalandı. Toplu iş sözleşmesi Mardin İl Başkanımız Eşref Cihan
ile Savur Kaymakamı ve Savur Belediye

Başkan Vekili Bayram Türker arasında
imzalanırken, sözleşme kapsamında
üyelerimizin ücretlerine birinci yıl %13,
ikinci yıl %10, üçüncü yıl %9 oranlarında zam yapıldı.
Toplu iş sözleşmesi imza töreninde
konuşan Mardin İl Başkanımız Eşref
Cihan, “Sözleşmemizin üyelerimize ve
belediyemize hayırlı olmasını Yüce Allah’tan niyaz ediyorum. Sözleşmemizin
imzalanmasında emek sarf eden herkese teşekkür sunuyorum” dedi.
Savur Kaymakamı ve Savur Belediye
Başkan Vekili Bayram Türker ise “Belediye olarak tüm imkânlarımızı kullanarak sözleşmemizi işçilerimiz için en iyi
hale getirdik,

MUĞLA/SEYDİKEMER BELEDİYESİ TLOS ŞİRKETİ
Toplu iş sözleşmesi töreninde konuşan
Denizli Şube Başkanımız Sezai Söylemez, “İmzaladığımız sözleşme zor bir
ekonomik durumdan geçilen dönemde
tamamlanması yönüyle gayet kıymetli
ve önemli bir sözleşmedir. İşçisinin
hakkını gözeten, işçisiyle el ele, gönül
gönüle olan Seydikemer Belediye Başkanımız Yakup Otgöz’e Sendikam, şahsım ve işçi kardeşlerim adına teşekkür
ediyorum. Sözleşmemizin hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Sendikamız ile Muğla’ya bağlı Seydikemer Belediyesi iştiraki Tlos Şirketi arasında bir süredir devam eden toplu iş
sözleşmesi görüşmeleri olumlu sonuçlanarak imza altına alındı.
İki yıl geçerli olacak toplu iş sözleşmesi

Denizli Şube Başkanımız Sezai Söylemez ile Seydikemer Belediye Başkanı
Yakup Otgöz arasında imzalanırken,
üyelerimizin ücretlerine %30 zam yapıldı. Sözleşme kapsamında ayrıca üyelerimiz yeni sosyal haklara kavuştu.
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Seydikemer Belediye Başkanı Yakup
Otgöz ise “Biz Belediye çalışanları ile
büyük bir aileyiz. Bu büyük ailenin
mutluluğu ve huzuru için elimizden geleni yapıyoruz. İşçilerimizin daima yanlarındayız. Sözleşmemiz hayırlı uğurlu
olsun” şeklinde konuştu.

TOPLU İŞ SÖZLEŞMELERİ

BURDUR/KOCAALİLER BELEDİYESİ

Sendikamız ile Burdur’a bağlı Kocaaliler
Belediyesi arasında üç yıllık toplu iş sözleşmesi imzalandı. Toplu iş sözleşmesi,

Denizli Şube Başkanımız Sezai Söylemez
ile Kocaaliler Belediye Başkanı Selahattin Gökçe arasında imzalanırken, üye-

lerimizin ücretlerinde günümüz koşullarına göre iyileştirmeler yapıldı. İmza
töreni sonrası açıklamalarda bulunan
Denizli Şube Başkanımız Sezai Söylemez, “İmza altına aldığımız sözleşmemizin yürürlüğe girmesiyle birlikte üyelerimizin, maaşlarında ve sosyal haklarında
iyileştirmeler yapılacaktır. Sözleşmemizin imzalamasında emeği olan herkese
şükranlarımı sunuyorum” diyerek sözleşmenin üyelerimize, sendikamıza ve
belediyeye hayırlı olması temennisinde
bulundu. Kocaaliler Belediye Başkanı
Selahattin Gökçe ise “Halkımıza hizmet
etmenin mutluluğunu işçi arkadaşlarımız ile birlikte omuz omuza çalışarak
hep birlikte yaşayacağız. Sözleşmemiz
ilçemize hayırlı uğurlu olsun “dedi.

BURDUR/ÇAVDIR BELEDİYESİ
PERSONEL ŞİRKETİ

Sendikamız ile Burdur’a bağlı Çavdır
Belediyesi Personel Şirketi arasında iki
yıllık toplu iş sözleşmesi imzalandı.
Toplu iş sözleşmesi Denizli Şube Başkanımız Sezai Söylemez ile Çavdır Belediye Başkanı Süleyman Kayacan arasında
imzalanırken üyelerimizin ücretlerinde

ve sosyal haklarında günümüz koşullarına uygun şekilde iyileştirmeler yapıldı. Toplu iş sözleşmesi imza töreninde
konuşan Denizli Şube Başkanımız Sezai Söylemez, “Emeğin ve alın terinin
karşılığını veren Çavdır Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum. Toplu iş
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sözleşmemizin sendikamıza, belediyemize ve üyelerimize hayırlı olmasını diliyorum” dedi. Çavdır Belediye Başkanı
Süleyman Kayacan ise, “Sözleşmemiz
işçilerimize ve belediyemize hayırlı ve
uğurlu olsun emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.

TOPLU İŞ SÖZLEŞMELERİ

DENİZLİ/ÇAMELİ BELEDİYESİ

Sendikamız ile Denizli’ye bağlı Çameli Belediyesi arasında iki yıllık toplu iş
sözleşmesi bağıtlandı. Toplu iş sözleşmesi Denizli Şube Başkanımız Sezai
Söylemez, Çameli Belediye Başkanı

Cengiz Arslan ve Çameli Belediyesinde
çalışan üyelerimizin katıldığı bir törenle
imzalandı. Toplu iş sözleşmesi kapsamında üyelerimizin ücretlerine %32
zam yapıldı.

Toplu iş sözleşmesi imza töreninde
konuşma yapan Denizli Şube Başkanımız Sezai Söylemez, Sendikamızın her
zaman emekçilerin yanında olduğunu belirterek, “Gönül isterdi ki böyle
güzel hakların elde edildiği bir sözleşmeyi tüm üyelerimizin katıldığı törenle
imzalayalım. Ancak hepinizin malumu
covid-19 illeti bunu imkansız kılıyor.
Küresel salgın pek çok şeyin ertelenmesine neden olsa da, bizim emekçilerin hakkını savunma azmimize engel
olamadı. Zor şartlar altında yürüttüğümüz sözleşmenin tamamlanmasının ve
üyelerimizi mutlu etmenin gururunu
yaşıyoruz” dedi.
Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan
ise, “Sözleşmenin işçilerimize, ailelerine ve belediyemize hayırlı olmasını niyaz ediyorum” ifadelerini kullandı.

DENİZLİ/ÇAL BELEDİYESİ

Sendikamız ile Denizli’ye bağlı Çal Belediyesi arasında bir süredir devam eden
görüşmeler sonucu iki yıllık toplu iş sözleşmesi imzalandı. Toplu iş sözleşmesi
Denizli Şube Başkanımız Sezai Söylemez
ile Çal Belediye Başkanı Fethi Akcan
arasında imzalanırken, sözleşme kap-

samında üyelerimizin ücretlerine ilk yıl
%20, ikinci yıl %15 zam yapıldı. Toplu iş
sözleşmesi imza töreninde konuşan Denizli Şube Başkanımız Sezai Söylemez,
“Çal Belediyesi verdiği zamla üyelerimizin yüzünü güldürmüştür. Sözleşmenin
imzalanmasında emeği geçen herkese
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sendikam ve üyelerimiz adına teşekkür
ediyorum. Sözleşmemizin hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum” dedi.
Çal Belediye Başkanı Fethi Akcan ise,
“Sözleşmemizi karşılıklı anlayış ile imzaladık. Belediyemize ve işçilerimize hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.

TOPLU İŞ SÖZLEŞMELERİ

DENİZLİ/BEYAĞAÇ BELEDİYESİ
Sendikamız ile Denizli’ye bağlı Beyağaç
Belediyesi arasında üyelerimizin yüzü-

nü güldüren iki yıllık toplu iş sözleşmesi
imzalandı. Sözleşme Denizli Şube Baş-

kanımız Sezai Söylemez ile Beyağaç Belediye Başkanı Mustafa Akçay arasında
imzalandı.
Sözleşme kapsamında üyelerimizin ücretlerine sosyal haklarla birlikte %25
zam yapıldı.
İmza töreninde konuşan Denizli Şube
Başkanımız Sezai Söylemez, “Amacımız
işçilerimizin maddi ve manevi refahını
arttırmak. Her zaman bunun için çabalıyoruz. İşçimizin yüzü gülünce bizler
de mutlu oluyoruz. Sözleşme de emeği
geçen herkese teşekkür ediyorum, bereketli olsun” dedi.
Beyağaç Belediye Başkanı Mustafa Akçay’da imzalanan sözleşmenin hayırlı
olması temennisinde bulundu.

ESKİŞEHİR/MİHALGAZİ BELEDİYESİ
PERSONEL LTD. ŞTİ.
Sendikamız ile Eskişehir’e bağlı Mihalgazi Belediyesi iştiraki Personel Ltd. Şti.
arasında iki yıl geçerli olacak toplu iş
sözleşmesi imzalandı. Toplu iş sözleşmesi Kütahya Şube Başkanımız Sabahattin Ödemiş ile Mihalgazi Belediye
Başkanı Zeynep Güneş Akgün arasında

imzalandı. Toplu iş sözleşmesi kapsamında üyelerimizin sosyal haklarında
iyileştirmeler yapılırken, ücretlere birinci yıl %23 ila %28 arası, ikinci yıl gerçekleşecek enflasyon oranına ek olarak %2
refah payı olacak şekilde zam yapıldı.
Toplu iş sözleşmesi imza töreninde ko-

nuşan Kütahya Şube Başkanımız Sabahattin Ödemiş, “Bu toplu iş sözleşmesinin hızlı ve kısa sürede imzalanmasında
emeği geçen, Belediyenin imkânlarını
zorlayarak emekçi kardeşlerimizin yüzünü güldüren, bu sözleşmede çaba sarf
eden başta Belediye Başkanımız Zeynep
Güneş Akgün olmak üzere
herkese teşekkür ediyorum. İmzalanan toplu iş
sözleşmesi
üyelerimize
bereketli olsun” dedi.
Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş Akgün
ise, “Sözleşmemizin hem
çalışan işçilerimize
hem de belediyemize hayırlı olmasını diliyorum”
ifadelerini kullandı.
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TOPLU İŞ SÖZLEŞMELERİ

BURDUR /ALTINYAYLA BELEDİYESİ
Sendikamız ile Burdur’a bağlı Altınyayla
Belediyesi arasında toplu iş sözleşmesi
imzalandı. Toplu iş sözleşmesi Denizli

Şube Başkanımız Sezai Söylemez ile Altınyayla Belediye Başkanı Ahmet Serttaş arasında imzalandı. Üç yıl süreli im-

zalanan toplu iş sözleşmesi kapsamında üyelerimizin ücretlerine %50 zam
yapıldı. Toplu iş sözleşmesiyle ilgili açıklamalarda bulunan Denizli Şube Başkanımız Sezai Söylemez, “İşçinin emeği
üzerinden pazarlık yapmayan Belediye
Başkanımız Ahmet Serttaş’a şahsım,
yönetim kurulum ve tüm emekçi kardeşlerim adına teşekkür ediyorum.
İmzalanan toplu iş sözleşmesi sendikamıza, Altınyayla Belediyesine ve tüm
emekçi kardeşlerimize hayırlı uğurlu
olsun” dedi.
Altınyayla Belediye Başkanımız Ahmet
Serttaş ise, “Görevde olduğumuz sürece hiçbir çalışanımızı mağdur etmedik. İşçinin alın teri ve emeği üzerinde
hiçbir zaman pazarlık yapmadık. İmzaladığımız toplu iş sözleşmesinin hayırlı
olmasını diliyorum” şeklinde konuştu.

BATMAN/KAYAPINAR BELEDİYESİ
PERSONEL LTD. ŞTİ.
lanması konusunda anlaşmaya varıldı.
Sözleşme kapsamında ayrıca 200 TL
yemek yardımı, 200 TL aile ve çocuk
yardımı, 75 TL yakacak yardımı, 150 TL
öğrenim yardımı, 250 TL Ramazan ve
Kurban Bayram harçlığı, 200 TL giyim
yardımı ve 56 günlük ilave tediye gibi
sosyal yardımların üyelerimize verilmesi konusunda anlaşıldı.

Sendikamız ile Batman’a bağlı Kayapınar Belediyesi Personel Ltd. Şti. arasında bir süredir devam eden toplu iş
sözleşmesi görüşmeleri anlaşmayla sonuçlanarak imzalandı. Toplu iş sözleşmesi Batman İl Başkanımız Bünyamin

Söğüt ile Kayapınar Belediye Başkanı
Samir Özhan arasında imzalandı.
Sözleşme kapsamında üyelerimizin taban yevmiyeleri ilk yıl 120 TL’ye çıkartılırken, ikinci ve üçüncü yıllarda asgari
ücrete gelecek zam oranında artış sağ-
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Toplu iş sözleşmesinin üyelerimize hayırlı ve bereketli olmasını dileyen Batman İl Başkanımız Bünyamin Söğüt,
“Devlet ve millet olarak zor günlerden
geçtiğimiz şu salgın günlerinde, üyelerimizin emeklerinin karşılığını almanın
haklı sevincini yaşıyoruz. Emekçinin
alın teri üzerinden pazarlık olmaz deyip
üyelerimizi ve bizleri mutlu eden Sayın
Samir Özhan’a teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.

TOPLU İŞ SÖZLEŞMELERİ

TRABZON/SÜRMENE BELEDİYESİ
İmza töreninde konuşan Trabzon Şube
Başkan Yardımcımız Şevket Çelik “Sürmene Belediyemiz ile bir süredir devam
eden toplu iş sözleşmesi görüşmelerimizde mutlu sona ulaştık. Emeğe alın
terine göstermiş olduğu hassasiyetten
dolayı Rahmi Üstün başkanımıza şahsım ve emekçi arkadaşlarımız adına
teşekkür ederiz. Sözleşmemiz emekçilerimize, belediyemize ve sendikamıza
hayırlı olsun” dedi.

Sendikamız ile Trabzon’a bağlı Sürmene
Belediyesi arasında bir süredir devam
eden toplu iş sözleşmesi görüşmeleri
anlaşma ile sonuçlanarak imzalandı.

Toplu iş sözleşmesi Trabzon Şube Başkan Yardımcımız Şevket Çelik ile Sürmene Belediye Başkanı Rahmi Üstün
arasında %30 zam oranıyla imzalandı.

Sürmene Belediye Başkanı Rahmi Üstün ise, “Çalışma arkadaşlarımız benim
için kıymetlidir. Belediyemizin imkanlarını zorlayarak işçi arkadaşlarımızın
yeni yıla mutlu bir şekilde girmeleri için
elimizden geleni yaptık. Sözleşmemiz
çalışanlarımıza ve ilçemize hayırlı olsun” şeklinde konuştu.

AKSARAY/YEŞİLTEPE BELEDİYESİ
ikinci altı ay ise memur maaşı zammı
oranında zam yapılması konusunda anlaşamaya varıldı.

Sendikamız ile Aksaray’a bağlı Yeşiltepe
Belediyesi arasında bir süredir devam
eden toplu iş sözleşmesi görüşmeleri
olumlu sonuçlandı ve bir yıllık geçerli
olacak şekilde imzalandı.

Toplu iş sözleşmesi Aksaray Şube Başkanımız Yasin Emekli ile Yeliştepe Belediye Başkanı Tahsin Çelik arasında imzalanırken sözleşme kapsamında üyelerimizin ücretlerinde ilk altı ay %18,
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Toplu iş sözleşmesi imza töreninde konuşan Aksaray Şube Başkanımız Yasin
Çelik, üyelerimizin emeklerinin karşılığını almaları için her zaman yanlarında
bulunacaklarını belirtirken, “2020 yılı
tüm işçilerimiz için zorlu bir süreç oldu.
Bizde bu yılın bitiminde üyelerimizin
yüzünü güldürerek yeni yıla girmek istedik. Sözleşmemiz işçilerimize ve belediyemize hayırlı olsun, emeği geçen
herkese teşekkürlerimi sunuyorum”
dedi.
Yeşiltepe Belediye Başkanı Tahsin Çelik ise, “İşçilerimizin yeni yılını kutlar
bereketli kazançlar dilerim, sözleşmemiz belediyemiz ve işçilerimize hayırlı
uğurlu olsun” şeklinde konuştu.

TOPLU İŞ SÖZLEŞMELERİ

AKSARAY/TAŞPINAR BELEDİYESİ
PERSONEL ŞİRKETİ
Sözleşmesi kapsamında üyelerimizin
ücretlerinde birinci yıl %102, ikinci yıl
ise %25 zam yapıldı. Toplu iş sözleşmesinin üyelerimize, Taşpınar Belediyesine ve Sendikamıza hayırlı olmasını
dileyen Aksaray Şube Başkanımız Yasin
Emekli, “Üyelerimizin insan onuruna
yakışır bir ücret alabilmesi için bir süredir görüşmelerimizin devam ettiği sözleşmede mutlu sona ulaştık. Şükürler
olsun üyelerimizi memnun edecek bir
toplu iş sözleşmesi imzaladık.” dedi.

Sendikamız ile Aksaray’a bağlı Taşpınar
Belediye Personel Şirketi arasında bir
süredir devam eden toplu iş sözleşmesi görüşmeleri anlaşma ile sonuçlana-

rak iki yıllık olarak imzalandı. Toplu iş
sözleşmesi Aksaray Şube Başkanımız
Yasin Emekli ile Taşpınar Belediye Başkanı Metin Dağ arasında imzalandı.

Taşpınar Belediye Başkanı Metin Dağ
ise “İmzalanan toplu iş sözleşmemizin
hem çalışan işçilerimize hem de belediyemize hayırlı olmasını diliyorum”
ifadelerini kullandı.

AKSARAY/TOPAKKAYA BELEDİYESİ
de üyelerimizin ücretlerinde ise birinci
yıl %22, ikinci yıl %23 oranında zam yapılması konusunda anlaşmaya varıldı.
Toplu iş sözleşmesi imza töreninde
konuşan Aksaray Şube Başkanımız Yasin Emekli “Pandemi döneminde gece
gündüz milletimizin sağlığı için çalışan
belediye işçilerimize, imzaladığımız bu
toplu iş sözleşmesiyle bir nebze olsun
teşekkür etmek istiyoruz. Toplu iş sözleşmesinin Sendikamıza ve Topakkaya
Belediyemize hayırlı uğurlu olmasını
temenni ediyorum”dedi.
Sendikamız ile Aksaray’a bağlı Topakkaya Belediyesi ve Topakkaya Belediyesi
iştiraki Personel Şirketi arasında devam
eden toplu iş sözleşmesi görüşmeleri
anlaşma ile sonuçlanarak imza altına
alındı. İki yıl geçerli olacak olan toplu iş
sözleşmeleri Aksaray Şube Başkanımız

Yasin Emekli ile Topakkaya Belediye
Başkanı Adem Baylan arasında imzalanırken; Topakkaya Belediye Başkanlığı’nda çalışmakta olan üyelerimizin
ücretlerine birinci ve ikinci yıl ayrı ayrı
%26 oranında zam yapıldı. Topakkaya
Belediye Personel Şirketinde bünyesin-
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Topakkaya Belediye Başkanı Adem Baylan ise, “Her zaman emeğin ve emekçinin yanında olmaya devam edeceğiz.
Sözleşme süresince emekçi kardeşlerimizin haklarını ön planda tutmaya
gayret gösterdik, sözleşmemizin her
iki taraf için hayırlı olmasını diliyorum”
ifadelerini kullandı.

TOPLU İŞ SÖZLEŞMELERİ

AFYONKARAHİSAR/TATARLI BELEDİYESİ
Toplu iş sözleşmesi kapsamında üyelerimizin sosyal haklarında iyileştirmeler
yapılırken ücretlerine de %22 oranında
zam yapıldı.
Toplu iş sözleşmesi imza töreninde
konuşan Uşak Şube Başkanımız Recep
Sorkun, “Tatarlı Belediyemiz ile olanakları zorlayarak güzel bir sözleşme imzaladık. Sözleşmenin işçilerimize hayırlı
olmasını diliyorum, yeni yılın üyelerimiz için bereketli ve bol kazançlı geçmesini temenni ediyorum” dedi.

Sendikamız ile Afyonkarahisar’a bağlı
Tatarlı Belediyesi arasında bir süredir
devam eden toplu iş sözleşmesi görüşmeleri anlaşmayla sonuçlanarak imza-

landı. Toplu iş sözleşmesini Uşak Şube
Başkanımız Recep Sorkun ile Tatarlı Belediye Başkanı Şuayyup Çiçek arasında
imzaladı.

Tatarlı Belediye Başkanı Şuayyup Çiçek
ise “Bu sözleşme ile yılı güzel bitirmenin sevincini yaşıyoruz. Emeği geçen
herkese teşekkür eder ve işçilerimize
hayırlı olmasını dilerim” ifadelerini kullandı.

AFYONKARAHİSAR/İSCEHİSAR BELEDİYESİ
JEOTERMAL A.Ş. (İSJET)
ücretlerinde ve sosyal haklarında iyileştirmeler yapıldı.
Toplu iş sözleşmesinin üyelerimize hayırlı olmasını dileyen Uşak Şube Başkanımız Recep Sorkun, “Neredeyse üç
yılı aşkın zamandır haklarını tam olarak
alamayan İSJET emekçilerine imzaladığımız toplu iş sözleşmesinin hayırlı
olmasını diliyorum. İşçisinin boynunu
bükük bırakmayıp hakkını gözeten Sayın Şahin’e teşekkürlerimi sunuyorum.
Sözleşmemiz bereketli olsun inşallah”
dedi.
Sendikamız ile Afyonkarahisar’a bağlı
İscehisar Belediyesi iştiraki Jeotermal
San. Tic. A.Ş. (İSJET) arasında bir buçuk yıllık toplu iş sözleşmesi imzalandı.
Toplu iş sözleşmesi Uşak Şube Başkanı-

mız Recep Sorkun, İscehisar Belediye
Başkanı Ahmet Şahin, Şirket müdürü
Hasan Hüseyin Bakır ve işyeri sendika
temsilcimiz İbrahim Türkyılmaz’ın katılımlarıyla imzalanırken, üyelerimizin
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İscehisar Belediye Başkanı Ahmet Şahin de, yeni yıl öncesi imzalanan sözleşmenin hayırlı olması temennisinde
bulundu.

TOPLU İŞ SÖZLEŞMELERİ

BALIKESİR/MARMARA ADALAR BELEDİYESİ
PERSONEL HİZMETLERİ LTD. ŞTİ.

Sendikamız ile Balıkesir’e bağlı Marmara Adalar Belediyesi Personel Hizmetleri LTD. ŞTİ. arasında on sekiz aylık
toplu iş sözleşmesi bağıtlandı. Toplu iş

sözleşmesi Balıkesir Şube Başkanımız
Savaş Dal ve Marmara Adalar Belediye Başkanı Süleyman Aksoy tarafından
imzalanırken, üyelerimizin yevmiyeleri

125 TL’ye çıkarıldı. İmzalanan toplu iş
sözleşmesinin 01.01.2021-30.06.2022
tarihlerini kapsadığını belirten Balıkesir Şube Başkanımız Savaş Dal, “Zor
zamanlardayız. Bir yandan salgınla bir
yanda da salgının getirdiği kriz ortamından devletimizle omuz omuza çıkmaya
çalışıyoruz. Her şeye rağmen insanca
yaşama talebimize ve emek mücadelemize destek veren Marmara Adalar
Belediye Başkanımıza teşekkürlerimi
iletiyorum. Sözleşmemiz hayırlı olsun”
dedi. Marmara Adalar Belediye Başkanı Süleyman Aksoy ise, belediye olarak
ellerinden gelen en iyi zammı vermeye
çalıştıklarını, üyelerimizin alınan ücret
farklarını güle güle harcamaları temennisinde bulundu.

BALIKESİR/SINDIRGI BELEDİYESİ
PERSONEL LTD. ŞTİ.

Sendikamız ile Balıkesir’e bağlı Sındırgı
Belediyesi Personel Ltd. Şti. arasında
devam eden toplu iş sözleşmesi görüşmeleri anlaşma ile sonuçlanarak imzalandı. Toplu iş sözleşmesi imza törenine Balıkesir Şube Başkanımız Savaş Dal,
Sındırgı Belediye Başkanı Ekrem Yavaş,
şirket yetkilileri ve üyelerimiz katıldı.

İmzalanan toplu iş sözleşmesiyle ilgili
açıklamalarda bulunan Balıkesir Şube
Başkanımız Savaş Dal, “Bugün bağıtladığımız toplu iş sözleşmesiyle birlikte
üyelerimizin ücretlerine %25 yapıldı.
Verdikleri zamlar ile işçilerimizin daha
huzurlu bir ortamda çalışmalarını sağlayan Sayın Yavaş’a şahsım, sendikam
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ve tüm emekçiler adına teşekkür ediyorum” dedi.
Sındırgı Belediye Başkanı Ekrem Yavaş
ise yaptığı konuşmada, “Yakın mesai
arkadaşlarımız emekçiler için attığımız
imzaların, hayırlı olmasını diliyorum”
ifadelerini kullandı.

TOPLU İŞ SÖZLEŞMELERİ

SİVAS/YILDIZ BELEDİYESİ

Sendikamız ile Sivas’a bağlı Yıldız Belediyesi arasında iki yıllık toplu iş sözleşmesi imzalandı. Toplu iş sözleşmesi
Sivas Şube Başkanımız Nihat Şimşek ve
Yıldız Belediye Başkanı Mustafa Öztürk
arasında bağıtlanırken, üyelerimizin
yevmiyelerine birinci yıl 30 TL, ikinci yıl
35 TL zam yapıldı.

Salgın döneminde imzalanan toplu iş
sözleşmesinin önemine vurgu yapan
Sivas Şube Başkanımız Nihat Şimşek,
“Toplu iş sözleşmeleri süreçlerini yürütmenin böyle kısıtlı olduğu bir dönemde, işçilerimizi mağdur etmemek
için elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalıştık. Bu zor dönemde karılıklı

hoşgörü ile tamamladığımız sözleşmemizin üyelerimize, sendikamıza ve belediyemize hayırlı olmasını diliyorum”
dedi.
Yıldız Belediye Başkanı Mustafa Öztürk
ise, çalışanlarıyla aile gibi olduklarını
vurgularken, sözleşmenin bereketli olması dileğinde bulundu.

SİVAS/GÜNEYKAYA BELEDİYESİ
kaya Belediye Başkanı Hasan Erçoban
arasında imzalanırken, üyelerimizin
yevmiyelerine birinci ve ikinci yıllarda
30 TL zam yapıldı.
Toplu iş sözleşmesinin üyelerimize
hayırlı olmasını dileyen Sivas Şube
Başkanımız Nihat Şimşek, “Bugün işçi
arkadaşlarımız ve aileleri adına güzel
bir toplu iş sözleşmesi gerçekleştirdik.
Gönlümüzdeki rakamlar olmasa bile
yine de tatmin edici sözleşme imzalandı. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.
Sendikamız ile Sivas’a bağlı Güneykaya
Belediyesi arasında yürütülen toplu iş
sözleşmesi görüşmeleri anlaşmayla

sonuçlanarak imzalandı. İki yıl geçerli
olacak toplu iş sözleşmesi, Sivas Şube
Başkanımız Nihat Şimşek ile Güney-
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Güneykaya Belediye Başkanı Hasan
Erçoban ise, imzalanan sözleşmenin
tüm taraflara hayırlı olması dileğinde
bulundu.

TOPLU İŞ SÖZLEŞMELERİ

SİVAS/ZARA BELEDİYESİ
ZARABELSAN A.Ş.
Sendikamız ile Sivas’a bağlı Zara Belediyesi ZARABELSAN A.Ş. arasında iki yıllık
toplu iş sözleşmesi imzalandı.

Toplu iş sözleşmesi Sivas Şube Başkanımız Nihat Şimşek ile Zara Belediye Başkanı Fatih Çelik arasında imzalanırken,

üyelerimizi yevmiyeleri ilk yıl 126 TL’ye
yükseltildi. İkinci yıl ise %15 zam yapılması konusunda anlaşmaya varıldı.
Sözleşmenin imzalanmasında emeği
olanlara teşekkür eden Sivas Şube Başkanımız Nihat Şimşek, “Bu süreçte her
zaman emek ve emekçiden yana olan
Fatih Çelik başkanımıza teşekkür ediyorum. Göreve geldiği günden beri her
zaman işçinin, emekçinin yanında oldu.
Toplu iş sözleşmemiz hepimize hayırlı
olsun” dedi.
Zara Belediye Başkanı Fatih Çelik ise,
“Hizmetlerinden dolayı tüm emekçilerimize teşekkür ediyoruz. Aynı özen ve
azimle Zara halkımız için çalışmaya devam edeceğinize inanıyorum” şeklinde
konuştu.

SİVAS/CEMEL BELEDİYESİ PERSONEL LTD. ŞTİ.

Sendikamız ile Sivas’a bağlı Cemel Belediyesi Personel Ltd. Şti. arasında üyelerimize yeni haklar kazandıracak toplu
iş sözleşmesi imzalandı. Toplu iş sözleşmesi Sivas Şube Başkanımız Nihat
Şimşek ile Cemel Belediye Başkanı Gazi
Öztürk tarafından iki yıl geçerli olacak
şekilde imzalanırken, üyelerimizin birin-

ci yıl yevmiyeleri 127 TL’ye yükseltildi.
Sözleşme kapsamında ikinci yıl ise TUİK’in belirleyeceği enflasyon oranı artı
%2 oranında zam yapılması konusunda
mutabık kalındı. İmzalanan toplu iş sözleşmesiyle ilgili açıklamalarda bulunan
Sivas Şube Başkanımız, “Cemel halkı
hakkaniyetli bir başkana sahip olmaları
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yönünden çok şanslı. Bu süreçte üyelerimizin yanında yer alan ve destekleyen
başkanımıza teşekkür ediyorum” dedi.
Cemel Belediye Başkanı ise, “Biz Cemel
Belediyesi olarak büyük bir aileyiz. Bu
sebepten emekçilerimizin alın teri kurumadan haklarını vermeye gayret gösteriyoruz” şeklinde konuştu.

TOPLU İŞ SÖZLEŞMELERİ

SİVAS/GÜRÇAYIR BELEDİYESİ
PERSONEL LTD. ŞTİ.

Sendikamız ile Sivas’a bağlı Gürçayır
Belediyesi Personel LTD. ŞTİ. arasında
bir süredir devam eden toplu iş sözleşmesi görüşmeleri anlaşmayla sonuçlanarak iki yıl geçerli olacak şekilde imzalandı. Toplu iş sözleşmesi Sivas Şube
Başkanımız Nihat Şimşek ile Gürçayır
Belediye Başkanı Temel Toy arasında

imzalanırken, üyelerimizin yevmiyeleri
birinci yıl 145 TL’ye, ikinci yıl 166,75
TL’ye yükseltildi. İmzalanan toplu iş
sözleşmesinin üyelerimizi memnun
ettiğini belirten Sivas Şube Başkanımız
Nihat Şimşek, “Salgın günlerinde toplumumuzun sağlığı için her türlü çabayı
gösteren değerli çalışanlarımız her şeyi

hakkediyor. Yılın son günlerinde imzaladığımız bu sözleşme üyelerimize ve
ailelerine hayırlar getirsin. Başkanımız
Temel Toy’a emeğe ve emekçiye verdiği önemden ötürü teşekkür ediyoruz”
dedi. Gürçayır Belediye Başkanı Temel
Toy ise imza altına alınan sözleşmenin
hayırlı olması temennisinde bulundu.

ANKARA/HAYMANA BELEDİYESİ
ile Haymana Belediye Başkanı Özdemir
Turgut arasında imzalanırken üyelerimizin ücretlerinde %20 zam yapıldı.
Toplu iş sözleşmesi imza töreninde konuşan Ankara 4 No’lu Şube Başkanımız
Yusuf Güler, “Bu sözleşmeyle birlikte
2020 yılını işçilerimizin yüzünü güldürerek kapatmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Sözleşmemiz işçilerimize hayırlı ve
uğurlu olsun” dedi.

Sendikamız ile Ankara’ya bağlı Haymana Belediyesi arasında bir süredir
devam eden toplu iş sözleşmesi görüş-

meleri anlaşmayla sonuçlanarak üç yıllık imzalandı. Toplu iş sözleşmesi Ankara 4 No’lu Şube Başkanımız Yusuf Güler
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Haymana Belediye Başkanı Özdemir
Turgut ise, “İşçilerimizin emeklerinin
karşılığı veriyor olabilmek bizi gururlandırıyor, sözleşmede emeği geçen
herkese teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

TOPLU İŞ SÖZLEŞMELERİ

KÜTAHYA/YENİKENT BELEDİYESİ
PERSONEL LTD. ŞTİ.
Sendikamız ile Kütahya’ya bağlı Yenikent Belediyesi Personel Ltd. Şti. ara-

sında iki yıllık toplu iş sözleşmesi imzalandı.

Toplu iş sözleşmesi, Kütahya Şube Başkanımız Sabahattin Ödemiş ile Yenikent
Belediye Başkanı Mehmet Karaca arasında imzalanırken, üyelerimizin ücretlerine sosyal haklar hariç birinci ve
ikinci yıl ayrı ayrı %15 zam yapıldı.
Toplu iş sözleşmesiyle ilgili açıklamalarda bulunan Kütahya Şube Başkanımız
Sabahattin Ödemiş “Bu toplu iş sözleşmesinin hızlı ve kısa sürede imzalanmasında emeği geçen ve Belediyenin
imkanlarını zorlayarak emekçi kardeşlerimizin yüzünü güldüren Belediye
Başkanımız Mehmet Karaca’ya teşekkür ediyorum. Sözleşmemizin hem işçilerimize hem de belediyemize hayırlı
olmasını diliyorum” dedi.

DİYARBAKIR/KAYAPINAR BELEDİYESİ
lediye Başkan Vekili Ünal Koç, Belediye
Başkan Yardımcısı Cihat Kayhan, İnsan
Kaynakları Müdürü Hacı Ahmet Subaşı
işyeri temsilcimiz Emrullah Kılıç’ın katılımıyla imzalandı.
Yapılan toplu iş sözleşmesi kapsamında
Kayapınar Belediyesi’nde çalışan üyelerimizin ücretlerine ve sosyal haklarına
birinci yıl için %30, ikinci ve üçüncü yıl
için %20 zam yapıldı.

Sendikamız ile Diyarbakır’a bağlı Kayapınar Belediyesi arasında 19 Ekim 2020
tarihinde üç yıllık toplu iş sözleşmesi

imzalandı. Toplu iş sözleşmesi, Diyarbakır İl Başkanımız Ercan Kahraman,
Kayapınar Kaymakamı ve Kayapınar Be-
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İl Başkanımız Kahraman, Kayapınar
Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili
Ünal Koç’a, Belediye Başkan Yardımcısı
Cihat Kayhan’a ve İnsan kaynakları müdürü Hacı Ahmet Subaşı’na Sendikamız
ve işçiler adına teşekkür etti.

TOPLU İŞ SÖZLEŞMELERİ

BURSA/OSMANGAZİ BELEDİYESİ PERSONEL A.Ş.

Sendikamız ile Bursa’ya bağlı Osmangazi Belediyesi iştiraki Osmangazi Personel A.Ş. arasında toplu iş sözleşmesi
imzalandı.
Toplu iş sözleşmesi Bursa Şube Başkanımız Mustafa Yavuz, Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar ve üye-

lerimizin katıldığı bir törenle imzalandı.
1918 emekçiyi kapsayan toplu iş sözleşmesi kapsamında üyelerimizin ücretlerinde %25 ila %47 arası oranlarda
zam yapıldı. Yapılan sözleşme ile birlikte Osmangazi Belediyesi’nde en düşük
ücret 3.835 TL oldu.

İmza töreninde konuşan Bursa Şube
Başkanımız Mustafa Yavuz, “Başkanımız Mustafa Dündar sayesinde alın teri
ve akıl teri kazanmıştır. Osmangazi Belediyesi personeli, enflasyon karşısında
ezdirilmemiştir. İşçilerimizin geleceği
teminat altına alınmıştır. Benim işçimin
yüzü gülerse, Osmangazi halkının yüzü
güler; benim işçim mutlu ve huzurlu
olursa Osmangazi mutlu ve huzurlu
olur diyen Osmangazi Belediye Başkanımız Mustafa Dündar’a çok teşekkür
ediyorum. Başkanımız üzerine düşeni
yaptı, şimdi sıra bizde. Aidiyet duygusuyla işlerimizi en iyi şekilde yapmaya
devam edeceğiz” dedi.
Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa
Dündar ise, “Bereketli olsun. Allah hayırlı etsin. Sağlık içerisinde harcamayı
nasip etsin” şeklinde konuştu.

ORDU/AKKUŞ BELEDİYE’Sİ
AKBEL PERSONEL LTD. ŞTİ.
ikinci ve üçüncü yıllarda gerçekleşecek enflasyon oranı artı %4 oranlarında zam yapıldı. Sözleşme kapsamında
ayrıca 52 günlük ikramiye dahil sosyal
haklarda da iyileştirmelere gidildi.

Sendikamız ile Ordu’ya bağlı Akkuş Belediye şirketi AKBEL Personel Ltd.. Şti.
arasında devam eden toplu iş sözleşmesi görüşmeleri anlaşmayla sonuçlanarak üç yıl süreli imzalandı.

Toplu iş sözleşmesi Ordu Şube Başkanımız Nevzat Acu ile Akkuş Belediye
Başkanı İsa Demirci arasında imzalandı.
İmzalanan sözleşme kapsamında üyelerimizin ücretlerine birinci yıl %35,
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Alınan ücret ve sosyal haklar zamlarını
memnuniyetle karşıladıklarını belirten
Ordu Şube Başkanımız Nevzat Acu,
“Belediyeleri ve çalışanlarımızı ekonomik olarak büyük sıkıntılara sokan ve
hala da devam eden pandemi döneminde önceliğimiz her zaman üyelerimizi mağdur etmemek oldu. Şükürler
olsun imzaladığımız toplu iş sözleşmesiyle birlikte üyelerimizi mutlu ettik”
dedi.
Akkuş Belediye Başkanı İsa Demirci ise
sözleşmenin emekçilere ve ailelerine
hayırlı olması dileğinde bulundu.

TOPLU İŞ SÖZLEŞMELERİ

ORDU/AYBASTI BELEDİYESİ
AYBEL PERSONEL LTD. ŞTİ.
yıl %35, ikinci ve üçüncü yıl gerçekleşecek enflasyon oranı artı %3 oranlarında zam yapıldı. Sözleşme kapsamında
ayrıca sosyal kalemlerde de artışlar
sağlandı.
Toplu iş sözleşmesiyle ilgili değerlendirmelerde bulunan Ordu Şube Başkanımız Nevzat Acu, “Kovid-19 döneminde toplu iş sözleşmesi süreçlerinde
aksamalar yaşasakta üyelerimizin mağdur olmaması için yoğun çalışmalar yürüterek anlaşmamızı bağıtladık. Üyelerimize hayırlı ve uğurlu olsun” dedi.
Sendikamız ile Ordu’ya bağlı Aybastı
Belediyesi AYBEL Personel Ltd. Şti. arasında üç yıllık toplu iş sözleşmesi imzalandı.

Toplu iş sözleşmesi Ordu Şube Başkanımız Nevzat Acu ile Aybastı Belediye
Başkanı Beytullah Geçtan arasında imzalanırken, üyelerimizin ücretlerine ilk

Aybastı Belediye Başkanı Beytullah
Geçtan ise, çalışanları için imkanları
dahilinde en iyi zammı verdiklerini ifade ederek, sözleşmenin hayırlı olması
temennisinde bulundu.

ORDU/DOĞANKENT BELEDİYESİ
PERSONEL LTD. ŞTİ.
gerçekleşecek enflasyon oranlarında
zam yapılacak. Sözleşme kapsamında
ayrıca üyelerimize 60 günlük ilave tediye, aile, çocuk, yol, yemek, öğrenim
yardımı vb. sosyal hakların verilmesi
kararlaştırıldı.
İmzalanan toplu iş sözleşmesinin önemine değinen Ordu Şube Başkanımız
Nevzat Acu, “Yapmış olduğumuz sözleşme belediye başkanımızın emekten
ve emekçiden yana olan tavrının sonucudur. Kendisine ve ekibine üyelerimizi
mağdur etmedikleri için şükranlarımızı
sunuyoruz” dedi.
Sendikamız ile Ordu’ya bağlı Doğankent Belediyesi Personel LTD. ŞTİ. arasında üç yıllık toplu iş sözleşmesi bağıtlandı. Toplu iş sözleşmesi Ordu Şube

Başkanımız Nevzat Acu ile Doğankent
Belediye Başkanı Rüşan Özden arasında imzalanırken, üyelerimizin ücretlerine birinci yıl %25, ikinci ve üçüncü yıl
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Doğankent Belediye Başkanı Rüşan
Özden ise, sözleşmenin üyelerimize ve
belediyeye hayırlı olması temennisinde
bulundu.

TOPLU İŞ SÖZLEŞMELERİ

ORDU/KUMRU BELEDİYESİ
PERSONEL LTD. ŞTİ.
lasyon oranı artı %3 oranlarında zam
yapıldı. İmzalanan sözleşme gereğince
ayrıca üyelerimiz yeni sosyal haklar verildi.
Sözleşmenin imzalanasında emeği
geçenlere teşekkür eden Ordu Şube
Başkanımız Nevzat Acu, “Sözleşmemizde hem çalışanlarımızın hem de belediyemizin bütçesini gözeterek toplu iş
sözleşmesi imzaladık. Toplu iş sözleşmemiz işçimize, sendikamıza ve belediyemize hayırlı ve uğurlu olsun” dedi.

Sendikamız ile Ordu’ya bağlı Kumru
Belediyesi Personel Ltd. Şti. arasında
45 üyemizi kapsayan toplu iş sözleşmesi imzalandı. Üç yıl geçerli olacak toplu
iş sözleşmesi Ordu Şube Başkanımız

Nevzat Acu ile Kumru Belediye Başkanı
Yusuf Yalçuva arasında imzalandı. Sözleşme kapsamında üyelerimizin ücretlerine birinci yıl %35, ikinci ve üçüncü
yıllarda ise TUİK’in belirleyeceği enf-

Kumru Belediye Başkanı Yusuf Yalçuva
ise, “Görevleri ne olursa olsun, en üst
kademeden en alt kademeye kadar
tüm arkadaşlarımızın bizim için ayrı bir
yeri ve değeri var. İşçi arkadaşlarımıza
her zaman saygı duyuyoruz” şeklinde
konuştu.

ORDU/PERŞEMBE BELEDİYESİ
PERSONEL LTD. ŞTİ.
imzalandı. 43 üyemizi kapsayan toplu
iş sözleşmesi kapsamında üyelerimizin ücretlerine birinci yıl %35, ikinci ve
üçüncü yıllarda ise gerçekleşecek enflasyon oranı artı %3 refah payı oranlarında zam yapıldı. Sözleşme gereğince
ayrıca 52 günlük ikramiye ve diğer sosyal haklar verilmesi konusunda mutabık kalındı.
Yıllardır emeğin, hakkın ve haklının mücadelesini verdiklerini belirten Ordu
Şube Başkanımız Nevzat Acu, “Perşembe’de hakkın hukukun ve emeğin
yanında olan bir belediye başkanı var.
Kendisine şahsım, üyelerimiz ve sendikam adına teşekkür ediyorum. Alınan
ücret farklarını üyelerimiz sağlık ve huzurla harcasınlar” dedi.
Sendikamız ile Ordu’ya bağlı Perşembe
Belediyesi Personel Ltd. Şti. arasında
devam eden toplu iş sözleşmesi görüşmeleri anlaşmayla sonuçlanarak imza-

landı. Toplu iş sözleşmesi Ordu Şube
Başkanımız Nevzat Acu, Perşembe Belediye Başkanı Mustafa Sayim Tandoğan ve üyelerimizin katıldığı bir törenle
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Perşembe Belediye Başkanı Mustafa
Sayim Tandoğan da, “Emekçilerimiz ve
halkımız için doğru olan ne ise bugüne
kadar yaptık, bundan sonra da yapmaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

TOPLU İŞ SÖZLEŞMELERİ

ORDU/ULUBEY BELEDİYESİ
PERSONEL LTD. ŞTİ.
enflasyon oranı artı %3 refah payı şeklinde zam yapıldı. Sözleşme kapsamında 60 günlük yevmiye tutarında ikramiye ve diğer sosyal hakların verilmesi
konusunda anlaşıldı.
Toplu iş sözleşmesinin imzalanmasında
emeği geçenlere teşekkür eden Ordu
Şube Başkanımız Nevzat Acu, “Sözleşmemiz üyelerimiz için bol kazançlı bir
toplu iş sözleşmesi oldu. Emekçi kardeşlerimize hayırlı uğurlu olsun” dedi.

Sendikamız ile Ordu’ya bağlı Ulubey
Belediyesi Personel Ltd. Şti. arasında
devam eden sözleşme görüşmeleri
olumlu sonuçlanarak imza altına alındı.
Toplu iş sözleşmesi Ordu Şube Başka-

nımız Nevzat Acu ile Ulubey Belediye
Başkanı İsa Türkcan arasında imzalandı. Üç yıl süreli olan toplu iş sözleşmesi
kapsamında üyelerimizin ücretlerine
ilk yıl %35, ikinci ve üçüncü yılda ise

Ulubey Belediye Başkanı İsa Türkcan
ise, “İmzaladığımız toplu iş sözleşmesinin belediyemiz ve gece gündüz demeden hemşerilerimize, hizmet yolunda
birlikte çalıştığımız kıymetli işçi kardeşlerimiz için hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum” şeklinde konuştu.

ORDU/ÜNYE BELEDİYESİ
ÜNBEL PERSONEL A.Ş.

Sendikamız ile Ordu’ya bağlı Ünye Belediyesi ÜNBEL Danışmanlık Personel
A.Ş. arasında iki yıllık toplu iş sözleş-

mesi imzalandı. Toplu iş sözleşmesi
Ordu Şube Başkanımız Nevzat Acu ile
Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı
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arasında bağıtlanırken, üyelerimizin
ücretlerine %35 yapıldı. Sözleşme kapsamında üyelerimizin sosyal haklarında
da iyileştirmelere gidildi. Sözleşmeden
dolayı Başkan Tavlı ‘ya teşekkür eden
Ordu Şube Başkanımız Nevzat Acu,
“Görüş birliği içinde sözleşmemizde
imza aşamasına geldik. Sayın Başkanımız bizi kırmadı. Belediyemizin de ekonomik yapısını göz önünde bulundurduğumuzda güzel bir sözleşme oldu.
Hayırlı olsun” dedi. Ünye Belediye
Başkanı Hüseyin Tavlı ise, “Çalışanlarımıza emeklerinin karşılığını gününde
ödeyen ve çalışanlarına borcu olmaya
bir belediyeyiz. Gece gündüz demeden fedakârca çalışan personellerimizi
mutlu edecek bir ücret zammı yaptık.
Bereketli olsun” şeklinde konuştu.

TOPLU İŞ SÖZLEŞMELERİ

RİZE/GÜNEYSU BELEDİYESİ
PERSONEL LTD. ŞTİ.
mı, çocuk başı 50 TL çocuk yardımı,
150 TL yakacak yardımı, 400 TL yemek
yardımı, 400 TL bayram yardımı ve 52
yevmiye tutarında ikramiye verilmesi
kararlaştırıldı.
Toplu iş sözleşmesi imza töreninde konuşan Rize Şube Başkanımız Mehmet
Alaca, “Koşullar ne kadar zor olsa da
her zaman işçimizin yanında olacağız
ve emeklerinin karşılığını almaları için
elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz. Sözleşmede emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.
Sendikamız ile Rize’ye bağlı Güneysu
Belediyesi Personel Ltd. Şti. arasında
bir süredir devam eden toplu iş sözleşmesi görüşmeleri olumlu sonuçlandı
ve iki yıllık geçerli olacak şekilde imzalandı. Toplu iş sözleşmesi Rize Şube
Başkanımız Mehmet Alaca ile Güneysu

Belediye Başkanı Rıfat Özer arasında
imzalanırken, üyelerimizin ücretlerine ilk yıl %50 zam yapıldı. İkinci yıl ise
‘gerçekleşecek enflasyon oranı artı %3
refah payı’ şeklinde zam yapılması konusunda anlaşmaya varıldı. Sözleşme
kapsamında ayrıca 350 TL aile yardı-

Güneysu Belediye Başkanı Rıfat Özer
ise, “Belediyemizin bütün imkânlarını
zorlayarak işçilerimiz için en güzel sözleşmeyi hazırladık, sözleşmemiz belediyemize ve işçilerimize hayırlı olsun”
ifadelerini kullandı.

RİZE/ÇAMLIHEMŞİN BELEDİYESİ
PERSONEL LTD. ŞTİ.
ramiye, 750 TL bayram yardımı, temizlik işlerinde çalışan işçilere aylık 300 TL
sosyal yardım, günlük 20 TL yemek yardımı, 120 TL yakacak yardımı, günlük 5
TL sorumluluk yardımı ve aile ve çocuk
yardımı gibi sosyal haklar verildi.
Toplu iş sözleşmesi imza töreninde konuşan Rize Şube Başkanımız Mehmet
Alaca, “Sözleşmemiz, 2020 yılının zor
koşullarında sorumluluklarını ziyadesiyle yerine getiren işçi kardeşlerimize
hayırlı olsun. Sözleşmede emeği geçen
herkese sendikam ve işçilerimiz adına
teşekkür ediyorum” dedi.
Sendikamız ile Rize’ye bağlı Çamlıhemşin Belediyesi Personel Ltd. Şti. arasında bir yıl süreli toplu iş sözleşmesi
imzalandı. Toplu iş sözleşmesi Rize
Şube Başkanımız Mehmet Alaca ile
Çamlıhemşin Belediye Başkanı Osman

Haşimoğlu tarafından imzalandı. Toplu
iş sözleşmesi gereğince üyelerimizin
ücretlerine %50 zam yapıldı. Sözleşme
kapsamında ayrıca Çamlıhemşin Belediyesi sınırlarında ikamet eden işçilere
1200 TL sosyal yardım, 52 yevmiye ik178

Çamlıhemşin Belediye Başkanı Osman
Haşimoğlu ise, “Sözleşmemizin yeni
yılda işçilerimize bereketli kazançlar
getirmesini ve belediyemize de hayırlı
olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.

TOPLU İŞ SÖZLEŞMELERİ

RİZE/SALARHA BELEDİYESİ
PERSONEL ŞİRKETİ
mize, 52 günlük ilave tediye, günlük
20TL yemek yardımı, aile ve çocuk yardımı, aylık 200 TL sosyal yardım, Ramazan Bayramı’ndan önce 600TL, Kurban
Bayramı’ndan önce 1200 TL bayram
yardımı gibi sosyal hakların verilmesi
sağlandı.

Sendikamız ile Rize’ye bağlı Salarha
Belediyesi Personel Şirketi arasında bir
süredir devam eden toplu iş sözleşmesi görüşmeleri anlaşmayla sonuçlandı
ve iki yıllık olarak bağıtlandı.
Toplu iş sözleşmesi, Rize Şube Başkanımız Mehmet Alaca ile Salarha Belediye

Başkanı Hasan Kara arasında imzalandı.
Sözleşmeyle birlikte üyelerimizin ücretleri birinci yıl 145 TL’ye yükseltilirken, ikinci yıl gerçekleşecek enflasyon
oranına %3 ilave edilerek artış sağlanması konusunda anlaşmaya varıldı.
Sözleşme kapsamında ayrıca üyeleri-

Toplu iş sözleşmesi imza töreninde konuşan Rize Şube Başkanımız Mehmet
Alaca, “Üyelerimizin emeklerinin karşılığını tam olarak alabilmeleri için her
zaman onların yanında olacağız. Salarha Belediyesi bünyesinde çalışan üyelerimizi mağdur etmeyen ve haklarını
veren belediye başkanımıza şükranlarımı sunuyorum” dedi.
Salarha Belediye Başkanı Hasan Kara
ise, “Sözleşmemizin hayırlara vesile
olmasını, işçilerimize ve ailelerine bol
bereket getirmesini niyaz ediyorum”
dedi.

RİZE/İKİZDERE BELEDİYESİ
PERSONEL LTD. ŞTİ.
ne %70 ile %80 oranında zam yapıldı.
Sözleşme kapsamında üyelerimize 52
günlük ilave tediye, devlet memurlarına ödenen tutarda aile ve çocuk yardımı, Ramazan ve Kurban Bayramları’nda
750 TL bayram yardımı gibi sosyal hakların verilmesi konusunda da anlaşıldı.
Toplu iş sözleşmesi imza töreninde konuşan Rize Şube Başkanımız Mehmet
Alaca, “İşçilerimizin zor geçen bir yılın
ardından yaptığımız sözleşmeyle mutlu
etmenin sevincini yaşıyoruz. Hayırlı ve
bereketli olsun” dedi.
Sendikamız ile Rize’ye bağlı İkizdere
Belediyesi Personel Ltd. Şti. arasında
toplu iş sözleşmesi imzalandı. Bir yıl
geçerli olacak toplu iş sözleşmesi, Rize

Şube Başkanımız Mehmet Alaca ile
İkizdere Belediye Başkanı Hakan Karagöz arasında imzaladı. Toplu iş sözleşmesi gereğince üyelerimizin ücretleri-
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İkizdere Belediye Başkanı Hakan Karagöz ise, karşılıklı memnuniyetle sonuçlanan sözleşmenin emekçilere hayırlı
olması diledi.

TOPLU İŞ SÖZLEŞMELERİ

RİZE/ÇAYELİ BELEDİYESİ PERSONEL LTD. ŞTİ.
göz arasında imzaladı. Toplu iş sözleşmesi gereğince üyelerimizin ücretlerine %70 ile %80 oranında zam yapıldı.
Sözleşme kapsamında üyelerimize 52
günlük ilave tediye, devlet memurlarına ödenen tutarda aile ve çocuk yardımı, Ramazan ve Kurban Bayramları’nda
750 TL bayram yardımı gibi sosyal hakların verilmesi konusunda da anlaşıldı.

Sendikamız ile Rize’ye bağlı İkizdere
Belediyesi Personel Ltd. Şti. arasında
toplu iş sözleşmesi imzalandı. Bir yıl

geçerli olacak toplu iş sözleşmesi, Rize
Şube Başkanımız Mehmet Alaca ile
İkizdere Belediye Başkanı Hakan Kara-

Toplu iş sözleşmesi imza töreninde konuşan Rize Şube Başkanımız Mehmet
Alaca, “İşçilerimizin zor geçen bir yılın
ardından yaptığımız sözleşmeyle mutlu
etmenin sevincini yaşıyoruz. Hayırlı ve
bereketli olsun” dedi.

RİZE/BÜYÜKKÖY BELEDİYESİ

Sendikamız ile Rize’ye bağlı Büyükköy Belediyesi
arasında iki yıllık toplu iş sözleşmesi imzalandı.
Toplu iş sözleşmesi Rize Şube Başkanımız Mehmet Alaca ile Büyükköy Belediye Başkanı Hamza
Saruhan arasında imzalandı.
Sözleşme kapsamında üyelerimizin ücretlerine
birinci yıl %70, ikinci yıl gerçekleşecek enflasyon
artı %3 refah payı oranında zam yapılacak. Rekor
biz sözleşmeye imza attıkları için çok mutlu olduklarını ifade eden Rize Şube Başkanımız Mehmet
Alaca, sözleşmenin üyelerimize hayırlı olması temennisinde bulundu.

RİZE/İYİDERE BELEDİYESİ
%35 ila %40 oranlarında artış sağlandı.
İyidere ile imzalanan sözleşmeyle ilgili
açıklamalarda bulunan Rize Şube Başkanımız Mehmet Alaca, “Bir yıl geçerliliği olacak sözleşmemiz üyelerimize
hayırlı olsun. Emeğin ve alın terinin
kıymetini bilen belediye başkanlarının
emekçilerinde yüreğinde, bizimse başımızın üstünde yeri vardır. İyidere Belediye Başkanımıza üyelerimizi mağdur
etmediği için teşekkür ediyoruz” dedi.

Sendikamız ile Rize’ye bağlı İyidere Belediyesi arasında toplu iş sözleşmesi
imzalandı. Sözleşme Rize Şube Başka-

nımız Mehmet Alaca ile İyidere Belediye Başkanı Saffet Mete arasında imzalanırken, üyelerimizin ücretlerinde
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Çalışanlarını aile bireyleri olarak gördüklerini ve ona göre hareket ettiklerini belirten İyidere Belediye Başkanı
Saffet Mete de sözleşmenin hayırlı ve
uğurlu olması temennisinde bulundu.

Ceren Cebeci
Davranış Bilimleri ve İletişim
Uzmanı

Kadın Olmak...
Kadın güzel duyguların bütünüdür. Kadın
sadece kendini değerli hissederken değil,
değerli hissetmek için çabalarken de harikalar
oluşturandır. Kadın detaydır, kadın nizamdır,
kadın varoluş sebebindir.
Kadın; kimine göre karmaşık, anlaşılmaz, kaprisli bir varlık, kimine
göre korunmaya muhtaç sahiplenilecek yer, kimine göre nefs, kimine
göre nefestir Şems’in sözleriyle.
Kız çocuğu olarak dünyaya gelmenin bir sıfır yenikliğini yaşayan var
mı aranızda? Ebeveynleri tarafından
erkek olarak dünyaya gelmedi, diye
üzülerek bakılan ya da erkek gibi yetiştirilen kadınlar…
Zihnimizin en derinliklerine kadın
olmanın bir sıfır yenilgisini kazıdılar.
Hiç düşündün mü erkek gibi ‘’kadın”
terimi neden vardır, ner’den çıkmıştır? Ya da kadın gibi kadın olmak
kötü müdür ki kötüymüş gibi yüklenmiştir zihinlerimize.
Edep sadece kadına has bir değer
midir? Kadın edepliyse edepli, edepsizse edepsiz olur da, erkek neden
edepliyse edepli, edepsizse edepsiz
olmaz acaba?
Yaradanın erkek ve kadın ayrımı yapmadan, “Erkek veya kadın mümin
olarak kim yararlı işler yaparsa işte
onlar cennete girerler ve zerre kadar haksızlığa uğratılmazlar.’’ (Nisa,
4/124) İlahi mesajına rağmen kadın
nasıl haksızlığa uğratılır ki?

Erkek gibi kadınmış iltifat gibi gelirken, kadın gibi erkek diye bir cümle
duydunuz mu? Kavgada söylenir ancak değil mi?
Kadın aslında elinin değdiği her yeri
güzelleştirendir. Kadın güzel duyguların bütünüdür. Kadın sadece
kendini değerli hissederken değil,
değerli hissetmek için çabalarken
de harikalar oluşturandır. Kadın detaydır, kadın nizamdır, kadın varoluş
sebebindir.
Kadınları anlamak zordur, kadın
karmaşıktır diye bir yanılsama yayılmıştır bir de… Neden karmaşıktır ki kadın? Nedir kadını anlamayı
zorlaştıran faktörler? Bu sorunun
cevabı çoğu zaman kadını anlamaya
çalışmaya zaman bulamamamızda
gizlidir.
Güçlü olmak bir derttir, olmamak
başka derttir kadın için. Her şeyi kolaylıkla halleden, evindeki, işindeki
dengeyi koruyan, kendini geliştiren,
topluma fayda sağlayan bir kadınsan
taşıdıkların çok olur. Eğer gücünü yitirip birine yaslandıysan da seni taşımaları zor olur.
Demem o ki, bize yanlış öğrettiler
kadını… Kadın; kendini, gücünü, de181

ğerliliğini ararken yoruldu, ispat çabasıyla yoruldu.
İçsel olarak değersiz hisseden kadın,
bunu kendi içinde tamamlamadan
hep arayış içinde olacaktır. Hep fedakâr olacaktır birileri kendisine
değer versin diye… Sonra yorulacaktır. Yorulunca susacaktır, duracaktır.
Kadın susarsa, kadın yorulursa hayat
durur aslında… Gelecek durur.
Susmayan bir kadın olarak, bugün
bur’da bunları yazıyorsam hem insana hem kadına verilen değeri görmemdendir. Sendikal mücadelenin
öncüsü Mahmut Arslan’ın vatanımızı Anadolu, devletimizi devlet ana,
toprağımızı toprak ana yapan kadınların şimdi de sendikal mücadeleye katılıp katkı vereceklerine olan
güveniyle, güzel yürekli güçlü kadınlara fırsat açması, kadın ve erkeğin
birlikte yeni bir dünyayı inşa edeceğine olan inancıyla onları desteklemesi, yeni güçlü liderlerle geleceğe
umutla bakmamıza olanak vermesi
bize der ki, hala umut var.
Zihnimizdeki tüm negatif kayıtlara rağmen umut var. Hadi öyleyse,
umut varsa gelecek var…

TOPLU İŞ SÖZLEŞMELERİ

4 ŞUBAT
24 OCAK

Elazığ`da merkez üssü Sivrice ilçesi olan 6,8 büyüklüğünde
deprem meydana geldi. Depremde Elazığ ve Malatya`da
41 kişi hayatını kaybetti.

1 MART

27 Şubat`ta Suriye`nin İdlib kentinde 33 Türk askerinin şehit
edildiği saldırı sonrası "Bahar Kalkanı" harekatı başlatıldı.

Van`ın Bahçesaray ilçesinde minibüsün üzerine çığ düşmesi sonucu 7 kişi hayatını kaybetti. Bir gün sonra çığ altındakileri arayan ekiplerin üzerine de çığ düştü. Her iki olayda
11 jandarma personeli, 9 güvenlik korucusu ve 2 itfaiye
personeli olmak üzere 42 kişi hayatını kaybetti.

11 MART

Türkiye`de ilk koronavirüs vakası görüldü.

25 MAYIS
10 NİSAN

COVID-19`la mücadele kapsamında 30 büyükşehir ile
Zonguldak`ta sokağa çıkma kısıtlamasına gidileceği açıklandı.

ABD’de 46 yaşındaki George Floyd’un dolandırıcılık şüphesiyle Minneapolis’te gözaltına alınırken bir polisin uzun
süre ensesine diziyle basması nedeniyle öldü. Bunun üzerine, ABD’de siyahilere yönelik polis şiddeti tartışmaları
tekrar alevlendi ve Minneapolis başta olmak üzere birçok
şehirde protestolara yol açtı.

TOPLU İŞ SÖZLEŞMELERİ

27 MAYIS

Cumhuriyet tarihinin en karanlık dönemlerinden birine ev sahipliği yapan, ismi "yassı", namı "yaslı" ada olan
Demokrasi ve Özgürlükler Adası törenle açıldı.

15 HAZİRAN

Irak`ın kuzeyinde teröristler tarafından üs olarak kullanılan
Sincar, Karacak, Kandil, Zap, Avaşin Basyan ve Hakurk`taki
terör yuvalarına "Pençe-Kartal Operasyonu", 17 Haziran`da
ise Irak`ın kuzeyindeki Haftanin bölgesine "Pençe-Kaplan
Operasyonu" başlatıldı.

3 TEMMUZ

Sakarya`nın Hendek ilçesindeki havai fişek fabrikasında
patlama meydana geldi, 7 kişi hayatını kaybetti.

24 TEMMUZ

Danıştay 10. Dairesi, 10 Temmuz`da yaptığı açıklama ile
Ayasofya`nın camiden müzeye dönüştürülmesine dair
24 Kasım 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararını iptal etti.
Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi, 86 yıl sonra ibadete açıldı.

4 AĞUSTOS

4 Ağustos 2020'de Lübnan'ın başkenti Beyrut'taki Beyrut
Limanı'nda yıllar önce el konulan ve limanda depolanan
2.750 ton amonyum nitrata bağlı patlama gerçekleşti.
Patlamada 190'dan fazla kişi öldü, 6 bini aşkın kişi yaralandı.

21 AĞUSTOS

Türkiye, tarihindeki en büyük doğal gaz keşfini Karadeniz`de
yaptı. Sakarya sahasının Tuna-1 bölgesindeki toplam doğal
gaz rezervi miktarı 405 milyar metreküp olarak açıklandı.

27 EYLÜL

Ermenistan ordusu tarafından daha önce 1988-1994 yılları
arasında yapılan Karabağ Savaşı sonrasında kurulan mevzilere yapılan saldırılar sonrası Azerbaycan – Ermenistan arasında Karabağ başladı. Savaş, 10 Kasım'da Azerbaycan’ın
mutlak zaferi ile son buldu.

30 EKİM

İzmir`in Seferihisar ilçesinin 17 kilometre açığında 6,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İzmir depreminde 117
kişi hayatını kaybetti, 1032 kişi yaralandı.

Daire-i Adalet Nedir?
Osmanlı
İmparatorluğu’nun
altı asra yakın ayakta
kalabilmesinin ve
ekonomik anlamda
dünyada uzun yıllar
hüküm sürmesinin
arkasındaki güç
Daire’i Adalet…

Osmanlı İmparatorluğu, toprakları bakımından en geniş dönemlerinde üç
kıtaya hakim olmuş, milyonlarca nüfusa
sahip farklı etnik ve dinî grupları bünyesinde barındırmış ve belki de klasik
tanımına göre bir imparatorluk olmanın
hakkını en iyi vermiş devletlerden birisi olarak karşımıza çıkıyor. Osmanlı’da
hem devlet ideolojisi bakımından hem
de sınırları içerisinde bulunan farklı
grupların idaresi bakımından adil olma
ve adalet anlayışının çok büyük bir rol
oynadığını söyleyebiliriz.
Adalet anlayışı İslam kültürünün önemli
bir parçası olduğu için, Türk devlet geleneğinde Osmanlı’dan önce de sistematik bir şekilde devlet idaresinde tatbik
edilmiştir. Bu sistemleştirilmiş adalet
anlayışına da Adalet Dairesi yahut Daire-i Adâlet adı verilmiştir. Bu, özünde
sultanların himayesinde bulunan tebaasını koruyabilmesini, adil ve doğru
bir şekilde yönetebilmesini amaçlayan
bir sistemdir. Bu sistem şu şekilde işler: Ancak adil bir hükümdar reâyâsını

koruyabilir; korunan ve kollanan reâyâ
üretim yapabilir ve vergilerini ödeyebilir; hazinesi dolu bir devlet kendini
dış tehditlere karşı koruyacak güçlü bir
ordu oluşturabilir; ancak güçlü bir orduya sahip bir hükümdar güçlü olabilir ve
adalet sağlayabilir.
Yusuf Has Hacib’in Kutadgu Bilig’inde,
İbn-i Haldun’un Mukaddime’sinde, Nizamülmülk’ün Siyasetname’sinde ve
daha birçok düşünce ve devlet adamının eserlerinde adâlet dairesine dair ifadeler yer almaktadır. Bu şekilde birçok
İslâm âliminin gündemine giren adâlet
dairesi kavramını Kınalızade Ali Efendi
şöyle ifade etmiştir;
1. Adldir mucib-i salâh-ı cihan (Dünyanın düzenini, kurtuluşunu ve saadetini
sağlayan adâlettir.)
2. Cihan bir bağdır dîvarı devlet ( Dünya
bir bahçedir, duvarı ise devlet)
3. Devletin nâzımı şeriattır (Devletin
nizamını kuran Allah kanunudur yani
hukuk)

4. Şeriate olamaz hiç hâris illa mülk (Allah kanunu ancak saltanat ile korunur
yani siyasi kurum)
5. Mülk zabt eylemez illa leşker (Otorite, Kudret, ancak ordu ile zaptedilir)
6. Leşkeri cem edemez illa mal (Ordu,
ancak mal ile ayakta kalır yani iktisat)
7. Malı cem eyleyen raiyettir (Malı toplayan halktır)
8. Raiyeti kul eder padişah-ı âleme adl
(Halkı idare altına ancak Cihan Padişah’ının adâleti alır)
Osmanlı siyaset-yönetim düşününde temel olan daire-i adalet, feodal bir devlette egemenliğin kaynağı, yönetimin
yapısı-işlevi hakkında kavramlara gömülü bir yöntem ve bilgi deposudur. Bu
nedenle, Osmanlı siyaset-yönetim düşününün çözümlenmesi için önemli bir
araçtır. Bu noktadan yola çıkarak başlayan bu çalışmada daire-i adalet kavramı
çerçevesinde Osmanlı’da egemenliğin
kuruluşu izlenebilmiştir.

KİTAP

İŞÇİLİĞİ ÖĞRENMEK
Paul Willis
İşçi kültürü üzerine ‘klasik’ bir eser vasfını çoktan hak etmiş ve
özellikle eğitim çalışmalarında sayısız tartışmayı tetiklemiş bu
kitapta Paul Willis, çocuklarından oluşan bir genç grubunun okul
hayatının son iki senesini ve bu gençlerin iş hayatına geçişlerini
zengin bir etnografi üzerinden takip ediyor.
Paul Willis tarafından 1977 yılında ‘Learning To Labor: Why
Working Class Kids Get Working Class Jobsadlı’ orijinal adıyla
yayınlanan kitap; işçi kökenli gençlerin hangi süreçlerden geçerek
yetişkin işçi bireyleri haline geldiklerini, bu süreçlerin işleyişini
yapısal faktörler kadar öznel tavırların da nasıl şekillendirdiğini ele
alan, özellikle gençlik ve eğitim çalışmaları alanında klasikleşmiş
bir çalışma niteliğini taşıyor.

185

sizden gelenler

PANDEMİ KOŞULLARINDA LİDERLERE
TAVSİYELER
Hatice Ayhan
Genel Merkez Kadın Komite Başkanı
Evlere kapandı kapanalı, uzaktan iletişim uygulamalarını yoğun bir şekilde
kullanır olduk. Art arda yaptığımız toplantılar ve ekran başına geçen uzun süre
bugüne kadar alışık olmadığımız beden
ve zihin yorgunluklarıyla bizi tanıştırdı.

Bu yorgunluklar nasıl azaltılabilir?
Toplantılarımızı nasıl daha verimli ve
keyifli hale getirebiliriz?
Bunlar için birkaç maddeye gelin birlikte
bakalım;
• Tüm katılımcıların toplantının en başından en sonuna kadar etkileşimde kalmasını sağlayın.
• Toplantıların moderasyonu için her
seferinde farklı birinin liderlik etmesini
sağlayın.
• Toplantıları eğlenceli hale getirmenin
yollarını bulun.
• Bazen sadece sohbet etmek için toplantı düzenleyin.
• Her toplantı sonu, yapılan toplantıyı
değerlendirmelerini sağlayın.
• Takım ruhunu besleyin.
Bilmemiz gereken en önemli olgulardan
biri takım çalışmasının hayatımızın parçası olduğudur. Yeni dünya düzeni yavaş yavaş şekillenmeye başlıyor. Biz de
çalışanlar olarak buna uyum sağlamak
durumundayız. Çoğunluğumuzun evlerde toplumdan izole kaldığı şu Kovid-19
günlerinde, her şeyin önem sırası değişip alt üst oluyor. Ama takım çalışmasının önemi her şeyden daha fazla artıyor.
Dönüşümlü, evden ve düzenli çalışanlar
olarak, ayrı ayrı çalışma düzenine sahip
olan bir takımda birliktelik ruhunu nasıl

devam ettireceğiz? Takımlarımızı evden
de yönetirken verimliliği kaybetmemek
için neler yapabiliriz hiç düşündünüz
mü? Sendikacılıkta şartlar ne olursa olsun verimli çalışmak için olmazsa olmaz
dediğimiz beş temel faktör vardır.
Bunlar;
• Liderlik
• İletişim
• Takım ruhu
• Ortak hedef
• İş akışı’dır.
Eğer bu salgın günlerinde hedefinizden
kopmadan, yüksek motivasyonla devam
eden bir takımınız olsun istiyorsanız elinizde önemli bir araç daha var; Rutin
bir iş yaşamı. Evet yanlış duymadınız,
o hep şikâyet ettiğimiz sıkıcılığından yakındığımız rutinlik.
Disiplinin her takım üyesinde aynı düzeyde etkili olmadığını düşünürsek ‘iletişimi yaşatmak’, takım ruhunu beslemek ve üretkenliği sağlamak için liderin
kullanacağı önemli bir araç haline geliyor. Özellikle belirsizliklerin çoğalmaya
başladığı zamanlarda, kendimizi güvende hissedeceğimiz alanlardır rutinler.
Güven ise takımda eksiksiz olması gereken yegane unsurlardan bir tanesi. Takım üyelerinin birbirlerine duyduğu ‘az’
güven durumu takım ruhuna zarar verir.
Takım ruhunun zamkı olarak nitelendireceğimiz güveni sağlamak ve ekibine
yansıtmak liderin sorumluluğudur.
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Peki ekibinizde güven ortamının sağlanması için neler yapmalı?
• Her olumsuzluğa rağmen düzenli ve
periyodik toplantılar devam etmeli. Dijital ortamda yapılan toplantılarda her
bir takım üyesinin konuşması teşvik
edilmeli.
• Toplantıların yanı sıra takım bireylerini düzenli arayıp görüşülmeli. Onlara
dikkatli ve aktif olarak dinleyin ve bunu
hissettirin.
• Ekibin içindeki bağın sürmesini, hatta
daha da güçlenmesini sağlayın. Kutlamalar, özel günlerin hatırlanması, başarıların konuşulması, sürprizler vb. size
yardımcı olacak her fırsatı değerlendirin.
• İletişimi çeşitlendirmek için alternatifler bulun.
• Ekibin zihinsel hijyenine destek verin.
Takım bireylerinin karamsarlığa düşmeleri ve sosyal medyadaki kirlilikten
kaçınmaları için günlük beyin egzersizi
yapın ve yaptırın.
• İş akışı ve hedef gerçekleşmeyi düzenli
takip etmek iş disiplinini koruma adına
size yardımcı olur.
Tüm bunları yapacak ruha, akla ve teknolojiye sahibiz. Öyleyse yapmanız gereken; hedeflerinizi net olarak belirleyip
gerçek bir takım çalışmasıyla ilerlemektir. Unutmayın iyi bir takım, değişen koşullara hızlıca uyum sağlar.
Sendikacılık güç demek.
Sendikacılık takım demek.
Sendikacılık ortak hedefler için yürümek demek.
Sağlıcakla…

OKUYUCU KÖŞESİ

HALİK BİLİR
Naciye Nisan Akbaba
HİZMET-İŞ Sendikası İç Denetim Uzmanı

Bunca yıl nasıl geldi geçti bilmiyorum…
Sevdiklerimize değer vermeyi bilen, verirken almaya kıyamayan, sıra kendi hakkımızı istemeye
geldiğinde mahcup ve utangaç, istemeden verilmesini bekleyen, kadir kıymet görmek isteyen
insanlardık hepimiz.
Evlat sayıp büyüttüklerimizle geçip gitti yıllar, hepsi ile biz de büyüdük.
Yaptığımız fedakarlıklar, sırtımızda yük saymadan taşıdıklarımız… Kendimizi bırakıp ayakta kalsın
diye omuz verdiklerimiz, kendimizi ikinci plana atıp, hayatlarını kurmuşların yanında yöresinde
beklemelerimiz böyle geçti çoğumuzun hayatı.
Pişman değilim.
Üzüldüğüm etrafımda bencilliğin giderek yaygınlaşması. Evet bazen bizi de kıranlar oldu, yalnızlıklarımız oldu. Ancak şimdi yorulmuyorsak onlar için çalışmanın alışkanlığı. Yıkılmıyorsak onlarla
beraber verdiğimiz mücadelelerin direnci. Dik duruyorsak düştüğümüzde onlar için ayağa kalkmamız gereğine inancımız sayesindedir. Bu günlerde çok duyuyoruz; şöyle yaptım, böyle yaptım,
karşılık göremedim bu beni mutsuz ediyor diye. Hiç geri dönüşü olmayacağını bilmemize rağmen
insan olarak bunu yapmamız lazım demekten ne kadar uzaklaştık. Elbette kadir kıymet bilinmesi
memnuniyet verici olurdu
Mutsuz insanlar çoğalıyor etrafımızda. Çünkü sürekli ne verdim, ne aldım hesabı ile meşgul kafalar… Bir kuşu besleseniz, kuşun size teşekkür bile etmesini beklemediğiniz için mutlu olursunuz.
Oysa bir arkadaşınıza bir şey yapsanız, unutsa mesela, hesap makinesi çalışır sürekli. Ben ona
bunu yaptım, o bana şunu bile yapmadı, bunu bile etmedi diye hayıflanırsınız.
Yaygınlaşan insanlar yerine hayvanlar ile yaşama arzusu beklenti mekanizmasının hayvanlarla
olan ilişkilerde geçerli olmadığı için olabilir mi? . Kedinizi seviyorsunuz ama bir gün gelip sizi tırmalayıveriyor ama ona küsmüyorsunuz, onu evden atmıyor, ilişkinizi kesmiyorsunuz. Bir arkadaşınıza bir şey verseniz, bir şey yapsanız onun karşılığını alana kadar zihniniz o hesabı kapatmıyor,
en az beklentiniz “minnet” duygusu ile davranması oluyor.
Hesabı kapatamamak mutsuz ediyorsa, ne verdim, ne aldım hesabı yapmadan yaşamaya devam edemiyorsak emeğimizi, zamanımızı, paramızı ve imkanlarımızı başkalarına vermemeli miyiz? Başka insanlara değer vermeyip hiçbir şey vermezsek ne olur? İnzivaya çekilsek mesela,
tek başımıza yaşasak, kimseye bir bardak su bile vermesek. Ya da bir kedi, bir köpek, bir kuş ile
yaşamımızı sürdürsek insan sayılır mıyız? Fazlalıklarımızla birbirimizi destekleyerek, eksiklerimizi
gidererek, farklılıklarımızla bir arada yaşayarak insan olunamaz mı?
Sözün kısası, biz de var olmayanı kimseye vermeyiz. ‘İyilik yap denize at, balık bilmezse Halik bilir’
demiş atalarımız. Biz denize bir şey atarız, oradan bir şey alırız. Acaba aldığımız ve verdiğimiz
kişinin aynı olmasına neden bu kadar takılıyoruz hiç düşündünüz mü?
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HAK-İŞ Fotoğraf Yarışması Vesilesiyle Maden Ocağında Yaşadıklarım

“EKMEĞİN KIYMETİNİ ANLADIM”
Recep DERE
HİZMET-İŞ Sendikası Ankara 2 No'lu Şube Başkanı
Belki de çocukluğumuzdan beri, çoğumuzun ilgi duyduğu,
merak ettiği, diğer işlere nazaran daha çok eğilimli olduğu
bir meslek grubu vardır. Ben istisnasız her işi kutsal bilir, her
mesleğe sonsuz saygı duyarken Maden ocağında çalışan işçiler noktasında daha bir hassasiyete, daha bir meraka, bir
o kadar da endişeye sahibim.
Dolayısıyla uzun yıllardır yer altı maden ocağına girmeyi,
oranın havasını teneffüs etmeyi, o karanlıkta birbirine güvenen sıcacık insanlar arasında o atmosferi yaşamayı bir
hayli istedim. Çok istemiş olmalıyım ki nasip oldu.
HAK-İŞ Konfederasyonumuz tarafından “EMEK” temalı fotoğraf yarışması yapılmaya karar verildi. Öncelikle Sayın
Genel Başkanımız Mahmut Arslan’a teşekkür ediyorum. İş
ahlakı titizliğinin yanı sıra, böyle sosyal faaliyetler ortaya
koyarak, insanları sosyo-psikolojik anlamda motive edip,
birliği, beraberliği renklendirdiği, sendikacılığın yanı sıra
Sanata da büyük değer vererek, bu tarz projelerle teşviki
arttırdığı için kendisine sonsuz teşekkür ediyorum. Sayın
Genel Başkanım sizi seviyor ve aldığınız her kararı destekliyor, hayata geçirdiğiniz her projede keyifle en ön safta
yer almayı görev biliyoruz. Kazanmaktan ziyade katılmayı,
ödülden ziyade orada olup o atmosferi yaşamayı, kısacası
hayatımıza yeni anlamlar, yeni anılar katabilmeyi seviyoruz
Genel Başkanım.
Yarışmanın detayları belli olup ilan edildiğinde çok heyecanlandım. Aslında hayatın her yeri, her anı emek temalı
birer resim karesiydi. Bunu resimleyip, ölümsüzleştirebilmek adına hangi alanda çalışma yapabilirim diye düşünürken, Maden Ocağına gitme hayalime kapı açılmış olduğunu
fark ettim. Belki birkaç saatti ama bir ömür unutamayacağım o güzel günü kaleme dökmeye karar verdim.
İşçiler madene girmeden önce aileleriyle “Allah’ a emanet
olun, hakkınızı helal edin” diye vedalaşarak güne başlıyorlarmış. Gerçekten düşününce o kadar zor ki, her türlü tehlikeyi göze alıp, canlarını Allah’ a emanet sayıp yerin metrelerce altına inmek. Bende o gün sabahın erken saatlerinde
Ankara’dan yola koyuldum. İçimde tarifsiz bir heyecan vardı. Resmen kalbimin ritimleri yükselmişti. Yanımda fotoğrafçı arkadaşım, ekibim ve ben önce işletme müdürlüğüne
gittik. Mühendisler tarafından bize gerekli bilgilendirmeler
yapıldı, biraz sohbetin ardından, iş sağlığı ve güvenliği uzmanı yer altına inerken giyeceğimiz kıyafetleri, ekipmanları
temin edip verdi. Hayalimde canlandırdığım yere girecek
olmanın mutluluğu, elime verilen baretle daha da arttı.

Kıyafetlerimizi ve botlarımızı giydik, koruyucu dizliklerimizi
taktık, oksijen maskemizi, baretlerimizi ve ışıldağımızı aldık.
Artık hazırdık. Kendimizi yerin kaç metre dibine bırakacağımızı bilmiyordum. Arazi arabalarına binip sahaya doğru
yol aldık. Ocağa geldiğimizde arabadan iner inmez önce
etrafı inceledim. Henüz ne işe yaradıklarını bile bilmediğim
bir sürü makine, mekanizma vardı. Resmen kendi içimde
geri sayımımı başlatmıştım. Son olarak toza ve hava sirkülasyonundan kaynaklı oluşabilecek virüs tehlikesine karşı
maskelerimizi takıp, şekli kızağı anımsatan, yer altı teleferiği diye düşündüğüm ulaşım aracına doğru yöneldik: ismi
Monoraymış. Tek sıra halinde üzerine oturduk ve nihayet
karanlığın derinliklerine doğru ilk adımı attık.
Önce dar ve karanlık bir tünele girdik. Baretlerimizdeki
lambalar sayesinde ortam bir hayli aydınlanıyordu. Yaklaşık olarak 1200 metre yatay, 300 metre dikey şeklinde yol
aldık. Daha o dakikalar çekim yapmaya başlamıştık. İçerinin
havası, oksijen veren borular sayesinde temiz ve birazda
serindi. “Bu çok kalın değil mi”, diyerek giydiğim üstün bile
ne kadar yerinde olduğunu anlamıştım. O tünel boyunca
işçi arkadaşlarla hiç karşılaşmadık. İçeride derin bir sessizlik
hakimdi. Bende o sessizliğe kapılıp, hayalimde canlandırdığım anları tekrar tekrar düşünüp, nasıl fotoğraflandıracağımızın kurgusunu yapıyordum ki, o anda bir terslik olduğunu
hissettim. İçerideki oksijen resmen azalmış, mide bulantısı
başlamıştı. İçim bir anda boşluğa düştü. O an yer altında çalışan arkadaşlarımızın nasıl saatlerce dayanabildiklerini düşündüm. Maskenin de etkisiyle nefesimi toparlayamadım.
İçeride yoğun bir rutubet (nem) vardı. Resmen kömürün
ham kokusunu alıyordum. İşte o an geldiğimizi anladım.
Monoray yavaşladı, etrafıma bakarken “Merhaba, hoş
geldiniz” sesiyle irkildim. O atmosferi, yalnızlığı, sessizliği
yaşayabilmek, kısacası oranın havasına girebilmek adına
kapatmış olduğum lambamı açıp sesin geldiği yöne doğru
baktım. Karşımda bir grup arkadaş sıcacık gülümsüyorlardı. Elimizden tutup monoraydan indirdiler, adım attığımda
bacaklarım titriyordu. İçerisi biraz da ürkütücüydü fakat
maden ocağına vardığımızda gördüğümüz misafirperverlik
ve o kömür karası olmuş güleryüzler tüm endişeleri alıp götürüyordu. Geri kalan yolu yürüyecektik. İşçi arkadaşların
ve mühendislerin eşliğinde yürümeye başladık. Yerler ıslak,
kaygan ve taşla karışık kömürlerle doluydu ve bu durumdan dolayı adımlarımız sağlam ve dikkatliydi. Yaklaşık 200
metre kadar ilerledik. İşte karşımızda bambaşka bir dünya…
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sizden gelenler

Nereye, hangi yöne bakacağımı, neresinden başlayacağımı
şaşırmış gibiydim. Resimler noktasında işçi arkadaşların
kurguya da, yönlendirilmeye de ihtiyaçları yoktu. Her şey o
kadar kusursuzdu ki, o yer altının her köşesi sanki bir resim
karesiydi. Resmen büyülendik. Arkadaşlarla çalıştıkları bölüm ve yaptıkları işler ve kullandıkları aletler üzerine baya
sohbet ettik. Artık bir yerden başlamalıydım çünkü vaktimiz kısıtlıydı. Bir vardiya bitecek öbür vardiya devir alacaktı. Orada resim çekmek de bir hayli zordu. Ortamın soft
ve karanlık olması, ayrıca kömür tozlarının uçuşmasından
kaynaklı olarak fotoğraf makinasının önünü sürekli toz tabakasının kaplaması gibi sorunları yaşadık. Ama yine de ortamda bulunan emekten dolayı a’nı kolayca yakalayabildik.
Nefes almak zordu, adım atmak zordu, sütunların aralarından gire çıka yol alırken, yine de çalışanların günlük rutinlerini, oranın sözcüklere sığmayan zorluklarını bir nebze de
olsa fotoğraf karesine sığdırabilmiştik. Her ne kadar diğer
maden ocaklarına göre buranın koşullarının daha iyi olduğu
söylense de yine de hepimiz biliyoruz ki, çok zor ve tehlikeliydi. Adım attığımız her alan, buradaki arkadaşlarımızın
emeğiyle kaplıydı. Kendi içlerinde öyle bir sistem kurmuşlar ki, o karanlıkta bile sessizce anlaşabiliyorlardı. Örneğin;
lambayı daire çiziyormuş çeklinde sallanırsa işe başla, sağsol şeklinde düz bir şekilde sallanırsa işi bırak demekmiş.
Mesela “varda” dendiğinde herkes malzeme geldiğini bilir
ve makineden uzaklaşmaya başlarmış. Bunun gibi daha birçok şey. Ama en önemlisi de güvenmiş. Ortağına, saatlerce
yan yana omuz omuza çalıştığın arkadaşına duyduğun güven her şeyden önemliymiş. Bir işçinin yapacağı ufacık hata
hepsine mal olacağı için, o tedirginlikle yaşayamayacakları
için önce güven, önce güven, önce güvenmiş…
Ne bir pencere vardı, ne de verebileceği bir sigara molası.
Onlar için her şeyden önemlisi ekmek parası. Şunu anladım
ki, aşağı indiklerinde yeryüzüyle tüm bağlantıları kesiliyor.
Bu yüzdenmiş yer altında kendilerine kurdukları o samimi
dünya. Hayretle izlediğim işçi arkadaşların çalışırken resimlerini çekerken diğer yandan da çektiğimiz resimlerin
onları yansıtamadığını, onlara layık olmadığını düşünerek
kendimce hayıflanıyordum. O yüzden an oldu yere yattık,
an oldu kolonlara tırmandık. Yeterki alacağımız iki karenin
hakkını verebilelim diye. Biraz ilerde bir grubun toplandığını fark ettim. Rahatsız etmeyecek şekilde ufak adımlarla
yanlarına doğru yöneldim. İçlerinden bir tanesi direklere
asılı olan poşetleri, yerde oturan arkadaşlarına veriyordu.
O poşetler yerde olsa fareler saniyesinde yiyorlarmış. Çok
üzüldüm. Selam verip, müsaade isteyip yanlarına bağdaş
kurdum. Meğerse mola vermişler, yemek zamanlarıymış.
Açıkçası merak ettim menülerinde ne olduğunu. Merakım

küçümsemekten, eleştirmekten değil, öyle hoyratça çalıştırılan bedene ne kadar gıda takviye edildiğindendi. Poşetten
çıkanlar kuru bir ekmek ve salatalıktı. Gözlerim doldu, içlerinden birisi seslense oracıkta ağlayabilirdim. Düşündüm!
Ferah alanda yapılan kahvaltılar, sofralardan taşan yiyecekler ama yine de bir türlü memnun olmayan insanlar, gösterişe önem veren, o olmazsa ben yemem ya da o benim
damağıma uymuyor diyenler. O gün ekmeğin kıymetini bir
kez daha anladım. Zamanımız iyice daralmıştı; son bir kaç
resim daha alıp geri dönüşe geçmek için monorayın gelmesini bekliyorduk. O nefessizliğime rağmen yanlarından
hiç ayrılmak istemedim. Yıllarca sonsuz saygı duyduğum, en
büyük hayalim kendileriyle ocakta vakit geçirmek olan maden işçilerimize duyduğum saygı da sevgi de minnettarlık
da hayranlık da o gün kat kat arttı. Monoray hareket ettiğinde, içim burkuldu, gitmek istemiyordum. Yorgunluğun,
alın terinin, üşümenin, nefessiz kalmanın, kömür tozu yutmanın ne demek olduğunu bir kaç saatte öğrendim. Dışarı
çıktığımızda her tarafımız kapkaraydı. Dışarda bizi karşılayan ekibin ağzından dökülen ilk sözcük “geçmiş olsun”du.
O an aklımda neden böyle bir şey söylediklerine dair küçücük bir fikrim yoktu, fakat daha sonradan öğrendim ki,
bu söz madenden sağ çıkan, günü kazasız belasız tamamlayan işçilere söylenirmiş. Kutsal sözcük ilan ettim ve ben de
tüm yer altında çalışan işçi kardeşlerimize, bundan sonraki
geçirecekleri her günlerini “geçmiş olsun”lu bitirmelerini
temenni ediyorum. Yaşadıklarım, hayatım boyunca unutmayacağım, eşsiz bir deneyim, paha biçilemez bir hayat
tecrübesi oldu.
Yazımı sonlandırmadan önce bu güzel etkinliğin mimarına
bir kez daha değinmek istiyorum: yarışma vesilesi ile beni
hayalime kavuşturan, özellikle görsel mesajların daha kolay
algıladığı günümüz dünyasında, emek fotoğraflarının görünür kılınmasına, fotoğraf sanatının gelişimi ve yaygınlaşmasına katkı sağlayan Genel Başkanımız Sayın Mahmut Arslan
Başkanımıza ve HAK-İŞ Konfederasyonumuza ne kadar teşekkür etsek azdır.
Bugün ne Dünya Madenciler günü, ne de dünya fotoğrafçılık günü. Ama ben yine de her ikisini de özel gün sayıp
sonsuz saygıyla kutluyor ve bir günle sınırlandırmadan her
gün anımsıyorum…
O değerli insanları sadece madenci gününde, ya da vefat
ettiklerinde değil, daima hatırlayalım. Üzerimizdeki haklarını dualarla, bir nebze de olsa ödemeye çalışalım.
Recep DERE
HİZMET-İŞ Sendikası Ankara 2 No’lu Şube Başkanı

DÜZELTME: Dergimizin 158. sayısında makalesi yer alan Gülbeyaz AYHAN'ın görevi yanlışlıkla Mamak Belediyesi İşyeri
Sendika Temsilcisi olarak yazılmıştır. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Pursaklar Sosyal Hizmetler Merkezi'nde
çalışmaktadır, düzeltir özür dileriz.
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Tarihimizden Kareler...

1987, ESKİŞEHİR

1990, KOCAELİ
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OKUYUCU KÖŞESİ

Vefatlar
Genel Merkez Personelimiz İsmail Gülenç’in Abisi,
Genel Merkez Personelimiz Mehmet Yeşilyurt’un Teyzesi,
Genel Merkez Personelimiz Oğuz Aksoy’un Annesi,
Uşak Şube Başkanımız Recep Sorkun’un Ablası,
Malatya Şube Başkanımız Bünyamin Geleri’nin Amcası,
Ankara 2 No’lu Şube Kadın Komite Başkanımız Semra Yeşilyurt’un Abisi
Şanlıurfa Şube Başkan Yardımcımız Hazım Yavuz'un Babası,
Vefat etmiştir. Kaybettiklerimize Allah'tan rahmet, ailelerine
ve tüm sevenlerine başsağlığı dileriz.
DENETLEME KURULU ESKİ BAŞKANIMIZ MEHMET HANÇER’E
ALLAH’TAN RAHMET DİLİYORUZ
Sendikamızda geçmiş yıllarda Genel Sekreter Yardımcılığı, Genel
Denetleme Kurulu Başkanlığı ve Genel Disiplin Kurulu Üyeliği görevlerini
yürüten Mehmet Hançer’in vefatını büyük bir üzüntüyle öğrenmiş
bulunuyoruz. Merhuma Yüce Allah’tan rahmet, teşkilatımıza, ailesine ve
tüm sevenlerine sabır ve başsağlığı diliyoruz.
HAK-İŞ/HİZMET-İŞ SENDİKASI
GENEL YÖNETİM KURULU

Tebrikler

Genel Merkez Personelimiz Emre Gökmen'in erkek çocuğu dünyaya
gelmiştir.
Personellerimizi ve eşlerini tebrik eder, bebeklere sağlıklı yaşam ve
mutluluklar dileriz.
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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
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.: Şahin GİRMENÇ
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

