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HABERLER

Editörden 
Editörden

Yeni bir sayımızla daha huzurlarında-

yız.

Kurulduğu 1979 yılından beri sen-

dikal hareketin önemli ve etkin bir 
aktörü olan HİZMET-İŞ, en büyük işçi 
sendikası olma başarısını beş yıldır 
kesintisiz sürdürüyor. 

Sendikacılık tarihinde eşine az rast-
lanan bu istikrarlı başarıyı mümkün 
kılan teşkilat mensuplarımıza ve tüm 
üyelerimize şükranlarımızı sunuyo-

ruz. Bu ender başarının sırrı; HİZ-

MET-İŞ’in değerleri ve ilkeleridir.

HİZMET-İŞ, askerî vesayetin, ideo-

lojilerin esirine dönüşmüş sendikal 
zihniyetin varlık bulduğu bir ortam-

da, yerli ve millî bir örgüt olarak ku-

rulmuştur. Yerlilik, millilik, kuruluş 
ilkeleri, değerlerle sendikacılık ve zor 
zamanlarda alınan inisiyatifler, HİZ-

MET-İŞ Sendikamızı en büyük ve en 
güçlü konuma taşımıştır. 

HİZMET-İŞ’in sendikacılığa getirdiği 
yeni perspektifler neticesinde kavga 
egemen bir sendikal anlayışın yerini 
diyalog, ideolojik sendikacılığın yeri-
ni toplumsal fayda almıştır.

HİZMET-İŞ olarak sadece üyelerimize 
değil, tüm emekçilere, tüm topluma 
fayda üretmeye devam ediyoruz.

Bugün yüksek enflasyon ile müca-

dele ediyoruz. Enflasyona bağlı fiyat 
artışları, toplu iş sözleşmelerle elde 
edilen ücret artışlarını anlamsız hale 
getiriyor. Emekçilerin enflasyona 
karşı korunması adına en gerçekçi ve 

en uygulanabilir öneriyi, yine HAK-İŞ 
Genel Başkanı ve HİZMET-İŞ Sendi-
kası Genel Başkanımız Mahmut Ars-

lan yaptı. Genel Başkanımızın uzun 
zamandır dile getirdiği vergi dilim-

lerinin yüzde 10 ile sınırlandırılması 
talebi karşılık bulduğunda tüm çalı-
şanların vergi konusundaki sıkıntıları 
giderilmiş olacak. Çünkü ücretlilerin 
gelirlerinin yarıya yakın bir kısmı ge-

lir vergisi, sigorta pirimi vb. kesintile-

re gidiyor. 

Emekçileri enflasyonla mücadelede 
yalnız bırakmayan devletimizin bu 
konuda da olumlu adımlar atacağına 
inanıyoruz. Nitekim Cumhurbaşkanı-
mız Erdoğan, emeğin ve emekçinin 
yanında olduğunu gözler önüne ser-
miştir.

Bizler, her zaman olduğu gibi sahada 
bulunmaya, emekçi üyelerimizin so-

runlarına kulak vermeye ve çözüme 
ulaşmaya, etkinliklerimizle, projeleri-
mizle, eğitimlerimizle destek olmaya 
devam edeceğiz. İşçilerden uzak, ya-

şananlardan bihaber sendikacılık an-

layışıyla değil, geldiği yeri ve yaşadığı 
sıkıntıları unutmayan, tecrübelerini 
çözüm üretmek için bir araç olarak 
kullanan ve hep sahada emekçilerle 
iç içe bulunan bir anlayışla hareket 
etmeye devam edeceğiz.

Sizleri sendikamızın çalışmalarını içe-

ren yoğun bir sayıyla daha baş başa 
bırakıyoruz.

Bir dahaki sayıya kadar esen kalın. 
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Başkan’danBaşkan’dan

Mahmut ARSLAN

HAK-İŞ Genel Başkanı ve
HİZMET-İŞ Genel Başkanı

mahmutarslan@hakis.org.tr
 @hakismahmut

Başkan’dan

İSTİKRARI BAŞARIYA, 
BAŞARIYI İSTİKRARA 
DÖNÜŞTÜRMEK

Başarı; bir sonuç değil, uzun vadeli 
ve zorlu bir süreçtir. Kararlılık, du-

yarlılık, disiplin, sabır, ilkeler ve etik 
değerlerle hareket etmeyi gerektirir.
İlke ve değerlerimizi kurumsal kül-
türe dönüştürerek sürdürdüğümüz 
yarım asra yaklaşan sendikal müca-

delemizde istikrarı başarıya, başarıyı 
istikrara dönüştürdük.
Çalışma hayatının aşılmaz ve umut-
suz görülen pek çok sorununu süre-

ce odaklanarak, kendi rotamızı oluş-

turarak çözüme kavuşturduk. Hiç 
kuşkusuz başarılarımızın en büyüğü, 
liderliğini yaptığımız, uzun yıllar ka-

rarlılık ve sabırla sürdürdüğümüz 
taşeron işçiliğiyle mücadelemizde 
kazandığımız zaferdir.
Taşeron emekçilerinin hak ve hu-

kuklarının korunarak modern köle-

likten kurtarılmaları amacıyla 2003 
yılında yaktığımız ateşi, 2007’de 
taşeron işçilerini örgütlemeye baş-

layarak alevlendirdik. 2014’te 6 bini 
aşkın taşeron emekçisinin katılımı 
ve ‘Sendika Seni Korur’, ‘Hakkın Bize 
Emanet’ temalarıyla başlattığımız 
örgütlenme kampanyamızla, sorunu 
politikanın ve Türkiye’nin gündemi-
ne taşıdık. Bu büyük kampanyamız, 
taşeron işçilerinin sendika üyesi ol-
ması yolunda atılan ilk ve tek büyük 
adım oldu.
Ardından taşeron emekçilerine ilk 
toplu iş sözleşmesi hakkı, yıllık izin 
hakkı, kıdem tazminatı hakkı, ücret 

zammı ve sosyal hakları kazandırdık. 
Toplu iş sözleşmesinden kaynak-

lanan fiyat farklarını asıl işverenin 
ödemesini sağladık.
Kararlılıkla yürüttüğümüz mücadele-

miz, Sayın Cumhurbaşkanımızın da 
desteği ve ortaya koyduğu iradeyle, 
900 bin taşeron işçisinin kamuda ve 
belediye şirketlerinde taşeron firma-

lar olmadan doğrudan istihdam edil-
meleriyle sonuçlandı. 
Bu başarı, Türk çalışma hayatının en 
büyük reformu niteliğindedir. Ancak 
“adil geçiş” sağlanamamıştır. 900 bin 
taşeron işçisi kamu işçisi yapılırken, 
70-80 bin civarında işçinin kapsam 
dışında bırakılması büyük bir eksiklik 
olmuştur. Çünkü KİT çalışanları, çağrı 
hizmetleri, hastane bilgi yönetim sis-

temi çalışanları, kamu kurumlarının 
yemekhane hizmetlerinde çalışan-

lar, kamu kurumlarında araç ve şoför 
teminine dayalı ihalelerde çalışanlar 
ile personel teminine dayalı olma-

yan ihaleler kapsamında çalışanlar 
ve 4 Aralık 2017 tarihinde fiilen ça-

lışmayan yedek personeller kadro 
düzenlemesinden yararlanamamış-

lardır. 
Kadro düzenlemesinden yararlana-

mayan çalışanlarımız halen sendi-
kamızın ve konfederasyonumuzun 
kapısını çalmaya devam etmektedir. 
Kadro kapsamına alınmayan işçile-

rin kadrolarının verilmesi yönündeki 
mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyo-

İlke ve değerlerimizi İlke ve değerlerimizi 
kurumsal kültüre kurumsal kültüre 

dönüştürerek dönüştürerek 
sürdürdüğümüz yarım sürdürdüğümüz yarım 
asra yaklaşan sendikal asra yaklaşan sendikal 

mücadelemizde mücadelemizde 
istikrarı başarıya, istikrarı başarıya, 
başarıyı istikrara başarıyı istikrara 

dönüştürdük.dönüştürdük.
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ruz. Diğer taraftan, 696 Sayılı KHK’da 
yer alan eksik düzenlemeler ve uy-

gulamadaki yanlışlıklar nedeniyle, 
belediye şirketlerine geçişi yapılan 
işçilerin mağduriyetleri hâlâ devam 
etmektedir.
Bunlardan birincisi; belediyelerin 
şirketlerinde çalışan işçilere ilave te-

diye ödenmemesidir.
Gerek 696 Sayılı KHK kapsamında 
genel idare kapsamındaki kamu ku-

rum ve kuruluşlara geçişi yapılan 
işçilere, gerekse mahallî idarelerin 
sürekli işçi kadrosunda çalışmakta 
olan işçilere ilave tediye verilirken 
şirket işçilerine ödenmemesi, işçile-

rin yoğun eleştirilerine ve haklı tep-

kisine neden olmaktadır. Belediye-

lerin şirketlerinde kadrolu işçiler ile 
aynı işyerlerinde, aynı işlerde çalışan 
işçilere ilave tediye hakkının tanın-

maması, işyerlerinde çalışma barışı 
ve iş huzurunun bozulmasına yol 
açmasının yanı sıra, Anayasanın ka-

nun önünde eşitlik ve sosyal devlet 
ilkesine de aykırılık teşkil etmektedir.
İlave tediye alan kamu işçilerinin 
kapsamına belediye şirketlerinde 
çalışanların da dahil edilmesini isti-

yoruz.
İkincisi; şirket işçilerinden emeklilik 
dönemi gelip de çalışmak isteyenle-

rin zorla emekli edilmeleridir.
İş hukukumuzun temelinde zorunlu 
emeklilik yoktur. Çalışanın emek-

liliğe zorlanması, çalışma hakkının 
elinden alınması demektir. Çalışma 
gücü, azmi ve verimliliği olan işçile-

rin zorunlu olarak emekli edilmesi 
hem işçiler, hem de işverenler yö-

nünden olumsuz sonuçlar ortaya 
çıkarmaktadır. 

Aynı kurumda çalışan, 696 Sayılı KHK 
kapsamında olan ve olmayan işçi-
lerin çalışma koşulları bakımından 
farklı işlemlere tabi tutulması, hak-

kaniyete aykırıdır. Çalışanlar arasın-

da eşitliğin sağlanması, yetişmiş çalı-
şan istihdamının korunması, perfor-
mans ve verimliliğin artırılması için, 
işçilerin çalışma sürelerinin emekli-
liklerini hak ettikleri süre ile sınırlan-

dırılması uygulaması kaldırılmalıdır.
Üçüncüsü; belediye şirketlerine ge-

çişi yapılan işçilerin tayin, nakil, be-

cayiş ve görevde yükselme hakları-
nın bulunmamasıdır. 
Şirket işçilerinin çakılı kadroya 
mahkûm edilmesi, aile yapılarının 
bozulmasına yol açmaktadır. Diğer 
taraftan, zaman içinde eğitim duru-

mu değişen, üniversite bitiren işçiler 
çakılı kadrodan dolayı görevlerinde 
terfi edememektedir.
Sorunun çözümü hem aile bütün-

lüğünün korunması, hem de sağlıklı 
bir toplum ve sağlıklı bir iş için önem 
arz etmektedir.
Dördüncüsü; ücret artışları ile ilgili 
yanlış ve eksik uygulamalardır.
Taşerondan şirketlere geçişi yapılan 
işçiler, enflasyona karşı korunma-

ya değer olan en öncelikli kesimdir. 
Çünkü yıllarca taşeron firmada dü-

şük ücretlerle, sosyal haklardan yok-

sun olarak çalıştırılan bu emekçiler, 
haklı olarak ücret ve sosyal hakları-
nın iyileştirilmesini beklemektedir.
Belediye şirketlerinde çalışan ar-
kadaşlarımızın artan enflasyon ne-

deniyle sert bir şekilde düşen alım 
güçlerini ve günün şartlarına uyum 
sağlayamayan ücretlerini, pek çok 
belediyede ek protokollerle yeniden 
belirli bir seviyeye çıkarmayı başar-
dık.  Ancak bazı belediyelerin mev-

zuatı ve bakanlığın görüş yazılarını 
dikkate almadan, günün ekonomik 
gerçeklerinden kopuk ücret zam-

mında ısrar etmesini anlamakta zor-
luk çekiyoruz. Cumhurbaşkanımız 
Recep Tayyip Erdoğan’ın, çalışanla-

rın enflasyona ezdirilmeyeceği sö-

zünün belediyelerimiz tarafından da 
dikkate alınmasını istiyoruz. Bu hu-

susta, çalışanların ücretlerini günün 
koşullarına göre uyarlamakta dire-

nen belediye başkanlarından anlayış 
ve çözüm bekliyor, çalışanlarımızın 
ücretlerinin iyileştirilmesi hususun-

da büyük bir nezaket ve fedakârlık 
örneği gösteren belediye başkanla-

rına da teşekkür ediyoruz.
Her çalışmanın sonu başarı değildir, 
fakat her başarının temelinde bir ça-

lışma vardır.
HAK-İŞ ve HİZMET-İŞ olarak, her 
zaman olduğu gibi sonuca değil, 
sürece odaklıyız. 696 Sayılı KHK’da 
yer alan eksik düzenlemeleri ve uy-

gulamadaki yanlışlıkların yol açtığı 
sorunları çözeceğimize olan inancım 
tamdır. Dört maddede özetlediğim 
sorunların, taleplerimiz doğrultu-

sunda ve sağlıklı bir şekilde çözül-
mesi için mücadelemizi kararlılıkla 
sürdürmeye devam edeceğiz.

Her çalışmanın sonu Her çalışmanın sonu 
başarı değildir, fakat her başarı değildir, fakat her 
başarının temelinde bir başarının temelinde bir 

çalışma vardır.çalışma vardır.
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ŞUBE GENEL KURULLARI

1 Mayıs’ı Türkiye’nin 81 İlinde Coşkuyla Kutladık
HAK-İŞ Konfederasyonumuz, 1 Mayıs Uluslararası Birlik, 
Mücadele ve Dayanışma Günü’nü İstanbul Taksim’de ve 
Türkiye’nin 81 ilinde meydanlarda coşkuyla kutladı.
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Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 1 
Mayıs 2022 tarihinde 1 Mayıs kutlama-

ları kapsamında Kazancı Yokuşu’na ka-

ranfil bıraktıktan sonra Taksim Anıtı’na 
çelenk bıraktı.

“45 YIL ÖNCE 34 EMEKÇİMİZİ 
BURADA KAYBETTİK”

Genel Başkanımız Mahmut Arslan, Ka-

zancı Yokuşu’nda yaptığı açıklamada 1 
Mayıs’ın 136 yıldır kutlanıldığına dikkat 
çekerek; “Bugün 1 Mayıs Uluslararası 
Birlik, Mücadele ve Dayanışma Günü’n-

de Taksim’deyiz. Bu mekân bundan tam 
45 yıl önce bir kaosun, bir katliamın, 
bir ihanetin olduğu yerdir. 1 Mayıs için 
bu alanı dolduran emekçiler ne yazık 
ki kirli, ihanet dolu bir organizasyonun, 
komplonun kurbanı edilmişlerdir. Birlik, 
Mücadele ve Dayanışma Günü’nü kar-
deşçe, dostça, birlik ve beraberlik için-

de kutlayan işçiler bir provokasyonla bu 
alanda sıkışmış ve 34 emekçi hayatını 

kaybetmiştir. Aradan 45 yıl geçmesine 
rağmen bu ihanetin failleri bulunama-

mıştır. Bu organizasyon da ülkemizi 12 
Eylül 1980 darbesine götüren sürecin 
başlangıcı olmuştur” hatırlatmasında 
bulundu.

“FAİLLERİN 
CEZALANDIRILMASINI 
İSTİYORUZ”

Arslan, bu ihanetin faillerinin bulunarak 
en ağır şekilde cezalandırılması talebini 
hatırlatarak; “Ülkemizin her yerinde iş 
kazalarında, terörle mücadelesinde ve 
başka nedenlerle kaybettiğimiz bütün 
emekçilerimizi buradan rahmetle, min-

netle, saygıyla anıyoruz” diye konuştu.

1 Mayıs’ın dostluk ve kardeşlik içerisin-

de kutlanılması için HAK-İŞ Konfederas-

yonu’nun büyük bir sorumluluk aldığını 
ifade eden Arslan; “Bu meydanda 1 
Mayısları birlikte kutladık. Bu meydan-

da zaman zaman Türkiye’nin en geniş 

“KAZANCI YOKUŞUNA  
KARANFİL BIRAKILDI” 

Genel Başkanımız Mahmut Arslan ve 
beraberindeki heyet, 45 yıl önce 1 Ma-

yıs kutlamalarında hayatını kaybeden-

lerin anısına Kazancı Yokuşu’na dikilen 
anıta karanfil bıraktı.
Kazancı Yokuşu’nda 1 Mayıs 1977’de 
hayatını kaybeden 34 emekçi ve HAK-
İŞ’in 2019 yılı 1 Mayıs kutlamaları sı-
rasında trafik kazasında kaybettiğimiz 
üyelerimiz ile iş kazalarında hayatını 
kaybeden tüm emekçiler anıldı.
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katılımlı 1 Mayıslarını gerçekleştirdik. 
Emekçilerle başka meydanlarda bulu-

şarak 1 Mayıs Uluslararası Birlik, Mü-

cadele ve Dayanışma Günü’nü kutladık. 
HAK-İŞ olarak, bu meydanda olduğu 
gibi Türkiye’nin her köşesinde 1 Mayıs’ı 
geniş katılımlı etkinliklerimizle gerçek-

leştirmeyi başardık” dedi.

“TALEPLERİMİZİ YÜKSEK SESLE 
HAYKIRACAĞIZ”

HAK-İŞ Konfederasyonu’nun 1 Ma-

yıs’ın ülkemizde kutlanması noktasın-

da önemli mücadeleler verdiğini ifade 
eden Arslan; “1 Mayıs Uluslararası Bir-
lik, Mücadele ve Dayanışma Günü’müz-

de her zaman zorluklar, kaoslar, baskı-
lar ve müdahaleler olmuştur ve bu dö-

nemlerde emekçiler, emek hareketinin 
mensupları hayatlarını kaybetmiş, pek 
çok arkadaşımız yaralanmış, pek çok 
emekçimiz mağdur edilmiştir. Bizler, 
2010 yılından itibaren Türkiye’nin her 
yerinde 1 Mayıs’ı çalışanlarla birlikte, 
geniş katılımlarla beraber barış türkü-

leri söyleyerek, mehter marşı çalarak, 
dualar yaparak kutladık. Aynı zamanda 
taleplerimizi yüksek sesle ve barışçıl 
bir dille yerine getirerek eleştirilerimizi 
yaptık, çalışanların taleplerini sıraladık, 
yapılması gerekenleri söyledik ve bun-

ları yapmaya devam edeceğiz” diye ko-

nuştu.

“İŞÇİLERİMİZ 1 MAYIS 
BİLDİRİMİZİ OKUDU”

Taksim’de çalışma hayatının sorunlarını 
ve işçilerin taleplerini tüm kamuoyuyla 
paylaştıklarını söyleyen Arslan; “Bugün 

“TAKSİM ANITI’NA ÇELENK BIRAKTIK” 

Arslan, Taksim Anıtı’na çelenk bıraktıktan sonra yaptığı konuşmada, Türki-
ye’nin 81 ilinde kutlamaların eş zamanlı olarak gerçekleştirildiğini hatırlatarak, 
tüm emekçilerin 1 Mayıs’ını ve Ramazan Bayramı’nı kutladı. Arslan; “Bugün 1 
Mayıs Uluslararası Birlik, Mücadele ve Dayanışma Günü’müzde alanlardayız. 
2009 yılında Türkiye Cumhuriyeti tarihinde önemli bir adım atılmış, 1 Mayıs 
yasaklardan, korkulardan, kaos günlerinden uzaklaştırılmak adına, Emek ve 
Dayanışma Günü olarak ilan edilmiştir. 2010 yılında 1 Mayıs ilk defa tatil edil-
miştir. 1 Mayıs, Türkiye emek hareketi için önemli bir gündür“ diye konuştu.
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burada HAK-İŞ Yönetim Kurulu tarafın-

dan hazırlanan 1 Mayıs Bildirimiz işyer-
lerinden gelen emekçi kardeşlerimiz 
tarafından okunacak ve taleplerimizi 
yüksek sesle buradan başta hükümeti-

miz olmak üzere bütün çalışanlar adına, 

bütün muhataplarımıza iletmeye çalışa-

cağız” dedi.

“ENFLASYONDAN KAYNAKLI 
SORUNLARIN FARKINDAYIZ”

Son zamanlarda enflasyonda meydana 

gelen yükselişlerin tüm işçi kesimini 
olumsuz etkilediğini ifade eden Arslan, 
son yıllarda piyasalarda yaşanan dalga-

lanmalar ve yüksek enflasyon nedeniyle 
yaşanan sıkıntılara dikkat çekti. Arslan; 
“Yoksul kesimin, işçi kesiminin yaşadı-

"Yaşasın 1 Mayıs, Yaşasın HAK-İŞ"
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ğı sıkıntıların, zorlukların farkındayız. 
Yoksulluğun ve gerçekten içine düştü-

ğümüz dehlizden çıkmanın yollarını da 
ifade etmemiz gerekiyor, taleplerimizi 
de bu doğrultuda altını çizerek ifade 
edeceğiz” şeklinde konuştu.

“TÜM İLLERDE 
KUTLAMALARIMIZ DEVAM 
EDECEK”

1 Mayıs etkinlikleri kapsamında HAK-İŞ 
olarak Türkiye’nin 81 ilinde ve işyerle-

rinde 1 Mayıs Bildirisi’nin okunacağını 
hatırlatan Arslan; “Saat 11.00’de bütün 
Türkiye’deki il başkanlıklarımız, o ilin 
meydanlarında 1 Mayıs için hazırladı-
ğımız bildirimizi okuyacaklar ve taleple-

rimizi ortaya koyacaklar. Yine orada ha-

laylarla, türkülerle, o bölgedeki etkin ve 
o bölgedeki gerçekten bizi temsil eden 
işçilerimizle beraber 1 Mayıs bildirimiz 
okunacak” dedi.

“ÖNÜMÜZDEKİ YILLARDA 
MEYDANLARI DOLDURACAĞIZ”

Tüm dünyayı etkisi altına alan pandemi 
nedeniyle 1 Mayıs’ın sembolik olarak 
Taksim Meydanı ve dijital ortamlarda 
kutlanıldığını hatırlatan Arslan, salgının 
etkisini azaltmasıyla birlikte, gelecek yıl 
1 Mayıs coşkusunun tüm üyelerimizle 
birlikte büyük meydanlarda gerçekleşti-

rileceği müjdesini verdi.

 “TÜM MÜSLÜMANLARIN 
RAMAZAN BAYRAMLARINI 
KUTLUYORUM”

Bu yılki 1 Mayıs’ın Ramazan Bayramı’na 
denk gelmesiyle birlikte, işçilerin iki 
bayramı bir arada yaşayacaklarını be-

lirten Arslan; “Yarın Ramazan Bayramı. 
Bayramın, kardeşliğin, dostluğun, da-

yanışmanın, barışın bir günü olmasını 
arzu ediyoruz. Tüm ülkemizin ve bütün 
Müslümanların Ramazan Bayramı’nı 
tebrik ediyor, dayanışmamızı, kardeşli-
ğimizi bir kez daha buradan ifade etmek 

istiyorum” dedi. Konuşmaların ardından 
Genel Başkanımız Arslan ve Yönetim Ku-

rulu Üyelerimiz Taksim Atatürk Anıtı’na 
çelenk bıraktı.

HAK-İŞ İstanbul İl Başkanı ve Sendikamız 
İstanbul 3 No’lu Şube Başkanımız Mus-

tafa İluk, Sendikamız Genel Disiplin Ku-

rulu Üyesi Nevin Er, Sendikamız İstanbul 
10 No’lu Şube Başkan Yardımcısı Gülse-

ren Bozkurt, Öz Çelik-İş Sendikası’ndan 
Ahmet Çolak, Öz Petrol-İş Sendikası’n-

dan Uğur Evkuran, Öz Güven-Sen Sen-

dikası’ndan Hüseyin İpek, Öz Sağlık-İş 
Sendikası’ndan Erdem Dinç, OLEYİS 
Sendikası’ndan Banu Karaal HAK-İŞ 1 
Mayıs Bildirisi’ni okudu.

Genel Başkanımız Arslan, bildirinin 
okunmasının ardından meydandan 
ayrılırken basın mensuplarına, emek-

çilere ve güvenlik görevlilerine karanfil 
vererek tüm çalışanların 1 Mayıs Ulus-

lararası Birlik, Mücadele ve Dayanışma 
Günü’nü kutladı.
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HİZMET-İŞ

1 MAYIS
81 İLDE

İÇİN MEYDANLARDA
1 Mayıs’ı, Konfederasyonumuz HAK-
İŞ’in “1 Mayıs Haftası” olarak kutlama 
kararı çerçevesinde, Şube ve İl Başkan-

lıklarımızın bulunduğu illerin meydanla-

rında HAK-İŞ 1 Mayıs Bildirisi’ni okuya-

rak kutladık.
Şube ve İl Başkanlarımız, illerinde bulu-

nan valiliklerin belirlediği alanlarda top-

lanarak bildiriyi kamuoyu ile paylaştı. 
Okunan bildiride taleplerimiz ve öneri-
lerimiz dile getirildi.
Salgın nedeniyle iki yıldır kutlamaları 
sembolik olarak Taksim Meydanı’nda 
ve dijital ekranlardan gerçekleştirdik. 
Önümüzdeki yıllarda binlerce emek-

çimizin katılımıyla alanlardan sesimizi 
yükseltmeye, taleplerimizi iletmeye, 1 
Mayıs’ı coşku içinde kutlamaya devam 
edeceğiz.
Kamuoyuyla paylaşılan HAK-İŞ 1 Mayıs 
Bildirisinde, Kamu Çerçeve Protokolü 
kapsamında KİT’lerdeki işçilerin kadro-

ya geçirilmesi, geçici işçilerin daimi kad-

roya geçirilmesi, kadroya geçen işçilerin 
tayin, becayiş hakkının verilmesi ve er-
ken emekliliğin engellenmesi gibi özlük 
haklarına ilişkin sorunlarının çözülmesi 
taleplerine yer verildi.

İŞÇİLER TALEPLERİNİ HAYKIRDI!

HAK-İŞ 1 Mayıs bildirisinde, tüm emek-

çilerimiz için daha fazla iş ve gelir gü-

vencesi, geçici ve mevsimlik işçilerin 
sorunlarının çözüme kavuşturulması, 
herkes için düzenli asgari gelir yardımı 
sisteminin kurulması, güvenceli esnek-

lik düzenlemelerinin insana yakışır iş 
çerçevesinde ele alınması, mevcut iş-

yerlerinin ve çalışanların dijitalleşmeye 
ve yeşil dönüşüme uyum sağlayabilme-

leri için adil bir geçişi mümkün kılacak 
politikaların hayata geçirilmesi talepleri 
yer aldı.

“KİT’LERDE ÇALIŞANLAR KADRO 
BEKLİYOR”

Bildiride kamu çerçeve protokolünün 
kalan maddelerinin uygulanması, Kamu 
Çerçeve Protokolü kapsamında KİT’ler-
deki işçilerin kadroya geçirilmesi, geçi-
ci işçilerin daimi kadroya geçirilmesi, 
kadroya geçen işçilerin tayin, becayiş 
hakkının verilmesi ve erken emekliliğin 
engellenmesi gibi özlük haklarına iliş-

kin sorunlarının çözülmesi, 6772 sayılı 
kanun uyarınca ilave tediye alan kamu 
işçilerinin kapsamına belediye şirket-
lerinde çalışanların da dahil edilmesi, 
toplu iş sözleşmeleri ile elde edilen hak 
ve kazanımların enflasyon karşısında 
ezilmemesi ve tekelci yapıda bulunan 
sosyal diyalog mekanizmalarının katı-

lımcı bir anlayışla yeniden oluşturulması 
talep edildi.

“EKONOMİK DALGALANMALARA 
KARŞI TEDBİRLER ALINMALI”

Bildiride ayrıca, COVID-19 salgınının 
tüm işçiler için meslek hastalığı sayıl-
ması yanında, işyerlerinde iş sağlığı ve 
güvenliği tedbirlerinin daha fazla yay-

gınlaştırılması, kayıt dışı istihdam ve 
ekonomi ile etkin mücadele edilmesi, 
işsizlik oranlarının düşürülmesini, genç, 
kadın ve engelli bireylere yönelik istih-

dam fırsatlarının oluşturulmasını, ülke-

miz çalışma hayatının ihtiyaçlarına uy-

gun şekilde istihdam seferberliği oluş-

turulmasını, tüm dünyada ve ülkemizde 
yaşanan ekonomik dalgalanmalara yö-

nelik tedbirler alınmasını ve emekçile-

rin enflasyona karşı korunması talebi de 
güçlü bir şekilde dile getirildi.

“SENDİKALAŞMA TEŞVİK 
EDİLMELİ”

Bildiride, sendikal örgütlenme önünde-

ki engellerin kaldırılması, sendikalaşma-

nın teşvik edilmesi, tüm dünyada yeni 
bir sendikal düzenin inşası için sendikal 
hak ve özgürlüklerin daha ileriye taşın-

ması, insanı merkeze alan, daha adil ve 
sürdürülebilir bir dünya ve Türkiye eko-

nomisi talepleri yenilenirken, emekçiler 
olarak, milli gelirden, ekonomik büyü-

meden ve refah artışından hak ettiğimiz 
payı istiyoruz talepleri yer aldı.

“C190’IN TÜRKİYE TARAFINDAN 
İMZALANMASINI BEKLİYORUZ”

Bildiride çalışanlara yönelik her türlü 
şiddet ve mobbingin önlenmesi için 
ILO’nun C190 sayılı sözleşmesinin ülke-

miz tarafından onaylanması ve gerekli 
mevzuat düzenlemelerinin sosyal diya-

log anlayışıyla hayata geçirilmesi, çocuk 
istismarının önlenmesi, kadına yönelik 
şiddetin son bulması, çocuk işçiliğinin 
her türüyle mücadele edilmesi, istih-

damda kadın, genç ve engelli bireylere 
daha çok yer verilmesi ve sorunların 
çözülmesi için politikaların geliştirilmesi 
talebi de güçlü bir şekilde vurgulandı.

“TALEPLERİMİZİ MEYDANLARDA 
DİLE GETİRDİK”

1 Mayıs Uluslararası Birlik, Mücadele ve 
Dayanışma Gününde; güvenceli istih-

dam, refah dolu yarınlar, güçlü gelecek, 
sağlığımız, işimiz, ekmeğimiz ve tüm 
emekçilerimiz için taleplerimizi yine 
yüksek sesle dile getirdik.
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HAK-İŞ Konfederasyonu ve HİZMET-İŞ Sendikası Genel Başkanımız 

Mahmut Arslan, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile çalışma 

hayatının gündemine ilişkin görüştü.

HAK-İŞ Konfederasyonu ve HİZMET-İŞ Sendikası Genel Başkanımız 

Mahmut Arslan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile biraraya geldi. 

Arslan, çalışma hayatının gündemine ilişkin konuları Cumhurbaşkanımız 

Recep Tayyip Erdoğan’a iletti.

ARSLAN, CUMHURBAŞKANI 
RECEP TAYYİP ERDOĞAN 

İLE BİR ARAYA GELDİ
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HAK-İŞ Konfederasyonu ve HİZMET-İŞ Sendikası Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’yu makamında ziyaret etti.

Ziyarette, çalışma hayatı ve gündeme ilişkin görüş alışverişinde bulunuldu.

HAK-İŞ Konfederasyonu ve HİZMET-İŞ Sendikası Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’yu makamında ziyaret etti.

Ziyarette, çalışma hayatı ve gündeme ilişkin görüş alışverişinde bulunuldu.

ARSLAN, İÇİŞLERİ BAKANI 
SÜLEYMAN SOYLU’YU ZİYARET ETTİ

ARSLAN’DAN ÇALIŞMA BAKANI BİLGİN’E ZİYARET 
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ULAŞTIRMA BAKANI KARAİSMAİLOĞLU’NDAN 
HAK-İŞ’E ZİYARET

Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 
Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanı Adil Karais-

mailoğlu’nu HAK-İŞ’te ağırladı.

Ziyarette, Genel Başkanımız Mahmut 
Arslan, Sendikamız Genel Başkan Ve-

kili Hüseyin Öz, HAK-İŞ Genel Başkan 
Yardımcıları Osman Yıldız ve Yunus De-

ğirmenci, HAK-İŞ Genel Sekreter Yar-
dımcısı Erdoğan Serdengeçti, Ulaştırma 
ve Alt Yapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, 
Bakan Yardımcıları ve basın mensupla-

rı yer aldı. Genel Başkanımız Mahmut 
Arslan, Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanı Adil 

Karaismailoğlu’nu HAK-İŞ’te ağırlamak-

tan duyduğu memnuniyeti belirterek, 
göreve geldiği günden itibaren Türki-
ye’de büyük başarı hikâyelerine imza 
attıkları için kendilerine teşekkür etti.

“18 BİN ÜYEMİZLE HİZMET 
VERİYORUZ”

Arslan, HAK-İŞ Konfederasyonu’nun 
Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanlığı’nda 
önemli sayıda işçiyi temsil ettiğini hatır-
latarak; “Başta Türk Hava Yolları Teknik 
A.Ş. olmak üzere, TÜRKSAT, BTK, Devlet 
Hava Meydanları, Devlet Demir Yolla-

rı’nda yaklaşık 18 bin üye ile bakanlığı-
mızda çalışmalarımızı sürdürmekteyiz” 
diye konuştu.

“BAKANLIĞIMIZ ÖNEMLİ BİR 
MİSYONU TEMSİL EDİYOR”

Özellikle TÜRKSAT ve BTK’da imzalanan 
sözleşmelerin Türkiye’de imzalanmış 
örnek sözleşmeler olduğuna dikkat 
çeken Arslan; “Bakanlığımız hem yap-

tığı çalışmalarla, hem de çalışanlara 
karşı gösterdiği büyük ilgi ve destekle 
bizim için önemli bir misyonu temsil 
etmektedir. Bakanımızın öncülüğünde 
yürütülen altyapı çalışmalarında başta 
havayolları, limanlar, devlet demir yol-
ları, hızlı trenler, karayolları, köprüler, 
tüneller gibi hakikaten Türkiye’nin alt-
yapısında olmazsa olmazların gerçek-

leşmesi hususunda büyük bir çaba sarf 
ediliyor” şeklinde konuştu.

“TÜRKSAT 5B UYDUMUZ HAYIRLI 
OLSUN”

Arslan, 17 Mayıs’ta yörüngesine otur-
tulan TÜRKSAT 5B Uydusu’nun 14 Ha-

ziran Salı günü törenle hizmete açıla-

cak olmasının gurur verici olduğunu 
hatırlatarak; “14 Haziran’da ülkemizde 

Genel Başkanımız Mahmut Arslan, Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanı Adil Karaismailoğlu’nu 
HAK-İŞ’te ağırladı.
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TÜRKSAT 5B Uydusu’nun devreye gire-

ceği yeni bir dönem başlıyor. Arkasın-

dan önümüzdeki yıl kendi mühendisleri-
miz ve teknik ekibimizin üretmiş olduğu 
yeni bir uydu uzaya fırlatılacak. Bütün 
bu başarı öyküsünün başındaki Bakanı-
mızı ve ekibini HAK-İŞ’te ağırlamaktan 
dolayı son derece mutluyuz. HAK-İŞ’e 
verdiği değer ve kıymet için kendilerine 
teşekkür ediyorum” dedi.

KARAİSMAİLOĞLU:  
“HAK-İŞ’TE BULUNMAKTAN 
BÜYÜK MEMNUNİYET 
DUYUYORUM”

Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanı Adil Karais-

mailoğlu, Türkiye’nin en büyük işçi kon-

federasyonlarından birisi olan HAK-İŞ’te 
bulunmaktan büyük bir memnuniyet 
duyduklarını ifade ederek; “Genel Baş-

kanımız Mahmut Arslan’ı hem ziyaret 
ettik, hem de çalışmalarında başarılar 
diledik. Ziyaretimizde ortak çalışma 
gruplarımızda yapılabileceklerimizin is-

tişaresini yaptık ve önemli değerlendir-
melerde bulunduk” dedi.

“SON 20 YILDA BÜYÜK İŞLERE 
İMZA ATTIK”

Karaismailoğlu, Türkiye’de son 20 yıl-
da çok büyük ulaştırma ve altyapı ya-

tırımları gerçekleştirildiğini belirterek; 
“Adeta 100 yılda yapılması gerekenleri 
bizler 20 yıla sığdırdık. Bunlar tabii ki 
yeterli değil. Bunları daha da artırarak 
vatandaşımızın ve milletimizin yaşam 
kalitesini artıracak, hayatını kolaylaştı-

racak, ayrıca sanayicilerimize istihdam 
sağlayacak, üretimi, turizmi, tarımı artı-

racak alt yapıyı daha da geliştirmek için 
çok yoğun ve özveri ile çalışan büyük bir 
ekibimiz var” diye konuştu.

“YATIRIMLARIMIZLA ÜRETİME 
1 TRİLYON DOLARLIK KATKI 
SAĞLADIK”

Son zamanlarda hizmete açılan Çanak-

kale Köprüsü, Tokat Havalimanı, Malat-
ya Çevreyolu, Antalya Tüneli ve çevre 
yollarının açılışı hakkında bilgiler veren 
Karaismailoğlu, dünyada denize dolgu 
sistemiyle gerçekleştirilen Rize-Artvin 
Havalimanı’nın örnek bir mühendislik 
çalışması olduğunu belirtti. Karaismai-
loğlu, projelerin artarak devam ettiğini 

söyleyerek; “Şu ana kadar 172 milyar 
dolarlık ulaştırma altyapı yatırımı yaptık. 
Bu yatırım sonucunda üretime 1 trilyon 
dolarlık bir katkı sağladık. Yine milli ge-

lirde 520 milyar dolarlık katkı sağladık. 
Artık bundan sonra da 2053’e doğru 
planlı bir şekilde büyümemizi devam 
ettireceğiz” dedi.

“ÇALIŞANLARIMIZIN EMEĞİ BİZİM 
İÇİN KUTSALDIR”

Gerçekleştirilen her projede 700 bin 
Türk işçisinin emeğinin ve alın terinin 
olduğuna dikkat çeken Karaismailoğlu; 
“Bu, başarılı bir ekip işi. Buradaki işlet-
meleri ayakta tutmak da ekip işi. Bütün 
çalışma ekiplerimizle birlikte, Hakkâ-

ri’nin dağında çalışan işçi kardeşim ile 
birlikte, Ankara’da bakanlık yapmakta 
olan ben olmak üzere hepimiz aynı de-

ğer ve sorumlulukta ülkemizin geleceği 
için emek veriyoruz. Çalışanlarımızın 
emeği bizim için kutsaldır. Emeğin kar-
şılığını vermek de bizim görevimizdir. O 
alın teri olmazsa biz bu başarıları hiçbir 
zaman sağlayamayız. Onun bilincinde-

yiz. Ayrıca tüm çalışanlarımızın moral ve 
motivasyonları da bizim sorumluluğu-

muz altındadır” şeklinde konuştu.

“TÜRKSAT 5B UYDUMUZ HİZMETE 
GİRİYOR”

Büyük ve güçlü Türkiye’nin çalışanların 
alın teriyle gerçekleşeceğini ifade eden 
Karaismailoğlu; “Milletten aldığımız güç 
ve çalışma arkadaşlarımızın büyük azmi 
ve onların özverisi ile dünyanın gelişmiş 
en büyük işlerini yapan, yatırımlarını ya-

pan bir bakanlık olarak üzerine çok çok 
daha koyarak çalışmalarımıza devam 
edeceğiz. Önümüzdeki Salı günü özel-
likleri bizim uydu ve uzay çalışmaları 

açısından önemli günlerden bir tanesi 
olacak” dedi.

14 Haziran Salı günü saat 14.00’te Cum-

hurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın 
katılımlarıyla TÜRKSAT 5B’nin hizmete 
gireceği müjdesini veren Karaismai-
loğlu; “Türkiye’deki uydu ve uzay ça-

lışmaları açısından önemli bir tanesini 
önümüzdeki hafta Salı günü yaşayaca-

ğız. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde 
TÜRKSAT 5B’yi hizmete alacağız. Uydu 
çalışmalarımıza TÜRKSAT 6A ile devam 
edeceğiz” dedi.

“EMEĞİN KUTSALLIĞINA HER 
ZAMAN ÖNEM VERİYORUZ”

Bakanlık olarak, emeğin kutsallığına her 
zaman önem verdiklerini ifade eden Ka-

raismailoğlu, çalışanların emeğinin ve 
hakkının fazlasıyla verilmesi konusunda 
bakanlık olarak üzerlerine düşen her 
şeyi yapmaya hazır olduklarını belirtti. 
Genel Başkanımız Mahmut Arslan’ın 
kendilerine göstermiş olduğu yakın mi-
safirperverlikten dolayı çok mutlu ol-
duklarını belirten Karaismailoğlu; “Ge-

nel Başkanımız Mahmut Arslan ve HAK-
İŞ ile bundan sonraki çalışmalarımız ve 
işbirliklerimiz artarak devam edecek. 
Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bü-

yük ve güçlü Türkiye, dünyanın gelişmiş 
10 ekonomisine sahip olan ülkelerden 
birisi olacak. Ülkemiz işçimizle, memu-

rumuzla, mühendisimizle birlikte büyü-

yecektir. HAK-İŞ Konfederasyonumuza 
çalışmalarında başarılar diliyorum. İş-

birliklerimiz, görüş alışverişlerimiz ve 
istişarelerimiz sürekli devam edecek. 
Onların fikirleri ve görüşleri bizler için 
çok önemli. Çalışmalarımız da bizlere 
yön verecektir” dedi.
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Yarım asra yakın süredir Türkiye sendikal 
hareketinin önemli aktörlerinden biri 
olan Sendikamız HİZMET-İŞ, yürüttüğü 
faaliyetlerle, çalışma hayatının ve sendi-
kal hareketin geleceğine daima ışık tut-
muştur. Bu faaliyetler kapsamında 9-13 
Mayıs 2022 tarihleri arasında “Emek 
ve Örgütlenmenin Geleceği Çalıştayı” 
gerçekleştirilmiş, akademi dünyasının 
önde gelen isimleri ile Sendikamızın 
yöneticilerini ve uzmanlarını bir araya 
getiren tartışma platformu oluşturul-
muştur. Beş oturumda gerçekleştirilen 
çalıştayda emek ve örgütlenmenin ge-

leceği tartışılmış, sendikaların geleceğe 
nasıl taşınacağı, örgütlenmenin gele-

cekteki formu, etki gücü gibi konular 
masaya yatırılmış ve gelecek vizyonu 
ortaya konmuştur. Ankara’da gerçekleş-

tirilen çalıştaya, HAK-İŞ Konfederasyonu 

ve HİZMET-İŞ Sendikamız Genel Baş-

kanı Mahmut Arslan, Van Eski Valisi ve 
Van Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili 
Mehmet Emin Bilmez, Genel Başkan 
Vekilimiz Hüseyin Öz, Genel Başkan 

Yardımcılarımız Celal Yıldız, Halil Özde-

mir, Mehmet Keskin, Kurucu ve Onursal 
Başkanımız Hüseyin Tanrıverdi, HAK-İŞ 
Genel Başkan Yardımcısı Osman Yıldız, 
Genel Sekreterimiz Oğuz Aksoy, HAK-İŞ 

HİZMET-İŞ EMEK VE ÖRGÜTLENMENİN GELECEĞİ 
ÇALIŞTAYI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

HİZMET-İŞ Emek ve Örgütlenmenin Geleceği Çalıştayı, Kızılcahamam’da yapıldı.
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Genel Sekreteri Eda Güner, akademis-

yenler ve sendikamız uzmanları katıldı. 
Çalıştayda konuşan Genel Başkanımız 
Mahmut Arslan, çalıştaydan çıkacak so-

nuçların ülkemiz, sendikal hareket ve 
endüstri ilişkiler sistemimizin geleceği 
açısından bir vizyon oluşturacağını söy-

ledi. 

ARSLAN: “KÜRESELLEŞMENİN 
İNSANİLEŞTİRİLMESİ 
MÜCADELESİ VERİYORUZ”

Küreselleşmenin getirdiği olguların 20. 
yüzyılın ortalarından itibaren hissedil-
meye başlandığını belirten Arslan; “Bir 
kesim, küreselleşmeyi reddedilmesi asla 
mümkün olmayan, var olan sendikal ha-

reketin geleceğini yok edecek şeklinde 
görüyor. Diğer bir kesim olmazsa olmaz 

olarak kabul edip büyük imkânlar getire-

ceğini öngörüyor. Bizim HAK-İŞ ve HİZ-

MET-İŞ olarak küreselleşme konusun-

daki görüşümüz şudur: Küreselleşmeye 
karşı emek hareketini ve geleceğimizi 
korumak ancak küreselleşmenin önü-

müze koyduğu fırsatlardan da yararlan-

maktır. Biz, küreselleşmenin insanileşti-

rilmesi mücadelesini veriyoruz. Sovyet-
ler Birliği’nin yıkılması, küreselleşmenin 
etkisini hissettirmesi, dijitalleşmenin 
gelişmesi, soğuk savaşın ardından dün-

yanın yeni bir noktaya taşınması, neoli-
beralizm denilen ve tüm dünyaya daya-

tılan, hiç de insanî olmayan ama herkesi 
etkileyen sisteme karşı 250 yıllık geçmişi 
olan sendikal hareketin kendini sorgula-

ması ve buradan bir çıkış yolu bulması 
gerekiyor” dedi.

“YENİ BİR DÜNYA DÜZENİ İNŞA 
ETMENİN MÜMKÜN OLDUĞUNA 
İNANIYORUZ”

“Bugünkü dünya bizi temsil etmiyor” 
diyen Arslan; “Bizim sendikal harekette 
rekabet ettiğimiz bir kısım yapılar, hâlen 
20. yüzyılın sloganlarıyla konuşmaya de-

vam ediyorlar. İtiraz etmek, reddetmek 
kolay iş.  Biz, küreselleşmenin ve yeni 
dünya düzeninin sorgulanması gerekti-

ğine, getirdiği imkânlar varsa bunlardan 
yararlanmak gerektiğine, klişelerin öte-

sine geçmeye mecbur olduğumuza ina-

nıyoruz. O yüzden işçi-işveren ilişkilerini, 
rekabeti ve demokrasiyi bu zemin üzeri-
ne oturtmaya çalıştık.  Biz, yeni bir dün-

ya düzeni inşa etmenin mümkün oldu-

ğuna inanıyoruz. Çünkü bugünkü dünya 
bizi temsil etmiyor. Yeni bir dünya inşa 
etmeye de erdemli bir sendikal inşa ile 
başlamalıyız. Önce sendikal yapıyı dö-

nüştüreceğiz. Çatışmayı değil, uzlaşmayı 
esas alan; birbirini yok etmek üzerine 
değil, birlikte çalışmayı hedefleyen bir 
çözüm yolu bulmak zorundayız. Bütün 
insanlığı kuşatan yapıları kurmak, pers-

pektifler ortaya koymak için çalışıyoruz” 
şeklinde konuştu.

“SENDİKAL HAREKET KENDİNE 
YENİ BİR YOL VE MİSYON 
ÜSTLENMELİ”

Sendikal hareketin kendine yeni bir yol 
ve misyon üstlenmesi gerektiğini söyle-

yen Arslan; “Biz bu çalıştayda bilinme-

yen bir şeyi tartışmıyoruz. Bildiğimiz, 
bütün insanlığın kurtuluşu için çözüm 
olan konuların daha ilerisini tartışmak 
için buradayız. Sendikal hareket olarak 
biz; sadece toplu iş sözleşmesi yapan, 
sadece üyelerinin yeni haklar elde et-
mesi için çaba sarf eden ve bunu başarı 



22

HABERLER

zanneden yapıların çok üzerindeyiz. Bu 
ülkenin, bu insanlığın hangi sorunu var-
sa konuşmaya mecburuz” dedi.

“TÜM İNSANLIĞI KUŞATACAK 
ÇÖZÜMLER ÜRETMEYE 
ÇALIŞIYORUZ”

Geleceğimiz, çevremiz ve yeni dünya dü-

zeni için HAK-İŞ ve HİZMET-İŞ’in yapmak 
zorunda olduğu şeyler olduğunu söyle-

yen Arslan; “8 Mart Dünya Emekçi Ka-

dınlar Günü’nde tüm kadın üyelerimize 
birer fidan armağan ettik. Bunu ülkemiz 
için görev, sendikal açılımlar için de yeni 
bir farkındalık olarak görüyoruz. İnsan 
hakları, özgürlükler, adil gelir, adil ver-
gi dağılımı yaklaşımlarımızla HAK-İŞ’in 
Genel Kurulu’nda aldığımız ‘Ülkemizin, 
bölgemizin ve küremizin bütün mazlum 
ve mağdurlarının HAK-İŞ’ten alacağı var’ 
kararı, bizi her zaman farklı bir yerde 
konumlandıran bir karardır. Biz; yeni bir 
dünya için, erdemli bir sendikal hareketi 
güçlendirmek için çalışıyoruz. Biz, gele-

ceğimizi inşa ederken aslında yeni bir 
dünyayı inşa etme projemizin adımlarını 
da atıyoruz” ifadelerini kullandı.
Yeni bir dünya tasavvurunun sadece 
HAK-İŞ tarafından seslendirildiğini belir-
ten Arslan, şunları söyledi: “Avrupa’daki, 
hatta dünyadaki tüm sendikal yapılar sa-

dece mevcut sistemi eleştiriyorlar, ‘Nasıl 
bir dünya istiyoruz?’ noktasında çalışma 
yapmıyorlar. Çünkü bugünkü sistem ba-

tılı sendikalarda da kabullenilmiş gerçek 
olarak görülüyor. Yeni dünya düzeni diye 
önümüze konulan bu vahşi neoliberal 
sisteme Batı’dan ne yazık ki güçlü bir iti-

raz gelmiyor. Geçmiş ideolojilerin tem-

silcileri de toplumun tüm kesimlerini 
kuşatamıyor, kuşatamadığı için de marji-
nal kalıyorlar. Bize düşen, yeni bir dünya 

inşa etmek için sendikacılığı yeniden ete 
kemiğe büründürmektir” dedi.

BİRİNCİ OTURUM: YEREL 
YÖNETİMLERİN GELECEĞİ

Birinci oturumda “Yerel Yönetimlerin 
Geleceği” konulu panel gerçekleştirildi. 
Kurucu ve Onursal Başkanımız Hüseyin 
Tanrıverdi’nin moderatörlüğünü yaptığı 
oturumda; Van Eski Valisi ve Van Bü-

yükşehir Belediyesi Başkan Vekili Meh-

met Emin Bilmez, Kocaeli Üniversitesi 
Öğretim Üyesi Prof. Dr. Adem Çaylak, 
Süleyman Demirel Üniversitesi Öğretim 
Üyesi Prof. Dr. Murat Okçu ve Süleyman 
Demirel Üniversitesi Öğretim Üyesi El-
vettin Akman, emek ve örgütlenmenin 
geleceğine dair konuşma yaptılar.

İKİNCİ OTURUM: ÇALIŞMANIN 
GELECEĞİ

Çalıştayın ikinci gününde HAK-İŞ Genel 
Başkan Yardımcısı Osman Yıldız’ın mo-

deratörlüğünde “Çalışmanın Geleceği” 
başlıklı ikinci oturum gerçekleştirildi. 
Oturumda İstanbul Üniversitesi Rektör 
Yardımcısı Prof. Dr. Levent Şahin, İstan-

bul Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. 
Zeki Parlak, İstanbul Üniversitesi Öğ-

retim Üyesi Prof. Dr. Veysel Bozkurt ve 
Kırklareli Üniversitesi Öğretim Üyesi 
Doç. Dr. İskender Gümüş panelist olarak 
yer alarak, çalışmanın geleceğine dair 
konuşma gerçekleştirdiler.
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ÜÇÜNCÜ OTURUM: 
SENDİKALARIN GELECEĞİ

Çalıştayın üçüncü gününde Doç. Dr. 
Mehmet Merve Özaydın moderatör-
lüğünde gerçekleştirilen “Sendikaların 
Geleceği” konulu oturumda Anado-

lu Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. 
Banu Uçkan Hekimler, Kocaeli Üniversi-
tesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Abdulkadir 
Şenkal, Kocaeli Üniversitesi Öğretim 
Üyesi Doç. Dr. Gökçe Cerev, Kocaeli Üni-
versitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Doğa 
Başar Sarıipek panelist olarak yer alarak, 
sendikaların geleceğine dair konuşma 
gerçekleştirdiler.

DÖRDÜNCÜ OTURUM: İŞ 
HUKUKUNUN GELECEĞİ

Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Rektörü 
Prof. Dr. İbrahim Aydınlı’nın moderatör-
lüğünde gerçekleştirilen “İş Hukukunun 
Geleceği” konulu dördüncü oturumda 
Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi 
Prof. Dr. Talat Canbolat, İstanbul Üni-
versitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Gülsevil 
Alpagut, Ankara Üniversitesi Öğretim 
Üyesi Prof. Dr. Levent Akın, Ankara Üni-
versitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Gaye 
Burcu Yıldız sunum yaptılar.

BEŞİNCİ OTURUM: SENDİKAL 
İLETİŞİM

Çalıştayın beşinci oturumu olan “Sendi-
kal İletişim” konulu panel Marmara Üni-
versitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cengiz 
Anık’ın moderatörlüğünde gerçekleşti-

rildi. Panelde İstanbul Üniversitesi Öğre-

tim Üyesi Prof. Dr. Abdullah Özkan, Sel-
çuk Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. 
Enderhan Karakoç, Erciyes Üniversitesi 
Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Akdağ 

ve TRT Yönetim Kurulu Üyesi Doç. Dr. 
Oğuz Göksu sunum yaptılar.

“ÇALIŞTAYDAN ÇIKAN 
SONUÇLAR SENDİKAL 
HAREKET İÇİN YOL GÖSTERİCİ 
NİTELİKTEDİR”

Çalıştayın kapanış konuşmasını ger-
çekleştiren Genel Başkanımız Mahmut 
Arslan, çalıştaydan çıkan sonuçların sen-

dikamız ve sendikal hareket için yol gös-

terici nitelikte olacağına işaret etti.

Arslan; “HİZMET-İŞ Sendikamız etkin 
toplantılar yapma cesareti gösterebilen 
büyük bir sendikadır. Sendikamız tüm 
mensuplarına, her şeyin serbestçe ko-

nuşulabildiği, müzakere edilebildiği, ser-
bestçe eleştirilen yapılabildiği platform-

lar sunan bir sendikadır” dedi.

ARSLAN, TÜM KATILIMCILARA 
TEŞEKKÜR ETTİ

Genel Başkanımız Arslan, genel yönetim 
kurulu üyelerimize, panelist olarak yer 
alan akademisyenlere ve sendikamız uz-

manlarına çalıştaya verdikleri katkılardan 
dolayı teşekkür etti. Arslan; “Genel Yöne-

tim Kurulumuza çalıştayın gerçekleştiril-
mesinde gösterdikleri gayretten dolayı 
teşekkür ediyorum. Akademisyenlerimi-
ze değerli katkılarından dolayı teşekkür 
ediyorum. Onların değerlendirmelerin-

den, yorumlarından ve yol gösterici öne-

rilerinden istifade edeceğiz. Soru, yorum 
ve önerileriyle çalıştaya katkı veren tüm 
uzmanlarımıza teşekkür ediyorum” dedi.
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Genel Başkanımız Mahmut Arslan, İdli-
b’e ulaştırılmak üzere Ankara 2 No’lu Şu-

bemiz tarafından hazırlanan yardım tırını 
yolcu etti.
İçinde yiyecek, giyecek ve gıda malze-

meleri bulunan bir tır dolusu yardım 
Yapracık 1. Etap TOKİ Konutları önünde 
yapılan törenle İdlib’teki yardıma muh-

taç insanlara gönderildi.
Yardım tırının uğurlanması öncesi ger-
çekleştirilen basın açıklamasına Genel 
Başkanımız Mahmut Arslan, Ankara 
2 No’lu Şube Başkanımız Recep Dere, 
Ankara 5 No’lu Şube Başkanımız Sinan 
Yılmaz, İHH Ankara Şube Başkanı Hacı 
Bayram Şahin, Yapracık 1. Etap TOKİ Site 
Yönetim Kurulu Başkanı Yaşar Kocaoğlu, 
üyelerimiz ve basın mensupları katıldı.

“HAK-İŞ VE HİZMET-İŞ OLARAK 
TÜM MAZLUM VE MAĞDURLARA 
BORÇLUYUZ”

Arslan, 2011 HAK-İŞ Genel Kurul’unda 
aldıkları karara değindi. Arslan, bu kararı 
şu cümlelerle hatırlattı: “HAK-İŞ olarak 
kongremizde aldığımız bir kararımız var: 
Biz, ülkemizde, bölgemizde, küremizde 
ne kadar mazlum ve mağdur varsa borç-

luyuz, hepsine yardım eli uzatmakla so-

rumluyuz. Bir başka deyişle; ülkemizin, 
bölgemizin ve küremizin tüm mazlum 
ve mağdurları HAK-İŞ’ten alacaklı. Dola-

yısıyla bu anlayışla, dünyanın neresinde 

olursa olsun dersinin rengi, konuştuğu 
dil, yaşadığı coğrafya, inancı, aidiyeti 
ne olursa olsun insan olma paydasın-

da, insanlığın sorunlarına çözüm bulma 
noktasında HAK-İŞ, bütün sorumlulukları 
her zaman üstlenmiştir, bundan da her 
zaman mutluyuz.”

“KONUT KAPICILARININ DA 
SENDİKASI OLARAK YARPACIK’TA 
OLMAK GURUR VERİYOR”

Arslan, HAK-İŞ olarak; Somali’den Ye-

men’e, Arakan’dan Filistin’e, Suriye’den 
Irak’a, Libya’dan Bosna’ya kadar dünya-

nın değişik coğrafyalarındaki tüm ada-

letsizliklerin ve zulümlerin karşısında 
durduklarını vurguladı. Yapracık Toki Ko-

nutları’nda gerçekleştirilen yardımla bir 

katkı daha sağlandığı için Ankara 2 No’lu 
Şubemize teşekkür eden Arslan, Yapra-

cık’ın HİZMET-İŞ için önemini; “Yapracık, 
bizim için başka bir anlam ifade ediyor. 
Herkesin aşağıladığı, çoğu zaman dışla-

dığı konut kapıcılarının sendikası olarak 
burada olmak ayrı bir gurur veriyor. On-

larla verdiğimiz toplu sözleşme mücade-

lemizde haklarının alınması konusunda 
ortaya koydukları çabalardan dolayı on-

lara teşekkür ediyorum. Yapracık’ta sen-

dikamızla beraber pek çok etapta konut 
kapıcılarının örgütlenmesine, toplu söz-

leşme yapmalarına ve onların da insan-

ca yaşayabilecekleri asgari ihtiyaçlarının 
karşılandığı bir ücret imkânına kavuştur-
maya çalışıyoruz. İnşallah buradaki diğer 
bloklarda da örgütleneceğiz ve Yapracık 

HİZMET-İŞ’TEN İDLİB’E YARDIM ELİ

Genel Başkanımız Mahmut Arslan, İdlib’e ulaştırılmak üzere Ankara 2 No’lu Şubemiz 
tarafından hazırlanan yardım tırını yolcu etti.
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Konutları, HAK-İŞ Konfederasyonumuz 
ve HİZMET-İŞ Sendikamız için önemli bir 
kale hâline gelecek. İşten atılan arkadaş-

larımızın işe dönmesi için verdiğimiz mü-

cadele de onların bu mücadeleye verdik-

leri destek de ortada. Hepsinden Allah 
razı olsun ve hepsinin yardımcısı olsun” 
cümleleriyle ifade etti.

“TÜRKİYE OLARAK KİMİN 
YARDIMA İHTİYACI VARSA 
YANINDAYIZ”

Topraklarımızda özgür bir şekilde ya-

şamanın büyük bir nimet olduğunu 
söyleyen Genel Başkanımız Arslan, “Bu 

toprakların ebediyen bağımsız bir cum-

huriyet olarak kalması sadece bizim için 
değil bölgemiz ve tüm dünya adına bü-

yük anlam ifade ediyor. Türkiye olarak 
bölgemizde ve dünyada kimin yardıma 
ihtiyacı varsa yanındayız. Bu coğrafyada 
olmak bu sorumluluğu getiriyor” şeklin-

de konuştu.

ARSLAN: “İHH GİBİ YARDIM 
ÖRGÜTLERİNİN ARACILIĞIYLA 
SAVAŞ BÖLGELERİNE 
GİREBİLİYORUZ”

Genel Başkanımız Arslan, dünyada, Bir-
leşmiş Milletler tarafından da akredite 

edilmiş tek Türk yardım kuruluşu olan 
İHH’yla beraber dünyanın birçok bölge-

sinde ortak çalışmalar gerçekleştirdik-

lerini belirtti. Arslan; “Suriye gibi savaş 
bölgelerine ne yazık ki herkes rahatça 
giremiyor. Ancak İHH gibi kısıtlı sayıdaki 
yardım örgütlerinin aracılığıyla o toprak-

lara girebiliyoruz. Dolayısıyla bu yardım-

ların sağlıklı bir şekilde ulaştırılması için 
bu tür kuruluşlara ihtiyacımız var. İdlib; 
hâlâ çatışmaların sürdüğü, milyonlarca 
insanın daracık bir bölgeye sıkıştırıldığı, 
Türkiye sınırına 30-40 kilometre mesafe-

de olan ve insanların kendi topraklarında 
esaret altında yaşadığı hassas bir bölge” 
dedi.

Programda Ankara 2 No’lu Şube Baş-

kanımız Recep Dere, İHH Ankara Şube 
Başkanı Hacı Bayram Şahin ve Yapracık 
1. Etap TOKİ Site Yönetim Kurulu Başkanı 
Yaşar Kocaoğlu da birer konuşma ger-
çekleştirdi. Tırın yolcu edilmesinin ardın-

dan günün anısına 10 Adet fidan dikimi 
gerçekleştirildi. Genel Başkanımız Arslan 
daha sonra Yapracık 1. Etap TOKİ Site 
Yönetimini ziyaret ederek, üyelerimizin 
durumlarına ilişkin bilgiler aldı.

Arslan, Yapracık 1. Etap TOKİ Site çocuk-

larıyla da bir araya gelerek, çocuklarla 
top oynadı.



26

HABERLER

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Ba-

kanlığı tarafından hazırlanan ‘iş-

kollarındaki işçi sayıları ve sen-

dikaların üye sayılarına ilişkin 
2022 Temmuz ayı istatistikleri’ 
açıklandı.
2017 yılında açıklanan istatistik-

lerden bu yana ‘Türkiye’nin En 
Büyük İşçi Sendikası’ konumu-

nu devam ettiren HAK-İŞ/HİZ-

MET-İŞ, 5 yıldır zirvedekini yerini 
koruyor.

TÜRKİYE’NİN VE 
İŞKOLUNUN EN BÜYÜK 
SENDİKASIYIZ

Açıklanan istatistiklere göre, 
HİZMET-İŞ Sendikamızın üye sa-

yısı bir önceki istatistiklere göre 
8 bin 969 kişi daha artarak 252 
bin 612 oldu.
Genel İşler İşkolunda çalışan 
toplam 931 bin 354 işçinin yüz-

de 27.13’ünü temsil eden HİZ-

MET-İŞ Sendikamız, HAK-İŞ’in, 
Genel İşler İşkolu’nun ve ülkemi-
zin en büyük işçi sendikası konu-

munu devam ettirdi.

HAK-İŞ, 764 BİN 628 
ÜYEYE ULAŞTI

Konfederasyonumuz HAK-İŞ ise 
işçilerin güvenini kazanmaya de-

vam ederek istikrarlı büyüme-

sini sürdürüyor. HAK-İŞ Konfe-

derasyonumuzun üye sayısı bir 
önceki döneme göre 35 bin 252 
artarak 764 bin 628 oldu.

SENDİKAMIZA GÜVENEN 
TÜM EMEKÇİLERE 
ŞÜKRANLARIMIZI 
SUNUYORUZ

Hak ve emek mücadelesinde 44 
yıldır sendikamıza gönül veren, 
güvenen, bizimle birlikte yürü-

yen tüm emekçilere şükranla-

rımızı sunuyoruz. Uzun yıllardır 
başarımızı sekteye uğratmadan 
destek olan, HAK-İŞ ve HİZ-

MET-İŞ’in onurlu ve ilkeli müca-

delesini omuzlayan teşkilatımıza 
ve tüm üyelerimize can-ı gönül-
den teşekkür ediyoruz.

İŞKOLUMUZDAKİ TÜM 
EMEKÇİLERİ HİZMET-
İŞ’E ÜYE OLMAYA DAVET 
EDİYORUZ

HİZMET-İŞ Sendikası olarak bir-
likte elde ettiğimiz her başarıyı 
yeni hedeflerimize ulaşmak için 
bir başlangıç noktası olarak gö-

rüyoruz. HAK-İŞ’in kuruluş ilke-

lerinden aldığımız güçle daha 
büyük ve daha güçlü bir müca-

dele için işkolumuzdaki bütün 
emekçileri HİZMET-İŞ çatısı al-
tında örgütlenmeye davet edi-
yoruz.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından hazırlanan 
‘işkollarındaki işçi sayıları ve sendikaların üye sayılarına ilişkin  

2022 Temmuz ayı istatistikleri’ açıklandı.
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ARSLAN: “BİZİMLE YOL YÜRÜYEN BÜTÜN 
EMEKÇİLERE TEŞEKKÜR EDİYORUZ”

HAK-İŞ ve HİZMET-İŞ Genel Başkanı 
Mahmut Arslan, 2022 yılı ikinci dönemi 
sendikal istatistiklere ilişkin olarak yap-

tığı değerlendirmede, HAK-İŞ Konfede-

rasyonu’nun işçilerin takdirini kazan-

maya devam ederek bütün zorluklara 
rağmen istikrarlı büyümesini sürdür-
düğünü söyledi. Arslan, “Bize inanan, 
güvenen, bizimle yol yürüyen, HAK-İŞ 
davasına gönül veren emekçi kardeş-

lerimize teşekkür ediyoruz. Daha güç-

lü bir Türkiye ve daha güçlü bir HAK-İŞ 
için sendikasız bütün işçileri HAK-İŞ 
çatısı altındaki sendikalarımızda örgüt-
lenmeye davet ediyoruz” dedi. Genel 
Başkanımız Mahmut Arslan, 2022 yılı 
ikinci dönemi sendikal istatistiklere 
ilişkin olarak yaptığı açıklamada şun-

ları kaydetti: “HAK-İŞ Konfederasyonu 
olarak, yürüdüğümüz kutlu yolda bize 
inanan, güvenen, bizimle yol yürüyen, 
HAK-İŞ davasına gönül veren emekçi 
kardeşlerimize teşekkür ediyoruz. Bü-

tün zorluklara rağmen, bu başarılara 
ulaşmamızda emeği geçen, HAK-İŞ’in 
onurlu ve ilkeli mücadelesini omuz-

layan tüm HAK-İŞ teşkilatına, HAK-İŞ 

mensuplarına gönülden teşekkür edi-
yoruz. Daha güçlü bir Türkiye ve daha 
güçlü bir HAK-İŞ için sendikasız bütün 
işçileri HAK-İŞ çatısı altındaki sendikala-

rımızda örgütlenmeye davet ediyoruz
HAK-İŞ olarak, daha güçlü bir Türkiye 
ve daha güçlü bir HAK-İŞ için büyük bir 
azim ve kararlılıkla çalışıyoruz. Çünkü 
biz HAK-İŞ’in büyümesinin Türkiye’nin 
büyümesi anlamına geldiğini biliyoruz. 
Elde ettiğimiz bu başarıyı yeni hedefler 
için bir başlangıç noktası olarak görü-

yoruz. Açıklanan istatistikler, toplam 
15 milyon 987 bin 428 işçinin sadece 
yüzde 14.26’sına denk gelen 2 milyon 
280 bin 285’inin sendikalara üye ol-
duğunu göstermektedir. Bu tablo bize 
daha büyük sorumluluklar yüklemek-

te, yapacak çok işimiz olduğunu gös-

termektedir. HAK-İŞ olarak, sendikasız 
bütün çalışanları HAK-İŞ çatısı altındaki 
sendikalarımızda örgütlenmeye davet 
ediyoruz.

İSTİKRARLI BÜYÜMEMİZİ 
SÜRDÜRÜYORUZ

Konfederasyonumuz HAK-İŞ’in 20 sen-

dikamız ile toplam üye sayısı 762 bin 
439 oldu. Bir önceki döneme göre üye 

sayısını 35 bin 252 artıran Konfederas-

yonumuz HAK-İŞ’in üye sayısı, KKTC’de 
bulunan Kıbrıs Kamu-Sen Sendikamızın 
2 Bin 189 olan üye sayısı da eklendiğin-

de, 764 bin 628’e yükseldi. Çalışanların 
güvenini kazanmaya ve bütün zorlukla-

ra karşın istikrarlı bir şekilde büyümeye 
devam eden Konfederasyonumuz HAK-
İŞ, Türkiye’nin en büyük konfederas-

yonlarından birisi olmayı sürdürüyor.
HAK-İŞ olarak büyük uğraşılarımız ve 
taleplerimiz üzerine istatistiklerin so-

nunda yer verilmeye başlanan Konfe-

derasyonların toplam üye sayılarının, 
2022 yılı ikinci dönemi sendikal istatis-

tiklerinden ilk defa bu dönem çıkartıl-
mış olmasını şaşırtıcı bulduk.
HAK-İŞ ve üye sendikaları bütün olum-

suzluklara karşın büyüklüğünden ve 
gücünden hiçbir şey kaybetmeden 
mücadelesine devam etmektedir. Kon-

federasyonumuz, 21 üye sendikası ile 
birlikte örgütlenmeyi büyümeyi ve 
güçlenmeyi sürdürecektir.
HAK-İŞ’e inanan, güvenen ve bu yolda 
bizimle beraber yürüyen bütün emekçi 
kardeşlerimize gönülden teşekkür edi-
yoruz. Elde ettiğimiz bu başarıyı yeni 
hedeflerimize ulaşmak için bir başlan-

gıç noktası olarak görüyor, bütün çalı-
şanları sendikalarımızda örgütlenmeye 
davet ediyoruz. Bu başarılara ulaşma-

mızda emeği geçen, HAK-İŞ’in onurlu 
ve ilkeli mücadelesini omuzlayan tüm 
HAK-İŞ teşkilatına, HAK-İŞ mensupları-
na gönülden teşekkür ediyoruz. Daha 
büyük ve daha güçlü Türkiye ve HAK-İŞ 
için çalışmaya, sendikasız bütün işçileri 
HAK-İŞ çatısı altında örgütlenmeye da-

vet ediyoruz.”

HAK-İŞ ve HİZMET-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, 2022 yılı ikinci dönemi sendikal 
istatistiklere ilişkin olarak yaptığı değerlendirmede, HAK-İŞ Konfederasyonu’nun işçilerin 

takdirini kazanmaya devam ederek bütün zorluklara rağmen istikrarlı  
büyümesini sürdürdüğünü söyledi.
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“ASGARİ ÜCRETTEKİ ARTIŞI OLUMLU BULUYOR, 
BÜTÜN ÜCRETLERE YANSITILMASINI İSTİYORUZ”

HAK-İŞ ve HİZMET-İŞ Genel Başkanı 
Mahmut Arslan, Cumhurbaşkanımız 
Recep Tayyip Erdoğan tarafından Ha-

ziran'da açıklanan yeni asgari ücreti 
olumlu bulduklarını belirtirken, söz 
konusu artışın bütün ücretlere de yan-

sıtılması talebini yineledi. Arslan, “Bu 
kapsamda, asgari ücrete ilişkin köklü 
bir değişiklik yapılarak, bütün çalışanla-

rı hayat pahalılığına karşı koruyacak ve 
toplu sözleşme düzenini bozmayacak, 
çalışanların aileleri ile beraber insanca 
yaşayabilmesine imkân tanıyacak bir 
düzenlemenin gerekliliğine inanıyoruz” 
dedi. Genel Başkanımız Mahmut Ars-

lan, yaptığı yazılı açıklamada şu görüş-

lere yer verdi:

“2022 Yılının Temmuz ayından itibaren 
geçerli olacak olan asgari ücret, Sayın 
Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Er-
doğan tarafından açıklandı. Buna göre 
net asgari ücret 5.500 lira, brüt asgari 
ücret ise 6.471 lira oldu. Böylece, as-

gari ücrete, yüzde 30 oranında zam 
yapıldı. 2022 yılında asgari ücretteki 
kümülatif artış ise yüzde 94,6 olmuştur. 
Kamuoyundaki beklentileri tam olarak 

karşılamamakla beraber, asgari ücret-
te önemli bir artış sağlanmıştır. Ayrıca, 
çalıştırılan her asgari ücretli işçi başına 
işverenlere 100 lira destek verilmesi ko-

misyon tarafından kararlaştırıldı.

Öncelikle, 2022 yılı Ocak ayından itiba-

ren geçerli olan asgari ücrete, yüzde 50 
oranında bir artışın yapılmasını ve tüm 
ücret geliri elde eden kişiler için asgari 
ücrete tekabül eden kısmın vergiden 
muaf olmasını son derece önemli bir 
gelişme olarak gördüğümüzü ve bu mu-

afiyetin devam edecek olmasını olumlu 
bulduğumuzu belirtmek isteriz. Bu sü-

reçte Cumhurbaşkanımız Sayın Recep 
Tayyip Erdoğan’a ve Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanımız Sayın Prof. Dr. Ve-

dat Bilgin’e teşekkürlerimizi iletiyoruz.
Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip 
Erdoğan’ın, asgari ücrete yapılacak esas 
zammın Aralık ayında kararlaştırılacağı, 
bunun bir ara zam olduğuna yönelik 
ifadelerini, çalışanların enflasyona karşı 
mağdur edilmeyeceğinin bir garantisi 
olarak görüyoruz.
HAK-İŞ olarak, asgari ücrette yapılan 
yüzde 30’luk zammı son derece önemli 

buluyor ve memnuniyetle karşılıyoruz. 
Bununla birlikte tüm çalışanların üc-

retlerinde artış yapılmasına yönelik bir 
düzenlemenin de hayata geçirilmesini 
bekliyoruz. Sadece asgari ücrete iliş-

kin yapılacak bir düzenlemenin toplu 
sözleşme sistemimizi zedeleyeceği ve 
ülkemizdeki neredeyse bütün çalışanla-

rın asgari ücretli olduğu bir ülke haline 
getireceği endişesini taşıyoruz. 
Özel sektörde örgütlü işyerlerinde ça-

lışan işçiler ile üniversiteler ve beledi-
yelerde çalışan kamu işçilerinin ücret-
lerinde de aynı oranda iyileştirmeler 
yapılmasını talep ediyoruz. HAK-İŞ ola-

rak, belirlenmiş olan yeni asgari ücret 
üzerindeki vergi yüklerinin azaltılması 
ile bu rakamın daha da iyileştirilmesinin 
mümkün olacağının altını bir kez daha 
çiziyoruz. HAK-İŞ olarak, ülkemizin eko-

nomik süreçleri göz önüne alındığında 
bütün ücret geliri elde edenler için bir 
yıl boyunca gelir vergisi oranının yüzde 
10 oranı ile sabitlenmesi talebimizi bir 
kez daha yineliyoruz. 
Bu kapsamda, asgari ücrete ilişkin köklü 
bir değişiklik yapılarak, bütün çalışanla-

rı hayat pahalılığına karşı koruyacak ve 
toplu sözleşme düzenini bozmayacak, 
çalışanların aileleri ile beraber insanca 
yaşayabilmesine imkân tanıyacak bir 
düzenlemenin gerekliliğine inanıyoruz. 
Emekli aylıklarının alt sınırı, asgari ücret 
tutarına yükseltilmelidir. Asgari Ücret 
Tespit Komisyonu’nun antidemokratik 
yapısının değiştirilmesi, katılımcı bir an-

layışla yeniden belirlenmesi talebimizi 
yineliyoruz. Açıklanan asgari ücretin 
tüm emekçilere, ülkemize hayırlı olma-

sını temenni ediyoruz.”

HAK-İŞ ve HİZMET-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, Cumhurbaşkanımız  
Recep Tayyip Erdoğan tarafından Haziran'da açıklanan yeni asgari ücreti olumlu bulduklarını 

belirtirken, söz konusu artışın bütün ücretlere de yansıtılması talebini yineledi.
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GENELKURMAY BAŞKANI'NDAN ARSLAN’A  
TEŞEKKÜR MESAJI

Genelkurmay Başkanı Yaşar Güler, Genel Başkanımız Mahmut Arslan’ın Pençe-Kilit 
Operasyon Bölgesinde şehit olan askerlerimize ilişkin taziye mesajına yanıt verdi.  

Genel Kurmay Başkanı Güler, mesajında şunları kaydetti:

“Sayın Genel Başkanım,

Pençe-Kilit Harekâtı’nda canlarını seve seve feda eden aziz şehitlerimiz için göndermiş 
olduğunuz taziye dileklerinizi içeren mektubunuzu almış bulunmaktayım.

Türk Silahlı Kuvvetleri; sizlerin sevgi ve güveninden aldığı güçle, bugüne kadar olduğu gibi 
bundan sonra da her karışı aziz şehit ve kahraman gazilerimizin kanlarıyla bayraklaştırılmış 

kutsal vatan topraklarının bekâsı ile Asil Milletimizin huzur ve güvenliğini sağlamak 
maksadıyla, “Ölürsek Şehit, Kalırsak Gazi” anlayışı çerçevesinde “Görevin Başında, Milletinin 

Emrinde” olmaya devam edecektir. Bu vesileyle, Türk Silahlı Kuvvetleri olarak acımızı 
paylaşmanız nedeniyle şükranlarımı sunar, sağlık, mutluluk ve başarılar dilerim.”

Arslan: "Onurlu Mücadelenizi Destekliyoruz"

Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 25 Mayıs 2022 tarihinde Genelkurmay Başkanı 
Yaşar Güler’e gönderdiği taziye mesajında şunları kaydetmişti:

“Pençe-Kilit Operasyon Bölgesinde hain teröristlerle çıkan çatışmada kahraman vatan 
evlatlarımızın şehit olduğunu büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. 

Hain teröristlere karşı verilen onurlu mücadelede şehit düşen evlatlarımızın acısını 
yüreğimizde hissediyor, sizlerin ve ailelerinin acılarını paylaşıyoruz. HAK-İŞ olarak, 

ülkemizin ve milletimizin huzuru, devletimizin bütünlüğü için hain teröre karşı verdiğiniz 
onurlu mücadeleyi destekliyor ve şükranlarımızı sunuyoruz. 

Türkiye devleti, milleti ve kurumlarıyla bir bütün halinde terörle mücadele için tek yürektir. 
Büyük ve güçlü bir devlet olan Türkiye’nin bu saldırıları gerçekleştiren hainlere gereken 

cevabı misliyle verdiğini de yapılan son açıklamalardan görüyoruz. 
HAK-İŞ olarak, terörle mücadelenin ve başlatılan operasyonların  

başarıyla sonuçlanmasını diliyoruz. 
HAK-İŞ Konfederasyonu olarak, şehitlerimize yüce Allah’tan rahmet, yakınlarına, aziz 

milletimize ve zat-ı alinizin nezdinde Milli Savunma Bakanlığı mensuplarına baş sağlığı 
diliyoruz. Milletimizin başı sağ olsun. Allah, operasyona katılan  

evlatlarımızın yardımcısı olsun.”



Toplu iş sözleşmesi maddelerini 
tam olarak uygulamayarak üye-

lerimizi sefalet ücretine mahkum 
eden Kahramanmaraş Büyükşe-

hir Belediyesi Yönetimini protesto 
ettik. Kahramanmaraş Milli İrade 
Meydanı’nda üyelerimizin yoğun 
katılımlarıyla gerçekleştirilen basın 
açıklamasına; Genel Başkan Yar-
dımcımız Halil Özdemir, Kahraman-

maraş Şube Başkanımız Mehmet 
Akif Dağ, Kayseri Şube Başkanı-
mız Serhat Çelik, Şanlıurfa 1 No’lu 
Şube Başkanımız Seydi Eyyüpoğlu, 
Şanlıurfa 2 No’lu Şube Başkanımız 
Bozan İzol, Adıyaman Şube Baş-

kanımız Hasan Kılınç, Adana Şube 

Başkanımız Abdurrahman Yücel, 
Gaziantep 2 No’lu Şube Başkanımız 
Ahmet Hoşaf, Öz İnşaat-İş Genel 
Başkanı Zekeriya Koca, Kahraman-

maraş ve çevre illerden gelen Şube 
Başkan Yardımcılarımız ve basın 
mensupları katıldı.
“SÖZLEŞME HAKKIMIZ, SÖKE 
SÖKE ALIRIZ”

Basın açıklaması hep bir ağızdan 
‘Sözleşme hakkımız söke söke alı-
rız’, ‘Direne direne kanacağız’ ‘İş-

çi-Sendika omuz omuza’ ve ‘HAK-İŞ 
nerede biz ordayız!” sloganlarının 
atılmasıyla başladı.
Sendikamızın Kahramanmaraş’ta 
40 yıldır örgütlü olduğunu söy-

leyen Genel Başkan Yardımcımız 
Halil Özdemir, “Kahramanmaraş’ta 
iyi -kötü günlerimiz olmuştur. Her 
şeye rağmen tüm sorunlarımızı 
masada çözmeyi başardık. Ancak 
Kahramanmaraş’ta 2019 yerel se-

çimlerinden sonra işçilerimiz için 
maalesef anlaşma sağlayamadık. 
Defalarca görüşmemize rağmen 
Kahramanmaraş Büyükşehir Bele-

diyesi çalışan işçileri yok saydı. Son 
yaptığımız toplu iş sözleşmesinin 
ilk yılında haklarımızı tam olarak 
vermedi. Toplu iş sözleşmemi-
zin ikinci yılında ise asgari ücretin 
üzerine enflasyon farkı artı 2 puan 
vermesi gerekirken bunu da işçile-

Toplu iş sözleşmesi maddelerini tam olarak uygulamayarak üyelerimizi 
sefalet ücretine mahkum eden Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi 

Yönetimini protesto ettik.

ÜYELERİMİZİ SEFALET ÜCRETİNE MAHKUM EDEN 

KAHRAMANMARAŞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 
YÖNETİMİNİ PROTESTO ETTİK



rimize vermedi. Kahramanmaraş’ı 
güzelleştiren emekçileri yok say-

mayın, dedik ama maalesef dinle-

temedik” dedi.
“İNSANLARIN EMEĞİ İLE 
OYNAMAYIN, İŞÇİLERİ YOK 
SAYMAYIN”

Sadece imzaladığımız toplu iş söz-

leşmesine uyulmasını istiyoruz 
diyen Özdemir; “Türkiye’nin her 
yerinde nasıl emekçiler enflasyo-

na karşı korunuyorsa, Kahraman-

maraş emekçilerinin de haklarının 
korunmasını istiyoruz. Cumhurbaş-

kanımız Recep Tayyip Erdoğan her 
zaman işçileri ve çalışanları enflas-

yona ezdirmeyeceğini ifade ediyor. 
Cumhurbaşkanımızın bu tutumuna 
rağmen Kahramanmaraş’ta bırakın 
enflasyon farklarını, toplu iş sözleş-

mesinden doğan haklarımızı alamı-
yoruz. Bırakın park yapmayı, bıra-

kın bina yapmayı gönül yapın gö-

nül. Biz sadece hakkımızın verilme-

sini istiyoruz. Emeğimizin karşılığını 

istiyoruz. Emek kutsaldır, insanların 
emeği ile oynamayın, işçileri yok 
saymayın. Türkiye’nin şartları bel-
lidir; bu gördüğünüz kahraman 
işçiler 15 Temmuz’da destanlar 
yazmıştır. Bu işçilerin içinde şehit 
çocukları var, gazi çocukları var. Bu 
kahraman işçilere zulmetmeyin. 
45 derece sıcaklıkta yollara asfalt 
döken, kanalları temizleyen, karda 
kışta sabahlara kadar çalışanların 
hakları verilmiyor. Biz kavga iste-

miyoruz, huzursuzluk istemiyoruz. 
Türkiye’deki diğer belediyeler nasıl 
sözleşmeye uymuşsa Kahraman-

maraş’ta da uyulmasını istiyoruz” 
şeklinde konuştu.
“BİZİ YOK SAYARSANIZ BİZ DE 
SİZİ YOK SAYARIZ”

Toplu iş sözleşmesinden doğan 
haklarımızın verilmesi için Çalışma 
ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’ndan 
müfettiş istedik, girişimlerimiz iş-

çilerimizin lehine sonuçlanmasına 
rağmen maalesef başkanımız hala 

haklarımızı ödemiyor”, şeklinde 
konuşan Genel Başkan Yardımcımız 
Özdemir, “Buradan Kahramanma-

raş Belediye Başkanımıza sesleni-
yoruz: siz bizi yok sayarsanız bizde 
sizleri yok sayarız. Belediyemizin 
maddi sıkıntısı varsa bedavaya da 
çalışırız ancak belediyelerimize 
devletimiz tarafından tüm imkanlar 
verilirken gariban işçinin ekmeğine 
göz dikerseniz, bunun mücadele-

sini sonuna kadar veririz. Kıymetli 
Belediye Başkanımız bizim sesimizi 
duyunuz. İşçilerinizi mağdur etme-

yin” dedi. Üyelerimizin başını hiçbir 
zaman eğdirmedik diyen Özdemir, 
fitne fesatla birlik ve beraberliği-
mize kast edenlere fırsat vermeye-

ceklerini söyledi.
Genel Başkan Yardımcımız Halil Öz-

demir’in açıklamaları sonrası alan-

da ki emekçiler sloganlar atarak 
ve halay çekerek Kahramanmaraş 
Büyükşehir Belediyesi yönetimini 
protesto etti.
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ARSLAN, İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİLERİYLE 
BİR ARAYA GELDİ

Genel Başkanımız Mahmut Arslan, İs-

tanbul Üniversitesi Çalışma Ekonomisi 
ve Endüstri İlişkileri Bölümü öğrenci-
leriyle HİZMET-İŞ Genel Merkezimizde 
bir araya geldi.

Arslan, öğrencilere, Türkiye’de sendikal 
mücadele ve bu mücadelede HAK-İŞ ve 
HİZMET-İŞ’in yerini anlattı.

ARSLAN: “KÜRESELLEŞMEYİ 
İNSANİLEŞTİRMEYE 
ÇALIŞIYORUZ”

HİZMET-İŞ’in 250 bine yakın üye sayı-
sıyla Türkiye’nin ve HAK-İŞ’in en büyük 
işçi sendikası olduğunu belirten Genel 
Başkanımız Mahmut Arslan; “HAK-İŞ 
46, sendikamız 44 yaşında. Yarım yüz-

yıla yaklaşan bir tarihimiz var. HAK-İŞ’i 

diğerlerinden farklı kılan, 20. yüzyılın 
fırsatları ve zorluklarının farkında olan 
bir örgüt olmasıdır” dedi.

Dünyanın küreselleşmesi ve dijital dö-

nüşümü ile birlikte hızlı bir değişim 
sürecinin yaşandığına işaret eden Ars-

lan, HAK-İŞ ve HİZMET-İŞ’in dünyadaki 
değişim süreçlerine direnç gösteren 
bir örgüt olmadığını, aksine, küresel-
leşmeyi insanileştirmeye çalışan emek 
örgütü olduğunu söyledi

“ADALET, HAK VE ÖZGÜRLÜĞÜN 
ÖNDE OLDUĞU YENİ BİR DÜNYA 
İNŞA ETMEK İSTİYORUZ”

Neoliberalizme karşı yeni bir dünyanın 
ihtiyaç olduğunu vurgulayan Arslan; 
“Bugün bize dayatılan dünyanın bizi 
temsil etmediğine inanıyoruz. Adalet-
sizliklerin, eşitsizliklerin, sömürünün 
ve insan hakları ihlallerinin olduğu bir 
dünya bizim dünyamız olamaz. Onun 
için adaletin, hakların ve özgürlüklerin 

Genel Başkanımız Mahmut Arslan, İstanbul Üniversitesi 
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü öğrencileriyle  

HİZMET-İŞ Genel Merkezimizde bir araya geldi.
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önde olduğu yeni bir dünya inşa etmek 
istiyoruz. Bunu da erdemli bir sendikal 
inşa ile başarabiliriz” diye konuştu.

“TÜM İNSANLARI KUŞATACAK 
BİR SENDİKAL ANLAYIŞI TEMSİL 
EDİYORUZ”

Erdemli sendikacılığı HAK-İŞ’in “Ülke-

mizin, bölgemizin ve küremizin bütün 
mağdur ve mazlumlarının bizden ala-

cağı var” kararından yola çıkarak inşa 
edeceklerini ifade eden Arslan, şunları 
kaydetti: “Biz, bir yönümüzle ülkemizin 
yerli ve milli konfederasyonuyuz, bir yö-

nümüzle de evrensel bir sendikal anla-

yışı temsil ediyoruz. Bin yıldır bu coğraf-
yayı bize vatan yapan değerleri, bizden 
önce yaşamış medeniyetlerin müktese-

batını da içine alan tarihî Anadolu coğ-

rafyasında, yerli ve milli sendikal yapıyı 
modern kavramları da içine katarak 
oluşturmaya çalışıyoruz. 20. yüzyılın ça-

tışmacı, birbirini yenmek üzerine oluş-

turulmuş sendikal süreçlerini bir tarafa 
koyup, yenidünya düzeninin, küresel-
leşmenin ve dijitalleşmenin getirdikle-

rine karşı kendimizi yeniden oluşturma-

mız gerekiyor. Soğuk Savaş Dönemi’nin 
ve klasik sendikal hareketin önümüze 
koyduğu bir kısım yaşanmış gerçekler 
var, artık bunlar 21. yüzyıla cevap ve-

remiyor. İdeolojik türküler söyleyerek, 
sloganlar atarak, meydanlardan itiraz 
ederek sorunlar çözülemez. İşçilerin 
çalışma biçimleri ve iş yeri kavramları 
artık değişti. Biz, işçi-işveren ilişkilerini 
çatışma üzerine değil, uzlaşma üzerine 
inşa etmek istiyoruz”

“ÜNİVERSİTELERLE SENDİKAL 
İLİŞKİYİ SÜRDÜRÜLEBİLİR 
KILMAK İSTİYORUZ”

HAK-İŞ ve HİZMET-İŞ’in üniversitelerle 

olan ilişkilerini daha sürdürülebilir hâle 
getirmeyi amaçladıklarını, öğrencile-

re konfederasyonumuz ve sendikamız 
bünyesinde staj imkânı sunduklarını 
kaydeden Arslan; “HAK-İŞ olarak üni-
versitelerle sendikal ilişkiyi sürdürüle-

bilir hâle getirmeyi istiyoruz. Akademik 
dünya ile işçilerin bir araya gelmesi 
gerekiyor. Biz, üniversitelerle işçi hare-

ketinin iş birliğini savunuyoruz ve bunu 
daha ileriye taşımamız gerektiğini dü-

şünüyoruz. Konfederasyonumuzun her 
biriminde bir tane stajyer arkadaşımız 
sendikal hareketi sahada görme ve ya-

kından tanıma imkânına sahip oluyor. 
Bunu HİZMET-İŞ Sendikamızda da ger-
çekleştireceğiz” şeklinde konuştu.

“HAK-İŞ, ÇALIŞMA 
EKONOMİSİ’NDE ÖĞRENİM 
GÖREN GENÇLER İÇİN BÜYÜK 
FIRSAT”

Çalışma Ekonomisi öğrencilerinin HAK-
İŞ’te staj yapmalarının onlar için büyük 
avantaj oluşturduğunu ifade eden Ars-

lan, şöyle konuştu: “Küreselleşmenin, 
dijitalleşmenin, Soğuk Savaş Döne-

mi’nden sonraki yenidünya düzeninin 
önümüze koyduğu fırsatları veya so-

runları çok doğru analiz edip buna göre 
çözümler üretmek zorundayız. HAK-İŞ, 

bunu yapmaya çalışıyor. Çalışma Eko-

nomisi’nde öğrenim gören gençlerin en 
büyük fırsatları da bu. Endüstriyel iliş-

kiler sistemimizi dışarıdakilere göre çok 
iyi tanıyorsunuz. O zaman bu sisteme 
ne katabiliriz? Bu sistemi nasıl geleceğe 
taşıyabiliriz? Bu da bize düşüyor. Onun 
için biz, gelecekte Türk endüstriyel iliş-

kilerini çağdaş, demokratik ve ulusla-

rarası gelişmiş ülkelerin ayarına taşıya-

bilme adına yapmamız gerekenleri ya-

pıyoruz. O yüzden uluslararası sendikal 
hareketin hem dilini hem ilkelerini hem 
de genel bakış açılarını temsil eden tek 
kuruluşuz. Bu tabi zor bir iş. Bu zorluğu 
aşmanın yolu dünyayı tanımaktan geçi-
yor.”

KESKİN: “SOSYAL SENDİKACILIĞI 
ÖN PLANA ÇEKMEYE 
ÇALIŞIYORUZ”

Sendikamızın eğitim konusunda diğer 
sendikalarla kıyaslanamayacak ölçü-

de önde olduğunu söyleyen Eğitim ve 
Sosyal İşlerden Sorumlu Genel Başkan 
Yardımcımız Mehmet Keskin, “Sendika-

mız sadece toplu sözleşmeleri yapan, 
toplu sözleşmeden sadece üyelerine 
maddi haklar kazanan yapıda değil. Biz, 
sendikacılığı farklı bir mecraya çekmeye 
çalışıyoruz. Diyaloglarla sosyal sendika-

cılığı ön plana çekmeye çalışıyoruz. Bu 
sendika Çanakkale kahramanı Seyit On-

başı’nın adına okul yaptırmaktan, Filis-

tin’de yetimhane yaptırmaya kadar her 
alanda hassas bir sendikadır. İnsanların 
sendikalara bakış açıları hiç de olumlu 
yönde değil. Biz, bunu ortadan kaldır-
maya çalışıyoruz” dedi.
Genel Başkanımız Mahmut Arslan’ın 
öğrencilerin sorularını cevaplaması-
nın ardından uzmanlarımız sendikamız 
hakkında öğrencileri bilgilendirdi.
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MAVİ MARMARA SALDIRISI'NIN 
12. YILINDA ADIYAMAN’DA KUDÜS PROGRAMI 

GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Mavi Marmara Saldırısının 12. Yılın-

da, HAK-İŞ Kudüs Komitesi tarafından 
“Kudüs İçin Ayaktayız Filistin İçin Bura-

dayız/Adıyaman” toplantısı gerçekleş-

tirildi. Gerçekleştirilen toplantıya; Ge-

nel Başkanımız Mahmut Arslan, Filistin 
Ankara Büyükelçisi Dr. Faed Mustafa, 
Kurucu Başkanımız ve HAK-İŞ Kudüs 
Komitesi Başkanı Hüseyin Tanrıverdi, 
HAK-İŞ Genel Sekreter Yardımcısı Er-
doğan Serdengeçti, Adıyaman Valisi 

Mahmut Çuhadar, Adıyaman Belediye 
Başkanı Dr. Süleyman Kılınç, AK Parti 
Adıyaman İl Başkanı Mehmet Dağte-

kin, AK Parti Adıyaman Kadın Kolları 
Başkanı Av. Serap Diler, Refah Partisi 
Eski Adıyaman Milletvekili Ahmet Do-

ğan, Adıyaman İl Müftüsü Mehmet 
Taşçı, Adıyaman Belediyesi Eski Başka-

nı Muhammed Necip Büyükaslan, Adı-
yaman Şube Başkanımız Hasan Kılınç, 
HAK-İŞ’e bağlı sendikaların başkan ve 
yöneticileri ile basın mensupları ka-

tıldı. Program şehitlerimiz için saygı 
duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunma-

sıyla başladı. İstiklal Marşı’nın ardın-

dan Kur’an tilaveti ve Kudüs Komitesi 
tarafından hazırlanan video gösterimi 
gerçekleştirildi.

“TÜM ŞEHİTLERİMİZİ 
RAHMETLE ANIYORUZ”

Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 
“Kudüs İçin Ayaktayız, Filistin İçin Bu-

radayız” temasıyla Manisa’da başlattı-

ğımız, Trabzon, Konya ve Hatay ile de-

vam ettirdiğimiz Kudüs programlarının 
bir yenisini Hizmet-İş Sendikamızın 
Adıyaman Şubesi eski Denetleme Ku-

rulu Üyesi ve Mavi Marmara Şehidimiz 
Fahri Yaldız anısına Adıyaman’da ger-
çekleştiriyoruz” diye konuştu. Arslan, 
“İnsani Yardım Vakfı (İHH) tarafından, 
31 Mayıs 2010 tarihinde Gazze’ye in-

sani yardım götürmek için yola çıkan 
Mavi Marmara gemisindeki masum 
insanlara yönelik siyonist İsrail asker-
lerince yapılan kanlı saldırının 12. yılı 
münasebetiyle HAK-İŞ/Hizmet-İŞ üye-

si Fahri Yaldız başta olmak üzere tüm 
Mavi Marmara şehitlerimizi saygıyla, 
rahmetle anıyoruz” dedi.

“FİLİSTİN GÖNÜLLÜSÜ 
YÜZLERCE İNSAN BİR ARADA”

Adıyaman’da Filistin gönüllüsü yüzler-
ce insanın bir salonda bir araya gelme-

sinden dolayı büyük bir mutluluk duy-

duklarını ifade eden Arslan, “Böyle bir 

Mavi Marmara Saldırısının 12. Yılında, HAK-İŞ Kudüs Komitesi tarafından “Kudüs İçin 
Ayaktayız Filistin İçin Buradayız/Adıyaman” toplantısı gerçekleştirildi.
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salonda, böylesine önemli bir toplantı 
için biraraya geldik. Bu salonu doldu-

ran Adıyamanlı kardeşlerimizin hepsi-
ne teşekkür etmek istiyorum” dedi.
“ŞEHİTLERİMİZİ DUALARLA  
ANDIK”

Arslan, toplantıya katılan tüm konukla-

rın Filistin konusunda çok değerli bilgi-
ler verdiğini hatırlatarak, “Bu toplantı-

nın önemini her bir dostumuz ayrı ayrı 
anlattı. Bütün konuşmaların sonunda 
hayırlı bir işi gerçekleştiriyoruz. Karde-

şimiz, yol arkadaşımız, dava arkadaşı-
mız Fahri Yaldız ve tüm Mavi Marmara 
şehitlerimizi andık. Onlar için Kur’an 
okuduk, mezarları başında andık, on-

ların hayatlarından bahsettik. Şehitle-

rimize hayır dualarımızı gönderdik, ga-

zilerimize teşekkür ettik” diye konuştu.

“BU TOPRAKLARA DÖNME 
VAKTİNİZ GELMEDİ Mİ?”

HAK-İŞ ve HİZMET-İŞ olarak Filistin me-

selesini her platformda dile getirdikle-

rini belirten Arslan, “Bu gecenin sonu-

na kadar bizimle birlikte programımızı 
sonuna kadar takip eden Adıyaman 
Valimize de teşekkür etmek istiyorum. 
HAK-İŞ olarak tüm dünyaya Filistin ve 
Kudüs davasını anlatmaya çalıştık. Ora-

da olup bitenleri dünya ile paylaşıyor, 
olup bitenleri anlatmaya gayret ediyo-

ruz. Gücümüz neye yetiyorsa bundan 
sonra da yapmaya devam edeceğiz. 
HAK-İŞ Konfederasyonumuz adına tüm 
katılımcılara teşekkür etmek istiyo-

rum” dedi.

 “FİLİSTİN HALKI 
YAPTIKLARINIZI UNUTMAYACAK”

Filistin Ankara Büyükelçisi Faed Mus-

tafa Filistin’de yaşanan drama dikkat 
çekerek, “Bu programda emeği geçen 
Genel Başkanımız Mahmut Arslan’dan 
başlamak üzere herkese teşekkür 
etmek istiyorum. Kendileri her prog-

ramlarında Filistin’e dikkat çekip, so-

runlarımıza ışık tutmak istiyorlar. Bu 
çalışmaları sürekli şekilde devam etti-

riyorlar, Kudüs ve Filistin davasını hep 
gündemde tutuyorlar. Türk vatandaş-

larımızın kalplerinde Filistin davasının 
canlı kalmasını sağlıyorlar ve bunda 
çok başarılı oluyorlar. Filistin halkından 
Türk halkına, Filistin halkından Cum-

hurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a 
ve Adıyaman’a selamlar getirdik” diye 
konuştu. 
Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, 
böylesine önemli bir programın Adıya-

man’da gerçekleştirilmesinden büyük 
bir onur duyduklarını ifade ederek, 
“Kudüs’e gönül vermiş çok kıymetli 
Adıyamanlılar sizleri ve tüm konukla-

rımızı saygı ve sevgi ile selamlıyorum. 
Bizler, Kudüs ve Filistin deyince yüreği 
titreyen bir milletiz. Filistin bizim ana 
yurdumuzdan ayrı değil, Kudüs İstan-

bul’dan farklı değil. Bizler böyle bildik 
ve bundan sonraki nesiller de böyle 
bilecek. 31 Mayıs 2010 tarihinde Mavi 
Marmara’da şehadet şerbetini içen 
tüm şehitlerimize Allah’tan rahmet di-
liyorum” şeklinde konuştu.

“BU PROGRAM BİZLER İÇİN BİR 
ONURDUR”

Adıyaman Belediye Başkanı Dr. Süley-

man Kılınç konuşmasında, “Ne yazık 
ki haklının güçlü olduğu bir dünyada 
yaşıyoruz. Mavi Marmara’da şehit olan 
tüm kardeşlerimize Allah rahmet ey-

lesin demek istiyorum. 12 yıl önce bu 
olay olduğunda Cumhurbaşkanımız üç 
tane şart koşmuştu. Özür dileyeceksi-
niz, ailelerine tazminat ödeyeceksiniz, 
Gazze ablukasını kaldıracaksınız de-

mişti. Biz böyle bir lidere sahibiz. Böyle 
yürekli bir Cumhurbaşkanımız var. Bu 
imkan değil, yürek işidir, iman işidir. 
Özellikle böyle bir organizasyonun ili-
mizde olmasından büyük bir onur duy-

dum, şeref duydum” diye konuştu.

TANRIVERDİ, SALDIRI SONRASI 
YAŞANANLARI ANLATTI

Kurucu Başkanımız ve HAK-İŞ Kudüs 
Komitesi Başkanı Hüseyin Tanrıverdi, 
Osmanlı İmparatorluğu’nun emper-
yalistler tarafından tarih sahnesinden 
silinmesinin ardından Ortadoğu’da 
ve İslam coğrafyalarında kan, gözyaşı, 
sömürü, iç karışıklık ve zulümler ek-

sik olmadığını vurgulayarak, “Mazlum 
ve mağdur Filistin Halkına, Gazze’ye 
insani yardım götüren gönüllülerden 
oluşan, İnsanlığın vicdanından süzülen 
yardım gemileri 31 Mayıs 2010 sabahı 
70 mil açıkta uluslararası sularda silah-

la, zorbalıkla engellendi” dedi.

Adıyaman Şube Başkanımız Hasan Kı-
lınç, “Programı Adıyaman’da yaptıkları 
için başta Konfederasyonumuz Ge-

nel Başkanı Mahmut Arslan’a, HAK-İŞ 
Kudüs Komitesi Başkanımız Hüseyin 
Tanrıverdi’ye ve tüm komite üyelerine 
teşekkür ediyorum. Mavi Marmara Şe-

hidimiz Fahri Yaldız başta olmak üzere, 
tüm hayatını kaybeden şehitlerimize 
de Allah’tan rahmet diliyoruz” dedi.
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GENEL BAŞKANIMIZ ARSLAN, MELİH EYMEN’E 
YARDIM KAMPANYASINA KATILDI

Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 10 Haziran 2022 tarihinde üyemiz Osman Ceylan’ın  

SMA Tip-2 teşhisi konan oğlu Melih Eymen Ceylan’a destek için sosyal medya platformu  

instagram üzerinden yapılan canlı yayına katıldı.

Genel Başkanımız Arslan, @melih_eymen_sma ve @hizmetissendika instagram hesaplarından ortaklaşa 

yapılan yayına katılarak hastalıkla mücadele eden küçük Melih Eymen ve ailesine  

Konfederasyonumuz HAK-İŞ ve Sendikamız HİZMET-İŞ’in desteklerini iletti.

Canlı yayında Türkiye’nin dört bir yanında bulunan, HAK-İŞ teşkilatı, Şube ve İl Başkanlarımız, Şube 

Başkan Yardımcılarımız, üyelerimiz ve personellerimiz yardım kampanyasına destekte  

bulunarak Melih Eymen’e umut oldu.
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GENEL BAŞKAN YARDIMCIMIZ ÖZDEMİR, MELİH EYMEN’E 
DESTEK İÇİN CANLI YAYINA KATILDI

Genel Başkan Yardımcımız Halil Özdemir, 

üyemiz Osman Ceylan’ın SMA Tip-2 teşhisi 

konan oğlu Melih Eymen Ceylan’a destek için 

sosyal medya platformu instagram üzerinden 

yapılan canlı yayına katıldı. Genel Başkan 

Yardımcımız Özdemir,  

@melih_eymen_sma ve @hizmetissendika 

instagram hesaplarından ortaklaşa yapılan 

yayına katılarak hastalıkla mücadele eden 

evladımıza ve ailesine Konfederasyonumuz 

HAK-İŞ ve Sendikamız HİZMET-İŞ’in 

desteklerini iletti.

“ÇOCUKLAR ÜLKEMİZİN GELECEĞİ VE YARINLARIDIR”

HAK-İŞ ve HİZMET-İŞ’in Melih Eymen’in sağlığına kavuşması için tam destek verdiğini belirten 

Özdemir, “SMA hastalığı ile mücadele eden yavrumuzun ve ailemizin hepimizin desteğine ihtiyacı 

var. Evladımızın tekrar sağlığına kavuşması için 8 ay gibi bir süre içeresinde 27 milyon TL toplanması 

gerekiyor. Büyük HAK-İŞ ve HİZMET-İŞ ailesini yavrumuza ve ailesine yardım etmeye davet ediyoruz. 

Çocuklar ülkemizin geleceği ve yarınlarıdır. Onları yaşatalım ki devletimiz yaşasın” ifadelerini kullandı.

Genel Başkanımız Mahmut Arslan’ın canlı yayına katılarak 
destek verdiği Melih Eymen’e ve ailesine Genel Merkez Kadın 
Komitemiz de destek verdi.
Sosyal Medya platformu ‘Facebook’ üzerinden yapılan canlı 
yayına katılan Genel Merkez Kadın Komite Başkanımız Ayhan, 
SMA Tip-2 hastalığıyla mücadele eden Melih Eymen’in tekrardan 
sağlığına kavuşması için herkesi destek vermeye davet etti.
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HAK-İŞ Konfederasyonu ve HİZMET-İŞ 
Sendikası olarak, 15 Temmuz Demok-

rasi ve Milli Birlik Günü’nün 6. yıl-
dönümünde hain darbe girişiminde 
vatanı uğruna canlarını feda eden Şe-

hitlerimiz Celalettin İbiş, Ali Karslı, Ah-

met Özsoy, Hakan Gülşen ve bütün 15 
Temmuz şehitlerimizi Ankara Karşıyaka 
Mezarlığı’nda bulunan 15 Temmuz Şe-

hitliği’nde dualarla andık.
15 Temmuz Şehitliği Karşıyaka Mezar-
lığı’nda, 15 Temmuz 2022 tarihinde 
gerçekleştirilen anma programa, Ge-

nel Başkanımız Mahmut Arslan, Genel 
Başkan Yardımcımız Celal Yıldız, HAK-İŞ 
Genel Başkan Yardımcısı Osman Yıldız, 
Öz Sağlık-İş Sendikası Genel Başkan 
Yardımcısı Remzi Karataş, HAK-İŞ Genel 
Sekreteri Eda Güner, HAK-İŞ Genel Sek-

reter Yardımcısı Erdoğan Serdengeçti, 
HAK-İŞ’e bağlı sendikaların Genel Baş-

kanları, Yönetim Kurulu üyeleri, il baş-

kanları, şube başkanları, genel merkez 
çalışanlarımız, Keçiören Eski Belediye 
Başkanı-Sakarya Büyükşehir Belediyesi 
Genel Sekreteri Mustafa Ak, şehit ai-
leleri, 15 Temmuz gazilerimiz ve basın 

mensupları katıldı. Genel Başkanımız 
Mahmut Arslan, HAK-İŞ Konfederasyo-

nu’nun 15 Temmuz Demokrasi ve Milli 
Birlik Günü’nün 6. yıldönümünde 15 
Temmuz bilincini diri tutmak, darbeci 
zihniyeti telin ederek milletimizin yaz-

dığı destanı gelecek nesillere aktarmak 
amacıyla bu yıl “Türkiye Aşkına” tema-

sıyla düzenlenen etkinliklerde tüm şe-

hit ve gazilerimizi rahmetle andıklarını 
belirtti.

“TÜRKİYE AŞKINA”

Anma etkinliği, Öz İnşaat-İş Sendikası 
Genel Başkanı Zekeriya Koca’nın ger-

çekleştirdiği Kur’an-ı Kerim tilaveti ve 
dualarla başladı.
Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 
düzenlenen anma programında yap-

tığı konuşmada HAK-İŞ Konfederasyo-

nu’nun 15 Temmuz Demokrasi ve Milli 
Birlik Günü’nün 6. yıldönümünde 15 
Temmuz bilincini diri tutmak, darbeci 
zihniyeti telin ederek milletimizin yaz-

dığı destanı gelecek nesillere aktarmak 
amacıyla bu yıl “Türkiye Aşkına” tema-

sıyla düzenlenen etkinliklerde tüm şe-

hit ve gazilerimizi rahmetle andıklarını 
belirtti.

“ÇANAKKALE ZAFERİ’Nİ 
YENİDEN YAŞADIK”

Arslan; “15 Temmuz gecesi 251 şehit, 
2 bin 390 gazi ve milyonlarca vatan ev-

ladı, tarihî bir direnişi birlikte başardık. 
Adeta Çanakkale Zaferi’ni yeniden ya-

şadık. Bu topraklar üzerinde emelleri 
olan hainlerin içerideki ve dışarıdaki 
bir kısım taşeronların marifetleriyle ül-
kemize yaşatmak istedikleri ihanetleri 
boşa çıkardık” diye konuştu.

“15 TEMMUZ TÜRKİYE’NİN 
ÖNEMLİ KİLOMETRE 
TAŞLARINDANDIR”

15 TEMMUZ ŞEHİTLERİMİZİ RAHMETLE ANDIK

HAK-İŞ Konfederasyonu ve HİZMET-İŞ Sendikası olarak, 15 Temmuz Demokrasi ve  
Milli Birlik Günü’nün 6. yıldönümünde hain darbe girişiminde vatanı uğruna canlarını 

feda eden Şehitlerimiz Celalettin İbiş, Ali Karslı, Ahmet Özsoy, Hakan Gülşen ve  
bütün 15 Temmuz şehitlerimizi Ankara Karşıyaka Mezarlığı’nda bulunan  

15 Temmuz Şehitliği’nde dualarla andık.
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15 Temmuz’un Türkiye Cumhuriyeti 
tarihinin çok önemli bir kilometre taşı 
olduğunu ifade eden Arslan, başarısız 
bir darbe girişimi olarak milletin darbe-

cilere vermiş olduğu tarihi dersin unu-

tulmaması gerektiğini ifade etti. Arslan; 
“15 Temmuz’u gerçekleştirmek isteyen 
ihanet şebekeleri Türk Silahlı Kuvvetle-

ri’nin onurlu üniforması içerisine sakla-

narak halka adeta kan kusturmak istedi-
ler. O eli kanlı teröristler gözlerini kırp-

madan milletine, devletine ve ülkesine 
sahip çıkan kardeşlerimizin üzerilerine 
bomba yağdırdılar. TBMM’yi bomba-

ladılar, külliyeye saldırdılar, Jandarma 
Genel Komutanlığı’na, Çevik Kuvvet’e, 
Özel Harekat Dairesi’ne velhasılı Türki-
ye’nin stratejik bütün alanlarına saldır-
dılar” şeklinde konuştu.

“UNUTMADIK, UNUTMAYACAĞIZ 
VE UNUTTURMAYACAĞIZ”

Başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip 
Erdoğan’ın dik duruşu ve güvenlik güç-

lerimiz, sivil toplum kuruluşları, sendi-
kalar, medya velhasılı bütün vatanse-

verlerin işbirliğiyle hainlerin gereken 
dersi aldıklarına dikkat çeken Arslan; 
“15 Temmuz’u her zaman olduğu gibi 
HAK-İŞ olarak unutmadık, unutmaya-

cağız ve unutturmayacağız. 6 yıldır kon-

federasyonumuz 15 Temmuz etkinlikle-

rini ara vermeden, her seferinde daha 
fazla sorumluluk alarak ve bütün mille-

timize 15 Temmuz günü seslenerek bu 
acıyı unutmamayı, bu bağımsızlık des-

tanını yaşatmayı, ihanet şebekelerine 
karşı da uyanık olmayı her seferinde ifa-

de ediyoruz” hatırlatmasında bulundu.
15 Temmuz hain darbe girişiminin içe-

ride ve dışarıdaki unsurlarına dikkat çe-

ken Arslan; “Yendiklerimiz sadece FETÖ 
terör örgütünün uşakları değil, yendiği-
miz dünyanın süper gücü ve NATO’nun 
içerisinde bulunan ihanet şebekeleridir. 
15 Temmuz’da başarılı olamayan ha-

inler, NATO karargâhında toplandılar, 
ABD’de toplandılar. Terör örgütünün 
başı Amerika tarafından kullanılmak 
üzere halen Pensilvanya’da tutulmaya 
devam ediyor” dedi.

“TÜM ÜYELERİMİZİ SOKAKLARA 
DAVET ETTİK”

HAK-İŞ Konfederasyonu’nun Cumhur-
başkanımızın liderliğinde, FETÖ terör 
örgütü başta olmak üzere bütün terör 
örgütlerine karşı yapılan mücadelede 
devletimizin, milletimizin ve güven-

lik güçlerimizin yanında saf tuttuğuna 
dikkat çeken Arslan; “15 Temmuz hain 
darbe girişinde konfederasyonumuz 
ve sendikalarımız, Cumhurbaşkanımız 
henüz vatandaşları sokağa davet etme-

den Yönetim Kurulumuz tarafından bu 
darbe girişimine karşı durmuş ve üyele-

rimizi meydanlara davet etmiştir” diye 
konuştu.

“BU HAİNLERE ASLA TESLİM 
OLMAYACAĞIZ”

Arslan, 15 Temmuz gazilerimizi ve şe-

hitlerimizi rahmetle, minnetle ve şük-

ranla andıklarını sözlerine ekleyerek, 
251 şehidimizle birlikte bu hainlere 
bu milletin teslim olmayacağını bir kez 
daha haykırmış olduklarını ifade etti.

“BÜTÜN DARBELERİN 
KARŞISINDAYIZ”

Arslan, darbe girişiminin altıncı yılında 
HAK-İŞ ailesi olarak şartlar ne olursa 
olsun, hangi kesim ve kim olursa ol-
sun, demokrasimize, özgürlüğümüze, 
millet iradesine saldıran kim olursa ol-
sun her zaman karşılarında olacaklarını 
söyledi. Arslan; “12 Eylül, 28 Şubat ve 
bütün darbelere direndik, darbelerin 
ve darbecilerin karşısında tavır aldık, 
15 Temmuz’da da meydanlardaydık. 
Canımızla ve varlığımızla mücadele et-
tik ve bundan sonra da demokrasimize, 
özgürlüğümüze, millet iradesine, birli-
ğimize ve bütünlüğümüze karşı kimden 
ve nereden gelirse gelsin her türlü sal-
dırıya karşı dimdik ayakta olmaya, HAK-
İŞ olarak bu konuda mücadele etmeye 
kararlı olduğumuzu ifade etmek istiyo-

rum” dedi.
Programda, şehit Celalettin İbiş’in oğlu 
Çağrı İbiş ile 15 Temmuz gazimiz Kazım 
Çakır, o gece yaşananları anlatan kısa 
bir konuşma gerçekleştirdiler.
Dualar ve konuşmaların ardından Ge-

nel Başkanımız Mahmut Arslan ve be-

raberindekiler, 15 Temmuz şehitleri-
mizin kabirlerini tek tek ziyaret ederek 
karanfil bıraktı ve 15 Temmuz şehidimiz 
Celalettin İbiş’in ailesi ile sohbet etti.
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ARSLAN: “KAMU HİZMETLERİ ADİL VE MEDENİ  
BİR TOPLUMUN TEMELİDİR”

HAK-İŞ ve HİZMET-İŞ Genel Baş-

kanı Mahmut Arslan, 23 Hazi-
ran Birleşmiş Milletler Dünya 
Kamu Hizmetleri Günü dolayı-
sıyla yaptığı açıklamada, “Kamu 
hizmetlerine daha fazla yatırım 
yapılması, gelir adaletsizliği ve 
yoksullukla mücadelede en güç-

lü politika araçlarından biridir. 
Kamu hizmetleri, adil ve mede-

ni bir toplumun temelidir. Kamu 
hizmetleri fırsatları genişletir, 
savunmasızları korur ve herkesin 
yaşam kalitesini iyileştirir. Kamu 
hizmetleri, ekonomik kalkınma-

mız ve refahımız için gereklidir” 
dedi.
HAK-İŞ ve HİZMET-İŞ Genel Baş-

kanı Mahmut Arslan, 23 Haziran 
Birleşmiş Milletler Dünya Kamu 
Hizmetleri Günü dolayısıyla yap-

tığı açıklamada şu görüşlere yer 
verdi:
“2002 yılında Birlemiş Milletler 
Genel Kurulu tarafından alınan 
karar neticesinde her yıl 23 Ha-

ziran Birleşmiş Milletler Kamu 
Hizmeti Günü olarak kutlan-

maktadır. Bu özel günün amacı; 
toplumlara kamu hizmetinin de-

ğerini ve erdemini hatırlatmak, 
kamu hizmetlerinin kalkınmada-

ki büyük rolünü vurgulamak ve 
gençleri kamu sektöründe kari-
yer yapmaya teşvik etmektir.
1990’lı yılların başından itibaren 
Dünya Bankası ve IMF gibi kuru-

luşların baskısı sonucu dünyada 
birçok ülkede kamu hizmetleri 
özelleştirilmiş veya özel taşeron 
şirketlere devredilmiştir. Kâr sağ-

lamayı insanın ve emeğin önüne 
koyan bu anlayış, dünyanın bir-
çok ülkesinde halen kamu mali-
yesine büyük bir ekonomik yük 
oluşturmakla birlikte kamu hiz-

metlerinin kalitesini büyük ölçü-

de düşürmeye ve kamu işçilerini 
insani olmayan koşullarda çalış-

maya mecbur bırakmaktadır.
HAK-İŞ olarak, temel kamu hiz-

metlerinin özelleştirmeler ve 
benzeri yollarla kamunun devre 
dışı bırakılarak yapılmasına itiraz 
ediyoruz. Çünkü kamu hizmetle-

ri, adil ve medeni bir toplumun 
temelidir. Kamu hizmetleri fır-
satları genişletir, savunmasızları 
korur ve herkesin yaşam kalitesi-
ni iyileştirir. Ekonomik kalkınma-

mız ve refahımız için gereklidir. 
Kamu hizmetleri, eşitlik ve ada-

letin sağlanması; sürdürülebilir 
ekonomik kalkınma, ayrımcılık-

la mücadele, erdemli yaşamın 
inşası, çevreyi, geleceğimizi ve 
insan haklarını korumak için ge-

reklidir. Yaşam hakkı, eğitim hak-

kı, sağlık hakkı ve su ve sanitas-

yon hakkı gibi temel insan hak-

larının gerçekleşmesinde kamu 
hizmetlerinin hayati bir önemi 
bulunmaktadır. HAK-İŞ olarak, 
kamu hizmetlerinin kalitesinin 
ve verimliliğinin artırılmasını, 
kamu hizmetlerine erişimin 
yaygınlaştırılmasını, kar hesabı 
yapmadan herkesin yararlana-

bileceği uygun fiyat tarifelerinin 
uygulanmasını talep ediyoruz.
Dünyada gelişmekte olan ülke-

lerde vatandaşlar ve firmalar 
temel kamu hizmetlerine erişim 
konusunda sıkıntılar yaşamakta-

dır. Yeterli su kaynağına ve sani-
tasyona sahip olmayan haneler 
yüksek sağlık riskleriyle; elektrik 
ve sudan yoksun firmalar ve mik-

ro işletmeler daha yüksek üre-

tim maliyetleriyle karşı karşıya 

23 HAZİRAN BİRLEŞMİŞ MİLLETLER DÜNYA KAMU HİZMETLERİ GÜNÜ

HAK-İŞ olarak, temel kamu hizmetlerinin 
özelleştirmeler ve benzeri yollarla kamunun devre dışı 

bırakılarak yapılmasına itiraz ediyoruz. Çünkü kamu 
hizmetleri, adil ve medeni bir toplumun temelidir. 

Kamu hizmetleri fırsatları genişletir, savunmasızları 
korur ve herkesin yaşam kalitesini iyileştirir.
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kalmaktadır. Bu gibi nedenlerle, 
kamu hizmetlerinin yetersiz su-

numu sağlığı tehlikeye atabilir, 
ekonomik büyümeyi engelleye-

bilir ve yoksulluğu azaltma çaba-

larına zarar verebilir.
Kamu hizmetlerine daha fazla 
yatırım yapılması gelir adaletsiz-

liği ve yoksullukla mücadelede 
en güçlü politika araçlarından 
biridir. OECD ülkelerinde kamu 
hizmetlerine yapılan yatırımla-

rın gelir adaletsizliğini yüzde 20 
azalttığı tahmin edilmektedir. 
Hükümetler ve yerel yönetim-

ler, eğitim, sağlık hizmetleri ve 
sanitasyon gibi temel kamu hiz-

metlerini sağlayarak yoksullara 
yardım edebilirler. Bu belirli bir 
gruba doğrudan nakit yardım 
yapılması anlamına gelmediğin-

den, kamu hizmetleri insanların 
yoksulluktan kurtulması sağla-

mak için dolaylı bir yol olarak 
görülebilir.

“TAŞERON UYGULAMALARI 
SOSYAL DEVLET İLKESİNİ 
ZAYIFLATMAKTADIR”

İşgücü piyasalarının esnekleş-

tirilmesi, insan onuruna yakış-

mayan güvencesiz işlerin ve 
taşeronluğun yaygınlaştırılması, 
kamu hizmetlerinin ve suyun 
ticarileştirilmesi gibi uygulama-

lar, sosyal devlet ilkesini zayıf-
latmaktadır. Sosyal politikaları 
baskı altına almak sendikal ha-

reketin alanını daraltmakta ve 
kamu hizmetlerinin önünü kes-

mektedir.
Taşeron olarak adlandırılan alt iş-

verenlik uygulaması tüm dünya-

da kamu hizmetlerinde çalışma 
hayatını olumsuz etkileyen bir 
istihdam biçimi olmaya devam 
etmektedir. Asıl işler taşeron 
şirketler aracılığıyla yaptırılmaya 
başlanmış taşeron işçiler uzun 
yıllar düşük ücretle çalıştırılma-

ya, örgütlenme hakkı olmadan, 
sendikasız, toplu iş sözleşmesiz 

ve iş kanunundan doğan pek çok 
haklarını kullanamadıkları bir 
kölelik düzenine zorlanmıştır.
Taşeron işçileri aynı işyerinde 
birlikte çalıştıkları kadrolu işçi-
lerin sahip olduğu haklardan 
yararlandırılmamış, aynı işi yap-

malarına karşın ödenen ücret-
ler kadrolu işçilere nazaran çok 
düşük olduğu gibi, işçi ücretleri 
üzerinden taşeron firmaların al-
dıkları, kâr payı da dikkate alın-

dığında bu işçilerin maliyetleri 
kamu maliyesine daha büyük bir 
zarar vermiştir.

“ÇALIŞMA HAYATINDA 
BÜYÜK REFORM”

HAK-İŞ ve üye sendikalarımız 
ülkemiz demokrasisinin daha 
güçlü hale gelmesi, insan hakları 
ve özgürlüklerin genişletilmesi, 
çalışma hayatının uluslararası 
normlarla bütünleşmesi, kamu-

nun ve yerel yönetimlerin yet-
ki, istihdam ve gelir yönünden 
güçlendirilmesi, yoksulluğun 
ortadan kaldırılması, adil gelir 
dağılımı, işsizliğin azaltılması ve 
kayıt dışı istihdamın kayıt altına 
alınması amacıyla sosyal diyalo-

ga dayalı, etkin ve sürdürülebilir 
politikalar oluşturulması, ülke 
gerçekleriyle örtüşen sosyal ve 
ekonomik politikalar uygulan-

ması taleplerini her fırsatta dile 
getirmektedir.
Taşeron işçilerin kadroya alın-

ması konusunda yürüttüğümüz 
yoğun mücadele sonucunda 
dünyadaki özelleştirme ve ta-

şeronlaşma eğilimlerinin aksine 
Cumhurbaşkanımızın iradesi ve 
hükümetimizin düzenlemele-

riyle 2018 yılında taşeronlaşma 
uygulamaları ortadan kaldırılmış 
ve taşeron işçilerin daimî kadro-

lara geçmeleri sağlanarak çalış-

ma hayatında büyük bir reforma 
imza atılmıştır. 
HAK-İŞ olarak, kapsam dışında 
kalan çalışanların hakları için 

mücadele etmeye de devam 
ediyoruz. Kadro kapsamı dışında 
bırakılan KİT çalışanları, hastane 
bilgi yönetim sistemi çalışanları, 
kamu kurumlarının yemekhane 
hizmetlerinde çalışanlar, kamu 
kurumlarında araç ve şoför te-

minine dayalı ihalelerde çalışan-

lar ile personel teminine dayalı 
olmayan ihaleler kapsamında 
çalışan taşeron işçilerinin de 
kadroya geçirilmesini talep edi-
yoruz.

"ÇALIŞANLARIMIZIN 
SORUNLARININ 
ÇÖZÜLMESİNİ İSTİYORUZ"

Belediye şirketlerinde çalışanla-

rın ilave tediyeden yararlanma-

sını, 6772 sayılı kanun uyarınca 
ilave tediye alan kamu işçilerinin 
kapsamına belediye şirketlerin-

de çalışanların da dahil edilme-

sini istiyoruz. Geçici ve mevsim-

lik işçilerin sorunlarının çözüme 
kavuşturulmasını istiyoruz. Ayrı-
ca kadroya geçen işçilerin tayin, 
becayiş hakkının verilmesi ve 
zorunlu şekilde emekliliğe gön-

derilmeleri gibi özlük haklarına 
ilişkin sorunlarının çözülmesini 
istiyoruz. Toplum Yararına Ça-

lışma Projesi (TYP) Kapsamında 
Çalışan İşçilerin, Sendikal Ör-
gütlülüğü ve Toplu İş Sözleşme-

si Hakkı Sağlanmalıdır. HAK-İŞ 
olarak, kaliteli ve sürdürülebilir 
kamu hizmetlerinin sağlanma-

sının kamu çalışanlarının kaliteli 
çalışma koşulları ve kaliteli bir 
şekilde donanıma ve liyakati ile 
mümkün olduğunu düşünüyo-

ruz. Kamuda kaliteli sürdürüle-

bilir ve kalıcı istihdam tesis edil-
meli, kaynakların ve personelin 
gelişen sosyal ihtiyaçlara ayak 
uydurabilmesini sağlamak için 
sendikal örgütlenmenin önün-

deki engeller kaldırılmalı ve sen-

dikal örgütlenme teşvik edilme-

lidir.”
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BAŞKANLAR KURULU İSTİŞARE TOPLANTILARIMIZ, 
KIZILCAHAMAM’DA GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Başkanlar Kurulu İstişare Toplantıları-
mız, Ankara Kızılcahamam’da gerçek-

leştirildi.

Başkanlar Kurulu İstişare Toplantıla-

rımıza HAK-İŞ Genel Başkanımız ve 
HİZMET-İŞ Sendikası Genel Başkanı-
mız Mahmut Arslan, Sendikamız Ge-

nel Başkan Vekili Hüseyin Öz, Genel 
Başkan Yardımcılarımız Halil Özdemir 
ve Mehmet Keskin, Kurucu Başkanımız 
Hüseyin Tanrıverdi, Genel Sekreterimiz 
Oğuz Aksoy, Genel Disiplin ve Denetim 
Kurulu Üyelerimiz, Şube ve İl Başkanla-

rımız ile Yardımcıları ve uzmanlarımız 
katıldı.

Başkanlar Kurulu İstişare Toplantıları-
mız 5. grup halinde lokal toplantılarla 
gerçekleştirildi.

Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 
Başkanlar Kurulu İstişare Toplantıların-

da ülkemizde ve sendikal hayatta yaşa-

nan son gelişmeleri değerlendirdi.

Başkanlar Kurulu İstişare Toplantılarımız, Ankara Kızılcahamam’da gerçekleştirildi.
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Arslan, Şube ve İl Başkanlarımız ile Yar-
dımcılarında üyelerimizin ve şubeleri-
mizin durumları hakkında bilgi aldı.

Toplantılarda Sendikamız Genel Baş-

kan Vekili Hüseyin Öz, hukuki ve toplu 
iş sözleşmeleri konularında, Teşkilat-

lanmadan Sorumlu Genel Başkan Yar-
dımcımız Halil Özdemir örgütlenme ve 
teşkilatımız hakkında, Eğitim ve Sosyal 
İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yar-
dımcımız Mehmet Keskin Basın, sosyal 
medya, mobil uygulamamız ve çağrı 

merkezimiz hakkında Şube ve İl Baş-

kanlarımız ile Yardımcıları istişarelerde 
bulundu. Şube ve İl Başkanlarımız ile 
Yardımcıları tek tek söz alarak görüş, 
düşünce, talep ve önerilerini dile getir-
diler.
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HİZMET-İŞ 
ÜYELERİNİN RİSKLERİNİ TEMİNAT ALTINA 

ALMAYA DEVAM EDİYOR
ÜYELERİMİZİN FERDİ KAZA SİGORTASINI 

YENİLEDİK
HİZMET-İŞ Sendikamızın tüm üyelerini kapsayan ferdi kaza sigortası uygulaması devam ediyor.

Yeni anlaşma Etüt İnteraktif Sigorta Aracılık Hizmetleri Limited Şirketi ile imzalandı. Böylece,  

tüm üyelerimiz yeniden sigortalanmış oldu.

Anlaşmanın 1 yıllık olarak yapıldığı ferdi kaza sigortası, tüm üyelerimizi kapsıyor.

Yapılan anlaşmaya göre ferdi kaza sigortası anlaşması dahilinde;

• Kaza geçiren üyelerimize engellilik durumuna göre 60 bin TL üzerinden oran başı %5,

• Vefat eden üyelerimizin ailelerine ise 60 bin TL ödeme yapılacak.

“ÜYELERİMİZİN VE AİLELERİNİN YANINDA OLUYORUZ”

Ferdi kaza sigortasıyla ilgili bilgi veren Genel Başkan Yardımcımız Mehmet Keskin, HİZMET-İŞ Sendikası’nın 

her zaman, her zorlukta üyelerinin yanında olduğunu belirtti.

HİZMET-İŞ’in sorumlulukla hareket ettiğini belirten Keskin; “HİZMET-İŞ olarak 43 yıllık sendikal 

mücadelemizde her zaman sorumlu sendikacılığın gereklerini yerine getirmek için çaba gösteriyoruz” dedi.

HİZMET-İŞ Sendikamızın üyelerimizin ve onların emanetleri olan ailelerinin her zaman yanında olmaya 

gayret gösterdiğini ifade eden Keskin; “Ferdi kaza sigortası ile üyelerimiz ve onların kıymetli ailelerinin zor 

zamanlarında onlara nefes aldıracak bir ferdi kaza sigortasından yararlanabilmeleri için imkân oluşturduk. 

Ferdi kaza sigortası anlaşmamızın üyelerimiz ve aileleri için hayırlı olmasını diliyor, tüm mensuplarımıza 

sağlıklı günler diliyoruz” diye konuştu.
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İBB İŞTİRAKLERİNDE ÜYELERİMİZE YAPILAN 
SENDİKAL BASKILARI PROTESTO ETTİK

İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki 
Boğaziçi Yönetim A.Ş.’de, sözde sen-

dikalar tarafından üyelerimize yapılan 
baskıları, Bakırköy’de bulunan Boğaziçi 
Yönetim A.Ş.’nin önünde yaptığımız ba-

sın açıklamasıyla protesto ettik.

Basın açıklaması, İstanbul 3 No’lu İETT 
Şube Başkanımız Mustafa İluk tarafın-

dan okundu.

İluk, basın açıklamasında şunları kay-

detti:

YENİ DÖNEMDE DE YETKİ 
HİZMET-İŞ’TE OLACAK

“Boğaziçi Yönetim A.Ş., İstanbul Gü-

venlik A.Ş. ve Ağaç A.Ş.’de HİZMET-İŞ 
Sendikası olarak örgütlülüğümüz yüzde 
60’ın üzerinde, yeni dönemde de yet-
ki sendikamız HİZMET-İŞ’te olacaktır. 
Yalanlarla örgütlenmeye çalışan sözde 
sendikaları şiddetle kınıyoruz. Ancak 
iş kolumuzda faaliyet gösteren bazı 
malûm sendikalar, üyelerimizin ira-

delerini hiçe sayarak, onları işverenin 
adını kullanarak baskı oluşturmaya ve 
kandırmaya çalışıyorlar. Bu düpedüz iş-

çilerin demokratik, özgür iradesini hiçe 
saymaya ve hakkını gaspa yöneliktir. 
Yalanlarla örgütlenmeye çalışan sözde 
sendikaları şiddetle kınıyoruz. Emek-

çilerin birlik ve beraberliğini bölmeye 

çalışan sözde sendikalar, iş barışını ve 
huzurunu bozmaktadır.”

Basın açıklamasında Boğaziçi Yönetim 
A.Ş. yetkililerine seslenen İstanbul 3 
No’lu İETT Şube Başkanımız Musta-

fa İluk, özgür, anayasal ve demokratik 
hakkın, işçilerin kendi tercihlerine bıra-

kılmasını talep etti.

Uzun yıllar İBB’de örgütlü ve onurlu 
bir şekilde mücadelesini devam etti-

ren HIZMET-İŞ’in emekçilerin yanında 
olduğunu belirten İluk, işçileri arayıp 
zorla başka bir sendikaya üye yapmaya 
çalışan 5 kişi hakkında suç duyurusun-

da bulunduklarını bildirdi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki Boğaziçi Yönetim A.Ş.’de, sözde sendikalar 
tarafından üyelerimize yapılan baskıları, Bakırköy’de bulunan Boğaziçi Yönetim A.Ş.’nin 

önünde yaptığımız basın açıklamasıyla protesto ettik.

Arslan: "El Birliğiyle Engellilerin Her Alanda Var Olabilmeleri İçin 
Hepimize Büyük Sorumluluklar Düşmektedir"
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ARSLAN, EVLAT NÖBETİNİN 1000’İNCİ GÜNÜNDE 
DİYARBAKIR ANNELERİNİN YANINDA

Genel Başkanımız Mahmut Arslan, ev-

lat nöbetinin 1000’inci gününde Diyar-
bakır annelerine destek vermek ama-

cıyla düzenlenen “Umutlar 1000 Olu-

yor Terör Yok Oluyor” programına ka-

tıldı. Arslan, “Evlat Nöbetinin başladığı 
ilk günden beri Diyarbakır Annelerinin 
mücadelesinin yanında yer alan Konfe-

derasyonumuz HAK-İŞ, evlat nöbetinin 
1000’inci gününde de HDP Diyarbakır 
İl binası önünde nöbet tutan annelerin 
yanındadır” dedi.

Evlat nöbetinin 1000.gününde HDP İl 
Başkanlığı binası önünde gerçekleşti-

rilen “Umutlar 1000 Oluyor Terör Yok 
Oluyor” programına Genel Başkanı-
mız Mahmut Arslan, İçişleri Bakanı 
Süleyman Soylu, HAK-İŞ Genel Başkan 
Yardımcısı Osman Yıldız, HAK-İŞ Genel 
Sekreteri Eda Güner, HAK-İŞ Kadın Ko-

mitesi Başkanı Fatma Zengin, HAK-İŞ 
Diyarbakır İl Başkanı Ahmet Dinç, Sen-

dikamızın Diyarbakır, Gaziantep, Şan-

lıurfa, Mardin, Adıyaman, Siirt, Muş, 
Bingöl, Elazığ, Batman, Şırnak Şube ve 
İl Başkanları, STK temsilcileri ve basın 
mensupları katıldı.

Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 
“HAK-İŞ olarak, Evlat Nöbetinin başla-

dığı ilk günden beri Diyarbakır Anne-

lerinin mücadelesinin yanında olduk. 
Evlat nöbetinin 1000’inci gününde de 

yanındayız. Nice bin günler olsa da yan-

larında olmaya devam edeceğiz” dedi.

Mücadelelerini 1000 gündür sürdü-

ren Diyarbakır Annelerini ülkemizin, 
bölgemizin ve küremizin onuru ve gu-

ruru olarak nitelendiren Arslan, “Te-

rörle mücadelede milletimize örnek 
oldunuz, milletimizin vicdanı oldunuz, 
milletimizin kararlılığına güç verdiniz. 
Mücadeleniz mücadelemizdir, sizin 
davanız bizim davamızdır” ifadelerini 
kullandı. 

Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdo-

ğan başta olmak üzere İçişleri Bakanı 
Süleyman Soylu’ya terörle mücade-

ledeki dirayetli ve kararlı duruşundan 
dolayı HAK-İŞ ve tüm emekçiler adına 
teşekkür eden Arslan, Diyarbakır An-

nelerinin mücadelesinin görmezden 
gelenleri de kınadı. Arslan, “35 evla-

dımızla beraber bütün evlatlarımızı 
terör örgütünün elinden kurtaracağız. 
Devletimize, milletimize ve insanımıza 
güveniyoruz. Bedeli ne olursa olsun bu 
canilere karşı direnmeye devam ede-

ceğiz” dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun bir 
konuşma yaptığı toplantıya, Cumhur-
başkanı Recep Tayyip Erdoğan da te-

lefonla katılarak Diyarbakır Annelerine 
destek amacıyla toplanan kalabalığa 
seslendi. Genel Başkanımız Mahmut 
Arslan, Diyarbakır Annelerinin nöbet 
tuttuğu çadırı ziyaret etti, annelerle tek 
tek görüştü. Konuşmaların ardından 
Diyarbakır annelerine destek yürüyüşü 
gerçekleştirildi.

Genel Başkanımız Mahmut Arslan, evlat nöbetinin 1000’inci gününde Diyarbakır 
annelerine destek vermek amacıyla düzenlenen “Umutlar 1000 Oluyor  

Terör Yok Oluyor” programına katıldı. 



"Kamu Çerçeve Protokolünün 
Kalan Maddelerinin Uygulanmasını İstiyoruz"

HAK-İŞ ve HİZMET-İŞ Genel Başkanımız Mahmut 
Arslan, 2021-2022 Dönemi Kamu Çerçeve Proto-
kolünde yer alan bazı maddelere ilişkin çalışmaların 
yapılması hususunun hızlandırılması ve sosyal diya-
log anlayışı ile birlikte çalışılarak sonuçlandırılmasına 
ilişkin HAK-İŞ’in talebini Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanı Vedat Bilgin’e bir mektupla iletti.

Arslan, 2021-2022 Dönemi Kamu Çerçeve Proto-
kolünde yer alan bazı maddelere ilişkin çalışmaların 
yapılması hususunun hızlandırılmasına ilişkin Bakan 
Bilgin’e yönelik mektubunda şu görüşlere yer verdi:

“Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, HAK-İŞ ve 
TÜRK-İŞ olarak, 2021-2022 Dönemi için birlikte im-
zaladığımız Kamu Çerçeve Protokolü başarılı bir şe-

kilde hayata geçmiş ve işçilerimiz için 
memnuniyet verici olmaya devam 
etmektedir.

Kamu Çerçeve Protokolü kapsa-
mında KİT’lerdeki işçilerin kadroya 
geçirilmesi, geçici işçilerin daimi 

kadroya geçirilmesi, kad-
roya geçen işçilerin tayin, 
becayiş hakkının verilmesi 

ve erken emekliliğin en-
gellenmesi gibi özlük 

haklarına ilişkin so-
runlarının çözül-
mesi gibi konular-
da ortak çalışmalar 

yapılarak hızla hayata 
geçirileceği belirtilmiştir. 
Kamu Çerçeve Protokolü 

imza töreninde ve gerekse diğer görüşmelerde bu 
konularda hazırlık çalışmaların yapılıp Konfederas-
yonlarla birlikte çalışılacağı hususundaki kararlılığınız 
için teşekkür ederiz.

Kamu Çerçeve Protokolü’nün ikinci yılının ortalarına 
yaklaştığımız bir süreçte,

– 696 Sayılı KHK Kapsamı Dışında Bırakılan Kamu 
Taşeron İşçilerinin Daimi Kadroya Geçirilmesi, 696 
sayılı KHK kapsamı dışında bırakılan alt işveren işçi-
lerinin (taşeron) Kamu Kurum ve Kuruluşlarında is-
tihdam edilmesi ile ilgili çalışmaların yapılıp sonuç-
landırılması,

-Geçici ve mevsimlik İşçiler, Kamu kurum ve kuru-
luşlarında, yerel yönetimlerde çalıştırılan geçici ve 
mevsimlik işçilerin kanuni düzenleme yapılarak dai-
mi işçi kadrolarına geçirilmesi yönünde gerekli yasal 
düzenleme çalışmaların yapılıp sonuçlandırılması,

-696 KHK ile kurulan belediye şirketlerinde çalışan 
işçilere 6772 sayılı kanun gereği verilmesi gereken 
ilave tediyenin ödenmesini sağlayacak yasal düzen-
lemelerinde yapılması,

– 696 Sayılı KHK İLE Kadroya Geçen İşçilerin Özlük 
Hakları, işçilerin iş ve işyeri değişikliği, özlük hakla-
rı, hastalık, engellilik, sağlık, eş durumu vb. zorunlu 
nedenler, tayin ve becayiş ile erken emekliliğin en-
gellenmesi konularında gerekli yasal düzenleme ça-
lışmaların yapılıp sonuçlandırılması için hazırlıkların 
hızlandırılması ve sosyal diyalog anlayışı ile birlikte 
çalışılarak sonuçlandırılması hususundaki talebimizi 
iletmek isteriz.”

ARSLAN, KAMU ÇERÇEVE PROTOKOLÜNÜN KALAN MADDELERİNİN UYGULANMASI  
TALEBİNİ BAKAN VEDAT BİLGİN’E İLETTİ

HAK-İŞ ve HİZMET-İŞ Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 2021-2022 Dönemi Kamu 
Çerçeve Protokolünde yer alan bazı maddelere ilişkin HAK-İŞ’in talebini Çalışma ve 

Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin’e bir mektupla iletti.
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MERHUM GENEL SEKRETERİMİZ RAHMİ YAVUZ UNUTULMADI

Vefat eden eski Genel Sekreterimiz ve 
Kayseri Şubemizin eski Şube Başkanı 
merhum Rahmi Yavuz’un ismi Kayseri 
Şubemizin toplantı salonuna verildi.
Şube binamızda gerçekleştirilen törene; 
Genel Başkanımız Mahmut Arslan, Ge-

nel Başkan Yardımcılarımız Celal Yıldız, 
Halil Özdemir ve Mehmet Keskin, Kay-

seri Şube Başkanımız Serhat Çelik, Öz 
Sağlık-İş Sendikası Genel Başkanı Devlet 
Sert, Genel Merkez Kadın Komite Baş-

kan Yardımcımız Esma Hatun Taşpınar, 
HAK-İŞ’e bağlı Sendikaların Yönetim Ku-

rulu Üyeleri ile HAK-İŞ’e bağlı Sendikala-

rın Kayseri Şube ve İl Başkanları katıldı.
Merhum Rahmi Yavuz ile uzun süre yol 
arkadaşlığı yaptıklarını belirten Genel 
Başkanımız Arslan, “Rahmi bey sendi-
kamızda çeşitli görevleri üstlenmiş bir 
kardeşimizdi. HİZMET-İŞ Sendikamıza 

büyük hizmetleri oldu. Merhum Ya-

vuz’un ani ölümü hepimizi derinden 
üzdü, Allah rahmet eylesin. Onun ismini 
yaşatmaya ve unutulmamasını sağla-

mak bizim görevimiz. Bu mütevazı salo-

na onun ismini vererek hatırasına sahip 
çıkıyoruz” şeklinde konuştu. Konuşma-

ların ardından eski Genel Sekreterimiz 
Rahmi Yavuz’un isminin verildiği salon 
dualarla üyelerimizin hizmetine açıldı.

Vefat eden eski Genel Sekreterimiz ve Kayseri Şubemizin eski Şube Başkanı merhum Rahmi 
Yavuz’un ismi Kayseri Şubemizin toplantı salonuna verildi.

GENEL BAŞKANIMIZ ARSLAN, AİLE VE SOSYAL 
HİZMETLER BAKANI YANIK’I ZİYARET ETTİ 

Genel Başkanımız Mahmut Arslan, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık’ı ziyaret etti. 
Ziyaretinde Arslan’a HAK-İŞ’e bağlı Öz sağlık-İş Sendikası  

Genel Başkanı Devlet Sert eşlik etti.
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Sendikamız HİZMET-İŞ, 8 Mart Dünya 
Kadın Hakları Günü nedeniyle, küresel 
iklim değişikliği ve toplumsal cinsiyet 
eşitliğine dikkat çekmek amacıyla sendi-
kamızdaki tüm emekçi kadın üyelerimiz 
adına Hatay Ormanları Ağaçlandırma 
Arazisi’ne 37 bin 343 fidan bağışı yaptı. 
ARSLAN: “KADINLARIN SENDİKAL 
HAYATTA VE AİLE YAŞAMINDA 
DAHA ETKİN BİR ROL ALMASI İÇİN 
ÇABA GÖSTERİYORUZ”

Genel Başkanımız Mahmut Arslan, Tür-
kiye’de kadınların çalışma hayatlarındaki 
hakları için HAK-İŞ ve HİZMET-İŞ’in ardı 
ardına projeler ve etkinlikler gerçekleş-

tirdiğini belirttiği bir yazılı açıklama ger-
çekleştirdi. “Bu toprakların anneleri ve 
kadınları iş ve aile yaşamındaki emekle-

riyle ve dünyaya getirdikleri evlatlarla bu 
ülkenin gerçek mimarlarıdır. 
HAK-İŞ/HİZMET-İŞ Sendikası olarak dü-

nümüzün, bugünümüzün ve geleceği-
mizin mimarları olan kadınları temsilen 
37 bin 343 kadın üyemiz adına 37 bin 
343 fidan bağışlayarak, kadınlarımızın 
geleceğimize de nefes olmalarına vesi-
le oluyoruz” diyen Arslan, konuyla ilgili 
yaptığı yazılı açıklamada şu ifadele-

re yer verdi: “Sadece 8 Mart Dünya 
Kadınlar Günü’nde değil, yıl içinde 
düzenlediğimiz onlarca proje ve 
etkinliklerle kadınların sendikal ha-

yatta ve aile yaşamında daha etkin 
bir rol alması için çaba gösteriyo-

ruz. 
Sözde temsil için değil, gerçek ka-

dın temsili için çalışıyoruz. Konfe-

derasyonumuzda ve Sendikamızda 
kadın çalışanlarımızın sayısını artı-

rıyor, kadın haklarının gelişimi nok-

tasında kadın çalışanlarımızın etkin 

görev almalarını sağlıyoruz” dedi.

“ILO’NUN 190 SAYILI SÖZLEŞMESİ 
İMZALANSIN”

Arslan, kadın hakları konusunda tam 
anlamıyla bir dönüşüm olması için 
zihniyet değişimine ihtiyaç olduğunu 
düşündüklerini ifade etti. Uluslararası 
Çalışma Örgütü (ILO)’nun 2019 yılında 
kabul edilen İşyerinde Kadına Yönelik 
Şiddetle Mücadele Sözleşmesi’nin Tür-
kiye tarafından bir an evvel imzalan-

masını istediklerinin altını çizen Arslan, 
Diyarbakır Anneleri’nin mücadelesini de 
unutmadı. Arslan; “Dünyanın kadınlarla 
birlikte yönetilmesi halinde daha ba-

rışçıl ve daha huzurlu bir yer olacağına 
inanıyoruz. Türkiye’de terörün bitmesi 
için HDP Diyarbakır İl Başkanlığı’nda 920 
gündür evlat nöbeti tutan annelerimizin 
mücadelesinin yanındayız. HAK-İŞ ve 
HİZMET-İŞ olarak terör örgütüne karşı 
tarihi bir direniş ortaya koyan elleri öpü-

lesi annelerimize desteğimizi artırarak 
sürdüreceğiz. Türkiye’nin zor günlerinde 
sorumluluk almaktan asla çekinmeyen 
kahraman Türk kadınlarını 8 Mart Dünya 
Kadınlar Günü vesilesiyle şükran ve min-

netle; hayatlarının baharında canice se-

beplerle hayatlarından koparılan kadın-

larımızı rahmetle ve dualarla anıyoruz” 
diye konuştu.

“BAĞIŞLADIĞIMIZ FİDANLARIN 
HER BİR KADIN ÜYEMİZ İÇİN 
GELECEĞE UMUT OLMASINI 
DİLİYORUZ”

Yaptığı yazılı açıklamada temennisinin 
kadın cinayetlerinin yaşanmadığı bir 
dünya olduğunu vurgulayan Arslan, şun-

ları kaydetti: “8 Mart Dünya Kadınlar 
Günü vesilesiyle kadınların cinayetlere 
kurban verilmediği, iş ve aile yaşamında 
hak ve hukuklarının korunduğu bir dün-

ya düzeni noktasında üzerimize düşen 
sorumluluğu yerine getireceğimizi bir 
kez daha ifade etmek istiyoruz. HAK-
İŞ ve HİZMET-İŞ olarak, Dünya Kadınlar 
Günü vesilesiyle bu ülkenin geleceği, 
varlığı ve bütünlüğü için emek ve alın 
teri akıtan kadınlarımızın 8 Mart Dünya 
Kadınlar Günü’nü bir kez daha kutluyor, 
sendikamız tarafından bağışlanan fidan-

ların her bir kadın üyemiz için geleceğe 
umut olmasını diliyoruz.”

SENDİKAMIZ TARAFINDAN 37 BİN KADIN ÜYEMİZ 
ADINA FİDAN BAĞIŞI GERÇEKLEŞTİRİLDİ 

Sendikamız HİZMET-İŞ, 8 Mart Dünya Kadın Hakları Günü nedeniyle, küresel iklim 
değişikliği ve toplumsal cinsiyet eşitliğine dikkat çekmek amacıyla sendikamızdaki tüm 

emekçi kadın üyelerimiz adına Hatay Ormanları Ağaçlandırma Arazisi’ne 
37 bin 343 fidan bağışı yaptı.
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HAK-İŞ/HİZMET-İŞ Sendikamız, 18 
Haziran Babalar Günü dolayısıyla, 
207 bin 29 adet fidan bağışı yaptı.
Fidan bağış sertifikaları, adlarına 
bağış yapılan 207 bin 29 HİZMET-
İŞ’li emekçi baba ve baba adayına 
dijital sertifika olarak gönderildi.
HAK-İŞ/HİZMET-İŞ olarak, üyemiz 
emekçi baba ve baba adayları 
ile şehit babaları başta olmak 
üzere, tüm babalarımızın ve 
baba adaylarının bu özel gününü 
önemsiyoruz.
Hayatımızın her anında emeği 
bulunan babalarımızın Babalar 
Günü kutlu olsun.
Babalar Günü’nü, toplum olarak 
babalarımıza verdiğimiz değeri, 
onların yüreğimizdeki yüksek 
yerinin yeniden idrak edilmesi için 
önemsiyoruz.
Baba, emeği, paylaşmayı, 
sorumluluğu temsil eder. Koşulsuz 
sevgiyi, fedakarlığı, merhameti 
eder. Cesareti, kol kanat germeyi 
temsil eder. Babalar aile fertlerini 
varlıklarıyla onurlandırmakta, 
üstlendikleri görevleri büyük bir 
fedakarlıkla yerine getirmektedir. 
Baba, anne ile birlikte ailenin 
yapı taşıdır. Babaların sahip 
olduğu erdemler, çocukların en 
büyük servetidir. Babalarımız aile 
değerlerimizin korunmasında, milli 
ve dini değerlerimizin kuşaktan 
kuşağa aktarılmasında belirleyici bir 
rol üstlenmektedir.
Günümüzde yaşanan her türlü 
değer erozyonuna karşı kendini 
korumasını başarabilen, başka 
hiçbir millete nasip olmayan güçlü 
aile kültürümüz ve bağlarımız var. 
Millet olarak, anne ve babalarımıza 
saygının, onları başımızın üstünde 
tutmanın ne anlama geldiğini 

iyi biliyoruz. Babalarımıza 
gösterdiğimiz saygının karşılığını, 
çocuklarımızdan göreceğimiz 
şuuruyla hareket ediyoruz. 
Babalarımızın rızasını kazanmayı ve 
gönüllerini hoş tutmayı, onlara karşı 
sevgi, saygı ve vefamızın gereği 
olarak görüyoruz.
HAK-İŞ/HİZMET-İŞ Sendikası olarak 
dünümüzün, bugünümüzün ve 
geleceğimizin mimarları olan 
babalarımızı temsilen, 207 bin 29 
HİZMET-İŞ’li emekçi baba ve baba 
adayı adına fidan bağışlıyoruz.
Sendikamız tarafından bağışlanan 
fidanların her bir erkek üyemiz 
için geleceğe umut olmasını 
diliyoruz. Son yıllarda eşi doğum 
yapan babaya doğum izninin 
verilmesi, anneler için olan yarım 
gün çalışma hakkının babalara da 
tanınması gibi önemli düzenlemeler 
yapılmıştır ancak yeterli değildir. 
HAK-İŞ/HİZMET-İŞ olarak, temsil 
ettiğimiz emekçi babalar başta 
olmak üzere tüm babaların hak ve 
hukuklarının korunarak geliştirilmesi 
ve aile yaşamında daha etkin rol 
almaları için çaba gösteriyoruz. 
Babalarımızı hatırlamanın, onların 
hayatlarını huzur içerisinde 
geçirmelerine yardımcı olmanın her 
şeyden önce borcumuz olduğunu 
düşünerek hareket ediyoruz.
Babalarımızın iş ve aile yaşamında 
hak ve hukuklarının korunduğu bir 
dünya düzeni noktasında, üzerimize 
düşen sorumluluğu yerine 
getireceğimizi bir kez daha ifade 
etmek istiyoruz.
İş kazalarında kaybettiğimiz 
babalara, evladını teröre şehit 
vermiş babalara Allah’tan rahmet 
diliyoruz. Hayatını kaybetmiş 
tüm babaları rahmet ve minnetle 

anıyoruz. Bu vesileyle, emekleriyle 
sendikamızı bugünlere taşıyan 
üyemiz emekçi baba ve baba 
adayları başta olmak üzere, şehit 
babaları ve tüm babalarımızın ve 
baba adaylarının bu özel gününü 
önemsediğimizi belirtiyoruz.
Karşılıksız sevgi ve şefkatleriyle, 
fedakarlıklarıyla, hayatımızın her 
anında emeği bulunan, ailesi için 
her türlü fedakarlığı üstlenen, 
evlatlarının kahramanı, koca 
yürekli tüm babaların Babalar 
Günü’nü kutluyor, aileleri ile birlikte 
sağlıklı, mutlu ve huzurlu bir hayat 
diliyoruz.

HİZMET-İŞ, BABALAR GÜNÜ'NDE HİZMET-İŞ, BABALAR GÜNÜ'NDE 
207 BİN ADET FİDAN BAĞIŞLADI207 BİN ADET FİDAN BAĞIŞLADI
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Genel Başkanımız Mahmut Arslan, ILO 
C190 Sayılı Çalışma Yaşamında Şiddet 
ve Tacizin Ortadan Kaldırılmasına İlişkin 
Sözleşme’nin HİZMET-İŞ Sendikamız ta-

rafından toplu iş sözleşmelerine uyar-
lanmasını içeren “Şiddete Sıfır Tolerans 
Belgesi” imza törenine katıldı.

Törene; HAK-İŞ Başkanımız ve HİZMET-İŞ 
Sendikası Genel Başkanımız Mahmut 
Arslan, Genel Başkan Vekilimiz Hüseyin 
Öz, HAK-İŞ’e bağlı sendikaların Genel 
Başkan ve Yardımcıları, HAK-İŞ Genel 
Başkan Yardımcısı Osman Yıldız, Genel 
Sekreterimiz Oğuz Aksoy, HAK-İŞ Kadın 
Komitesi Başkanı Fatma Zengin, Sendi-
kamız Kadın Komite Başkanı Hatice Ay-

han, Sendikamız Genel Merkez çalışan-

ları ile basın mensupları katıldı.

Genel Başkanımız Mahmut Arslan, iş-

yerlerinde şiddet ve tacizle mücadele-

de HAK-İŞ Konfederasyonumuzun ve 
Sendikamızın uzun yıllardır, toplumsal 
duyarlılığı ve bilinç düzeyini geliştirmeyi 

amaçlayan planlı bir çalışma yürüttüğü-

nü söyledi. Arslan, sözleşmenin, sadece 
toplu iş sözleşmesi yaptığımız üyeleri-
miz için değil, tüm çalışanlar için anlam 
ifade ettiğini söyledi.

“İLK KEZ HAK-İŞ YAPTI”

Genel Başkanımız Arslan, HAK-İŞ’in 7 
Aralık 2021 tarihinde imzaladığı ‘Şiddete 

Karşı Sıfır Tolerans’ belgesinin sendika-

larımız açısından yol gösterici olduğunu 
söyledi. Sendikamızın da uzun süredir 
yürüttüğü çalışmaların sonucu olarak 
belgeyi imzaladığını söyleyen Arslan; 
“Türkiye, ILO’nun yüzüncü yılı toplantı-

sında imzalanan C190 sayılı sözleşmesi-
ni ilk imzalayan ülkelerden olamadı ama 
bu sözleşmenin Türkiye tarafından imza-

ARSLAN, ŞİDDETE SIFIR TOLERANS POLİTİKA BELGESİ 
İMZA TÖRENİNE KATILDI

Genel Başkanımız Mahmut Arslan, ILO C190 Sayılı Çalışma Yaşamında Şiddet ve  
Tacizin Ortadan Kaldırılmasına İlişkin Sözleşme’nin 

HİZMET-İŞ Sendikamız tarafından toplu iş sözleşmelerine uyarlanmasını içeren 
“Şiddete Sıfır Tolerans Belgesi” imza törenine katıldı.
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lanması konusunda bizlere sorumluluk 
düştü” dedi.
C190 sayılı sözleşmenin ilk önce HAK-
İŞ tarafından sözleşmelere uyarlandı-
ğını belirten Arslan; “İşyerinde taciz ve 
şiddet konusu, diğer ihlaller gibi somut 
verilerin elde edilmesinin son derece 
zor olduğu bir durum. Bu açıdan bu söz-

leşmenin devletimiz tarafından imza-

lanması bir irade beyanı olacaktır. ‘Söz-

leşmeyi Türkiye imzalamadan biz neler 
yapabiliriz?’ tartışması yaptık. Toplu söz-

leşmelerimize C190 sayılı sözleşmenin 
uyarlanması ilk kez HAK-İŞ tarafından 
yapıldı. Sendikalarımızın, hukukçularımı-
zın, toplu iş sözleşmesi uzmanlarımızın 
katıldığı uzun bir çalışmanın ardından 
bir metin ortaya çıkardık. Bu metni bü-

tün üye sendikalarımıza gönderdik. Top-

lu iş sözleşmelerine mümkün olduğunca 
bu metnin yerleştirilmesi talebimizi de 
ilettik. Buradan bütün sendikalarımıza 
bir kez daha çağrı yapıyorum; küçük-bü-

yük ölçekli tüm sözleşmelerimize bu 
metnin yerleştirilmesi konusunda çaba 
sarf edelim” diye konuştu.

“C190 TÜM ÇALIŞANLAR İÇİN 
ANLAM İFADE EDİYOR”

Sözleşmede sadece kadına yönelik şid-

detten bahsedilmediğinin altını çizen 
Arslan; “Sözleşmede bütün çalışanlara 
yönelik şiddet ve tacizden bahsediliyor. 
Dolayısıyla bu sözleşme, daha kapsa-

yıcı bir sözleşmedir. Bu sözleşme sade-

ce toplu sözleşme yaptığımız yerlerde 
değil, bütün çalışanlar için anlam ifade 
ediyor. Türkiye’de sigortalı çalışanları, 

memurları ve kendi hesabına çalışanları 
da dahil ettiğimiz zaman 25 milyonluk 
bir kesimden bahsediyoruz. Bu kesimde 
kendi çalışma şartlarından, şekillerinden 
başlayarak çok sayıda benzer ihlallerin 
olduğu maalesef bir gerçek. Ancak bun-

ların hukuki platforma taşınması son 
derece sınırlı gerçekleşiyor. İş yerlerinde 
şiddet ve tacizin yargıya taşınmasında 
ciddi endişeler var. O nedenle şiddetle 
ve tacizle ilgili yaşananların gün yüzüne 
çıkarılmasında ciddi sıkıntılarımız var. Bir 
işçi böyle bir ihlalle karşılaştığı zaman 
başına ne geleceğini biliyor. Bu insanlığa 
da insan haklarına da aykırıdır” ifadele-

rine yer verdi.

“C190’I İÇSELLEŞTİRMEMİZ 
GEREKİYOR”

İnsanların çalışma hayatlarından kop-

mamak adına travmalarını göz ardı etti-

ğini, yaşadıklarını gizlediğini dile getiren 
Arslan, şunları söyledi:
“Adı konulmamış büyük travmaların 
yaşandığı bir alandan bahsediyoruz. İn-

sanlar, çalışma hayatından kopmamak 
adına fedakârlık yaptıklarını, sustuklarını 
söylüyorlar. Bu, insanı yaralıyor. Bizim; 
mekanizmaları kurmamıza, işletmemize 
ve mevzuatımızı buna göre yeniden dü-

zenlenmesine ihtiyacımız var. İşte tam 
da burada C190 sayılı sözleşme devreye 
giriyor. Pek çoğumuzun algı olarak şid-

det saymadığı davranışlar, bu sözleşme-

ye göre ihlâl. Çalıştığımız insanlara sert 
bir şekilde bağırmamızın bir ihlâl oldu-

ğunu bilmemiz gerekiyor. O yüzden, bu 
sözleşmenin bütün ayrıntılarıyla sendi-

kalarımız tarafından incelenip içselleşti-

rilmesi gerekiyor. Hepimizin bu konuda 
kendimizi kontrol etmemiz, empati yap-

mayı öğrenmemiz gerekiyor.”

“EĞİTİM ÇALIŞMASI 
BAŞLATMAMIZ GEREKİYOR”

“Bir kısım özel sektör işverenleri bile 
C190 ile iş yerlerinde eğitimler vermeye 
başladı. Eğitimlere katılan işçilerin bakış 
açılarındaki değişim son derece olumlu 
ve istenilen istikamette” diyen Arslan, 
yeni eğitim çalışmalarına başlayacakla-

rını duyurdu.
Arslan; “Önümüzdeki günlerde başta 
konfederasyonumuz olmak üzere ön-

celikle sendikalarımızdaki, daha sonra 
işyerlerindeki çalışanlarımıza yönelik 
C190 sayılı sözleşme ile ilgili işverenlerle 
de konuşarak yeni bir eğitim çalışması 
başlatmamız gerekiyor. Buna inandır-
dığımız her işveren bu metnin toplu iş 
sözleşmesinde yer almasını kabul ede-

cektir” dedi.

“C190 YENİ BİR BAŞLANGICA 
VESİLE OLACAK”

Arslan, Şiddete Sıfır Tolerans Belgesi’nin 
imzalanmasının, çalışma hayatının en 
önemli aktörlerinden biri olan HAK-İŞ’in 
önemli sendikalarından biri olan Hiz-

met-İş Sendikamızda yeni bir başlangıca 
vesile olacağını söyledi.
Şiddete sıfır toleransın olduğu bir anla-

yışın sendikamız, işyerleri ve bütün ku-

rumlarda ortaya konulması gerektiğini 
belirten Arslan, “Şiddete Sıfır Tolerans 
Belgesi’ni imzalamak bir taahhüttür, bir 
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namus borcudur. İmzaladığımız bu me-

tin, sahip çıkmamız gereken namusu-

muz gibidir. Bunu yerine getiremezsek 
büyük bir vebali olduğunun da farkında-

yız. Yönetim kurulu olarak bundan ma-

nevi olarak sorumluyuz” dedi.
Arslan, “Sorunlarla karşılaşmadan ta-

ahhüt ettiğimiz ‘Şiddete Sıfır Tolerans 
Belgesi’nin hükümlerinin iş yerlerimizde 
uygulandığı, hiçbir ihlalin yaşanmadığı 
bir çalışma hayatını temenni ediyorum. 
Ancak insanız, insanın olduğu yerde so-

run olur. ‘Sorunların olmaması’ diye bir 
şey yok. Özellikle önemli olan sorunların 
çözüm şekli ve yöntemidir. Biz, bu poli-
tika belgesiyle sorunların nasıl çözüle-

ceğinin de bir işareti vermiş oluyoruz” 
dedi.
Hiçbir gerekçenin ‘Şiddete Sıfır Tolerans 
Belgesi’nin imzalanmasına mani olma-

dığını belirten Arslan, “HAK-İŞ’e bağlı 
diğer sendikalarımızda da bu belgeyi 
benzer törenlerle imzalayıp çalışanları-
mıza, üyelerimize, mensuplarımıza ilan 
etmemiz gerekiyor. HAK-İŞ’e ve sendika-

larımıza yakışan budur. Bunu, Hizmet-İş 
Sendikası’yla başlatmış olalım” şeklinde 
konuştu.

“BUGÜN TARİHİ BİR GÜNÜ 
YAŞIYORUZ”

Şiddete Sıfır Tolerans Belgesi’nin imza-

lanmasını tarihi bir an ve tarihi bir top-

lantı olarak değerlendiren Arslan, “Şid-

dete Sıfır Tolerans Belgesi’ni HAK-İŞ’te 
imzaladığımız 7 Aralık, bizim için tarihî 
bir gündü, Hizmet-İş olarak imzaladığı-
mız bugün 22 Nisan da tarihi bir gün-

dür” dedi. Arslan, “Şiddete Sıfır Tolerans 
Belgesi”nin herhangi bir itiraz olmadan 
kabul edilmesi ve bunun bir irade beya-

nına dönüştürülmüş olması nedeniyle 
Sendikamız Genel Yönetim Kuruluna 
teşekkür etti.

“ILO C190’IN İMZALANMASI 
TOPLUMUMUZA YOL GÖSTERİCİ 
OLACAKTIR”

Genel Başkanımız sonrası konuşmalarını 
gerçekleştiren Genel Başkan Vekilimiz 
Hüseyin Öz, ILO’nun hazırladığı C190 
sayılı sözleşmenin Türkiye tarafından 
kabul edilmesinin isabetli bir karar ola-

cağını söyleyerek, “Türkiye’nin bu söz-

leşmeyi kabul etmesi, toplumumuza ve 
sivil toplum kuruluşlarımıza yol gösterici 
olacaktır. İstanbul sözleşmesiyle yaşa-

nan tartışmalar, C190 sayılı sözleşmenin 
kabul görmesinin önündeki en büyük 
engel. Her şeye rağmen HAK-İŞ ve bağlı 
sendikalar olarak, çalışma hayatının ve 
özel hayatın her alanında şiddetin ve 
tacizin önlenmesi için gereğini yapmak 
zorundayız. Yaşananları görmeli, ders 
almalı ve tekrar yaşanmaması için adım 
atmalıyız” dedi.
Genel Sekreterimiz Oğuz Aksoy da “Şid-

det ve tacizin sadece iş yaşamında değil, 
toplumun tüm kesimlerini ilgilendiren 

genel bir sorun olduğuna dikkat çe-

kerek, “Dünya genelinde özellikle pek 
çok insan, cinsiyetleri, engelleri ve et-
nik kökenleri nedeniyle şiddet ve tacize 
maruz kalıyor. Şiddet ve taciz pek çok 
hak ihlaline neden olmaktadır. Şiddetle 
ve tacizle mücadele aynı zamanda in-

san hakkı mücadelesidir. İş yerlerindeki 
şiddet ve taciz iş barışının bozulmasına 
ve iş verimliliğinin düşmesine neden ol-
maktadır. Bu nedenle şiddet ve tacizin 
önlenmesi çok önemlidir” dedi. 
Arslan, konuşmaların ardından, HİZ-

MET-İŞ Sendikası “Şiddete Sıfır Tole-

rans” Politika Belgesini imzaladı.
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GENEL BAŞKANIMIZ ARSLAN, DİYARBAKIR VALİSİ  
SU’YU ZİYARET ETTİ

GENEL BAŞKANIMIZ ARSLAN, ADIYAMAN VALİSİ  
ÇUHADAR’I ZİYARET ETTİ

Genel Başkanımız Mahmut Arslan, Di-
yarbakır Valisi ve Diyarbakır Büyükşehir 
Belediye Başkan Vekili Ali İhsan Su’yu 
makamında ziyaret etti.
Ziyarete Diyarbakır Şube Başkanımız ve 
HAK-İŞ’e bağlı sendikaların Diyarbakır 
şube başkanları da katıldı.
Genel Başkanımız Arslan, 12 Mayıs 
2022 tarihinde Diyarbakır Valiliği’ne 
atanan Vali Ali İhsan Su’ya hayırlı olsun 
dileklerinde bulundu.

ARSLAN’DAN DİYARBAKIR VALİ 
YARDIMCISI ÇİFTÇİ’YE ZİYARET

Genel Başkanımız Mahmut Arslan, zi-
yaretin ardından beraberindeki heyet-
le birlikte, Diyarbakır Vali Yardımcısı ve 
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Genel 
Sekreteri Abdullah Çiftçi’yi ziyaret etti.
Arslan Çiftçi’yi, Sur Kaymakamlığından 
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Genel 
Sekreterliğine atanmasından ve yeni 
görevinden dolayı tebrik etti.

Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 
Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar’ı 
makamında ziyaret etti. Ziyarette Ge-

nel Başkanımız Mahmut Arslan’a, Ku-

rucu Başkanımız ve HAK-İŞ Filistin ve 
Kudüs’e Destek Sendikal Dayanışma 
Komitesi Başkanı Hüseyin Tanrıverdi, 
HAK-İŞ Genel Sekreter Yardımcısı Erdo-

ğan Serdengeçti, Filistin Ankara Büyü-

kelçisi Faed Mustafa ve Adıyaman Şube 
Başkanımız Hasan Kılınç eşlik etti. Ars-

lan, “Bugün burada güzel bir etkinlik 
gerçekleştireceğiz. Filistin’e karşı yürü-

tülen baskı, işgal ve abluka bizlere daha 
büyük sorumluluklar yüklüyor. Şehi-
dimiz Fahri Yaldız’ın ve Hizmet-İş Sen-

dikamızın kurulduğu bu güzel şehirde 
Filistin Ankara Büyükelçimiz ve konuk-

larımızla birlikte unutulmaz bir Filistin 
programı gerçekleştireceğiz. Tüm Adı-

yamanlılar’ı programımıza bekliyoruz” 
diye konuştu. Ziyarette düzenlenecek 

program ve güncel konular hakkında 
karşılıklı fikir alışverişinde bulunuldu.
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GENEL BAŞKAN YARDIMCIMIZ ÖZDEMİR, BATMAN VALİSİ 
CANALP’I ZİYARET ETTİ

Teşkilatlanmadan Sorumlu Genel Baş-

kan Yardımcımız Halil Özdemir, Batman 
Valisi ve Batman Belediye Başkan Vekili 
Ekrem Canalp’ı makamında ziyaret etti.
Ziyarette Öz Güven-Sen Genel Başkanı 
Ömer Yılmaz da yer aldı.
12 Mayıs 2022 tarihinde Batman Valisi 
olarak atanan Canalp’a görevinde ba-

şarılar dileyen Genel Başkan Yardım-

cımız Özdemir, çalışma hayatına dair 
karşılıklı görüş alışverişinde bulundu.

GENEL BAŞKAN YARDIMCIMIZ ÖZDEMİR, KAYAPINAR 
KAYMAKAMI KARAMAN’I ZİYARET ETTİ

Teşkilatlanmadan Sorumlu Genel Baş-

kan Yardımcımız Halil Özdemir, Kayapı-
nar Kaymakamı ve Kayapınar Belediye 
Başkan Vekili Arif Karaman’ı ziyaret etti.
Ziyarette Diyarbakır Şube Başkanımız 
Ercan Kahraman da yer aldı.
Genel Başkan Yardımcımız Özdemir, 
geçtiğimiz nisan ayında göreve başla-

yan Kayapınar Kaymakamı Karaman’a 
görevinde başarılar dilerken, üyeleri-
mizin durumlarına ilişkin görüş alışve-

rişinde bulundu.

GENEL BAŞKAN YARDIMCIMIZ ÖZDEMİR’DEN, 
DİYARBAKIR VALİ YARDIMCISI ÇİFTÇİ’YE ZİYARET 

Genel Başkan Yardımcımız Halil Özde-

mir, Diyarbakır Şube Başkanımız Ercan 
Kahraman ile birlikte Diyarbakır Vali 
Yardımcısı ve Diyarbakır Büyükşehir 
Belediyesi Genel Sekreteri Abdullah 
Çiftçi’yi ziyaret etti.
Ziyarette Diyarbakır Şube Başkan Yar-
dımcımız Çetin Öğe de yer aldı.
Özdemir ziyaretinde, çalışma hayatının 
gündemine dair istişarelerde bulundu.
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GENEL BAŞKAN VEKİLİMİZ ÖZ,  
ÇUBUK BELEDİYE BAŞKANI DEMİRBAŞ’I ZİYARET ETTİ

Sendikamız Genel Başkan Ve-

kilimiz  Hüseyin Öz, tarihin-

de Çubuk Belediye Başkanı 
Av. Baki Demirbaş’ı ziyaret 
etti. Ziyarette Ankara 2 No’lu 
Şube Başkanımız Recep Dere, 
Ankara 2 No’lu Şube Başkan 
Yardımcılarımız ve Toplu İş 

Sözleşmesi Daire Başkanlı-
ğımız Personeli Av. Abdülke-

rim Çevik de yer aldı. Genel 
Başkan Vekilimiz Öz, Çubuk 
Belediye Başkanı Demirbaş’a 
misafirperverliğinden dolayı 
teşekkür etti.

GENEL BAŞKAN VEKİLİMİZ ÖZ,  
MALATYA BELEDİYE BAŞKANI GÜRKAN’I ZİYARET ETTİ

GENEL BAŞKAN YARDIMCILARIMIZ,  
KONYA ŞUBELERİMİZLE BİR ARAYA GELDİ

 Sendikamız Genel Başkan Vekilimiz 
Hüseyin Öz, Malatya Büyükşehir Bele-

diye Başkanı Selahattin Gürkan’ı ziyaret 
etti.
Ziyarette Malatya Şube Başkanımız 
Bünyamin Geleri ve Şube Başkan Yar-
dımcıları, Toplu İş Sözleşmesi Uzmanı-
mız Av. Abdulkerim Çevik ile Toplu İş 
Sözleşmesi Uzman Yardımcımız Hasan 
Furkan Emiralioğlu da yer aldı. Genel 
Başkan Vekilimiz Hüseyin Öz ile Ma-

latya Büyükşehir Belediye Başkanı Se-

lahattin Gürkan, Malatya Büyükşehir 
Belediyesi/Melid Ulaşım ve Hizmet 
Grupları Ticaret Anonim Şirketi ile Sen-

dikamız HİZMET-İŞ arasında devam 
eden toplu iş sözleşmesi süreci ile ilgili 
görüş alışverişinde bulundu.
Genel Başkan Vekilimiz Öz, Malatya 
Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin 
Gürkan’a nezaketleri ve misafirperver-
likleri için teşekkür etti.

Genel Başkan Vekilimiz Hüseyin Öz ve 
Genel Başkan Yardımcılarımız Halil Öz-

demir ve Mehmet Keskin, Konya 1 ve 

2 No’lu Şubelerimizin yönetim kurulu 
üyeleriyle bir araya geldi.

Genel Başkan Vekilimiz ve Genel Baş-

kan Yardımcılarımız, Konya 1 No’lu 

Şubemizin Şube Başkanlığına 
seçilen Abdullah Bacaklı’ya ve 
Konya 2 No’lu Şubemizin Şube 
Başkanlığına yeniden seçilen 
Hüseyin Keçeci’ye başarılar di-
lediler. Konya Şube Başkanla-

rımızda desteklerinden ötürü 
Genel Başkan Vekilimiz Öz ve Genel 
Başkan Yardımcılarımız Özdemir ve 
Keskin’e teşekkür ettiler.
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GENEL BAŞKAN YARDIMCILARIMIZ YILDIZ VE KESKİN,  
MUŞ ŞUBEMİZLE BİR ARAYA GELDİ

Genel Başkan Yardımcılarımız Celal 
Yıldız ve Mehmet Keskin, Muş Başka-

nımız Yaşar Kalır ve Şube Başkan Yar-

dımcılarımız ile bir araya geldi. Genel 
Başkan Yardımcılarımız Yıldız ve Kes-

kin, Muş Şube Başkanlığımıza görevle-

rinde başarılar diledi.

GENEL BAŞKAN YARDIMCILARIMIZ YILDIZ VE KESKİN,  
UŞAK ŞUBEMİZLE BİR ARAYA GELDİ

Genel Başkan Yardımcılarımız Celal 
Yıldız ve Mehmet Keskin, Uşak Başka-

nımız Adil Özdemir ve Şube Başkan Yar-

dımcılarımız ile bir araya geldi. Genel 
Başkan Yardımcılarımız Yıldız ve Keskin, 
Uşak Şube Başkanlığımıza görevlerinde 

başarılar diledi.

GENEL BAŞKAN VEKİLİMİZ ÖZ İLE GENEL BAŞKAN 
YARDIMCILARIMIZ YILDIZ VE KESKİN, AFYONKARAHİSAR 

ŞUBEMİZLE BİR ARAYA GELDİ

 Genel Başkan Vekilimiz Hüseyin Öz ile 
Genel Başkan Yardımcılarımız Celal Yıl-
dız ve Mehmet Keskin, Afyonkarahisar 
Başkanımız Kemal Erkuş ve Şube Baş-

kan Yardımcılarımız ile bir araya geldi. 
Genel Başkan Vekilimiz Öz ile Genel 
Başkan Yardımcılarımız Yıldız ve Keskin, 
Afyonkarahisar Şube Başkanlığımızın 

tüm emekçilere ve teşkilatımıza hayırlı 
olması dileğinde bulundu.
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GENEL BAŞKAN VEKİLİMİZ İLE GENEL BAŞKAN 
YARDIMCILARIMIZ YILDIZ VE KESKİN, BİNGÖL ŞUBEMİZLE 

BİR ARAYA GELDİ

 Genel Başkan Vekilimiz Hüseyin Öz ile 
Genel Başkan Yardımcılarımız Celal Yıl-
dız ve Mehmet Keskin, Bingöl Başkanı-

mız Abdulmecit Akdemir ve Şube Baş-

kan Yardımcılarımız ile bir araya geldi. 
Genel Başkan Vekilimiz Öz ile Genel 

Başkan Yardımcılarımız Yıldız ve Keskin, 
Bingöl Şube Başkanlığımıza görevlerin-

de başarılar diledi.

GENEL BAŞKAN VEKİLİMİZ, ERZURUM BELEDİYE BAŞKANI 
SEKMEN’İ ZİYARET ETTİ

Genel Başkan Vekilimiz Hüseyin Öz, 
Erzurum Şube Başkanımız Şahin Gir-
menç ve şube başkan yardımcılarımızla 
beraber Erzurum Büyükşehir Belediye 
Başkanı Mehmet Sekmen’i ziyaret etti.
Kariyer Anonim Şirketi çalışanlarının 
toplu iş sözleşmeleri ile ilgili görüş alış-

verişinde bulunan Genel Başkan Veki-
limiz Öz, Erzurum Büyükşehir Belediye 
Başkanı Mehmet Sekmen’e çalışmala-

rında kolaylıklar diledi.

GENEL BAŞKAN YARDIMCIMIZ ÖZDEMİR,  
GİRESUN’DA ZİYARETLERDE BULUNDU

Genel Başkan Yardımcımız Halil Özdemir, Gire-

sun’da sendikal ziyaretlerde bulundu.
Genel Başkan Yardımcımız Özdemir ilk olarak, Gi-
resun İl Başkanımız Abdullah Kaygusuz ve HAK-İŞ 
Giresun İl Başkanı Hamza Türkmen ile birlikte Gi-
resun Belediye Başkan Yardımcıları Şerafettin Vur-
gun ve Osman Öden’i ziyaret etti.
Üyelerimizin durumlarına ilişkin karşılıklı görüş 
alışverişinde bulunan Halil Özdemir, Giresun Be-

lediye Başkan Yardımcıları ile verimli bir toplantı 
gerçekleştiklerini ifade etti.
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GENEL BAŞKAN YARDIMCIMIZ YILDIZ, AFYONKARAHİSAR 
BELEDİYE BAŞKANI ZEYBEK İLE BİR ARAYA GELDİ

GENEL BAŞKAN YARDIMCIMIZ ÖZDEMİR,  
BİTLİS BELEDİYE BAŞKANI TANĞLAY’I ZİYARET ETTİ

GENEL BAŞKAN YARDIMCIMIZ ÖZDEMİR, 
UŞAK BELEDİYE BAŞKANI ÇAKIN’I ZİYARET ETTİ

Genel Başkan Yardımcımız Celal Yıldız, 
Afyonkarahisar Belediye Başkanı Meh-

met Zeybek’i ziyaret etti.
Samimi bir ortamda gerçekleşen ziya-

rette Afyonkarahisar Şube Başkanımız 
Kemal Erkuş ve Afyonkarahisar Şube 
Başkan Yardımcımız Selçuk Turmuş da 
yer aldı. Genel Başkan Yardımcımız Yıl-
dız ve Afyonkarahisar Belediye Başkanı 
Zeybek, üyelerimizin durumlarına iliş-

kin istişarelerde bulundu.

Teşkilatlanmadan Sorumlu Genel Baş-

kan Yardımcımız Halil Özdemir, Bitlis 
Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay’ı 
makamında ziyaret etti. Ziyarette Muş 
Şube Başkanımız Yaşar Kalır, Muş Şube 
Başkan Yardımcılarımız ve Sendikamız 
I. Hukuk Müşaviri Av. Kürşat Kaya da 
yer aldı.
Genel Başkan Yardımcımız Özdemir ve 
Bitlis Belediye Başkanı Tanğlay, üyeleri-
mizin durumlarına ilişkin karşılıklı de-

ğerlendirmelerde ve bilgi alışverişinde 
bulundu.

Genel Başkan Yardımcımız Halil Özde-

mir, Uşak Belediye Başkanı Mehmet 
Çakın’ı ziyaret etti.
Ziyarette Uşak Belediye Başkan Yar-
dımcısı Gökhan Yalçın’da yer aldı.
Genel Başkan Yardımcımız Özdemir ve 
Uşak Belediye Başkanı Çakın gerçek-

leşen görüşmede çalışma hayatının 
gündemine ve üyelerimizin durumla-

rına ilişkin karşılıklı görüş alışverişinde 
bulundu.
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GENEL BAŞKAN YARDIMCIMIZ ÖZDEMİR, MALATYA BÜYÜKŞEHİR 
BELEDİYE BAŞKANI GÜRKAN İLE BİR ARAYA GELDİ

Teşkilatlanmadan Sorumlu Genel 
Başkan Yardımcımız Halil Özdemir, 
Malatya Büyükşehir Belediye Baş-

kanı Selahattin Gürkan ile bir araya 
geldi. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Ma-

latya Valiliği ve Malatya Büyükşehir 
Belediyesi tarafından 21-24 Temmuz 
tarihleri arasında düzenlenen Ulus-

lararası Kültür Sanat Etkinlikleri ve 
25. Kayısı Festivali kapsamında ger-
çekleşen buluşmada; Genel Başkan 

Yardımcımız Özdemir ve Malatya 
Büyükşehir Belediye Başkanı Gürkan 
ile üyelerimizin durumlarına ilişkin 
istişarelerde bulundu. 25. Kayısı Fes-

tivali kapsamında Malatya Valiliği 
önünden başlayıp Büyükşehir Bele-

diyesi önünde sona eren korteje de 
katılan Özdemir, Malatya Büyükşehir 
Belediyesi’nde çalışan üyelerimizi de 
ziyaret ederek emekçilere görevle-

rinde kolaylıklar diledi.

GENEL BAŞKAN VEKİLİMİZ ÖZ,  
BİNGÖL BELEDİYE BAŞKANI ARIKAN’I ZİYARET ETTİ

 Sendikamız Genel Başkan Vekili Hüseyin Öz, Bingöl Be-

lediye Başkanı Erdal Arıkan’ı makamında ziyaret etti.
Ziyarette Bingöl Şube Başkanımız Abdülmecit Akdemir 
de yer aldı.
Genel Başkan Vekilimiz Öz ile Bingöl Belediye Başkanı 
Arıkan, üyelerimizin durumu ve çalışma hayatının gün-

demine dair görüş alışverişinde bulundu.

ARSLAN, BATI KARADENİZ ŞUBE BAŞKANIMIZ ÇAĞLI’NIN 
BABASININ CENAZESİNE KATILDI

Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 
HAK-İŞ Kastamonu İl Başkanı ve Batı 
Karadeniz Şube Başkanımız Mustafa 
Çağlı’nın babası merhum İbrahim Çağ-

lı’nın cenaze törenine katıldı. Cenaze 
törenine; Genel Başkanımız Mahmut 
Arslan, Sendikamız Genel Başkan Vekili 
Hüseyin Öz, Genel Başkan Yardımcımız 
Mehmet Keskin, Genel Sekreterimiz 
Oğuz Aksoy, Şube Başkanlarımız, HAK-
İŞ’e bağlı sendikaların Genel Başkanları 
ve Yönetim Kurulu Üyeleri ile merhum 
İbrahim Çağlı’nın yakınları başta olmak 
üzere çok sayıda vatandaş katıldı. Genel 
Başkanımız Mahmut Arslan, merhum 
İbrahim Çağlı’ya yüce Allah’tan rahmet, 

Batı Karadeniz Şube Başkanımız Çağlı 
başta olmak üzere ailesine ve sevenle-

rine sabır ve başsağlığı dileğinde bulun-

du. Merhum Çağlı’nın cenazesi, Kasta-

monu İli İhsangazi İlçesi Kalfat Mahalle-

si Camiin’de Cuma namazına müteakip 

kılınan cenaze namazından sonra Kalfat 

Mahallesi mezarlığı aile kabristanına 

dualar eşliğinde defnedildi.
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ARSLAN, YAVUZ’UN CENAZE TÖRENİNE KATILDI

ARSLAN, MAVİ MARMARA ŞEHİDİ FAHRİ YALDIZ’IN AİLESİNİ  
VE KABRİNİ ZİYARET ETTİ

Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 
Sendikamızın eski Genel Sekreteri ve 
Kayseri Şubemizin eski Şube Başkanı 
Rahmi Yavuz’un cenaze törenine katıl-
dı. 
Karşıyaka Mezarlığı’nda düzenlenen 
cenaze törenine; HAK-İŞ Genel Başkanı 
ve HİZMET-İŞ Sendikası Genel Başkanı-
mız Mahmut Arslan, Sendikamız Genel 
Başkan Vekilimiz Hüseyin Öz, HAK-İŞ 
Genel Başkan Yardımcısı  Osman Yıldız, 
Genel Sekreterimiz Oğuz Aksoy, HAK-İŞ 
Genel Sekreteri Eda Güner, HAK-İŞ’e 
bağlı sendikaların Genel Başkan ve Yar-
dımcıları, Şube Başkanlarımız, merhu-

mun ailesi ve sevenleri katıldı. Genel 
Başkanımız Mahmut Arslan, merhum 
Rahmi Yavuz’a Cenabı Allah’tan rah-

met, kederli ailesine ve sevenlerine baş 
sağlığı dileğinde bulundu.

Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 
2010 yılında Filistin’deki mazlumlara 
insani yardım taşıyan 6 gemiye yapı-
lan saldırıda Mavi Marmara gemisinde 
bulunan ve İsrail askerleri tarafından 

şehit edilen Adıyaman Şubemiz eski 
Denetleme Kurulu Üyesi ve Mavi Mar-
mara Şehidimiz Fahri Yaldız’ın ailesine 
taziye ziyaretinde bulundu, daha sonra 
Mavi Marmara Şehidimiz Fahri Yaldız’ı 

mezarı başında dualarla andı. Ziyaret-
te Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 
Kurucu Başkanımız ve HAK-İŞ Filistin 
ve Kudüs’e Destek Sendikal Dayanışma 
Komitesi Başkanı Hüseyin Tanrıverdi, 
HAK-İŞ Genel Sekreter Yardımcısı Er-
doğan Serdengeçti, Adıyaman Şube 
Başkanımız Hasan Kılınç, HAK-İŞ’e bağlı 
sendikaların il başkanları ve HAK-İŞ uz-

manlarımız eşlik etti. 

Arslan, HAK-İŞ Kudüs Komitesi tarafın-

dan Adıyaman’da “Kudüs İçin Ayakta-

yız, Filistin İçin Buradayız” programının 
şehidimiz Fahri Yaldız anısına düzen-

lendiğini belirterek, tüm Mavi Marma-

ra şehitlerini rahmetle andıklarını ifade 
etti.
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ADIYAMANLI ŞEYHO CANLI’NIN AİLESİNE TAZİYE ZİYARETİ

ARSLAN, CANLI’YA GEÇMİŞ OLSUN ZİYARETİNDE BULUNDU

ARSLAN’DAN ÖZHASEKİ’YE TAZİYE ZİYARETİ 

Genel Başkanımız Mahmut Arslan, bera-

berindeki heyetle birlikte Sendikamızın 
Adıyaman’daki faaliyetlerinde yer alan 
ve büyük hizmetleri bulunan Şeyho Can-

lı’nın ailesine taziye ziyaretinde bulundu. 
Arslan, Sendikamızın Adıyaman’daki faa-

liyetlerinin ilk günlerinden itibaren büyük 
emekleri bulunan ve 95 yaşında hayatını 
kaybeden Şeyho Canlı’yı rahmetle ana-

rak, ailesine Kur’an-ı Kerim ve Türk Bay-

rağı hediye etti.

Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 
Adıyaman’da HAK-İŞ Konfederasyonu 
Kudüs Komitesi tarafından “Kudüs İçin 
Ayaktayız, Filistin İçin Buradayız” prog-

ramı sonrasında, eski üyemiz Ali Can-

lı’ya geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.
Arslan, ziyarette Canlı’ya en kısa sürede 
sağlığına kavuşması dileğinde bulundu.

Genel Başkanımız Mahmut Arslan, AK 
Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel 
Yönetimler Başkanı Mehmet Özkase-

ki’ye abisinin eşinin vefatı dolayısıyla 
taziye ziyaretinde bulundu. Arslan’a ta-

ziye ziyaretinde Genel Başkan Yardım-

cımız Halil Özdemir, Kayseri Şube Baş-

kanımız Serhat Çelik, Kahramanmaraş 
Şube Başkanımız Mehmet Akif Dağ ve 
Niğde Şube Başkanımız Kadir Yenel eş-

lik etti. Merhumeye Cenab-ı Allah’tan 
rahmet dileyen Genel Başkanımız Ars-

lan, başta Ak Parti Genel Başkan Yar-
dımcısı olmak üzere acılı aileye sabır ve 
baş sağlığı dileklerinde bulundu.
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ARSLAN’DAN, KONYA ŞUBE ESKİ BAŞKANIMIZ  
BARAN’A GEÇMİŞ OLSUN ZİYARETİ 

ARSLAN'DAN, KONYA ŞUBE ESKİ BAŞKANIMIZ ÇETİN’E ZİYARET

ARSLAN’DAN, AHDE VEFA ZİYARETLERİ

Genel Başkanımız Arslan, Konya Şubemizin 
1984-1986 yılları arasında şube başkanlığı 
görevini yürüten Bahap Çetin’i de ziyaret 
etti.
Çetin ile Konya Şubemizin geçmişte yaptığı 
mücadelelere ilişkin hasbihal eden Arslan, 
eski şube başkanımıza Allah’tan sağlıklı, 
uzun ömürler diledi.

ARSLAN, HAYIRLI OLSUN 
ZİYARETİNDE BULUNDU

Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 
Elazığ’da ahde vefa ziyaretlerinde bu-

lundu. Arslan, Elazığ Şube Başkanımız 
Kazım Cavlı’ya kızının düğünü dolayı-

sıyla hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. 
Genç çifte mutluluklar diledi. Arslan’a 

ziyaretinde Öz Sağlık-İş Sendikası 
Elazığ Şube Başkanı İrfan Demirtaş ve 

Sendikamız Genel Merkez Kadın Komi-
te Başkanı Hatice Ayhan eşlik etti.

ARSLAN, ESKİ KADIN KOMİTE 
BAŞKANIMIZ LALE YILDIRIM 

ADLI’NIN KABRİNİ ZİYARET ETTİ

Arslan, Elazığ Şubemizin Kadın Komite 
eski Başkanı merhume Lale Yıldırım Ad-

lı’nın kabrini ziyaret etti. Arslan, 2018 
yılında ahirete intikal eden merhum 

Adlı’yı rahmetle anarak dua etti. 

ARSLAN, MERHUM 
MİLLETVEKİLİ YANILMAZ’I 

MEZARI BAŞINDA ANDI

Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 
Elazığ’da gerçekleştirdiği ahde vefa 
ziyaretlerini, 2007-2011 yılları ara-

sında Elazığ AK Parti Milletvekilliği ve 
1994-2004 yılları arasında Elazığ Be-

lediye Başkanlığı görevlerini yürüten 
merhum Hamza Yanılmaz’ın mezarını 

ziyaret ederek tamamladı. 

Genel Başkanımız Mahmut Arslan, geçirdiği kalp 
krizi sonrası hastaneye kaldırılan Konya Şube eski 
Başkanımız Mustafa Baran’a geçmiş olsun ziyare-

tinde bulundu.
Arslan’a ziyaretinde Genel Merkez Teşkilatlanma 
Uzmanımız Mustafa Taştekin eşlik etti. Genel Baş-

kanımız Arslan, Meram Devlet Hastanesi Başheki-
mi Uzm. Dr. Mustafa Önder Gönen ile Konya Şehir 
Hastanesi Başhekim Yardımcısı Dr. Mehmet Çam’ı 
da ziyaret ederek, Baran’ın sağlık durumuyla ilgili 
bilgi aldı.
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GENEL BAŞKANIMIZ ARSLAN’DAN, KURUCU ÜYEMİZ 
DEMİRBAY’A ZİYARET

Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 
Sendikamızın Kurucu Üyesi Cemal De-

mirbay’ı ziyaret etti. Arslan’a ziyare-

tinde Genel Başkan Yardımcımız Halil 
Özdemir, Malatya Şube Başkanımız 
Bünyamin Geleri ve Malatya Şube Ka-

dın Komite Başkanımız Nilgün Doğan 

eşlik etti. Kurucu üyemiz Demirbay ile 
sendikamızın geçmişine dair hasbihal 
eden Genel Başkanımız Arslan, kurucu 
üyemize sağlıklı uzun ömür dileğinde 
bulundu.

ARSLAN’DAN, ESKİ 
TEMSİLCİMİZE ZİYARET

Genel Başkanımız Mahmut Arslan, ku-

rucu üyemiz ziyareti sonrası eski tem-

silcimiz Cumali Yağar’ı evinde ziyaret 
etti.

ARSLAN, ERZURUM BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI  
SEKMEN’İ AĞIRLADI 

ARSLAN, MALATYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI  
GÜRKAN’I ZİYARET ETTİ

Genel Başkanımız Mahmut Arslan, Erzurum Büyükşehir 
Belediye Başkanı Mehmet Sekmen’i HAK-İŞ’te ağırladı.
Ziyarette, güncel konulara ilişkin karşılıklı görüş alışveri-
şinde bulunuldu.

Genel Başkanımız Mahmut Arslan, Malatya Bü-

yükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’ı 
makamında ziyaret etti. Ziyarette Arslan’a Kurucu 
Başkanımız Hüseyin Tanrıverdi, Genel Başkan Yar-
dımcımız Halil Özdemir, Malatya Şube Başkanımız 
Bünyamin Geleri, Elazığ Şube Başkanımız Mustafa 
Bahçeci, Malatya Şube Başkan Yardımcılarımız ve 
Malatya Şube Kadın Komite Başkanımız Nilgün Do-

ğan eşlik etti.
Genel Başkanımız Arslan ziyarette, üyelerimizin 
durumlarına ilişkin bilgi alışverişinde bulundu.
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GENEL BAŞKAN VEKİLİMİZ VE GENEL BAŞKAN 
YARDIMCILARIMIZ, ÇORUM, KIRIKKALE VE TOKAT 

ŞUBELERİMİZLE BİR ARAYA GELDİ

Sendikamız Genel Başkan Vekili Hüse-

yin Öz ve Genel Başkan Yardımcılarımız 
Celal Yıldız ve Halil Özdemir, Çorum, Kı-
rıkkale ve Tokat Şubelerimizin Yönetim 
Kurulu Üyeleriyle bir araya geldi.
Genel Başkan Vekilimiz ve Genel Baş-

kan Yardımcılarımız, Çorum Şube Baş-

kanımız Mustafa Köroğlu, Tokat Şube 
Başkanımız Resul Demir ve Kırıkkale 
Şube Başkanımız Fatih Doğan ve Şu-

belerimizin Başkan Yardımcılarına gö-

revlerinde başarılar diledi. Şube Baş-

kanlarımız ve Başkan Yardımcılarımızda 
desteklerinden ötürü Genel Başkan 

Vekilimize ve Genel Başkan Yardımcıla-

rımıza teşekkür ettiler.

GENEL BAŞKAN YARDIMCIMIZ ÖZDEMİR, BATMAN BELEDİYE 
BAŞKAN YARDIMCISI GÜRBÜZ’Ü ZİYARET ETTİ

Genel Başkan Yardımcımız Halil Özde-

mir, Batman Belediye Başkan Yardımcı-
sı Metin Gürbüz’ü ziyaret etti. Ziyarette 
Batman İl Başkanımız Bünyamin Söğüt 
ve Batman İl Başkan Yardımcımız İdris 
Ezer de yer aldı.
Batman Belediye Başkan Yardımcısı 
Gürbüz’e ilgisinden ve misafirperver-
liğinden dolayı teşekkür eden Genel 
Başkan Yardımcımız Özdemir, ziyarette 
çalışma hayatının gündemine dair kar-
şılıklı görüş alışverişinde bulundu.
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ARSLAN, ADIYAMAN BELEDİYE BAŞKANI KILINÇ’I  
ZİYARET ETTİ

ARSLAN, MALATYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI  
GÜRKAN İLE BİR ARAYA GELDİ

GENEL BAŞKANIMIZ ARSLAN’DAN, RİZE BELEDİYE BAŞKANI 
METİN’E ZİYARET

Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 
HAK-İŞ Kudüs Komitesi tarafından dü-

zenlenen “Kudüs İçin Ayaktayız, Filistin 
İçin Buradayız/Adıyaman” programı 
öncesinde Adıyaman Belediye Başkanı 
Dr. Süleyman Kılınç’ı makamında zi-
yaret etti. Ziyarette Genel Başkanımız 
Mahmut Arslan, Kurucu Başkanımız ve 
HAK-İŞ Filistin ve Kudüs’e Destek Sendi-
kal Dayanışma Komitesi Başkanı Hüse-

yin Tanrıverdi, HAK-İŞ Genel Sekreter 
Yardımcısı Erdoğan Serdengeçti, Filistin 
Ankara Büyükelçisi Faed Mustafa, HAK-
İŞ Adıyaman Şube Başkanımız Hasan Kı-
lınç ve HAK-İŞ uzmanları hazır bulundu. 
Görüşmede, Genel Başkanımız Arslan, 
31 Mayıs 2010 tarihinde Mavi Marma-

ra gemisine İsrail askerleri tarafından 
düzenlenen saldırıda hayatını kaybe-

denleri rahmetle andıklarını ifade etti. 
Arslan ayrıca, Sendikamızın Adıyaman 
Şubesi eski Denetleme Kurulu Üyesi ve 
Mavi Marmara Şehidimiz Fahri Yaldız 
anısına Kudüs Komitesi tarafından 2022 
yılının ilk programını Adıyaman’da ger-

çekleştirmeye karar verdiklerini belirte-

rek, tüm Adıyamanlıları 31 Mayıs 2022 
tarihinde Adıyaman Abdülhamit Han 
Kültür Merkezi’nde düzenlenecek olan 
programa davet etti.

Genel Başkanımız Mahmut Arslan, Malatya Büyükşehir 
Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ile bir araya geldi.
Ziyarette Genel Başkanımız Mahmut Arslan’a, Sendika-

mız Kurucu Başkanı ve 22, 23 ve 24. dönem Manisa AK 
Parti Milletvekili Hüseyin Tanrıverdi eşlik etti.

Genel Başkanımız Mahmut Arslan, Rize Belediye Başkanı 
Rahmi Metin’i makamında ziyaret etti.
Arslan’a ziyaretinde; Rize Şube Başkanımız Mehmet Ala-

ca, Trabzon Şube Başkanımız İsmail Hakkı Kaplan, Genel 
Denetleme Kurulu Üyemiz Ayşe Usta, Genel Merkez Ka-

dın Komite Başkanımız Hatice Ayhan ve Öz Sağlık-İş Sen-

dikası Rize Şube Başkanı Bahadır Mafratoğlu eşlik etti.
Genel Başkanımız Arslan ziyarette, üyelerimizin durum-

larına ilişkin görüş alışverişinde bulundu.
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ARSLAN, ERMENEK BELEDİYE BAŞKANI ZORLU İLE  
BİR ARAYA GELDİ

ARSLAN, PAZARCIK BELEDİYE BAŞKANI YILMAZCAN’I 
ZİYARET ETTİ

GENEL BAŞKANIMIZ ARSLAN, AKÇAKİRAZ BELEDİYE 
BAŞKANI KAYA’YI ZİYARET ETTİ

Genel Başkanımız Mahmut Arslan, Er-
menek Belediye Başkanı Atila Zorlu ve 
beraberindeki heyetle bir araya geldi.
Genel Başkanımız Mahmut Arslan, zi-
yaretten duyduğu memnuniyeti dile 
getirdi. Ziyarette, karşılıklı görüş alışve-

rişinde bulunuldu.

Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 
Kahramanmaraş/Pazarcık Belediye 
Başkanı İbrahim Yılmazcan’ı ziyaret 
etti.
Ziyarette Kurucu Başkanımız Hüseyin 
Tanrıverdi de yer aldı.
Arslan ve Yılmazcan ziyarette karşılıklı 
görüş alışverişinde bulundu.

Genel Başkanımız Mahmut Arslan, Ela-

zığ/Akçakiraz Belediye Başkanı Saba-

hattin Kaya’yı ziyaret etti.
Ziyarette Ak Parti Elazığ Milletvekili 
Zülfü Demirbağ, Elazığ Şube Başkanı-
mız Kazım Cavlı ve Elazığ Şube Başkan 
Yardımcımız Mustafa Bahçeci de yer 
aldı.
Ziyarette Arslan, çalışma hayatının 
gündemine dair görüş alışverişinde bu-

lundu.
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ARSLAN, AK PARTİ ŞIRNAK İL BAŞKANI ERKAN İLE  
BİR ARAYA GELDİ

GENEL BAŞKANIMIZ ARSLAN, KONYA ŞUBELERİMİZLE  
BİR ARAYA GELDİ 

ARSLAN, ÇORUM, TOKAT VE KIRIKKALE ŞUBE 
YÖNETİMLERİMİZ İLE BİR ARAYA GELDİ

Genel Başkanımız Mahmut Arslan, AK 
Parti Şırnak İl Başkanı İbrahim Halil Er-
kan ile bir araya geldi.
Genel Başkanımız Arslan, AK Parti Şır-
nak İl Başkanı İbrahim Halil Erkan’a zi-
yaretinden duyduğu memnuniyeti dile 
getirdi.
Ziyarette, karşılıklı görüş alışverişinde 
bulunuldu.

Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 
Konya 1 No’lu Şube Başkanımız Abdul-
lah Bacaklı ve Konya 2 No’lu Şube Baş-

kanımız Hüseyin Keçeci’yi makamında 
ağırladı.
Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 
Konya 1 No’lu Şube Başkanlığımıza 
seçilen Abdullah Bacaklı’ya ve Konya 
2 No’lu Şube Başkanlığımıza seçilen 
Hüseyin Keçeci’ye çalışmalarında ba-

şarılar diledi.

Genel Başkanımız Mahmut Arslan, Ço-

rum Şube Başkanımız Mustafa Köroğlu, 
Tokat Şube Başkanımız Resul Demir ve 
Kırıkkale Şube Başkanımız Fatih Doğan 
ve Şubelerimizin Başkan Yardımcıları 
ile bir araya geldi.
Genel Başkanımız Arslan, Çorum, To-

kat, Kırıkkale Şube Başkan ve Yardımcı-
larımıza çalışmalarında başarılar diledi.
Şube Başkanlarımızda Genel Başkanı-
mız Mahmut Arslan’a desteklerinden 
dolayı teşekkür etti.
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ARSLAN, İSTANBUL 1 NO’LU ŞUBE BAŞKANIMIZ  
CANPOLAT İLE BİR ARAYA GELDİ

ARSLAN, İSTANBUL 3 NO’LU İETT ŞUBE YÖNETİMİMİZLE  
BİR ARAYA GELDİ

Genel Başkanımız Mahmut Arslan, İstanbul 1 No’lu 
Şube Başkanımız Mustafa Canpolat ile sendikamız ge-

nel merkezinde bir araya geldi. Ziyarette Sendikamız 
Genel Başkan Vekili Hüseyin Öz ve İstanbul 1 No’lu 
Şube Başkan Yardımcımız Birol Sayar da yer aldı. Ge-

nel Başkanımız Arslan, İstanbul 1 No’lu Şube Başkanı-
mız Canpolat’tan şubemizin çalışmaları ve üyelerimi-
zin durumlarına ilişkin bilgiler aldı.

Genel Başkanımız Mahmut Arslan, İstanbul 3 No’lu İETT 
Şube Başkanımız Mustafa İluk ve Şube Başkan Yardımcıları-
mız ile Sendikamız Genel Merkezinde bir araya geldi. Arslan, 
İstanbul 3 No’lu İETT Şubemizin 26 Haziran 2022 tarihinde 
gerçekleştirilen 7. Olağan Genel Kurulu’nda İstanbul 3 No’lu 
İETT Şube Başkanlığımıza seçilen Mustafa İluk ve Şube Baş-

kan Yardımcılarımıza görevlerinde başarılar diledi. İstanbul 3 
No’lu İETT Şube Başkanımız Mustafa İluk da desteklerinden 
ötürü Genel Başkanımız Mahmut Arslan’a teşekkür etti.

GENEL BAŞKAN VEKİLİMİZ ÖZ, BİTLİS BELEDİYE BAŞKANI 
TANĞLAY’I ZİYARET ETTİ

 Sendikamız Genel Başkan Vekili Hüseyin Öz, Bitlis Belediye Başka-

nı Nesrullah Tanğlay’ı makamında ziyaret etti.
Kendilerini misafir eden Bitlis Belediye Başkanı Tanğlay’a teşekkür 
eden Genel Başkan Vekilimiz Öz, Bitlis Belediyesi ve şirketinde ça-

lışan üyelerimizin ücretlerinde iyileştirilme yapılması ve üyelerimi-
zin durumlarına ilişkin konularda görüş alışverişinde bulundu.
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ARSLAN, BİNGÖL ŞUBE YÖNETİMİMİZLE BİR ARAYA GELDİ

ARSLAN, MUŞ ŞUBE YÖNETİMİMİZLE BİR ARAYA GELDİ

ARSLAN, AFYONKARAHİSAR ŞUBE YÖNETİMİMİZLE 
BİR ARAYA GELDİ

Genel Başkanımız Mahmut Arslan, Bin-

göl Şube Başkanımız Abdulmecit Akde-

mir ve şube başkan yardımcılarımız ile 
sendikamız genel merkezinde bir araya 
geldi.
Arslan, Bingöl Şubemizin 21 Temmuz 
2022 tarihinde gerçekleştirilen 1. Ola-

ğan Genel Kurulu’nda Bingöl Şube 
Başkanlığımıza seçilen Abdulmecit Ak-

demir ve şube başkan yardımcılarımıza 
görevlerinde başarılar diledi.

Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 
Muş Şube Başkanımız Yaşar Kalır ve 
şube başkan yardımcılarımız ile sen-

dikamız genel merkezinde bir araya 
geldi.
Arslan, Muş Şubemizin 20 Temmuz 
2022 tarihinde gerçekleştirilen 6. Ola-

ğan Genel Kurulu’nda Muş Şube Baş-

kanlığımıza seçilen Yaşar Kalır ve şube 
başkan yardımcılarımıza görevlerinde 
başarılar diledi.

Genel Başkanımız Mahmut Arslan, Af-
yonkarahisar Şube Başkanımız Kemal 
Erkuş ve şube başkan yardımcılarımız 
ile sendikamız genel merkezinde bir 
araya geldi.
Arslan, Afyonkarahisar Şubemizin 27 
Temmuz 2022 tarihinde gerçekleştiri-
len 1. Olağan Genel Kurulu’nda Afyon-

karahisar Şube Başkanlığımıza seçilen 
Kemal Erkuş ve şube başkan yardımcı-
larımıza görevlerinde başarılar diledi.
Afyonkarahisar Şube Başkanımız Ke-

mal Erkuş da desteklerinden dolayı 
Genel Başkanımız Mahmut Arslan’a 
teşekkür etti.
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ARSLAN, UŞAK ŞUBE YÖNETİMİMİZLE BİR ARAYA GELDİ

ARSLAN, ELAZIĞ ŞUBE YÖNETİMİMİZLE BİR ARAYA GELDİ

Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 
Uşak Şube Başkanımız Adil Özdemir ve 
şube başkan yardımcılarımız ile sen-

dikamız genel merkezinde bir araya 
geldi. Arslan, Uşak Şubemizin 26 Tem-

muz 2022 tarihinde gerçekleştirilen 5. 
Olağan Genel Kurulu’nda Uşak Şube 
Başkanlığımıza seçilen Adil Özdemir ve 
şube başkan yardımcılarımıza görevle-

rinde başarılar diledi.
Uşak Şube Başkanımız Adil Özdemir de 
desteklerinden dolayı Genel Başkanı-
mız Mahmut Arslan’a teşekkür etti.

Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 
Elazığ Şube Başkanımız Mustafa Bah-

çeci ve şube başkan yardımcılarımız ile 
sendikamız genel merkezinde bir araya 
geldi.
Arslan, Elazığ Şubemizin 3 Ağustos 
2022 tarihinde gerçekleştirilen 8. Ola-

ğan Genel Kurulu’nda Elazığ Şube Baş-

kanlığımıza seçilen Mustafa Bahçeci 
ve şube başkan yardımcılarımıza gö-

revlerinde başarılar diledi. Elazığ Şube 
Başkanımız Mustafa Bahçeci de des-

teklerinden dolayı Genel Başkanımız 
Mahmut Arslan’a teşekkür etti.

ARSLAN, GAZİANTEP 2 NO’LU ŞUBE BAŞKANIMIZ 
HOŞAF İLE BİR ARAYA GELDİ

Genel Başkanımız Mahmut Arslan, Gaziantep 2 
No’lu Şube Başkanımız Ahmet Hoşaf ile bir araya 
geldi.
Ziyarette Gaziantep 2 No’lu Şube Denetleme Ku-

rulu Üyemiz Mehmet Ali Doğan da yer aldı.
Genel Başkanımız Arslan, Gaziantep 2 No’lu 
Şube Başkanı Ahmet Hoşaf’tan şubemizin çalış-

maları hakkında bilgi aldı.



76

ZIYARETLER

ARSLAN, ADIYAMAN ŞUBEMİZİ ZİYARET ETTİ, 
TEŞKİLATIMIZLA BİR ARAYA GELDİ 

Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 
HAK-İŞ Kudüs Komitesi tarafından dü-

zenlenen “Kudüs İçin Ayaktayız, Filistin 
İçin Buradayız/Adıyaman” programı ön-

cesinde Adıyaman Şube Başkanlığımız 
ziyaret etti. Ziyarette Genel Başkanımız 
Mahmut Arslan, Kurucu Başkanımız ve 
HAK-İŞ Filistin ve Kudüs’e Destek Sen-

dikal Dayanışma Komitesi Başkanı Hü-

seyin Tanrıverdi, HAK-İŞ Genel Sekreter 
Yardımcısı Erdoğan Serdengeçti, Adı-
yaman Şube Başkanımız Hasan Kılınç, 
Malatya Şube Başkanımız Bünyamin 
Geleri ve HAK-İŞ’e bağlı sendikaların il 
başkanları hazır bulundu. Arslan, Adı-
yaman Şubemizin çalışmalarıyla ilgili 
Şube Başkanımız Hasan Kılınç’tan bilgi 
aldı. Adıyaman Şube Başkanımız Hasan 

Kılınç, Sendikamızın Adıyaman Şubesi 
eski Denetleme Kurulu Üyesi ve Mavi 
Marmara Şehidimiz Fahri Yaldız anısına 
Kudüs Komitesi tarafından 2022 yılının 
ilk programını Adıyaman’da gerçekleş-

tirmenin kendilerini onurlandırdığını 
ifade ederek, Genel Başkanımız Mah-

mut Arslan’a teşekkür etti.

GENEL BAŞKAN YARDIMCIMIZ YILDIZ, ŞUBELERİMİZİ ZİYARET ETTİ

Genel Başkan Yardımcımız Celal Yıldız, 
Konya 1 No’lu, Konya 2 No’lu ve Kara-

man Şube Başkanlıklarımızı ziyaret etti.
Konya 1 No’lu Şube Başkanımız Vacit 

Sır, Konya 2 No’lu Şube Başkanımız Hü-

seyin Keçeci ve Karaman Şube Başkanı-
mız Mehmet Bayrakçı’dan şubelerimi-
zin çalışmalarıyla ilgili bilgi alan Genel 

Başkan Yardımcımız Yıldız, üyelerimizin 
durumlarına ilişkin istişarelerde bulun-

du.
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ARSLAN, MEHMET AKİF İNAN’IN MEZARINI 
ZİYARET ETTİ

Genel Başkanımız Mahmut 
Arslan, Memur-Sen Konfede-

rasyonu’nun Kurucusu Meh-

met Akif İnan’ın mezarını ziya-

ret etti.

Arslan, Şair-Yazar ve Me-

mur-Sen Konfederasyonu’nun 
kurucusu Mehmet Akif İnan’ı, 
Harran Kapı Aile Mezarlığı’nda 
bulunan mezarı başında du-

alarla andı. Kabir ziyaretinde 
Şanlıurfa 1 No’lu Şube Başka-

nımız Seydi Eyyüpoğlu ve Şan-

lıurfa 2 No’lu Şube Başkanımız 
Bozan İzol ve Şubelerimizin 
başkan yardımcılarımız da yer 
aldı. Hz. Eyyüb Peygamber’in 
Sabır Makamı’nı da ziyaret 
eden Arslan, ilk peygamber 
Hz. Âdem’den (a.s.) son pey-

gamberimiz Hz. Muhammed’e 
(s.a.v.) kadar gelmiş geçmiş 
tüm peygamberlerin ruhlarına 
dua etti.

ARSLAN, ŞANLIURFA ŞUBELERİMİZİ 
ZİYARET ETTİ

Genel Başkanımız Mahmut Arslan, Şanlıurfa 1 ve 2 
No’lu Şube Başkanlıklarımızı ziyaret etti.

Şanlıurfa 1 No’lu Şube Başkanımız Seydi Eyyüpoğlu 
ve Şanlıurfa 2 No’lu Şube Başkanımız Bozan 

İzol’dan yürütülen çalışmalar hakkında bilgi alan 
Arslan, Şanlıurfa’nın HAK-İŞ ve HİZMET-İŞ için 

önemine dikkat çekti.
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Pandeminin art etkisi ve dünya eko-

nomi piyasalarındaki dalgalanma-

lar, hemen yanı başımızda başlayan 
Rusya’nın Ukrayna’yı işgali, güneyi-
mizde emperyalistlerin talan ettiği 
ülkelerde yaşanan siyasi ve toplum-

sal istikrarsızlıklar ve mülteci krizleri 
gibi pek çok sebep, ekonomik sıkın-

tıları da beraberinde getirdi.
Yüksek enflasyon ve fiyat artışları, 
en fazla tek sermayesi alın terleri 
olan emekçileri etkiliyor.
HİZMET-İŞ Sendikası olarak bu zor 
dönemde emekçilerimizin sesi ol-
maya, üyemiz olsun-olmasın tüm 
emekçilerin yanında yer almaya 
devam ediyoruz. Bu doğrultuda se-

simizi bütün işçiler adına daha gür 
duyurabilmek için geçmişte olduğu 
gibi bugün de mücadelemizi karar-
lılıkla sürdürüyoruz.
Üyelerimizi enflasyondan korumak 
için örgütlü olduğumuz işyerleri ve 

işletmelerde ek protokoller imzalı-
yoruz.
HİZMET-İŞ Sendikası, hemen he-

men her konuda inisiyatif almakta-

dır.
Taşeron sistemini veya başka sorun-

ları çözmemiz, işçilerimizin hayatla-

rından tüm zorlukları çekip almıyor. 
Yukarıda belirtilen örneklerde oldu-

ğu gibi; Rusya’nın Ukrayna’yı işgali, 
sürekli artan enflasyon, pandemi-
nin bıraktığı ve süregelen olumsuz 
etkiler, günden güne artış gösteren 
mülteci krizleri, dünya ekonomi pi-
yasasındaki dalgalanmalar gibi so-

runlar devam ediyor. 
Bu nedenlerle önümüze çıkan so-

runlar karşısında mücadelemize 
yeni bakış açıları, fikirler, çözümler 
üreterek devam ediyor, yoruluyor, 

tökezliyor ancak düşmeden, dur-
madan, yılmadan mücadelemize 
devam ediyoruz. 

Bizlerin bu mücadele aşkı elbette 
ki herkesi memnun etmiyor. Aksi-
ne, “başarılamaz” olarak görünen 
her işi büyük bir özveri ve çabayla 
nihayete erdirmemiz neticesinde 
işçilerin menfaatini değil, kendi çı-
karlarını gözetenlerin bu durumdan 
rahatsız olduğunu tecrübe ettiğimi-
zi üzülerek belirtmek durumunda-

yız.
Kadro düzenlemesi tam anlamıyla 
istediklerimizin gerçekleştiği dü-

zenleme olmadı belki ama geçilen 
eşiği göz ardı etmek, bu ülkeye ve 
işçilerine en büyük ihanettir. 
Konuşma fırsatı bulduğumuz her 
yerde ifade ettiğimiz gibi, emekçiler 
adına asıl istediğimiz yere gelmek 
için birlikte mücadele edeceğiz. 
Hedefimize adım adım ilerleyece-

ğiz. Bizim bildiğimiz, inandığımız 
yol budur. 

Celal Yıldız
HİZMET-İŞ Genel Başkan Yardımcısı

Mücadelemizi Kararlılıkla  
Sürdürüyoruz

Konuşma fırsatı bulduğumuz her yerde 
ifade ettiğimiz gibi, emekçiler adına 
asıl istediğimiz yere gelmek için birlikte 
mücadele edeceğiz. Hedefimize adım adım 
ilerleyeceğiz. Bizim bildiğimiz, inandığımız 
yol budur. 
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SİVAS ŞUBEMİZİN 8. OLAĞAN GENEL KURULU 
GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Genel Başkanımız Mahmut Arslan, Si-
vas Şubemizin 8. Olağan Genel Kuru-

lu’na video konferans yöntemiyle ka-

tıldı. 
Genel Başkan Yardımcı’mız Halil Öz-

demir’in divan başkanlığında gerçek-

leştirilen ve HAK-İŞ Genel Başkanı ve 
HİZMET-İŞ Sendikası Genel Başkanımız 
Mahmut Arslan’ın video konferans 
yöntemiyle canlı katıldığı genel kuru-

la; Sendikamız Genel Başkan Vekilimiz 
Hüseyin Öz, Sivas Şube Başkanı’mız Ni-
hat Şimşek, Amasya Şube Başkanı’mız 
İsmail Pazar, Tokat Şube Başkanı’mız 
Resul Demir, Yozgat Şube Başkanımız 
Ferman Zararsız, Kayseri Şube Baş-

kanı’mız Serhat Çelik, Oleyis Genel 
Başkan Yardımcısı Erdoğan Yılmaz, Öz-
Sağlık-İş Sendikası Sivas Şube Başkanı 
İbrahim Eyce, Bem-Bir-Sen Sivas Şube 
Başkanı Mustafa Pakoğlu, Büyük Birlik 
Partisi İl Başkan Yardımcıları Orhan Al-
pen ve Murat Kuzu, delegelerimiz ve 
basın mensupları katıldı. Genel kurula 
telekonferansla katılarak bir konuşma 
gerçekleştiren Genel Başkan’ımız Mah-

mut Arslan, Sivas Şube’mizin  8. Genel 
Kurulu’nun hayırlara vesile olması dile-

ğinde bulundu. Arslan, Sivas’ta sendikal 
mücadelenin bundan 30 yıl önce 1992 

yılında başladığını belirterek, Sivas’ta 
Sendikamızın ve HAK-İŞ’in sendikal mü-

cadelesinde emeği geçen herkese te-

şekkür etti.

“SİVAS TÜRKİYE’NİN ÖNEMLİ BİR 
MERKEZ ŞEHRİDİR”

Arslan, “Sivas ilimiz Anadolu’nun boz-

kırlarında zor bir coğrafyada ama sı-
cakkanlı insanların oluşturduğu ve 
Türkiye’nin önemli bir merkez şehridir. 
Bugün görevde olan Nihat Şimşek’i ve 
tüm arkadaşlarımızı, Sivas’ı bizler için 
önemli bir şube haline getirdikleri için 
tebrik ediyor ve kutluyorum” dedi.

Sivas’ta üye sayısını 2.250’nin üzerine 
çıkarmanın mutluluğunu yaşadıklarını 

söyleyen Arslan, “Elbette ki bu sayıla-

rımızın artışında 696 sayılı KHK ile be-

lediye şirketlerinin sendikalaşmasının 
önünün açılması olmuştur. Belediye 
çalışanlarımız artık taşeron şirketlerden 
kurtulmuşlardır. Türkiye Cumhuriyeti 
tarihinin en büyük sosyal, ekonomik ve 
çalışma hayatı reformu hayata geçiril-
miştir. Bu reformun mimarı Sayın Cum-

hurbaşkanımıza huzurlarınızda teşek-

kür etmek istiyorum” şeklinde konuştu.

“EMEKÇİLERİMİZ 24 SAAT SİVAS 
İÇİN ÇALIŞIYOR”

Arslan, taşeron sisteminden bugünlere 
kolay gelinmediğini hatırlatarak, “Bu-

gün geldiğimiz nokta yeterli değil ama 
çok önemli süreçleri geride bıraktık. 
Sivas Belediyesi’nde kadro sayısının 
50’ye kadar düştüğü zamanlarda ilçe 
belediyelerdeki arkadaşlarımızın büyük 
çoğunluğunu şirketlerde çalışan arka-

daşlarımız oluşturmaktaydı. Bu genç, 
eğitimli ve dinamik arkadaşlarımız 24 
saat çalışarak şehrimizi geleceğe hazır-
ladılar. Onlar pandemi döneminde de 
24 saat pandeminin bütün zorluklarına 
rağmen belediyelerimizde, şehrimize 
hizmet etmişlerdir. Onları bir kez daha 

Genel Başkanımız Mahmut Arslan, Sivas Şubemizin  
8. Olağan Genel Kurulu’na video konferans yöntemiyle katıldı.



8080

ŞUBE GENEL KURULLARI

buradan kutlamak istiyorum” diye ko-

nuştu.

“HAK-İŞ’İN GÜCÜ TÜRKİYE’NİN 
GÜCÜDÜR”

Arslan, HAK-İŞ’in, Türkiye’nin yerli ve 
milli bir örgütü olarak, ilk günden bu 
güne kadar bu toprakları bize vatan ya-

pan, bütün değerleri içerisinde barındı-
ran, medeniyetimizin bize yüklediği so-

rumlulukla hareket eden, bu toprakların 
geleceğe hazırlanması, Cumhuriyeti-

mizin 100. Yılına girerken daha güçlü, 
daha etkin, oyun kurucu bir Türkiye’yi 
inşa etme çabasının önemli taşlarından 
bir tanesi olduğunu ifade etti. Arslan,”-

HAK-İŞ’in gücü Türkiye’nin gücüdür. 
Bütün şer güçlere karşı HAK-İŞ devleti-

mizin ve milletimizin yanında yer almış 
ve bu kararlılığını sürdürmeye devam 
etmektedir” diye konuştu.

“BİZ VEFALI BİR TEŞKİLATIZ”

Sendikamızın Sivas’ta ilk örgütlenme-

sinin 1989 yılında olduğunu hatırlatan 
Genel Başkan Vekilimiz Hüseyin Öz, 
“O dönem ayak oyunlarıyla örgütlülü-

ğümüz elimizden alındı. Ancak 1992 
yılında Sivas’ta tekrar örgütlendik ve 

o gündür bu gündür  birlikteyiz. Bura-

dan Sivas mücadelemize destek veren 
şu an aramızda olmayan büyüklerimize 
Allah’tan rahmet diliyorum, bugüne ka-

dar mücadelemize omuz veren herkese 
teşekkür ediyorum. Biz vefalı bir teşki-
latız. Biz vefamızı sadece sözlerle değil 
eylemlerimizle de gösteriyoruz” şeklin-

de konuştu.

“DELEGE SEÇİM 
YÖNETMELİĞİMİZİ BAŞTAN AŞAĞI 
YENİLEDİK”

Sivas’ta HAK-İŞ’in beş bin üyesi oldu-

ğunu ifade eden Öz, “Seçimlerimizde 
demokrasiyi sonuna kadar işletiyoruz. 
Genel Yönetim Kurulu olarak son dö-

nemlerde sendikamızın tüzüğünden al-
dığımız yetkiyle bir dizi uygulama yönet-
meliği çıkardık. Bunlardan biri de delege 
seçim yönetmeliğimizdir. Her üyemize 
delege seçimlerimizin zamanını ve ye-

rini zincir SMS’ler göndererek bildiriyo-

ruz. Arkasından adayları ilan ederek bu-

günkü geldiğimiz noktaya geliyoruz. Bu 
uygulamada ki amacımız işçi iradesinin 
tam olarak sandığa yansımasıdır. Türki-
ye’nin hiçbir sivil toplum kuruluşunda 
buna benzer bir uygulama göremezsi-
niz” ifadelerini kullandı.

“ZORUNLU EMEKLİLİK 
ÇALIŞANLAR ARASINDA BÜYÜK 
BİR ADALETSİZLİĞE NEDEN 
OLUYOR”

Çağrı Merkezimizin 7/24 üyelerimizin 
hizmetinde olduğunu belirten Genel 
Başkan Vekilimiz Öz, “Sendikamızın 
bünyesinde ilk defa bağımsız bir eğitim 

dairesi oluşturduk. Eğitim konusunda 
da  son derece iddialıyız. İnanıyorum ki 
önümüzdeki süreç bir HİZMET-İŞ Akade-

misi’nin kurulmasını getirecek” dedi.

KİT’lerde çalışan emekçiler için kadro 
mücadelesi vermeye devam ettiklerini 
belirten Genel Başkan Vekilimiz, “Bele-

diyelerde kadro aldığımız arkadaşları-
mız için hala yolun başındayız. Hedefi-

miz kamu çalışanları gibi belediyelerin 
şirketlerinde çalışan üyelerimizin 6772 
sayılı kanun kapsamında ilave tediye 
kapsamına alınmasını sağlamak. 696 sa-

yılı KHK’nın getirdiği zorunlu emeklilikte 
bizim bir diğer önemli sorunumuz. Bu 
zorunlu emekliliğin kaldırılmasını istiyo-

ruz. Çünkü zorunlu emeklilik çalışanlar 
arasında büyük bir adaletsizliğe neden 
oluyor” dedi.

ŞİMŞEK YENİDEN BAŞKAN

Yapılan seçim sonucunda Nihat Şimşek, 
güven tazeleyerek yeniden Sivas Şube 
Başkanlığımıza seçildi. Şube Başkan Yar-
dımcılarımız ise Fatih Çiftçi ve Gürsel 
Ada oldu. Genel kurul, Sivas Şube’mizin 
eski yöneticilerine plaket takdim edil-
mesi sonrasında çekilen toplu fotoğraf-
la sona erdi.
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TRABZON ŞUBEMİZİN 
6. OLAĞAN GENEL KURULU YAPILDI

Trabzon Şubemizin 6. Olağan Genel Ku-

rulu gerçekleştirildi.
Birlik ve beraberlik içinde gerçekleştiri-
len genel kurula HAK-İŞ Genel Başkanı 
ve HİZMET-İŞ Sendikası Genel Başka-

nımız Mahmut Arslan, Genel Başkan 
Vekilimiz Hüseyin Öz, Genel Başkan 
Yardımcımız Halil Özdemir, AK Parti 
Trabzon Milletvekili Salih Cora, Türki-
ye Muhtarlar Konfederasyonu Başkanı 
Bekit Aktürk, Yomra Belediye Başkanı 
Mustafa Bıyık, Trabzon Şube Başka-

nımız İsmail Hakkı Kaplan, Rize Şube 
Başkanımız Mehmet Alaca, Ordu Şube 
Başkanımız Nevzat Acu, Öz Sağlık-İş 
Sendikası Genel Başkanı Devlet Sert, 
Ak Parti Ortahisar İlçe Başkanı Selahad-

din Çebi, Sendikamız Genel Merkez Ka-

dın Komite Başkanı Hatice Ayhan, Sen-

dikamız Genel Denetleme Kurulu Üyesi 
Ayşe Usta, HAK-İŞ’e bağlı sendikaların 
Trabzon Şube ve İl Başkanları, Sivil Top-

lum Kuruluşlarının temsilcileri, delege-

lerimiz ve basın mensupları katıldı.
Trabzon Şubemizin 6. Olağan Genel 
Kurulu’nda delegelerimize hitaben 
konuşma gerçekleştiren Genel Baş-

kanımız Mahmut Arslan, Trabzon’un 
konfederasyonumuz ve sendikamız 
için önemli merkezlerden biri olması 
nedeniyle, yapılan kongremizin önemli 
olduğunu ifade etti.
Trabzon Şubemizin eski yönetimlerin-

de yer alan isimleri anan Arslan, Trab-

zon Şubemizde geçmişten bugüne gö-

rev yapan herkese teşekkür etti.

“HİZMET-İŞ 44 YAŞINDA”

Arslan, Sendikamızın geçtiğimiz günler-
de 44. kuruluş yıl dönümünü kutladığı-
nı hatırlatarak, “HİZMET-İŞ bugünlere 
HAK-İŞ değerlerini bayraklaştırarak gel-
miştir. Arkamızda ne sermaye desteği, 
ne siyasi destek, ne ideolojik destek 

vardı.  Sendikamız uluslararası birta-

kım kuruluşların desteğiyle değil, 1979 
yılında Adıyaman Belediyesi’ndeki bir 
grup inanmış işçi kardeşlerimizle kurul-
du” diye konuştu.
Genel Başkanımız Arslan, sendikamızın 
bugünlere gelmesine emeği olan başta 
Kurucu Başkanımız Hüseyin Tanrıverdi 
olmak üzere herkese teşekkür etti.

ARSLAN: “BİZ, BÜYÜDÜKÇE 
KÜÇÜLMEYİ VE BAŞIMIZI ÖNE 
EĞMEYİ ÖĞRENDİK”

Sendikamızın kuruluş amacıyla ilgili 
konuşan Arslan; “Bu sendikayı ülkemi-
zin tarihine, kültürüne, medeniyetine 
inançlarına uygun olarak, milletimizin 
hak ettiği yerli ve milli sendikal duruş 
için kurduk. Sadece inandık ve inandı-
ğımız değerler doğrultusunda mücade-

le ettik. Sendikamızın ilk günkü değer 
ve ilkeleriyle yola devam etmesinin 

nedeni temelinin sağlam olmasıdır. Bu 
davaya inandığımız için Rabbim bize en 
büyük işçi sendikası olmayı nasip etti. 
Biz, büyüdükçe küçülmeyi, başımızı 
öne eğmeyi öğrendik. Rabbim bizi bu 
istikametinden ayırmasın” şeklinde ko-

nuştu.

“BU ÜLKE İÇİN HAK-İŞ VE 
HİZMET-İŞ’E İHTİYAÇ VAR”

HAK-İŞ ve HİZMET-İŞ’in gücünün Türki-
ye’nin gücü olduğunu her platformda 
vurguladıklarını belirten Genel Başka-

nımız Arslan, “Bu ülke için HAK-İŞ ve 
HİZMET-İŞ’e ihtiyaç var.  Bu ülkenin gü-

Trabzon Şubemizin 6. Olağan Genel Kurulu gerçekleştirildi.
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cüne güç katmak, birliğini ve beraberli-
ğini sağlamak için bize ihtiyaç var. Ülke-

mizi içerideki ve dışarıdaki tüm hainlere 
karşı korumak için güçlü olmalıyız. Ha-

len üye yapmamız gereken milyonlarca 
işçi var.  Bugün 1 milyona yakın kamuda 
ve belediyelerde çalışan taşeron şir-
ketlerdeki arkadaşlarımız kadrolu işçi 
olarak görevlerine devam ediyorlar. 
Bu kolay olmadı. 15 yıllık emeğimizin 
sonucunda kazanılan başarılar var. Biz, 
çalışanların ücretli köle, ücretli maraba 
muamelesi gördüğü durumlara karşı is-

yanımızı, inkârımızı her seferinde haykı-
rıyoruz” ifadelerini kullandı.

“TÜM ÇALIŞANLARIN 
HAKLARINI EN İLERİ NOKTAYA 
YÜKSELTECEĞİZ”

Genel Başkanımız Mahmut Arslan, be-

lediyelerde çözmeleri gereken sorunla-

rın olduğunu hatırlatarak, “Taşerondan 
kadroya geçen arkadaşlarımızın eski 
kadrolu arkadaşlarımızla aynı maaşı al-

maları konusunda hiçbir hukuki engel 
yok. Belediye şirketlerinde çalışan işçi-
lerde 52 günlük ikramiye alabilir.  Bu-

rada bize düşen görev eski-yeni ayrımı 
yapmaksızın tüm çalışanların haklarını 
en ileri noktada yükseltmek. Bunun için 
mücadele ediyoruz” diye konuştu.
KİT’lerde çalışan emekçilerin kadro so-

runu ile ilgili konuşan Arslan, konuyla 
ilgili düzenlenmenin en kısa sürede ta-

mamlanması için çalıştıklarını söyledi.

“MÜCADELEYİ SONUNA KADAR 
SÜRDÜRMEYE KARARLIYIZ”

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 
tarafından dün açıklanan ‘işkollarındaki 
işçi sayıları ve sendikaların üye sayıları-
na ilişkin 2022 Ocak ayı istatistikleri’ ile 
ilgili konuşan Arslan, “Türkiye’nin pek 
çok yerinde binlerce üyemiz baskılar-
la ve tehditlerle Sendikamızdan istifa 
ettirilmesine rağmen Allah’a çok şükür 
üye sayımızı artırmaya devam ediyoruz. 
Bu, bizim için son derece kıymetli ve 

önemli. HAK-İŞ mensuplarını baskıyla 
ve tehditle sendikalarımızdan kopa-

ranlardan gün gelir yaptıklarının hesabı 
sorulur. Unutmadık, unutmayacağız. Bu 
mücadeleyi sonuna kadar sürdürmeye 
kararlıyız” dedi.

“ÜYELERİMİZİN İRADESİ 
BAŞIMIZIN ÜSTÜNEDİR”

Tüm mazlum ve mağdurlara HAK-İŞ’in 
ve sendikamızın borcu var diyen Ars-

lan, “Bu borcu ödemek için mücadele 
edeceğiz. Bu mücadelemizi birlikte yü-

rütmemiz ve geleceği birlikte inşa et-
memiz gerekiyor. Sizlerden sendikamı-
za daha fazla sahip çıkmanızı istiyoruz. 
Tüm sorunları çözemeyebiliriz ama so-

runlardan asla korkmayacağız, çözmek 
için mücadele edeceğiz. İşçilerimizin, 
üyelerimizin iradesi başımızın üstüne-

dir” şeklinde konuştu. Aşı konusunda 
herkesi duyarlı olmaya davet eden Ge-

nel Başkanımız Mahmut Arslan, herkesi 
aşı olmaya davet etti.
Trabzonspor’dan övgüyle bahseden 
Arslan ‘Büyük Başkan’ tezahüratları eş-

liğinde konuşmasını tamamladı.

GENEL BAŞKAN VEKİLİMİZ ÖZ, 3 
TEMEL SORUNA DİKKAT ÇEKTİ

Sendikamızın geçmişte Trabzon’da yap-

tığı mücadelelere vurgu yaparak sözle-

rine başlayan Genel Başkan Vekilimiz 
Hüseyin Öz; “Trabzon, bugün önemli 
ve büyük bir şubemiz. Bu şubenin kilo-

metre taşlarını geçmişte görev yapan 
yöneticilerimiz, komite başkanlarımız, 
temsilcilerimiz ve gönüllü ordumuzu 



83

ŞUBE GENEL KURULLARI

oluşturan üyelerimiz santim santim do-

kumuştur” dedi.

Bugün geldiğimiz noktada yeni gün-

demler oluştuğunu belirten Öz, şunları 
kaydetti: “Ülkemizde son dönemlerde 
ekonomik parametrelerde ciddi bir ha-

reketlilik var. Bu hareketlilik temelde 
üç sorunu gündemimize getirdi.  Bun-

lardan birincisi toplu iş sözleşmeleriyle 
günün ekonomik koşullarının yakalan-

ması, ikincisi toplu iş sözleşmeleriyle 
ikramiye gün sayısının yükseltilmesi, 
üçüncüsü ise 6772 sayılı kanun gereğin-

ce tıpkı kamu çalışanlarında olduğu gibi 
yılda 52 yevmiye tutarındaki ikramiye-

nin belediyelerin şirketlerinde çalışan 
emekçilere verilmesidir. Bu talepleri bi-
liyoruz. HAK-İŞ ve HİZMET-İŞ olarak bu 
taleplerin gerçekleşmesi için mücadele 
edeceğiz.”

“HEP İLERİYE BAKACAĞIZ”

HİZMET-İŞ’in her zaman onurlu müca-

deleler ortaya koyduğunu belirten Öz; 
“Çalışanlarımızın geleceğini teminat al-
tına almak için omuz omuza mücadele 

ederek bugünlere geldik. Dün, Çalışma 
ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’mız tara-

fından açıklanan sayılara göre bugün 
245 bin üyemiz var ama bu bizim için 
yeterli değil. Çünkü biz çalışanların 
başını dik tutmak üzere, çalışanların 
geleceğini inşa etmek üzere görev ya-

pıyoruz. Hiçbir zaman çalışanların hak 
ve hukukunu bir santim dahi geri götür-
medik. Onun için bugün sizlerin karşı-
sında başımız dik ve alnımız ak olarak 
bulunuyoruz. Günün koşullarını ve be-

lediyelerimizin imkânlarını dikkate ala-

rak hep ileriye bakacağız. Bu mücade-

leyi birlikte ve hep beraber yapacağız” 
şeklinde konuştu.

ÖZDEMİR: “HER ZAMAN BİR 
AİLEYİZ”

Divan Başkanı olarak konuşma yapan 
Genel Başkan Yardımcı’mız Halil Öz-

demir, sendikamızın tüm genel kurul-
larının birlik ve beraberlik içerisinde 
yapıldığını belirterek; “Bizim genel ku-

rullarımızda sadece bayrak yarışı olur. 
Bizim seçimlerimizde kaybeden olmaz, 
sadece görev değişikliği olur. ‘Önce 
insan önce emek’ diyerek çıktığımız 
yolda üyelerimizin desteği her zaman 
bize güç vermiştir. Amacı hiçbir zaman 

ücret sendikacılığı olmayan sendikamız, 
tüm emekçileri HAK-İŞ ve HİZMET-İŞ ça-

tısı altında toplamıştır” dedi.

“TÜRKİYE’DE SENDİKACILIK 
DENİLİNCE AKILLARA HAK-İŞ VE 
HİZMET-İŞ GELİYOR”

Türkiye’ye örnek bir sendikacılık yap-

tıklarını belirten Özdemir; “Artık Tür-
kiye’de sendikacılık denilince akıllara 
HAK-İŞ, HİZMET-İŞ ve HAK-İŞ’e bağlı 
sendikalar geliyor. Bizim olduğumuz 
yerde kardeşlik vardır. Bizim olduğumuz 
yerde asla hak kaybı olmaz. Birlik ve be-

raberlik içerisinde nice genel kurullar 
yapmamızı Allah’tan niyaz ediyorum” 
dedi. Genel kurulda AK Parti Trabzon 
Milletvekili Salih Cora, Öz Sağlık-İş Sen-

dikası Genel Başkanı Devlet Sert, Trab-

zon Şube Başkanımız İsmail Hakkı Kap-

lan ve Sendikamız Genel Merkez Kadın 
Komite Başkanı Hatice Ayhan da birer 
selamlama konuşması gerçekleştirdi.

KAPLAN GÜVEN TAZELEDİ

Yapılan seçim sonucunda Trabzon Şube 
Başkanlığımıza İsmail Hakkı Kaplan ye-

niden seçilirken, Şube Başkan Yardım-

cılarımız ise; Aziz Murat Azizoğlu, Leyla 
Yavuz, Mahmut Keleş ve Şevket Çelik 
oldu.
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KAHRAMANMARAŞ ŞUBEMİZİN 
12. OLAĞAN GENEL KURULU GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Kahramanmaraş Şubemizin 12. Olağan 
Genel Kurulu gerçekleştirildi.
Genel kurula; Genel Başkan Vekilimiz 
Hüseyin Öz, Genel Başkan Yardımcımız 
Halil Özdemir, Genel Sekreterimiz Oğuz 
Aksoy, Göksun Belediye Başkanı Hüse-

yin Coşkun Aydın,  Kahramanmaraş Şu-

bemizin Kurucu Başkanı Ferhat Koca-

baş, Adıyaman Şube Başkanımız Hasan 
Kılınç, Gaziantep 1 No’lu Şube Başkanı-
mız Halil İbrahim Tanrıöver, Gaziantep 
2 No’lu Şube Başkanımız Ahmet Hoşaf, 
Kayseri Şube Başkanımız Serhat Çelik, 
Malatya Şube Başkanımız Bünyamin 
Geleri, Sivas Şube Başkanımız Nihat 
Şimşek, Şanlıurfa 2 No’lu Şube Baş-

kanımız Bozan İzol, Öz İnşaat-İş Genel 
Başkanı ve Genel Sekreter Yardımcımız 
Zekeriya Koca, Öz Güven-Sen Genel 
Başkan Yardımcısı Mehmet Ali Sipahi, 
Sendikamız Genel Merkez Kadın Komi-
te Başkanı Hatice Ayhan, HAK-İŞ’e bağlı 
sendikaların Kahramanmaraş Şube ve 

İl Başkanları, sivil toplum kuruluşlarının 
Kahramanmaraş temsilcileri, delegele-

rimiz ve basın mensupları katıldı. 

Genel kurulda delegelerimize hitaben 
bir konuşma yapan Sendikamız Genel 
Başkan Vekilimiz Hüseyin Öz; “Ma-

raş’ta her zaman bir ve beraber olduk, 
birbirimize güvendik, inandık ve birbiri-
mizden güç aldık. Biz haktan, hukuktan, 
emekten ve adaletten yanayız. Üyele-

rimizin daha huzurlu, daha müreffeh, 
daha iyi bir ortamda çalışmasını sağ-

lamaya, haklarını korumaya çalışıyor, 
emeğin hakkının teslimi için mücadele 
ediyoruz. Bütün mücadelemiz bunun 
içindir. İstatistikler de bu mücadelede 
başarılı olduğumuzu doğruluyor” dedi.

HİZMET-İŞ Sendika’mızın Türkiye’nin 
en büyük işçi sendikası olduğunu vur-
gulayan Genel Başkan Vekilimiz Öz; 
“Zirveye üyelerimizin destekleriyle çık-

tık. Biz haktan, hukuktan, emekten ve 

adaletten yanayız. Üyelerimizin daha 
huzurlu, daha müreffeh, daha iyi bir or-
tamda çalışmasını sağlamaya, haklarını 
korumaya çalışıyor, emeğin hakkının 
teslimi için mücadele ediyoruz. Bütün 
mücadelemiz bunun içindir. İstatistik-

ler de bu mücadelede başarılı olduğu-

muzu doğruluyor” diye konuştu.

“TÜRKİYE’NİN EN BÜYÜK 
SENDİKASIYIZ, 5 YILDIR DA 
ZİRVEDEYİZ”

HİZMET-İŞ Sendika’mızın Türkiye’nin 
en büyük sendikası olduğunu söyleyen 
Öz, şu ifadelere yer verdi: “Ocak 2022 
istatistiklerine göre de Türkiye’nin en 
büyük sendikasıyız, 5 yıldır da zirvede-

yiz. Bu zirveye üyelerimizin destekle-

riyle çıktık. Böylesine büyük ve güzide 
bir teşkilatın mensupları da daima ken-

dine yaraşır olanı yapacaktır.”

Kahramanmaraş Şubemizin 12. Olağan Genel Kurulu gerçekleştirildi.
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CUMHURBAŞKANIMIZ 
ERDOĞAN’A ASGARİ ÜCRET 
TEŞEKKÜRÜ

Asgari ücretin 5 bin 4 TL olarak belirlen-

mesi nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan’a teşekkür eden Öz; 
“Ülkenin üzerinde oynanan oyunlara 
rağmen Ocak 2022 tarihi itibariyle Sa-

yın Cumhurbaşkanı’mız yeni bir süreci 
başlattı. Çalışanların hayatına dokunan, 
sendikalı-sendikasız bütün çalışanların 
hayatını derinden etkileyecek olan as-

gari ücreti 5 bin 4 TL olarak belirledi. 
Asgari ücretteki artış vesilesiyle bugün 
bizim de yetkili olduğumuz birçok be-

lediyede arkadaşlarımızın sosyal hak 
ve ücretleriyle ilgili yeni bir evre orta-

ya çıkmış oldu. Bu evrede ücretlerimiz, 
sosyal haklarımız bakımından ve özel-
likle toplu iş sözleşmesi ile gerçekleşti-

rilecek olan ücret zamları bakımından 
yeni bir döneme girdiğimizi söylemek 
istiyorum” dedi. Yeni dönemde üyeleri-
mizin haklı olarak ücret ve sosyal hak-

larının iyileştirilmesi yönünde beklen-

tileri olduğunu vurgulayan Öz, şunları 
söyledi: “Pandemi sürecinin getirdiği 
ağır bir yük var ve bu yükü kaldırmak 
zor. İki yıllık süre içerisinde fedakârlık-

larda bulunan belediye çalışanlarının 
fedakârlıklarının karşılığının işverenler 
tarafından verilmesini bekliyoruz. Bu 
nedenle yeni süreç içerisinde çalışan-

larımızın hak ve hukukunu korumak ve 
geliştirmek adına sendika olarak yeni 
bir bakış açısını hep beraber ortaya 
koymak için mücadele ediyoruz. Çalış-

malarımızı bu doğrultuda yürütüyoruz. 
Yeni toplu iş sözleşmelerini imzalıyoruz, 
imzalanmış olan toplu iş sözleşmelerini 
ek protokoller yaparak güncelliyoruz.”

“BELEDİYE EMEKÇİLERİ 
HEM PANDEMİDE, HEM KIŞ 
ŞARTLARINDA CANI PAHASINA 
ÇALIŞTI”

Belediye emekçilerinin hem Pande-

mide, hem yoğun kış şartlarında canı 
pahasına çalıştığına dikkat çeken Öz; 
“Belediye çalışanlarımızı ne kadar öv-

sek, ne kadar teşekkür etsek azdır. Ben, 
teşkilatımız adına hepsini takdirle anı-
yorum ve çok teşekkür ediyorum” diye 
konuştu.

“GELECEK VİZYONUMUZU 
OLUŞTURUYORUZ”

Sendikamızın gelecek vizyonunu oluş-

turmak amacıyla bir kısım kararlar 
aldıklarını belirten Öz; “Aldığımız ka-

rarlarla, tüm seçim süreçlerimizi hiç-

bir haksızlığa yer vermeyerek şeffaf ve 
demokratik olarak yürütüyoruz. İlgili 
bütün üyelerimizi SMS’lerle bilgilen-

diriyoruz. Önümüzdeki günlerde tem-

silcilerimizin seçiminde de benzer bir 
süreci işleteceğiz. Genel merkezimizde 
çalışan arkadaşlarımızın, üyelerimizin 
ve teşkilatımızın sendikamıza daha ra-

hat ulaşabilmesi, hiçbir endişeye ve 
kaygıya kapılmadan sorunlarını dile 
getirebilmesi ve sorunlara daha hızlı 
çözüm üretebilmek için Çağrı Merke-

zi’mizi hizmete açtık. Böylece ilk kez 
bir sendika böyle bir yapıyı oluşturmuş 
oldu” şeklinde konuştu.

“K.MARAŞ ŞUBEMİZ 7 BİN 
ÜYE İLE BÖLGENİN EN BÜYÜK 
STK’LARINDAN BİRİDİR”

Genel Başkan Vekilimiz Hüseyin Öz, 
sendikamızın Kahramanmaraş’ta zor-
luklarla mücadele ettiği dönemlere 
değindi. K.Maraş Şubemizin yaşadığı 
zorlu günleri de anımsatan Öz; “O dö-

nemlerde işçi kardeşlerimizin sosyal 
hakları, işçi maaşları ödenemezdi. Zor 
dönemlerdi. Belirtmek isterim ki Ma-

raş, o zor günlerden bugünlere geldi. 
Bugün ‘Maraş’ dediğimizde HİZMET-İŞ 
Sendikası olarak yaklaşık 7 bin, HAK-İŞ 
Konfederasyonu olarak ise yaklaşık 10 
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bin üyesiyle büyük bir ölçeğe ulaşmış, 
Türkiye’nin ve sendikamızın en önemli 
sivil toplum şubelerinden birinden söz 
ediyoruz. Kahramanmaraş’ta 39 yıllık 
mücadele süreci içerisinde bizimle be-

raber yol yürümüş, emek vermiş, fe-

dakârlıkta bulunmuş, çalışanlarımızın 
hak ve hukukunu korumak için Maraş’a 
yakışır şekilde hizmet etmiş olan bütün 
mensuplarımızı saygı ve sevgiyle anıyo-

rum, Allah hepsinden razı olsun” dedi.

“KAHRAMANMARAŞLI 
EMEKÇİLERLE ARAMIZDA 
KÖKLÜ VE GÜÇLÜ BİR BAĞ VAR”

Sendikamız ile Kahramanmaraş emek-

çileri arasında köklü ve güçlü bir bağ 
olduğunu ve bu bağı daha da kuvvet-
lendirmek istediklerini belirten Öz; 
“Kahramanmaraş bizim için kıymetlidir. 
İnanıyorum ki sendikamız da Kahra-

manmaraş için kıymetlidir. Böyle oldu-

ğu içindir ki, 39 yıldır yan yana, omuz 
omuza mücadele ediyoruz. Bu müca-

deleyi taçlandırmamız, bir adım daha 
ileriye taşımamız gerekiyor” şeklinde 
konuştu.

ÖZDEMİR: “ÜYELERİMİZİN 
DESTEĞİYLE BAŞARDIK”

Kahramanmaraş emekçilerinden öv-

güyle bahseden Genel Başkan Yar-
dımcımız Halil Özdemir; “Sendikamız 

geçtiğimiz ay 44. yaşını kutladı. Emek-

çilerden aldığı destekle ilkeli ve onurlu 
yürüyüşüne kararlılıkla devam etmek-

tedir. Geçtiğimiz günlerde açıklanan 
istatistiklere göre sendikamız 243 bin 
üyesiyle Türkiye’nin en büyük işçi sen-

dikası olma konumunu devam ettiriyor. 
Bunu, üyelerimizin desteği ile başardık. 
Tüm üyelerimize desteklerinden dolayı 
teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

“DİKLEŞMİYORUZ, DİK 
DURUYORUZ”

HİZMET-İŞ Sendika’mızın sosyal ortaklık 
anlayışıyla hareket ettiğini belirten Öz-

demir; “HİZMET-İŞ’in olduğu yerde kav-

ga olmaz, fitne olmaz. HİZMET-İŞ olarak 
biz asla dikleşmiyoruz, dik duruyoruz. 

En büyük grevleri her zaman sendika-

mız yapmış, bedeller ödemiştir ama dik 
durmasını başarmıştır” şeklinde konuş-

tu. Genel kurulda Öz İnşaat-İş Genel 
Başkanı Zekeriya Koca, Kahramanmaraş 
Şube Kurucu Başkanı’mız Ferhat Koca-

baş ve Sendikamız Genel Merkez Kadın 
Komite Başkanı Hatice Ayhan’da bir se-

lamlama konuşması gerçekleştirdi.

ŞUBE BAŞKANIMIZ MEHMET 
AKİF DAĞ OLDU

Yapılan seçim sonucunda Kahraman-

maraş Şube Başkanımız Mehmet Akif 
Dağ oldu. Şube Başkan Yardımcılarımız 
ise Abdullah Aksu, Mehmet Gül, Vahit 
Mengilli ve Alparslan Fedakar oldu.
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YOZGAT ŞUBEMİZİN GENEL KURULU COŞKU İÇİNDE 
GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Yozgat Şubemizin 7. Olağan Genel Ku-

rulu gerçekleştirildi.

Genel Kurula, HAK-İŞ Genel Başkanı 
ve HİZMET-İŞ Sendikası Genel Başka-

nımız Mahmut Arslan, Genel Başkan 
Vekilimiz Hüseyin Öz, Genel Başkan 
Yardımcımız Halil Özdemir, Kurucu 
Genel Başkanımız Hüseyin Tanrıverdi, 
Genel Sekreterimiz Oğuz Aksoy, Yozgat 
Belediye Başkanı Celal Köse, Yerköy Be-

lediye Başkanı Ferhat Yılmaz, AK Parti 
Yozgat İl Başkanı Yusuf Başer, MHP Yoz-

gat İl Başkanı Tekin Irgatoğlu, Öz Gü-

ven-Sen Genel Başkanı Ömer Yılmaz, 
Öz Sağlık-İş Genel Başkanı Devlet Sert, 
Öz Taşıma-İş Genel Başkan Yardımcısı 
Mehmet Ali Kayabaşı, Yozgat Şube Baş-

kanımız Ferman Zararsız, Amasya Şube 
Başkanımız İsmail Pazar, Kayseri Şube 
Başkanımız Serhat Çelik, Sivas Şube 
Başkanımız Nihat Şimşek, Kırşehir Şube 
Başkanımız Hızır Gürler, Tokat Şube 
Başkanımız Resul Demir, Çorum Şube 
Başkanımız Mustafa Köroğlu, Kırıkkale 
Şube Başkanımız Fatih Doğan, Genel 
Merkez Kadın Komitemiz Başkanı Ha-

tice Ayhan, HAK-İŞ’e bağlı sendikaların 

Şube ve İl Başkanları,  delegelerimiz ve 
basın mensupları katıldı. Genel kurul, 
Genel Başkan Yardımcımız Halil Özde-

mir’in divan başkanlığında gerçekleşti-

rildi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN’A 
TEŞEKKÜR

Genel Başkanımız Arslan, Kamu Top-

lu İş Sözleşmeleri Çerçeve Anlaşma 
Protokolü kapsamında bulunan kamu 
işçilerimize yönelik, memurlarda ol-
duğu gibi ilave zam verilmesine ilişkin 
talebimiz olumlu sonuçlandığını ve Ek 
Çerçeve Protokolü ile kamu işçilerine 
01.01.2022 tarihinden geçerli olmak 
üzere yüzde 2.5 oranında ilave zam 
yapıldığını anımsatarak, “HAK-İŞ Kon-

federasyonu olarak, Hükümetimizin 
kamu çalışanlarını enflasyona ezdir-
meme politikası doğrultusunda ek zam 
talebimizi olumlu sonuçlandırmasın-

dan duyduğumuz memnuniyeti bir kez 
daha ifade ediyor, Cumhurbaşkanımız 
Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a teşek-

kürlerimizi iletiyoruz” dedi. Arslan, Co-

vid-19 testi pozitif çıkan Cumhurbaş-

kanımız Erdoğan ve eşi Emin Erdoğan 

Hanımefendiye HAK-İŞ ailesinin geçmiş 
olsun dileklerini ve dualarını iletti.

“TAŞERON MÜCADELESİNİ HAK-
İŞ YÜRÜTTÜ”

Taşeron işçilerin kadro almasını tarihi 
yolculuğun başarıya ulaşması olarak 
değerlendiren Arslan, “Taşeron siste-

minin ekonomik tarafı belediyelerin 
aleyhine, insani yönü de emekçilerin 
aleyhineydi. Bu sistemin sonlandırıl-
ması için uzun yıllar mücadele ettik. 1 
milyon işçiyi kadrolu yaptık. Bu, Cum-

huriyet tarihimizin en büyük çalışma 
reformudur” dedi.
Arslan, KHK ile belediyelerin şirketle-

rinde sürekli işçi kadrosuna alınan iş-

çilerin zorunlu emeklilik başta olmak 
üzere, tayin ve becayiş vb. sorunlarının 
çözülmesi için de çalışma yaptıklarını 
kaydetti.
Belediye işçilerinin kar kış demeden 
çalıştıklarını vurgulayan Arslan, beledi-
ye emekçilerinin her zaman teşekkürü 
ve iyi bir zammı hak ettiğini söyledi.

“YOZGAT’TA VARLIĞIMIZ 38 
YILDIR DEVAM EDİYOR”

HAK-İŞ ve Hizmet-İş olarak Yozgat’ta 38 
yıldır aralıksız var olduğumuzu kayde-

den Arslan, “TBMM eski Meclis Başka-

nı Cemil Çiçek’in Yozgat Belediye Baş-

kanı olduğu dönemde 1984 yılında ilk 
örgütlenme çalışmalarımızı başlattık. 
Yozgat’ta HAK-İŞ varlığının temellerini 
atan bütün dostlarımıza teşekkür edi-
yorum. Yozgat’ta iki belediye ile başla-

dığımız yolculuğumuza bugün 52 iş ye-

rinde örgütlü ve 1980 üyeye sahip bir 
şube olarak devam ediyoruz. Bu başa-

rıya imza atan Şube Başkanımız ve eki-
bine teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Yozgat Şubemizin 7. Olağan Genel Kurulu gerçekleştirildi.
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“HAK-İŞ OLARAK 7 MİLYON 
ÜYEYE ULAŞMAK İSTİYORUZ”

HAK-İŞ’in 750 bin üyesi bulunduğunu 
ve 7 milyon üyeye ulaşmak istediklerini 
belirten Arslan, “HAK-İŞ’in gücünü Tür-
kiye’nin gücü olarak görüyorsak, bütün 
işçileri HAK-İŞ’te buluşmaya ve bunun 
için mücadele etmeye devam etmeli-
yiz. İsmimizde de geçen ‘HAK’ adalet 
demektir. Adaleti inşa etmek için müca-

dele edeceğiz” şeklinde konuştu.

TANRIVERDİ: “40 YILDIR 
YOZGAT’TA HEP İYİ NİYET 
GÖRDÜK”

Sendikamızın kuruluşundan beş yıl son-

ra Yozgat’ta örgütlenmeye başladığını 
hatırlatan Kurucu Başkanımız Hüseyin 
Tanrıverdi, “Yozgat’ta değişmeyen şey 
birlik, beraberlik ve Yozgatlıların yiğitlik-

leridir. 40 yıldır Yozgat’ta hep iyi niyet 
gördük.  “Önce insan önce insan” diye-

rek çıktığımız yolda başarımızın anahta-

rı, kuruluş değerlerimize sahip çıkmak-

tır. HAK-İŞ/HİZMET-İŞ sadece sendika 

değildir, toplum hizmetkarlığı yapan bir 
anlayışa sahip sivil toplum örgütüdür” 
dedi.

Medeniyetimize, dindaşlarımıza ve 
soydaşlarımıza saldırılar var diyen Tan-

rıverdi, “Türkiye’de her zaman çatışma 
yaratmaya çalışanlar, darbeler yapama-

ya çalışanlar ve yapanlar olmuştur ama  
biz HAK-İŞ/HİZMET-İŞ olarak onlara bo-

yun eğmedik. Her zaman milletimizin, 
devletimizin yanında dimdik ayakta ol-
duk” şeklinde konuştu.

ÖZDEMİR: “HİZMET-İŞ DEMEK 
HUZUR DEMEK”

Divan Başkanı olarak konuşma yapan 
Genel Başkan Yardımcımız Halil Özde-

mir, “Birlik ve beraberlik içerisinde nice 
Genel Kurullar yapmamızı niyaz ediyo-

rum. HİZMET-İŞ demek huzur demek. 
Bizde sendikacılık bir dava, HAK-İŞ da-

vasıdır.  Bu davanın olduğu hiçbir yerde 
kavga olmaz. HAK-İŞ ve HİZMET-İŞ’in ol-
duğu yerde vatana, millete ve topluma 
zarar verilmez. Bizim tek amacımız 24 

saat çalışanlara hizmet etmektir. Genel 
Başkanımız Mahmut Arslan liderliğinde 
sendikacılık anlayışı değişmiştir” ifade-

lerini kullandı.

Sendikamızın Türkiye’nin zirvesinde 
olduğunu söyleyen Genel Başkan Yar-
dımcımız Özdemir, mücadelemizin li-
derlerine ve destek veren emekçilere 
teşekkür etti.

SERT: “HAK-İŞ’İN İLKELERİ 
ETRAFINDA HAREKET 
ETMEKTEN ONUR VE GURUR 
DUYUYORUZ”

Yozgat Şubemizin 7. Olağan Genel Ku-

rulu’nun tüm çalışanlara hayırlı olması 
temennisinde bulunan Öz Sağlık-İş Sen-

dikası Genel Başkanı Devlet Sert ise, 
“HİZMET-İŞ Sendikamızda görev yaptı-

ğımız dönemde Yozgat’ta toplu iş söz-

leşmeleri süreçleri yürüttük. Yozgat’a 
yabancı değiliz. Ferman Başkanımızın 
Yozgat’ta kardeş sendikalarımız için 
yaptıklarını yakinen biliyoruz, kendine 
teşekkür ediyoruz. Öz Sağlık-İş Sendika-
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sı Türkiye’de 319 sendika içinde en büyük üçüncü işçi sendi-
kası. HAK-İŞ’in ilkeleri etrafında hareket etmekten onur ve 
gurur duyuyoruz” dedi.

Genel Kurulda Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse, Yerköy 
Belediye Başkanı Ferhat Yılmaz, AK Parti Yozgat İl Başkanı 
Yusuf Başer, Sendikamız Genel Merkez Kadın Komite Başka-

nı Hatice Ayhan ve Yozgat Şubemizin Kadın Komite Başkanı 
Arzu Yönel de birer selamlama konuşması gerçekleştirdi.

ZARARSIZ GÜVEN TAZELEDİ

Yapılan Genel Kurul’da Yozgat Şube Başkanlığımıza yeniden 
Ferman Zararsız seçilirken, Şube Başkan Yardımcılarımız ise 
İsmail Ekici ve Cafer Durak oldu.
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ANKARA 5 NO’LU ŞUBEMİZİN GENEL KURULU 
GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Ankara 5 No’lu Şubemizin 3. Olağan 
Genel Kurulu, 15 Şubat 2022 tarihinde 
gerçekleştirildi.
Emek Konukevi’mizde yapılan Genel 
kurula; Genel Başkan Vekilimiz Hüse-

yin Öz, Genel Başkan Yardımcımız Halil 
Özdemir, Kurucu Başkanımız Hüseyin 
Tanrıverdi, Genel Sekreterimiz Oğuz 
Aksoy, Öz Güven-Sen Genel Başkanı 
Ömer Yılmaz, Yozgat Şube Başkanımız 
Ferman Zararsız, Ankara 2 No’lu Şube 
Başkanımız Recep Dere, Öz Güven-Sen 
Genel Başkan Yardımcısı Murat Ünal, 
delegelerimiz ve basın mensupları ka-

tıldı. Genel kurul Teşkilatlanmadan So-

rumlu Genel Başkan Yardımcımız Halil 
Özdemir’in divan başkanlığında yapıldı.

GENEL BAŞKAN VEKİLİMİZ ÖZ: 
“SÜRGÜN EDİLEN, İŞTEN ATILAN 
VE ÜCRETLERİ ÖDENMEYEN 
İŞÇİLERİN SESİ OLDUK”

2019 yerel seçimlerinden sonra Sen-

dikamıza karşı girişilen operasyonları-
na değinen Sendikamız Genel Başkan 
Vekili Hüseyin Öz, “2019 yerel seçim-

lerinden sonra birçok belediyede yö-

netimler demokratik süreç gereği el 
değiştirdi. Bu doğal bir süreçtir ve biz 
vatandaşlarımızın demokratik tercihle-

rine saygı duyduk. Türkiye’nin hiçbir ye-

rinde hangi siyasi parti mensubu olursa 
olsun hiçbir zaman diyalog masasını 
terk etmedik” dedi.

Seçimlerden sonra üyelerimizin zor-
la istifa ettirildiğini hatırlatan Genel 
Başlan Vekilimiz Öz, “İstanbul, Ankara, 
Antalya, Bolu, Kırşehir ve Çanakkale/
Bayramiç Belediyeleri’nde üyelerimizi 
istifa ettirebilmek için her türlü baskıyı, 
zorbalığı, tehdidi ve sürgünü yaptılar. 
Binlerce arkadaşımızın sözleşmesini 
feshettiler. Seçimlerden önce, ‘hiçbir 
işçinin işine dokunmayacağız’ diyenle-

rin samimiyetlerini gördük. Bütün Tür-
kiye’de sürgün edilen, işten atılan ve 
ücretleri ödenmeyen işçilerin duygula-

rına tercüman olmak için Bolu yürüyü-

şünü başlattık. Bunu siyasi bir amaçla 
yapmadık. 22 Haziran günü  CHP Genel 
Merkezi’nin önünde Kılıçdaroğlu’na ve 

üyelerimizi zorla istifa ettirenlere karşı  
çağrı yaptık. Emekçilerin sesleri olduk” 
şeklide konuştu.

“GREV YAPMAK ÇOK ZOR 
BİR İŞTİR, BEDEL ÖDEMEK 
GEREKİR”

Ankara Büyükşehir’de 1998 yılında 22 
gün süreyle grev yaptığımızı hatırlatan 
Öz, “Grev yapma kulaklara hoş gelebi-
lir ama grevi yapmak çok zor bir iştir, 
bedel ödemek gerekir.  Biz bunun bilin-

cinde olarak Ankara’da 22 gün boyunca 
aslanlar gibi grev yaptık. Mücadelemiz 
sonucunda istediğimiz ücretlerin de 
üstünde kazanımlar elde ettik.  O dö-

nemden sonra işçi arkadaşlarımız zorla 
otobüslere bindirilerek sendikamızdan 
istifa ettirildi. 13 yıl bu grevin bedelini 
ödedik. Üyelerimiz için hiçbir beledi-
yede bu bedelleri ödemekte imtina 
etmedik. Bundan sonra da bedeli ne 
olursa olsun emekçilerin yanında ola-

cağız. Sizlerden tek ricamız sendikamı-
za, birliğimize sahip çıkmanızdır” dedi.

Ankara 5 No’lu Şubemizin 3. Olağan Genel Kurulu gerçekleştirildi.



91

ŞUBE GENEL KURULLARI

“KADRO KAPSAMI DIŞINDA 
BIRAKILAN 70 BİN İŞÇİ 
İÇİN MÜCADELEMİZİ 
SÜRDÜRÜYORUZ”

Kamuda çalışan işçilerin ve belediyele-

rin taşeron şirketlerinde çalışan işçilerin 
sendikalı ve kadrolu işçi olabilmesi için 
uzun yıllar mücadele ettiklerini belirten 
Genel Başkan Vekilimiz Hüseyin Öz, 
“Kadro mücadelesini hiç yorulmadan 
gece gündüz sürdürdük. Çıktığımız her 
platformda taşeron gerçeği ile yüzle-

şilmesi gerektiğini, Türkiye’nin taşeron 
sistemden kurtulması gerektiğini ifade 
ettik. Bu sorunun çözülmesi için Anka-

ra’da üyelerimizin geniş katılımlarıyla 
toplantılar yaptık. 6552 sayılı yasanın 
çıkmasını sağladık. 2017 yılında Cum-

hurbaşkanımız kadro düzenlemesinin 
TBMM’ye sevk edildiğini duyurdu ve ta-

şeron işçilerin büyük bir kısmına kadro 
aldık. Ama KİT’lerde, hastanelerin bilgi 
yönetim birimlerinde, yerel yönetim-

lerde araç ve ekipman teminine dayalı 
ihaleler kapsamında çalışan arkadaş-

larımız ve araç şoförlerimizden oluşan 
yaklaşık 70 bin arkadaşımız kapsam dı-
şında bırakıldı. 

950 bin emekçinin kadro kapsamına alı-
nıp, 70 bin işçinin kapsam dışı tutulma-

sı doğru bir şey değil. Kapsam dışında 
kalarak kadroya geçemeyen işçiler için 
Konfederasyon ve sendika olarak müca-

dele ediyoruz. Kadro düzenlemesi için 
irade ortaya koyan Cumhurbaşkanımız 
Erdoğan’ın bu meselenin çözümü ve 
yeni bir düzenleme yapılması için de 
talimatlar vereceğine inanıyoruz” ifa-

delerini kullandı.

“TÜM BELEDİYELERİMİZDE 
EK SÖZLEŞME GÖRÜŞMELERİ 
YAPIYORUZ”

2022 yılı asgari ücreti ile ilgili değer-
lendirmelerde bulunan Öz, “Son iki 
yıldır pandeminin sağlığımız üzerindeki 
etkileriyle mücadele ederken, son beş 
aydır da ekonomik sonuçları ile mü-

cadele ediyoruz. Dünya piyasalarının 
karıştığı bir dönemi yaşıyoruz. Son ay-

larda gıda başta olmak üzere zorunlu 
olarak kullandığımız ne kadar malzeme 
varsa bunların fiyatlarında önemli bir 
hareketlenme meydana geldi. Dola-

yısıyla aldığımız ücretler eridi. Yangın 
sadece bizde değil tüm dünyada böyle 
bir durum söz konusu. İki yıldır üretim 
süreçlerinde sorunlar var. Ocak 2022 
tarihiyle birlikte yürürlüğe giren asgari 
ücretin günlük yevmiyesi 166,80 TL’ye 
yükseltildi. Bunun bir kısım sonuçları 
oldu. Belediyelerimizde çalışan işçilerin 
ücretleri ile asgari ücret ile çalışanlar 
arasındaki fark ya kapandı ya da tama-

men kalktı.  Dolayısıyla tüm Türkiye ge-

nelinde belediye çalışanlarının ücretle-

rini uygun hale getirmek için yoğun bir 
çalışma yürütüyoruz. Hemen hemen 
tüm belediyelerimizde ek sözleşme gö-

rüşmeleri yapıyoruz. Üyelerimizin rahat 
nefes alabilmesi için Türkiye’nin en ku-

zeyinden, en güneyine, en doğusundan 
en batısına bir mücadeleyi ortaya koyu-

yoruz” dedi.

ÖZDEMİR: “SENDİKAMIZIN TEK 
AMACI İNSANLARA HİZMET 
ETMEK”

Üyelerimize daha iyi hizmet edebilmek 
için Ankara’da bulunan üç şubemizin 
Ankara 5 No’lu Şubemizin çatısında 

altında birleştirildiğini söyleyen Ge-

nel Başkan Yardımcımız Halil Özdemir, 
“HİZMET-İŞ Sendikası’nın olduğu yerler-
de birlik ve beraberlik var. Eksiklerimiz, 
hatalarımız olabilir ama sendikamız 
hiçbir üyesine yanlış yapmaz. Kurulu-

şundan bu zamana kadar sendikamızın 
tek amacı insanlara hizmet etmek ol-
muştur” dedi.

“GENEL KURULDAN YENİ BİR 
DİNAMİZMLE ÇIKACAĞIZ”

Birlik ve beraberliğin önemine vurgu 
yapan Özdemir, “HİZMET-İŞ Sendikası 
asla sizin başınızı öne eğdirmeyecek. 
Biz sizlerle varız, sizlerle beraber Türki-
ye’nin en büyük işçi sendikasıyız. Saha-

da sizler varsınız, sizlerin sayesinde HİZ-

MET-İŞ Sendikası var. İnşallah bu genel 
kuruldan sizlerin birliğiyle, beraberliğiy-

le, kardeşliğiyle, yeni bir dinamizmle çı-
kacağız. Bundan sonraki genel kurulla-

rımızda da inşallah birliğimiz, beraberli-
ğimiz bozulmadan devam etmek nasip 
olur. Genel kurulumuz herkese hayırlı 
olsun” ifadelerini kullandı.

TANRIVERDİ: “HİÇBİR ZAMAN 
YILMADIK, YIKILMADIK, 
YORULMADIK”

Sendikacılıkta tarihi izler bırakan bir se-

rüven yaşadıklarını ifade eden Kurucu 
Başkanımız Hüseyin Tanrıverdi, “Sen-

dikamızın kurucu başkanı olmaktan ve 
bugün geldiği noktadan onur duyuyo-

rum. Yedi arkadaşımızla yola çıkarken 
insanı düşündük, emeğini düşündük, 
insanı insan yapan değerlerini düşün-

dük. Hiçbir zaman yılmadık, yıkılmadık, 
yorulmadık ve bugünlere geldik” dedi.
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“TÜRKİYE GÜÇLÜ BİR ÜLKEDİR”

‘Milletin gücü tankın tüfeğin gücünü 
her zaman yener’ diyen Tanrıverdi, 
“Türkiye artık demokratik bir ülkedir.  
Türkiye güçlendikçe bizde güçleniyo-

ruz. Türkiye güçlü bir ülkedir.  Herkes 
Türkiye’nin arabuluculuğuna başvuru-

yorsa önemli ülkedir” şeklinde konuş-

tu. 
Genel Kurulda Öz Güven-Sen Genel 
Başkanı Ömer Yılmaz ve Genel Merkez 
Kadın Komite Başkanımız Hatice Ayhan 
da birer selamlama konuşması gerçek-

leştirdi.

ŞUBE BAŞKANLIĞINA SİNAN 
YILMAZ SEÇİLDİ

Yapılan seçim sonucunda Ankara 5 
No’lu Şube Başkanlığımıza Sinan Yıl-
maz seçilirken, Şube Başkan Yardım-

cılarımız ise İbrahim Tuncer, Mehmet 
Tahran ve Murat Demirtaş oldu.
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BURSA ŞUBEMİZİN  
10. OLAĞAN GENEL KURULU GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Bursa Şubemizin 10. Olağan Genel Ku-

rulu gerçekleştirildi.

Birlik ve beraberlik mesajlarının verildi-
ği Genel Kurula; HAK-İŞ Genel Başkanı 
ve HİZMET-İŞ Sendikası Genel Başka-

nımız Mahmut Arslan, Genel Başkan 
Vekilimiz Hüseyin Öz, Genel Başkan 
Yardımcılarımız Halil Özdemir ve Meh-

met Keskin, Kurucu Genel Başkanımız 
Hüseyin Tanrıverdi, Öz İplik-İş Genel 
Başkanı Rafi Ay, Öz Sağlık-İş Genel Baş-

kanı Devlet Sert, Öz Güven Sen Genel 
Başkanı Ömer Yılmaz, Bursa Büyükşe-

hir Belediye Başkan Vekili Ahmet Yıl-
maz, Keles Belediye Başkanı Mehmet 
Keskin, Bursa Şube Başkanımız Musta-

fa Yavuz, Kocaeli Şube Başkanımız İdris 
Ersoy, Çanakkale Şube Başkanımız Ve-

dat Yılmaz, Balıkesir Şube Başkanımız 
Savaş Dal, İstanbul 2 No’lu Şube Başka-

nımız Abdullah Kaya, İstanbul 3 No’lu 
Şube Başkanımız Mustafa İluk, İstanbul 
7 No’lu Şube Başkanımız Nizamettin 
Yurul, İstanbul 9 No’lu Şube Başkanı-
mız Emrullah Aslan, İstanbul 10 No’lu 
Şube Başkanımız Ahmet Şimşek, İstan-

bul 11 No’lu Şube Başkanımız Ahmet 
Göktürk, İstanbul 12 No’lu Şube Baş-

kanımız Ramadan Aygün, Sakarya Şube 
Başkanımız M. Mesut Gökdemir, Genel 
Disiplin Kurulu Üyemiz Nevin Er, Genel 
Başkan Danışmanımız İbrahim Güleş, 
HAK-İŞ’e bağlı sendikaların Bursa Şube 
ve İl Başkanları, Sivil toplum kuruluşla-

rının temsilcileri, delegelerimiz ve ba-

sın mensupları katıldı.

“BURSA TEŞKİLATIMIZIN 
ÖNEMLİ ÇINARLARINDAN 
BİRİDİR”

Genel Başkanımız Mahmut Arslan, Bur-
sa’nın, Hizmet-İş Sendikamızın 44 yıllık 
tarihinde 35 yılı dolu dolu yaşayan bir 
şehir olduğunu söyledi.

Arslan, “Osman Gazi tarafından Bur-
sa’da temeli atılan Osmanlı Devleti ve 
devamı niteliğindeki Türkiye, ulu bir 
çınar olarak büyümeye devam ediyor. 

Bursa Şubemizin 10. Olağan Genel Kurulu gerçekleştirildi.
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Bursa Şubemiz de HAK-İŞ’in ve Hiz-

met-İş Sendikamızın önemli çınarların-

dan biridir, en büyük şubemizdir” dedi.

ARSLAN’DAN, BURSA ŞUBEMİZİN 
KURULUŞUNDAN BUGÜNE 
EMEĞİ GEÇEN TEŞKİLAT 
MENSUPLARIMIZA TEŞEKKÜR

Genel Başkanımız Arslan, Bursa Şube-

mizin kuruluşundan bugüne emeği ge-

çen teşkilat mensuplarımıza teşekkür 
etti. Arslan, “İlk Bursa Şube Başkanımız 
Mustafa Turan’a, HAK-İŞ’in ilk il başkan-

larından olan ve genel merkezimizde 
uzun süre görev yapan Recep Özcan’a, 
ikinci şube başkanımız Yaşar Yel’e, şube 
yönetiminde görev yapan Arif Kele-

bek’e, Ahmet Durmuş’a, üçüncü şube 
başkanımız Mehmet Keskin’den İsmail 
Erman’a kadar bizimle ilk günden iti-

baren yol arkadaşlığı yapan, her haliy-

le bu davaya hizmet eden tüm emekçi 
kardeşlerimize, dostlarımıza özellikle 
teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Arslan, Bursa Şube Kurucu Teşkilat Sek-

reterimiz merhum Cemalettin Bilek ile 
Eski Bursa Belediye Başkanı Hikmet Şa-

hin’i de rahmetle andı.

ARSLAN, BURSA ŞUBEMİZİ 
ÖRGÜTLENME BAŞARISINDAN 
DOLAYI TEBRİK ETTİ

Bursa Şubemizin örgütlenme noktasın-

da ilk sırayı alma başarısını kaydettiğini 
belirten Arslan, 73 şubemiz içinde 13 
bin üyeyle en yüksek rakama ulaşan 
Bursa Şubemizi örgütlenme başarısın-

dan dolayı tebrik etti.

İmzalanan en son toplu iş sözleşme-

sinin yaşanan sıkıntılı sürece rağmen 

uzlaşmayla sonuçlanmasının önemine 
değinen Arslan, sözleşmeye katkısın-

dan dolayı Bursa Büyükşehir Belediye 
Başkanı Alinur Aktaş’a teşekkür etti.

“BURSA’DA 1992’DE 52 SAAT 
SÜREN GREVİMİZİ ZAFERLE 
SONUÇLANDIRDIK”

Arslan, 1992 yılında Bursa Büyükşe-

hir Belediye Başkanı Merhum Teoman 
Özalp döneminde gerçekleştirilen grevi 
hatırlattı. Arslan, “Geçmişte Bursa’da 
toplu iş sözleşmesinde yaşadığımız 
ciddi bir kriz vardı. Rahmetli Teoman 
Özalp’in belediye başkanlığı yaptığı 
dönemdeki ekibi HAK-İŞ karşıtıydı ve 
bizimle toplu iş sözleşmesi pazarlık ma-

sasına oturmadılar. Büyük bir mücade-

le ile son dakikada toplu iş sözleşmesini 
imzaladık ama hâlâ birileri HİZMET-İŞ 
Sendikamızı burada istemiyordu. 1992 
yılının Ocak ayında en kısa ve en et-
kin grevimizi burada yaptık. Geçici ve 
kadrolu bütün işçilerin sendikamızın 
arkasında güçlü bir şekilde yer aldığı 

görülünce bize toplu iş sözleşmesinden 
yüzde 60’tan fazlasını vermeyenler, 52 
saatlik görevden sonra yüzde 145’e 
imza attılar. Bu, tarihi mücadelenin ta-

rihi bir zaferle sonuçlanmasıdır” ifade-

lerine yer verdi.

“28 ŞUBAT SÜRECİNDE 
TASFİYE ETMEYE ÇALIŞTILAR, 
BAŞARAMADILAR”

Arslan, “28 Şubat’ta demokrasiden 
yana tavır aldığımız için sendikamızı 
Bursa’da tasfiye etmeye çalıştılar. BUS-

Kİ’de direniş gerçekleştirdik. Tehdit ve 
baskılara rağmen Bursa işçisi sendikası-
na sahip çıktı, bizi tasfiye edemediler” 
dedi.

“KADROLU-ŞİRKET AYRIMI 
OLMAYAN BİR MODELİ HAYATA 
GEÇİRMEYE ÇALIŞIYORUZ”

Konuşmasında taşeron işçiliğiyle mü-

cadeleye de değinen Arslan, taşeron 
işçilerine kadro verilmesini Türkiye 
Cumhuriyeti tarihinin en büyük refor-
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mu olarak değerlendirdi. Kadrolu işçiler ile 
taşerondan belediyelerin şirketlerinde sü-

rekli işçi pozisyonuna atanan işçilerin hak-

larının eşitlendiğini belirten Arslan, toplu 
iş sözleşmeleriyle aradaki ücret mesafesini 
kapatarak kadrolu-şirket ayrımı olmayan 
bir modeli hayata geçirmeye çalıştıklarını 
söyledi.
Arslan, kaldırılan KDV ve vergilere rağmen 
zincir marketlerin ürün fiyatlarında indi-
rim yapmamasına da değindi. Düzenli bir 
denetim yapılması gerektiğini vurgulayan 
Arslan, şunları söyledi: “Yüksek enflasyo-

nun ve dövizin toplumun tüm kesimlerine 
çok ağır bir fatura yüklediğini görüyoruz. 
Yapılan onca düzenlemeye rağmen zincir 
marketler fiyatlarını düşürmüyorlar. Bu, 
küresel kapitalizmin pazar ekonomisinin 
basit bir göstergesidir. KDV’lerin, vergile-

rin düşmesine rağmen daha fazlasını iste-

yip fiyatları artırmaya devam eden azınlık 
bir kesim var. Bunu şiddetle kınıyoruz. Bu-

gün, tüm bu düzenlemeleri yok sayan, sü-

rekli daha fazla kazanma derdine düşmüş 
bu insanlara söyleyecek sözümüz olmalı. 
Daha ciddi denetimlere ihtiyaç var.” Genel 
Kurulda Genel Başkan Yardımcımız Halil 
Özdemir, Genel Başkan Yardımcımız Meh-

met Keskin, Kurucu Genel Başkanımız Hü-

seyin Tanrıverdi, Öz İplik-İş Genel Başkanı 
Rafi Ay, Öz Sağlık-İş Genel Başkanı Devlet 
Sert, Bursa Şube Başkanımız Mustafa Ya-

vuz ve Genel Disiplin Kurulu Üyemiz Nevin 
Er de bir konuşma gerçekleştirerek, genel 
kurulun hayırlı olmasını temennisinde bu-

lundular.
Genel Kurul da yapılan seçim sonucunda 
Mustafa Yavuz yeniden Bursa Şube Baş-

kanlığımıza seçilirken, Şube Başkan Yar-
dımcılarımız ise; Şebnem Arda, Ramazan 
Uçar, Raif Balkan ve Abdullah Yavuz oldu.
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KOCAELİ ŞUBEMİZİN GENEL KURULU, BİRLİK VE 
BERABERLİK İÇİNDE GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Kocaeli Şubemizin 3. Olağan Genel Ku-

rulu gerçekleştirildi.

Birlik ve beraberlik içerisinde gerçekle-

şen genel kurula; HAK-İŞ Genel Başkanı 
ve HİZMET-İŞ Sendikası Genel Başkanı-
mız Mahmut Arslan, Sendikamız Genel 
Başkan Vekili Hüseyin Öz, Genel Baş-

kan Yardımcılarımız Celal Yıldız, Halil 
Özdemir ve Mehmet Keskin, Kurucu 
Başkanımız Hüseyin Tanrıverdi, Öz Sağ-

lık-İş Genel Başkanı Devlet Sert, Öz Gü-

ven-Sen Genel Başkanı Ömer Yılmaz, 
Öz Taşıma-İş Genel Başkanı Mustafa 
Toruntay, Öz Sağlık-İş Genel Başkan 
Yardımcısı Remzi Karataş, Gebze Bele-

diye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Derince 
Belediye Başkanı Zeki Aygün, Yeniden 
Refah Partisi Genel Başkan Danışma-

nı ve Kocaeli İl Başkanı Mehmet Aras, 
MHP İl Başkanı Yunus Emre Kurt, Koca-

eli Şube Başkanımız İdris Ersoy, Bursa 
Şube Başkanımız Mustafa Yavuz, Sakar-
ya Şube Başkanımız M. Mesut Gökde-

mir, İstanbul 2 No’lu İETT Şube Başka-

nımız Abdullah Kaya, İstanbul 3 No’lu 
İETT Şube Başkanımız Mustafa İluk, 
İstanbul 4 No’lu Şube Başkanımız Yücel 
Fırat, İstanbul 5 No’lu Şube Başkanımız 
Mustafa Şişman, İstanbul 7 No’lu Şube 
Başkanımız Nizamettin Yurul, İstanbul 
9 No’lu Şube Başkanımız Emrullah As-

lan,  İstanbul 10 No’lu Şube Başkanımız 
Ahmet Şimşek, İstanbul 12 No’lu Şube 
Başkanımız Ramadan Aygün, İstanbul 
13 No’lu Şube Başkanımız Kenan Erük-

lü, Genel Merkez Kadın Komite Başkan 
Yardımcımız Arzu Kahveci, Bem Bir-Sen 
Kocaeli İl Başkanı Faruk Zihni, HAK-İŞ’e 
bağlı sendikaların Kocaeli Şube ve İl 
Başkanları, sivil toplum kuruluşlarının 
temsilcileri, delegelerimiz ve basın 
mensupları katıldı.
Genel Kurul,  Genel Başkan Yardımcı-
mız Mehmet Keskin’in divan başkanlı-
ğında gerçekleştirildi.

ARSLAN: “KOCAELİ’DE 
GÜCÜMÜZÜ VE ETKİNLİĞİMİZİ 
ARTIRARAK DEVAM EDECEĞİZ”

Genel kurulda bir konuşma gerçekleş-

tirilen Genel Başkanımız Mahmut Ars-

lan; “Kocaeli, bir işçi ve emekçi kenti. 
Emeğin şehri Kocaeli’de 37 yıllık geçmi-
şe ve bugün itibarıyla 11 bini aşkın üye-

ye sahibiz.  Kocaeli Şubemiz, güçlü bir 
şubedir. 11 bin civarında üyemiz var ve 
sayı olarak da ikinci büyük şubemizdir. 
Kocaeli, aynı zamanda Türkiye sendikal 
hareketinin de bir nevi ana gövdesini 
oluşturuyor. Tarihî işçi hareketlerinin 
ve mücadelelerin ışığı buradan yakıl-
mıştır. Kocaeli’de güçlü bir şubeye sa-

hip olmak, Türkiye işçi hareketinde de 
etkin bir güce sahip olmak anlamına 
geliyor. Bu gücümüzü ve etkinliğimizi 
artırarak devam edeceğiz. Bu şehre 
yakışan genel kurulumuzu birlik içeri-

Kocaeli Şubemizin 3. Olağan Genel Kurulu gerçekleştirildi.
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sinde gerçekleştirmenin gururu için-

deyiz” dedi. HİZMET-İŞ Sendikamızın 
Kocaeli’de 37 yıllık bir geçmişe sahip ol-
duğunu hatırlatan Arslan, Kocaeli Şube 
Eski Başkanımız Nihat Erim başta olmak 
üzere, Kocaeli emek mücadelemizde 
emeği geçenleri rahmetle andı.
Arslan, Kocaeli’de önce il başkanlığı 
sonra şube başkanlığı yaparak görevini 
12 yıl başarıyla sürdüren Mustafa Taş-

tekin ve ekibine teşekkür etti. Kocaeli 
Şube Başkanımız İdris Ersoy ve ekibini 
de çalışmalarından dolayı kutladı.

“DEMOKRATİK VE ÖZGÜR BİR 
TÜRKİYE’Yİ SAVUNUYORUZ”

Genel Başkanımız Arslan, 28 Şubat 
sürecine değindi. 28 Şubat’ın Türk de-

mokrasisi ve işçi 
hareketine vurul-
muş ağır bir dar-
benin yıl dönümü 
olduğunu ifade 
eden Arslan, şun-

ları söyledi: “28 
Şubat süreci, Tür-
kiye’nin darbeler 
tarihinde önemli 

bir yere sahiptir. 
İlk kez sivil toplum 
ve sendikaların 

taşeron olarak kullanıldığı, toplumun 
yanıltılmak istenildiği bir darbe türüdür. 
Zor zamanlarda konuşmak, bir şeyler 
yapmak kolay değil. Üyesi olduğunuz, 
bugün kongresine katıldığınız HİZ-

MET-İŞ Sendikamız, HAK-İŞ Konfederas-

yonumuz, tarihî ihanetlerin, darbelerin, 
ülkemize yönelik saldırıların, içeriden 
ve dışarıdan yapılan ihanetlerin hep 
karşısında ve milletten yana, millî irade-

den yana, demokrasiden yana bir du-

ruş sergilemiştir. HAK-İŞ, gerek 12 Eylül 
Darbesi gerek daha sonraki süreçlerde 
her zaman demokratik ve sivil iktidarı, 
demokratik ve özgür bir Türkiye’yi sa-

vunmuştur.”

“ONURUMUZU, GURURUMUZU 
VE SORUMLULUKLARIMIZI ASLA 
KAYBETMEDİK”

Arslan, 28 Şubat postmodern darbesi-
nin yıldönümü olması vesilesiyle, Prof. 
Dr. Necmettin Erbakan’ı rahmetle andı.
“12 Eylül’e direnen HAK-İŞ, 12 Eylül’ün 
dayattığı bütün mevzuata da itiraz et-
miştir” diye konuşan Arslan, konuşma-

sını şu cümlelerle sürdürdü: “Bu müca-

deleyi neden sadece bize bırakıyorlar? 
28 Şubat sürecinde darbecilere karşı 
çalışmalar yapanlar da dahil herkes bir-
den saf değiştirdi. Gücümüzü kaybettik, 
sayısal olarak üyelerimizi kaybettik ama 
onurumuzu, gururumuzu ve sorumlu-

luklarımızı asla kaybetmedik.”

“DARBECİLERİN 
YARGILANMASININ ÖNÜNÜ 
AÇTIK”

Arslan, 12 Eylül 2010 tarihinde ger-
çekleştirilen anayasa değişikliğini des-

teklediklerini hatırlattı. Arslan; “12 
Eylül 2010 tarihinde ülkeyi vesayetten 
kurtarmak, darbecilerden hesap sor-
mak için getirilen anayasa değişikliğini 
yalnızca HAK-İŞ destekledi. Ve biz bu 
desteğimizle anayasanın 15. maddesini 
anayasadan çıkardık, darbe yapanların 
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yargılanmasının önünü açtık ve arkasın-

dan da hem 12 Eylül Darbesi’ni yapan-

lar, hem de 28 Şubat Darbesi’ne teşeb-

büs edenlerin yargılanmasının yolunu 
açtık. Dolayısıyla HAK-İŞ, sadece darbe-

lerle değil, darbe zihniyetini içinde ba-

rındıran bütün mevzuatın, anayasanın 
değiştirilmesi konusunda da hep mil-
letten, halktan ve demokrasiden yana 
tavır almıştır” şeklinde konuştu.

”15 TEMMUZ’DA 27 GÜN 
DEMOKRASİ NÖBETİ TUTTUK”

Arslan, ülkemizin yakın tarihte atlatmış 
olduğu darbe girişimi 15 Temmuz’la il-
gili de konuştu. 15 Temmuz’da hayatını 
kaybeden arkadaşlarını ve tüm vefat 
edenleri rahmetle andığını ifade eden 
Arslan; “15 Temmuz, ihanetin zirveye 
çıktığı, bu milletin evlatlarını kendi çir-
kin emellerine alet eden ihanet şebe-

kesinin kuklalarının milletimize yaşattığı 
ihanete karşı HAK-İŞ yine en erken saf 
tutmuş ve 27 gün demokrasi nöbeti 
tutmuştur. 15 Temmuz gecesi bizim için 
unutulmayacak, unutturulmayacak bir 
gecedir, bir kırılma noktasıdır” dedi.

“UKRAYNA, EMPERYALİZMİN 
ÇATIŞMASININ KURBANI EDİLDİ”

Konuşmasında Rusya’nın Ukrayna’ya 
saldırısını da değerlendiren Arslan, ABD 

ve AB’yi batının, emperyalizmin ve küre-

sel kapitalizmin merkezi olarak tanımla-

dı. ABD ve AB’nin bu savaşta ikiyüzlülük 
yaptığını ifade eden Arslan; “Ne yazık ki 
Ukrayna, emperyalizmin çatışmasının 
kurbanı edildi. Rusya’nın saldırganlığını 
bilerek Ukrayna’yı yalnız bıraktılar. Rus-

ya, daha önce de Gürcistan’da benzer 
şeyler yaptı. Putin, Çarlık Rusya’yı yeni-
den ihya etmeye çalışıyor, Sovyetleri de 
değil. Bunu bütün dünya biliyor. Batı ve 
ABD bütün bunlara sessiz kaldı. Ve san-

ki Ukrayna’nın birliğinin, beraberliğinin, 
gücünün dağılmasının ve buradan da 
bir çıkar elde etmenin peşine düştü. 
Ne yazık ki emperyalizmin bu çirkin ka-

ranlık yüzünü bir kez daha görüyoruz. 

Binlerce insanın vatanını terk etmesine 
yüzlerce insanın ölümüne ve şehirlerin 
açıkça işgal edilmesine göz yumdular” 
dedi. Arslan, Türkiye’nin, batılı emper-
yalistlerin oyunlarına gelmeden gerekli 
adımları atacağını söyledi. Genel ku-

rulda Genel Başkan Yardımcımız Celal 
Yıldız, Kurucu Başkanımız Hüseyin Tan-

rıverdi, Gebze Belediye Başkanı Zinnur 
Büyükgöz, Derince Belediye Başkanı 
Zeki Aygün, Yeniden Refah Partisi Genel 
Başkan Danışmanı ve Kocaeli İl Başka-

nı Mehmet Aras, MHP İl Başkanı Yunus 
Emre Kurt, Öz Sağlık-İş Sendikası Genel 
Başkanı Devlet Sert, Kocaeli Şube Baş-

kanımız İdris Ersoy ve Genel Merkez 
Kadın Komite Başkan Yardımcımız Arzu 
Kahveci de birer selamlama konuşması 
gerçekleştirdi.

İDRİS ERSOY, ŞUBE 
BAŞKANLIĞINA YENİDEN 
SEÇİLDİ

Genel kurulda yapılan seçim sonucun-

da İdris Ersoy Kocaeli Şube Başkanlığına 
yeniden seçildi. Şube Başkan Yardımcı-
lıklarına ise Muharrem Subaşı, İbrahim 
Çınar, Tuğrultan Çağdaş ve Fatih Özta-

tar seçildiler.
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SAKARYA ŞUBEMİZİN 
7. OLAĞAN GENEL KURULU GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Sakarya Şubemizin 7. Olağan Genel Ku-

rulu gerçekleştirildi.
Genel kurula; HAK-İŞ Genel Başkanı ve 
HİZMET-İŞ Sendikası Genel Başkanımız 
Mahmut Arslan, Genel Başkan Vekili-
miz Hüseyin Öz, Genel Başkan Yardım-

cılarımız Celal Yıldız, Halil Özdemir ve 
Mehmet Keskin, Sakarya Büyükşehir 
Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Kurucu 
Başkanımız Hüseyin Tanrıverdi, Sakarya 
Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri 
Mustafa Ak, Adapazarı Belediye Başkanı 
Mutlu Işıksu, Sakarya Şube Başkanımız 
M.Mesut Gökdemir, Kocaeli Şube Baş-

kanımız İdris Ersoy, Bursa Şube Başka-

nımız Mustafa Yavuz, İstanbul 5 No’lu 
Şube Başkanımız Mustafa Şişman, İstan-

bul 11 No’lu Şube Başkanımız Ahmet 
Göktürk, Öz Sağlık-İş Sendikası Genel 
Başkanı Devlet Sert, Öz Güven-Sen Ge-

nel Başkanı Ömer Yılmaz, Öz Maden-İş 
Genel Başkanı Fahrettin Kütükçü Genel 
Başkan Danışmanımız Mustafa Taşte-

kin, Öz Sağlık-İş Sendikası Genel Başkan 
Yardımcısı Remzi Karataş, Öz Petrol-İş 
Sendikası Genel Başkan Yardımcısı Uğur 
Evkuran, Genel Merkez Kadın Komite 

Başkan Yardımcımız Arzu Kahveci, HAK-
İŞ’e bağlı sendikaların Sakarya Şube ve İl 
Başkanları, Siyasi partilerin ve  sivil top-

lum kuruluşlarının Sakarya temsilcileri, 
delegelerimiz ve basın mensupları katıl-
dı. Genel kurul, Genel Başkan Yardımcı-
mız Celal Yıldız’ın divan başkanlığında, 
şehitlerimiz için saygı duruşunda bulu-

nulması ve İstiklal Marşı’mızın okunma-

sıyla başladı.

Genel kurula hitaben bir konuşma ger-
çekleştiren Genel Başkanımız Mahmut 
Arslan; “Sakarya, emek mücadelemizin 
en yakın şahididir. HAK-İŞ ve HİZMET-İŞ 
mücadelemizin en güçlü olduğu yerler-
dendir. Sakaryalı emekçi kardeşlerimizle 
30 yıldır bir ve beraberiz” dedi.

Sakarya Şubemizin sendikal mücadele-

mizdeki önemine değinen Arslan; “HAK-
İŞ ve Sendikamız HİZMET-İŞ’in Sakar-
ya’da çok uzun bir geçmişi var. Konfede-

rasyonumuzda da, sendikamızda da bir 
şeyi yaşatmak istiyoruz: Teşkilatımızın 
bugününü de, dününü de hatırlamak 
ve yâd etmek. Dünle bugün arasındaki 
bağlantıyı koparmadan geleceği inşa 

edecek anlayışımızı diri tutmamız gere-

kiyor. Sakarya’yı sadece toplu sözleşme-

lerde, sendikamızın şubelerinde, yapa-

cağımız faaliyetlerde değil, her anlamda 
önemsiyoruz” dedi.

“SENDİKAL MÜCADELEMİZİ 
İLKELERİMİZDEN TAVİZ 
VERMEDEN YÜRÜTÜYORUZ”

HAK-İŞ ve HİZMET-İŞ’in yarım asra yak-

laşan tarihleriyle önemlerinin iyi anla-

şılması gerektiğini vurgulayan Arslan; 
“HAK-İŞ ve HİZMET olarak kurulduğu-

muz tarihlerden itibaren ortaya koydu-

ğumuz görüşlerimizden, fikirlerimizden 
ilkelerimizden taviz vermeden yürüme-

ye devam ediyoruz” dedi.

“EMEKÇİLERİN HAKLARINA 
SAHİP ÇIKTIĞIMIZ KADAR 
DEMOKRASİMİZE DE SAHİP 
ÇIKIYORUZ”

Sivil toplum örgütlerinin ve sendikaların 
varlık nedenlerinin demokrasi olduğu-

nu belirten Arslan; “Demokrasi yoksa 
sendikacılık, özgür toplu pazarlık, öz-

gürlükler yoktur. Emekçilerin haklarına 

Sakarya Şubemizin 7. Olağan Genel Kurulu gerçekleştirildi.

“HAK-İŞ ve HİZMET 
olarak kurulduğumuz 
tarihlerden itibaren 
ortaya koyduğumuz 

görüşlerimizden 
fikirlerimizden 

ilkelerimizden taviz 
vermeden yürümeye 

devam ediyoruz” 
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sahip çıktığımız kadar milletimizin de-

mokrasisine, özgürlüklerine, kendi varlık 
nedenine olan temel haklarına, gelece-

ğine, birliğine ve bütünlüğüne de sahip 
çıkıyoruz. Darbeye çanak tutanlar, dar-
beyi besleyenler, milletimiz tarafından 
asla affedilmedi. Her darbe girişiminin 
mağduru, her mücadelenin tarafı olduk 
ve bu taraflılığı da demokrasimizden, 
milletimizden yana kararlı bir şekilde 
sürdürmeye devam edeceğiz” diye ko-

nuştu. Arslan, HAK-İŞ’in örgütsel gü-

cüne de değindi. Bugün Kıbrıs da dahil 
21 sendikası, 81 il başkanlığı, 250 şube 
başkanlığı, 750 bin üyesiyle HAK-İŞ’in 
Türkiye’nin en güçlü, en etkin konfede-

rasyonlarından bir tanesi olduğunu söy-

leyen Arslan, şu ifadelere yer verdi: “15 
milyon işçinin olduğu ülkemizde, HAK-İŞ 
olarak 750 binlerle yetinemeyiz. Çünkü 
biz, milletimizin ta kendisiyiz. Milletin 
değerlerini kendi değerleri kabul eden, 
milletin tarihini kendi tarihi, medeniye-

timizin bütün müktesebatlarını kendi 
müktesebatı gören ve bu milletin çocuk-

larıyla birlikte yürüyen, zor zamanda, iyi 
zamanda milletin değerleriyle birlikte 

sendikacılık yapmaya çalışan HAK-İŞ, el-
bette ki bu sayıyla iktifa edemez. Daha 
büyüğüne, daha güçlüsüne ihtiyacımız 
var.”
Genel Başkanımız Arslan, HAK-İŞ’in 
uluslararası konumuna da değinerek; 
“Dünya bizi biliyor, bizi fark ediyor. 210 
milyon üyesiyle 160 ülkede 365 konfe-

derasyonu içinde barındıran dünyanın 
en büyük işçi örgütü ITUC (Uluslararası 
Sendikalar Konfederasyonu)’nda başkan 
yardımcılığını temsil ediyoruz. Bu, bugü-

ne kadar Türkiye’de başka konfederas-

yonlara nasip olmamıştır. HAK İŞ, üye sa-

yısı çok fazla olduğu için değil; değerleri-
nin, anlayışının dünya sendikal hareketi 
içinde örnek olması nedeniyle o örgütte 
başkan yardımcısıdır. Bu, dünyanın bizi 
nasıl tanıdığının da somut bir göstergesi; 
milletimize, ülkemize verilmiş önemli bir 
payedir” şeklinde konuştu.

YÜCE: “UYUMLU ÇALIŞMA 
SİSTEMİNDEN MEMNUNUZ”

Büyükşehir Belediyesi olarak tüm 
STK’larla uyumlu çalıştıklarını dile geti-

ren Sakarya Büyükşehir Belediye Baş-

kanı Ekrem Yüce; “Sakarya Büyükşehir 

Belediyesi olarak sizlerle ve şehrimizde-

ki tüm vakıf ve STK’larla yakaladığımız 
uyumlu çalışma sisteminden çok mem-

nun olduğumuzu dile getirmek isterim. 
Sakarya ve Sakaryalılar için hizmet eden, 
bu uğurda gayret gösteren tüm çalışma-

ların ve kurumların en büyük destekçisi 
Sakarya Büyükşehir Belediyesi olmuştur 
ve olmaya da devam edecektir” dedi.

TANRIVERDİ: “BU SENDİKA AİLE 
GİBİDİR”

Kurucu Başkanımız Hüseyin Tanrıverdi; 
“HİZMET-İŞ, her zaman mazisine sahip 
çıkan bir sendika olmuştur. Bu sendika 
aile gibidir. HİZMET-İŞ Sendikası’nın her 
şube genel kurulu demokrasi platformu 
oluşturması açısından diğerlerinden 
farklı ve önemlidir. Sendikamız Türki-
ye’de hep ilkleri başarmıştır” dedi.

SERT: “HAK-İŞ’Lİ OLMAK 
HERKESE NASİP OLMAZ”

Öz Sağlık-İş Sendikası Genel Başkanı 
Devlet Sert; “Öz Sağlık-İş Sendikası, bu-

gün Türkiye’nin ikinci büyük işçi sendika-

sıdır. HAK-İŞ Genel Başkanımız Mahmut 
Arslan’ın taşeron emekçilerin kadro al-
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ması konusundaki emekleri büyük. Ken-

disine bir kez daha teşekkür ediyoruz. 
HAK-İŞ’li olmak herkese nasip olmaz. 
HAK-İŞ bir sevdadır, HAK-İŞ bir misyon-

dur” şeklinde konuştu.

KÜTÜKÇÜ: “EMEĞİ GEÇEN 
HERKESE TEŞEKKÜR EDİYORUZ”

Genel kurulun hayırlı olması dileğinde 
bulunan Öz Maden-İş Sendikası Genel 
Başkanı Fahrettin Kütükçü; “Bugünlere 
kolay gelinmedi. Ben de HİZMET-İŞ Sen-

dikası’nda görev yapmış biri olarak Ge-

nel Başkanımız Mahmut Arslan’a teşek-

kür etmek istiyorum. Genel Başkanımız 
ve Genel Yönetim Kurulumuz sayesinde 
bugün HİZMET-İŞ en büyük işçi sendika-

sıdır. Emeği geçen herkese teşekkür edi-
yoruz” ifadelerini kullandı.

“GENEL KURUL HAYIRLI OLSUN”

Genel kurulda bir selamlama konuşma-

sı gerçekleştiren Öz Güven-Sen Genel 
Başkanı Ömer Yılmaz; “Sakaryalı emek-

çilerin tercihleri her zaman doğru yön-

de olmuştur, bugün de öyle olacaktır. 
Öz Güven-Sen olarak her zaman kardeş 

sendikamız HİZMET-İŞ ile bir ve berabe-

riz” dedi. Genel kurulda ayrıca Sakarya 
Şube Başkanımız M. Mesut Gökdemir 
ve Genel Merkez Kadın Komite Başkan 
Yardımcımız Arzu Kahveci de birer se-

lamlama konuşması gerçekleştirdi. Ge-

nel kurulda yapılan seçim sonucunda 
Sakarya Şube Başkanlığımıza M. Mesut 
Gökdemir yeniden seçilirken, Şube Baş-

kan Yardımcılıklarına ise Resul Yüksel, İb-

rahim Yılmaz, Ali Kemal Esen ve Ertuğrul 
Çakmak seçildiler.
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KONYA 1 NO’LU ŞUBEMİZİN GENEL KURULU 
GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Konya 1 No’lu Şubemizin 10. Olağan 
Genel Kurulu, 17 Mayıs 2022 tarihinde 
gerçekleştirildi.

HAK-İŞ Genel Başkanı ve HİZMET-İŞ 
Sendikası Genel Başkanımız Mahmut 
Arslan’ın videokonferansla katıldığı Ge-

nel Kurula; Genel Başkan Yardımcımız 
Halil Özdemir, Konya 1 No’lu Şube Baş-

kanımız Vacit Sır, Konya 2 No’lu Şube 
Başkanımız Hüseyin Keçeci, Afyonka-

rahisar Şube Başkanımız Kemal Erkuş, 
Aksaray Şube Başkanımız Yasin Emekli, 
Niğde Şube Başkanımız Kadir Yenel, 
Antalya Şube Başkanımız Muhammed 
Talha Kandil, Karaman Şube Başkanı-

mız Mehmet Bayrakçı, Konya Şube eski 
Başkanımız Mustafa Baran, Genel Mer-
kez Teşkilatlanma Uzmanımız Mustafa 
Taştekin, Memur-Sen Konya İl Temsil-
cisi Nazif Karlıer, HAK-İŞ’e bağlı sen-

dikaların Konya Şube ve İl Başkanları, 
Sendikamız Genel Merkez Kadın Komi-
te Başkanı Hatice Ayhan, sivil toplum 
kuruluşlarının Konya temsilcileri, dele-

gelerimiz ve basın mensupları katıldı.

ARSLAN: “KONYA, SENDİKAL 
MÜCADELEMİZDE ÖNEMLİ BİR 
MİSYONA SAHİPTİR”

Genel Kurula telekonferansla katılan 

Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 
HİZMET-İŞ Sendikamızın Konya’da 40 
yıllık köklü bir geçmişe sahip oldu-

ğunu kaydetti. Konya’nın, HAK-İŞ ve 
HİZMET-İŞ’in sendikal mücadelesinde 
önemli bir misyona sahip olduğunu 
ifade eden Arslan, “Konya Şubemiz, 
Sendikamız HİZMET-İŞ’in tarihi yürüyü-

şünde önemli bir misyonu yerine getir-
miştir. 12 Eylül Darbesi’nin sendikal ya-

saklara karşı en ağır faturaları Konya’da 
ödenmiştir. 1982 yılında başlattığımız 
hukuki şube mücadelemiz bugün 40. 
yılını tamamladı. Bu 40 yıllık tarihimizi 
baskılara, tehditlere, işten çıkarmalara 
karşın hep birlikte yazdık” dedi.

ARSLAN, KONYA’DAKİ TARİHİ 
GREVİ HATIRLATTI

HİZMET-İŞ Sendikamızın 1995 yılın-

da Konya Büyükşehir Belediyesi ve üç 
merkez ilçede gerçekleştirdiği grevi ha-

tırlatan Arslan, tüm baskılara rağmen 
5 gün süren grevin taleplerin karşılan-

masından sonra olumlu sonuçlandığını 
ifade etti.
Bir milyona yakın taşeron emekçisinin 
sendikalı olması ve kadro almasında 
en büyük mücadeleyi HAK-İŞ’in verdi-
ğini kaydeden Arslan, Konya’da 40 yıl-

Konya 1 No’lu Şubemizin 10. Olağan Genel Kurulu gerçekleştirildi.
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lık tarihi mücadelenin bir bölümünün 
taşeron şirketlerde çalışan emekçilerin 
sendikal mücadeleye dahil edilmesi ol-
duğunu vurguladı.

Arslan, “HİZMET-İŞ Sendikası, Kon-

ya’daki taşeron örgütlenmesinin bir 
lideridir ve onun mimarıdır. Bütün en-

gellemelere rağmen Konya’daki tüm 
kamu kurumlarındaki taşeron işçileri 
sendikamız bünyesine aldık. Taşeron 
şirketlerden belediye bünyesine geçen 
kardeşlerimizin ilave tediye ve diğer ta-

lepleri için de mücadelemizi kararlılıkla 
sürdürüyoruz” dedi.

“DEMOKRATİK SÜREÇLERİ 
SONUNA KADAR İŞLETİYORUZ” 

HİZMET-İŞ Sendikamızın daha katılımcı 
bir sendikacılık için yeni uygulamalar 
başlattığını kaydeden Arslan, kongre 
ve delege seçimi öncesi tüm üyelere 
mesaj atılarak, demokratik sürece dahil 
olmalarının sağlandığını söyledi.

Arslan, Konya’da üyelerimize hizmet-
lerimizi daha da artırmak ve daha çok 
emekçinin sendikalı olmasını sağlamak 
için şube sayısının ikiye çıkartıldığını 
söyledi.

Genel Kurulda Konya 1 No’lu Şube Baş-

kanımız Vacit Sır, Konya Şube eski Baş-

kanımız Mustafa Baran, Memur-Sen 
Konya İl Temsilcisi Nazif Karlıer, Sen-

dikamız Genel Merkez Kadın Komite 
Başkanı Hatice Ayhan da bir selamlama 
konuşması gerçekleştirdi.

ŞUBE BAŞKANLIĞIMIZA 
ABDULLAH BACAKLI SEÇİLDİ

Genel Kurulda yapılan seçim sonucun-

da Konya 1 No’lu Şube Başkanlığımıza 
Abdullah Bacaklı seçilirken, Şube Baş-

kan Yardımcılarımız Emre Kırışık, Tahir 
Harman, Murat Şanlı ve Atila Şahin 
oldu.
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GENEL BAŞKANIMIZ ARSLAN, KONYA 2 NO’LU 
ŞUBEMİZİN GENEL KURULU’NA KATILDI

Konya 2 No’lu Şubemizin 1. Olağan Ge-

nel Kurulu, Genel Başkanımız Mahmut 
Arslan’ın katılımlarıyla gerçekleştirildi.

Genel Başkan Yardımcımız Halil Özde-

mir’in divan başkanlığında, birlik ve 
beraberlik içerisinde gerçekleştirilen 
şube genel kurulumuza; HAK-İŞ ve HİZ-

MET-İŞ Genel Başkanımız Mahmut Ars-

lan, Genel Başkan Yardımcımız Halil Öz-

demir, Karatay Belediye Başkanı Hasan 
Kılca, Konya 1 No’lu Şube Başkanımız 
Abdullah Bacaklı, Konya 2 No’lu Şube 

Başkanımız Hüseyin Keçeci, Afyonka-

rahisar Şube Başkanımız Kemal Erkuş, 
Niğde Şube Başkanımız Kadir Yenel, 
Antalya Şube Başkanımız Muhammed 
Talha Kandil, Karaman Şube Başkanı-
mız Mehmet Bayrakçı, Gaziantep 2 
No’lu Şube Başkanımız Ahmet Hoşaf, 
Konya Şube eski Başkanımız Vacit Sır, 
Genel Merkez Teşkilatlanma Uzma-

nımız Mustafa Taştekin, Sendikamız 
Genel Merkez Kadın Komite Başkanı 
Hatice Ayhan, HAK-İŞ’e bağlı sendika-

ların Konya Şube ve İl Başkanları, sivil 
toplum kuruluşlarının Konya temsilci-
leri, delegelerimiz ve basın mensupları 
katıldı.

ARSLAN: “SORUNLARI HEP 
BİRLİKTE ÇÖZMELİYİZ”

Konya 2 No’lu Şubemizin Genel Kuru-

lu’nda konuşan Genel Başkanımız Ars-

lan, pandemi ve Rusya’nın Ukrayna’ya 
saldırısının dünya genelinde sebep ol-
duğu fiyat artışlarının devam ettiğine 
işaret etti.
Arslan; “Yaşanan ekonomik zorluklar 
ve fiyat artışlarının faturası sadece 
emekçilere kesilemez. İşverenler ve 
belediye başkanlarının da çalışanlarına 
destek olması gerekiyor. Bir fedakârlık 
yapılması gerekiyorsa hep birlikte yap-

malı, sorunlarımızı da hep birlikte çöz-

meliyiz” dedi.

“TEK TARAFLI FEDAKÂRLIK 
OLMAZ”

“Biz, uzlaşmacı sendikal anlayışı temsil 
ediyoruz, temel ilkemiz anlaşabilmek-

tir” diye konuşan Arslan; “Ülkemizin 
yaşadığı ekonomik sıkıntıların faturası-

Konya 2 No’lu Şubemizin 1. Olağan Genel Kurulu  
Genel Başkanımız Mahmut Arslan’ın katılımlarıyla gerçekleştirildi.
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nı sadece biz ödeyemeyiz. Fedakârlığı 
millet olarak hep birlikte biz de yapı-
yoruz. Ama her durumda işçilerden 
fedakârlık beklenirse biz orada yokuz” 
ifadelerini kullandı.

Tartışmadan ve kavgadan yana sendi-
kacılık yapmadıklarını ancak gereken 
çözümler için de her türlü hukuki mü-

cadeleyi vermekten çekinmeyecekleri-
ni ifade eden Arslan; “Bir taraftan mü-

zakereleri sürdürecek, diğer taraftan da 
anlaşamazsak, gerekirse mücadeleyi 
greve taşımak için de her türlü hazırlık-

ları yapmalıyız” şeklinde konuştu.

“TÜM EYLEM VE GREVLERİMİZİ 
BAŞARIYLA TAMAMLADIK”

Hizmet-İş Sendikamızın 1995 yılında 
Konya’da gerçekleştirdiği grevin hazırlık 

çalışmalarının 2 yıl sürdüğünü kayde-

den Arslan; “Konya’da, geçmişte 20-25 
yıl çalışıp asgari ücretten emekli olan 
arkadaşlar gördüm. Biz, bu tür durum-

lara karşı bir meydan okumayla yola 
çıktık. Konya’da işçinin emeğini istis-

mar edenlere karşı soylu bir mücadele 
verdik, 2 yıl hazırlandığımız grevimizi 
başarıyla tamamladık. Sendikal müca-

delemizde tüm eylem ve grevlerimizi 
başarıyla tamamladık” dedi.

“HAK-İŞ VE HİZMET-İŞ’E SAHİP 
ÇIKIN”

HAK-İŞ’li emekçilerin, konfederasyo-

numuz ve sendikamızın tarihini iyi bil-
meleri gerektiğini ifade eden Arslan; 
“Türkiye gibi her 10 yılda bir darbelerin 
yapıldığı ve insanların üzerinden silindir 
gibi geçildiği bir ülkede 45. yılına yak-

laşan sendikamızın mücadelesini öğ-

reneceğiz, geleceğimizi de buna göre 
birlikte inşa edeceğiz. HAK-İŞ, her şey-

den önce ülkemizin geleceği ve demok-

rasimiz için tarihi bir yürüyüşün içinden 
gelmiştir. Demokrasi yoksa sendika yok-

tur. 12 Eylül’de biz bunu yaşadık. HAK-
İŞ’in Konya’daki mücadelesini tanıyın. 
Bu sendika yoksa siz de yoksunuz. Sen-

dikamıza ve HAK-İŞ’e sahip çıkın” diye 
konuştu.

ÖZDEMİR: “SENDİKAL 
HAREKETE FARKLI BİR BAKIŞ 
AÇISI GETİRDİK”

HİZMET-İŞ denildiği zaman akıllara birli-
ğin, kardeşliğin geldiğini söyleyen Genel 
Başkan Yardımcımız Özdemir; “Sendikal 
harekete Genel Başkanımız Mahmut 
Arslan’ın liderliğinde farklı bir sendikal 
bakış açısı getirdik. Sendikacılığın kav-

ga etmeden, insanları birbirine düşür-
meden, topluma zarar vermeden nasıl 
yapılacağını gösteriyoruz. İnsanların 
akıllarına artık ‘sendika’ denilince kavga 
ve dövüş gelmiyor, çünkü artık HAK-İŞ 
var. Bizim genel kurullarımızda kavga 
yoktur; kardeşlik vardır, bayrak değişimi 
vardır” dedi. Genel kurulda; Karatay Be-

lediye Başkanı Hasan Kılca, Saadet Par-
tisi Konya İl Başkanı Hüseyin Saydam ve 
Sendikamız Genel Merkez Kadın Komite 
Başkanı Hatice Ayhan da birer selamla-

ma konuşması gerçekleştirdi.

ŞUBE BAŞKANLIĞINA KEÇECİ 
SEÇİLDİ 

Genel Kurulda yapılan seçim sonucun-

da Konya 2 No’lu Şube Başkanlığımıza 
Hüseyin Keçeci seçilirken, Şube Başkan 
Yardımcılarımız Mehmet Doğdu, İdi-
ris Koç, Kazım Turhan ve Hüseyin Ünal 
oldu.
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ÇORUM ŞUBEMİZİN 2. OLAĞAN GENEL KURULU 
GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Çorum Şubemizin 2. Olağan Genel Ku-

rulu gerçekleştirildi.
Genel kurula; Genel Başkan Vekilimiz 
Hüseyin Öz, Çorum Belediye Başka-

nı Halil İbrahim Aşgın, Genel Başkan 
Yardımcımız Halil Özdemir, HAK-İŞ Eski 
Genel Başkanı Salim Uslu, Çorum Bele-

diye Başkan Yardımcısı İsmail Yağbat, 
Öz Ağaç İş Sendikası eski Genel Başka-

nı Eyüp Karaderili, Yozgat Şube Başka-

nımız Ferman Zararsız, Samsun Şube 
Başkanımız Ziya Uzun, Amasya Şube 
Başkanımız İsmail Pazar, Kırıkkale Şube 
Başkanımız Fatih Doğan, Ortaköy Be-

lediye Başkanı Taner İsbir, Ak Parti Ço-

rum İl Başkanı Yusuf Ahlatçı, Sosyal Gü-

venlik Kurumu Çorum İl Müdürü Duran 
Cesur, Memur Sen Çorum İl Temsilcisi 
Tekin Çınar, Sendikamız Kadın Komite 
Başkanı Hatice Ayhan, delegeler ve ba-

sın mensupları katıldı.
Genel kurul, Genel Başkan Yardımcımız 
Halil Özdemir’in divan başkanlığında, 
şehitlerimiz için saygı duruşunda bu-

lunulması ve İstiklal Marşı’mızın okun-

masıyla başladı.
Çorum’un  tarih ve kültür şehri oldu-

ğunu söyleyen Genel Başkan Vekilimiz 
Hüseyin Öz; “Çorum’da 22 yıllık bir 
geçmişe sahibiz. Çorum’da sendika-

mızın ve konfederasyonumuzun ör-
gütlenme çalışmalarında çok büyük 
emeği olan yöneticilerimiz, büyükleri-
miz, kardeşlerimiz var. Onlara ben bü-

tün teşkilatımız adına teşekkür etmek 
istiyorum. Çorum’u emeğiyle özene 
bezene süsleyen, sendikamıza ve bize 
inanan, HAK-İŞ ve HİZMET-İŞ teşkilatını 
Çorum’da başı dik vaziyette bugünlere 
getiren çalışanlarımıza da canı gönül-
den teşekkür ediyorum” dedi.

“KADRO MÜCADELEMİZİ BAŞARI 
İLE SONUÇLANDIRDIK”

Yeni bir dönem içerisinde olduğumuzu 
söyleyen Genel Başkan Vekilimiz Öz; 
“Bu yeni dönemin ruhunu yansıtan ar-
kadaşlarımız, belediyenin şirketlerinde 
çalışan arkadaşlarımızdır. HAK-İŞ ola-

rak, belediyelerde, kamu kurumlarında 
ve kuruluşlarında, Sağlık Bakanlığı’nda 
çalışan taşeron işçileri 2014 yılında ör-
gütlemeye başladık.  2017 yılına geldi-
ğimiz zaman kadro talebimizi daha gür 
sesle dile getirdik. O sesler sayesinde, 
Genel Başkanımızın talepleriyle, Cum-

hurbaşkanlığımızın liderliğinde kadro 
mücadelemizi başarı ile sonuçlandır-
dık” şeklinde konuştu.

“ÇALIŞANIN HÂLİNDEN 
ANLAMAK ÇALIŞANIN 
DİLİNDEN ANLAMAK HERKESİN 
YAPABİLDİĞİ BİR ŞEY DEĞİL”

Cumhurbaşkanı’mızın çalışanların enf-
lasyona ezdirilmemesi için önemli ted-

birleri hayata geçirdiğini söyleyen Öz; 
“Başta asgari ücret olmak üzere, me-

Çorum Şubemizin 2. Olağan Genel Kurulu gerçekleştirildi.



107

ŞUBE GENEL KURULLARI

mur ve işçi sendikalarının kamu çerçe-

ve sözleşmeleri, memurlarımızın sosyal 
denge sözleşmeleri ve emeklilerin üc-

retleri o dönem enflasyonun üzerinde 
zamlarla sonuçlandı. Fakat enflasyon 
üzerinde artışlara rağmen bugün yaşa-

nan kriz nedeniyle artışlar geçim ücreti 
için yeterli değildir. Çorum Belediye-

mizle de çalışanların enflasyona ezdi-
rilmemesi hususunda görüşme trafiği 
yürüttük. Çorum’da çalışanlarımızın üc-

retlerinin iyileştirilmesi hususunda çok 
büyük bir nezaket ve fedakârlık örneği 
gösterildi. Çalışanın hâlinden anlamak, 
çalışanın dilinden anlamak herkesin ya-

pabildiği bir şey değil. Her yönetici, her 
belediye başkanı bu hassasiyeti göste-

remiyor. Türkiye’nin en büyük işçi sen-

dikası olarak, örgütlü olduğumuz tüm 
belediyelerde ek protokol görüşmeleri 
yürütüyoruz” şeklinde konuştu.

“DİRAYETLİ YÖNETİCİLERİMİZLE 
VE BERABERLİĞİMİZLE ZORLU 
GÜNLERİ ATLATACAĞIZ”

“Türkiye’nin geçmişine, bugüne ve ya-

rınına inanıyoruz” diyen Genel Başkan 
Vekilimiz Öz; “Zorluklar her zaman 
oldu, olacak. Ülkemiz çok büyük zorluk-

ları yaşadı ve atlattı. Özellikle 80’li yıl-
lardan başlamak üzere biz, hep krizlerle 
mücadele eden bir ülke olduk. 1980 
askeri darbesinden sonra iktidara gelen 
Turgut Özal, iktidarda kaldığı dönemde 
çok büyük zorluklarla mücadele eden 
bir lider oldu. 1994 krizi, 5 Nisan ka-

rarları, 2001 krizi, 2008 krizi derken 15 
Temmuz hain darbe girişimi… Bütün bu 
zorlukları yaşayarak bugünlere gelmiş 
bir milletiz. Bütün bu zorlukların üste-

sinden mücadeleyle kalkmış bir mille-

tiz. Bugün de tüm zorluklara rağmen 
biz dirayetli yöneticilerimizin iyi yöne-

timleriyle, milletimizin beraberliğiyle 
bu süreçleri en iyi şekilde atlatacağız” 
dedi. Kadro kapsamına alınmayan 70 
bin civarındaki emekçinin kadro bek-

lediğini hatırlatan Öz, KİT’ler ve diğer 
kamu kurumlarında çalışan taşeron 
işçilere kadro HAK-İŞ ve HİZMET-İŞ’in 
talebini yineledi.

“İLAVE TEDİYE VE ZORUNLU 
EMEKLİLİK KONUSUNDAKİ 
AYRIMCILIK ÇALIŞANLAR 
ARASINDAKİ ADALETİ 
ZEDELİYOR”

Yerel yönetimlerin şirketlerinde çalışan 
işçilerin beklentileri olduğunu söyle-

yen Genel Başkan Vekilimiz Öz; “Yeni 
dönemde KHK ile yerel yönetimlerin 
sürekli işçi kadrolarına geçen arkadaş-

larımıza ilave tediye ve zorunlu emek-

lilik konularında ayrımcılık uygulanıyor. 
İlave tediye düzenlemesi ve zorunlu 
emeklilik konusundaki bu ayrımcılık 
belediye çalışanla-

rı arasındaki adalet 
duygusunu zedeli-
yor. 6772 sayılı ka-

nundan doğan 52 
yevmiye tutarındaki 
ilave tediyeden be-

lediye şirketlerinde 
çalışan arkadaşla-

rımızın yararlandı-

rılmasını, iş hukukumuzun temelinde 
zorunlu emeklilik olmamasına rağmen 
KHK kapsamında kadrolu işçi olanların 
zorunlu emekliliğe tabii tutulmalarını 
talihsizlik olarak görüyoruz.  Bu sorun-

ların düzeltilmesi olmazsa olmazları-
mızdandır. Günümüzde EYT sorunu-

nun yaşandığı bir dönemde  işlerinde 
çalışmak isteyenlerin emekli edilmesi, 
emekli olmak isteyenlerin de emekli 

edilmemesi yaman bir çelişkidir” dedi.

ÖZDEMİR: “SENDİKAL 
HAREKETE FARKLI BİR BAKIŞ 
AÇISI GETİRDİK”

Gerçekleştirilen Çorum Şube 2. Olağan 
Genel Kurulu’nda divanı yöneten Genel 
Başkan Yardımcımız Halil Özdemir de 
bir konuşma gerçekleştirdi. Özdemir; 
“Çorum Şubemiz, sizler desteğinizle 
HİZMET-İŞ Sendikamızın ayakta dur-
masına vesile oluyorsunuz. HİZMET-İŞ 
Sendikası demek birlik, beraberlik, 
kardeşlik, mücadele, dayanışma de-

mek. Sendikamızın olduğu yerde kavga 
değil, sadece mücadele görürsünüz. 
Biz, dikleşmeden dik durmasını bilen, 
işçilerle, emekçilerle insanlığa 24 saat 
hizmet eden bir sendikayız” dedi. Ge-

nel kurulda; HAK-İŞ eski Genel Başkanı 
Salim Uslu, Çorum Belediye Başkanı Dr. 
Halil İbrahim Aşgın, Ortaköy Belediye 
Başkanı Taner İsbir, Sendikamız Genel 
Merkez Kadın Komite Başkanı Hatice 
Ayhan ile adaylar da birer selamlama 
konuşması gerçekleştirdi.

KÖROĞLU, YENİDEN BAŞKAN 
SEÇİLDİ 

Genel Kurulda yapılan seçim sonucun-

da Çorum  Şube Başkanlığımıza Musta-

fa Köroğlu yeniden seçilirken, Şube Baş-

kan Yardımcılarımız Adem Yalçınkaya ve 
Mustafa Ünalan oldu.
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TOKAT ŞUBEMİZİN GENEL KURULU  
COŞKU İÇİNDE GERÇEKLEŞTİRİLDİ  

Tokat Şubemizin 2. Olağan Genel Kuru-

lu gerçekleştirildi.

Birlik ve beraberlik içerisinde gerçek-

leştirilen genel kurula; Genel Başkan 
Vekilimiz Hüseyin Öz, Genel Başkan 
Yardımcımız Halil Özdemir, Tokat Be-

lediye Başkanı Av. Eyüp Eroğlu, Tokat 
Belediye Başkan Yardımcıları Musta-

fa Bandırmalı ve Selahattin Kelemci, 
Tokat Şube Başkanımız Resul Demir, 
Sivas Şube Başkanımız Nihat Şimşek, 
Yozgat Şube Başkanımız Ferman Za-

rarsız, Ordu Şube Başkanımız Nevzat 
Acu, Samsun Şube Başkanımız Ziya 
Uzun, Amasya Şube Başkanımız İsmail 
Pazar, Öz Sağlık-İş Sendikası Genel Baş-

kanı Devlet Sert, Öz Sağlık-İş Sendika-

sı Genel Başkan Yardımcısı Süleyman 
Doğan, Sendikamız Genel Merkez Teş-

kilatlanma Uzmanı Mustafa Taştekin, 

Sendikamız Genel Merkez Kadın Komi-
te Başkanı Hatice Ayhan, Sivil toplum 
kuruluşlarının temsilcileri, delegeler ve 
basın mensupları katıldı.

“TOKAT’TA SENDİKA VE 
KONFEDERASYON OLARAK 
BÜYÜMEYE DEVAM EDİYORUZ”

Tokat’ın çok güzel ve özel bir şehir ol-
duğunu söyleyen Sendikamız Genel 
Başkan Vekili Hüseyin Öz, “Tokat çok 
önemli bir Anadolu şehri. Sizlerle be-

raber olmaktan onur ve gurur duyu-

yoruz. Tokat’ta örgütlenme çalışmala-

rımızda esnasında çok destek gördük. 
O yüzden kendimizi Tokatlı, Tokatlıları 
da kendimizden sayıyoruz. 2015 yılın-

da il başkanlığımızı kurduktan itibaren 
Tokat’ta Sendika ve Konfederasyon 
olarak büyümeye devam ettik. Bugün 
hamdü senalar olsun, Tokat’ta HAK-İŞ 

çatısı altında 9 bin arkadaşımız örgüt-
lü. Tokat’ta belediye başkanlarımızla 
büyük bir uyum içerisinde çalışıyoruz. 
Çalışanlarımızın hak ve hukukunun ko-

runması ve teslimi konusunda birlikte-

liğimizi devam ettiriyoruz. Tokat ortak 
aklın, ortak uzlaşının hakim olduğu bir 
şehir” dedi.

“ÇALIŞANLARINI ADALETLE 
YÖNETEN BELEDİYE 
BAŞKANLARIMIZIN ALLAH 
YOLUNU AÇIK ETSİN”

Tokat Belediye Başkanı ile ilçe beledi-
ye başkanlarına güzel hizmetleri için 
teşekkür eden Genel Başkan Vekilimiz 
Öz, “Tokat’ta ve ilçe belediyelerimiz-

de yapılan güzel hizmetlerde belediye 
çalışanlarımızın emeği var. Belediye 
çalışanlarımız hizmetleri yapıyor. Çalı-
şanlarımız olmasaydı bunların hiçbiri 
olmazdı. Hamd olsun Tokat’ta, emeğin 
ve emekçinin kıymetini bilen bu şehri 
ve ilçeleri yöneten belediye başkanla-

rımız var. Çalışanlarını adaletle yöne-

ten, çalışanlarının adaletle haklarını 
veren belediye başkanlarımızın Allah 
yolunu açık etsin” dedi. Salonda bu-

lunan delegelerin birçoğunun ilk defa 
bir kongre süreci yaşadığını belirten 
Öz, “Hep beraber taşeron döneminde 
sıkıntılı süreçler geçirdik. Konfederas-

Tokat Şubemizin 2. Olağan Genel Kurulu gerçekleştirildi.
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yon ve sendika olarak Genel Başkanımı-
zın liderliğinde bir kampanya başlattık. 
2014 Ocak’ta ‘Hakkın bize emanet’ ve 
‘Sendika seni korur’ sloganlarıyla bü-

tün sektörlerde çalışan taşeron işçileri 
sendikalarımızın çatısı altında topla-

maya başladık. 2015 yılında Davutoğlu 
hükümeti döneminde ÖSP gerçeğiyle 
karşılaştık. ÖSP’yi konfederasyon olarak 
reddettik. Sonra 2017 yılının sonun-

da Cumhurbaşkanımız konfederasyo-

numuzun taleplerini değerlendirerek 
kamudaki taşeron gerçeğini ortadan 
kaldırılacağını açıkladı. Türk çalışma 
hayatının en büyük reformlarından biri 
olan bu düzenleme için Sayın Cumhur-
başkanımıza ve ekibine çok teşekkür 
ediyorum” dedi.

KİT’lerde çalışan taşeron işçiler için kad-

ro talebimizi yineleyen Genel Başkan 
Vekilimiz Öz, Cumhurbaşkanımız Recep 
Tayyip Erdoğan ile bir araya geldikleri 

ortamlarda KİT’lerde çalışan emekçile-

rin kadroya geçirilmesi gerektiğini ifade 
ettiklerini kaydetti.

“İLAVE TEDİYE VE ZORUNLU 
EMEKLİLİK KONUSUNDAKİ 
AYRIMCILIK ANAYASAMIZIN 
EŞİTLİK İLKESİYLE 
BAĞDAŞMIYOR”

696 sayılı KHK ile kadro kapsamına alı-
nan işçilerin sorunlarının devam ettiğini 
söyleyen Öz, Kamunun kadrolu işçileri 
ve belediyelerin 696 sayılı KHK öncesi 
kadrolu çalışanları 6772 sayılı kanun 
gereğince ilave tediye alıyor ancak be-

lediyelerimizin şirketlerinde kadrolu ça-

lışan arkadaşlarımız bu haktan istifade 
edemiyor. Anayasamızın eşitlik ilkesine 
göre herkes kanun önünde eşittir ama 
696 sayılı KHK ile belediyelerin şirketle-

rinde kadro alan işçilerimiz bu haktan 
yararlanamıyor. 696 sayılı KHK ile bele-

diyelerin şirketlerinde kadro alan işçile-

rimizin diğer sorunu zorunlu emeklilik-

tir. Bu sorunların Sayın Cumhurbaşkanı-
mız tarafından çözüleceği inancındayız” 
ifadelerini kullandı.

ÖZDEMİR: “‘ÖNCE İNSAN, 
ÖNCE EMEK’ MÜCADELESİNİ 
VEREN BİR SİVİL TOPLUM 
KURULUŞUYUZ”

Genel kurulda divan başkanlığı yapan 
Genel Başkan Yardımcımız Halil Öz-

demir de bir konuşma gerçekleştirdi. 
HİZMET-İŞ Sendikası’nın tüm insanlığın 
dertleriyle ilgilenen bir sendika olduğu-

nu dile getiren Özdemir, şunları söyle-

di: “HİZMET-İŞ Sendikamız, hem kendi 

iş kolunda, hem de ülke genelinde 250 
bin üyesiyle ülkenin en büyük işçi sen-

dikası. Sizler de Tokat’ta birlik, bera-

berlik, huzur içerisinde çalışarak HAK-
İŞ’e ve HİZMET-İŞ Sendikası’na destek 
veriyorsunuz. HİZMET-İŞ Sendikamız, 
‘Önce insan, önce emek’ diye kurulan 
ve yıllarca mücadelesini bu şekilde ya-

pan bir sivil toplum kuruluşu. Bizim 
sendikamızda kavga, gürültü, fitne, fe-

sat bulamazsınız. Biz, insanlığın, ülkenin 
bütün dertleriyle, problemleriyle ilgile-

nen bir sendikayız. Sizler de inşallah bu 
genel kurulda HİZMET-İŞ Sendikası’nın 
farkını göreceksiniz. Genel kurulumu-

zun herkese hayırlı olmasını temenni 
ediyorum.”

EROĞLU: “HAK-İŞ’TEN ÇOK 
İSTİFADE ETTİK”

Tokat Belediye Başkanı Av. Eyüp Eroğ-

lu, HAK-İŞ/HİZMET-İŞ Sendikası’yla be-

raber işçiler ve emekçiler için bugüne 
kadar hayata geçirilenlerle ilgili değer-
lendirmelerde bulundu. Eroğlu; “Bele-

diye Başkanlığı sürecim boyunca başta 
HAK-İŞ olmak üzere Tokat’taki diğer 
birçok sivil toplum kuruluşumuzla To-

kat’a dair yapacaklarımız, yaptıklarımız 
ve yapmamız gerekenlerle ilgili çok isti-

fade ettik. Sendikaların önemini burada 
daha iyi anlıyoruz.” dedi.

RESUL DEMİR, YENİDEN ŞUBE 
BAŞKANI SEÇİLDİ

Tokat Şubemizin başkanlığına Resul De-

mir yeniden seçilirken, yardımcıları ise 
Hacı Abdullah Aytekin ile Ünal Gündüz 
oldu.
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KIRIKKALE ŞUBEMİZİN 
9. OLAĞAN GENEL KURULU YAPILDI

Kırıkkale Şubemizin 9. Olağan Genel 
Kurulu gerçekleştirildi.

Genel kurula; Genel Başkan Vekilimiz  
Hüseyin Öz, Genel Başkan Yardımcı-
mız Halil Özdemir, Sulakyurt Belediye 
Başkanı İsmail Bildik, Hacılar Belediye 
Başkanı Mehmet Koyuncu, Öz Sağlık-İş 
Sendikası Genel Başkanı Devlet Sert, 
Kırıkkale Şube Başkanımız Fatih Do-

ğan, Yozgat Şube Başkanımız Ferman 
Zararsız, Kırşehir Şube Başkanımız Hızır 
Gürler, Ankara 2 No’lu Şube Başkanı-
mız Recep Dere, Ankara 4 No’lu Şube 
Başkanımız Yusuf Güler, Ankara 5 No’lu 
Şube Başkanımız Sinan Yılmaz, Çorum 
Şube Başkanımız Mustafa Köroğlu, Kı-
rıkkale Şubemizin Eski Başkanı Celal 
Yünlü, HAK-İŞ Ankara İl Başkanı Duran 
Çiçek, Öz Sağlık-İş Sendikası Genel 
Başkan Yardımcısı Adem Yavuz, Sen-

dikamız Genel Merkez Gençlik Komite 
Başkanı Huriye Zeynep Kaya, HAK-İŞ’e 
bağlı sendikaların Kırıkkale Şube ve İl 
Başkanları, Sivil toplum ve siyasi par-
tilerin Kırıkkale temsilcileri, delegeleri-
miz ve basın mensupları katıldı.

“KIRIKKALE, EMEĞİN 
EN ÖNEMLİ TEMSİL 
NOKTALARINDAN BİRİDİR”

Genel Başkan Vekilimiz Hüseyin Öz, 
Genel kurula hitaben yaptığı konuşma-

sında, Kırıkkale’nin emeğin en önemli 
temsil noktalarından biri olduğu söy-

ledi. Bir emek şehri olmasına rağmen 

Kırıkkale’de çok sayıda emekçinin 
sendikasız olarak çalıştığını kaydeden 
Öz; “Burası emek, çalışanlar ve emek-

çi kardeşlerimiz adına ciddi uğraşlar 
verdiğimiz bir şehrimizdir. Savunma 
sanayimizin bel kemiği kabul edilen 
Makine Kimya Endüstrisi’ne bağlı bir-
çok fabrika burada. Yerel yönetimlerde 
ve kamu kurumlarımızda çalışan birçok 
işçi arkadaşımız var. Örgütlenemeyen, 
sendikamızın ve sendikalarımızın çatısı 
altında buluşturamadığımız, sendikalı 
olma hususunda üyelerimizle aynı şan-

sa sahip olamamış ve örgütlü olmanın 
keyfini sürememiş arkadaşlarımız var. 
Biz, sendika olarak gece-gündüz de-

meden o arkadaşlarımıza ulaşıp, konfe-

derasyonumuzun sendikalarının çatısı 
altında bir araya getirebilmek için be-

raberce bir mücadeleyi ortaya koyaca-

ğız. Burada da görev, birinci derecede 
sendikamızın yöneticilerine düşüyor” 

diye konuştu.

“ZORLU GÜNLERİ BİRLİKTE 
ÇALIŞARAK AŞTIK”

HAK-İŞ Konfederasyonumuz ve HİZ-

MET-İŞ Sendikamızın yoğun müca-

delesi sonucunda çözüme kavuşan 
taşeron işçiliğine de değinen Öz, şun-

ları kaydetti: “Biz, taşeron konusunda 
konfederasyon ve HAK-İŞ Konfede-

rasyonu’na üye sendikalar olarak hep 

birlikte bu sorunun Türkiye’nin günde-

minden çıkması, bu sorunun aşılması, 
bu ülkenin, bu milletin, çalışanların uf-
kunun yeni bir vizyonla ortaya konması 
için beraberce bir mücadeleye giriştik. 
Sayın Genel Başkanımızın liderliğinde, 
o uzun soluklu mücadelenin netice-

sinde Sayın Cumhurbaşkanımız tensip 
buyurdular ve taşeron meselesinin 
Türkiye’nin gündeminden çıkarılması 
için bir kararnameyi imzaladılar. Hep 

Kırıkkale Şubemizin 9. Olağan Genel Kurulu gerçekleştirildi.
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beraber yaşadığımız o zorlu koşullar ge-

ride kaldı. O koşuların ortadan kalması 
için her zaman ve her zeminde olduğu 
gibi çalışanlardan yana tavrını ortaya 
koyan ve taşeron meselesini bu ülkenin 
insanının, çalışanlarının gündeminden 
kaldıran Sayın Cumhurbaşkanımıza, 
Sayın Cumhurbaşkanımızın şahsında o 
dönem görev yapan kabine üyelerimi-
ze, özellikle bu meseleye liderlik eden 
Sayın Genel Başkanımıza teşekkür edi-
yorum. Hep beraber çalıştık, hep bera-

ber mücadele ettik, bugünlere ulaştık.”

“TAŞERONDAN GELEN 
EMEKÇİLERİN ÜCRET VE SOSYAL 
HAKLARININ GÜNCELLENMESİNİ 
İSTİYORUZ”

Taşeron işçiliği sorunu çözülmekle bir-
likte, taşerondan belediyelerin şirketle-

rinde sürekli işçi pozisyonuna geçirilen 
işçilerin bir kısım sorunlarının hâlâ çö-

zülemediğini belirten Öz, şunları söyle-

di: “Ücretlerin yeni duruma uygun ola-

rak güncellenmesi, toplu iş sözleşmele-

rinin içerisinde yer alan sosyal hakların, 
ikramiyelerin ve diğer ücrete endeksli 
hakların güncellenmesi, iyileştirilmesi 
ve günün ekonomik koşullarına uygun 
hâle getirilmesi konusunda yeni düzen-

leme ve iyileştirmelere ihtiyacımız var.”

ÖZDEMİR: “BİRLİĞİN, 
BERABERLİĞİN VE KARDEŞLİĞİN 
TEMSİLCİSİYİZ”

Divan Başkanı olarak konuşma yapan 
Genel Başkan Yardımcımız Halil Özde-

mir; “Genel Başkanımız Mahmut Ars-

lan’ın liderliğinde üyelerimize hizmet 
ediyoruz. Türkiye’de HAK-İŞ ve HİZ-

MET-İŞ’in ayrı bir yeri var. Birliğin, be-

raberliğin ve kardeşliğin temsilcisiyiz. 
Ücret sendikacılığı yapmayan, sosyal 
sendikacılık yapan, devletinin ve mil-
letinin her türlü sıkıntılarında yanında 
olan bir teşkilatız” dedi. Genel Kurulda  
Öz Sağlık-İş Sendikası Genel Başkanı 
Devlet Sert, Sulak-

yurt Belediye Başkanı 
İsmail Bildik, Hacılar 
Belediye Başkanı Meh-

met Koyuncu, Kırıkkale 
Şubemiz eski başkanı 
Celal Yünlü ve Genel 
Merkez Gençlik Komi-
te Başkanımız Huriye 
Zeynep Kaya’da birer 
selamla konuşması 
gerçekleştirdi.

FATİH DOĞAN GÜVEN TAZELEDİ

Genel Kurulda yapılan seçim sonucun-

da Kırıkkale Şube Başkanlığımıza Fa-

tih Doğan seçilerek güven tazelerken, 
Şube Başkan Yardımcılarımız ise Kubilay 
Demir ve Emin Acar oldu.
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GENEL BAŞKANIMIZ ARSLAN,  
RİZE ŞUBEMİZİN GENEL KURULUNA KATILDI

Genel Başkanımız Mahmut Arslan, Rize 
Şubemizin 5. Olağan Genel Kuruluna 
katıldı.

Birlik ve beraberlik içerisinde gerçekle-

şen Genel Kurula; HAK-İŞ ve HİZMET-İŞ 
Genel Başkanımız Mahmut Arslan, Ge-

nel Başkan Yardımcımız Halil Özdemir, 
Rize Belediye Başkan Yardımcıları Ke-

mal Genç ve Mehmet Yoldaş, AK Parti 
Rize İl Başkan Yardımcısı Av. Ali İmran 
Büyük, Salarha Belediye Başkanı Hasan 
Kara, Büyükköy Belediye Başkanı Ham-

za Saruhan, Pazar Belediye Başkanı Ah-

met Basa, Rize Şube Başkanımız Meh-

met Alaca, Trabzon Şube Başkanımız 
İsmail Hakkı Kaplan, Genel Merkez Ka-

dın Komite Başkanımız Hatice Ayhan, 
HAK-İŞ’e bağlı Sendikaların Rize Şube 
ve İl Başkanları, Sivil toplum kuruluşları 
ve siyasi partilerin Rize temsilcileri, de-

legelerimiz ve basın mensupları katıldı.

ARSLAN: “ASGARİ ÜCRET 
ZAMMI ENFLASYON NEDENİYLE 
ETKİSİNİ YİTİRDİ”

Genel kurula hitaben bir konuşma ger-
çekleştiren Genel Başkanımız Mahmut 
Arslan, yılbaşında yapılan asgari ücret 
zammının enflasyon nedeniyle etkisini 
yitirdiğini söyledi.

Arslan, “Ekonomik sorunlarla mücade-

le edilirken emekçilere de gereken ilgi 

gösteriliyor ancak yüksek enflasyon, 
atılan her türlü olumlu adımı bir süre 
sonra anlamsız kılıyor” dedi.
Türkiye’nin imkânları, kaynakları, po-

tansiyeli ve gücünün sorunları çözme-

ye muktedir olduğunu ve ekonomik 
zorluğun da aşılacağını ifade eden 
Arslan, “Sayın Cumhurbaşkanımızın 
enflasyona karşı kimseyi ezdirmeme-

ye çalışması bizi hem rahatlatıyor, 
hem de gelecekle ilgili umutlarımızı 
taze tutuyor.  Bazı kurumlar ne yazık 
ki Cumhurbaşkanımızın çizdiği rotadan 
çok uzaktalar. Toplu sözleşmelerde enf-
lasyona bağlı zam yapılması maddesi 
olmasına rağmen, enflasyon arttığı hal-
de çalışanların maaşlarına zam yapmı-
yorlar. Bürokratların, kamu kurum ve 
kuruluşlarındaki sorumluluk alanların 
hassasiyet göstermesi gerekiyor” diye 
konuştu.
“Rize uzun HAK-İŞ’in Rize’de uzun yıl-
lardır örgütlü olduğunu kaydeden Ars-

lan, ”Rize’de Genel İşler, gıda ve sağlık 
ve sosyal hizmetler işkollarında örgüt-
lüyüz” dedi.

“ÇAYKUR İÇİN HER TÜRLÜ 
DESTEĞİ VERMEYE DEVAM 
EDECEĞİZ”

HAK-İŞ’in Çaykur’da yetki aldıktan son-

ra mevsimlik işçilerin şartlarının iyileşti-

rilmesi için mücadele başlattıklarını ve 
geçici işçilerin çalışma sürelerini Cum-

hurbaşkanımız Erdoğan’ın desteğiyle 
artırdıklarını kaydeden Arslan, “Geçen 
yıl imzalanan protokol ile geçici işçile-

rin daimi kadrolara alınabilmesi konu-

sunda çalışma başlatılması ve bu ça-

lışmaların bu yıl içerisinde tamamlan-

ması konusunda prensip kararı aldık. 
Önümüzde kısa bir dönem var. İnşallah 
bu dönem içerisinde bu sorunları çöz-

Genel Başkanımız Mahmut Arslan, Rize Şubemizin  
5. Olağan Genel Kuruluna katıldı.
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memiz gerekiyor. ÇAYKUR’da kadrolu 
işçi sayımız hızla azalıyor, geçici işçi sa-

yımız artıyor. Öyle bir noktaya geliyoruz 
ki kadrolu işçilerin yapacağı işler yapı-
lamaz noktaya geliyor. Bu konuda gö-

rüşmelerimiz devam ediyor. Çaykur’un 
ne anlama geldiğini biliyoruz. İşbirliği 
içerisinde, Çaykur’u geleceğe taşıma 
konusunda her türlü katkı ve desteği 
vermeye devam edeceğiz” dedi.
Alım kampanyası bittikten sonra geçici 
işçilerin başka bir iş yerinde çalışma im-

kanı olmadığını belirten Arslan, “İşten 
çıktıktan sonra işsizlik ödeneğine baş-

vuramıyor. Çünkü hizmet akdi devam 
ediyor. Başka bir kurumda sigortalı ça-

lışmak isterse iş akdi feshedilmiş oluyor. 
O nedenle sigortalılık süresini doldur-
ma şansı olmuyor. Bu konuyu da bakan-

lık ile çalışıyoruz” diye konuştu.

ÖZDEMİR: “İŞÇİLERİN HAKLARI 
HER ŞEYDEN ÖNCE GELİR”

HİZMET-İŞ’in genel kurullarının bir bay-

rak yarışı olduğunu belirten Genel Baş-

kan Yardımcımız Halil Özdemir; “Bizim 
genel kurullarımız bir bayrak yarışıdır. 
Bayrak yarışının ardından göreve yeni 
gelen arkadaşımız bayrağı devraldığı 
yerden yarışa devam eder. Ayrılan ar-
kadaşlarımız ise Konfederasyonumuz 
HAK-İŞ’e ve Sendikamız HİZMET-İŞ’e 
gönülden bağlıdır ve çalışmaya devam 
eder, küslük yaşanmaz. Biz, diğer sen-

dikalar gibi kavgadan, gürültüden yana 
olmadık. HAK-İŞ/HİZMET-İŞ’in olduğu 
yerde işçilerin hakları her şeyden önce 
gelir. Biz, ‘Önce İnsan, Önce Emek’ 
diyerek çıktığımız bu yolda bütün gü-

cümüzü emekçilerimize adadık. Sizler 
varsanız biz varız, sizlerin sayesinde zir-
veye çıktık” diye konuştu.

Genel Kurulda Rize Belediye Başkan 
Yardımcısı Kemal Genç ve Genel Mer-
kez Kadın Komite Başkanımız Hatice 
Ayhan da birer selamlama konuşması 
gerçekleştirdi.

ALACA YENİDEN ŞUBE BAŞKANI 
SEÇİLDİ

Yapılan seçim sonucunda Rize Şube 
Başkanlığımıza yeniden Mehmet Alaca 
seçilirken, Şube Başkan Yardımcılarımız 
Ercan Demir ve Ahmet Halis Karabiber 
oldu.
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ADIYAMAN ŞUBEMİZİN  
10. OLAĞAN GENEL KURULU GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Adıyaman Şubemizin 10. Olağan Genel 
Kurulu, birlik ve beraberlik içerisinde 
gerçekleştirildi. Genel kurula; HAK-İŞ 
Genel Başkanı ve HİZMET-İŞ Sendikası 
Genel Başkanımız Mahmut Arslan, Ge-

nel Başkan Vekilimiz Hüseyin Öz, Ge-

nel Başkan Yardımcımız Halil Özdemir, 
Kurucu Başkanımız Hüseyin Tanrıverdi, 
Adıyaman Belediye Başkanı Dr. Süley-

man Kılınç, Pazarcık Belediye Başka-

nı İbrahim Yılmazcan, İnlice Belediye 
Başkanı Abubekir Ümürhan, Ak Parti 
Adıyaman İl Başkanı Mehmet Dağte-

kin, Adıyaman Belediyesi eski Başkanı 

Muhammed Necip Büyükarslan, Adıya-

man Şube Başkanımız Hasan Kılınç, Ga-

ziantep 1 No’lu Şube Başkanımız Halil 
İbrahim Tanrıöver, Gaziantep 2 No’lu 
Şube Başkanımız Ahmet Hoşaf, Malat-
ya Şube Başkanımız Bünyamin Geleri, 
Diyarbakır Şube Başkanımız Ercan Kah-

raman, Şanlıurfa 1 No’lu Şube Başkanı-
mız Seydi Eyyüpoğlu, Şanlıurfa 2 No’lu 
Şube Başkanımız Bozan İzol, Kahra-

manmaraş Şube Başkanımız Mehmet 
Akif Dağ, Sendikamızın Kurucu Üye-

leri Mustafa Dost ve Nedim İslamoğ-

lu, Sendikamız Genel Merkez Kadın 

Komite Başkanı Hatice Ayhan, Genel 
Merkez Teşkilatlanma Uzmanımız M. 
Zeki Özen, HAK-İŞ’e bağlı sendikaların 
Adıyaman Şube ve İl Başkanları, Sivil 
toplum örgütleri ve siyasi partilerin 
Adıyaman Temsilcileri, delegelerimiz 
ve basın mensupları katıldı. Genel Ku-

rulda konuşan Genel Başkanımız Mah-

mut Arslan, 44 yıl önce Adıyaman da 
temelleri atılan Sendikamızın, bugün 
250 bine yaklaşan üyesiyle Türkiye’nin 
en büyük ve etkin sendikası konumun-

da olduğunu söyledi.
Sendikamızın Adıyaman’da kurulmuş 
olmasının sıradan bir durum olmadı-
ğını ifade eden Arslan, “Hizmet-İş’in 
kuruluşu Türkiye emek hareketine bir 
zenginlik ve farklı bir boyut katmış, be-

lediye emekçileri ve tüm emekçiler için 
hayırlı bir başlangıç olmuştur” dedi.

“BÜTÜN ÇALIŞANLARIN HAK 
VE ÜCRETLERİ AYNI ORANDA 
ARTIRILMALI”

Genel Başkanımız Arslan, ocak ayından 
beri enflasyonda çok ciddi artışlar ya-

şandığını ve bu nedenle Ocak ayında 
verilen zamların anlamını yitirdiğini 
belirterek, “Sayın Cumhurbaşkanımız 
inat ve ısrarla memurlar için çalışanlar 
için hep şunu söylüyor, ‘enflasyona ça-

lışanlarımızı ezdirtmeyeceğiz.’ Temmuz 
ayı için ben de buradan sesleniyorum. 
Asgari Ücret Tespit Komisyonu derhal 
toplanmalıdır. Asgari ücrete yapılacak 
olan artışla bütün çalışanların hakları 
ve ücretleri aynı oranda artırılmalıdır. 
Bunu yapmak bizim sorumluluğumuz-

dur, biz talep edeceğiz. Sayın Cum-

hurbaşkanımızın da bizim önümüze 
koyduğu taahhütlerinin gereği olarak 
bunu yapacağız” diye konuştu.

Adıyaman Şubemizin 10. Olağan Genel Kurulu, birlik ve beraberlik  
içerisinde gerçekleştirildi.
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Kamuda çalışan taşeron emekçileri kad-

roya geçirilirken KİT’lerde çalışan taşe-

ron emekçilerinin kapsam dışı bırakıldı-
ğını hatırlatan Arslan, “KİT’lerde çalışan 
taşeron işçilerin kadroya geçirilmesini 
istiyoruz. Kamuda çalıştığı halde kap-

sama alınmayan yemekhanede çalışan, 
HBYS (Hastane Bilgi Yönetim Sistemi) 
çalışanları, kiralık araç şoförleri, ihale 
kapsamında işçilik maliyeti %70’in al-
tında kalan taşeron işçilerin de kadroya 
geçirilmesini talep ediyoruz” dedi. Bu 
konuların Çalışma Bakanlığı ile imza-

lanan Kamu Çerçeve Protokolünde de 
yer aldığını ifade eden Arslan, “Sayın 
Bakan’a geçtiğimiz günlerde tekrar bir 
yazı ile hatırlattık. Aldığımız kadronun 
dışında kalan yaklaşık 80 bin civarındaki 
arkadaşımızın da kadrolarının alınması 
hususunda yoğun bir mücadele sergili-
yoruz” diye konuştu.

Arslan, belediye şirketlerinde çalı-
şanların ilave tediyeden yararlanması 
talebini de hatırlatarak, “6772 sayılı 
kanun uyarınca ilave tediye alan kamu 
işçilerinin kapsamına belediye şirket-
lerinde çalışanların da dahil edilmesini 
istiyoruz” dedi. HAK-İŞ ve HİZMET-İŞ’in 
her zaman demokrasiden yana olduğu-

nu ve tüm darbe girişimlerinde bunun 
mücadelesini verdiğini söyleyen Arslan, 
şu ifadelere yer verdi: “Cumhurbaşka-

nımız daha halkı meydanlara çağırma-

dan yönetim kurulumuzla meydanlarda 
yerimizi aldık. 15 Temmuz’da da mey-

danlardaydık, şehitler verdik. İş başa 
düştüğü zaman içeride ve dışarıda bu 
ihanet şebekelerine karşı dimdik duran 
bir örgütüz. İşte bizim farkımız bu. Bi-
rileri sadece konuşur, nutuk atarlar, biz 

gereğini yaparız” dedi. Kurucu Başkanı-
mız Hüseyin Tanrıverdi; “Ülkemizin zor 
günlerden geçtiği yıllarda sorumluluk 
duyan kardeşlerimizle sendikamızın 
temellerini Adıyaman’da attık. Olum-

suzlukları gidermek için ‘Önce insan, 
önce emek’ diyerek yola çıktık. İnsana 
ve emeğe saygı duyan anlayışla bir sen-

dika kurduk. Bu yolda çok tehditlerle 
karşılaştık ancak asla yolumuzdan vaz-

geçmedik” dedi. Genel Başkan Yardım-

cımız Halil Özdemir; “Adıyaman’da 44 
yıl önce dikilen bir fidan, şimdi koskoca 
bir çınar hâline geldi. Bu çınarın göl-
gesinden binlerce kişi faydalanıyor. Bu 
koca çınarı kuran Kurucu Başkanımıza 
ve ondan bayrağı devralıp HİZMET-İŞ’i 
ülkemizin parlayan yıldızı yapan Genel 
Başkanımız Mahmut Arslan’a teşekkür 
ediyoruz” dedi.

“HİZMET-İŞ, 44 YILDIR GÜZEL 
HİZMETLER YAPIYOR”

HAK-İŞ ve HİZMET-İŞ’in milli değerleri-
mizi temsil ettiğini söyleyen Adıyaman 
Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç; 
“HAK-İŞ denilince bir yandan işçilerin 
hakkına sahip çıkan, bir yandan da ül-
kemizin değerlerini temsil eden, ismini 
duyduğumuz için bir memnuniyet his-

settiğimiz bir kültür aklımıza geliyor. 
HİZMET-İŞ Sendikamız, 44 yıldır emek-

çilere güzel hizmetler veriyor” dedi.
Genel kurulda Pazarcık Belediye Baş-

kanı İbrahim Yılmazcan, AK Parti Adı-
yaman İl Başkanı Mehmet Dağtekin, 
Adıyaman Belediyesi Eski Başkanı Mu-

hammed Necip Büyükarslan ve Genel 
Merkez Kadın Komitemiz Başkanı Hati-

ce Ayhan da birer selamlama konuşma-

sı gerçekleştirdi.

KILINÇ YENİDEN ŞUBE BAŞKANI 
SEÇİLDİ

Yapılan Genel Kurulda Hasan Kılınç 
yeniden Adıyaman Şube Başkanımız 
olurken, Şube Başkan Yardımcılarımız 
Mehmet Öryan Alkan ve Mehmet Akif 
Atlıhan oldu.
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Genel Başkanımız Mahmut Arslan, İs-

tanbul 3 No’lu İETT Şube’mizin 7. Ola-

ğan Genel Kurulu’na katıldı.

Genel Kurul, Genel Başkan Yardımcımız 
Mehmet Keskin’in divan başkanlığında 
gerçekleştirildi.

Genel Kurula HAK-İŞ Genel Başkanı ve 
HİZMET-İŞ Sendikası Genel Başkanı-
mız Mahmut Arslan’ın yanı sıra; Genel 
Başkan Vekilimiz Hüseyin Öz, Genel 
Başkan Yardımcılarımız Halil Özdemir 
ve Mehmet Keskin, İstanbul 1 No’lu 
Şube Başkanımız Mustafa Canpolat, 
HAK-İŞ İstanbul İl Başkanı ve İstanbul 
3 No’lu İETT Şube Başkanımız Mustafa 
İLUK, İstanbul 2 No’lu İETT Şube Başka-

nımız Abdullah Kaya, İstanbul 4 No’lu 

Şube Başkanımız Yücel Fırat, İstanbul 
5 No’lu Şube Başkanımız Mustafa Şiş-

man, 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 Ah-

met Göktürk, İstanbul 12 No’lu Şube 
Başkanımız Ramadan Aygün, İstanbul 
13 No’lu Şube Başkanımız Kenan Erük-

lü, İstanbul 14 No’lu Şube Başkanımız 
Kürşad Çakmak, Öz Güven-Sen Genel 
Başkanı Ömer Yılmaz, Öz Petrol-İş Ge-

nel Başkanı Kudret Örgel, Enerji-İş Ge-

nel Başkanı Mahmut Altunsoy,  Genel 
Disiplin Kurulu Üyemiz Nevin Er, Dünya 
Çorum Dernekler Konfederasyonu Ge-

nel Başkanı Metin Akkuş, İBÇD Başkanı 

İsmail Şeref Bal, HAK-İŞ’e bağlı sendika-

ların Şube ve İl Başkanları, sivil toplum 
kuruluşlarının temsilcileri, delegeleri-
miz ve basın mensupları katıldı.

“BÜTÜN EMEKÇİLERİN 
ENFLASYONDAN KORUNACAĞI 
BİR ÇÖZÜM İSTİYORUZ”

Genel Başkanımız Mahmut Arslan, As-

gari Ücret Tespit Komisyonu’nun yeni-
den toplanması gerektiğini belirterek, 
asgari ücrette yapılacak artışla birlikte 
bütün çalışanları kapsayacak bir düzen-

lemeye gidilmesini istedi.
Çalışanların sorunlarının çözülmesi için 
önerilerini sıraladıklarını belirten Ars-

lan, şunları kaydetti: “Asgari ücret tespit 
komisyonunun temmuz ayında, enflas-

yonun üstünde bir artışı sağlamasını is-

tiyoruz. Sadece bununla yetinilmemeli. 
Kamu-özel sektör bütün emekçilerin 
haklarının korunması gerekiyor. Bütün 
emekçilerin enflasyondan korunacağı 
bir çözüm getirilmesini istiyoruz. Dev-

let kira ödemelerinde olduğu gibi bir 
karar alarak, bütün çalışanların olumlu 
etkileneceği bir düzenleme yapabilir. 
Devlet desin ki; ‘1 Temmuzdan 2023 
Haziran sonuna kadar 1 yıl süreyle üc-

retlerden gelir vergisi almayacağız.’ O 
zaman ne olur, asgari ücretli de yarar-
lanır. Böylece bütün ücretliler bir hak 
alır. Peki, bu imkânı var mı? Var. Bunu 
daha önce bizim de içinde olduğumuz 
komisyon çalışmalarında yaptık.”

“ASGARİ ÜCRET TESPİT 
KOMİSYONU İVEDİLİKLE 
TOPLANMALI”

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı 
Bilgin’i bütün emekçilerin sorunlarını 
çözmek üzere yeni bir yol haritası yap-

maya davet eden Arslan, “Biz kendile-

ARSLAN, İSTANBUL 3 NO’LU İETT ŞUBEMİZİN GENEL 
KURULUNA KATILDI

Genel Başkanımız Mahmut Arslan, İstanbul 3 No’lu İETT Şube’mizin 
7. Olağan Genel Kurulu’na katıldı.
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rine yardımcı olmaya, katkı vermeye 
devam edeceğiz. Asgari ücret tespit 
komisyonu ivedilikle toplanmalı, enf-
lasyon artı iyileştirme yapılarak bütün 
emekçileri kapsayan bir düzenleme ya-

pılmalı” dedi. Çalışma ve Sosyal Güven-

lik Bakanı Bilgin ile imza altına alınan 
kamu çerçeve protokolünü anımsatan 
Arslan, “Kamu çerçeve protokolünde 
imza altına aldığımız tüm maddeler 
için gerekli düzenlemelerin yapılması-
nı istiyoruz. Kamu Çerçeve Protokolü 
kapsamında KİT’lerde çalışan işçilerin 
kadroya geçirilmesini istiyoruz. Kamu-

da çalıştığı halde kapsama alınmayan 
yemekhanede çalışan, HBYS çalışanları, 
joker çalışanlar, kiralık araç şoförleri, 
%70 kapsamına girmeyenlerin kadroya 
geçirilmesini talep ediyoruz. Geçici ve 
mevsimlik işçilerin sorunlarının çözüme 
kavuşturulmasını istiyoruz. Belediye şir-
ketlerinde çalışanların ilave tediyeden 
yararlanmasını, 6772 sayılı kanun uya-

rınca ilave tediye alan kamu işçilerinin 
kapsamına belediye şirketlerinde çalı-
şanların da dahil edilmesini istiyoruz. 
Kadroya geçen işçilerin tayin, becayiş 
hakkının verilmesi ve erken emekliliğin 
engellenmesi gibi özlük haklarına iliş-

kin sorunlarının çözülmesini istiyoruz. 
2023’e kadar bunları tamamlamamız 
gerekiyor. Bu üç sorumluluğumuzu ye-

rine getirmek üzere, en kısa zamanda 
toplanıp çalışmayı bekliyor ve istiyoruz” 
diye konuştu.

“İSTANBUL MÜCADELEMİZ HER 
ZAMAN DEVAM EDECEK”

Sendikamızın, İstanbul Büyükşehir Be-

lediyesi iştirakleri ve İETT Genel Müdür-
lüğü’nde 2019 yılında gerçekleştirdiği 
örgütlenme mücadelesinin her türlü 
takdirin üzerinde olduğunu ifade eden 
Arslan, “Büyük bir dayanışmayla, bütün 
engelleri aşarak çoğunluğu sağlamanın 
gururunu yaşadık. Bu başarımıza rağ-

men yetkimize yine itiraz ettiler.  Mah-

kemenin birinci aşaması tamamlandı. 
Bakanlığın verdiği yetki tespitine yerel 
mahkeme, Hizmet-İş Sendikamızın İs-

tanbul Büyükşehir Belediyesi ve işti-

raklerinde işletme toplu iş sözleşmesi 
yapmaya yetkili olduğu kararını verdi. 
Kararı temyize götürdüler. Dosyamız 
istinafta, umut ediyoruz ki oradan da 
geçip, Yargıtay aşamasında da yetkiyi 
alıp sözleşmeleri imzalayacağız” diye 
konuştu. Yeni dönemde İstanbul’da tek 
yetkili örgütün HAK-İŞ olacağını belir-
ten Arslan, “Bunu birlikte başaracağız. 
Bunun için sahada mücadele etmek 
gerekiyor, çalışanlarla olan ilişkilerimi-
zi güçlendirmek gerekiyor. İstanbul’da 
imzaladığımız sözleşmeler merdivenin 
ilk basamağıdır, ikinci basamak bu dö-

nem imzalayacağımız sözleşmelerdir. 
İstanbul Büyükşehirde, şirketlerinde, 
ilçe belediyelerinde imzalayacağımız 
sözleşmelerde söz ve karar sahibi üye-

lerimiz olacak. Bu taahhüdümüzün ar-
kasındayız” dedi.

Genel Kurulda HAK-İŞ İstanbul İl Başka-

nımız Mustafa İluk, Öz Güven-Sen Ge-

nel Başkanı Ömer Yılmaz, Öz Petrol-İş 
Genel Başkanı Kudret Örgel, Enerji-İş 
Genel Başkanı Mahmut Altunsoy ve 

Genel Disiplin Kurulu Üyemiz Nevin Er 
de selamlama konuşması yaparak, ge-

nel kurulun hayırlara vesile olmasını 
diledi. Tek listeyle girilen Genel Kurulda 
HAK-İŞ İstanbul İl Başkanı ve İstanbul 
3 No’lu İETT Şube Başkanımız Mustafa 
İLUK güven tazeledi. Şube Başkan Yar-
dımcılıklarına ise  Uğur Elkol ve Yusuf 
Uykun seçildi.
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“ENFLASYONUN ÜZERİNDE İYİLEŞTİRME 
BEKLİYORUZ”

ARSLAN, KAYSERİ ŞUBEMİZİN GENEL KURULUNDA KONUŞTU:

Genel Başkanımız Mahmut Arslan, “Ya-

şanan yüksek enflasyon ve fiyat artış-

ları emekçileri derinden etkiledi. Ocak 
ayından bu tarafa gerçekleşen enflas-

yon ortada. Asgari Ücret Tespit Ko-

misyonunun enflasyonun üzerinde bir 
iyileştirme yapmasını bekliyoruz” dedi.

Kayseri Şubemizin 9. Olağan Genel Ku-

rulu gerçekleştirildi. Gerçekleştirilen 
Genel Kurula; Genel Başkanımız Mah-

mut Arslan, Genel Başkan Yardımcıları-
mız Celal Yıldız, Halil Özdemir ve Meh-

met Keskin, Öz Sağlık-İş Sendikası Ge-

nel Başkanı Devlet Sert, Kayseri Şube 

Başkanımız Serhat Çelik, Yozgat Şube 
Başkanımız Ferman Zararsız, Erzincan 
Şube Başkanımız Harun Mutlu, Sivas 
Şube Başkanımız Nihat Şimşek, Kırşehir 
Şube Başkanımız Hızır Gürler, Aksaray 
Şube Başkanımız Yasin Emekli, Kahra-

manmaraş Şube Başkanımız Mehmet 
Akif Dağ, Niğde Şube Başkanımız Ka-

dir Yenel, Öz Sağlık İş Sendikası Genel 
Başkan Yardımcısı Remzi Karataş, Öz 
Güven-Sen Genel Başkan Yardımcısı 
Murat Ünal, Öz Ağaç İş Sendikası Genel 
Başkan Yardımcısı Emin Hayta, Kayseri 
Büyükşehir Belediyesi Genel Sekrete-

ri Hüseyin Beyhan, Yahyalı Belediye 
Başkanı Esat Öztürk, Melikgazi Beledi-
yesi Başkan Yardımcısı Ahmet Yalçın, 
Ak Parti Kayseri İl Başkanı Şaban Ço-

puroğlu, Ak Parti Kayseri Kadın Kolları 
Başkanı Emine Timuçin, Sendikamız 
Genel Merkez Kadın Komite Başkan 
Yardımcısı Esma Hatun Taşpınar, Üye-

Genel Başkanımız Mahmut Arslan, “Yaşanan yüksek enflasyon ve fiyat artışları emekçileri 
derinden etkiledi. Ocak ayından bu tarafa gerçekleşen enflasyon ortada. Asgari Ücret 

Tespit Komisyonunun enflasyonun üzerinde bir iyileştirme yapmasını bekliyoruz” dedi.
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miz Osman Ceylan ve SMA Tip-2 teşhisi 
konan oğlu Melih Eymen Ceylan, HAK-
İŞ’e bağlı sendikaların Kayseri Şube ve 
İl Başkanları, Sivil toplum örgütleri ve 

siyasi partilerin Kayseri Temsilcileri, de-

legelerimiz ve basın mensupları katıldı. 
Program, geçtiğimiz ay ahirete intikal 
eden Sendikamızın eski Genel Sekreteri 
ve Kayseri Şubemizin eski Şube Başkanı 
Rahmi Yavuz’un ve kahraman Şehitleri-
mizin ruhlarına okunan kuran tilavetiy-

le başladı.

“ENFLASYONUN ÜZERİNDE 
İYİLEŞTİRME BEKLİYORUZ”

Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 
HAK-İŞ’in, 3 aydır ısrarla dile getirdi-
ği ‘Asgari Ücret Tespit Komisyonu bir 
an evvel toplansın’ talebinin Cumhur-
başkanımız Erdoğan tarafından kabul 
görerek, 29 Haziran’da ilk toplantının 
gerçekleştirildiğini kaydetti.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Ve-

dat Bilgin ile Asgari Ücret Tespit Ko-

misyonu toplantısı öncesinde bir araya 
geldiklerini ve görüşmede, asgari ücret 
ve diğer ücretlere yapılması gereken 
iyileştirmelere ilişkin HAK-İŞ’in görüş ve 
taleplerini ilettiğini belirten Arslan, “Ya-

şanan yüksek enflasyon ve fiyat artış-

ları emekçileri derinden etkiledi. Ocak 
ayından bu tarafa gerçekleşen enflas-

yon ortada. Asgari Ücret Tespit Komis-

yonunun enflasyonun üzerinde bir iyi-
leştirme yapmasını bekliyoruz” dedi.

“YAPILACAK ARTIŞLAR TÜM 
ÇALIŞANLARI KAPSAMALI”

Asgari ücretle birlikte yapılacak artışla-

rın tüm çalışanlara yönelik bir iyileştir-
meye dönüştürülmesi gerektiğini ifade 
eden Arslan, “Türkiye’de 6.5 milyon as-

gari ücretli çalışan var. Bunlar için asgari 
ücret yeniden belirlenecek. Diğer taraf-
ta memurlar var, memur emeklileri var. 
Bunlara da temmuz ayında enflasyon 
oranında zam alacak. Kamu Çerçeve 

Protokolü ile imzaladığımız kamu top-

lu sözleşmeleri var, bunlar da temmuz 
ayında enflasyon farklarını alacaklar. 
Peki, belediyeler, üniversiteler ve özel 
sektördekiler ne olacak? Buralarda cid-

di bir sorunla karşı karşıya kalmamak 
için yapılacak artışların bütün çalışanla-

ra yönelik bir iyileştirmeye dönüştürül-
mesi gerekiyor” diye konuştu.

Özel sektördeki toplu sözleşmelerin 
tarihleri Temmuz ayına gelmiyorsa, işçi-
lerin aynı ücretle çalışmaya devam ede-

ceklerine ve sözleşmelerin asgari ücret 
seviyesine düşeceğine işaret eden Ars-

lan, bu durumun toplu sözleşme düze-

ninin yok olması anlamına geleceğini 
söyledi.

ARSLAN’DAN BÜTÜN 
EMEKÇİLERİ RAHATLATACAK İKİ 
ÖNERİ

Genel Başkanımız Arslan, HAK-İŞ’in ta-

leplerini şu şekilde sıraladı:

“HAK-İŞ olarak talebimiz şunlardır: Bir; 
asgari ücreti artırdığımız oranda bütün 
çalışanları etkileyen bir adım atalım. 
İki; vergi dilimleriyle ilgili bir reform ya-

palım. Bir yıl süreyle vergi oranlarımız 
yüzde 10’da kalsın. Peki, yüzde 10’da 
kalırsa bütün çalışanlar bundan yarar-
lanıyor mu? Toplu sözleşmesi olsun 
olmasın yararlanıyor. Türkiye’de 15 mil-
yon sigortalı işçi var. Bunların sadece 2 
milyon 200 bini sendikalı. 6.5 milyonu 
da asgari ücretle çalışıyor. Geri kalan 7 
milyon bu haktan yararlanamayacak. O 
halde bütün ücretlilerin yararlanacağı 
bir modeli kurmamız gerekiyor. Asgari 
ücreti arttıralım, arttırdığımız oranda 
da bütün çalışanlar için bir vergi kolay-

lığı sağlayalım istiyoruz. Böylece, hayat 
pahalılığından etkilenen bütün emek-

çilerin bir nebze olsun nefes almasını 
sağlamış oluruz.”

“TÜM ÇALIŞANLARA YÖNELİK 
YENİ ADIM BİR ATILMALI”

Arslan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Ba-

kanı Bilgin ile yaptığı görüşmede bu 
önerileri dile getirdiğini belirterek, 
“Ocak ayında asgari ücret tutarındaki 
bütün ücretlerden vergi alınmaması 
konusundaki kararlılık ve ortaya koyu-

lan çabayı son derece önemli buluyo-
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ruz. Ve bunun gereğinin de yapılmasını 
istiyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın 
çalışanlarımızı enflasyona ezdirmeye-

ceğiz, sözünün çok kıymetli olduğunu 
biliyorum. Sadece kamu çalışanları, 
memurlar, işçi ve memur emeklileri için 
değil, sendikalı-sendikasız, kamu-özel 
sektör ayrımı yapılmadan tüm çalışan-

lara yönelik yeni bir adım atılmasını 
bekliyoruz. Bu taleplerimizin değerlen-

dirileceğine inanıyorum” dedi
Taşeron uygulamasında istenen adımla-

rın atılması konusunda her zaman des-

tek verip sorunu çözümle sonuçlandı-
ran Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkür 
eden Arslan, Kayseri Büyükşehir Eski 
Belediye Başkanı, Türkiye Büyük Millet 
Meclisi Üyesi Mehmet Özhaseki’ye de 
kamuda taşeron işçiliğiyle mücadelede 
verdiği destekten dolayı teşekkür etti.

“MÜCADELEMİZ DEVAM 
EDİYOR”

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bil-
gin ile imza altına alınan kamu çerçeve 
protokolünü anımsatan Arslan, “Kamu 
çerçeve protokolünde imza altına aldı-
ğımız tüm maddeler için gerekli düzen-

lemelerin yapılmasını istiyoruz. Kamu 
Çerçeve Protokolü kapsamında KİT’ler-
de çalışan işçilerin kadroya geçirilmesi-
ni istiyoruz. Kamuda çalıştığı halde kap-

sama alınmayan yemekhanede çalışan, 
HBYS çalışanları, joker çalışanlar, kiralık 
araç şoförleri, %70 kapsamına girme-

yenlerin kadroya geçirilmesini talep 
ediyoruz. Geçici ve mevsimlik işçilerin 
sorunlarının çözüme kavuşturulmasını 
istiyoruz. Belediye şirketlerinde çalışan-

ların ilave tediyeden yararlanmasını, 
6772 sayılı kanun uyarınca ilave tediye 
alan kamu işçilerinin kapsamına bele-

diye şirketlerinde çalışanların da dahil 
edilmesini istiyoruz. Kadroya geçen iş-

çilerin tayin, becayiş hakkının verilmesi 
ve erken emekliliğin engellenmesi gibi 
özlük haklarına ilişkin sorunlarının çö-

zülmesini istiyoruz. 2023’e kadar bun-

ları tamamlamamız gerekiyor. Bu üç so-

rumluluğumuzu yerine getirmek üzere, 
en kısa zamanda toplanıp çalışmayı 
bekliyor ve istiyoruz” diye konuştu.

“DAYANIŞMA İÇERİSİNDE 
OLMAMIZ GEREKİYOR”

Genel Başkanımız Arslan, Kayseri Bü-

yükşehir Belediyesi’nde çalışan Hiz-

met-İş Sendikamızın üyesi Osman 
Ceylan’ın oğlu Melih Eymen Ceylan’ın 
sağlık durumuyla ilgili de bilgilendirme 
yaptı. Arslan, “Büyükşehir Belediyesi’n-

de çalışan Osman Ceylan kardeşimizin 
4 yaşında bir bebeği var, Melih Eymen. 
Melih, SMA hastası. Rabbim hiç kimse-

ye yaşatmasın. Bu kardeşimizle daya-

nışma içerisinde olmak zorundayız. Biz, 
HAK-İŞ’iz, bunu yapmamız gerekiyor” 
dedi.

ÖZDEMİR: “BİZ BÜYÜK BİR 
AİLEYİZ”

Divan Başkanı konuşan Genel Başkan 
Yardımcımız Halil Özdemir, Kayseri Şu-

bemizin büyük bir dayanışma, kardeşlik 
ve beraberlik içerisinde Genel Kurul 
yaptığını belirterek, “Kayserili olarak, 
HAK-İŞ ve HİZMET-İŞ çatısı altında gö-

rev yapmaktan onur duyuyorum. Bizim 
genel kurullarımızda kavga yoktur kar-
deşlik vardır. Biz büyük bir aileyiz. Allah 
birliğimizi ve kardeşliğimizi daim etsin” 
dedi.

YILDIZ: “44 YIL ÖNCE KURULAN 
FİDAN BUGÜN KOCA BİR ÇINAR 
OLDU”

Gerçekleştirilen genel kurulun hayırla-

ra vesile olmasını temenni eden Genel 
Başkan Yardımcımız Celal Yıldız, “44 yıl 
önce dava adamlarının kurduğu bir fi-

dan bugün emekçilerin desteği, azim ve 
kararlılığıyla birlikte koca bir çınar oldu. 
Allah emeği geçenlerden razı olsun. 
Genel Kurulumuza katılımlarınızdan 
ötürü herkese teşekkür ediyorum” şek-

linde konuştu.

KESKİN: “TÜM MAĞDUR VE 
MAZLUMLARIN GÜR SESİYİZ”

Genel Kurulda delegelerimize hitaben 
konuşmalarını gerçekleştiren Genel 
Başkan Yardımcımız Mehmet Keskin: 
“Her anlamda farklı bir sendikacılık 
yapıyoruz. Sadece üyelerimizin değil, 
ülkemizin, bölgemizin tüm mağdur ve 
mazlumların gür sesiyiz. Sendikacılıkta 
yapılmayanları yaprak, Türk sendikal 
hayatında vizyon belirliyoruz. Genel 
Kurulumuz tüm emekçi kardeşlerimize 
hayırlar getirsin” dedi.
Genel Kurulda ayrıca Öz Sağlık-iş Sen-

dikası Genel Başkanı Devlet Sert, Sen-

dikamız Genel Merkez Kadın Komite 
Başkan Yardımcısı Esma Hatun Taşpınar 
ve Kayseri Şube Başkanıız Serhat Çelik 
birer selamlama konuşması gerçekleş-

tirdi.

ÇELİK YENİDEN ŞUBE BAŞKANI 
SEÇİLDİ 

Yapılan seçim sonucu Kayseri Şube 
Başkanlığımıza Serhat Çelik seçilirken, 
Şube Başkan Yardımcılarımız ise Feyyaz 
Ünal, Necdet Dumlu, Salim Akdaş ve 
Yusuf Tanrıverdi oldu.
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ARSLAN, MUŞ ŞUBEMİZİN 6. OLAĞAN GENEL 
KURULUNA KATILDI

HAK-İŞ Genel Başkanı ve HİZMET-İŞ 
Sendikası Genel Başkanımız Mahmut 
Arslan, Muş Şubemizin 6. Olağan Genel 
Kurulu’na video konferans yöntemiyle 

katıldı.

Birlik ve beraberlik içerisinde ger-
çekleşen genel kurula Genel Başkan 
Vekilimiz Hüseyin Öz, Genel Başkan 
Yardımcılarımız Celal Yıldız, Halil Özde-

mir ve Mehmet Keskin, Erzurum Şube 
Başkanımız Şahin Girmenç, Van Şube 
Başkanımız Fatih Akdeniz, Diyarbakır 
Şube Başkanımız Ercan Kahraman, Siirt 
İl Başkanımız Bahattin Olgaç, Batman 

İl Başkanımız Bünyamin Söğüt, Ağrı İl 
Başkanımız Emrah Aslan, 20. Dönem 
Muş Milletvekili ve Eski Muş Belediye 
Başkanı Necmettin Dede, HAK-İŞ’e bağ-

lı sendikaların Muş şube ve il başkanla-

rı, sivil toplum kuruluşları ve siyasi par-
tilerin Muş temsilcileri, delegelerimiz 
ve basın mensupları katıldı.

GENEL BAŞKANIMIZ  ARSLAN: 
“HİZMET-İŞ, TÜRKİYE’NİN EN 
BÜYÜK SENDİKASIDIR”

HİZMET-İŞ Sendikamızın 250 bine yakın 
üyesiyle Türkiye’nin en büyük sendikası 
olduğunu belirten Arslan; “Muş’ta elde 

ettiğimiz başarımızın arkasında 30 yıla 
yakın mücadelemiz var. Muş Şubemiz, 
yıllardır devam ettirdiği mücadelesini 
bundan sonrada daha güçlü ve etkin 
bir şekilde devam ettirecektir” dedi. 
Muş’un ilçeleriyle birlikte her zaman 
devletin ve milletin yanında saf tuttu-

ğunu kaydeden Arslan, Muş’un gerçek 
anlamda ülkemizin ve bölgenin temi-
natı bir şehir olduğuna işaret etti.

ARSLAN’DAN EK ZAM TALEBİ

Ülkemizin zor dönemlerden geçtiğini 
ve bunu geçmiş dönemlerde de yaşa-

dıklarını belirten Genel Başkanımız Ars-

lan; “Yüksek enflasyon, hayat pahalılığı, 
ücretlerin istediğimiz düzeyde olma-

ması çalışanlar için büyük bir sorundur. 
Bu sorunun çözümü için yapılan toplu 
iş sözleşmelerine ilaveten yeni ek zam 
taleplerimizi sık sık dile getiriyoruz. 
Belediyelerimizde enflasyon üzerinde 
zamlar elde etme mücadelemizi sürdü-

rüyoruz” şeklinde konuştu.

TÜM ÇALIŞANLARI KAPSAYACAK 
MODEL ÖNERİSİ 

Ekonomik anlamda yaşanılan sıkıntı-

lara değinen Arslan; “Tüm zorluklara 
rağmen umutlarımızı kaybetmedik. 
Oturup felaket tellallığı yapmak bize 
yakışmaz. Biz çözüm üretecek adımlar 
atmak istiyoruz. Geçtiğimiz günlerde 
asgari ücrette yapılan yeni artışa para-

lel olarak Türkiye’deki 15 milyon işçinin 
tamamının ücretlerinde iyileştirme 
yapılacak bir modeli bunun için öner-
dik. Kamuda çalışanların, memurların, 
memur ve işçi emeklilerinin, BAĞ-KUR 
emeklilerinin, asgari ücretle çalışanla-

rın, ücretlerindeki artış elbette önemli 
ve bu artışları destekliyoruz. Ancak as-

gari ücretin üzerinde ücret alan, özel 

Genel Başkanımız Mahmut Arslan, Muş Şubemizin  
6. Olağan Genel Kurulu’na video konferans yöntemiyle katıldı.
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sektörde çalışan, belediyelerde, üniver-
sitelerde ve toplu sözleşmelerinde enf-
lasyon oranında artış olmayan bütün 
çalışanların da ücretlerinin buna göre 
belirlenmesi gerekiyor. Sayın Çalışma 
Bakanı’na buradan bir kez daha çağrı 
yapıyorum: Bu olağanüstü dönemde, 
15 milyon sigortalı işçinin de tamamı-
nın yararlanacağı bir yeni modele ihti-

yacımız var” dedi.

“VERGİ İNDİRİMİ BEKLİYORUZ”

Çalışanların ücretlerinden yapılan ke-

sintilerin düşük düzeylerde tutulma-

sı gerektiğini belirten Arslan; “Bütün 
ücretlilerin gelir vergisinden belli bir 
oranda muaf tutulması talebimiz var. 
Bu kriz döneminde nasıl ki kiralara bir 
sınır getirilmiştir ve bu sınır bir yıl de-

vam edecektir, bu ekonomik kırılganlık, 
yüksek enflasyon uygulamasında, mağ-

dur olan milyonlarca emekçinin hiç de-

ğilse belli bir dönem, belli oranda vergi 
alınarak rahatlatılması gerekmektedir. 
Bu konunun elbette ki kamu maliyesine 
getireceği yükün farkındayız. Ama mil-
yonlarca emekçinin ücretlerinin asgari 
ücret düzeyine yaklaşmış olması toplu 
sözleşme düzenimizi ciddi şekilde et-
kilemekte ve olumsuz bir noktaya taşı-
maktadır” hatırlatmasında bulundu.

“ASGARİ ÜCRETE GETİRİLEN 
EK ARTIŞ TÜM ÇALIŞANLARIN 
ÜCRETLERİNE UYARLANMALI”

Genel kurulda konuşan Genel Başkan 
Vekilimiz Hüseyin Öz, asgari ücrete ge-

tirilen ek artışın tüm çalışanların ücret-
lerine uyarlanması gerektiğini söyledi.

“ÜYELERİMİZİN ÜCRETLERİNİ 
ENFLASYONUN ÜZERİNDE 
KONUMLANDIRMAK İÇİN BÜYÜK 
MÜCADELE VERİYORUZ”

Dünyada ve ülkemizde yükselen enflas-

yonun emekçileri olumsuz etkilediğine 
dikkat çeken Öz, “Ücretler enflasyonist 
ortamda anlamını yitirmektedir.  Sen-

dikamızın yetkili olduğu bin 200 işyeri 
ve işletmede üyelerimizin ücretlerini 
enflasyonun üzerinde konumlandırmak 
için büyük mücadele veriyoruz” dedi.

“TAŞERON MÜCADELESİNİ 
BAŞARIYLA SONUÇLANDIRDIK”

Gerçekleştirilen genel kurulda taşeron 
meselesi hakkında konuşan Genel Baş-

kan Yardımcımız Celal Yıldız; “Taşeron 
konusu, bizim ‘kölelik sistemi’ dediği-
miz, ülkenin 30 yıllık en önemli mesele-

lerinden biri. HAK-İŞ ve HİZMET-İŞ ola-

rak bu meselenin çözülmesi için uzun 
yıllar mücadele ettik. Kimsenin taşeron 
konusunda olumlu bakmadığı dönem-

lerde 200 bine yakın taşeron emekçi 
arkadaşımızı üye yaptık. Sonunda Ge-

nel Başkanımız Mahmut Arslan’ın lider-
liğinde taşeron mücadelesini başarıyla 
sonuçlandırdık” ifadelerini kullandı.

“ARTIK TÜRKİYE’DE FARKLI BİR 
SENDİKAL ANLAYIŞ VAR”

Yapılacak genel kurulun herkese hayırlı 
olmasını temenni eden ve sendikamız 
genel kurularının kardeşlik içerisinde 
gerçekleştiğini dile getiren Genel Baş-

kan Yardımcımız Halil Özdemir; “Artık 
Türkiye’de farklı bir sendikal anlayış 
var. Artık 30-40 sene önceki gibi kavga 
çıkaran, topluma zarar veren sendikal 
anlayışı elhamdülillah Genel Başkanı-
mız Mahmut Arslan’ın liderliğinde Tür-
kiye’de bitmiştir” diye konuştu.

“MÜCADELENİN ADIDIR HİZMET-
İŞ SENDİKASI”

Sendikamızın üyelerimizle beraber mü-

cadele ettiğini vurgulayan Genel Baş-

kan Yardımcımız Mehmet Keskin, şun-

ları söyledi: “Türkiye’de mücadelenin 
adıdır, en zor gününde işçinin yanında 
yer alan sendikadır HİZMET-İŞ Sendika-

sı. Şube Başkanlığına seçilecek arkadaş-

larımız görevlerinde başarılar diliyor, 
Genel Kurulumuzun hayırlara vesile 
olmasını temenni ediyorum.”
Muş Şubemizin 6. Olağan Genel Ku-

rulu’nda Eski Muş Belediye Başkanı 
Necmettin Dede ile Sendikamız Genel 
Merkez Gençlik Komite Başkanı Huriye 
Zeynep Kaya da selamlama konuşması 
yaparak, genel kurulu tebrik ettiler.

YAŞAR KALIR GÜVEN TAZELEDİ

Şube genel kurulunda Muş Şube Başka-

nımız Yaşar Kalır, yeniden  başkan seçi-
lerek güven tazeledi. Nurullah Yüksel ile 
Bülent Rençber ise Şube Başkan Yardım-

cılığına seçildi.
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BİNGÖL ŞUBEMİZİN 1. OLAĞAN GENEL KURULU 
GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Bingöl Şubemizin 1. Olağan Genel Ku-

rulu gerçekleştirildi.
Coşku içerisinde gerçekleşen genel ku-

rula; Genel Başkan Vekilimiz Hüseyin 
Öz, Genel Başkan Yardımcılarımız Celal 
Yıldız, Halil Özdemir ve Mehmet Kes-

kin, Bingöl Şube Başkanımız Abdülme-

cit Akdemir, Elazığ Şube Başkanımız Ka-

zım Cavlı, Muş Şube Başkanımız Yaşar 
Kalır, Erzurum Şube Başkanımız Şahin 
Girmenç, Diyarbakır Şube Başkanımız 
Ercan Kahraman, Siirt İl Başkanımız 
Bahattin Olgaç, Batman İl Başkanımız 
Bünyamin Söğüt, AK Parti Bingöl İl 
Başkanı Haşim Sağlar, İYİ Parti Bingöl İl 
Başkanı Hasan Kızılboğa,  Bingöl eski İl 
Başkanımız Bahri Keskin, Ilıcalar Bele-

diye Başkanı Mehmet Akif Günerigök, 
Sendikamız Genel Merkez Gençlik Ko-

mite Başkanı Huriye Zeynep Kaya, HAK-
İŞ’e bağlı sendikaların Bingöl şube ve il 
başkanları, sivil toplum kuruluşlarının 
Bingöl temsilcileri, delegelerimiz ve 
basın mensupları katıldı.
HAK-İŞ Genel Başkanı ve HİZMET-İŞ 
Sendikası Genel Başkanımız Mahmut 
Arslan, Bingöl Şubemizin 1. Olağan Ge-

nel Kurulu’na video konferansla katıldı.
Genel Başkanımız Mahmut Arslan, ge-

nel kurula hitaben yaptığını konuşma-

sında, Sendikamızın Bingöl ilinde ilk 
kez Genç Belediyesi’nde örgütlendiğini 
hatırlatarak; “Genç Belediyesi ile daha 
sonra Bingöl merkez ve ilçelerinde sen-

dikamızı adım adım büyüterek, gelişti-

rerek bugünlere geldik. 
Bingöl, aslında doğu ile batı arasında 
kritik, stratejik ve aynı zamanda Türki-
ye’nin birliğini, bütünlüğünü, güvenliği 
son derece önemli şekilde etkileyen 
bir yerde bulunuyor. Bingöl, geçmişten 
bugüne kadar terörle mücadelede mil-
letimizi, ülkemizin yanında yer almış ve 

teröre karşı pek çok bedeller ödeyerek 
ülkemizin bütünlüğüne yönelik saldırı-
lara karşı direnmiş kahraman bir şeh-

rimizdir. Genel kurulumuzun tüm ça-

lışanlarımıza ve emekçilerimize hayırlı 
olmasını diliyorum” diye  konuştu.

“BÜTÜN EMEKÇİLERİ YÜKSEK 
VERGİDEN KURTARARAK 
ÜCRETLERİMİZDE ARTIŞLAR 
SAĞLAYABİLİRİZ”

Genel Başkanımız Arslan, çalışma ha-

yatıyla ilgili değerlendirmelerde bulu-

narak; “Bütün emekçileri yüksek vergi-
den kurtararak ücretlerimizde artışlar 
sağlayabiliriz” dedi.

Temmuz ayında asgari ücrete yapılan 
artış oranında tüm emekçilerin ücret-
lerinin artırılmasını talep ettiklerini 
belirten Arslan; “Bunu sadece talep 
etmekle kalmadık, nasıl hayata geçiri-
lebileceğini de söyledik. Bütün emekçi-
lerin yararlanabileceği modeller ortaya 
koyduk. Bu dönemde bütün emekçileri 
yüksek vergiden kurtararak ücretle-

rimizde artışlar sağlama imkânı elde 
edebiliriz. Sayın Cumhurbaşkanımızın 

Bingöl Şubemizin 1. Olağan Genel Kurulu gerçekleştirildi.

"Bu dönemde bütün 
emekçileri yüksek vergiden 
kurtararak ücretlerimizde 

artışlar sağlama imkânı 
elde edebiliriz. Sayın 
Cumhurbaşkanımızın 
çalışanları enflasyona 

ezdirmeyeceğiz 
yaklaşımının örgütlü 

kesimin yanında bütün 
çalışanları kapsamasını 

istiyoruz. Bütün 
emekçilerin bu zor 

dönemden en az hasarla 
çıkmasını sağlamaya 

çalışıyoruz.”
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çalışanları enflasyona ezdirmeyeceğiz 
yaklaşımının örgütlü kesimin yanında 
bütün çalışanları kapsamasını istiyoruz. 
Bütün emekçilerin bu zor dönemden en 
az hasarla çıkmasını sağlamaya çalışıyo-

ruz.” Taşeron işçilere kadro verilmesini 
çalışma tarihimizin en büyük reformu 
olarak değerlendiren Arslan, “Taşeron 
meselesini ilmek ilmek çalışarak, bütün 
ülkeyi kuşatarak ve yıllarca mücade-

le ederek çözmeyi başardık. IMF’nin, 
Dünya Bankası’nın ve uluslararası bir-
takım kuruluşların, finans çevrelerinin 
baskılarına rağmen, bütün dünyanın 
özelleştirme furyası ile çalkalandığı dö-

nemde, Kamuda toplam işçi sayısı 180 
bin iken, 2017 yılında yapılan taşeron 
düzenlemesiyle 850 bin işçi arkadaşı-
mız kamunun ve belediyelerin sürekli 
işçi kadrolarına alındı” şeklinde konuş-

tu. Arslan, taşerondan kadroya geçen 
işçilerin ücretlerini iyileştirmek için de 
mücadeleye devam ettiklerini kaydetti.

“ZORUNLU EMEKLİLİK 
UYGULAMASINA KARŞIYIZ”

Sadece 696 Sayılı KHK ile kamunun ve 
belediye şirketlerinin sürekli işçi kadro-

larına alınan işçilere uygulanan zorunlu 
emekliliğin adaletsiz ve haksız bir uygu-

lama olduğunu vurgulayan Arslan, zo-

runlu emeklilik uygulamasının kalkma-

sı için mücadelelerinin devam ettiğini 
söyledi.

“BU MÜCADELE HAK-İŞ’İ VE 
HİZMET-İŞ’İ SEVENLERİN 
MÜCADELESİDİR”

Genel kurulda konuşan Genel Başkan 
Vekilimiz Hüseyin Öz, Bingöl’deki sen-

dikal mücadelemizde emeği geçenlere 
teşekkür etti.

“SENDİKAL MÜCADELENİN 
İÇİNDE VAR OLURSAK 
HAKLARIMIZI ELDE EDEBİLİRİZ”

Genel Kurula katılanları selamlayarak 
konuşmalarına başlayan Genel Başkan 
Yardımcımız Celal Yıldız, “Birlik ve be-

raberliği bozmadan örgütlü mücadeleyi 
yapmak çok önemli. Sendikal mücade-

lenin içinde var olursak haklarımızı elde 
edebiliriz. Geçmiş dönemde yaşadıkla-

rımız bunun kanıtıdır. 696 KHK ile kadro 
alan arkadaşlarımızın 696 KHK öncesi 

kadrolu çalışanlar arasında yasal olarak 
hiçbir fark yok. İlave tediye konusunda 
sıkıntılarımız var ancak bunları biz toplu 
iş sözleşmeleriyle kolayca çözebiliriz” 
dedi.

“HAK-İŞ GÜÇLÜYSE TÜRKİYE’DE 
GÜÇLÜ”

Genel Kurula katılan herkese teşekkür 
eden Genel Başkan Yardımcımız Halil 
Özdemir, “Emekçilerden aldığımız güç-

le 44 yıldır mücadele ediyoruz. Bingöllü 
kardeşlerimiz HAK-İŞ ve Sendikamıza 
yıllardır verdiğiniz destekle gücümüze 
güç katıyor. Bundan dolayı sizlere te-

şekkür ediyoruz.  

Genel Başkanımız Mahmut Arslan’ın da 
sıkça ifade ettiği ‘HAK-İŞ güçlüyse Tür-
kiye’de güçlü’ sözünü çok önemsiyoruz. 
HAK-İŞ demek kardeşlik demek, birlik 
demek. Bizim olduğumuz yerde kimse-

ye zarar gelmez biz sadece hak için mü-

cadele ederiz” şeklinde konuştu.

“İŞVERENLERİMİZİN SOSYAL 
ORTAĞIYIZ”

Genel Kurulun hayırlı olması temenni 
eden Genel Başkan Yardımcımız Meh-

met Keskin, “Sendikamız hiçbir zaman 
iş verenlerini hasım ve rakip gören bir 
anlayışta olmamıştır. Biz işverenlerimi-
zin sosyal ortağıyız. Biz kavga etmeden 
uzlaşarak sorunlarımızı çözüme kavuş-

turmaya çalışıyoruz. Sendikamız bunu 
en iyi yapan işçi örgütüdür. Örgütlü 
olmanın ne kadar önemli olduğunu,  
İstanbul’da bir SMS ile işlerinden edi-
len emekçilerin işe geri döndürme mü-

cadelemizde daha iyi gördük. Örgütlü 
olursak, bir olursak güçlü oluruz” dedi.
Genel kurulda Bingöl Şube Başkanımız 
Abdülmecit Akdemir, AK Parti Bingöl İl 
Başkanı Haşim Sağlar, Memur-Sen Bin-

göl İl Başkanı Yunus Kava ve Sendikamız 
Gençlik Komite Başkanı Huriye Zeynep 
Kaya da bir selamlama konuşması ger-
çekleştirdi.

BİNGÖL ŞUBE BAŞKANIMIZ 
AKDEMİR OLDU

Gerçekleştirilen genel kurulda yapılan 
seçim sonucunda Abdülmecit Akdemir 
Şube Başkanımız olurken,  Şube Başkan 
Yardımcılarımız ise Mehmet Kaya ile 
Mehmet Şirin Öylek oldu.
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UŞAK ŞUBEMİZİN GENEL KURULU, BİRLİK VE 
BERABERLİK İÇERİSİNDE GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Uşak Şubemizin 5. Olağan Genel Kurulu 
gerçekleştirildi.
HAK-İŞ Genel Başkanı ve HİZMET-İŞ 
Sendikası Genel Başkanımız Mahmut 
Arslan'ın video konferans yöntemiy-

le canlı olarak katıldığı Genel Kurula; 
Genel Başkan Yardımcılarımız Halil Öz-

demir ve Mehmet Keskin, Uşak Şube 
Başkanımız Recep Sorkun, Denizli Şube 
Başkanımız Sezai Söylemez, İzmir Şube 
Başkanımız Gültekin Şimşek, Kütahya 
Şube Başkanımız Sabahattin Ödemiş, 
Manisa Şube Başkanımız Okan Polat, 
Manisa 2 No’lu Şube Başkanımız Tekin 
Turgut, Sendikamız Genel Merkez Ka-

dın Komite Başkanı Hatice Ayhan, HAK-
İŞ’e bağlı sendikaların Uşak Şube ve İl 
Başkanları, Sivil toplum kuruluşlarının 
ve siyasi partilerin Uşak temsilcileri, de-

legelerimiz ve basın mensupları katıldı.
Genel kurula hitaben konuşmalarını 
gerçekleştiren Genel Başkanımız Mah-

mut Arslan, 15 milyon 900 bin sigorta-

lı işçinin sadece 2 milyon 200 bininin 
sendika üyesi olduğunu söyledi.

ARSLAN, SENDİKASIZ İŞÇİLERİ 
ÖRGÜTLENMEYE DAVET ETTİ

Bu rakamın sendikalara büyük sorum-

luluk yüklediğini ifade eden Arslan, 
“Genel İşler İşkolumuzda 1 milyona 
yakın çalışanın yarısı sendikasız. HİZ-

MET-İŞ Sendikamıza ve HAK-İŞ’e verilen 
emeklerin zayi olmaması için bu işçileri 
örgütlemek zorundayız. HAK-İŞ’in 762 
bin üye sayısını 7 milyona çıkarılması 
için de birlikte mücadele etmemiz ge-

rekiyor” dedi.

“HEDEFLERLE İLERLEYEREK 
EN BÜYÜK SENDİKA OLMAYI 
BAŞARDIK”

HİZMET-İŞ Sendikamızın en büyük işçi 
sendikası konumuna, genel kurullarda 

hedefler belirlenerek ulaşıldığını söyle-

yen Arslan, şunları kaydetti: “2007 yılın-

daki genel merkez genel kurulumuzda 
‘Geleceğimiz, Hayallerimiz Kadar’ diye 
bir hedef koymuştuk. 2007 yılında, 
2022’nin hayallerini kurup bunun üze-

rinde yürümeye başladık. 2011 yılında 
yeni bir basamak atladık. 2011 yılı ge-

nel kurulumuzun teması, ‘Örgütlenme, 
Zirve, Yapabiliriz!’di. Ve başardık. İşkolu 
zirvesinden Türkiye zirvesine yürümek 
hedefimiz vardı. 2015 genel kurulumu-

zun teması; ‘Erdemli Bir Sendikal İnşâ 
İçin… İşkolu Zirvesinden Türkiye Zirve-

sine” idi. 2 yıl sonra, 2017 yılında Tür-
kiye’nin zirvesine ulaştık. 2019 genel 

kurulumuzda ise Türkiye’nin en büyük 
işçi sendikası olma sorumluluğuyla yeni 
bir tema oluşturduk: ‘Birleşin!’ Gerek 
içimizde, gerek ülkemizde, gerekse de 
dünyada emek hareketinin, mazlum-

ların, mağdurların, haksızlığa uğramış-

ların birleşmesini talep ettik. Geçmişe 
baktığımızda sendikamız, koyduğu he-

defleri bir bir yakaladı ve bu hedeflerin 
ilerisine geçti. Türkiye’nin en büyük işçi 
sendikası olduğumuzda en yakın raki-
bimizden 100 bin fazla üyemiz vardı. İş 
kolları ayrıldığında üye sayımız azalma-

sına rağmen yine Türkiye’nin en büyük 
işçi sendikası olma başarısını gösterdik” 
diye konuştu.

Uşak Şubemizin 5. Olağan Genel Kurulu gerçekleştirildi.
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Genel Başkanımız Arslan, taşerondan 
kadroya geçen işçilerin sorunlarının çö-

zümü için mücadeleye devam ettiklerini 
söyledi.

İlave Tediyenin belediye çalışanlarına 
verilmemesini önemli bir eksiklik olarak 
gördüklerini ifade eden Arslan, “Bunun 
yanı sıra arkadaşlarımızın zorunlu emek-

lilik mevzuatına tabi tutulmasını, tayin 
ve becayiş konusundaki eksikliklerin far-
kındayız ve bunların düzeltilmesini isti-

yoruz. Eksikliklerin giderilmesi için toplu 
iş sözleşmelerimizde düzenlemeler yap-

maya çalışıyoruz. Belediyelerde şirket-
lerdeki arkadaşlarımızı kadrolu arkadaş-

larımızın düzeyine taşımaya çalışıyoruz” 
diye konuştu. Türkiye’deki önemli işçi 
sorunlarından olan KİT’lerde çalışanla-

rın kadro sorunu, geçici ve mevsimlik 
işlerde geçimini sağlayan emekçilerin 
durumuyla ilgili de konuşan Arslan, şu 
ifadelere yer verdi: “Bir milyona yakına 
arkadaşımız kadro alırken 70-80 bin KİT 
işçilerinin, bir kısım yemekhane işçileri-
nin ve kiralık araç şoförlerinin ve yüzde 

70 kapsamına giremeyen arkadaşları-
mızın da kadrolarının alınması mücade-

lesini eksiksiz olarak devam ettiriyoruz. 
Geçen yıl imzaladığımız Kamu Çerçeve 
Protokolü’nde özellikle geçici mevsimlik 
işçilerin kamuda kadroya alınması, 696 
Sayılı KHK ile kamunun çalışanı olan ar-
kadaşlarımızın özellikle zorunlu emekli-
lik ve benzeri konulardaki hususlarının 
düzeltilmesi ve kadro alamayan işçilerin 
de kadrolarının verilmesi konusunda 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı ile bir 
mutabakata vardık. Bu mutabakatımıza 
uyularak bu yılın sonuna kadar KİT’ler-
deki arkadaşlarımızın da kadrolarının 
verilmesi ve geçici mevsimlik işçilerin 
12 ay çalışacak şekilde kadrolarının dü-

zenlenmesi, yine eksikliklerin özellikle 
zorunlu emeklilik konusundaki düzenle-

menin ortadan kaldırılması gibi husus-

lardaki taleplerimizi ısrarla sürdürmeye 
devam ediyoruz.”

UŞAK ŞUBE BAŞKANIMIZ ADİL 
ÖZDEMİR OLDU

Genel Kurulda yapılan seçim sonucun-

da Uşak Şube Başkanlığına Adil Özdemir 
seçilirken, Şube Başkan Yardımcılarına 
ise Habib Zeybek ve Celal Hacım seçil-
diler.



127

ŞUBE GENEL KURULLARI

AFYONKARAHİSAR ŞUBEMİZİN GENEL KURULU 
GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Afyonkarahisar Şubemizin 1. Olağan 
Genel Kurulu gerçekleştirildi.

Genel Başkanımız Mahmut Arslan’ın 
video konferans yöntemiyle canlı ka-

tıldığı genel kurula; Genel Başkan Ve-

kili Hüseyin Öz, Genel Başkan Yardım-

cılarımız Celal Yıldız, Halil Özdemir ve 
Mehmet Keskin, Afyonkarahisar AK 
Parti Milletvekili İbrahim Yurdunuse-

ven, Afyonkarahisar Belediye Başkanı 
Mehmet Zeybek, Yaylabağı Belediye 
Başkanı Niyazi Akgedik, Şuhut Bele-

diye Başkanı Recep Bozkurt, Serban 
Belediye Başkanı Vedat Köse, Afyonka-

rahisar Şube Başkanımız Kemal Erkuş, 
Denizli Şube Başkanımız Sezai Söyle-

mez, Konya 1 No’lu Şube Başkanımız 
Abdullah Bacaklı, Konya 2 No’lu Şube 
Başkanımız Hüseyin Keçeci, Kütahya 

Şube Başkanımız Sabahattin Ödemiş, 
Sendikamız Genel Merkez Kadın Komi-
te Başkanı Hatice Ayhan, HAK-İŞ’e bağlı 
sendikaların Afyonkarahisar Şube ve İl 
Başkanları, sivil toplum kuruluşları ve 
siyasi partilerin Afyonkarahisar temsil-
cileri, delegelerimiz ve basın mensup-

ları katıldı.
Afyonkarahisar Şubemizin Genel Ku-

rulu’nun hayırlı olması temennisinde 
bulunan Genel Başkanımız Mahmut 
Arslan, birlik ve beraberliğin önemine 
vurgu yaptı.

ARSLAN: “AFYONKARAHİSAR 
EMEKÇİLERİ BİZE GÜVENİYOR”

Sendikamızın Afyonkarahisar’da 1985 
yılından bu yana örgütlü olduğunu ha-

tırlatan Arslan; “Afyonkarahisar’da üye 
sayımızın her geçen gün artıyor olması 
Afyonkarahisar emekçilerinin bize olan 
güvenlerinden kaynaklanmaktadır. Af-
yonkarahisar Şubemizin daha da güçlü 
bir hâle gelmesi için çalışmaya devam 
edeceğiz” dedi.

“BU ÜLKENİN DEĞERLERİNİ 
İÇSELLEŞTİRMİŞ BİR ÖRGÜTÜZ”

HAK-İŞ ve HİZMET-İŞ Sendikamızın 
kuruluşundan bugüne, yarım asırlık 
dönemde ilke ve duruşundan taviz ver-
mediğini ifade eden Arslan; “Bu ülke-

nin değerlerini, inançlarını, kültürünü, 
medeniyetini içselleştirmiş bir örgütüz. 
Bu değerlerle sendikacılık yapıyoruz” 
dedi. HAK-İŞ’in Türkiye’nin yerli ve millî 
örgütü olduğunu ve HAK-İŞ’in varlı-
ğının Türkiye’nin gücü ve geleceğiyle 
doğrudan ilgili olduğunu vurgulayan 
Arslan; “HAK-İŞ olarak çatışma yerine 
uzlaşmayı, kavga yerine barışı, müzake-

re etmeyi, sosyal diyalog mekanizmala-

rını kullanarak kavgaları, çatışmaları bir 
kenara koyup yeni bir anlayışla sendikal 
mücadele geleneğini başlattık” dedi.

“ÜYELERİMİZİN VE 
MİLLETİMİZİN BİZDEN 
BEKLEDİĞİ, MÜCADELEYİ DAHA 
İLERİYE TAŞIMAMIZDIR”

“HAK-İŞ’in ve Türkiye’nin en büyük 
işçi örgütü HİZMET-İŞ Sendikamızın 
geleceği, bizim yapacağımız mücade-

leye bağlı. Bu mücadeleyi kararlılıkla, 
dayanışma içerisinde ve birbirimizle 
kenetlenerek yaparsak, mücadelemi-
zi daha da ileriye taşırız. Üyelerimizin 
ve milletimiz bizden beklediği budur” 
diye konuşan Arslan, sözlerini şöyle 
sürdürdü: “Sendikamızın iradesi üstün-

de hiçbir iradeyi kabul etmiyorum. Bu 
iradenin vereceği, ortaya koyacağı ka-

rarlılığa hep beraber biz de saygı duya-

cağız ve bu konuda gereğini yapacağız. 
HİZMET-İŞ Sendikamızda gerçekleşen, 
bugüne kadar bütün aşamalarda orta-

ya çıkan demokratik süreçler kongre-

mizin neticelenmesine kadar da aynı 
istikamette devam etsin. Kimsenin en-

dişe etmesine gerek yok. Kimsenin te-

laşlanmasına da gerek yok. Bu sendika, 
Türkiye’nin en büyük sendikası olma 
özelliğini bu konuda gerektiği şekilde 
yerine getirecek ve inşallah yine 14. 
genel kurulumuzu da bize yakışan bir 
şekilde gerçekleştirmiş olacağız.”

Afyonkarahisar Şubemizin 1. Olağan Genel Kurulu gerçekleştirildi.
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“AFYONKARAHİSAR’DA ARZU 
ETTİĞİMİZ HEDEFE EMİN 
ADIMLARLA İLERLİYORUZ”

HİZMET-İŞ Sendikamızın Afyonkarahi-
sar’da uzun yıllardır örgütlü olduğunu 
hatırlatan Öz, sendikamızın Afyon-

karahisar’daki mücadelesinde emeği 
geçenlere teşekkür ederek, “Afyonka-

rahisar’da arzu ettiğimiz hedefe emin 
adımlarla ilerliyoruz” dedi.

“ÜYELERİMİZİN DESTEĞİYLE 
BAŞARDIK”

Divan başkanı olarak konuşan Genel 
Başkan Yardımcımız Celal Yıldız; “Afyon-

karahisar, sendikamız için çok değerli. 
Uzun süre verdiğimiz mücadeleler neti-

cesinde bugün Afyonkarahisar Şubemi-
zin genel kurulunu gerçekleştiriyoruz. 
Bunu, üyelerimizin desteğiyle başar-
dık. Mücadelemizin en başından beri 
bizimle yol yürüyen herkese teşekkür 
ediyorum. Genel kurulumuzun hayırla-

ra vesile olmasını temenni ediyorum” 
şeklinde konuştu.

“SENDİKA YOKSA, BİRLİK YOKSA 
MÜCADELE DE YOK”

Afyonkarahisar’da gelinen yerin müca-

delenin sonucu olduğunu söyleyen Ge-

nel Başkan Yardımcımız Halil Özdemir; 
“Afyonkarahisar’da büyük bir aileyiz. 
Afyonkarahisar’da mücadelemizle ve 
işverenlerimizi sosyal ortağımız göre-

rek bugünlere geldik. İnşallah birlik ve 
beraberlik içerisinde sizlere hizmet et-
mek istiyoruz. Sendika yoksa, birlik yok-

sa mücadele de yok” dedi.

“EN ÖNEMLİ OLAN 
KONULARDAN BİRİ BİRLİK VE 
BERABER OLMAKTIR”

Genel kurulun başarılı geçmesini te-

menni eden Genel Başkan Yardımcımız 
Mehmet Keskin; “Vefa, bizim için çok 
önemli. Biz, sendikamıza destek olan, 
mücadelesinde yalnız bırakmayan hiç 
kimseyi unutmayız. Burada en önemli 
olan konulardan biri birlik ve beraber 
olmaktır. Ne kadar büyük olursanız 
olun, birlik ve beraberlik yoksa bir an-

lamı yok” dedi.
Yerel seçimlerden sonra sendikamızın 
mücadelelerine değinen Keskin, zor 
durumda kalan emekçilerin yanlarında 
sadece HAK-İŞ ve HİZMET-İŞ’in oldu-

ğunu belirterek, belediye şirketlerinde 
çalışan işçilerin var olan ilave tediye ve 
zorunlu emeklilik sorunlarının çözümü-

nün sendikamızın mücadelesine destek 
vermekten geçtiğini söyledi.

AFYONKARAHİSAR ŞUBE 
BAŞKANIMIZ ERKUŞ OLDU

Gerçekleştirilen seçim sonucunda 
Afyonkarahisar Şube Başkanlığımıza 
Kemal Erkuş seçilirken, Şube Başkan 
Yardımcılarımıza ise Abdülkadir Ceylan 
Evsen ve Selçuk Turmuş seçildiler.
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ELAZIĞ ŞUBEMİZİN GENEL KURULU 
GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Elazığ Şubemizin 8. Olağan Genel Kuru-

lu gerçekleştirildi.
Genel kurula; HAK-İŞ Genel Başkanı ve 
HİZMET-İŞ Sendikası Genel Başkanımız 
Mahmut Arslan, Genel Başkan Yar-
dımcımız Halil Özdemir, AK Parti Elazığ 
Milletvekili Zülfü Demirbağ, Akçakiraz 
Belediye Başkanı Sabahattin Kaya, Ela-

zığ Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa 
Pirinççi, AK Parti Elazığ Eski İl Başkanı 
Ramazan Gürgöze, Elazığ Şube Başka-

nımız Kazım Cavlı, Muş Şube Başkanı-
mız Yaşar Kalır, Malatya Şube Başkanı-
mız Bünyamin Geleri, Diyarbakır Şube 
Başkanımız Ercan Kahraman, Bingöl 
Şube Başkanımız Abdülmecit Akdemir, 
Memur-Sen Elazığ İl Başkanı İbrahim 
Bahşi, Bem Bir-Sen Elazığ İl Başkanı Se-

lim Nazırlı, Sendikamız Genel Merkez 
Kadın Komite Başkanı Hatice Ayhan, 
HAK-İŞ’e bağlı sendikaların Elazığ Şube 
ve İl Başkanları, siyasi partilerin ve sivil 
toplum kuruluşlarının Elazığ temsilcile-

ri, delegelerimiz ve basın mensupları 
katıldı.

ARSLAN: “ELAZIĞ, ÜLKEMİZİN 
BİRLİK VE BERABERLİĞİNİN DE 
SEMBOLÜ”

Elazığ Şubemizin Genel Kurulu’nun Ela-

zığ’a ve emekçilere hayırlar getirme-

sini temenni eden Genel Başkanımız 
Mahmut Arslan; “Elazığ’daki sendikal 
mücadelemizi 1994 yılında başlatıp 
bugünlere gelmemize destek veren bü-

tün kardeşlerimize teşekkür ediyorum. 
O ilk günkü mücadelemizin içerisinde 
yer alıp hâlâ belediyemizde çalışan 
kardeşlerimiz var. Elazığ’da 27 yıllık bir 
geçmişimiz var. İnşallah bu 27 yılları 
katlayarak devam edeceğiz” dedi.
Elazığ’ın ülkemizin birlik ve beraberli-
ğinin de sembolü şehirlerimizden biri 
olduğunu kaydeden Arslan; “Elazığlı 

kardeşlerimiz ülkemizi içeriden ve dı-
şarıdan bölmek isteyen uluslararası 
emperyalist güçlere ve ihanet şebeke-

lerine hiçbir zaman fırsat vermediler” 
dedi.

“ÜLKEMİZİN DAYANIŞMASINI 
TEHDİT EDEN UNSURLAR OLDU”

Son yıllarda yaşanan ulusal ve ulus-

lararası gelişmelere değinen Arslan; 
“2013’te başlayan Gezi Olayları’yla ül-
kemize yaşatılan darbe girişimleri, 15 
Temmuz, 17-25 Aralık ve benzeri şu 
anda Ukrayna-Rusya Savaşı, uluslara-

rası finans çevrelerinde geliştirilen yeni 
kriz alanları. Bütün bunların her birisi 
Türkiye’nin istikrarını, birlik ve bera-

berliğini, dayanışmasını tehdit eden 
unsurlar olmuştur. Türkiye, bir taraftan 

kendi geleceğini inşa ederken, diğer ta-

raftan içeride ve dışarıda bulunan iha-

net şebekeleriyle de mücadele etmek 
zorunda kaldı” diye konuştu.

“EYT, IMF’NİN BİZE ATTIĞI BİR 
KAZIKTIR”

EYT sorununun IMF’nin Türkiye’ye attı-

ğı bir kazık olduğunu ve 23 yıldır düzel-
tilmeye çalışıldığını kaydeden Arslan, 
şu ifadelere yer verdi: “2013 yılında 
Türkiye’nin IMF’yle olan bütün ilişkileri 
kesildi ve bundan sonra IMF’yle hiçbir 
program yapılmayacağı ilan edildi. 17 
yıla yakın zaman geçti, Allah’a çok şü-

kür IMF kapılarına mahkûm edilmedik 
ama ne yazık ki bizi onlara mahkûm 
etmek isteyen siyasetçiler var. IMF’nin 
bize attığı son kazık EYT konusudur. 

Elazığ Şubemizin 8. Olağan Genel Kurulu gerçekleştirildi.
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Kanuna rağmen ne yazık ki 99 öncesi 
işe girenler EYT’yle karşı karşıya kaldı-
lar. 1999 Temmuz ayında, Ankara Kızı-
lay’da, ‘Mezarda emekliliğe hayır!’ diye 
hep beraber bağırmıştık. IMF, primleri-
ni ödediği hâlde çalışanlarımızın emek-

lilik haklarını elinden aldı. EYT’yi 23 yıl 
sonra düzeltmeye çalışıyoruz. IMF ile 
18 defa anlaşma yapıldı. Her anlaşma 
ekonomik, sosyal krizlere neden oldu. 
Cumhurbaşkanımız, IMF defterinin ka-

patıldığını defalarca vurguluyor. Bu, ül-
kemizin bağımsızlığı için önemlidir. IMF 
baskılarına, terör örgütü saldırılarına 
rağmen ayakta kalıyorsak, çok ciddi bir 
başarı öykümüzün olmasındandır. Ama 
bunun bir de bedeli oluyor ve bunu 
ülkece ödemek zorunda kalıyoruz. Bu 
topraklar, bedelleri ödenmeyecek ka-

dar büyük ve kutsal topraklardır” ifade-

lerine yer verdi.

“EK ZAM TALEPLERİMİZİN 
KARŞILANMASINI İSTİYORUZ”

Yaşanan enflasyon artışları nedeniyle 
yapılan iyileştirme ücretlerinin gerek-

liliğini vurgulayan Arslan, şunları söy-

ledi: “Ocak ayından bu yana enflasyon 
rakamları ortada. Kadrolu arkadaşları-
mızın toplu sözleşmesi yapılırken enf-
lasyon bu kadar yüksek değildi. Enflas-

yona bağlı sözleşme metni yazılmamış. 
O günkü şartlar doğrudur belki. Bugün 
artık sembolik hale geldi. Emekçi arka-

daşlarımızın ek zam talebinden daha 
doğal ne olabilir? Sayın Cumhurbaşka-

nımız bunun farkında olarak inisiyatifler 
aldı. Asgari ücreti yüzde 50’den fazla ar-
tırdı çünkü toplumun buna ihtiyacı var. 
Kamuya, belediyelerimize düşen bunun 
altında kalmamak, üzerine çıkmaktır. 
Hep beraber bu sorunları çözeceğiz. 
Bu, kardeşlik hukukun gereğidir.”

KAMU ÇERÇEVE PROTOKOLÜ

Cumhurbaşkanımız Erdoğan’ın irade-

siyle 1 milyona yakın taşeron işçisinin 
kadroya alındığını hatırlatan Arslan; 
“Kadro alamayan 70-80 bin civarında 
işçi var. Sayın Bakanımızla geçen yıl 
Kamu Çerçeve Protokolü’nü yaparken; 
696 ile kadroya geçen arkadaşlarımızın 
özlük haklarının iyileştirilmesi, emekli-
lik, tayin, becayiş gibi sorunların çözü-

mü, geçici mevsimlik işçilerin sorunu-

nun, Orman Genel Müdürlüğü’ndeki, 
şeker fabrikalarındaki, ÇAYKUR’daki 
arkadaşlarımızın kadro sorununun çö-

zümü ve 696 kapsamına giremeyenle-

rin kadrolarının verilmesi konularında 
3 tane anlaşma yaptık, sözleşmeye de 
koyduk. Bu sorunların çözülmesi nok-

tasındaki aciliyeti Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanımıza hatırlatıyoruz. Ta-

leplerimizi ısrarla sürdürmeye devam 
ediyoruz.”

“ARTIK TÜRKİYE’DE FARKLI BİR 
SENDİKAL ANLAYIŞ VAR”

Divan Başkanı olarak konuşmalarını 
gerçekleştiren Genel Başkan Yardım-

cımız Halil Özdemir, taşeron sorununu 
Genel Başkanımız Mahmut Arslan’ın 
liderliğinde HAK-İŞ ve HİZMET-İŞ’in çöz-

düğünü söyledi.
Genel kurulda AK 
Parti Elazığ Mil-
letvekili Zülfü De-

mirbağ, Akçakiraz 
Belediye Başkanı 
Sabahattin Kaya, 
Elazığ Şube Başka-

nımız Kazım Cavlı, 
Memur-Sen Elazığ 
İl Başkanı İbrahim 
Bahşi ve Genel 

Merkez Kadın Komite Başkanımız Ha-

tice Ayhan da birer selamla konuşması 
gerçekleştirerek, hayırlı olsun dilekle-

rinde bulundu.

ELAZIĞ ŞUBE BAŞKANIMIZ 
MUSTAFA BAHÇECİ OLDU

Genel kurulda yapılan seçimde Şube 
Başkanlığına Mustafa Bahçeci seçilir-
ken, şube başkan yardımcılıklarına ise 
Gökhan Arpa, Ahmet Doğan ve Mu-

hammed Değirmenci seçildiler.
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35 ŞUBE BAŞKANLIĞIMIZA ve  
2 BİN 500 TEMSİLCİMİZE EĞİTİM VERİLDİ

BÖLGESEL EĞİTİM SEMİNERLERİMİZ 

Eğitim Seminerleri, Genel Başkan Yar-
dımcımız Mehmet Keskin’in koordina-

törlüğünde, Bolu ve Amasya’da gerçek-

leştirildi.

Gerçekleştirilen birinci grup eğitim se-

minerine Genel Başkan Yardımcılarımız 
Celal Yıldız, Genel Başkan Yardımcımız 
Halil Özdemir, İstanbul 13 No’lu Şube 
Başkanımız Kenan Erüklü, İstanbul 14 
No’lu Şube Başkanımız Kürşad Çakmak, 
Zonguldak İl Başkanımız Nihat Oruç, Şu-

belerimiz ve İl Başkanlığımızın Başkan 
Yardımcıları, komite başkanları ve işyeri 

sendika temsilcilerimiz; İkinci grup eği-
time Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 
Genel Başkan Yardımcımız Celal Yıldız, 
Ankara 2 No’lu Şube Başkanımız Recep 
Dere, Afyonkarahisar İl Başkanımız Ke-

mal Erkuş; üçüncü grup eğitime Genel 
Başkanımız Mahmut Arslan, Genel Baş-

kan Yardımcımız Celal Yıldız, Ankara 1 
No’lu Şube Başkanımız Mahmut Tosun, 
Ankara 4 No’lu Şube Başkanımız Yusuf 
Güler; dördüncü grup eğitime, Genel 
Başkanımız Mahmut Arslan, Trabzon 
Şube Başkanımız  İsmail Hakkı Kaplan, 
Amasya Şube Başkanımız İsmail Pazar; 
beşinci grup eğitime Genel Başkanımız 
Mahmut Arslan, Samsun Şube Başkanı-
mız Ziya Uzun, Yozgat Şube Başkanımız 

Ferman Zararsız; altınca grup eğitime 
Ordu Şube Başkanımız Nevzat Acu, 
Ankara 5 No’lu Şube Başkanımız Sinan 
Yılmaz; gerçekleştirilen 7. grup eğitime 
Sendikamız Genel Başkan Vekili Hüse-

yin Öz, Van Şube Başkanımız Fatih Ak-

deniz, Batman İl Başkanımız Bünyamin 
Söğüt, Şırnak İl Başkanımız Nevzet Usal, 
Genel Merkez Teşkilatlanma Uzmanı-
mız M. Zeki Özen; gerçekleştirilen 8. 
grup eğitime Genel Başkan Yardımcı-
mız Celal Yıldız, Erzurum Şube Başkanı-
mız Şahin Girmenç, Ağrı İl Başkanımız 
Emrah Aslan, Kars İl Başkanımız Barış 
Üstebay, şube ve il başkan yardımcıları-
mız, komitelerimizin başkanlar ve işyeri 
sendika temsilcilerimiz katıldı.

Eğitim Seminerleri, Genel Başkan Yardımcımız Mehmet Keskin’in koordinatörlüğünde,  
Bolu ve Amasya’da gerçekleştirildi.

“Bugün burada 
olmamızın arakasında 
inanç, kararlılık, azim 

ve dürüst mücadele var.  
En büyük işçi sendikası 
olmak çok önemli ama 

en büyük olarak kalmak 
daha da önemlidir. 

Şartlar ne olursa olsun 
Sendikamızı büyütmeye 

devam edeceğiz” 
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ARSLAN: “ÜLKEMİZİN BİRLİĞİ 
İÇİN HER TÜRLÜ FEDAKÂRLIĞI 
YAPAN BİR ÖRGÜTÜZ”

Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 
eğitim seminerlerinde HAK-İŞ ve HİZ-

MET-İŞ Sendikamızın ilke ve değerleri-
ni anlattı. Arslan, “HAK-İŞ’i sadece bir 
konfederasyon olarak göremeyiz. HAK-
İŞ, bu ülkenin ve insanlığın hangi soru-

nu varsa buna yönelik çözümleri olan, 
kaygıları olan, bölgemizin ve küremizin 
hangi zorluğu varsa bununla meşgul 
olan, insanlığın hüzünlerini paylaşan, 
sevinçleriyle sevinen, ülkemizin birliği 
için her türlü fedakârlığı yapmaya çalı-
şan bir sivil toplum örgütüdür” dedi.
Anadolu’nun tarih boyuncu göç alan bir 
coğrafya olduğunu kaydeden Arslan; 
“Anadolu, dünyanın en çok göç alan 
topraklarıdır. Anadolu; pek çok insana 
bir kurtuluş, bir umut, yeniden vatan 
olmuştur. Bu topraklar bizim başkaları-
nı misafir ettiğimiz topraklardır. Ancak 
bizim gidecek başka yerimiz yok. Biz, 
bu toprakların çocuklarıyız. Bu toprak-

ların kıymetini bileceğiz. HAK-İŞ ve HİZ-

MET-İŞ olarak bunun değerini bilerek 
hareket ediyoruz” diye konuştu.

“HAK-İŞ’İ VE HİZMET-İŞ’İ 
KAMUOYUNA DOĞRU ANLATMA 
MECBURİYETİMİZ VAR”

HAK-İŞ ve HİZMET-İŞ’in büyük zorlukları 
aşarak, büyük mücadeleler vererek bu 

günlere geldiğini söyleyen Arslan, aynı 
gayretin, aynı heyecanın, aynı enerjik 
yaklaşımın sürdürülmesi gerektiğini be-

lirtti.

“ŞARTLAR NE OLURSA OLSUN 
SENDİKAMIZI BÜYÜTMEYE 
DEVAM EDECEĞİZ”

Hizmet-İş Sendikamızın büyük müca-

deleler sonucu bugün Türkiye’nin en 
büyük işçi sendikası olduğunu belir-
ten Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 
“Bugün burada olmamızın arakasında 
inanç, kararlılık, azim ve dürüst mü-

cadele var.  En büyük işçi sendikası ol-
mak çok önemli ama en büyük olarak 
kalmak daha da önemlidir. Şartlar ne 
olursa olsun Sendikamızı büyütmeye 
devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Arslan; “HİZMET-İŞ Sendika’mız her 
şeye rağmen Türkiye’nin en büyük işçi 
sendikası olarak güçlü bir şekilde yo-

luna devam ediyor. Önümüze konan 
engelleri, zorlukları aşarak varlığımızı 
sürdürme gayretimizi, heyecanımızı, 
inancımızı kaybetmeden yola devam 
ediyoruz. Hem faaliyetlerimiz, hem 
değerlerimiz, hem işçi-işveren ilişki-
miz, hem de Türkiye’nin ve dünyanın 
sorunlarına bakışımızla HAK-İŞ’i ve HİZ-

MET-İŞ’i kamuoyuna doğru anlatma 
mecburiyetimiz var” dedi.

Bugüne kadar demokrasiyi zedelemek 
adına yapılan tüm girişimlerde demok-

rasiyi savunduklarını ve bundan sonra 
da savunmaya devam edeceklerini söy-

leyen Arslan; “Demokrasiyi savunmak 
bize düşüyor. 12 Eylül Darbesi’nde bir 
kısım örgütler, darbecilerle iş birliği 
yaptılar. Türkiye’nin demokrasisine yö-

nelik saldırıları alkışladılar. İşçilerin ka-

zanılmış haklarını darbecilerle beraber 
ellerinden aldılar. Bugün ikramiyeleri-
mizde 112 gün sınırı varsa bu, 12 Ey-

lül’ün sonucudur. Kıdem tazminatımıza 
tavan getirilmişse, 12 Eylül rejiminin 
sonucudur. 28 Şubat sürecinde HAK-
İŞ, demokrasiye sahip çıktığı için tehdit 

HİZMET-İŞ Sendika’mız 
her şeye rağmen 

Türkiye’nin en büyük işçi 
sendikası olarak güçlü 

bir şekilde yoluna devam 
ediyor. Önümüze konan 

engelleri, zorlukları 
aşarak varlığımızı 

sürdürme gayretimizi, 
heyecanımızı, inancımızı 

kaybetmeden yola 
devam ediyoruz.
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edildi. Darbenin muhataplarının kim 
olduğu da belli, darbeye kimlerin diren-

diği de” şeklinde konuştu.

“HER ZAMAN DEMOKRASİNİN 
YANINDA YER ALACAĞIZ”

15 Temmuz darbe girişiminde HAK-İŞ 
olarak tüm şehirlerde demokrasiye sa-

hip çıktılarını vurgulayan Arslan; “15 
Temmuz’da sadece Ankara’da değil, 
Türkiye’nin dört bir yanında HAK-İŞ’ten, 
Memur-Sen’den arkadaşlar hiçbir he-

sap yapmadan meydanlardaydı. Sonra-

sında da 1 ay süren demokrasiye sahip 
çıkma mitinglerine tüm HAK-İŞ olarak 
katıldık. Anadolu’daki her şehirde üye-

lerimizin nasıl bir mücadele içerisine 
girdiğine şahit olduk. Bu yüzden ‘HAK-
İŞ, Türkiye’nin gücü’ derken bundan 
bahsediyoruz. Demokrasimizin gelece-

ği için de bize görev düşüyor. HAK-İŞ, 
bundan sonra da bu sorumluluğu yeri-
ne getirmek zorunda. Terörde de, Tür-
kiye’ye karşı yapılan ekonomik saldırı-
larda da, Türkiye’nin birlik ve beraberli-
ğine kast eden yaklaşımlarda da HAK-İŞ 
olarak ülkemizin yanında yer alacağız” 
ifadelerine yer verdi.

“SEYİT ONBAŞI ADINA OKUL 
YAPTIRDIK”

Sendikamız HİZMET-İŞ’in, Çanakkale 
Savaşı Kahramanı Seyit Onbaşı’nın is-

mini ve hatırasını yaşatmak için Seyit 
Onbaşının köyünde bir ilköğretim okulu 
yaptırdığını hatırlatan Arslan, “Çanak-

kale Kahramanı Seyit Ali Çabuk’u ço-

cuklarımızın, gençlerimizin, milletimi-
zin tanımasını istiyoruz” dedi. 

“ÇANAKKALE’DE DESTAN YAZAN 
TÜM ŞEHİTLERİMİZİ RAHMETLE 
ANIYORUZ”

Çanakkale kahramanı Seyit Onbaşı’nın 
hayatına dair bilgiler paylaşan Arslan, 
“Seyit Onbaşı, fakir ama onurlu bir 
adamdır. Ekmeğini taştan çıkaran kah-

ramandır. Bu kahramanın unutulma-

ması için Seyit Onbaşı’nın ölüm yıl dö-

nümünde, 1 Aralık 2019’da okulumuzu 
hizmete açtık. Seyit Onbaşı’nın bizlere 
bıraktığı emaneti geleceğe taşımak için 
HAK-İŞ/HİZMET-İŞ Koca Seyit İlkoku-

lu’nda yeni nesillerin eğitim görmesine 
öncülük ettiğimiz için mutlu ve gurur-

luyuz. Önümüzdeki dönemde Seyit 
Onbaşı’nın hayatını filme alarak mille-

timize hediye etmek istiyoruz. HAK-İŞ/
HİZMET-İŞ Koca Seyit İlkokulu’na önü-

müzdeki dönem büyük bir kütüphane 
de hediye etmek istiyoruz. Bu vesile-

siyle Çanakkale’de destan yazan tüm 
şehitlerimizi rahmetle anıyoruz” dedi.

TAŞERON İŞÇİLİKLE MÜCADELE

HAK-İŞ’in taşeron işçilikle mücadelesi 
sonunda bir milyona yakın arkadaşı-
mız hem kamu çalışanı olmuş, hem de 
sendikal mücadeleyi kazanmıştır, di-
yen Arslan sözlerine şöyle devam etti: 
“Taşeron işçiliğin bitmesi Cumhurbaş-

kanımız Erdoğan’ın desteği ve büyük 
HAK-İŞ ailesinin çalışmaları neticesinde 
gerçekleşmiştir. Taşeron işçilere kadro 
verilmesi Türkiye Cumhuriyeti tarihinin 
en büyük reformlarından bir tanesidir. 
450 bin arkadaşımız belediyelerimizin 
taşeron şirketlerinden belediyelerin 
bünyesine alındı” şeklinde konuştu.

“KİT’LERDE ÇALIŞAN 
EMEKÇİLERİN KADRO 
ALABİLMESİ İÇİN ÇALIŞMALAR 
YÜRÜTÜYORUZ”

KİT’lerde çalışan emekçilerin kadro 
alabilmesi de çalışmalar yürüttüklerini 
belirten Genel Başkanımız Arslan, “Ça-

lışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımızla 
KİT’lerde çalışan işçilerin kadro alması 
için görüştük. İnşallah 2023 yılına kadar 
bu meseleyi çözeceğiz. HAK-İŞ olarak 
örgütlülüğümüzü geliştirmeliyiz. Tür-
kiye’de 15 milyon sigortalı çalışanın 
sadece 2 milyonu sendikalı. Sendikasız 
kardeşlerimiz sendikalı olmak istiyorlar 
ama engellerle karşılaşıyorlar. Mevzuat 
değişikliği ile bu engelleri ortadan kaldı-
racağız ve onları HAK-İŞ bünyesine ka-

tacağız. Bugün 750 bin üyesi olan HAK-
İŞ’i 7 milyon yapmak zorundayız” dedi.

“EĞİTİM ÇALIŞMALARIMIZA 
KALDIĞIMIZ YERDEN DEVAM 
EDİYORUZ”

Türkiye’nin en büyük işçi sendikası ol-
manın azami sorumluluğunu yerine 
getirmeye çalıştıklarını belirten Genel 
Başkan Yardımcımız Mehmet Keskin, 
“Eğitim sendikamızın en değer verdiği 
konulardan bir tanesi. Eğitim konusun-

da hiçbir sınırlama içerisinde değiliz.  
Eğitimi sadece uzmanların anlattıkla-

rı bir süreç olarak değil, emekçiler bir 
arada olmalarını da eğitim süreci olarak 
görüyoruz. Pandemiden dolayı eğitim 
toplantılarımıza ara vermek zorunda 
kaldık ama yeni dönemle birlikte eğitim 
çalışmalarımıza kaldığımız yerden de-

vam ediyoruz” dedi.

Temsilcilerimizin görevlerinin çok zor 
olduğunu söyleyen Eğitim ve Sosyal İş-

lerden Sorumlu Genel Başkan Yardım-

cımız Keskin, görev yapan tüm temsil-
cilerimizin sendikamız için çok kıymetli 
olduğunu söyledi. Temsilcilerin kesin 
olarak bilmesi gereken iki şey olduğu-

nu belirten Mehmet Keskin, “Birincisi; 
temsilcimiz imzalanan toplu iş sözleş-

mesinde ki tüm maddeleri bilmelidir. 
İkincisi; sendikamızın hukuk müşavir-
lerinin aylar süren çalışmaları sonunda 
hazırlanan ‘Temsilcilerin Hukuk Kılavu-

zu’ kitabının içeriğine hakim olmalıyız” 
şeklinde konuştu.

“SORUNLARIN ÜSTESİNDEN 
NASIL GELECEĞİMİZİ 
ÖĞRENİYORUZ”

Eğitim seminerlerinin işyeri sendika 
temsilcilerimize işyerlerindeki sorunları 
çözme noktasında katkı sunduğunu be-

lirten Keskin; “Bütün sorunları çözme 
şansımız yok. İşkolumuz gereği çalışma 
hayatımız zorluklarla dolu. Gerçekleş-

tirdiğimiz eğitimlerle bilgi ve birikimi-
mizi artırarak sorunların üstesinden na-

sıl geleceğimizi öğreniyoruz” dedi.

KESKİN, DİJİTAL GELİŞİME 
DİKKAT ÇEKTİ

Kurumsal İletişim Daire Başkanlığımız 
bünyesinde kurulan, çağrı merkezimiz, 
sosyal medya birimimiz, eğitim biri-
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mimiz ve sendikal hayatta bir ilk olan 
mobil uygulamamız hakkında temsil-
cilerimize bilgiler veren Genel Başkan 
Yardımcımız Mehmet Keskin, “Günde-

me gelmenin yolu dijital mecralardan 
geçiyor. Sosyal mecraların aktif olarak 
kullanılması bizim olmazsa olmazımız-

dır. “Kurduğumuz birimlerimizle ve 
geliştirdiğimiz uygulamalarımızla Türk 
sendikal hareketinde farklı çalışmalar 
yapmaya devam ediyoruz. Bu konuda 
siz değerli temsilcilerimizin desteklerini 
bekliyoruz” şeklinde konuştu.

“HAK-İŞ’İN VE HİZMET-İŞ’İN 
BÜYÜKLÜĞÜ, ÜYE SAYISININ ÇOK 
ÖTESİNDE”

Sendikamızın iş yeri sendika temsil-
cilerini uç beyleri olarak gördüğünü 
söyleyen Genel Başkan Yardımcımız 
Mehmet Keskin, “Temsilcilerimiz iş 
yerlerinde HAK-İŞ’i, Sendikamızı, Genel 
Başkanımız Mahmut Arslan’ı ve Genel 
Yönetim Kurulu Üyelerimizi temsil edi-
yor. Bu yüzden üstlendiğiniz görevler 
zor ve sorumluluk isteyen bir iş.  HAK-İŞ 
ve HİZMET-İŞ’in büyüklüğü üye sayısı-
nın çok ötesinde. Bu gerçeğin getirdiği 
sorumlulukla, görevlerini layıkıyla ve 
hakkıyla yürüten temsilcilerimizi yürek-

ten tebrik ediyorum” dedi.

“TÜRKİYE’DE EN ETKİLİ, EN 
UZUN SÜRELİ GREVLERDE 
SENDİKAMIZIN İMZASI VAR”

Belediyelerin şirketlerinde çalışan işçi-
lerin ücretlerinin imzalanacak toplu iş 
sözleşmeleriyle daha iyi hale geleceği-
ni belirten Keskin, “Taşeron sisteminin 
bitirilmesi Genel Başkanımız Mahmut 
Arslan’ın mücadele azmi ve Cumhur-
başkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın 
dik duruşu sayesindedir. Kadro sorunu-

nu çözmemizden sonra türlü engelleri 
birlikte aştık ve ilk defa serbest şekilde 

toplu iş sözleşmeleri görüşmeleri yü-

rüttük. Bundan sonra imzalayacağımız 
toplu iş sözleşmeleriyle üyelerimizin 
çalışma şartlarını daha da iyiye götü-

receğiz. Bunun için birlikte mücadele 
edeceğiz” şeklinde konuştu.

“KARŞIMIZDAKİ KURUM 
VE KURULUŞLARI 
DÜŞMANLAŞTIRMADIK, 
ÖTEKİLEŞTİRMEDİK”

Eğitim programının hayırlı olması dile-

ğinde bulunarak iş yeri sendika temsil-
cilerimize hitaben bir konuşma gerçek-

leştiren Genel Başkan Vekilimiz Hüseyin 
Öz, “HAK-İŞ 1976 yılında, sendikacılığın 
bir ideolojiyi yaymak için araç olarak 
görüldüğü dönemde zorunluluktan ku-

rulmuştur. HAK-İŞ çalışanların geleceği-
ni inşa etmek ve ülkemizin dününü, bu-

gününü ve yarınını tahkim etmek üzere 
kurulmuştur. HAK-İŞ ve Sendikamız ku-

rulmadan önce faaliyetler yürüten kon-

federasyonlar ve sendikalar, Türkiye’de 
ideolojik kavgaları yürüten yapılardı. 
HAK-İŞ’in kuruluş amacına baktığımızda 
HAK-İŞ, ideolojik bir düşünceyi ülkemiz-

de hakim kılmak için değil, bu ülkenin 
tarihi birikimini sahiplenerek, çalışanla-

rın hak ve hukukunu korumak ve geliş-

tirmek için kurulmuştur” dedi.

HAK-İŞ ve Sendikamızın sorumlu bir 
sendikal duruş ile yoluna devam etti-

ğini söyleyen Öz, “Dün söylediğimizi 
bugünde söyleyerek yolumuza devam 
ediyoruz. Hiçbir zaman çalışanlarımızı 
sorumsuzca hareket ederek hayaller 
peşinde koşturmadık. Her zaman so-

rumluluk bilinciyle hareket ettik. Bu 
sorumluluk gereği karşımızda ki kuru-

luşları düşmanlaştırmadık, ötekileştir-
medik. Biz yapamayacağımız vaatle hiç-

bir zaman emekçilerin önüne gelmedik, 
gelemeyiz. Biz bu ülkenin ekonomik 

koşullarını ve yapılarını alt üst etmek 
üzere kurulmuş yapılardan da değiliz. 
Her alanda olduğu gibi sendikal alanda 
da müzakereyi esas alıyoruz” şeklinde 
konuştu.
Grevi son çare olarak gördüklerini söy-

leyen Öz, “Konya’da, Bursa’da, Anka-

ra’da en son olarak Antalya’da grevler 
yaptık. İş akitleri haksız yere fesih edilen 
üyelerimiz için Bolu ve İstanbul Büyük-

şehir Belediyeleri önünde oturma ey-

lemleri yaptık. Bunları son çare olarak 
yaptık. Asıl yapmamız gereken masada 
sorunlara ortak çözüm yolu aramaktır. 
Buna biz sosyal anlayış diyoruz ve bunu 
benimsiyoruz” dedi.

“BU ÜLKENİN BİRLİĞİNE VE 
BERABERLİĞİNE SAHİP ÇIKMAK 
İÇİN MÜCADELE EDİYORUZ”

1980 askeri darbesi döneminde ya-

pılan birçok düzenlemenin emekçiler 
aleyhinde sonuçlara neden olduğunu 
hatırlatan  Öz, “Kıdem tazminatı tavanı 
uygulaması ve ikramiye sınır uygulama-

sı 80 darbesinin getirdiği düzenleme-

lerdir. 1980 askeri darbesi yapanlar ve 
onların destekçileri çalışanların kaza-

nılmış haklarını geriye götürdüler. 28 
Şubat sürecinde, 27 Nisan e-bildirisi 
döneminde, Gezi Parkı olaylarında, 17-
25 Aralık darbe girişiminde ve 15 Tem-

muz hain darbe girişimi döneminde her 
zaman demokrasinin, devletimizin ve 
çalışanlarımızın yanında olduk. 15 Tem-

muz’da şehitler ve gaziler verdik. HAK-
İŞ, kurulduğu günkü misyonla yoluna 
deva etmektedir. Doğusu batısı, kuzeyi 
güneyi demeden bu ülkenin birliğine ve 
beraberliğine sahip çıkmak için müca-

dele etmektedir. Sizler ve biz bu misyo-

nun sahadaki temsilcileriyiz” dedi.

“KADRO SÜRECİ TARİHİ BİR 
YÜRÜYÜŞTÜR”

Taşeron işçilikle uzun yıllar mücadele 
edildiğini söyleyen Öz, “Kadro müca-

delemizi aşama aşama yürüttük ve ba-

şarıya ulaştırdık. Kadro düzenlenmesi 
Türkiye Cumhuriyeti çalışma hayatının 
en önemli ve en büyük reformlarından 
biridir. Kadro meselesine bakarken ner-
den geldiğimizi unutmamalıyız. Kadro 
süreci tarihi bir yürüyüştür. Bu süreç-

te sabırlı ve birlik içerisinde olmalıyız. 
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Hakkımızı elde etmek için mücadele 
edeceğiz.  Her yaptığımız toplu iş söz-

leşmesiyle basamakları teker teker çı-
kıp, istediğimiz yerlere geleceğiz. Bu 
mücadelenin liderleri ve neferi sizlersi-
niz, bizleriz” dedi.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Ve-

dat Bilgin ile yaptığı görüşmeye deği-
nen Genel Başkan Vekilimiz Hüseyin 
Öz, “Bakanımızla yaptığımız görüşme-

mizde, geçici işçilerin sürekli işçi kad-

rolarına geçirilmesi,  belediye şirketle-

rinde çalışan işçilere ilave tediye öden-

mesi, KHK ile sürekli işçi kadrosuna ve 
işçi statüsüne geçişi yapılan işçiler için 
düzenlenen zorunlu emeklilik uygula-

masının kaldırılması, kamuda çalışan 
işçilerin tayin-becayiş sorunu ve özellik-

le son dönem karşılaştığımız bir sorun 
olan toplu iş sözleşmeleri ile belirlenen 
maddelere uyulmaması konularını gö-

rüştük. Bu noktada Çalışma Bakanımıza 
sorunlarımızı ve taleplerimizi ilettik. Ba-

kanımızda işçiler lehine sürece destek 
vereceğini ifade etti” şeklinde konuştu.

YILDIZ: “HAK ALMANIN YOLU 
ÖRGÜTLÜ OLMAKTIR, SENDİKALI 
OLMAKTIR”

İletişimin çok önemli olduğunu, ileti-

şimin dinimiz İslam da dahi önemli bir 
yerde olduğunu belirten Genel Başkan 
Yardımcımız Celal Yıldız, “Sendika ola-

rak, tüm mazlumların yanındayız. Biz 
bu coğrafyanın mazlumları için, hakları 
gasp edilenler için, emeği sömürülmüş-

ler için çalışıyoruz. Örgütlülük olmadan 
hiçbir hak elde edilmemiştir. Hak alma-

nın yolu örgütlü olmaktır, sendikalı ol-
maktır” dedi.

KADRO MÜCADELESİ

Yaklaşık bir milyon işçinin kadro alması-
nın uluslararası sendikal harekette hay-

retle ve övgülerle karşılandığını belirten 
Yıldız, “Taşeron emekçisinin kadro al-

ması sendikamızın verdiği mücadelenin 
sonucudur. Sendikamızın çalışmaları ve 
Cumhurbaşkanımızın siyasi irade koy-

ması bu sömürü düzenini tarihe göm-

müştür” ifadelerini kullandı.

Yıldız, “Taşeron konusu, bizim ‘kölelik 
sistemi’ dediğimiz, ülkenin 30 yıllık en 
önemli meselelerinden biri. HAK-İŞ ve 
HİZMET-İŞ olarak bu meselenin çözül-
mesi için uzun yıllar mücadele ettik. 
Kimsenin taşeron konusunda olumlu 
bakmadığı dönemlerde 200 bine ya-

kın arkadaşımızı üye yaptık. 11 Eylül 
2014’te işyerlerinde toplu sözleşme 
yapabilmek için 6552 Sayılı Kanun’u çı-
karttırdık ve toplu iş sözleşmesi konu-

sunda önümüz açıldı” ifadelerine yer 
verdi. 

“KRİZLERİN BEDELİNİ 
EMEKÇİLER ÖDEMESİN DİYE 
ÇALIŞIYORUZ”

Genel Başkan Yardımcımız Celal Yıl-
dız, “Dünyada ki krizlerden en çok biz 
emekçiler etkileniyoruz. Bazı beledi-
yelerde imzaladığımız sözleşmeler uy-

gulanmıyor bunların uygulanması için 
mücadele ediyoruz. Krizlerin bedelini 
emekçiler ödemesin diye çalışıyoruz. 
Sahadayız birlikte bu sorunun üstesin-

de geleceğiz” dedi. 

“HAK-İŞ VE HİZMET-İŞ 
HİÇBİR ZAMAN EMEKÇİLERİ 
ALDATMAMIŞTIR”

HAK-İŞ ve HİZMET-İŞ’te temsilci olma-

nın farklı sorumluluklar getirdiğini söy-

leyen Genel Başkan Yardımcımız Yıldız, 
“HAK-İŞ’in bir dünya görüşü bir kuru-

luş felsefesi var. HAK-İŞ ve Sendikamız 
hiçbir zaman emekçileri aldatmamıştır. 
Hiçbir zaman yapmayacağı mücadele-

lerin sözünü vermemiştir. Biz birlikte 
mücadele etmenin sözünü veriyoruz” 
ifadelerini kullandı.

1980 darbesi sonrası emekçiler ka-

zanılmış haklardan geriye gidildiğini 
söyleyen Mali İşlerden Sorumlu Genel 
Başkan Yardımcımız Celal Yıldız, “Her 
dönemde HAK-İŞ darbecilerin karşısın-

da olmuştur. HAK-İŞ’in tarihinde asla 
Türkiye emekçilerine ihanet bulamazsı-
nız. HAK-İŞ ve HİZMET-İŞ’i böyle değer-
lendirmek gerekiyor” dedi.

ÖZDEMİR: “SENDİKAMIZ 
BUGÜNE SADECE DOĞRULARI 
SÖYLEYEREK GELMİŞTİR”

Eğitimin gerekli olduğunu belirten Ge-

nel Başkan Yardımcımız Halil Özdemir, 
“Her şartta doğru söylemeyi kendine 
yol edinmiş Sendikamız için eğitimler 
çok önemli. Sendikamız 1979 yılından 
bugüne kadar sadece doğruları söyle-

yerek bugünlere gelmiştir. Sendikamız 
ilkeli, onurlu sendikacılık anlayışını hiç-

bir zaman terk etmemiştir. Biz doğru-

ları söylemek zorundayız. Kimileri gibi 
yalan söyleyerek üyelerimizi aldatama-

yız.” dedi.

“SİZLER BU SENDİKANIN 
GÖRÜNMEYEN 
KAHRAMANLARISINIZ”

Temsilcilerimizin zorluklarına dikkat çe-

ken Özdemir, “Sahada temsilcilerimiz 
çok zor görevler üstleniyor. Sizler bu 
sendikanın görünmeyen kahramanları-
sınız. Bütün sahada ki zorlukları sizler 
göğüslüyorsunuz” şeklinde konuştu.

“TAŞERON ŞİRKETLERDE 
ÇALIŞAN EMEKÇİLERE AİDAT 
ALMADAN YILLARCA HİZMET 
ETTİK”

2019 yılında işlerinden edilen tüm 
emekçilere sadece Sendikamızın çıktı-

ğını belirten Genel Başkan Yardımcımız 
Özdemir, “Taşeronda çalışan emekçile-

re zamanında türlü eziyetler, ayrımlar 
yapıldı. O dönemde taşeron emekçilere 
sadece biz sahip çıktık. Taşeron şirket-
lerde çalışan emekçilere aidat almadan 
yıllarca hizmet ettik. Helali hoş olsun. O 
dönem emekçilere sahip çıkmayanların 
bugün aramıza nifak tohumları ekmesi-
ne izin vermeyin” ifadelerini kullandı.

SUNUMLAR GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Kurumsal İletişim Daire Başkanlığı Sos-

yal Medya Birimi Personelimiz Hatice 
Yiğit, Zeynep Kaya, Eğitim Daire Birimi 
Uzman Yardımcılarımız Bensu Hilal Öz-

demir, Tansu Göksu, Şeymanur Türkoğ-

lu, Asaleddin Yıldız, İletişim Uzmanı Ra-

him Aladağ, Eğitimci-Yazar Vural Çakır 
alanlarında birer sunum gerçekleştirdi.
Eğitimler, yapılan sınav ve sertifika töre-

ni sonrasında sona erdi.
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ARSLAN, KAYSERİ ŞUBE BAŞKANLIĞIMIZI 
ZİYARET ETTİ

Genel Başkanımız Mahmut Arslan, Kay-

seri Şube Başkanlığımızı ziyaret etti.

Arslan, Erciyes Anadolu Holding ile ger-
çekleştirilecen toplu iş sözleşmesi imza 
töreni öncesinde Kayseri Şubemizde, 
Şube Başkanımız Serhat Çelik ve HAK-
İŞ’e bağlı sendikaların şube başkanları 
ve iş yeri sendika temsilcilerimizle bir 

araya geldi. Toplantıya, Kayseri Şube 
Başkanımız Serhat Çelik, Öz Sağlık-İş 
Kayseri Şube Başkanı Emre Kocaman, 
HAK-İŞ Nevşehir İl Başkanı Muham-

med Fatih Mutlu, Kayseri Şube Başkan 
Yardımcılarımız, işyeri sendika temsilci-
lerimiz ve basın mensupları katıldı. Ge-

nel Başkanımız Mahmut Arslan, Konfe-

derasyonumuz HAK-İŞ’in örgütlenme 
çalışmaları başta olmak üzere başarıyla 
yürüttüğü çalışmalar ve gündeme iliş-

kin değerlendirmelerde bulundu.

“SENDİKALARIMIZIN 
ARKASINDA DURMALIYIZ”

Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 
HAK-İŞ Konfederasyonu olarak çalışma 
hayatında her zaman uzlaşıyı benimse-

diklerini belirterek, “Çalışma hayatında 
uzlaşmayı, birlikte iş yapmayı, işçi-iş-

veren ilişkilerini makul bir düzeyde 
tutmayı amaçlıyoruz. Birlikte hareket 
edersek, sendikamızın alacağı karar-
ların arkasında durursak, daha ileri 
haklar ve imkanları elde ederiz” diye 
konuştu.

“MAAŞLARDAKİ ARTIŞLAR 
ÇALIŞANLARA NEFES ALDIRDI”

Son zamanlarda fiyatlarda meydana 
gelen artışların tüm toplumu olumsuz 
etkilediğini söyleyen Arslan, “Özellikle 
yaşadığımız son ekonomik kriz, enflas-

Genel Başkanımız Mahmut Arslan, Kayseri Şube Başkanlığımızı ziyaret etti.
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yondaki hızlı yükseliş, döviz fiyatların-

daki anormal yükselmeler, piyasalar-

daki ciddi fiyat hareketleri gerçekten 
ücretlerimizi de ücretli çalışanlarımızın 
ekonomilerini de ciddi şekilde etkiledi. 
Sayın Cumhurbaşkanımızın katkılarıyla 
asgari ücrette getirilen artış, kamuda 
çalışan hem memur hem de işçi arka-

daşlarımızın için yapılan düzenlemeler 
gerçekten çalışanlarımıza nefes aldırdı” 
dedi.

“KAMU ÇALIŞANLARIMIZ İLAVE 
ZAM ALACAKLAR”

Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdo-

ğan’ın ücretlerde meydana gelen artışa 
ilaveten kamuda çalışan işçiler için yüz-

de 2,5 ilave zam kararının tüm kesim-

ler tarafından mutlulukla karşılandığını 
belirten Arslan, belediye çalışanları için 
de bu artışların yapılması önerisinde 
bulundu. Arslan, “Gecesini gündüze 
katan, pandemi dahil hiçbir zaman işini 
bırakmayan, hastalığı geçer geçmez işi-

nin başına dönen ulaşımından, suyuna, 
fen işlerinden park bahçeler ve temiz-

liğine kadar her aşamada görev yapan 
arkadaşlarımız da bu zammı hak edi-
yorlar. Buradan bütün belediye başkan-

larımıza bu çağrımızı yeniliyoruz. İmkan 
varsa daha da iyileştirerek, en azından 
kamudaki yüzde 2,5’luk artışı arkadaş-

larımızın ücretlerine ilave edilmesini 
bekliyoruz ve istiyoruz” diye konuştu.

“KAYSERİ 150 ÜLKEYE İHRACAT 
YAPIYOR”

Kayseri’nin 3 milyar dolar ihracatla Tür-
kiye’nin sayılı büyükşehirlerinden birisi 
olduğunu hatırlatan Arslan, bu başarı-
nın arkasında emekçilerin olduğunun 
hiçbir zaman unutulmaması gerektiğini 
söyledi. 

Arslan, “Bunu kim üretiyor, emekçiler 
ve çalışanlar. İşçilerimiz sadece ülkemiz 
için değil, dünyanın 150 ülkesine ihra-

cat yapıyorlar. Milyarlarca dolar gelir 

elde ediyoruz ama işçilerimize ücrete 
gelince maalesef özel sektörde asgari 
ücret düzeyinde bir ücret planlaması 
yapılıyor” şeklinde açıklamalarda bu-

lundu.

“YENİ ÖRGÜTLENMELERİMİZ 
DEVAM EDİYOR”

HAK-İŞ Konfederasyonuna bağlı sendi-
kaların yürüttüğü çalışmalarla bütün 
işkollarında önemli adımlar atıldığını 
belirten Arslan, “Yeni örgütlediğimiz 
yerler var. Örneğin Türk Kızılay’ında 
ilk defa tarihinde sendikacılık olayını 
gerçekleştirdik. 3 sendikamızla birlikte 
hem çadır, hem sağlık hem de ulaşım 
sektöründe çalışanlarımızı örgütledik 
ve toplu sözleşmelerini imzaladık. Bu 
bizim için çok önemliydi. Türk Kızılay’ı 
Türkiye’nin bayrak taşıyıcısı bir kurulu-

şudur. Bu kuruluşumuzda sendikalaş-

mayı gerçekleştirmek, bütün dünyaya 
hizmet eden çalışanlarımızın HAK-İŞ’li 
olmaları bizler için çok önemli” dedi.
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GENEL BAŞKANIMIZ ARSLAN,  
KAYSERİ’DE BİNLERCE HAK-İŞ’Lİ
TARAFINDAN KARŞILANDI

Genel Başkanımız Mahmut Ars-

lan, Cumhurbaşkanımız Recep 
Tayyip Erdoğan’ın katılımlarıyla 
gerçekleştirilen ‘Toplu Açılış ve 
Ankara-Yerköy-Kayseri Hızlı Tren 
Hattı Temel Atma Töreni’ne ka-

tılmak üzere gittiği Kayseri’de 
binlerce HAK-İŞ üyesi işçi tara-

fından karşılandı. Genel Başkanı-
mız Mahmut Arslan’ı Kayseri’de 
Genel Başkan Yardımcımız Halil 
Özdemir, Kayseri Şube Başka-

nımız Serhat Çelik, Niğde Şube 
Başkanımız Kadir Yenel, Sivas 
Şube Başkanımız Nihat Şimşek, 
Yozgat Şube Başkanımız Ferman 
Zararsız ve HAK-İŞ’e bağlı sendi-
kaların Kayseri ve çevre illerden 
gelen Şube ve İl Başkanlarından 
oluşan binlerce HAK-İŞ üyesi işçi 
karşıladı.

Genel Başkanımız Arslan, HAK-
İŞ’in Kayseri’de her geçen gün 
üye sayısını artırdığını, birlik ve 
beraberliği ile örnek bir şehir ol-
duğunu belirterek,  temel atma 
töreni yapılan yatırımların ülke-

mize ve milletimize hayırlı olması 
temennisinde bulundu.



142

TEŞKİLAT

GENEL BAŞKAN YARDIMCIMIZ KESKİN, İSTANBUL 10 NO’LU 
ŞUBEMİZİN TEMSİLCİLER TOPLANTISINA KATILDI

Genel Başkan Yardımcımız Mehmet 
Keskin, İstanbul 10 No’lu Şubemizin 
Temsilciler Toplantısı’na katıldı. Toplan-

tıya Genel Başkan Yardımcımız Meh-

met Keskin, İstanbul 10 No’lu Şube 
Başkanımız Ahmet Şimşek, HAK-İŞ İl 
Başkanı ve İstanbul 3 No’lu İETT Şube 

Başkanımız  Mustafa İluk, Şube Başkan 
Yardımcılarımız, Şube Denetleme ve 
Disiplin Kurulu üyelerimiz, işyeri sen-

dika baş temsilcisi ve temsilcilerimiz, 
komitelerimizin başkan ve yardımcıları 
katıldı. Genel Başkan Yardımcımız Kes-

kin, İstanbul 10 No’lu Şube Başkanlı-

ğımızla örgütlenme çalışmalarındaki 
başarılarını konuştuğu toplantıda ayrı-
ca yeni ve önemli olan örgütlenme ça-

lışmalarına sağlayacakları katkılardan 
dolayı tüm şubemize teşekkür etti.

GENEL BAŞKAN YARDIMCIMIZ YILDIZ,  
ANTALYA’DA ÜYELERİMİZLE BULUŞTU

İSKENDERUN ŞUBEMİZ, ENGELLİ ÜYELERİMİZLE BİR ARAYA GELDİ

Mali İşlerden Sorumlu Genel Başkan 
Yardımcımız Celal Yıldız, Antalya/Serik 
Belediyesi ve şirketi SİNKAR temsilci-
lerimizle buluştu. Yıldız’a Antalya Şube 
Başkanımız Muhammed Talha Kandil 
eşlik etti.
Serik Belediyesi’nde geçtiğimiz ay im-

zalanan toplu iş sözleşmesinin üyele-

rimize hayırlı olması dileğinde bulunan 
Genel Başkan Yardımcımız Yıldız, iş yeri 
sendika temsilcilerimizden üyelerimi-
zin sorun ve taleplerini dinledi.

İskenderun Şubemiz, 10-16 Mayıs En-

gelliler Haftası nedeniyle İskenderun 
Belediyesi şirketi İSKENT bünyesinde 
çalışan engelli üyelerimizle bir araya 
geldi.
Engelli emekçilerin çalışma hayatına 
değer kattığını söyleyen İskenderun 
Şube Başkanımız Mehmet Yetim, “Özel 
gereksinimi olan üyelerimizle buluş-

maktan, sohbet etmekten mutluluk 
duyduk. Engelli üyelerimizin çalışma 
şartlarını iyileştirmek, onlara özel ça-

lışma ortamı oluşturmak zaman zaman 
kolaylıklar sağlamak sosyal sendikacı-
lığın gereğidir. Engelliler Haftası vesi-

lesiyle tüm engelli üyelerimize sıhhat 
dolu bir hayat diliyoruz” dedi.
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GENEL BAŞKAN YARDIMCIMIZ YILDIZ, İSTANBUL ŞUBELERİMİZİN 
BAŞKAN VE YARDIMCILARIYLA BİR ARAYA GELDİ

GENEL BAŞKAN YARDIMCIMIZ ÖZDEMİR, KARAMAN’DA 
TEMSİLCİLERİMİZ VE ÜYELERİMİZLE BİR ARAYA GELDİ

Genel Başkan Yardımcımız Celal Yıldız, 
İstanbul Şubelerimizin Başkan ve Yar-
dımcılarıyla değerlendirme toplantı-

sında bir araya geldi. Toplantıya Yıldız’ 
yanı sıra; HAK-İŞ İstanbul İl Başkanı ve 
İstanbul 3 No’lu İETT Şube Başkanı-
mız Mustafa İluk, İstanbul 2 No’lu İETT 

Şube Başkanımız Abdullah Kaya, İstan-

bul 7 No’lu Şube Başkanımız Nizamet-
tin Yurul, İstanbul 9 No’lu Şube Başka-

nımız Emrullah Aslan, İstanbul 10 No’lu 
Şube Başkanımız Ahmet Şimşek, İstan-

bul 11 No’lu Şube Başkanımız Ahmet 
Göktürk, İstanbul 12 No’lu Şube Başka-

nımız Ramadan Aygün, Şubelerimizin 
Başkan Yardımcıları ile teşkilatlanma 
uzmanlarımız katıldı. Toplantıda Yıldız, 
Sendikamızın İstanbul’da sürdürdüğü 
sendikal mücadelelerle ilgili şube baş-

kan ve yardımcılarımız ile istişarelerde 
bulundu.

Genel Başkan Yardımcımız Halil Özde-

mir, Karaman’da temsilcilerimizle ve 
üyelerimizle bir araya geldi. Düzenle-

nen toplantıya Genel Başkan Yardım-

cımız Özdemir’in yanı sıra; Karaman 
Şube Başkanımız Mustafa Karakaş, iş 
yeri sendika temsilcilerimiz ve üyeleri-
miz katıldı. Toplantının hayırlara vesile 
olmasını temenni eden Genel Başkan 
Yardımcımız Özdemir; “Türkiye’nin 
dört bir tarafında HAK-İŞ ve HİZMET-İŞ 
bayrağını daha güçlü bir şekilde dalga-

landırmak için örgütlenme faaliyetleri-
mize hız verdik. 
Üyelerimizle buluşarak dertlerini, sı-
kıntılarını dinliyoruz. Çözümler nok-

tasında yol haritasını birlikte belirliyo-

ruz.” dedi.

KAZA GEÇİREN ÜYEMİZİ YALNIZ BIRAKMADIK
Diyarbakır Şube Başkanlığımız, trafik kazası geçiren 
üyemizi yalnız bırakmadı. Diyarbakır/Kayapınar Be-

lediyesi Personel A.Ş’de çalışırken trafik kazası geçi-
ren üyemiz Nusret Birer’e Diyarbakır Şube Başkanı-
mız Ercan Kahraman tarafından sendikamızın kaza 
sigortası çeki teslim edildi. Konuyla ilgili açıklama-

larda bulunana Diyarbakır Şube Başkanımız Ercan 
Kahraman, “HAK-İŞ/HİZMET-İŞ Sendikası kara gün 
dostudur. Bu duruşunu bugünde göstermiştir. Hiz-

met üreten, alın terleriyle ailelerinin rızkını çıkaran 
tüm emekçi kardeşlerimi Cenab-ı Hak kazalardan 
belalardan muhafaza eylesin” dedi.
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GENEL BAŞKAN VEKİLİMİZ ÖZ, ERZURUM ŞUBEMİZİN 
TEMSİLCİLER TOPLANTISINA KATILDI

NİKSAR BELEDİYESİ EMEKÇİLERİNDEN, TOKAT ŞUBEMİZİN 
DÜZENLEDİĞİ PROGRAMA YOĞUN İLGİ

Genel Başkan Vekilimiz Hüseyin Öz, 
Erzurum Şubemizin Temsilciler Toplan-

tısı’na katıldı. Toplantıya Genel Başkan 
Vekilimiz Hüseyin Öz, Erzurum Şube 
Başkanımız Şahin Girmenç, Şube Baş-

kan Yardımcılarımız, Şube Denetleme 
ve Disiplin Kurulu üyelerimiz, işyeri sen-

dika baş temsilcisi ve temsilcilerimiz, 
komitelerimizin başkan ve yardımcıları 
katıldı. Genel Başkan Vekilimiz Hüseyin 

Öz, Erzurum Büyükşehir Belediyesi işti-

raki Kariyer A.Ş. ile görüşmeleri devam 
eden toplu iş sözleşmesi süreci ile ilgili 
talep ve beklentileri dinledi.

Tokat Şubemiz, Niksar Belediyesi’nde 
çalışan üyelerimiz için bir kahvaltı prog-

ramı düzenledi.
Üyelerimizin yoğun ilgi gösterdiği prog-

rama; Tokat Şube Başkanımız Resul De-

mir, Niksar Belediye Başkanı Özdilek 

Özcan, Niksar Belediye Başkan Yardım-

cıları, daire müdürleri ile Tokat Şube-

mizin Şube Başkan Yardımcıları katıldı.
Düzenlenen programa katılan herkese 
teşekkür eden Tokat Şube Başkanımız 
Resul Demir, programda verilen birlik 

ve beraberlik mesajlarının daim olma-

sını temenni etti.
Verimli bir toplantı gerçekleştirdiklerini 
ifade eden Niksar Belediye Başkanı Öz-

dilek Özcan ise gerçekleştirilen progra-

mın hayırlara vesile olmasını diledi.

GENEL BAŞKAN YARDIMCIMIZ YILDIZ, VEFAT EDEN ÜYEMİZİN 
AİLESİNE KAZA SİGORTASI ÇEKİNİ TESLİM ETTİ

Genel Başkan Yardımcı-
mız Celal Yıldız, Mamak 
Belediyesi Temizlik İşleri 
Müdürlüğü’nde çalışır-
ken elim bir kaza sonucu 
vefat eden üyemiz mer-
hum Haydar Bakır’ın aile-

sine, Sendikamızın sosyal 
sorumluluk projesi olan 

kaza sigortası çekini tes-

lim etti. Merhum üyemi-
ze Cenab-ı Allah’tan rah-

met dileyen Genel Baş-

kan Yardımcımız Yıldız, 
acılı aileye sabır ve baş 
sağlığı dileklerinde bu-

lundu. Gerçekleştirilen 
teslim töreninde Ankara 
4 No’lu Şube Başkanımız 
Yusuf Güler de yer aldı.
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İZMİR ŞUBEMİZDEN MERHUM ÜYEMİZİN AİLESİNE  
TAZİYE ZİYARETİ

ÜYELERİMİZİN ÖZEL GÜVENLİK HAFTASI’NI KUTLADIK

MERHUM ÜYEMİZİN EMANETLERİNİ YALNIZ BIRAKMADIK

İzmir Şubemiz, vefat eden merhum 
üyemiz Murat Varolsan’ın baba evine 
taziye ziyaretinde bulundu.
Bayındır Belediyesi BYNDR A.Ş. de ça-

lışmış üyemize Cenab-ı Allah’tan rah-

met dileyen İzmir Şube Başkanımız 
Gültekin Şimşek, kederli aileye Genel 
Başkanımız Mahmut Arslan ve Genel 
Yönetim Kurulumuzun başsağlığı dilek-

lerini iletti. 

İskenderun Şube Başkanımız Mehmet Yetim, 26-
30 Haziran tarihleri arasında kutlanan ‘Özel Gü-

venlik Haftası’ dolayısıyla üyelerimizi ziyaret etti.
Üyelerimizi iş yerlerinde ziyaret ederek hasbi-
hal eden Yetim, “Görevlerini fedakarca yapan ile 
Özel Güvenlik Görevlilerimizin haftalarını canı 
gönülden kutluyorum.  Yeri geldiğinde canını 
feda etmekten kaçınmayan kardeşlerimizin aile-

leriyle birlikte sağlık, mutluluk ve başarı dolu yıl-
lar geçirmelerini temenni ediyorum” dedi.

Kütahya Belediyesi bünyesinde çalışırken, elim 
bir trafik kazası sonucu vefat eden üyemiz mer-
hum Emrah Özcan’ın ailesine ferdi kaza sigortası 
çeki teslim edildi.
Sendikamızın yıllardır sosyal sorumluluk projesi 
olarak yürüttüğü ferdi kaza sigortası çeki, Kütah-

ya Şube Başkanımız Sabahattin Ödemiş ve Kütah-

ya Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık tarafında 
acılı aileye teslim edildi.

KASTAMONU’DA VEFAT EDEN 
ÜYEMİZİN AİLESİNE KAZA 
SİGORTASI ÇEKİ VERİLDİ
İhsangazi Belediyesi’nde çalışırken elim bir iş kazası ge-

çirerek hayatını kaybeden merhum üyemiz Yılmaz Seke-

cek’in ailesine Batı Karadeniz Şube Başkanımız Mustafa 
Çağlı tarafından sendikamızın sosyal sorumluluk projesi 
olan kaza sigortası çeki teslim edildi.
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Genel Başkan Yardımcımız Halil Öz-

demir, down sendromlu bireylerden 
oluşan Hayatın +1’i Spor Kulübü’yle 
bir araya geldi. Ziyarette Genel Başkan 
Yardımcımız Halil Özdemir’e Ankara 5 

No’lu Şube Başkanımız Sinan Yılmaz ve 
Ankara 5 No’lu Şube Başkan Yardımcı-
mız Murat Demir eşlik etti. Özdemir, İs-

tanbul Boğazı’nı yüzerek geçen ilk down 
sendromlu bireyin de aralarında bulun-

duğu, İtalya’da düzenlenen turnuvada 

Avrupa İkincisi olmak gibi sporda çeşitli 

başarılar elde eden Hayatın +1’i Spor 

Kulübü üyelerine başarılar diledi.

Genel Başkan Yardımcımız Mehmet 
Keskin, Ankara 2 No’lu Şube Başkanlı-
ğımız ve Kızılay Çubuk Şubesi’nin Ra-

mazan ayı nedeniyle ihtiyaç sahiplerine 
yönelik düzenlediği yardım programına 
katıldı.

Sendika olarak ihtiyaç sahiplerinin her 
zaman yanındayız diyen Genel Başkan 
Yardımcımız Mehmet Keskin, “Ramazan 
ayının dünyaya, İslam alemine ve ülke-

mize barış, huzur getirmesini diliyorum. 
Ramazan ayında paylaşma, sevgi ve 

hoşgörü vardır” şeklinde konuştu. Kes-

kin’e programda Ankara 2 No’lu Şube 
Başkanımız ve Şube Başkan Yardımcıla-

rımız eşlik etti.

GENEL BAŞKAN YARDIMCIMIZ ÖZDEMİR’DEN, 
DOWN SENDROMLU ÇOCUKLARIMIZA ZİYARET

GENEL BAŞKAN YARDIMCIMIZ KESKİN,  
ÇUBUK’TA YARDIM PROGRAMINA KATILDI

ÜYELERİMİZ, FUTBOL TURNUVASINDA İKİNCİ OLDU
Ordu Şubemize bağlı iş yerlerinde çalışan üyele-

rimizden kurulu futbol takımımız, Fatsa Kayma-

kamlığı’nın bu yıl beşincisini düzenlediği futbol 
turnuvasında ikinci olarak büyük bir başarıya 
imza attı.
Ordu Şube Başkanımız Nevzat Acu turnuva ile il-
gili yaptığı değerlendirmede, yirmi takımın katıl-
dığı turnuvada ikinci olarak sendikamızı başarıyla 
temsil eden üyelerimizi tebrik etti.



147

ULUSLARARASI İLİŞKİLER

GENEL SEKRETERİMİZ AKSOY, BOSNA-HERSEK’TE  
SUFBIH SENDİKASI KONGRESİNE KATILDI

Genel Sekreterimiz Oğuz Aksoy ve Trab-

zon Şube Başkanımız İsmail Hakkı Kap-

lan, Bosna Hersek’te Kamu Görevlileri 
ve İşçileri Sendikası’nın kongresine katıl-
dı. Aksoy, kongrenin Bosna’nın çalışkan 
emekçileri ve saygın halkı için hayırlı so-

nuçlara vesile olmasını diledi.

İKİLİ GÖRÜŞMELER 
GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Aksoy, Bosna-Hersek’te çeşitli ülkele-

rinden gelen sendika başkan ve tem-

silcileriyle bir araya gelerek ikili gö-

rüşmeler gerçekleştirdi. Bosna-Hersek 
Bağımsız Sendikalar Konfederasyonu 

Başkanı Selvedin Satorovic ve Konfede-

rasyon eski Başkanı İsmet Bajramovic 
ile görüştü. Aksoy, Bosna-Hersek Fe-

derasyonu Kamu Görevlileri ve İşçileri 
Sendikası (SUFBIH) Genel Başkanı Sa-

mir Kurtoviç’i makamında ziyaret ede-

rek görüş alışverişinde bulundu.

ARSLAN, FAS ULUSAL YEREL YÖNETİMLER ÇALIŞANLARI 
SENDİKASI GENEL BAŞKANI AZİZ SHAB’I AĞIRLADI

Genel Başkanımız Mahmut Arslan, Fas 
Ulusal Yerel Yönetimler Çalışanları Sen-

dikası Genel Başkanı Aziz Shab ile bir 
araya geldi.
Ziyarete; HAK-İŞ Dış İlişkiler Koordina-

törü Merita Yıldız,  HAK-İŞ Dış İlişkiler 
Uzmanı Ahmed Enver Halfaya ve Sen-

dikamız Uluslararası İlişkiler Uzmanı 
Burhan Yıldız da katıldı.

GENEL BAŞKAN VEKİLİMİZ ÖZ, FRANSA’DA CFDT 
KONFEDERASYONU 50’İNCİ KONGRESİNE KATILDI

Sendikamız Genel Başkan Vekili Hüse-

yin Öz, Lyon’da gerçekleştirilen CFDT 
50’inci kongresine katıldı.
Kongrede Genel Başkan Vekilimiz Hü-

seyin Öz’e, HAK-İŞ Dış İlişkiler Uzmanı 
Ahmed Halfaya eşlik etti.
Kongrede yapılan seçimde, CFDT Genel 
Sekreteri Laurent Berger göreve yeni-
den seçildi. Genel Başkan Vekilimiz Öz, 

CISL’in Genel Sekreteri Laurent Berger 
ile görüşerek, yeni dönemde kendileri-
ne başarı dileklerini iletti.
Öz, ITUC Genel Sekreter Yardımcısı 
Owen Tudo ve ETUC Genel Sekreteri 
Luca Visentini ile görüşme gerçekleş-

tirdi.
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GENEL BAŞKANIMIZ ARSLAN,  
İDLİB’DE TEMASLARDA BULUNDU

Genel Başkanımız Mahmut Arslan, İdli-
b’de Zovf Çadır Kampını ziyaret etti.
Sendikamız ile Siraç Derneği’nin orga-

nizasyonunda gerçekleştirilen program 
kapsamında İdlib’de bulunan Arslan, 
Türk sivil toplum kuruluşları tarafından 
Zovf Çadır Kampı ve çevre kamplarda 
yapılan yardım çalışmalarıyla ilgili bilgi 
aldı.

ARSLAN, YETİM ÖĞRENCİLERİ 
SEVİNDİRDİ

Arslan, ziyaret kapsamında, Suriye iç 
savaşında ailelerini kaybeden çocuk-

ların temel eğitim hakkından mahrum 
kalmaması için Türkiye’den gelen yar-

dımlarla yapılan okulları ziyaret ede-

rek, yetim çocuklarla bir araya geldi.
Zor şartlarda eğitimlerini sürdürme-

ye çalışan yetim öğrencilere, kırtasi-
ye malzemeleri, oyuncak ve değişik 
hediyeler dağıtan Arslan, çocukları 
sevindirdi. Arslan, yetim öğrencilerin 
öğrenim gördüğü okulları ziyaretinin 
ardından, yapımı devam eden okul ve 
konutları da ziyaret ederek, inşaat ça-

lışmaları hakkında bilgi aldı.

SENDİKAMIZ İDLİB’DE GIDA 
KOLİSİ DAĞITTI

Genel Başkanımız Arslan, İdlib’de Sen-

dikamız ile Siraç Derneği’nin katkılarıy-

la, kamplarda yaşam mücadelesi veren 
insanlara ulaştırılmak üzere hazırlanan 
gıda kolisi dağıtımına katıldı.

Suriye’de iç savaştan dolayı binlerce 
insanın mağdur olduğunu belirten Ars-

lan, İdlib’de bir insanlık dramı yaşandı-
ğını söyledi.

Suriye iç savaşının en çok sivillere zarar 
verdiğini ifade eden Arslan, “İdlib’de 
asgari yaşam malzemelerini temin et-
mekte zorlanan on binlerce insan ya-

şam mücadelesi veriyor. İdlib, milyon-

larca insanın daracık bir bölgeye sıkıştı-

rıldığı, Türkiye sınırına 30-40 kilometre 
mesafede olan ve insanların kendi top-

Genel Başkanımız Mahmut Arslan, İdlib’de Zovf Çadır Kampını ziyaret etti.
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raklarında esaret altında yaşadığı has-

sas bir bölge. Çocuklar ve özellikle ye-

tim çocuklar zor günler geçiriyor” dedi.

“MAĞDURLARA OMUZ VERMEK, 
EL UZATMAK GAYRETİNDEYİZ”

HAK-İŞ Konfederasyonu ve HİZMET-İŞ 
Sendikası olarak, Suriyeli kardeşleri-
mizle ilgili her zaman inisiyatif alarak, 
zor günlerinde hep yanlarında oldukla-

rını kaydeden Arslan, “Bugün de fiilen 
yanlarında ve onlarla beraber olmak 
istedik. Mağdurlara omuz vermek, el 
uzatmak gayretindeyiz. Diline, dinine, 
rengine, mezhep ve meşrebine bakma-

dan her mazlumun gönlüne dokunma-

ya, göz yaşını silmeye çalışıyoruz. Bizim 
için insan olmak yeterlidir. Bizim HAK-İŞ 
olarak, ülkemizin, bölgemizin ve küre-

mizin bütün mağdur ve mazlumlarına 
borcumuz var, şeklinde özetlediğimiz 
genel kurul kararımız var. Bölgemizde 
ve dünyada kimin yardıma ihtiyacı var-
sa yanındayız. Bize destek olarak, Su-

riyeli kardeşlerimize yardım etmemizi 
sağlayan tüm teşkilat mensuplarımız ve 
üyelerimize teşekkür ediyoruz. Yardım-

larımızı sağlıklı bir şekilde ulaştırma-

mızı sağlayan kuruluşlara da teşekkür 
ediyoruz. Yardım bir imkan değil, tercih 
meselesidir. Biz Suriyeli kardeşlerimiz 
için elimizden geleni yapmaya devam 
edeceğiz” dedi.

“GÖÇMEN KARŞITLIĞIYLA 
MÜCADELE HEPİMİZİN GÖREVİ 
OLMALI”

Anadolu’nun, tarihin her döneminde 
göçmenlerin sığınağı olduğunu kayde-

den Arslan, “Anadolu her milletten in-

sana, her topluma kapılarını açmıştır. 
Maalesef bugün, batının göçmenler 
konusunda yürüttüğü ayrımcı tavra 
benzer şekilde ülkemizde de bazı ke-

simlerin göçmen ve sığınmacı karşıtlığı-
na şahit oluyoruz. Göçmenlere yönelik 
olumsuz bir algı çalışması yürütülüyor, 

bu algıyı değiştirmeliyiz. Göçmen kar-
şıtlığıyla mücadele etmek sadece hü-

kümetin değil, hepimizin görevi olma-

lıdır” şeklinde konuştu.

Türkiye’de Suriyelilerin ekonomiye 
önemli katkı yaptığına işaret eden Ars-

lan, “Bir taraftan geri dönüşler devam 
ediyor, diğer taraftan bir entegrasyon 
süreci var. Göçmenlere yönelik eğitim 
ve istihdamla ilgili projeler geliştirme-

liyiz” dedi. Türkiye’nin Suriyeli sığın-

macılar konusunda tutarlı ve insani bir 
politika yürüttüğünü ifade eden Arslan, 
“Türkiye’nin Suriye topraklarında gözü 
yok. Uluslararası güçler Suriye’yi ka-

rıştırmaya, Suriyelilere çifte standart 
uygulamaya devam ederken Türkiye, 
insani ve tarihi sorumluluklarını yerine 
getiriyor” dedi.
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ARSLAN BRÜKSEL’DE EPSU 68. İCRA KURULU 
TOPLANTISINA KATILDI

Genel Başkanımız Mahmut Arslan, Brük-

sel’de gerçekleştirilen Avrupa Kamu Hiz-

metleri Federasyonu (EPSU) 68. İcra Ku-

rulu toplantısına katıldı. İki buçuk yıl ara-

dan sonra ilk defa fiziksel olarak gerçek-

leştirilen toplantıda Genel Başkanımız 
Arslan’a Uluslararası İlişkiler Uzmanımız 
Burhan Yıldız eşlik etti. Genel Başkanımız 
Mahmut Arslan, İcra Kurulu’nda gündem 
maddeleri hakkında değerlendirmelerde 
bulundu.

Bir önceki İcra Kurulu Toplantı tutanakla-

rına ilişkin konuşan Arslan, HAK-İŞ üyesi 
Öz Sağlık İş Sendikası’nın EPSU’ya üye-

liğinin onaylandığının kabul edilmesini 
talep etti.

EPSU Tüzüğüne göre üyelik talebinin 
İcra Kurulunda oylanarak kabul veya 
reddedildiğine ve EPSU İcra Kurulunda 
onaylanan taleplerin PSI İcra Kurulu’na 
da önerildiğine işaret eden Arslan, 24-25 
Kasım 2021 tarihlerinde gerçekleştirilen 
EPSU İcra Kurulu’nda yapılan oylamada 
Öz Sağlık İş’in üyelik başvurusu onay-

lanmıştır. Ancak bu onay tutanaklara, 
“Diğer sendikalardan herhangi bir görüş 
gelmediği için Öz Sağlık-İş, Türkiye 30/11 
ve 1/12 PSI Yürütme Kurulu’na önerildi” 

şeklinde yazılmıştır. Bu ifade, EPSU Tü-

züğü’ne aykırıdır. Tutanaklarda Öz Sağ-

lık İş’in üyeliğinin onaylandığının kabul 
edilmesini talep ediyoruz” dedi. EPSU 
İcra Kurulu’nun Ukrayna-Rusya arasında 
devam eden savaşın sendikalara etkileri-
ne dair gündeminde, EPSU Başkan Yar-
dımcısı Anatoly Domnikov’un saldırıya 
destek verdiği için görevden alınması ve 
EPSU üyesi Rus ve Belarus sendikaları-
nın üyeliklerinin askıya alınmasını içeren 
yaptırımlar açıklandı. 

Genel Başkanımız Arslan, gündem mad-

desindeki tartışmada Rusya’nın Ukray-

na’ya karşı başlattığı savaşı kınadıklarını 
ve Rus sendikaların üyeliklerinin askıya 
alınmasını desteklediklerini, ancak tama-

men EPSU üyeliklerinden çıkarılmaları 
ve EPSU Başkan yardımcısının görevden 
alınması konusunda çekimser kaldıkları-
nı söyledi.

Rusya sendikaları ile alt düzeyde bir ile-

tişimin sürdürülmesi noktasında diyalog 
komitesi kurulması önerisinde bulunan 
Arslan, “EPSU Kongresi’ne kadar geçe-

cek sürede üyelikleri askıya alınan sen-

dikalar ile daha alt düzeyde bir görüşme 
gerçekleştirmeyi mümkün kılabiliriz. Biz, 

Rusya’daki sendikal hareketi ve çalışan-

ları yalnız bırakmamalıyız. Bizim değer-
lerimizi benimsemeleri anlamında sen-

dikaları cesaretlendirici birtakım yollar 
arayabiliriz” şeklinde konuştu.

“GÖÇMEN KRİZİNİ ÇÖZMEMİZ 
GEREKİYOR”

EPSU’nun 2019-2022 Çalışma Planı-
nın görüşüldüğü toplantıda da söz alan 
Arslan, İrlanda’da gerçekleştirilen EPSU 
Kongresi’nde HAK-İŞ/HİZMET-İŞ Sendi-
kamızın sunduğu ve Göç, Yabancı Düş-

manlığı, İslamofobi ve Kamu Hizmetle-

rini sunabilen Bağımsız Filistin Devleti 
konularında alınan kararlarla ilgili de bir 
konuşma gerçekleştirdi.
EPSU’nun göç konusunda aldığı kararla-

rın uygulanmasında zorluklar yaşadığını 
ifade eden Arslan, “2019-2021 tarihleri 
arasında 3 bin 949 göçmen Akdeniz’de 
boğuldu. Bu, büyük bir insanlık dramı-
dır. Maalesef göç konusunda Avrupa’da 
istediğimiz noktaya gelemedik. Birleşik 
Krallığa baktığımızda, ülkeye düzensiz 
olarak gelen göçmenlerin Ruanda’ya 
iade edilmesi konusunda anlaşmaya va-

rıldığını görüyoruz. Türkiye ve AB arasın-

da yapılan göçmen anlaşmasına da kar-
şıyız. Bunların temel bir insan hakkı ihlali 
olduğunu düşünüyoruz” ifadelerine yer 
verdi.

“AVRUPA’DA GÖÇMENLER 
KONUSUNDA CİDDİ BİR KRİZ 
YAŞANIYOR”

Avrupa’da göçmenler üzerinde yapılan 
ayrımcılığa dikkat çeken Arslan, “Alman 
BILD Gazetesi tarafından araştırma ku-

rumu Insa’ya yaptırılan anket sonucuna 
göre; katılımcıların yüzde 54’ü Ukray-

na’dan gelen mültecileri Suriye’den ge-

len sığınmacılara yeğ tutmakta, yüzde 

Genel Başkanımız Mahmut Arslan, Brüksel’de gerçekleştirilen Avrupa Kamu Hizmetleri 
Federasyonu (EPSU) 68. İcra Kurulu toplantısına katıldı.
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52’si kültürel yakınlığı, yüzde 49’u coğrafi 
yakınlığı, yüzde 40’ı geri dönüş perspek-

tiflerini, yüzde 33’ü din aidiyetini, yüzde 
30’u da sığınmacıların cinsiyet durumu-

nu olumlu faktörler olarak görmektedir. 
Bir AB üyesi devletin Başbakanı Ukray-

nalı mültecileri “eğitimli, vasıflı ve akıllı” 
olarak nitelemekte, “Burada alışık oldu-

ğumuz ve ne yapacağımızı bilmediğimiz 
geçmişi belirsiz insanların yer aldığı mül-
teci dalgası yok” diyerek Avrupa’nın bakış 
açısını ortaya koymaktadır. İnsan hakları-
nı esas alan Avrupa’da ciddi bir kriz ya-

şanıyor. Temel insan hakları konusunda, 
göç meselesine dair EPSU Kongresi’nde 
aldığımız samimi kararları gerçekleştire-

medik. Aksine, durum Avrupa’da daha 
kötüye gitti” dedi.
ARSLAN, AVRUPA’DA ARTAN IRKÇI-
LIĞA DİKKAT ÇEKTİ

Arslan, Avrupa’da ırkçı aşırı sağ partilerin 
yükselişte olduğunu, bu partilerin ırkçı 
politikalarla göçmen karşıtlığını siyaset 
malzemesi yapmasını Avrupa’nın gelece-

ği için endişe verici olarak değerlendirdi. 
Avrupa’da insan haklarının büyük anlam-

da zarar gördüğünü ifade eden Arslan, 
“Fransa’da yakın zamanda gerçekleşen 
genel seçimlerde göçmen karşıtlığı ve 
ırkçı siyasi söylemleri ile tanınan Marin 
Le Pen’in %41 gibi yüksek bir oy alması, 
genel olarak Avrupa’daki durumu resme-

diyor. Avrupa değerleri büyük anlamda 
zarar görüyor. Avrupa Konseyi’nin Hazi-

ran 2020’de yayımladığı İnternetteki Yasa 
Dışı Nefret Söylemleriyle Mücadele baş-

lıklı rapora baktığımızda, 2020’de Avrupa 
internet ortamındaki nefret söylemleri-
nin yüzde 9,4’ünün İslâm karşıtı unsurlar 
içerdiğini görüyoruz. Avrupa Birliği Temel 
Haklar Ajansının Haziran 2020’de yayım-

ladığı ankette, Avrupa Birliği vatandaşla-

rının yüzde 22’sinin Müslümanlara kom-

şuluk etmekten rahatsız olduğu, yüzde 
21’inin ise başörtülü bir Müslüman kadı-
nı işe almak istemediği sonucu çıkmıştır. 
Avrupa’da son dönemlerde artan Müslü-

man karşıtlığı ve diğer ırkçı nefret suçları 
endişe verici oranda artıyor. Avrupa’nın 
bu sorunlarla yüzleşmesi ve çözüm bul-
ması gerekiyor” diye konuştu.

ARSLAN, FİLİSTİN’E DESTEĞİMİZİ 
YİNELEDİ

Arslan, 2019 EPSU Kongresinde Filistin 
konusunda alınan karalarla ilgili çalışma 
yapılmaması eleştirdi.

Kamu hizmetlerini sunabilen Bağımsız 
bir Filistin için mücadelenin devam etti-

rilmesi gerektiğini belirten Arslan, şunları 
kaydetti: “2019 EPSU Kongresinde Filistin 
konusunda tarihi bir karara imza attık. 
Fakat geçen süre zarfında etkili bir çalış-

ma yapılamadığını ve kongrede aldığımız 
kararları gerçekleştiremediğimizi görü-

yoruz. Bugün geldiğimiz noktada İsrail’in 
Filistin’e baskısı artarak devam ediyor. 
Ramazan ayında bile fanatik Yahudilerin 

eylemleri Mescidi Aksa’da çatışmalara 
sebep oldu. Gazze’de abluka ve illegal 
yerleşkeler kurulmaya devam etmekte. 
Bağımsız Filistin Devleti kurulması önün-

deki bütün adımlar tıkanmakta, ABD baş-

ta olmak üzere Filistin’e destekler azal-
maktadır. Maalesef bağımsız bir Filistin 
Devleti kurulması talebinin yakın zaman-

da gerçekleşmeyeceğini görüyoruz.”
HAKİŞ Konfederasyonumuz ve HİZMET-İŞ 
Sendikamızın Filistin ile dayanışması-
nın kararlılıkla sürdürdüğünü belirten 
Arslan, “Cenevre’de BM binası önünde 
bir protesto eylemi gerçekleştirdik. Ku-

düs’ün başkent ilan edilmesi kararından 
dolayı ABD ve İsrail’i kınadık. Geçtiğimiz 
yıl Gazze’de evleri bombalanan insanlar 
için yardım kampanyasını gerçekleştirdik. 
Yüzlerce aileye gıda yardımı yaptık fakat 
hala Filistin bizi ve desteğimizi bekliyor” 
dedi. Toplantıda Avrupa Birliği Sosyal 
Diyaloğu gündem maddesinde söz alan 
Arslan, “AB’nin gelişmiş sosyal diyalog 
sistemlerini Türkiye gibi AB üyesi olma-

yan ülkelerle paylaşması için EPSU’nun 
bir komite kurarak temel sorunların 
çözüm süreçlerine ilişkin tecrübelerini 
paylaşması gerektiğini söyledi. Arslan, 
“AB üyesi olmayan ülkeler ve aday ülke 
sendikalar arasında büyük bir ayrım var. 
Türkiye AB’ye üye değil fakat biz sendika-

lar olarak AB kurumlarına üye olduk. AB 
dışındaki sendikalarla ayrı bir çalışma ya-

pılması gerekiyor” dedi.

ARSLAN, EPSU GENEL SEKRETERİ GOUDRIAAN 
İLE BİR ARAYA GELDİ

Genel Başkanımız Mahmut Arslan, EPSU 
Genel Sekreteri Jan Willem Goudriaan 
ile HAK-İŞ’te bir araya geldi.
Görüşmede; Sendikamız Uluslararası 
İlişkiler Daire Başkanı Yusra Erilli Kurum-

lu, Uluslararası İlişkiler Uzmanı Burhan 
Yıldız ve HAK-İŞ Dış İlişkiler Koordinatörü 
Merita Jegeni Yıldız da yer aldı.
Arslan, EPSU Genel Sekreteri Jan Willem 
Goudriaan ile sendikal çalışmalar hak-

kında istişarelerde bulundu.
Arslan, HAK-İŞ’e bağlı Öz Sağlık-İş Sendi-
kası ve diğer sendikaların EPSU’ya üyeli-
ği konularını gündeme getirdi.
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ENGELLİLER KOMİTE BAŞKANIMIZ’DAN, TÜRKİYE 
ŞAMPİYONASI’NDA İKİ MADALYA BİRDEN

Genel Merkez Engelliler Komite Başkanımız Hanifi Karadağ, 
50 sporcunun katılımıyla  gerçekleştirilen ‘Bedensel Engelli-
ler Para Atletizm Büyükler Türkiye Şampiyonası’nda iki ma-

dalya birden kazandı.
Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu tarafından 
Mersin’de düzenlenen şampiyonada Genel Merkez Engel-
liler Komite Başkanımız Karadağ, gülle branşında 2., cirit 
branşında da 3. oldu.
Her iki branşta başarı sağlayan Karadağ madalyalarını Türki-
ye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Av. Muaz 
Ergezen’in elinden aldı.

GENÇLİK KOMİTEMİZ, İSTANBUL’UN FETHİNİN 569. YIL 
DÖNÜMÜ DOLAYISIYLA KUTLAMA ETKİNLİĞİ DÜZENLEDİ

‘CİNSİYET EŞİTLİĞİ ODAĞINDA GELECEĞİN İNSANA YAKIŞIR 
İŞLERİ YAKLAŞIMININ DESTEKLENMESİ PROJESİ’NE KATILDIK

Genel Merkez Gençlik Komitemiz, İstan-

bul’un fethinin 569. Yıl dönümü nede-

niyle bir kutlama programı düzenledi. 
İstanbul’da düzenlenen programa; Ge-

nel Sekreterimiz Oğuz Aksoy, İstanbul 
Şubelerimizin Başkan ve Yardımcıları, 
Sendikamız Genel Merkez Gençlik Ko-

mitesi Başkanı Huriye Zeynep Kaya, 
HAK-İŞ Gençlik Komite Başkanı Hamdi 
Koçoğlu, HAK-İŞ’e bağlı sendikaların İs-

tanbul İl Başkanları, Genel Merkez ça-

lışanlarımız ile üyelerimiz katıldı. Prog-

ram, Ayasofya-i Kebir Cami-i’nde hep 
birlikte sabah namazının kılınmasıyla 
başladı. Fatih Sultan Mehmet Han’ın 

kabri başında Fetih Suresi okunması ile 
devam eden program, tüm şehitlerimi-

zin ruhlarına edilen duaların ardından, 
ziyaretçilere çorba ikramıyla sona erdi.

Sendikamız Genel Merkez Kadın Ko-

mite Başkanı Hatice Ayhan, Türkiye ve 
Avrupa Birliği tarafından finanse edilen 
‘Cinsiyet Eşitliği Odağında Geleceğin 
İnsana Yakışır İşleri Yaklaşımının Des-

teklenmesi Projesi’ne katıldı.
Çalışma Genel Müdürlüğü tarafından 
geliştirilen projenin Ankara’da ger-
çekleştirilen toplantılarında geleceğin 
meslekleri, yeni beceriler ve yetkinlik-

ler ile bu konularda sendikalara düşen 
görev ve sorumluluklar tartışıldı.
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YOZGAT BELEDİYESİ İLE EK PROTOKOL,  
GENEL BAŞKANIMIZ ARSLAN’IN KATILDIĞI  

TÖRENLE İMZALANDI

Sendikamız ile Yozgat Belediyesi Perso-
nel A.Ş. ve Yozgat Belediyesi YBK İnşaat 
Temizlik ve Tic. Ltd. Şti. arasında gerçek-
leştirilen ek protokol, Genel Başkanımız 
Mahmut Arslan’ın katıldığı bir törenle 
imzalandı. Yozgat Şubemizin 7. Olağan 
Genel Kurulu sonrası yapılan ek pro-
tokol imza törenine, Genel Başkanımız 

Mahmut Arslan, Yozgat Belediye Baş-
kanı Celal Köse, Genel Başkan Vekilimiz 
Hüseyin Öz, Genel Başkan Yardımcımız 
Halil Özdemir, Kurucu Genel Başkanımız 
Hüseyin Tanrıverdi, Genel Sekreterimiz 
Oğuz Aksoy, Yozgat Şube Başkanımız 
Ferman Zararsız, Şube Genel Kurulumu-
za katılan misafirler katıldı.

ARSLAN: “İMZALADIĞIMIZ 
EK PROTOKOLÜN DİĞER 
BELEDİYELERİMİZE DE ÖRNEK 
OLACAĞINA İNANIYORUZ”

Şube Genel Kurulu’nun içinde başka bir 
güzelliği de yaşadıklarını belirten Genel 
Başkanımız Mahmut Arslan, “Bugün 
Yozgat Belediyemizle imzaladığımız ek 
protokolün diğer belediyelerimize de 
örnek olacağına inanıyoruz. Rabbim 
belediyelerimize bol gelir ve imkan 
nasip etsin.  Ben başta Yozgat Belediye 
Başkanımız olmak üzere tüm belediye 
başkanlarımıza görevlerinde başarılar 
diliyorum. Sözleşmenin hayırlı olması 
olmasını temenni ediyorum” dedi.

KÖSE: “HAYIRLI OLSUN”

Ülkemizin içinde bulunduğu şartlar ne-
deniyle ek protokol yapma zorunluluğu 
ortaya çıktığını belirten Yozgat Belediye 
Başkanı Celal Köse, imzaların hayırlı ol-
ması dileğinde bulundu.

Sendikamız ile Yozgat Belediyesi Personel A.Ş. ve Yozgat Belediyesi YBK İnşaat Temizlik 
ve Tic. Ltd. Şti. arasında gerçekleştirilen ek protokol, Genel Başkanımız  

Mahmut Arslan’ın katıldığı bir törenle imzalandı.

Bugün Yozgat 
Belediyemizle 

imzaladığımız ek 
protokolün diğer 

belediyelerimize de örnek 
olacağına inanıyoruz. 

Rabbim belediyelerimize 
bol gelir ve imkan  

nasip etsin.
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ŞANLIURFA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ VE ŞİRKETİ 
ŞUSKİ İLE SÖZLEŞME, GENEL BAŞKANIMIZ 
ARSLAN’IN KATILIMLARIYLA İMZALANDI

Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 
Sendikamız ile Şanlıurfa Büyükşehir Be-
lediyesi ve şirketi Şanlıurfa Büyükşehir 
Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi 
(ŞUSKİ) arasında gerçekleştirilen toplu 
iş sözleşmesi imza törenine katıldı.
İmza törenine Genel Başkanımız Mah-
mut Arslan, Şanlıurfa Büyükşehir Bele-
diye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, 
Şanlıurfa 1 No’lu Şube Başkanımız Sey-
di Eyyüpoğlu, Şanlıurfa 2 No’lu Şube 
Başkanımız Bozan İzol, ŞUSKİ Genel 
Müdürü Muhammed Said Güllüoğlu, 
Toplu İş Sözleşmesi Uzmanımız Özgür-
can Kumral, belediye bürokratları ve 
üyemiz emekçiler katıldı.

“EMEKÇİLERİN BEKLENTİSİ, 
ASGARİ ÜCRETTE YENİDEN 
ARTIŞ YAPILMASIDIR VE BU 
MAKUL BİR BEKLENTİDİR”

Törende konuşan Genel Başkanımız 
Mahmut Arslan, asgari ücretin yeniden 
belirlenmesi tartışmalarına değindi.

Arslan, “HAK-İŞ olarak Asgari Ücret 
Komisyonunun 2022 yılı için Cumhur-
başkanımızın da gayretleriyle beklen-
tilerin üzerinde gerçekleştirdiği zam, 
enflasyondaki artışın devam etmesi, 
Rusya’nın Ukrayna saldırısı ile orta-
ya çıkan yeni durum, pandeminin 
getirmiş olduğu maliyetlerle birlikte 
yeniden tartışılmaya başlanmıştır. Ka-
muoyunun ve çalışanların beklentileri 

yılsonunu beklemeden asgari ücrette 
yeniden artış yapılmasıdır ve bu makul 
bir beklentidir.  HAK-İŞ olarak yılsonun-
dan önce Asgari Ücret Komisyonunun 
yeniden toplanması çağrılarını olumlu 
buluyoruz, destekliyoruz. Yılın yarısı 
dolmadan Asgari Ücret Komisyonunun 
toplanması konusunda HAK-İŞ görüşü 
müspettir ve bunun gerçekleşmesini 
arzu ediyoruz. Mevzuatımızda bu ko-
nuda engel yok” ifadelerini kullandı.
Türkiye’nin ve dünyanın zor bir sü-
reçten geçtiğine vurgu yapan Arslan, 
“Olağanüstü bir dönemdeyiz. Böylesi 
zor bir dönemde toplu iş sözleşmele-
rini masada tamamlamış olmak büyük 
başarıdır. İmzaladığımız sözleşme hem 
enflasyonun üzerinde hem de masada 
çatışmadan, grev kararı almadan ya-
pıldı. İmzaladığımız sözleşme Şanlıurfa 
için, belediyemiz için ve çalışanlarımız 
için büyük bir kazançtır” dedi.
Şanlıurfa’da geçmişte zor dönemler 
geçirdiklerini kaydeden Arslan, “Toplu 
iş sözleşmesiyle elde ettiğimiz hakları 
alamadığımız zamanlar oldu. Şimdi çok 

Genel Başkanımız Mahmut Arslan, Sendikamız ile Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ve 
şirketi Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (ŞUSKİ) arasında 

gerçekleştirilen toplu iş sözleşmesi imza törenine katıldı.
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şükür o günleri geride bıraktık. Bizim 
için bir toplu iş sözleşmesinin iyi ola-
bilmesi için üç şart var; İyi bir sözleşme 
zamanında uygulanan, çatışma yarat-
mayan ve iş barışını sağlayan sözleşme-
dir” dedi.

“ÜLKEMİZİN GÜCÜ VE 
POTANSİYELİNE GÜVENİYORUZ”

Enflasyon ve fiyat artışlarının, sözleşme 
ile alınan zamları bir süre sonra etkisiz 
kıldığına dikkat çeken Arslan, “Ülkemi-
zin içinden geçtiği bu zor dönemi hep 
beraber atlatacağız. Biz ülkemizin gücü 
ve potansiyeline güveniyoruz. Bu döne-
mi bir geçiş dönemi olarak değerlendi-
riyoruz. Bu zorlukların atlatılması konu-
sunda sendikalarımıza, çalışanlarımıza 
ve işverenlerimize de sorumluluklar 
düşüyor. 
Duruşumuzu, kararlılığımızı ülkemizin 
potansiyeli ile birleştirip bu zor dö-
nemleri kısa dönemde atlatacağımıza 
inanıyoruz. Ülkemizin gücüne hep be-
raber katkı sunmamız lazım. Türkiye bu 

günlere, zor bir coğrafyada ve bedeller 
ödeyerek geldi. 
Bizi daha zor günler bekliyor olabilir 
ancak biz bu ülkemizin kaynaklarına, 
insanlarına, imkânlarına güveniyoruz. 
Bu zorlukları birlikte aşacağız” şeklinde 
konuştu.

ARSLAN, 1 MAYIS ŞEHİTLERİNİ 
ANDI

2019 1 Mayıs kutlamalarında yaşanan 
talihsiz trafik kazasını hatırlatan Arslan, 
“2019 yılında Şanlıurfa’da gerçekleştir-

diğimiz 1 Mayıs etkinliklerinde talihsiz 
bir olay yaşadık. 1 Mayıs’ın kutlanacağı 
alana gelmek için Elbistan’dan yola çı-
kar arkadaşlarımız kaza geçirdi. O ka-
zada kaybettiğimiz dört arkadaşımıza 
Allah’tan rahmet diliyoruz” şeklinde 
konuştu.

“BELEDİYE EMEKÇİLERİNE 
TEŞEKKÜR EDİYORUZ”

Şanlıurfa’nın Peygamberler ve barış 
şehri olduğunu ve Şanlıurfa’da bulun-
maktan mutluluk duyduğunu ifade 
eden Arslan, sözlerine şöyle devam 
etti: “Allah bu kadim şehre hizmet eden 
herkesten razı olsun. Belediye Başkanı-
mız bu şehir ve çalışanları için büyük bir 
şans. Belediye Başkanımıza sizlerin hu-
zurunda teşekkür ediyoruz. Sizler daha 
fazlasını hak ediyorsunuz. Sizlerin hangi 
koşullarda çalıştığınızın şahidiyiz. Sağlık 
çalışanları kadar belediye çalışanları da 
pandemi döneminde alkışı hak etmiştir. 
Tüm belediye emekçilerine teşekkür 
ediyoruz” dedi.
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ARSLAN, MALATYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İLE 
GERÇEKLEŞTİRİLEN 

TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ TÖRENİNE KATILDI

Genel Başkanımız Mahmut Arslan, HİZ-
MET-İŞ Sendikamız ile Malatya Büyük-
şehir Belediyesi şirketleri Maski Perso-
nel A.Ş. ve Melid A.Ş. arasında gerçek-
leştirilen toplu iş sözleşmesi imza töre-

nine katıldı. Tören; Genel Başkanımız 
Mahmut Arslan, Malatya Büyükşehir 
Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, 
Genel Başkan Yardımcımız Halil Özde-
mir, Kurucu ve Onursal Genel Başka-

nımız Hüseyin Tanrıverdi, Malatya Bü-
yükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ce-
mal Noğay, Malatya Şube Başkanımız 
Bünyamin Geleri, Genel Merkez Toplu 
İş Sözleşmesi Uzmanımız Abdussamet 
Keten, basın mensupları ve Malatya 
Büyükşehir’de çalışan üyelerimizin yo-
ğun katılımıyla gerçekleştirildi.

Toplu iş sözleşmesi imza töreninde ko-
nuşan Genel Başkanımız Mahmut Ars-
lan, örnek bir toplu iş sözleşmesi yapıl-
dığını belirtti. Toplu iş sözleşmesinde 
karşılıklı anlayış, hoşgörü ve çalışanları 
mutlu edecek bir yöntem geliştirildiğini 
aktaran Genel Başkanımız Arslan; “Her-
hangi bir kriz yaşanmadan, olumsuzluk 
yaşanmadan toplu iş sözleşmesi görüş-
melerinin tamamlandığını söyledi.

Genel Başkanımız Mahmut Arslan, HİZMET-İŞ Sendikamız ile Malatya Büyükşehir 
Belediyesi şirketleri Maski Personel A.Ş. ve Melid A.Ş.  

arasında gerçekleştirilen toplu iş sözleşmesi imza törenine katıldı.
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“SAMİMİYETİ, HOŞGÖRÜYÜ, 
BİRLİKTE ÇALIŞMA İRADESİNİ 
DEVAM ETTİRECEĞİZ”

Toplu iş sözleşmesinin usulünü yerine 
getirdiklerini ifade eden Arslan; “Baş-
kanımız büyük bir fedakârlık göstere-
rek, belediyemizin şartlarını zorlayarak 
binlerce çalışanın hem duasını hem de 
tebriklerini hak ediyor. Her zaman bu 
gayretini, çabasını destekleyeceğiz. Sa-
mimiyeti, hoşgörüyü, birlikte çalışma 
iradesini devam ettireceğiz” ifadelerini 
kullandı.
Malatya’ya her gidişlerinde gelişme-
lere ve şehre katılan yeniliklere tanık 
olduklarını belirten Arslan; “Türkiye ve 
dünya, yerel yönetimlerimiz de dahil 
ekonomik anlamda ciddi zorluklarla 
mücadele veriyor. Ülkemizi içeriden ve 
dışarıdan saran ihanet şebekeleri, kriz 
çıkarmak için ellerinden geleni yapıyor. 
Gezi Olayları, 17-25 Aralık, 15 Temmuz 
darbe girişimi, pandemi süreci, Ukray-
na-Rusya Savaşı gibi olaylar hep arka ar-
kaya geldi. Tüm bunlar, imzalayacağımız 
toplu iş sözleşmelerini ciddi şekilde et-
kiledi. Yaşanan tüm zorluklara karşı çalı-
şanlarımızın yanında yer alıp bu zorlula-
rı en aza indirmek büyük bir erdemdir, 
fedakârlıktır işidir. Sayın Başkanımıza 
toplu iş sözleşmesindeki katkıları, des-
tekleri için teşekkür ediyorum” dedi.

“SADECE MALATYA İÇİN DEĞİL, 
TÜRKİYE İÇİN ÖRNEK BİR 
SÖZLEŞME İMZALIYORUZ”

HİZMET-İŞ Sendikamızın Malatya’da 
yaklaşık 30 yıllık geçmişi olduğunu ve 
bu şehri birlikte geleceğe taşımak ko-
nusunda Malatyalı emekçilerden hep 
destek gördüklerini dile getiren Arslan; 
“Bugün imzalayacağımız toplu iş sözleş-
mesiyle beraber aslında ortak bir irade 
ortaya koyarak bundan sonraki süreçle-

rin planlamasını yaptık. İmzalayacağı-
mız sözleşme sadece Malatya için de-
ğil, Türkiye için örnek bir sözleşmedir. 
Bu sözleşme süreci içerisinde 6 ayda bir 
enflasyona bağlı olarak ücretlerin arta-
cak olması, geleceğimizi güvence altına 
almak açısından son derece kıymetli bir 
adımdır. İnşallah bu adımı diğer şirket-
lerimiz ve belediyelerimizde de gerçek-
leştirirsek, kayıplarımızı asgari düzeye 
indirebiliriz. Türkiye’nin ve Malatya’mı-
zın geleceğinin aydınlık olacağına inanı-
yorum. 
Ekonomik sıkıntılar, ülkemizin içeriden 
ve dışarıdan kuşatılması, fiyat artışları 
gibi zorluklarımız var. Ama bir şeyi siz-
den rica ediyorum, sakın ülkenize gü-
veninizi kaybetmeyin. Ben bu ülkenin 
potansiyeline, enerjisine, kaynaklarına 
ve imkânlarına yürekten inanıyorum. 
Bu zorluklar geçicidir, umudumuzu kay-
betmeyeceğiz. 
Geleceğimize dair hayallerimizi asla 
kenara itmeyeceğiz. Rabbim gelecek 
günlerimizde bizlere daha güzel günleri 
nasip etsin. Bu zorlukların aşıldığı daha 
güzel günlerde iyi toplu iş sözleşmeleri 
imzalamayı bize nasip etsin” diye ko-
nuştu.

“CUMHURBAŞKANIMIZ RECEP 
TAYYİP ERDOĞAN’A TEŞEKKÜR 
EDİYORUZ”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 
liderliğinde taşeron sisteminin kaldı-
rılmasıyla sadece Türkiye Cumhuriyet 
tarihinde değil, dünyada çok önemli bir 
reform gerçekleştirildiğini vurgulayan 
Arslan, şunları söyledi: “2017 yılında 
eğer Cumhurbaşkanımızın önderliğinde 
taşeron sistemini ortadan kaldırmasay-
dık, bugün Malatya Büyükşehir Beledi-
yesi’nde sadece 30 kişi adına sözleşme 
imzalayacaktık. Cumhurbaşkanımızın 

liderliğinde, HAK-İŞ ve HİZMET-İŞ’in 
öncülüğünde yapılan mücadelenin so-
nunda bugün hem sendikalı oldunuz, 
toplu sözleşmeye sahip oldunuz, hem 
de kadro alabildiniz. Biz aslında sade-
ce Malatya Büyükşehir çalışanlarına 
değil, belediyenin baktığı her yere hiz-
met ediyoruz ve hayırlı bir iş yapıyoruz 
çünkü halka hizmet ediyoruz. Buradan, 
Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdo-
ğan’a teşekkür ediyoruz.”

MALATYA BÜYÜKŞEHİR 
BELEDİYE BAŞKANI GÜRKAN: 
“BİRLİKTEN KUVVET DOĞAR”

Toplu iş sözleşmesinin işçilere, aileleri-
ne, Malatya’ya ve ülkeye hayırlı olması 
temennisinde bulunan Malatya Büyük-
şehir Belediye Başkanı Selahattin Gür-
kan ise; “İşçi olmazsa belediye olmaz, 
işveren olmaz. Dolayısıyla siz ne kadar 
güçlü olursanız belediye o kadar güçlü 
olur. Birlikten kuvvet doğar” diyerek 
yeni sözleşmenin başta belediye, çalı-
şanlar ve işçi kardeşler ile ailelerine ha-
yırlı uğurlu olmasını diledi.

KURUCU BAŞKANIMIZ 
TANRIVERDİ: “HAYIRLI OLSUN”

Toplu iş sözleşmesinin taraflar için ha-
yırlı olmasını, işçiler için yararlı olmasını 
temenni eden Kurucu Başkanımız Hü-
seyin Tanrıverdi, dünyanın ekonomik 
olarak olumsuzluklar içerisinde yüzdü-
ğü ve önünü göremediği, ne yapacak-
larını bilemediği bir ortamda mutlu bir 
sonla toplu iş sözleşmesinin ortaya çık-
ması gerçekten tebriğe, takdire layık bir 
olay olduğunu söyledi.

Malatya Büyükşehir Belediyesi Genel 
Sekreteri Cemal Noğay ile Malatya 
Şube Başkanımız Bünyamin Geleri de 
toplu iş sözleşmesinin hayırlı olmasını 
temennisinde bulundular.
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ARSLAN, YALOVA’DA TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ 
TÖRENİNE KATILDI

Genel Başkanımız Mahmut Arslan, Sen-
dikamız ile Yalova Belediyesi Personel 
A.Ş. arasında imzalanan toplu iş sözleş-
mesi imza törenine katıldı.

Üyelerimizin yoğum katılımlarıyla ger-
çekleştirilen törene Genel Başkanımız 
Mahmut Arslan, Yalova Belediye Baş-
kan Vekili Mustafa Tutuk, Yalova Bele-
diye Başkan Yardımcıları Ahmet Sarı-
duman, Volkan Dadaloğlu, Fatih Şahin, 
Bahattin Erbay ve Naim Ardıç, Bursa 
Şube Başkanımız Mustafa Yavuz, Yalova 
Belediyesi Personel A.Ş. Genel Müdürü 
Alpan Solmaz ve basın mensupları ka-
tıldı. Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 
“Yüksek enflasyon ve hayat pahalılığı 
nedeniyle zor günlerden geçiyoruz. 
Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde 
yürütülen kamu çalışanlarını, emeklile-
ri ve memurları enflasyona ezdirmeme 
politikası önemlidir. Ancak bazı beledi-
yelerimizde, üniversitelerimizde, özel 
idare ve özel sektörde çalışanlar aynı 
oranda enflasyona karşı korunamamak-
tadır. Biz HAK-İŞ olarak, tüm çalışanların 
yüksek enflasyona karşı korunması için 
mücadele ediyoruz” dedi HAK-İŞ’in ka-
muda taşeron sistemini bitirmek için 
yürüttüğü tarihi mücadeleyi hatırlatan 
Arslan, “Kamuda taşeron sisteminin 
kaldırılması Türkiye Cumhuriyeti ve ça-

lışma hayatı için tarihi bir reformdur. 
Bu sürecin mimari Sayın Cumhurbaş-
kanımız Recep Tayyip Erdoğan’a bütün 
emekçiler adına yürekten teşekkür edi-
yorum. Bu sürecin bugünlere gelmesin-
de HAK-İŞ’in ve sendikalarımızın büyük 
bir gayreti olmuştur. Bugün yayınlanan 
sendikal istatistikler de göstermiştir ki; 
HAK-İŞ’in bu haklı mücadelesine bütün 
çalışanlar destek olmuştur. Ancak bu-
gün hala mücadelemiz tamamlanmış 
değil. İlave tediye haklarının verilmesi, 
zorunlu emekliliğin ortadan kaldırılma-
sı, KİT’lerde çalışan arkadaşlarımızın da 
kadro alması, %70 kapsamına girenle-
rin kadrolarının verilmesi, yemekhane 
ve şoförlerine kadro verilmesiyle bu 
mücadele önemli aşamayı tamamlamış 
olacaktır” şeklinde konuştu.

HAK-İŞ’in sosyal diyaloğa verdiği öne-
me değinen ve ülkemiz, şehirlerimiz 
için masada uzlaşmayı başarabilen bir 
Konfederasyon olduğunu ifade eden 
Arslan, “Ülkemizin en büyük grevleri-
ni yapmış sendikanın başkanı olarak 
uzlaşma kültürünü ülkemize yayma-
mız gerektiğini düşünüyorum. Grevler, 
eylemler amaç değil araç olmalıdır. 
HAK-İŞ’in başarı hikâyesinin arkasında 
bu yatıyor. Kavga, çatışma ve gerginlik 
yaşanmadan bugün burada hep birlikte 

ortaya çıkardığımız tabloyu çok önem-

siyorum. Bu tablo Türkiye’ye örnek ol-
malı” dedi.
Belediye çalışanlarının her dönemde 
fedakarca çalıştığını belirten Arslan, şe-
hirlerimize hizmet eden tüm emekçile-
rin hayırlı bir iş yaptıklarını söyledi.

YALOVA BELEDİYE BAŞKAN 
VEKİLİ TUTUK: “ELİMİZİ TAŞIN 
ALTINA KOYDUK”

Gerçekleştirilen toplu iş sözleşmesinde 
emeği geçen herekse teşekkür eden 
Yalova Belediye Başkanı Mustafa Tutuk; 
“Şehrimizi emekleriyle güzelleştiren 
emekçilerimiz için taşın altına elimizi 
koyduk. 
Biz bir aileyiz, bu yüzden çalışma ar-
kadaşlarımızı enflasyona ezdirmedik, 
bundan sonra da ezdirmeyeceğiz. Bu 
sözleşmede emeği geçen tüm arkadaş-
lara teşekkür ediyor, hayırlı olmasını di-
liyorum” dedi.
Törende Bursa Şube Başkanımız Mus-
tafa Yavuz da bir selamlama konuşması 
gerçekleştirerek, sözleşmenin üyeleri-
mize ve ailelerine hayırlı olması temen-
nisinde bulundu.
İmzalanan toplu iş sözleşmesiyle birlik-
te Yalova Belediyesi Personel A.Ş.’de en 
düşük ücret 8 bin 140 TL oldu.

Genel Başkanımız Mahmut Arslan, Sendikamız ile Yalova Belediyesi Personel A.Ş. 
arasında imzalanan toplu iş sözleşmesi imza törenine katıldı.
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SİVAS BELEDİYESİ ŞİRKETİ ÖZBELSAN A.Ş. İLE 
TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ İMZALANDI

Sendikamız Genel Başkan Vekili Hüse-
yin Öz, Sendikamız ile Sivas Belediyesi 
şirketi ÖZBELSAN A.Ş. arasında ger-
çekleştirilen toplu iş sözleşmesi imza 
törenine katıldı. Üyelerimizin yoğun 
katılımlarıyla gerçekleştirilen sözleşme 
törenine; Sendikamız Genel Başkan 
Vekili Hüseyin Öz, Sivas Belediye Baş-
kanı Hilmi Bilgin, Sivas Şube Başkanı-
mız Nihat Şimşek ve Sivas Şube Başkan 
Yardımcılarımız, ÖZBELSAN A.Ş. Genel 
Müdürü Ahmet Kuzu ve Sivas Belediye 
Başkan Yardımcıları katıldı.

ÖZ: “ÇALIŞAN ARKADAŞLARIMIZ 
İÇİN BASAMAKLARI BİRER BİRER 
ÇIKTIK”

Sivas’ta sendikamızın 30 yıldır örgütlü 
olduğunu hatırlatan Genel Başkan Ve-
kilimiz Hüseyin Öz, “Sivas’ta iki aydır 
sevgi, saygı ve karşılıklı nezaketi esas 

alan bir sözleşme süreci yürüttük. Geç-
tiğimiz dönem serbest pazarlık dönemi 
içerisinde imzaladığımız sözleşmemiz, 
çalışanlar arasında adaleti tahsis eden 
bir sözleşmeydi. Bugün o adaletli ve 
sağlam sözleşmenin üzerine yeni söz-
leşmemizi inşa ediyoruz. Sivas’ta hem 
iyi hem de kötü günlerimiz oldu. Her 
şeye rağmen hiç yılmadan, çalışan 
arkadaşlarımız için basamakları birer 
birer çıktık. Bugünde yeni bir basmağı 
çıkıyoruz” dedi.

“HER SOKAKTA SİZLERİN AYAK 
İZLERİ, ELLERİNİZİN EMEĞİ VAR”

Sözleşmenin emeğe verilen kıymeti 
gösterdiğini belirten Genel Başkan Ve-
kilimiz Öz, “Üyelerimiz daha iyi sözleş-
meleri hak ediyor. Her sokakta sizlerin 
ayak izleri, ellerinizin emeği var. Bun-
dan sonra da aynı hassasiyetle Sivas 

için çalışacağınıza yürekten inanıyoruz. 
Göstermiş olduğunuz özverili çalışma-
larınızdan dolayı sizlere bir kez daha te-
şekkür etmek istiyorum.  Allah rızkınızı 
helalinden evinize ulaştırmayı nasip ey-
lesin. Sözleşmemiz çalışanlarımız, sen-
dikamız ve Sivas’ımız için hayırlı olsun” 
ifadelerini kullandı.

BİLGİN: “HİZMET-İŞ, TÜRKİYE 
İÇİN İRADE ORTAYA KOYAN BİR 
SENDİKADIR”

Sivas’a yakışan bir müzakere süreci 
yürütüldüğünü belirten Sivas Beledi-
ye Başkanı Hilmi Bilgin, “HİZMET-İŞ 
Sendikası kurulduğu günden bugüne,  
Türkiye’nin özgürleşmesi ve demokra-
tikleşmesi için ortaya irade koyan bir 
sendikadır. HİZMET-İŞ devletimizin zor 
zamanlarında yanında duran, mille-
timizin hak ve hukukunu koruyan bir 
sendikal anlayışı benimsemiştir.  Böyle 
bir sendika ile sözleşme imzalamak he-
pimizi mutlu ediyor” şeklinde konuştu.

Törende Sivas Şube Başkanımız Nihat 
Şimşek ve ÖZBELSAN A.Ş. Genel Mü-
dürü Ahmet Kuzu’da birer selamlama 
konuşması yaparak, sözleşmenin üye-
lerimize hayırlı olması temennisinde 
bulundu.

Sendikamız Genel Başkan Vekili Hüseyin Öz, Sendikamız ile Sivas Belediyesi şirketi 
ÖZBELSAN A.Ş. arasında gerçekleştirilen toplu iş sözleşmesi imza törenine katıldı.
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AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ AFBELSAN A.Ş.  
İLE SÖZLEŞME  İMZALANDI

Sendikamız Genel Başkan Vekili Hüse-
yin Öz ve Genel Başkan Yardımcımız 
Halil Özdemir, Sendikamız ile Afyonka-
rahisar Belediyesi iştiraki Afbelsan A.Ş. 
arasında gerçekleştirilen toplu iş söz-
leşmesi imza törenine katıldı.

Düzenlenen imza törenine Genel Baş-
kan Vekilimiz Öz ve Genel Başkan Yar-
dımcımız Özdemir’in yanı sıra; Afyon-
karahisar Belediye Başkanı Mehmet 
Zeybek, Afyonkarahisar İl Başkanımız 

Kemal Erkuş, Öz Taşıma-İş Genel Baş-
kan Yardımcısı Mehmet Ali Kayabaşı, 
HAK-İŞ Afyonkarahisar İl Başkanı İbra-
him Gürbüz, Afyonkarahisar İl Başkan 
Yardımcılarımız, Belediye Başkan Yar-
dımcıları, HAK-İŞ’e bağlı sendikaların 
Şube ve İl Başkanları, üyelerimiz ve ba-
sın mensupları katıldı.

ÖZ: “BAŞARIYI HEP BERABER 
ELDE ETTİK”

Afyonkarahisar’da emekçiler adına gü-

zel bir gün yaşadıklarını, üyelerimizin 
taleplerini dikkate alarak başarılı bir 
müzakere süreci yürüttüklerini ifade 
eden Genel Başkan Vekilimiz Hüseyin 
Öz, sözleşmenin hayırlı olması temen-
nisinde bulundu. Afbelsan ile imzala-
nan toplu iş sözleşmesini başarılı bir 
sözleşme olarak değerlendiren Genel 
Başkan Vekilimiz Öz, toplu iş sözleş-
mesindeki başarının birlikte çalışmanın 
sonucunda elde edildiğini söyledi.
Öz; “Bu güzel günleri yaşamak için 
uzun ince bir yolculuktan geçtik. Yıllar-
ca taşeronların yanında çalışan sizlerle 
ve Türkiye genelinde çalışan bütün kar-
deşlerimizle beraber önemli bir mü-
cadeleyi ortaya koyduk. Bu mücadele 
neticesinde 2018 yılında kanun hük-
münde kararnameyle bugün bu salonu 
oluşturmamıza vesile olan bir başarıyı 
hep beraber elde ettik. Bir geçiş dö-
nemi yaşadık. Geçiş dönemi içerisinde 
sıkıntılar yaşadık. Evet, bu dönem içe-
risinde enflasyonun bir miktar altında 
ücretler aldık. 
Kamu kurum ve kuruluşlarımız, bele-
diyelerimiz, belediye şirketlerimiz, be-

Sendikamız Genel Başkan Vekili Hüseyin Öz ve Genel Başkan Yardımcımız  
Halil Özdemir, Sendikamız ile Afyonkarahisar Belediyesi iştiraki Afbelsan A.Ş.  

arasında gerçekleştirilen toplu iş sözleşmesi imza törenine katıldı.
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lediye başkanlarımız, arzu etmelerine 
rağmen o kararname gereğince size 
bazı şeyleri veremediler. 2020 yılının 
Temmuz ayından itibaren serbest pa-
zarlıkla toplu iş sözleşmesi dönemine 
başladık. Geçen yıl sizler adına ilk toplu 
iş sözleşmemizi beraberce imzaladık, 
bu sene ikincisini imzalıyoruz” dedi.

“ARZUMUZ SİZ EMEKÇİLERİ 
MUTLU ETMEK”

Afyon Belediyesi’nin imkânları ve üye-
lerimizin taleplerini ortaklaştırmak 
amacıyla 3 aylık bir pazarlık sürecinin 
neticesinde sözleşme aşamasına gel-
diklerini ifade eden Öz; “Tabii ki toplu 
iş sözleşmesinde arzu ettiğimiz şey, 
beraber çalıştığımız Afyon’a doğusun-
dan batısına, kuzeyinden güneyine her 
türlü hizmeti veren, Afyon’u temizle-
yen, Afyon’un yollarının, parklarının 
bakımını yapan ve Afyonlulara emeği-
nin ve alın terinin hakkıyla hizmet eden 
sizleri mutlu etmek. Temel prensibimiz 
şu: İşverenlerimiz, belediye başkanları-
mız, şirketlerimiz bizim hasmımız değil. 
Onlar bizim beraber yol yürüdüğümüz 
arkadaşlarımız, dostlarımız, kardeşleri-
miz. Dolayısıyla sosyal ortak anlayışıyla 
masada taleplerimizi, imkânlarımızı bir 
araya getirmeye çalıştık. Her şeyin iyisi 
var, en iyisi var. Gönül arzu eder ki en 
iyisini yapalım. İnanıyorum ki bugün 
olamasa da bir gün buralarda çalışan 
arkadaşlarımız; ‘Evet, bu bizim gönlü-
müzdeki sözleşme’ diyecek. Toplu söz-
leşmemizin sizin taleplerinize uygun 
şekilde hazırlanması konusunda emeği 
geçen belediye başkanımıza, ekibine 
ve tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyo-
rum” diye konuştu.

“4 AYDIR PANDEMİNİN 
EKONOMİK SONUÇLARIYLA 
MÜCADELE EDİYORUZ”

Pandeminin olumsuz etkilerinin sürdü-
ğüne değinen Genel Başkan Vekilimiz 
Hüseyin Öz, insanlık olarak zor bir dö-
nemde olduğumuzu söyledi.
2 yıldır pandeminin sağlığımızı etkile-
yen boyutuyla mücadele ettiğimizi dile 
getiren Öz; “4 aydır ülkece ve milletçe 
pandeminin ekonomik sonuçlarıyla 
mücadele ediyoruz. Yetmedi, pande-
minin de önüne geçerek özellikle kapi-
talist sistemi yönetenler, paraya hâkim 
olanlar, dünyanın dört bir yanında ulus-
lararası şirketleri yönetenler bu ülkeye 
bir ambargo uyguluyorlar. Bu ülkeye ve 
liderine diz çöktürmek için ekonomik 
olarak ambargo altına almaya çalışıyor-
lar. Ülkenin dört bir yanındaki sorun-
larla mücadele içerisindeyken daima 
emekten, emekçiden, milletinden ve 
haktan yana tavrını ortaya koyan ve 
gece-gündüz demeden her türlü fe-
dakârlığı yaprak bu kuşatmayı kırmaya 
çalışan Cumhurbaşkanımıza da ben te-
şekkür etmek istiyorum” dedi.

“SİZLERDEN YANA TAVIR 
TAKINARAK EN İYİSİNİ SUNMAYA 
ÇALIŞTIK”

Afyonkarahisar Belediye Başkanı Meh-
met Zeybek de toplu iş sözleşmesi imza 
töreninde bir konuşma gerçekleştirdi. 
Kendisinin de işçi olarak çalışıp bura-
lara geldiğini dile getiren Zeybek, şun-
ları söyledi: “Gönül daha fazlasını ver-
mek istiyor ama imkânlarımız buna el 
vermiyor. Bizim şanssızlığımız, göreve 
başladığımızda dünyayı kasıp kavuran 
bir ekonomik kriz vardı. 2020 yılından 

beriyse pandemi nedeniyle sorunlar 
yaşamaya devam ediyoruz. Geçtiğimiz 
yıldan beri yapılan sözleşme görüş-
melerinde ben de sizin yanınızda yer 
almak istedim çünkü ben de işçilik ya-
pım. HİZMET-İŞ yetkilileriyle yaptığımız 
görüşmelerde yine sizlerden yana tavır 
takınarak gücümüz yettiğince en iyisi-
ni sizlere sunmaya çalıştık. Sizler bizim 
toplum içindeki elimiz, ayağımız, gözü-
müz, kulağımızsınız. Siz dışarıda ne ya-
parsanız belediye hanesine o yazılıyor. 
Çok şükür bugüne kadar hiçbir şikâyet 
almadık. İnşallah daha güzel günleri be-
raber yaşayacağız, sözleşme hepimize 
hayırlı olsun diyorum.”

“İMZALAYACAĞIMIZ SÖZLEŞME 
BELEDİYE EMEKÇİLERİMİZE CAN 
SUYU OLACAK”

Pandemiden dolayı ülkemizin ve dün-
yanın zor günlerden geçtiğini ifade 
eden Genel Başkan Yardımcımız Halil 
Özdemir; “Bugün burada imzalaya-
cağımız toplu iş sözleşmesi, pandemi 
nedeniyle zor zamanlar geçiren bele-
diye emekçilerimize can suyu olacak. 
Aylar süren mücadelenin neticesinde 
en güzel sözleşmeyi imzalıyoruz. Başta 
Afyonkarahisar Belediye Başkanımız ol-
mak üzere emeği geçen herkese teşek-
kür ediyoruz” dedi.

“HAK-İŞ’E BAĞLI SENDİKALARIN 
OLDUĞU YERDE KAVGA OLMAZ, 
VİTRİNLERE OYNAMA OLMAZ”

En iyi sözleşmenin masada biten söz-
leşme olduğunu söyleyen Özdemir; 
“HAK-İŞ’e bağlı tüm sendikalar işve-
rene, işçiye, topluma zarar vermeden 
sendikacılık nasıl yapılır tüm Türkiye’ye 
göstermiştir. HAK-İŞ’e bağlı sendikaların 
olduğu yerde kavga olmaz, vitrinlere 
oynama olmaz. 

Biz, dikleşmeden dik duranlarız Bizim 
amacımız üzüm yemektir, bağcıyı döv-
mek değil. Üyelerimizin ücretlerini ve 
sosyal haklarını ne kadar yükseltebilir-
sek, bizim için en büyük mutluluk odur” 
şeklinde konuştu.
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SİNCAN BELEDİYESİ ŞİRKETİ SİNKENT İLE  
TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ İMZALANDI

Sendikamız Genel Başkan Vekili Hüse-
yin Öz, Sendikamız ile Sincan Belediye-
si İnşaat, Temizlik İşleri, Organizasyon 
Hizmetleri Ltd. Şti. (Sinkent) arasında 
imzalanan toplu iş sözleşmesi imza tö-
renine katıldı. Sincan Belediyesi Kültür 
Evi’nde gerçekleştirilen imza törenine 
Genel Başkan Vekilimiz Hüseyin Öz, 
Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, 
Sinkent Ltd. Şti. Genel Müdürü Recep 
Sivri, Ankara 1 No’lu Şube Başkanımız 
Mahmut Tosun ve Sinkent çalışanları 
katıldı.

GENEL BAŞKAN VEKİLİMİZ 
ÖZ’DEN CUMHURBAŞKANI 
ERDOĞAN’A ASGARİ ÜCRET 
TEŞEKKÜRÜ

Toplu iş sözleşmesi imza töreninde ko-
nuşan Genel Başkan Vekilimiz Hüseyin 
Öz, asgari ücrete getirilen artıştan bü-
yük memnuniyet duyduklarını ifade 
ederek, pandemi kaynaklı ekonomik 
sıkıntının devam ettiği bir süreçte as-
gari ücrete %50 artış yapmasından do-
layı, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip 
Erdoğan’a teşekkür etti. Asgari ücretin 
sendikamız tarafından imzalanan toplu 
iş sözleşmelerin tabanını belirlediğine 

dikkat çeken Öz, “Enflasyonun çift ha-
neli olduğu bu dönemde asgari ücrete 
emekçileri enflasyona ezdirmemek için 
yapılan artışı çok önemli buluyoruz” 
dedi. Genel Başkan Vekilimiz Öz, eme-
ğe ve emekçiye verdiği değerden dolayı 
Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan’a 
da teşekkür etti.

ERCAN: “BELEDİYE 
EMEKÇİLERİMİZİN 
ÇALIŞMALARIYLA GURUR 
DUYUYORUZ”

Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan 
da konuşmasında belediye emekçile-
rinin çalışmalarıyla gurur duyduğunu 

söyledi. Sincan Belediyesi ve Sinkent 
şirketi işçilerine özverili çalışmaların-
dan dolayı teşekkür eden Ercan, “Ba-
şımız dik yürüyorsak, bu, işçilerimizin 
sayesindedir. Belediye emekçilerimizin 
çalışmalarıyla gurur duyuyoruz” dedi. 
Sendikamız ile yürütülen sözleşme mü-
zakerelerinde, aynı işi yapanların aynı 
ücreti alması için çalışma yaparak iyi 
bir ücret skalası oluşturduklarını kayde-
den Ercan, sözleşmenin hayırlı olmasını 
diledi. Törende Ankara 1 No’lu Şube 
Başkanımız Mahmut Tosun ile Sinkent 
Ltd. Şit. Genel Müdürü Recep Sivri de 
konuşma yaparak, toplu iş sözleşmesi-
nin hayırlı olmasını dilediler.

Sendikamız Genel Başkan Vekili Hüseyin Öz, Sendikamız ile Sincan Belediyesi İnşaat, 
Temizlik İşleri, Organizasyon Hizmetleri Ltd. Şti. (Sinkent) arasında imzalanan toplu iş 

sözleşmesi imza törenine katıldı.
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ASKİ İLE SÖZLEŞME İMZALANDI

Genel Başkan Vekilimiz Hüseyin Öz, 
Sendikamız ile ASKİ arasında gerçekleş-
tirilen toplu iş sözleşmesi imza töreni-
ne katıldı.
Düzenlenen imza törenine Genel Baş-
kan Vekilimiz Öz, ASKİ Genel Müdür 
Yardımcısı Vekili Oğuzhan Alpaslan, 
Ankara 5 No’lu Şube Başkanımız Si-
nan Yılmaz, Ankara 5 No’lu Şube Baş-

kan Yardımcılarımız İbrahim Tuncer ve 
Murat Demirtaş, Ankara 2 No’lu Şube 
Başkanımız Recep Dere ve Toplu İş 
Sözleşmesi Daire Uzmanımız Özgürcan 
Kumral katıldı.
İmzalanan toplu iş sözleşmesi ile üye-
lerimizin yevmiyelerinde yüzde 36 ora-
nında artış yapılırken, sosyal haklarında 
da iyileştirmelere gidildi.

“ASKİ, BİZİM İÇİN ÖNEMLİ VE 
ÖZEL BİR KURUM”

Sendikamız ile ASKİ arasında gerçek-
leştirilen toplu iş sözleşmesini imza-
layan Genel Başkan Vekilimiz Hüseyin 
Öz; “ASKİ, bizim için önemli ve özel 
bir kurum, hiçbir zaman sıkıntımız ol-
madı. Aslında bizim geleneklerimizde 
çoğunluğun başka bir yere geçtiği yer-
de sıkıntılar yaşanır. Ekonomik olarak 
parametrelerin değiştiği, enflasyonun 
yükseldiği bir dönemdeyiz. İnsanlar 
bugün yaptıklarını yarın yapamıyorlar, 
yarın yaptıklarını bir sonraki gün ya-
pamayacaklar. Dolayısıyla çalışanların 
mağdur olması doğru bir şey değil, so-
runu çözmemiz lazım. İmzalanan toplu 
iş sözleşmesinin herkese hayırlı olması-
nı diliyorum” dedi.

İmzalanan toplu iş sözleşmesi ile üyelerimizin yevmiyelerinde yüzde 36 oranında  
artış yapılırken, sosyal haklarında da iyileştirmelere gidildi.



164

TOPLU İŞ SÖZLEŞMELERİ

GİRESUN'DA TOPLU SÖZLEŞME İMZALANDI

Genel Başkan Vekilimiz Hüseyin Öz, 
Sendikamız ile Giresun Belediyesi Gü-
venlik İnşaat Taahhüt Nakliye Turizm 
ve Ticaret A.Ş. arasında gerçekleştiri-
len toplu iş sözleşmesi imza törenine 
katıldı.

Giresun Belediyesi Nikâh Salonu’n-
da düzenlenen imza törenine Genel 
Başkan Vekilimiz Öz, Giresun Belediye 
Başkanı Aytekin Şenlikoğlu, Belediye 
Başkan Vekilleri Hasan Yılmaz ve Salih 
Özdemir, Belediye Başkan Yardımcıları, 
Birim Müdürleri, Giresun İl Başkanımız 
Abdullah Kaygusuz, sendika temsilci-
leri, Toplu İş Sözleşmesi Daire Uzma-
nımız Abdussamed Keten ve belediye 
personelleri katıldı.

“ÜCRETLER KADAR MORAL VE 
SOSYAL ZEMİN DE ÖNEMLİDİR”

Sendikamız ile Giresun Belediyesi Gü-
venlik İnşaat Taahhüt Nakliye Turizm 
ve Ticaret A.Ş. arasında gerçekleştirilen 
toplu iş sözleşmesini imzalayan Genel 
Başkan Vekilimiz Hüseyin Öz; “İşçile-
rin haklarının verilmesinde hassasiyet 
gösteren başkanımızın duyarlılığı biz-
leri mutlu ediyor. Sizlerin sadece eko-
nomik değil, moral değerler ve sosyal 
kazanımlarla da ileri bir seviyede ol-
manız hizmet anlayışımızın bir gereği-

dir. Çünkü ücretler kadar bu ücretlerin 
moral ve sosyal zemini de önemlidir. 
Bu nedenle toplu iş sözleşmelerimizde 
ücret maddeleri kadar sosyal ve idari 
maddeler de yer almaktadır. Toplu iş 
sözleşmelerimiz ile üyelerimizin sosyal 
yaşamlarını geliştirmeyi de amaçla-
maktayız. Yapılan toplu iş sözleşmesi-
nin tüm taraflara hayırlı olmasını te-
menni ediyoruz” diye konuştu.

“MADDİ VE MANEVİ 
KAZANIMLARI İŞÇİLERİMİZİN 
SONUNA KADAR HAK ETTİ” 

3 aydır süren toplu iş sözleşmesi gö-
rüşmelerinin olumlu sonuçlanmasının 
hayırlı olmasını dileyen Giresun Bele-
diye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu; “Siz-

lerin mağdur olmaması için elimizdeki 
imkânları son noktaya kadar zorladık. 
Belediyemiz personelinin üyesi bulun-
duğu Hizmet-İş Sendikası ile yaptığımız 
sözleşmedeki her türlü maddi ve ma-
nevi kazanımları işçilerimizin sonuna 
kadar hak ettiklerini düşünüyorum. 
Personelimize yapmış olduğu hizmet-
lerden dolayı teşekkürü borç biliyor, 
Hizmet-İş Sendikası Giresun İl Başkan-
lığı ile aramızda çalışanlarımızın hakla-
rını korumak adına imzalarını attığımız 
toplu iş sözleşmesinin belediyemize, 
sendikamıza ve çalışanlarımıza hayırlı 
olmasını yüce Allah’tan niyaz ediyo-
rum” dedi.

Genel Başkan Vekilimiz Hüseyin Öz, Sendikamız ile Giresun Belediyesi Güvenlik İnşaat 
Taahhüt Nakliye Turizm ve Ticaret A.Ş. arasında gerçekleştirilen toplu iş sözleşmesi 

imza törenine katıldı.
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TEKİRDAĞ/SÜLEYMANPAŞA BELEDİYESİ’NDE  
TOPLU SÖZLEŞME, GENEL BAŞKAN YARDIMCIMIZ 

YILDIZ’IN KATILIMIYLA İMZALANDI

Sendikamız ile Süleymanpaşa Belediyesi Personel A.Ş arasında 
toplu iş sözleşmesi imzalandı.

Sözleşme, Genel Başkan Yardımcımız Celal Yıldız ile Süleymanpa-
şa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel arasında imzalandı.

Trakya Şube Başkanımız Aykut Aktemur ile Süleymanpaşa Be-
lediyesi Personel A.Ş Genel Müdürü Hasan Alp’in de yer aldığı 
toplu iş sözleşmesiyle, üyelerimizin ücret ve sosyal haklarında 
artışlar yapıldı.

Genel Başkan Yardımcımız Celal Yıldız, imzalanan toplu iş sözleş-
mesinin tüm üyelerimize hayırlı olması dileğinde bulundu.

Sendikamız ile Süleymanpaşa Belediyesi Personel A.Ş arasında toplu iş  
sözleşmesi imzalandı.

SİNCAN BELEDİYESİ İLE SÖZLEŞME İMZALANDI

Genel Başkan Yardımcımız Halil Özde-
mir, Sendikamız ile Sincan Belediyesi 
arasında imzalanan toplu iş sözleşmesi 
imza törenine katıldı. Gerçekleştirilen 
imza törenine, Genel Başkan Yardımcı-
mız Halil Özdemir,  Sincan Belediye Baş-
kanı Murat Ercan, Ankara 1 No’lu Şube 
Başkanımız Mahmut Tosun ve Ankara 1 
No’lu Şube Başkan Yardımcılarımız ka-
tıldı.

Sözleşmenin masada tamamlanma-
sından duyduklarını memnuniyeti dile 
getiren Genel Başkan Yardımcımız Ha-
lil Özdemir, “Sincan Belediye Başkanı-
mız emeğin ve alın terinin kıymetini 
bilen, emekçileri mağdur etmemek 
için belediyenin imkanlarını zorlayan 
bir belediye başkanı. Kendisine emeğe 
ve emekçiye olan bu bakışından ötürü 

teşekkür ediyoruz” dedi. Başta emekçi 
kadınlar olmak üzere tüm kadınların 8 
Mart Dünya Kadınlar Günü’nü  kutlayan 
Genel Başkan Yardımcımız Özdemir, im-

zalanan sözleşmenin üyelerimize hayırlı 
olması temennisinde bulundu. Sincan 

Belediye Başkanı Murat Ercan’da bele-
diye çalışanlarıyla birlikte aile oldukları-
nı belirterek, “Çalışanlar sahada başarılı 
oldukça bizde başarılı oluyoruz, kendile-
rine teşekkür ediyoruz. Sözleşme hayırlı 
ve bereketli olsun” şeklinde konuştu.

Genel Başkan Yardımcımız Halil Özdemir, Sendikamız ile Sincan Belediyesi arasında 
imzalanan toplu iş sözleşmesi imza törenine katıldı.
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GENEL BAŞKAN YARDIMCIMIZ YILDIZ,  
SİLİVRİ BELEDİYESİ TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ 

İMZA TÖRENİNE KATILDI

SERİK BELEDİYESİ İLE TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ,  
GENEL BAŞKAN YARDIMCIMIZ ÖZDEMİR’İN KATILDIĞI 

TÖRENLE İMZALANDI

Sendikamız ile Silivri Belediyesi Ezgi 
Eğitim Hizmetleri A.Ş. arasındaki toplu 

iş sözleşmesi, 1 Nisan 2022 tarihinde 
Genel Başkan Yardımcımız Celal Yıl-

dız’ın katıldığı törenle imzalandı. İs-
tanbul 3 No’lu İETT Şube Başkanımız 
Mustafa İluk’un da katıldığı törende 
imzalar, Genel Başkan Yardımcımız Ce-
lal Yıldız, Silivri Belediye Başkanı Volkan 
Yılmaz ve Mahalli İdareler İşverenler 
Sendikası Genel Sekreteri Mehmet 
Oruçöz tarafından atıldı.

908 emekçi üyemizi kapsayan ve 1 yıl-
lık olarak imzalanan sözleşmenin töre-
ninde konuşma gerçekleştiren Genel 
Başkan Yardımcımız Yıldız, sözleşmenin 
tüm üyelerimize ve taraflara hayırlı ol-
ması temennisinde bulundu.

Teşkilatlanmadan Sorumlu Genel Baş-
kan Yardımcımız Halil Özdemir, Serik 

Belediyesi ile Sendikamız arasında ger-
çekleştirilen toplu iş sözleşmesi imza 

törenine katıldı. Gerçekleştirilen töre-
ne Özdemir’in yanı sıra; Serik Belediye 
Başkanı Enver Aputkan, Serik Belediye 
Başkan Yardımcısı Mehmet Yıldırım, 
Serik Belediyesi Hukuk İşleri Müdürü 
Mustafa Gönül, Toplu İş Sözleşmesi 
Daire Başkanımız Muhammet Nurbaki 
Türkay ve Hukuk Müşavirimiz Kiraz Bil-
ge Akçomak katıldı.

Toplu iş sözleşmesinin imzalamasında 
emeği geçenlere teşekkür eden Genel 
Başkan Yardımcımız Özdemir, sözleş-
menin üyelerimize hayırlı olması dile-
ğinde bulundu.

Sendikamız ile Silivri Belediyesi Ezgi Eğitim Hizmetleri A.Ş. arasındaki toplu iş sözleşmesi, 
Genel Başkan Yardımcımız Celal Yıldız’ın katıldığı törenle imzalandı.
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NİĞDE BELEDİYESİ VE ŞİRKETİ PERSONEL A.Ş. 
İLE SÖZLEŞME, GENEL BAŞKAN YARDIMCIMIZ 
ÖZDEMİR’İN KATILDIĞI TÖRENLE İMZALANDI

Genel Başkan Yardımcımız Halil Özde-
mir, Sendikamız ile Niğde Belediyesi ve 
Niğde Belediyesi şirketi Personel A.Ş. 
arasında gerçekleştirilen toplu iş söz-
leşmesi imza törenine katıldı.

İmza törenine Özdemir’in yanı sıra; 
Niğde Belediye Başkanı Emrah Özde-

mir, Niğde Şube Başkanımız Kadir Ye-
nel, Kayseri Şube Başkanımız Serhat 
Çelik, Öz Sağlık-İş Sendikası Niğde Şube 
Başkanı Kevser Çevik ve Niğde Beledi-
yesi emekçileri katıldı.

Sözleşmenin imzalanmasında emeği 
olanlara teşekkür eden Genel Başkan 

Yardımcımız Özdemir, “Sözleşmemizin 
masada karşılıklı diyalogla imzalanma-
sından dolayı mutluyuz. HİZMET-İŞ ola-
rak sözleşmelerimizi imzalarken her za-
man sosyal dengeyi gözetiyoruz. Çün-
kü HİZMET-İŞ, işverenleri rakibi olarak 
görmez, sosyal paydaşı olarak görür. 
Bu anlayışla Niğde Belediyesi ile imza-
ladığımız toplu iş sözleşmesinin emekçi 
kardeşlerimize ve ailelerine hayırlı ol-
masını temenni ediyorum”

“TÜRKİYE SENDİKAL TARİHİNE 
GEÇECEK REFORMLARA İMZA 
ATTIK”

Sendikamızın HAK-İŞ’in ilke ve değerle-
rini yaşatmayı kendine gaye edindiğini 
belirten, Teşkilatlanmadan Sorumlu 
Genel Başkan Yardımcımız Halil Özde-
mir, “44 yıl önce Adıyaman’da inanmış 
dava adamlarının temelini attığı HİZ-
MET-İŞ, bugün çeyrek milyon üyesi ile 
koca bir çınara dönüşmüştür. Belediye 
emekçileri için çıktığımız bu yolda Tür-
kiye sendikal tarihine geçecek reform-

lara imza attık. Bunu yaparken dikleş-
medik, dik durduk. Bizim başarımızın 
anahtarı budur. Mücadelemize dünden 
bugüne omuz veren dava arkadaşları-
mıza şükranlarımızı sunuyorum” dedi.

Belediyenin asıl sahibinin çalışan 
emekçiler olduğunu belirten Niğde 
Belediye Başkanı Emrah Özdemir ise 
sözleşmenin üyelerimize hayırlı olması 
dileğinde bulundu.

Genel Başkan Yardımcımız Halil Özdemir, Sendikamız ile  
Niğde Belediyesi ve Niğde Belediyesi şirketi Personel A.Ş. arasında gerçekleştirilen 

toplu iş sözleşmesi imza törenine katıldı.
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AKDENİZ BELEDİYESİ İLE SÖZLEŞME, 
GENEL BAŞKAN YARDIMCIMIZ ÖZDEMİR’İN 

KATILIMLARIYLA İMZALANDI

Akdeniz Belediyesi ve Akdeniz Beledi-
yesi Personel Şirketi’nde çalışan 770 
üyemizi kapsayan toplu iş sözleşmeleri, 
Genel Başkan Yardımcımız Halil Özde-
mir’in katıldığı bir törenle imzalandı.

Akdeniz Belediyesi konferans salonun-
da gerçekleştirilen törene Özdemir’in 
yanı sıra;  Akdeniz Belediye Başkanı M. 
Mustafa Gültak, Mersin Şube Başkanı-
mız Mehmet Yüce ve üyelerimiz katıldı.

SÖZLEŞMEMİZ HAYIRLI OLSUN

İmzalanan sözleşmenin güzel bir söz-
leşme olduğunu ifade eden Genel 
Başkan Yardımcımız Halil Özdemir, 
“Belediye Başkanımız göreve geldiği ilk 
günden beri çok merhametli davrana-
rak, üyelerimizi kardeşi bilerek kendine 
yakışanı yapmıştır. Teşekkür ediyoruz. 
HİZMET-İŞ olarak bizim amacımız; iş-
çilerimizin haklarını iyileştirmek ve 
yükseltmek. Emeği geçen herkese te-
şekkür ediyor, toplu iş sözleşmemizin 
hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

ÖZDEMİR: “HAKKANİYETLE VE 
ADALETLE HAREKET EDİYORUZ”

Sendikamızın Türkiye’nin yerli ve milli 
sendikası olduğunu belirten Özdemir, 
“Ülkemizin milli ve manevi değerleriy-
le sendikacılık yapıyoruz. 5 yıldır HAK-
İŞ’in, işkolumuzun ve ülkemizin en bü-
yük, en güçlü ve en etkin sendikasıyız. 
Bu unvanların bize yüklediği sorumlu-
luğun farkında olarak, hakkaniyetle ve 

adaletle hareket ediyoruz” şeklinde 
konuştu.

GÜLTAK: “AYRIMCILIK 
YAPMADIK”

Çalışanlarıyla aile olduklarını belirten 
Akdeniz Belediye Başkanı M. Mustafa 
Gültak, “Haksız gerekçelerle hiçbir ça-
lışanı işinden ve ekmeğinden etmedik. 
Siyasi görüşü, dili, dini, inancı, mezhebi 
veya etnik kökeni gibi nedenlerle de 
belediyenin personeli arasında asla 
hiçbir ayrımcılık yapmadık. Belediyemi-
zin bu sıkıntılı bütçesi ve borç yüküne 
rağmen işçilerimiz için en iyisini yap-
maya çalıştık” ifadelerini kullandı.

Mersin Şube Başkanımız Mehmet Yü-
ce’de sözleşmenin hayırlı olması di-
leğinde bulunarak, katılımlarından ve 
katkılarından dolayı Genel Başkan Yar-
dımcımız Halil Özdemir’e ve Akdeniz 
Belediye Başkanı M. Mustafa Gültak’a 
teşekkür etti.

Akdeniz Belediyesi ve Akdeniz Belediyesi Personel Şirketi’nde çalışan 770 üyemizi 
kapsayan toplu iş sözleşmeleri, Genel Başkan Yardımcımız Halil Özdemir’in  

katıldığı bir törenle imzalandı.
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TOPLU İŞ SÖZLEŞMELERİ

MARDİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KENT A.Ş. İLE EK 
PROTOKOL, GENEL BAŞKAN YARDIMCIMIZ ÖZDEMİR’İN 

KATILIMIYLA İMZALANDI

GENEL BAŞKAN YARDIMCIMIZ ÖZDEMİR, MALATYA/
YEŞİLYURT’TA TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ TÖRENİNE KATILDI

Teşkilatlanmadan Sorumlu Genel Baş-
kan Yardımcımız Halil Özdemir, Sendi-
kamız ile Mardin Büyükşehir Belediyesi 
şirketi Kent Personel A.Ş. arasında im-

zalanan ek protokol törenine katıldı.

Düzenlenen imza törenine Genel Baş-
kan Yardımcımız Özdemir’in yanı sıra; 
Mardin Valisi ve Mardin Büyükşehir 
Belediye Başkan Vekili Mahmut Demir-
taş, Mardin İl Başkanımız Eşref Cihan, 
Kayseri Şube Başkanımız Serhat Çelik, 
Mardin Büyükşehir Belediyesi Genel 

Sekreter Yardımcıları, Daire Başkanları, 
üyelerimiz ve basın mensupları katıldı.
Kurban Bayramı öncesi imzalanan 
üyelerimizi sevindirdiğini belirten Ge-
nel Başkan Yardımcımız Halil Özdemir, 
“Bugün Mardin de çifte bayram coşku-
su yaşıyoruz. Sebep olanlardan, emeği 
geçenlerden Allah razı olsun. HAK-İŞ 
ve HİZMET-İŞ’in olduğu yerde birlik ve 
kardeşlik vardır. 
Bugün imzaladığımız ek protokol bu-
nun yansımasıdır. Allah birliğimizi daim 

etsin” dedi. Ülkemizin, milletimizin ve 
tüm İslam aleminin KurbanBayramını 
kutlayan Özdemir, üyelerimizi enflas-
yona karşı korudukları için Mardin Va-
lisine ve ekibine teşekkür etti. Törende 
konuşan Mardin Valisi ve Mardin Bü-
yükşehir Belediye Başkan Vekili Mah-
mut Demirtaş ise ek protokolün hayırlı 
ve uğurlu olmasını diledi.

Yapılan ek protokol gereğince üyeleri-
mizin ücretlerine ortalama 2 bin TL net 
zam yapıldı.

Genel Başkan Yardımcımız Halil Özde-
mir, sendikamız ile Yeşilyurt Belediyesi 
arasında gerçekleştirilen toplu iş söz-
leşmesi imza törenine katıldı. Yeşilyurt 
Belediyesi bünyesinde çalışan üyeleri-

miz adına yapılan toplu iş sözleşmesi, 
2 yıllık olarak imzalandı. Sözleşmenin 
imzaları; Genel Başkan Yardımcımız 
Halil Özdemir, Malatya Şube Başkanı-
mız Bünyamin Geleri ve Yeşilyurt Be-

lediye Başkanı Mehmet Çınar arasında 
atıldı. Genel Başkan Yardımcımız Özde-
mir, sözleşmede emeği geçen herkese 
teşekkür ederek sözleşmenin herkese 
hayırlı olmasını diledi.
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ŞEHZADELER BELEDİYESİ İLE SÖZLEŞME, GENEL BAŞKAN 
YARDIMCIMIZ YILDIZ’IN KATILDIĞI TÖRENLE İMZALANDI

BAHŞILI BELEDİYESİ İLE SÖZLEŞME, GENEL BAŞKAN 
YARDIMCIMIZ YILDIZ’IN KATILIMIYLA İMZALANDI

Genel Başkan Yardımcımız Celal Yıldız, 
Sendikamız ile Şehzadeler Belediyesi 
arasında gerçekleştirilen toplu iş söz-
leşmesi törenine katıldı.
Şehzadeler Belediyesi önünde üyeleri-
mizin yoğun katılımlarıyla gerçekleştiri-
len törene Yıldız’ın yanı sıra; Şehzade-
ler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, 
Manisa Şube Başkanımız Okan Polat, 
Manisa Şube Başkan Yardımcılarımız, 
Şehzadeler Belediyesi Yöneticileri ve 
Birim Müdürleri ile basın mensupları 
katıldı.
Şehzadeler Belediyesi’nde gördükleri 
tabloyu Türkiye’nin her yerinde gör-
mek istediklerini söyleyen Genel Baş-
kan Yardımcımız Celal Yıldız, “Bugün 
burada karşılaştığımız tablo üyelerimizi 
ve bizleri ziyadesiyle mutlu emiştir. Bu 
mutluluğu bizlere yaşatan Başkanımız 
Ömer Faruk Çelik’e çok teşekkür edi-
yorum” dedi. İmzalanan sözleşmeyle 
birlikte Şehzadeler Belediyesi’nde en 
düşük işçi ücreti 8 bin 216 TL oldu.

Genel Başkan Yardımcımız Celal Yıldız, 
Sendikamız ile Kırıkkale/Bahşılı Beledi-
yesi arasında gerçekleştirilen toplu iş 
sözleşmesi imza törenine katıldı. Bele-
diye önünde gerçekleştirilen imza töre-
nine; Genel Başkan Yardımcımız Celal 
Yıldız, Bahşılı Belediye Başkanı Recep 

Zafer Tekin, Kırıkkale Şube Başkanımız 
Fatih Doğan, Kırıkkale Şube Başkan Yar-
dımcılarımız, Belediye Yöneticileri ile 
üyemiz emekçiler katıldı. Sözleşmenin 
üyemiz emekçilere hayırlı olmasını te-
menni eden Genel Başkan Yardımcımız 
Yıldız, “Üyelerimizin ve ailelerinin re-

fahı için çalışmalarımızı titizlikle yürü-
tüyoruz. Bugün burada imzaladığımız 
sözleşmeyi karşılıklı anlayış ile sonuç-
landırdığımız için mutluyuz. Belediye 
Başkanımıza anlayışından ve işçilere 
verdiği önemden dolayı teşekkür edi-
yoruz” dedi.
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GENEL BAŞKAN YARDIMCIMIZ KESKİN, 
SERDİVAN BELEDİYESİ PERSONEL A.Ş. İLE İMZALANAN 

EK PROTOKOL TÖRENİNE KATILDI

GENEL BAŞKAN VEKİLİMİZ ÖZ, 
SİNCAN BELEDİYESİ İLE EK PROTOKOL İMZALADI

Eğitim ve Sosyal İşlerden Sorumlu Ge-
nel Başkan Yardımcımız Mehmet Kes-
kin, Serdivan Belediyesi Personel A.Ş. 
ile Sendikamız arasında imzalanan ek 
protokol imza törenine katıldı.
Düzenlenen imza törenine Keskin’in 
yanı sıra; Serdivan Belediye Başkanı Yu-
suf Alemdar, Sakarya Şube Başkanımız 
M. Mesut Gökdemir ve Sakarya Şube-
mizin Başkan Yardımcıları katıldı.
Toplu iş sözleşmesinin üyelerimize 
hayırlı ve bereketli olmasını temenni 
eden Genel Başkan Yardımcımız Meh-
met Keskin, üyelerimiz adına göster-
miş olduğu özverili tutumları için Ser-
divan Belediye Başkanı Alemdar’a ve 

ek protokolün imzalanmasında emeği 
geçenlere teşekkür etti. Sakarya Şube 
Başkanımız M. Mesut Gökdemir de ka-

tılımlarından dolayı Genel Başkan Yar-
dımcımız Keskin’e teşekkür etti.

HİZMET-İŞ Sendikamız ile Sincan Belediyesi arasında enflas-
yon artışları ve asgari ücrete yapılan ara zamlar nedeniyle 
gerçekleştirilen ek protokol görüşmeleri sonuçlandı.
Ek protokol, Genel Başkan Vekilimiz Hüseyin Öz ile Sincan 
Belediye Başkanı Murat Ercan tarafından imzalandı.
Ek protokol ile Sincan Belediyesi’nde çalışan üyelerimizin 
yevmiyelerine %23,71 oranında artış yapıldı. Genel Başkan 
Vekilimiz Öz ve Sincan Belediye Başkanı Ercan, ek protokolle 
yapılan zammın üyelerimize hayırlı olmasını dilediler.
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VAN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ’NDE TOPLU 
SÖZLEŞME, GENEL BAŞKAN YARDIMCIMIZ KESKİN’İN 

KATILIMIYLA İMZALANDI

Genel Başkan Yardımcımız Mehmet 
Keskin, sendikamız ile Van Büyükşehir 
Belediyesi, VASKİ Genel Müdürlüğü ve 
Büyükşehir belediyesi şirketleri VASKİ 
Personel A.Ş. ile BELVAN Ulaşım A.Ş. 
arasında gerçekleştirilen toplu iş söz-
leşmesi imza törenine katıldı. Üyeleri-

mizin yoğun katılımlarıyla gerçekleşti-
rilen sözleşme törenine; Genel Başkan 
Yardımcı’mız Mehmet Keskin, Van Vali-
si ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili 
Mehmet Emin Bilmez, Van Büyükşehir 
Belediyesi Genel Sekreteri Mehmet Fa-
tih Çelikel, Van Su ve Kanalizasyon İda-

resi Genel Müdürü Ülker Cem Kaplan, 
Van Şube Başkanı’mız Fatih Akdeniz ve 
Şube Başkan Yardımcıları ile üyelerimiz 
katıldı.

KESKİN: “VAN’DA 32 YILDIR TEK 
BİLEK, TEK YÜREK HÂLİNDEYİZ”

Toplu iş sözleşmesi imza töreninde 
konuşan Genel Başkan Yardımcı’mız 
Mehmet Keskin, Van’ın sendikamızın 
ilk örgütlendiği şehirlerden biri oldu-
ğunu kaydederek; “Burada örgütlen-
memiz, Vanlı işçi kardeşlerimizin daveti 
ve teveccühü üzerine 1990 yılında ger-
çekleşti. 32 yıldır tek bilek, tek yürek 
halindeyiz. Sendikacı-işçi ilişkisinden 
öte, kardeşliğimiz, dostluğumuz var. 
Van’da ne kadar güçlü ve değerli ol-
duğumuza bugün bir kez daha şahitlik 
ediyoruz” dedi.

Genel Başkan Yardımcı’mız Mehmet Keskin, sendikamız ile  
Van Büyükşehir Belediyesi, VASKİ Genel Müdürlüğü ve Büyükşehir belediyesi şirketleri 

VASKİ Personel A.Ş. ile BELVAN Ulaşım A.Ş. arasında gerçekleştirilen 
toplu iş sözleşmesi imza törenine katıldı.
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“TÜRKİYE’NİN EN BÜYÜK, EN 
GÜÇLÜ VE ETKİN SENDİKASIYIZ”

Sendikaların üye sayılarına ilişkin 2022 
Ocak ayı istatistiklerine göre, sendika-
mızın üye sayısının 243 bin 643’e ulaştı 
bilgisini paylaşan Keskin; “5 yıldır en bü-
yük işçi sendikası konumumuzu devam 
ettiriyoruz. 5 yıldır HAK-İŞ Konfederas-
yonu’muzun, işkolumuzun ve ülkemizin 
en büyük, en güçlü ve en etkin sendi-
kasıyız. Mücadelemizi omuzlayan teşki-
latımıza ve üyelerimize can-ı gönülden 
teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

“TÜM ÇALIŞANLARIN HAKLARINI 
EN İLERİ NOKTAYA YÜKSELTMEK 
İÇİN MÜCADELE EDİYORUZ”

Taşeron emekçilerinin kadroya alınma-
sının HAK-İŞ ve HİZMET-İŞ Sendika’mı-
zın çalışmaları ve çabaları sonucunda 
gerçekleşmiş bir mücadele olduğuna 
dikkat çeken Keskin, eski-yeni ayrımı 

yapmaksızın tüm çalışanların haklarını 
en ileri noktaya yükseltmek için müca-
dele ettiklerini söyledi.
İmzalanan toplu iş sözleşmesiyle, Van 
Büyükşehir Belediyesi ve VASKİ Genel 
Müdürlüğü ile VASKİ Personel Anonim 
Şirketi ve BELVAN Şirketi’nde çalışan 
üyelerimizin ekonomik ve sosyal şart-
larını daha iyi noktaya taşıdıklarını be-
lirten Keskin; “Üyelerimizin ücret ve 
sosyal haklarında yüzde 37’lere varan 
oranlarda artış sağladık. Sosyal yardım-

larda tatmin edici iyileştirmeler yapıldı. 
Türkiye ortalamasının çok çok üstünde 
gerçekleştirilen artışın bereketli olması-
nı diliyorum” ifadelerine yer verdi.

BİLMEZ: “HİZMET-İŞ ŞUBE 
YÖNETİCİLERİNİ KENDİMİZDEN 
GÖRDÜK”

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Baş-
kan Vekili Mehmet Emin Bilmez, te-

mel amaçlarının Van halkının duasını 
almak olduğunu belirterek, imzalanan 
anlaşmanın herkes için hayırlı olması-
nı diledi. Vali Bilmez; “Belediye halkına 
hizmeti kiminle yapar? İşçisiyle, çalışa-
nıyla, emeğiyle yapar. Belediyeler de 
aynı aileler gibi gelirleri, giderleri olan, 
ayağını yorganına göre uzatmasını bi-
lecek olan, bütçesinin farkında olacak 
olan kurumlardır. İmzaladığımız sözleş-
menin arkasında durmamız lazım, kar-
şılamamız lazım. Biz, gerçekten şartları-
mızı zorladık. Masaya oturduğumuzdan 
farklı bir şekilde masadan kalktık. Hiz-
met-İş Şube Yöneticileri’ni kendimizden 
gördük. Bütçemizi ortaya koyduk, ne 
verebiliyorsak onu verdik. İşçi kardeşle-
rimize hayırlı, uğurlu olmasını temenni 
ediyorum” dedi. Sendikamız Van Şube 
Başkanı Fatih Akdeniz de bir selamlama 
konuşması gerçekleştirdi. 

GENEL BAŞKAN YARDIMCIMIZ KESKİN, KONYA/KULU 
BELEDİYESİ’NDE TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ TÖRENİNE KATILDI

Genel Başkan Yardımcımız Mehmet 
Keskin, sendikamız ile Kulu Belediyesi 
arasında gerçekleştirilen toplu iş söz-
leşmeleri imza törenine katıldı.
Kulu Belediyesi bünyesindeki kadrolu 
işçiler ile Kulu Belediyesi Personel Şir-
keti’nde çalışan üyelerimiz adına yapı-
lan toplu iş sözleşmeleri, 2 yıllık olarak 
imzalandı.
Sözleşmenin imzaları; Genel Başkan 
Yardımcımız Mehmet Keskin, Ankara 
5 No’lu Şube Başkanımız Sinan Yılmaz 
ile Kulu Belediye Başkanı Murat Ünver 
arasında atıldı.

Genel Başkan Yardımcımız Keskin, söz-
leşmede emeği geçen herkese teşek-

kür ederek sözleşmenin herkese hayırlı 
olmasını diledi.
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SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SASKİ ve SASAY 
İLE EK PROTOKOL, GENEL BAŞKAN YARDIMCIMIZ 

KESKİN’İN KATILIMLARIYLA İMZALANDI

Genel Başkan Yardımcımız Mehmet 
Keskin, Sakarya Büyükşehir Belediye-
si şirketleri Su ve Kanalizasyon İdaresi 
Personel Şirketi A.Ş. (SASKİ), SASAY 
Çevre Enerji İhtiyaç Maddeleri A.Ş. ile 
Sendikamız arasında imzalanan ek pro-
tokol imza törenine katıldı.
Sakarya Büyükşehir Belediyesi Afet 
Koordinasyon Merkezi’nde düzenle-
nen ek protokol imza törenine Genel 
Başkan Yardımcımız Keskin’in yanı sıra; 
Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı 
Ekrem Yüce, Sakarya Şube Başkanımız 
M. Mesut Gökdemir, Şirket Genel Mü-
dürleri, Sakarya Şubemizin Başkan Yar-
dımcıları ve basın mensupları katıldı.
Dünyanın ve ülkemizin zor bir dönem-

den geçtiğini belirten Genel Başkan 
Yardımcımız Mehmet Keskin, “Pande-
mi sürecinin artçı etkileri ve komşu-
larımız arasında yaşanan savaşlardan 
kaynaklı ciddi bir enflasyon artışı var. 
Sokakta yaşanan enflasyonu derinden 
hissediyoruz. Sakarya Büyükşehir Be-
lediye Başkanımıza üyelerimizi enflas-
yona ezdirmeme gayretinden ötürü 
teşekkür ediyoruz” dedi.

KESKİN: “İYİ NİYETLE 
HAREKET EDERSEK ALTINDAN 
KALKAMAYACAĞIMIZ SORUN 
YOK”

Sendikamızın iş verenleri sosyal ortak 
olarak gördüğünün altını çizen Keskin, 
“Biz sendika olarak sorunların diyalogla 
çözülmesini doğru buluyoruz.  Sorunla-
rın çözümü noktasında iyi niyetle hare-
ket edersek altından kalkamayacağımız 
sorun yok. İmzalayacağımız ek proto-

kolle elde edilen kazanımları üyeleri-
mizin hayırlı bir şekilde harcamalarını 
niyaz ediyorum” şeklinde konuştu.

YÜCE: “BİRLİKTE ŞEHRİMİZİN 
GELİŞMESİ İÇİN ÇALIŞACAĞIZ”

Üyelerimizin özveriyle çalıştığını ifa-
de eden Sakarya Büyükşehir Belediye 
Başkanı Ekrem Yüce, “Her birimiz Sa-
karya’yı çok daha iyi yerlere getirmek 
için çalışıyoruz. Ben inanıyorum ki çok 

yakında şehrimiz dünyada parmakla 
gösterilen bir şehir olacak. Buna çalı-
şan arkadaşlarımız sayesinde inanıyo-
rum. O yüzden çalışma arkadaşlarımıza 
değer veriyoruz  ve önemsiyoruz. Hep 
birlikte şehrimizin gelişmesi için çalışa-
cağız” şeklinde konuştu.

İmza töreninde Sakarya Şube Başkanı-
mız M. Mesut Gökdemir’de bir selam-

lama konuşması gerçekleştirdi.

Genel Başkan Yardımcımız Mehmet Keskin, Sakarya Büyükşehir Belediyesi şirketleri 
Su ve Kanalizasyon İdaresi Personel Şirketi A.Ş. (SASKİ), SASAY Çevre Enerji İhtiyaç 
Maddeleri A.Ş. ile Sendikamız arasında imzalanan ek protokol imza törenine katıldı.
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GENEL BAŞKAN YARDIMCIMIZ YILDIZ, SİLİVRİ BELEDİYESİ 
TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ İMZA TÖRENİNE KATILDI

SERİK BELEDİYESİ İLE TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ, GENEL BAŞKAN 
YARDIMCIMIZ ÖZDEMİR’İN KATILDIĞI TÖRENLE İMZALANDI

Sendikamız ile Silivri Belediyesi Ezgi Eği-
tim Hizmetleri A.Ş. arasındaki toplu iş 

sözleşmesi, Genel Başkan Yardımcımız 
Celal Yıldız’ın katıldığı törenle imzalan-

dı. İstanbul 3 No’lu İETT Şube Başkanı-
mız Mustafa İluk’un da katıldığı törende 
imzalar, Genel Başkan Yardımcımız Ce-
lal Yıldız, Silivri Belediye Başkanı Volkan 
Yılmaz ve Mahalli İdareler İşverenler 
Sendikası Genel Sekreteri Mehmet 
Oruçöz tarafından atıldı.
908 emekçi üyemizi kapsayan ve 1 yıl-
lık olarak imzalanan sözleşmenin töre-
ninde konuşma gerçekleştiren Genel 
Başkan Yardımcımız Yıldız, sözleşmenin 
tüm üyelerimize ve taraflara hayırlı ol-
ması temennisinde bulundu.

Teşkilatlanmadan Sorumlu Genel Baş-
kan Yardımcımız Halil Özdemir, Serik 

Belediyesi ile Sendikamız arasında ger-
çekleştirilen toplu iş sözleşmesi imza 

törenine katıldı. Gerçekleştirilen töre-
ne Özdemir’in yanı sıra; Serik Belediye 
Başkanı Enver Aputkan, Serik Belediye 
Başkan Yardımcısı Mehmet Yıldırım, 
Serik Belediyesi Hukuk İşleri Müdürü 
Mustafa Gönül, Toplu İş Sözleşmesi 
Daire Başkanımız Muhammet Nurbaki 
Türkay ve Hukuk Müşavirimiz Kiraz Bil-
ge Akçomak katıldı.
Toplu iş sözleşmesinin imzalamasında 
emeği geçenlere teşekkür eden Genel 
Başkan Yardımcımız Özdemir, sözleş-
menin üyelerimize hayırlı olması dile-
ğinde bulundu.

SİİRT BELEDİYESİ PERSONEL A.Ş.
Sendikamız ile Siirt Belediyesi Perso-
nel A.Ş. arasında üç yıllık sözleşme im-

zalandı. Siirt Belediyesi emekçilerinin 
davullu zurnalı kutlamalarına sahne 

olan sözleşme, Siirt İl Başkanımız Ba-
hattin Olgaç, Siirt Valisi ve Siirt Beledi-
ye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğ-
lu, Siirt İl Başkan Yardımcımız Mehmet 
İhsan Karsak ve Siirt Belediyesi bürok-
ratlarının katılımıyla imzalandı.
802 üyemizi kapsayan sözleşme kap-
samında en düşük yevmiye 192 TL 
olurken, ikinci ve üçüncü yıllarda da 
emekçilerin ücretlerine %12 zam ya-
pıldı. Ayrıca sosyal haklarda da aynı 
oranlarda iyileştirmeler yapıldı.
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TOKAT BELEDİYESİ

ADIYAMAN BELEDİYESİ

YOZGAT BELEDİYESİ 

Sendikamız ile Tokat Belediyesi arasında iki yıllık toplu iş söz-
leşmesi imzalandı. Toplu iş sözleşmesi Tokat Şube Başkanı-
mız Resul Demir, Tokat Belediye Başkanı Av. Eyüp Eroğlu ve 
üyelerimizin katıldığı bir törenle imzalandı.
İmzaların masada mutabakat ile sonuçlanmasının çok de-
ğerli olduğunun altını çizen Tokat Şube Başkanımız Resul De-
mir, “Son yılların en iyi sözleşmesini imzaladık. Sözleşmemi-
zin emekçilerimize hayırlı olmasını diliyoruz. Tokat Belediye 
Başkanımıza ve yönetimine çok teşekkür ediyoruz” şeklinde 
konuştu.

Sendikamız ile Adıyaman Belediyesi 
arasında devam eden toplu iş sözleş-
mesi görüşmeleri anlaşma ile sonuç-

lanarak imzalandı. Sözleşme Adıyaman 
Şube Başkanımız Hasan Kılınç ile Adı-
yaman Belediye Başkanı Dr. Süleyman 

Kılınç arasında imzalandı. İmzaların 
üyelerimize hayırlı olması dileğinde 
bulunan Adıyaman Şube Başkanımız 
Hasan Kılınç, “Üyelerimizin insan onu-
runa yakışır ücret almaları için ve ta-
leplerine cevap olmak için çalışıyoruz. 
Yerel yönetimlerin yılmaz savaşçıları 
belediye emekçileri her şeyin en iyisi-
ni hak ediyor. Bugün Adıyaman Bele-
diyemizle imzaladığımız sözleşmemiz 
karşılıklı anlayışla imzalanmıştır. Başta 
Başkanımız  Dr. Süleyman Kılınç olmak 
üzere herkese teşekkür ediyoruz” dedi.

Sendikamız ile Yozgat Belediyesi ara-
sında iki yıllık toplu iş sözleşmesi im-

zalandı. Sözleşme, Yozgat Şube Başka-

nımız Ferman Zararsız ve Yozgat Bele-
diye Başkanı Celal Köse’nin katıldığı bir 
törenle imzalandı. İmzalanan sözleş-

meyle birlikte üyelerimizin ücretlerine 
sosyal haklar hariç, birinci yıl ilk altı ay 
%26, ikinci altı ay %6 ve memur üc-
retlerine uygulanacak enflasyon farkı, 
ikinci yıl birinci altı ay %6 ve memur 
ücretlerine uygulanacak enflasyon 
farkı, ikinci altı ay %6 ve memur üc-
retlerine uygulanacak enflasyon farkı 
oranlarında zam yapıldı.
Yozgat Şube Başkanımız Ferman Za-
rarsız törende, “İmzalanan toplu iş 
sözleşmesinin, sendikamıza, Yozgat 
Belediyesine ve soğuk sıcak, gece 
gündüz demeden çalışan sendikamı-
zın kıymetli üyelerine hayırlı uğurlu 
olsun” şeklinde konuştu.
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YALOVA BELEDİYESİ

ANKARA/ŞEREFLİKOÇHİSAR

ERZURUM/OLTU BELEDİYESİ

Sendikamız ile Yalova Belediye Baş-
kanlığı arasında ek protokol imzalandı.

Protokol, Bursa Şube Başkanımız Mus-
tafa Yavuz ile Yalova Belediye Başkan 

Vekili Mustafa Tutuk arasında imza-
lanırken, üyelerimizin ücret ve sosyal 
haklarında enflasyona üzerinde iyileş-
tirmeler yapıldı.
Yalova’nın gelişimine üyelerimizin 
emekleriyle katkı sunduğunu ifade 
eden Bursa Şube Başkanımız Mustafa 
Yavuz, “Sendikamız, emekçiler ve işve-
renler arasında köprüdür. Bu anlayışı-
mız sayesinde emek dünyasında imza 
ve tarihi işlere imza attık. Bugün bura-
da imzaladığımız ek protokolle üyele-
rimizin yüzünü güldüren başkanımıza 
şükranlarımı sunuyorum” dedi.

Sendikamız ile Ankara’ya bağlı Şeref-
likoçhisar Belediyesi arasında toplu iş 

sözleşmesi imzalandı. Sözleşme, An-
kara 5 No’lu Şube Başkan Yardımcımız 

Murat Demirtaş ile Şereflikoçhisar Be-
lediye Başkanı Memiş Çelik arasında 
imzalandı.
İmzanın karşılıklı uzlaşının sonucu ol-
duğunu belirten Ankara 5 No’lu Şube 
Başkan Yardımcımız Murat Demirtaş, 
“Türkiye olarak zor dönemler yaşıyo-
ruz. Böylesi zorlu günlerde dayanışma 
her şeyden önemli. İmzaladığımız söz-
leşme iş verenlerimizle üyelerimizin 
birlik ve beraberliğine dolayısıyla ül-
kemizin dayanışmasına da katkı suna-
caktır. Emeği geçen herkese teşekkür 
ediyorum” dedi.

Sendikamız ile Erzurum’a bağlı Oltu 
Belediyesi arasında iki yıllık toplu iş 

sözleşmesi imzalandı. Sözleşme Erzu-
rum Şube Başkanımız Şahin Girmenç 

ile Necmettin Taşci arasında imzalanır-
ken, üyelerimizin ücret ve sosyal hak-
larında iyileştirmelere gidildi.
Sözleşmenin önemine değinen Erzu-
rum Şube Başkanımız Şahin Girmenç, 
“İmzaladığımız sözleşmenin kazananı 
hem üyelerimiz hem de belediyemiz 
olmuştur. HİZMET-İŞ olarak sadece 
tek taraflı düşünmüyoruz. İş verenimiz 
varsa işimiz var, işimiz varsa sendika-
mız var. Bu anlayışla yolumuza devam 
ediyoruz. Sözleşmede emeği geçenle-
re teşekkür ediyoruz” dedi.
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ORDU/AKKUŞ BELEDİYESİ 

YOZGAT/SIRÇALI BELEDİYESİ

MANİSA/SOMA BELEDİYESİ

Sendikamız ile Ordu’ya bağlı Akkuş 
Belediyesi arasında iki yıllık sözleşme 

imzalandı. Toplu iş sözleşmesi Ordu 
Şube Başkanımız Nevzat Acu ile Akkuş 

Belediye Başkanı İsa Demirci arasında 
imzalandı. Sözleşmenin önemine de-
ğinen Ordu Şube Başkanımız Nevzat 
Acu, “Yeni yılla beraber çalışmalarımı-
za hız verdik. Bir yanonda pandemi bir 
yanda ekomik sıkıntılar derken emek-
çiler için zorlu bir yıl oldu.  HİZMET-İŞ 
Ordu Şubesi olarak emekçileri bu dö-
nemde asla yalnız bırakmadık. Bugün 
Akkuş Belediyemizle imzaladığımız 
sözleşmenin üyelerimize hayırlı olma-
sını temenni ediyorum” dedi.

Sendikamız ile Yozgat’a bağlı Sırçalı 
Belediyesi arasında üç yıllık toplu iş 

sözleşmesi imzalandı. Sözleşme Yoz-
gat Şube Başkanımız Ferman Zararsız 

ve Sırçalı Belediye Başkanı Ferit Koçyi-
ğit arasında imzalandı.
Toplu iş sözleşmesinin üyelerimize ve 
ailelerine hayırlı olması dileğinde bu-
lunan Yozgat Şube Başkanımız Ferman 
Zararsız, “Üyelerimizle büyük bir aile-
yiz. Beldemize sahip çıkıyoruz. Sırçalı 
Belediye Başkanımız Ferit Koçyiğit, 
teklif taslağımızda ne yazılı ise onu ka-
bul etmiştir.  Belediye başkanımızın bu 
davranışı bizi ve tüm emekçi kardeşle-
rimizi çok mutlu etmiştir” dedi.

Sendikamız ile Manisa’ya bağlı Soma 
Belediyesi arasında iki yıllık sözleşme 

imzalandı. Toplu iş sözleşmesi, Mani-
sa Şube Başkanımız Turan Karafil ile 

Soma Belediye Başkanı Ali Tulup ara-
sında imzalanırken, üyelerimiz enflas-
yona ezdirilmedi.
Toplu iş sözleşmesinin üyelerimize ha-
yırlı olması dileğinde bulunan Manisa 
Şube Başkanımız Turan Karafil, “HİZ-
MET-İŞ Manisa Şube Başkanlığı olarak, 
2022 yılının ilk toplu iş sözleşmesini 
Soma Belediyemizle gerçekleştirdik. 
Üyelerimizi enflasyona ezdirmedik. 
Bu süreçte fedakarlık gösteren başta 
Belediye Başkanımız Ali Tulup olmak 
üzere tüm emeği geçenlere teşekkür-
lerimi sunuyorum” dedi.
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ORDU/KABADÜZ BELEDİYESİ

YOZGAT/ÖZÜKAVAK BELEDİYESİ

ADANA/POZANTI BELEDİYESİ

Sendikamız ile Ordu’ya bağlı Kabadüz 
Belediyesi arasında devam eden söz-

leşme görüşmeleri olumlu sonuçlana-
rak imzalandı.

İki yıl geçerli olacak sözleşme Ordu 
Şube Başkanımız Nevzat Acu ile Kaba-
düz Belediye Başkanı Yener Kaya ara-
sında imzalandı.
Kabadüz Belediye Başkanı Yener Ka-
ya’ya üyelerimizi mağdur etmediği 
için teşekkür eden Ordu Şube Baş-
kanımız Nevzat Acu, “Sendika olarak 
masada imzalanan, iş barışını gelişti-
ren ve emekçilerle iş vereni aile yapan 
her sözleşmeyi başarılı bir sözleşme 
olarak görüyoruz. Bugün imzaladığı-
mız sözleşmede bunun bir örneğidir. 
Emekçilerimize hayırlı olsun” dedi.

Sendikamız ile Yozgat/Özükavak Belediyesi ile üç 
yıllık toplu iş sözleşmesi imzalandı. Sözleşme Yoz-
gat Şube Başkanımız Ferman Zararsız, Özükavak 
Belediye Başkanı Oğuz Ünal ve üyelerimizin katıldı-
ğı bir imza töreniyle imzalanırken, üyelerimizin üc-
retlerine sosyal haklar hariç; birinci yıl %35, ikinci 
yıl %10 artı enflasyon farkı ve üçüncü yıl %10 artı 
enflasyon farkı oranlarında zam yapıldı. Başta Özü-
kavak Belediye Başkanımız Oğuz Ünal olmak üzere 
toplu iş sözleşmesinde emeği geçenlere, şahsım, 
yönetim kurulumuz ve emekçi kardeşlerimiz adı-
na teşekkür ederim diyen Yozgat Şube Başkanımız 
Ferman Zararsız, “İmzalanan toplu iş sözleşmesi 
sendikamıza, Özükavak Belediyesine ve tüm çalı-
şanlara hayırlı uğurlu olsun” dedi.

Sendikamız ile Adana’ya bağlı Pozan-
tı Belediyesi arasında üç yıllık toplu iş 

sözleşmesi imzalandı. Sözleşme Ada-
na Şube Başkanımız Abdurrahman Yü-

cel ile Pozantı Belediye Başkanı Mus-
tafa Çay arasında imzalandı.
Sözleşmenin yoğun geçen görüşmeler 
sonunda imzaladığını ifade eden Ada-
na Şube Başkanımız Abdurrahman 
Yücel, “Üyelerimizi enflasyona ezdir-
memek için elimizden geleni yaptık. 
Sağ olsunlar Pozantı Belediyemizde 
bizimle aynı düşüncede hareket etti ve 
sözleşmememizi imzaladık. Bu güzel 
anlaşmamızın hizmet olarak ilçemize 
yansıyacağına inanıyorum. Üyelerimi-
ze hayırlı olsun” dedi.
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ADIYAMAN/KAHTA BELEDİYESİ VE ŞİRKETİ PERSONEL LTD. ŞTİ.

ADANA/KOZAN BELEDİYESİ 

YOZGAT/YERKÖY BELEDİYESİ YERBEL PERSONEL LTD. ŞTİ.

Sendikamız ile Adıyaman’a bağlı Kahta 
Belediyesi ve Kahta Belediyesi Perso-

nel Ltd. Şti. arasında sözleşme imza-
landı.

Toplu iş sözleşmeleri Adıyaman Şube 
Başkanımız Hasan Kılınç, Kahta Bele-
diye Başkanı İbrahim Yusuf Turanlı ve 
üyelerimizin katıldığı bir törenle imza-
landı.
Kahta’da yaşanan çifte sevinçte emeği 
olan herkese teşekkür eden Adıyaman 
Şube Başkanımız Hasan Kılınç, “Bu-
gün Kahta’da işçilerimiz adına mutlu 
bir gün. Kahta Belediyemizle ortak 
noktalarda birleştik ve sözleşmeleri-
mizi bağıtladık. Enflasyon karşısında 
emekçileri ezdirmeyen sözleşmemizin 
işçi kardeşlerimiz, belediyemize hayırlı 
olmasını temenni ediyorum” dedi.

Sendikamız ile Adana’ya 
bağlı Kozan Belediyesi ara-
sında üç yıllık toplu iş söz-
leşmesi imzalandı. Sözleş-
menin imzaları Adana Şube 
Başkanımız Abdurrahman 
Yücel ile Kozan Belediye 
Başkanı Kazın Özgan ara-
sında atılırken, üyelerimizin 
ücretlerine ve sosyal hakla-
rına birinci yıl %38, ikinci ve 
üçüncü yıllarda ise gerçek-
leşecek enflasyon oranı artı 
%1 oranında zam yapılacak. 
Yeni yılla beraber sendikal 

çalışmalara hız kazandırdık-
larını belirten Adana Şube 
Başkanımız Abdurrahman 
Yücel, “Kozan için emeğini 
ortaya koyan üyelerimizin 
için yaptığımız sözleşmemi-
zin hayırlara vesile olmasını 
diliyorum. Alın teri ve emek 
maneviyatı yüksek değerler-
dir. Bu değerlerin karşılığını 
sorunsuz bir şekilde almak 
hepimiz için sevinç kaynağı. 
Emeği olan herkese teşek-
kür ediyoruz” dedi.

Sendikamız ile Yozgat’a bağlı Yerköy 
Belediyesi Yerbel Personel Ltd. Şirketi 
arasında toplu iş sözleşmesi imzalan-

dı. Sözleşme Yozgat Şube Başkanımız 
Ferman Zararsız, Yerköy Belediye Baş-
kanı Ferhat Yılmaz ve üyelerimizin 

katıldığı bir törenle imzalandı. Yerköy 
Belediye Başkanımız emekçi kardeş-
lerimizi enflasyona ezdirmemiştir di-
yen Yozgat Şube Başkanımız Ferman 
Zararsız, “Yerköy Belediye Başkanımız 
Ferhat Yılmaz göreve geldiği gün ben 
alın teri ve emeğin karşılığını zama-
nında ödeyen, emekçilerin belediye 
başkanıyım demişti.  Bugün sayın be-
lediye başkanımız sözünde durmuştur. 
İmzaladığımız  toplu iş sözleşmesi sen-
dikamıza, Yerköy belediyesine ve tüm 
çalışan emekçi kardeşlerimize hayırlı 
uğurlu olsun” dedi.
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TOPLU İŞ SÖZLEŞMELERİ

ANKARA/NALLIHAN BELEDİYESİ VE ŞİRKETİ PERSONEL LTD. ŞTİ.

ANKARA/EVREN BELEDİYESİ VE ŞİRKETİ PERSONEL LTD. ŞTİ.

İSTANBUL/ESENYURT BELEDİYESİ PERSONEL A.Ş. EK PROTOKOL

Sendikamız, Ankara’ya bağlı Nallıhan 
Belediyesi ile toplu iş sözleşmesi, Nal-

lıhan Belediyesi şirketi Personel Ltd. 
Şti. ile de ek protokol imzaladı.

Sözleşme ve ek protokol, Ankara 5 
No’lu Şube Başkan Yardımcımız Murat 
Demirtaş ve Nallıhan Belediye Başkanı 
İsmail Öntaş ile imzalandı.
İmzalanan toplu iş sözleşmesi ve ek 
protokolle çifte sevinç yaşadıklarını 
kaydeden Ankara 5 No’lu Şube Başkan 
Yardımcımız Murat Demirtaş, “Yapmış 
olduğumuz görüşmeleri hiçbir pürüz 
yaşamadan tamamladık. Karşılıklı an-
layış ve diyalogla imzaladığımız sözleş-
memizin ve ek protokolümüzün üye-
lerimize, belediyemize ve sendikamıza 
hayırlı olmasını temenni ediyorum” 
dedi.

Sendikamız ile Ankara’ya bağlı Evren 
Belediyesi ve Evren Belediyesi Perso-

nel Ltd. Şirketi arasında ek protokoller 
imzaladı.

Üyelerimizi mutlu eden protokoller 
Ankara 5 No’lu Şube Başkan Yardımcı-
mız Murat Demirtaş ile Evren Belediye 
Başkanı Hüsamettin Ünsal arasında 
imzalandı.
Emekçilerin mağdur olmaması için 
çalıştıklarını belirten Ankara 5 No’lu 
Şube Başkan Yardımcımız Murat De-
mirtaş, “HİZMET-İŞ Sendikası Ankara 
5 No’lu Şube olarak, üyelerimizin üc-
ret ve sosyal haklarını enflasyonu göz 
önünde bulundurularak iyileştirdik. 
Üyelerimize hayırlı olsun” dedi.

Sendikamız ile İstanbul/Esenyurt Be-
lediyesi şirketi Personel A.Ş. arasında 
ek protokol imzalandı. Üyelerimizin 

sevinçle karşıladığı ek protokol, İstan-
bul 1 No’lu Şube Başkanımız Mustafa 
Canpolat, Esenyurt Belediye Başkanı 

Deniz Bozkurt, İstanbul 1 No’lu Şube 
Başkan Yardımcımız Birol Sayar ve 
Esenyurt Belediyesi Personel A.Ş. Mü-
dürü Alaaddin Erbaş’ın katıldığı bir 
törenle imzalandı. İmzalanan ek pro-
tokolün emekçilere hayırlı olmasını 
dileyen İstanbul 1 No’lu Şube Başkanı-
mız Mustafa Canpolat, “Üyelerimizin 
sorunlarına beraberce çözüm aramak 
için Esenyurt Belediye Başkanımızla 
sürekli görüşme halindeydik. Görüş-
melerimizin neticesin de üyelerimizin 
haklarını korumak için bu protokolün 
imzalanması noktasında mutabık kal-
dık. Emeği geçen herkese teşekkür 
ediyoruz” dedi.
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TOPLU İŞ SÖZLEŞMELERİ

İSTANBUL/ZEYTİNBURNU BELEDİYESİ EMEK PERSONEL A.Ş. EK PROTOKOL

DENİZLİ/KALE BELEDİYESİ TABEA ŞTİ.

İstanbul’a bağlı Zeytinburnu Belediye-
si şirketi Emek Personel A.Ş. ile Sendi-

kamız arasında ek protokol imzalandı. 
Ek protokol, İstanbul 1 No’lu Şube 

Başkanımız Mustafa Canpolat, Zeytin-
burnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, 
İstanbul 1 No’lu Şube Başkan Yardım-

cımız Birol Sayar, Zeytinburnu Beledi-
ye Başkan Yardımcısı Av. Saffet Öz ve 
Şirket Müdürü Mehmet Dağ’ın katıldı-
ğı bir törenle imzalandı. İmzaların atıl-
masında emeği olan herkese teşekkür 
eden İstanbul 1 No’lu Şube Başkanı-
mız Mustafa Canpolat, “Yaptığımız ek 
protokolle sözleşmemizi daha da iyi 
hale getirdik. Ekonomik kazançlarımı-
zın yanında birlik ve beraberliğimizi de 
geliştiren bir imza oldu. Üyelerimize 
hayırlı olsun” şeklinde konuştu.

Sendikamız ile Denizli/Kale Belediyesi Tabea 
Şirketi arasında toplu iş sözleşmesi imzalandı. 
Sözleşme, Denizli Şube Başkanımız Sezai Söy-
lemez ile Kale Belediye Başkanı Mehmet Salih 
Sağınç arasında imzalandı.
Denizli Şube Başkanımız Sezai Söylemez, im-

zalanan toplu iş sözleşmesinin üyelerimize ve 
ailelerine hayırlı olması dileğinde bulundu.

YOZGAT/SORGUN BELEDİYESİ 
Sendikamız ile Yozgat’a bağlı Sorgun 
Belediyesi arasında üç yıllık toplu iş 
sözleşmesi imzalandı. Sözleşme, Yoz-

gat Şube Başkanımız Ferman Zararsız, 
Sorgun Belediye Başkanı Mustafa Er-
kut Ekinci ve sendikamız üyesi emek-

çilerin katıldığı bir törenle imzalandı. 
İmzalanan sözleşmeyle birlikte üyele-
rimizin ücretlerine sosyal haklar hariç; 
birinci yıl ilk altı ay %17,  ikinci altı ay 
memur zammı ve enflasyon farkı, ikin-
ci ve üçüncü yıllarda ise memur zam-

mı ve enflasyon farkı oranlarında zam 
yapılacak. Sözleşmenin imzalanma-
sında emeği geçenlere teşekkür eden 
Yozgat Şube Başkanımız Ferman Zarar-
sız, “Ülkemizin içinde bulunduğu eko-
nomik durumdan dolayı, üyelerimizin 
yaşadığı sıkıntıların farkındayız. Şirket-
te çalışan üyelerimizin de ücretlerinde 
gereken iyileştirmeleri yapmak için 
çalışmaktayız. En kısa sürede şirket 
işçilerimize de müjde vereceğiz” dedi.
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TOPLU İŞ SÖZLEŞMELERİ

DENİZLİ/ACIPAYAM BELEDİYESİ ABELTAŞ
Sendikamız ile Acıpayam Belediyesi 
ABELTAŞ arasında toplu iş sözleşmesi 
töreni gerçekleştirildi. Sözleşme, De-
nizli Şube Başkanımız Sezai Söylemez 
ile Acıpayam Belediye Başkanı Hulusi 
Şevkan arasında, iki yıllık olarak imza-
landı.
Denizli Şube Başkanımız Sezai Söy-
lemez; “Sendika olarak her zaman 
üyelerimizin yanında olduğumuzu be-
lirtmek isterim. Sözleşmenin hayırlara 
vesile olmasını diliyorum. Bu süreçte 
emek veren herkese teşekkür ediyo-
rum” diye konuştu.

DENİZLİ/ÇİVRİL ŞİRKETİ KENT HİZMETLERİ 

MANİSA/YUNUSEMRE BELEDİYESİ 

Sendikamız ile Çivril Belediyesi şirketi Kent Hiz-
metleri arasında toplu iş sözleşmesi töreni ger-
çekleştirildi.
Sözleşme, Denizli Şube Başkanımız Sezai Söyle-
mez ile Çivril Belediye Başkanı Niyazi Vural ara-
sında imzalandı.
Denizli Şube Başkanımız Sezai Söylemez ve Çivril 
Belediye Başkanı Niyazi Vural, törende yaptıkları 
konuşmalarda sözleşmenin üyelerimize ve aile-
lere hayırlı olmasını dilediler.

Sendikamız ile Manisa’ya bağlı Yu-
nusemre Belediyesi arasında iki yıllık 
toplu iş sözleşmesi imzalandı. Sözleş-

me, Manisa Şube Başkanımız Turan 
Karafil ile Yunusemre Belediye Başkanı 
Dr. Mehmet Çerçi arasında imzalandı.

Üyelerimizi enflasyona ezdirmedikle-
ri için mutlu olduklarını belirten Ma-
nisa Şube Başkanımız Turan Karafil, 
“Üyelerimizin mağdur olmaması için 
gece gündüz çalışıyor, emekçilerimi-
zin yüzünü güldürmeye çalışıyoruz. 
Pandemi döneminin kahramanları 
belediyem emekçileri hiçbir zaman 
yalnız değil. Onların Türkiye’nin en 
etkin Konfederasyonu HAK-İŞ ve ya-
pılmayanı yapan Türkiye’nin en büyük 
işçi sendikası HİZMET-İŞ var. Sözleş-
memizin imzalanmasında emeği olan 
başta Yunusemre Belediye Başkanımız 
olmak üzere herkese teşekkür ediyo-
ruz” dedi.
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TOPLU İŞ SÖZLEŞMELERİ

BOLU/YENİÇAĞA BELEDİYESİ PERSONEL LTD. ŞTİ.

DENİZLİ/SARAYKÖY BELEDİYESİ JEOTERMAL ŞİRKETİ

DİYARBAKIR/BİSMİL BELEDİYESİ BİSTAŞ EK PROTOKOL 

Sendikamız ile Bolu’ya bağlı Yeniçağa 
Belediyesi Personel Ltd. Şti. arasında 

devam eden sözleşme görüşmeleri 
anlaşmayla sonuçlanarak imzalandı.

Toplu iş sözleşmesi, Ankara  5 No’lu 
Şube Başkan Yardımcımız Murat De-
mirtaş ile Yeniçağa Belediye Başkanı 
Recayi Çağlar arasında imzalandı.
Sözleşmenin Yeniçağa Belediyesi 
emekçilerine ve Sendikamıza hayırlı 
olması temennisinde bulunan Anka-
ra  5 No’lu Şube Başkan Yardımcımız 
Murat Demirtaş, “2021 yılı hepimiz 
için zor bir yıl oldu. Belediye emekçile-
rimiz bu dönemde önlerindeki bütün 
engellere rağmen görevlerini eksiksiz 
yerine getirdi. İmzaladığımız sözleş-
memiz üyelerimize teşekkürümüzdür. 
Hayırlı ve bereketli olsun” dedi.

Sendikamız ile Denizli/Sarayköy Bele-
diyesi Jeotermal Şirketi arasında toplu 
iş sözleşmesi imzalandı. Sözleşme, De-
nizli Şube Başkanımız Sezai Söylemez 
ile Sarayköy Belediye Başkanı Ahmet 
Necati Özbaş arasında, iki yıllık olarak 
imzalandı.
Denizli Şube Başkanımız Sezai Söyle-
mez; “Sarayköy Belediye Başkanı’mız 
Ahmet Necati Özbaş’a teşekkür edi-
yor, sözleşmenin hayırlara vesile ol-
masını diliyorum” dedi.

Sendikamız ile Bismil Belediyesi şirketi 
Bistaş arasında ek protokol imzalandı.
Diyarbakır Şube Başkanımız Ercan 
Kahraman ile Bismil Kaymakamı ve 
Belediye Başkan Vekili Enver Hakan 
Zengince arasında BİSTAŞ’ta çalışan 
175 üyemiz adına imzalanan ek proto-
kol ile işçilerin maaşlarına zam yapıldı.
Diyarbakır Şube Başkanımız Ercan 
Kahraman, Bismil Kaymakamı ve Be-
lediye Başkan Vekili Enver Hakan Zen-
gince’ye teşekkür ederek, anlaşmanın 
hayırlı olmasını diledi.
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DİYARBAKIR/SİLVAN BELEDİYESİ PERSONEL A.Ş. EK PROTOKOL 

KASTAMONU/PINARBAŞI BELEDİYESİ

ORDU/PERŞEMBE BELEDİYESİ 

Sendikamız ile Diyarbakır/Silvan Bele-
diyesi Personel A.Ş. arasında ek pro-
tokol imza töreni gerçekleştirildi. Ek 
protokol, Diyarbakır Şube Başkanımız 
Ercan Kahraman ile Silvan Kaymakamı 
ve Belediye Başkan Vekili Murat Öz-
türk arasında imzalandı.
İmzalanan ek protokolle ücret zamla-
rının yanı sıra, karla mücadele timinde 
çalışan üyelerimize de bir aylık maaş 
ikramiye verilmesi kararlaştırıldı. 

Sendikamız ile Pınarbaşı Belediyesi 
arasında toplu iş sözleşmesi imza-
landı. Sözleşme, Kastamonu İl Baş-
kanı’mız Mustafa Çağlı ile Pınarbaşı 
Belediye Başkanı Şenol Yaşar arasında 
imzalandı.
Kastamonu İl Başkanı’mız Mustafa 
Çağlı; “Pınarbaşı Belediyesi’nde ça-
lışan üyelerimizin toplu iş sözleşme-
sinde mutlu sona ulaştık. Belediye 
Başkanı’mız Şenol Yaşar’a ve Mali İşler 
Müdür’ümüz Mevlüt Kapan’a çok te-
şekkür ederiz. Allah hayırlı uğurlu et-
sin” dedi.

Sendikamız ile Perşembe Belediyesi 
arasında üç yıllık toplu iş sözleşmesi 
imzalandı. Sözleşme, Ordu Şube Baş-
kanımız Nevzat Acu ve Perşembe Be-
lediye Başkanı Mustafa Sayım Tando-
ğan arasında imzalandı.
Bağıtlanan sözleşmeyle üyelerimizin 
ücretlerinde iyileştirilmelere gidildi-
ğini belirten Ordu Şube Başkanımız 
Nevzat Acu, “Belediyemizle iyi niyete 
dayalı sözleşme görüşmeleri dönemi 
geçirdik. Geçim şartlarını ve beledi-
yemizin imkanlarını düşünerek iyi bir 
sözleşmeye imza attık. Emekçi kardeş-
lerimize hayırlı olsun” dedi.
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TOPLU İŞ SÖZLEŞMELERİ

HATAY/REYHANLI BELEDİYESİ VE ŞİRKETİ İNŞAAT TİCARET LTD. ŞTİ.

İZMİR/BERGAMA BELEDİYESİ ŞİRKETLERİ BETA VE BAKIRÇAY

DENİZLİ/BEYAĞAÇ BELEDİYESİ VE ŞİRKETİ PERSONEL LTD. ŞTİ. 

Sendikamız ile Reyhanlı Belediyesi ve 
Reyhanlı Belediyesi şirketi İnşaat Tica-

ret Ltd. Şti. arasında toplu iş sözleşme-
leri imzalandı. Toplu iş sözleşmeleri,  

İskenderun Şube Başkanımız Mehmet 
Yetim ile Reyhanlı Belediye Başkanı 
Mehmet Hacıoğlu arasında imzalandı.
Bir yıl geçerli olacak sözleşmelerle 
ilgili değerlendirmelerde bulunan İs-
kenderun Şube Başkanımız Mehmet 
Yetim, “Reyhanlı Belediyemizde alın 
teri akıtan üyelerimiz için çifte sevinç 
yaşıyoruz. Emeğin pazarlığı olmaz de-
yip emekçileri ve kıymetli ailelerini se-
vindiren Reyhanlı Belediye Başkanımı-
za şükranlarımı sunuyorum. Reyhanlı 
emekçiler için çıktığımız bu yolda Ce-
nab-ı Hakk mücadelemizi daim kılsın 
inşallah” şeklinde konuştu.

Sendikamız ile Bergama Belediyesi 
Beta ve Bakırçay Şirketleri arasında ek 
protokol imza töreni gerçekleştirildi. 
Ek protokol, İzmir Şube Başkanımız 
Gültekin Şimşek ile Bergama Belediye 
Başkanı Hakan Koştu arasında imza-
landı. İzmir Şube Başkanımız Gültekin 
Şimşek; “İşçi dostu başkanımıza çok 
teşekkür ederiz. Özellikle Bakırçay 
Şirketi’nde çalışan ve yıllardır mağdur 
edilen işçilerin sorunlarını olumlu ta-
vır sergileyip çözen Belediye Başkanı-
mız Hakan Koştu, işçilerimizin yanında 
durduğunu bir kez daha göstermiştir” 
diye konuştu.

Sendikamız, Beyağaç Belediyesi ve 
Beyağaç Belediyesi Personel Şirketi ile 
toplu iş sözleşmesi imzaladı. İki yıllık 
olarak yapılan toplu iş sözleşmesi, De-
nizli Şube Başkanımız Sezai Söylemez 
ile Beyağaç Belediye Başkanı Mustafa 
Akçay arasında imzalandı.
Törende konuşan Denizli Şube Başka-
nımız Sezai Söylemez, emeğin emekçi-
nin hakkını gözeten Beyağaç Belediye 
Başkanı Mustafa Akçay’a teşekkür etti. 
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ORDU/FATSA BELEDİYESİ

HATAY/İSKENDERUN BELEDİYESİ

AFYONKARAHİSAR/ÇAY BELEDİYESİ

Sendikamız ile Fatsa Belediyesi arasın-
da üç yıllık toplu iş sözleşmesi imzalan-
dı. Sözleşme, Ordu Şube başkanımız 
Nevzat Acu ve Fatsa Belediye Başkanı 
İbrahim Etem Kibar arasında bağıt-
landı. Atılan imzaların üyelerimize ve 
ailelerine hayırlı olması dileğinde bu-
lunan Yozgat Şube Başkanımız Nevzat 
Acu, “Üyelerimizin ekonomik ve sosyal 
haklarını iyileştirdiğimiz sözleşmemizi 
masada kavga etmeden imzalamanın 
mutluluğu içerisindeyiz. 44 yıldır önce 
emek için çıktığımız bu yolda emekçi-
lerden aldığımız destekle yolumuza ilk 
günkü aşkla devam ediyoruz” dedi.

İskenderun Belediyesi ile Sendikamız 
arasında devam eden toplu iş sözleş-

mesi görüşmeleri olumlu sonuçlana-
rak imzalandı.

Sözleşme, İskenderun Şube Başka-
nımız Mehmet Yetim ile İskenderun 
Belediye Başkanı M. Fatih Tosyalı’nın 
katıldığı bir törenle imzalandı.
Üyelerimizi enflasyona karşı koruduk-
larını belirten İskenderun Şube Başka-
nımız Mehmet Yetim “Sözleşmemizi 
sosyal dengeleri gözeterek imzala-
dık. Bir taraftan kendi ücretlerimizi 
bir yandan belediyemizin imkanlarını 
düşünerek güzel bir sözleşmeye imza 
attık. Sözleşmemizin imzalanmasında 
emeği olan herkese şükranlarımı su-
nuyorum. Emekçi kardeşlerimize ha-
yırlı olsun” dedi.

Sendikamız ile Çay Belediyesi arasında 
toplu iş sözleşmesi imzalandı.
Toplu iş sözleşmesi Afyonkarahisar 
İl Başkan Yardımcılarımız Abdülkadir 
Ceylan Evsen ve Selçuk Turmuş ile Çay 
Belediye Başkan Uzm. Dr. Hüseyin Atlı 
arasında imzalandı.
İmzalanan sözleşmeyle birlikte üyele-
rimizin ücret ve sosyal haklarında iyi-
leştirilmelere gidildi.
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ANKARA/BEYPAZARI BELEDİYESİ PERSONEL LTD. ŞTİ.

DENİZLİ/BULDAN BELEDİYESİ BULDAŞ

BATMAN/BALPINAR BELEDİYESİ

Sendikamız ile Beypazarı Belediyesi şir-
keti Personel Ltd. Şti. arasında toplu iş 

sözleşmesi imzalandı. Ankara 5 No’lu 
Şube Başkan Yardımcımız Murat De-

mirtaş ile Beypazarı Belediye Başkanı 
Tuncer Kaplan arasında imzalanan söz-
leşmeyle üyelerimizin ücret ve sosyal 
haklarında iyileştirmeler yapıldı. Toplu 
İş Sözleşmesinin Beypazarı Belediyemi-
ze, Sendikamıza ve işçi arkadaşlarımıza 
hayırlı olmasını dilerim diyen Ankara 5 
No’lu Şube Başkan Yardımcımız Murat 
Demirtaş Murat Demirtaş, “ Ülkemizin 
dört bir yanında olduğu gibi Beypaza-
rı’nda da emekçilerin huzur ve refahını 
korumak için yoğun mesailer harcadık. 
Bugün geldiğimiz noktada emekçilerin 
hak ve hukukunu korumanın sevinci 
içerisindeyiz” dedi.

Sendikamız ile Buldan Belediyesi Bul-
daş A.Ş. arasında toplu iş sözleşmesi 
imzalandı. Sözleşme, Denizli Şube 
Başkanımız Sezai Söylemez ile Buldan 
Belediye Başkanı Mustafa Şevik ara-
sında imzalandı.
Denizli Şube Başkanımız Sezai Söyle-
mez, imzalanan toplu iş sözleşmesinin 
üyelerimize ve ailelerine hayırlı olması 
dileğinde bulunurken, Buldan Beledi-
ye Başkanı Mustafa Şevik’e de teşek-
kür etti.

Sendikamız ile Balpınar Belediyesi ara-
sında bir süredir devam eden sözleş-

me görüşmeleri olumlu sonuçlanarak 
bir yıllık imzalandı. Toplu iş sözleşmesi 

Batman İl Başkanımız Bünyamin Söğüt 
ile Balpınar Belediye Başkanı Hüseyin 
Geylani arasında imzalanırken, üyele-
rimizin ücretlerine %50 zam yapıldı.
Sözleşme sürecinde iyi niyetli yak-
laşımların ötürü Balpınar Belediye 
Başkanı’na teşekkür eden Batman İl 
Başkanımız Bünyamin Söğüt, “Yaklaşık 
bir aydır devam eden görüşmelerimiz 
neticesinde masadan mutlu bir şekil-
de ayrılıyoruz. Üyelerimizi enflasyona 
karşı ezdirmediğimiz için mutluyuz, 
gururluyuz. Emeği geçen herkese şük-
ranlarımı sunuyorum, hayırlı olsun” 
dedi.
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TOPLU İŞ SÖZLEŞMELERİ

ADANA/KARATAŞ BELEDİYESİ PERSONEL LTD. ŞTİ. 

MUŞ/SUNGU BELEDİYESİ

KAYSERİ/YAHYALI BELEDİYESİ İMAR A.Ş. EK PROTOKOL

Sendikamız ile Karataş Belediyesi Perso-
nel Ltd. Şti arasında bir yıl geçerli top-

lu iş sözleşmesi imzalandı. 80 üyemizi 
kapsayan sözleşme, Adana Şube Baş-

kanımız Abdurrahman Yücel ile Karataş 
Belediye Başkanı Necip Topuz arasında 
imzalanırken, Karataş Belediyesi şirke-
tinde en düşük ücret 5 bin 200 TL oldu. 
İmzalanan sözleşmeyle elde edilen ka-
zanımların üyelerimize ve ailelerine 
hayırlı olması temennisinde bulunan 
Adana Şube Başkanımız Abdurrahman 
Yücel, “Emeğin karşılığını adalete uygun 
bir şekilde vermek, dünya üzerindeki en 
erdemli hareketlerden biridir. Beledi-
yemizle imzaladığımız sözleşme bunun 
bir örneğidir. Belediye Başkanımıza ve 
ekibine teşekkür ediyor, çalışmalarında 
başarılar diliyoruz” dedi.

Sendikamız ile Sungu Belediyesi ara-
sında toplu iş sözleşmesi imzalandı.
Sözleşme, Muş Şube Başkanımız Yaşar 
Kalır ile Sungu Belediye Başkanı Meh-
met Salih Gürtürk arasında imzalandı.
İmzalanan toplu iş sözleşmesiyle üye-
lerimizin ücret ve sosyal yardımlarına 
%50 zam yapıldı.
Muş Şube Başkanımız Yaşar Kalır, söz-
leşmenin tüm üyelere hayırlı olmasını 
diledi.

Sendikamız ile Yahyalı Belediyesi şirketi 
İmar A.Ş. arasında ek protokol yapıldı. Ek 
protokol Kayseri Şube Başkanımız Serhat 
Çelik ile Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öz-
türk arasında imzalandı. Yapılan protokolle 
üyelerimizin ücretlerine %35 oranında zam 
yapıldı.
Toplu iş sözleşmemiz yürürlükteydi ama 
ekonomik şartların değişmesi nedeni ile 
Esat Başkanımızdan iyileştirme talebinde 
bulunduk diyen Kayseri Şube Başkanımız 
Serhat Çelik, “Cumhurbaşkanımızın kamu-
da çalışan memur ve işçilere yaptığı yüzde 
2,5’luk iyileştirmeyi ilave ederek üyelerimiz 
maaşlarında yüzde 35’e yakın bir iyileştir-
me yaptık” şeklinde konuştu.
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TOPLU İŞ SÖZLEŞMELERİ

BURDUR/SÖĞÜT BELEDİYESİ

DENİZLİ/SARAYKÖY BELEDİYESİ

KAYSERİ/GÜLŞEHİR BELEDİYESİ

Sendikamız ile Söğüt Belediyesi ara-
sında toplu iş sözleşmesi imzalandı.
Sözleşme, Denizli Şube Başkan Yar-
dımcımız Muhammet Ali Oğuz ile Sö-
ğüt Belediye Başkanı Ayhan Yurdasi-
per arasında, üç yıllık olarak imzalandı.
Denizli Şube Başkan Yardımcımız Mu-
hammet Ali Oğuz, Söğüt Belediye Baş-
kanı Ayhan Yurdasiper’e toplu iş söz-
leşmesine katkıları nedeniyle teşekkür 
etti.

Sendikamız ile Sarayköy Belediyesi 
arasında toplu iş sözleşmesi imza-
landı. Üç yıllık olarak yapılan toplu iş 
sözleşmesi, Denizli Şube Başkanı’mız 
Sezai Söylemez ile Sarayköy Belediye 
Başkanı Ahmet Necati Özbaş arasında 
imzalandı.
Taraflar, gerçekleştirilen sözleşmenin 
tüm üyelere hayırlı olması temenni-
sinde bulundu.

Sendikamız ile Gülşehir Belediyesi 
arasında toplu iş sözleşmesi imza tö-
reni gerçekleştirildi. Sözleşme, Kayseri 
Şube Başkanımız Serhat Çelik ile Gül-
şehir Belediye Başkanı Av. Fatih Çiftçi 
arasında imzalandı.
Kayseri Şube Başkanımız Serhat Çelik; 
“Sözleşmemizde emeği geçen başta 
Gülşehir Belediye Başkanımız Av. Fatih 
Çiftçi’ye ve belediye yetkililerine te-
şekkür ederiz. Toplu iş sözleşmemizin 
sendikamıza, belediyemize ve üyele-
rimize hayırlı olmasını diliyoruz” diye 
konuştu.
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TOPLU İŞ SÖZLEŞMELERİ

MUŞ/KARAAĞAÇLI BELEDİYESİ

KAYSERİ/TOMARZA BELEDİYESİ

ESKİŞEHİR/SARICAKAYA BELEDİYESİ 

Sendikamız ile Karaağaçlı Belediyesi 
arasında üç yıllık toplu iş sözleşmesi 

imzalandı. Sözleşme Muş Şube Baş-
kanımız Yaşar Kalır ile Karaağaçlı Bele-

diye Başkanı Suphi Özbayam arasında 
imzalandı.
Yapılan sözleşme gereğince üyelerimi-
zin ücretlerine birinci yıl %30, ikinci yıl 
%20 artı enflasyon, üçüncü yıl ise %20 
artı enflasyon oranında zam yapılacak.
Sözleşmenin hayırlı olması dileğinde 
bulunan Muş Şube Başkanımız Yaşar 
Kalır, “Yapılan artışlardan ve iyi niyet-
lerinden dolayı Belediye Başkanımıza 
teşekkür ediyoruz” dedi.

Sendikamız ile Tomarza Belediyesi 
arasında bir süredir devam eden toplu 

iş sözleşme görüşmeleri mutabakata 
varılarak imzalandı.

Otuz aylık süreyi kapsayan toplu iş 
sözleşmesi Kayseri Şube Başkanımız 
Serhat Çelik ve Tomarza Belediye Baş-
kanı Davut Şahin arasında imzalanır-
ken, üyelerimizin ücretlerine birinci yıl 
ilk altı ay %35, ikinci altı ay ve sonraki 
yıl için devlet memurlarına gelen zam 
oranlarında zamlar yapılması konu-
sunda anlaşmaya varıldı.
Kayseri Şube Başkanımız Serhat Çelik, 
imzalanan sözleşmenin hayırlı olması 
dileğinde bulundu.

Sendikamız ile Sarıcakaya Belediyesi 
arasında toplu iş sözleşmesi bağıtlan-
dı. Sözleşme Kütahya Şube Başkanımız 
Sabahattin Ödemiş ile Sarıcakaya Be-
lediye Başkanı Hüseyin Çam arasında 
imzalandı.
İmzalanan sözleşmeyle üyelerimizin 
ücretlerinde ve sosyal haklarında iyi-
leştirmeler yapılırken, Kütahya Şube 
Başkanımız Sabahattin Ödemiş “Söz-
leşmenin masada bitmesinden dolayı 
mutluyuz. İmzaladığımız sözleşmemiz 
üyelerimiz ve aileleri için hayırlı olsun” 
şeklinde konuştu.
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TOPLU İŞ SÖZLEŞMELERİ

KÜTAHYA/ASLANAPA BELEDİYESİ 

KÜTAHYA/ŞAPHANE BELEDİYESİ

BİLECİK/DODURGA BELEDİYESİ

Sendikamız ile Aslanapa Belediyesi arasında yürütü-
len sözleşme görüşmeleri olumlu sonuçlanarak imza-
landı. Sözleşme, Kütahya Şube Başkanımız Sabahattin 
Ödemiş ile Aslanapa Belediye Başkanı Gökhan Gürel 
arasında imzalanırken, üyelerimizin ücretlerinde ve 
sosyal haklarında önemli oranlarda iyileştirme yapıldı.
İmzalanan sözleşmeyle ilgili değerlendirmelerde bu-
lunan Kütahya Şube Başkanımız Sabahattin Ödemiş, 
“Kütahya sınırları içerisinde ve dışında üyelerimizin 
mağdur olmaması için çalışmalarımızı yoğunlaştırdık. 
Sorumluluk bilinciyle hareket ediyoruz. HİZMET-İŞ 
olarak sadece işimizi yapıyoruz, üyelerimizin emek-
lerinin karşılığı verilsin diye çaba sarf ediyoruz” dedi.

Sendikamız ile Şaphane Belediyesi 
arasında devam eden sözleşme gö-

rüşmeleri olumlu sonuçlanarak imza 
altına alındı.

Sözleşme Kütahya Şube Başkanımız 
Sabahattin Ödemiş ile Şaphane Bele-
diye Başkanı Sabahattin Ödemiş ara-
sında imzalandı.
Üyelerimizi mağdur etmeyen Şaphane 
Belediye başkanı ve ekibine teşekkür 
eden Kütahya Şube Başkanımız Saba-
hattin Ödemiş, “Pandeminin getirdiği 
zorluklarla mücadele ediyoruz. Bir an 
evvel unutmak istediğimiz bugünler-
den emekçilerin alın teri, devletimizin 
gücüyle alnımızın akıyla çıkacağız. Söz-
leşmemiz üyelerimize ve belediyemi-
ze hayırlı olsun” dedi.

Sendikamız ile Dodurga Belediyesi arasında üyeleri-
mizin ücret ve sosyal haklarını iyileştiren toplu iş söz-
leşmesi imzalandı. Sözleşme, Kütahya Şube Başkanı-
mız Sabahattin Ödemiş ile Dodurga Belediye Başkanı 
Selim Tuna arasında imzalandı. Karşılıklı diyalog ile 
imzalanan sözleşmenin değerli bir sözleşme olduğu-
nu ifade eden Kütahya Şube Başkanımız Sabahattin 
Ödemiş, “Belediyemizin imkanları dahilinde iyi bir 
sözleşme yaptık. Biz hem işçimizden yanayız hem de 
üyelerimizden. Sözleşmemizin hayırlar getirmesini 
temenni ediyorum” dedi.
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TOPLU İŞ SÖZLEŞMELERİ

MUŞ/VARTO BELEDİYESİ PERSONEL ŞİRKETİ

ERZİNCAN/OTLUKBELİ BELEDİYESİ

ERZİNCAN/TERCAN BELEDİYESİ

Sendikamız ile Varto Belediyesi şirketi 
arasında devam eden sözleşme görüş-
meleri anlaşmayla sonuçlanarak iki yıl-

lık imzalandı. Sözleşme Muş Şube Baş-
kanımız Yaşar Kalır ile Varto Kaymaka-
mı ve Belediye Başkan Vekili Mehmet 

Güder arasında imzalandı. İmzalanan 
sözleşmeyle birlikte üyelerimizin üc-
retlerine birinci yıl %60, ikinci yıl ise 
%20 artı enflasyon farkı oranlarında 
zam yapıldı. Sosyal Yardımlarda da bi-
rinci yıl %100, ikinci yıl ise %20 artış 
sağlandı.
‘İşçi kardeşlerimizin de hakkını koru-
mak için gerekli çalışmalarımızı yapı-
yoruz’ diyen Muş Şube Başkanımız 
Yaşar Kalır, “Bir süredir yaptığımız 
görüşmeler neticesinde güzel sonu-
ca vardık. İşçi kardeşlerimizin günlük 
yevmiyelerinin yanı sıra çalışma ko-
şullarını da iyileştirdik. Sendika olarak 
her zaman üyelerimizin yanında oldu-
ğumuzu belirtmek isterim” dedi.

Sendikamız ile Otlukbeli Belediyesi 
arasında toplu iş sözleşmesi imza töre-
ni gerçekleştirildi. Sözleşme, Erzincan 
Şube Başkanımız Harun Mutlu ile Ot-
lukbeli Belediye Başkanı Yusuf Tektaş 
arasında imzalandı. Sözleşmeyle ilgili 
değerlendirmelerde bulunan Erzincan 
Şube Başkanımız Harun Mutlu, “Söz-
leşmemizde emeği geçen başta Otluk-
beli Belediye Başkanımız Yusuf Tektaş’a 
ve belediye yetkililerine teşekkür ede-
riz. Toplu iş sözleşmemizin sendikamı-
za, belediyemize ve üyelerimize hayırlı 
olmasını diliyoruz” diye konuştu.

Sendikamız ile Tercan Belediyesi arasında toplu 
iş sözleşmesi imzalandı.
Toplu iş sözleşmesi Erzincan Şube Başkanımız 
Harun Mutlu ile Tercan Belediye Başkanı Lok-
man Gültekin arasında imzalanırken, üyelerimi-
zin ücretlerine %30 zam yapıldı.
Törende konuşan Erzincan Şube Başkanımız Ha-
run Mutlu, “Belediye Başkanı Lokman Gültekin 
ile yapmış olduğumuz görüşmeler olumlu so-
nuçlanarak sözleşmeleri imzaladık. Bundan do-
layı başkana teşekkür ederim” dedi.
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TOPLU İŞ SÖZLEŞMELERİ

ERZURUM/ÇAT BELEDİYESİ

ERZURUM/PALANDÖKEN BELEDİYESİ

İSTANBUL/BAHÇELİEVLER BELEDİYESİ EK PROTOKOL

Sendikamız ile Çat Belediyesi arasında bir süre-
dir devam eden toplu iş sözleşmesi görüşmeleri 
uzlaşmayla sonuçlanarak imzalandı. Sözleşme 
Erzurum Şube Başkanımız Şahin Girmenç ile Çat 
Belediye Başkanı Melik Yaşar arasında bağıtlandı. 
Alın terinin kutsal olduğunu bilen ve değer veren 
Çat Belediye Başkanı Melik Yaşar’a teşekkür eden 
Erzurum Şube Başkanımız Şahin Girmenç, “Zor 
ama uğruna emek verdiğine değer bir coğrafyada 
yaşıyoruz. Emekçiler olarak böylesi güzel toprak-
larda görev yapmak da meşakkatli ama onur veri-
ci. HİZMET-İŞ olarak her faaliyetimizde bu bilinçle 
hareket ederek emekçilerin hakkını savunuyoruz. 
Sözleşmemiz hayırlı olsun, emeği geçenlere şük-
ranlarımı sunuyorum” dedi.

Sendikamız ile Palandöken Belediyesi 
arasında devam eden sözleşme görüş-

meleri mutabakatla sonuçlandı. Toplu 
iş sözleşmesi Erzurum Şube Başka-

nımız Şahin Girmenç ile Palandöken 
Belediye Başkanı Muhammet Sunar 
arasında imzalandı.
Sözleşmenin emekçilere hayırlı olma-
sı dileğinde bulunan Erzurum Şube 
Başkanımız Şahin Girmenç, “Palandö-
ken Türkiye’nin vitrin ilçelerinden biri. 
Böylesi bir ilçede görev yapan üyeleri-
mizin aldıkları her kuruş haklarıdır. Al-
lah emekçilerimizden, onların emek-
lerini görüp haklarını veren Belediye 
Başkanımız Muhammet Sunar’dan 
razı olsun” şeklinde konuştu.

Sendikamız ile Bahçelievler Belediyesi 
şirketi Personel A.Ş. arasında üyeleri-

mizin ücretlerini iyileştirmeye yönelik 
ek zam protokolü imzalandı.

Ek Protokol İstanbul 4 No’lu Şube Baş-
kanımız Yücel Fırat ve Bahçelievler 
Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır 
arasında imzalandı.
İmzaların üyelerimize hayırlı olmasını 
temenni eden İstanbul 4 No’lu Şube 
Başkanımız Yücel Fırat, “Üyelerimiz 
için yaptığımız sözleşmelerle, emek-
çilerin yaşam standartlarını daha iyiye 
götürüyoruz. Protokolümüzün masa-
da tamamlanmasından memnunuz. 
Kazanımların işçi kardeşlerimize hayır-
lı uğurlu olmasını temenni ediyorum” 
dedi.



195

TOPLU İŞ SÖZLEŞMELERİ

ERZİNCAN/KARGIN BELEDİYESİ

YOZGAT/ÇANDIR BELEDİYESİ

ERZİNCAN/REFAHİYE BELEDİYESİ PERSONEL LTD. ŞTİ.

Sendikamız ile Kargın Belediyesi arasında bir süredir de-
vam eden toplu iş sözleşmesi görüşmeleri olumlu so-
nuçlanarak imza altına alındı.
Toplu iş sözleşmesi, Erzincan Şube Başkanımız Harun 
Mutlu ile Kargın Belediye Başkanı Zafer Kaya tarafından 
imzalandı. Bir  yıl geçerli olacak toplu iş sözleşmesi kap-
samında üyelerimizin ücretlerine  %30 oranında zam 
yapıldı.
İmzaların üyelerimize hayırlı olması dileğinde bulunan 
Erzincan Şube Başkanımız Harun Mutlu, “Devam eden 
sözleşme süreci döneminde üyelerimizin ihtiyaçlarını 
ve taleplerini dile getirdik. Belediyemizin imkanlarını da 
göz önünde bulundurarak iyi bir sözleşmeye imza attık. 
Emekçilere hayırlı olsun” dedi.

Sendikamız ile Çandır Belediyesi ara-
sında iki yıllık toplu iş sözleşmesi im-

zalandı. Sözleşme, Yozgat Şube Baş-
kanımız Ferman Zararsız ile Çandır 

Belediye Başkanı Mustafa Ertan Örgün 
arasında imzalanırken, üyelerimizin 
ücretlerinde birinci yıl ilk altı ay %90, 
ikinci altı ay ve ikinci yıl ise memur ma-
aşına gelen zam oranı artı enflasyon 
farkı oranlarında artış yapılacak.
Tarihi bir sözleşmeye imza attıklarını 
belirten Yozgat Şube Başkanımız Fer-
man Zararsız, “İşçinin emekçinin alın 
teri üzerinde pazarlık yapmayan, Çan-
dır Belediye Başkanımız’a ve toplu iş 
sözleşmesinin imzalanmasında emeği 
geçenlere şahsım, yönetim kurulu-
muz, emekçi kardeşlerimiz adına te-
şekkür ederim” dedi.

Sendikamız ile Refahiye Belediyesi Personel Ltd. Şti. 
arasında devam eden toplu iş sözleşmesi görüş-
meleri anlaşmayla sonuçlanarak iki yıllık imzalandı. 
Sözleşme, Erzincan Şube Başkanımız Harun Mutlu 
ile Refahiye Belediye Başkanı Çakmak Paçacı arasın-
da imzalandı. İmzalanan sözleşmeyle üyelerimizin 
ücretlerine birinci yıl %33, ikinci yıl ise gerçekle-
şecek enflasyon artı %2 oranında zam yapılacak. 
Sözleşmeyle ayrıca üyelerimizin sosyal haklarına 
%100 zam yapılırken, ikramiyeleri de 82 yevmiyeye 
yükseltildi. 
Erzincan Şube Başkanımız Harun mutlu, “İmza-
lanan toplu iş sözleşmesi Sendikamıza, Refahiye 
Belediyesi’ne ve tüm emekçi kardeşlerimize hayırlı 
uğurlu olsun” dedi.
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TOPLU İŞ SÖZLEŞMELERİ

İZMİR/BAYINDIR BELEDİYESİ

KASTAMONU/İNEBOLU BELEDİYESİ EK PROTOKOL

KAHRAMANMARAŞ/PAZARCIK BELEDİYESİ

Sendikamız ile Bayındır Belediyesi arasında toplu iş 
sözleşmesi imzalandı.
Sözleşme, İzmir Şube Başkanımız Gültekin Şimşek 
ile Bayındır Belediye Başkanı Uğur Demirezen ara-
sında imzalanırken, üyelerimizin ücretlerine sosyal 
haklarla beraber ortalama %50 zam yapıldı. Sözleş-
menin imzalanmasında emeği olan Bayındır Beledi-
ye Başkanı Demirezen’e teşekkür eden İzmir Şube 
Başkanımız Gültekin Şimşek, “İzmir’de ki üye sayı-
mızı her geçen gün artıyoruz. HAK-İŞ değerlerinden 
gelen sendikacılık anlayışımızla beraber İzmir’de 
daha da büyüyeceğiz. İzmirli emekçilerin haklarını 
tam ve zamanında alması için sorumluluk almaktan 
çekinmeyeceğiz. Sözleşmemiz emekçi kardeşlerime 
hayırlı olsun” dedi.

Sendikamız ile İnebolu Belediyesi arasında ek 
protokol görüşmeleri olumlu sonuçlanarak 
imzalandı. Ek protokol, Kastamonu İl Başkanı-
mız Mustafa Çağlı ile İnebolu Belediye Başkanı 
Mustafa Hüner Özay arasında imzalandı.
Üyelerimizi mağdur etmediklerini belirten 
Kastamonu İl Başkanımız Mustafa Çağlı, “İne-
bolu Belediyesi ile çetin geçen görüşmeleri-
miz sonrası ek protokolümüzü masa başında 
tamamladık. Emeği geçenlerden Allah razı ol-
sun. HAK-İŞ VE HİZMET-İŞ olarak sendikacılığa 
farklı bir bakış ve huzur getirmenin gayretin-
deyiz.  İmzaladığımız sözleşmeler bunun bir 
kanıtıdır” şeklide konuştu.

Sendikamız ile Pazarcık  Belediyesi arasın-
da devam eden toplu iş sözleşmesi müza-
kere görüşmeleri anlaşma ile sonuçlandı.
Sözleşme Kahramanmaraş Şube Başkanı-
mız Mehmet Akif Dağ ile Pazarcık Bele-
diye Başkanı İbrahim Yılmazcan arasında 
imzalandı.
Her zaman emek ve alın terine sahip çı-
kan ve işçisinin yanında olan çok kıymetli 
Pazarcık Belediye Başkanımız İbrahim Yıl-
mazcan’a Sendikamız ve işçi arkadaşla-
rımız adına çok teşekkür ediyoruz diyen 
Kahramanmaraş Şube Başkanımız Meh-
met Akif Dağ, sözleşmenin üyelerimiz için 
hayırlı olması dileğinde bulundu.
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TOPLU İŞ SÖZLEŞMELERİ

KIRIKKALE BELEDİYESİ VE ŞİRKETİ YEŞİL VADİ SU BİRLİĞİ

KAHRAMANMARAŞ/ANDIRIN BELEDİYESİ

BOLU/YENİÇAĞA BELEDİYESİ

Kırıkkale Belediyesi ve Kırıkkale Beledi-
ye şirketi Yeşil Vadi Su Birliği Başkanlı-
ğı ile Sendikamız arasında bir süredir 
devam eden toplu iş sözleşmesi gö-

rüşmeleri olumlu sonuçlanarak imza-
landı.
Toplu iş sözleşmeleri, Kırıkkale Şube 
Başkanımız Fatih Doğan ile Kırıkkale 

Belediye Başkanı Mehmet Saygılı ara-
sında imzalandı.
Bir  yıl geçerli olacak toplu iş sözleş-
mesi kapsamında üyelerimizin ücret-
lerine  %52 oranında zam yapıldı.
Sözleşme süreci döneminde üyeleri-
mizin ihtiyaçlarını ve taleplerini dile 
getirdik diyen Kırıkkale Şube Başka-
nımız Fatih Doğan, “Belediyelerimiz 
salgından olumsuz etkilendi. Ama her 
şeye rağmen üyelerimizin ücret ve 
sosyal haklarını iyileştirmek için Be-
lediye Başkanımız Saygılı ile karşılıklı 
hoşgörü içerisinde istişarelerde bulu-
narak, üyelerimizi mutlu edecek söz-
leşmelere imza attık. Hayırlı ve uğurlu 
olsun” dedi.

Sendikamız ile Andırın Belediyesi arasında sözleş-
me imzalandı.
Toplu iş sözleşmesi Kahramanmaraş Şube Başkanı-
mız Mehmet Akif Dağ ile Andırın Belediye Başkanı 
Ahmet Doğan arasında imzalanırken, üyelerimizin 
ücret ve sosyal haklarında iyileştirmelere gidildi.
Belediye Başkanı Doğan’a teşekkür ederek sözle-
rine başlayan Kahramanmaraş Şube Başkanımız 
Mehmet Akif Dağ, “ Üyelerimize yeni kazanımlar 
sağlayan başarılı sözleşmeler imzalıyoruz. Emeğin 
ve emekçinin kalesi HİZMET-İŞ olarak, gelecek dö-
nemde imzalayacağız sözleşmelerle bugün aldıkla-
rımızın üzerine koyarak adım adım, emekçileri için 
en iyisine ulaşacağız” dedi.

Sendikamız ile Bolu/Yeniçağa Belediye-
si arasında toplu iş sözleşmesi imzalan-
dı. Sözleşme, Ankara 5 No’lu Şube Baş-
kanımız Sinan Yılmaz ile Yeniçağa Be-
lediye Başkanı Recayi Çağlar arasında 
imzalandı. Ankara 5 No’lu Şube Başka-
nımız Sinan Yılmaz; “Toplu iş sözleşme-
sinin imzalanmasında başta Belediye 
Başkanımız Recayi Çağlar olmak üzere 
emeği geçen herkese teşekkür ederiz. 
Toplu iş sözleşmesinin Yeniçağa Beledi-
yemize, Sendikamıza ve işçi arkadaşla-
rımıza hayırlı olmasını dileriz” dedi.
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TOPLU İŞ SÖZLEŞMELERİ

ADANA/KOZAN BELEDİYESİ

KÜTAHYA/SİMAV BELEDİYESİ 

ANKARA/AYAŞ BELEDİYESİ

Sendikamız ile Kozan Belediyesi İmar Şirketiy-
le arasında devam eden sözleşme görüşmele-
ri anlaşmayla sonuçlanarak imzalandı.
Toplu İş Sözleşmesi, Adana Şube Başkanımız 
Abdurrahman Yücel, Kozan Belediye Başkanı 
Kazım Özgan ve Sendikamız üyesi emekçilerin 
katıldığı bir törenle imzalandı. Üyelerimizin 
ücret ve sosyal haklarının günümüz geçim 
şartlarına uygun bir şekilde iyileştirildiğini be-
lirten Adana Şube Başkanımız Abdurrahman 
Yücel, “Kozan’da emekçilerin ve hakların ko-
runduğu bir dönemi yaşıyoruz. Belediye Baş-
kanımıza bu anlayışından ötürü teşekkür edi-
yoruz. Belediyemizin imkanlarını da gözeterek 
iyi bir sözleşmeye imza attık, üyelerimize ha-
yırlı olsun” dedi.

Sendikamız ile Simav Belediyesi ara-
sında toplu iş sözleşmesi imzalandı.
Sözleşme, Kütahya Şube Başkanımız 
Sabahattin Ödemiş ile Simav Belediye 
Başkanı Adil Biçer arasında imzalandı.
Kütahya Şube Başkanımız Sabahattin 
Ödemiş, sözleşmenin tüm taraflara 
hayırlı olmasını diledi.

Sendikamız ile Ayaş Belediyesi arasın-
da toplu iş sözleşmesi imzalandı.

İmzalar, Ankara 5 No’lu Şube Başka-
nımız Sinan Yılmaz ile Ayaş Belediye 

Başkanı Burhan Demirbaş tarafından 
atıldı.
Toplu iş sözleşmesi imza töreninde 
konuşan Ankara 5 No’lu Şube Başka-
nımız Sinan Yıldız; “Toplu iş sözleşme-
sinin imzalanmasında emeği geçen 
başta Belediye Başkanımız Sayın Bur-
han Demirbaş olmak üzere İşyeri Sen-
dika Temsilcimiz Muharrem Yıldız’a ve 
emeği geçen herkese teşekkür ederiz. 
Toplu iş sözleşmesinin Ayaş Beledi-
yemize, sendikamıza ve işçi arkadaş-
larımıza hayırlı olmasını dileriz” diye 
konuştu.
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TOPLU İŞ SÖZLEŞMELERİ

BURSA/OSMANGAZİ BELEDİYESİ PERSONEL A.Ş. EK PROTOKOL

BURSA/İZNİK BELEDİYESİ VE ŞİRKETİ EK PROTOKOL

YALOVA/TAVŞANLI BELEDİYESİ VE ŞİRKETİ PERSONEL A.Ş. 

Sendikamız ile Osmangazi Belediyesi 
şirketi Personel A.Ş. arasında ek proto-

kol imzalandı. Ek protokol Bursa Şube 
Başkanımız Mustafa Yavuz ile Osman-

gazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar 
arasında imzalandı.
Osmangazi Belediye Başkanı Dün-
dar’ın imzaladığı ek zam protokolle bir 
kez daha emekçilerin yanında olduğu-
nu gösterdiğini belirten Bursa Şube 
Başkanımız Mustafa Yavuz, “Benim 
çalışanım huzurlu ve mutlu olursa Os-
mangazi huzurlu ve mutlu olur, benim 
çalışanımın yüzü gülerse Osmangazi 
güler’ diyen belediye başkanımıza 
şahsım, sendikam ve tüm çalışan ar-
kadaşlarım adına teşekkür ediyorum” 
dedi.

İznik Belediyesi ve şirketi ile Sendika-
mız arasında ek protokol imzalandı.

Üyelerimizin yüzünü güldüren ek pro-
tokol, Bursa Şube Başkanımız Mustafa 

Yavuz ve İznik Belediye Başkanı Kağan 
Mehmet Usta arasında imzalandı.
İznik’in önemli bir merkez olduğu-
nu söyleyen Bursa Şube Başkanımız 
Mustafa Yavuz, “Gerek tarihsel önemi, 
gerekse bugünkü gelişmişlik düzeyiyle 
Türkiye’nin marka ilçelerinden olan İz-
nik’te, emekçiler için güzel bir günde-
yiz. Protokollerimizi karşılıklı hoşgörü 
içinde tamamladık. Bereketli olsun” 
dedi.

Sendikamız ile Tavşanlı Belediyesi ve şirketi 
Personel A.Ş. arasında ek protokol imzalandı. 
Emekçilerin ücret ve sosyal haklarını iyileşti-
ren imzalar, Bursa Şube Başkanımız Mustafa 
Yavuz ile Tavşanlı Belediye Başkanı Mücahit 
Kaçar tarafından atıldı.
Ek protokol hakkında değerlendirmelerde bu-
lunan Bursa Şube Başkanımız Mustafa Yavuz 
“Görüşmelerimiz çetin geçti ancak sonunda 
üyelerimizi memnun edecek bir aşamada an-
laştık. Hayırlı uğurlu olsun” dedi.
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TOPLU İŞ SÖZLEŞMELERİ

BURSA/YILDIRIM BELEDİYESİ VE ŞİRKETİ YEŞİL YILDIRIM A.Ş. EK PROTOKOL

BURSA/KESTEL BELEDİYESİ VE ŞİRKETİ KESBELTAŞ EK PROTOKOL

BURSA/ORHANGAZİ BELEDİYESİ ŞİRKETİ OBEFAŞ EK PROTOKOL

Sendikamız ile Yıldırım Belediyesi 
şirketi Yeşil Yıldırım A.Ş. arasında ek 

protokol bağıtlandı. Ek Protokol Bur-
sa Şube Başkanımız Mustafa Yavuz ile 

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz 
arasında imzalandı.
İmzaların üyelerimize hayırlı olması 
dileğinde bulunan Bursa Şube Başka-
nımız Mustafa Yavuz, “Ekonomide son 
günlerde zor zamanlardan geçiyoruz. 
Bu günlerden birlik ve beraberliğimiz 
sayesinde kurtulacağız. Yıldırım Be-
lediyesi emekçilerinin bu ekonomik 
dalgalanmadan etkilenmemesi için 
güzel bir protokole imza attık. Bele-
diye Başkanımıza ve ekibine teşekkür 
ediyoruz” diye konuştu.

Kestel Belediyesi ve şirketi Kesbeltaş 
A.Ş. ile ek protokoller imzalandı.

Üyelerimizin sevinçle karşıladığı ek 
protokoller, Bursa Şube Başkanımız 

Mustafa Yavuz ile Kestel Belediye Baş-
kanı Önder Tanır arasında imzalandı.
Ek protokollerin imzalanmasında 
emeği geçenlere teşekkür eden Bursa 
Şube Başkanımız Mustafa Yavuz, “Hoş-
görü ve işbirliği içerisinde emekçilerin 
içine sinen bir anlaşmaya imza attık. 
İmzaladığımız her sözleşmede belirt-
tiğimiz gibi sadece emekçilerin değil 
işverenlerimizin de yanlarında olmaya 
devam edeceğiz. Protokolümüz hayırlı 
olsun” dedi.

Orhangazi Belediyesi Şirketi Obefaş ile Sendikamız 
arasında anlaşmaya varıldı. Üyelerimizin ücretlerinde 
iyileştirmeler yapılan ek protokol, Bursa Şube Başka-
nımız Mustafa Yavuz ile Orhangazi Belediye Başkanı 
Bekir Aydın tarafından imzalandı.
Emekçilerin alın terinin karşılığını veren Orhangazi Be-
lediye Başkanına teşekkür eden Bursa Şube Başkanı-
mız Mustafa Yavuz, “Radikalleşmeden hak arama, hak 
ararken işvereni işçilere düşman etmeme sendikacı-
lıkta sanattır.  Biz bunun için çabalıyoruz. Yıkmadan, 
dökmeden ama yılmadan mücadele ediyoruz. HAK-İŞ 
ve HİZMET-İŞ bayrağını Allah’ın izni, emekçilerin des-
teğiyle daha yükseklere çekeceğiz inşallah” dedi.
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TOPLU İŞ SÖZLEŞMELERİ

BURSA/KARACABEY BELEDİYESİ VE ŞİRKETİ BELKAR A.Ş. EK PROTOKOL

GÜMÜŞHANE/KELKİT BELEDİYESİ

MANİSA/AHMETLİ BELEDİYESİ AHBEL A.Ş EK PROTOKOL 

Sendikamız ile Karacabey Belediyesi 
ve şirketi Belkar A.Ş. arasında devam 

eden ek protokol görüşmeleri anlaş-
mayla sonuçlanarak imzalandı.

Ek protokol, Bursa Şube Başkanımız 
Mustafa Yavuz ile Karacabey Belediye 
Başkanı Ali Özkan arasında imzalandı.
Törende konuşan Bursa Şube Başka-
nımız Mustafa Yavuz, “Son dönemde 
artan enflasyon oranları nedeniyle ne 
yazık ki maaşlarımız eridi. Bu duruma 
sessiz kalmayarak, emek ve alın terine 
sahip çıkan; “Ben çalışanlarımın sıkın-
tısına duyarsız kalamam” diyerek biz-
lere bu sevinci yaşatan Karacabey Be-
lediye Başkanımız Ali Özkan’a teşekkür 
ediyoruz” şeklinde konuştu.

Sendikamız ile Kelkit Belediyesi ara-
sında bir süredir devam eden toplu 

iş sözleşmesi görüşmeleri olumlu so-
nuçlanarak imza altına alındı.

Toplu iş sözleşmesi, Erzincan Şube 
Başkanımız Harun Mutlu ile Kelkit 
Belediye Başkanı Aziz Nas arasında 
imzalandı. 2 yıl geçerli olacak toplu iş 
sözleşmesi kapsamında üyelerimizin 
taban ücretlerine ve sosyal haklarına; 
birinci yıl %40, ikinci yıl ise gerçekleşe-
cek enflasyon oranı artı %2 oranında 
zam yapılması konusunda anlaşmaya 
varıldı.
Toplu iş sözleşmesi töreninde konuşan 
Erzincan Şube Başkanımız Harun Mut-
lu, toplu iş sözleşmesinin imzalanma-
sında emeği geçen herkese teşekkür 
etti. 

Ahmetli Belediyesi şirketi AHBEL A.Ş. 
ile Sendikamız arasında ek protokol 

imzalandı. Ek Protokol Manisa Şube 
Başkanımız Okan Polat ile Ahmetli Be-

lediye Başkanı Ahmet Alhan tarafın-
dan imzalanırken, en düşük işçi ücreti 
5 bin 60 TL oldu.
İmza sonrası konuşan Manisa Şube 
Başkanımız Okan Polat, “İmzalamış 
olduğumuz ek protokol, emekçi arka-
daşlarımıza hayırlı olsun. Yaptığımız 
görüşmeler neticesinde üyelerimizi 
enflasyona ezdirmedik. Bu süreçte 
verdikleri destekten dolayı Belediye 
Başkanımıza teşekkür ediyorum” dedi.
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TOPLU İŞ SÖZLEŞMELERİ

MANİSA/GÖRDES BELEDİYESİ

MANİSA/SOMA BELEDİYESİ SOMA BEL A.Ş. EK PROTOKOL

MANİSA/KIRKAĞAÇ BELEDİYESİ KİTAŞ A.Ş. EK PROTOKOL

Sendikamız ile Gördes Belediyesi ara-
sında toplu iş sözleşmesi imzalandı.

Sözleşme, Manisa Şube Başkanımız 
Okan Polat ile Gördes Belediye Baş-

kanı Muhammed Akyol arasında im-

zalandı.
Sözleşmenin masada bitirilmesinden 
duyduğu memnuniyeti dile getiren 
Manisa Şube Başkanımız Okan Polat, 
“ Sözleşmemizle birlikte üyelerimizin 
tüm hakları güvence altına alınmıştır.  
Aldığımız zamların üyelerimize hayırlı 
olmasını ve aileleriyle birlikte sağlıklı 
ve huzurlu günlerde kullanmalarını  
temenni ediyorum” dedi.

Sendikamız ile Soma Belediyesi Soma 
Bel. A.Ş. arasında bir süredir devam 

eden ek protokol görüşmeleri anlaş-
ma ile sonuçlandı.

İmzalar, Manisa Şube başkanımız 
Okan Polat ile Soma Belediye Başkanı 
Ali Tulup arasında imzalanırken, Soma 
Bel. A.Ş.’de en düşük işçi maaşı 5 bin 
432 TL oldu.
Soma Belediyesi emekçilerinin alınan 
zamları gayretleriyle hak ettiğini söy-
leyen Manisa Şube Başkanımız Okan 
Polat, “Emeğimizin karşılığını aldığımız 
bir ek protokol imzaladık, emeği ge-
çenlere teşekkür ediyoruz. Büyüyen 
Türkiye, büyüyen Soma’yla  birlikte 
emekçiler adına daha kazançlı sözleş-
melere imza atacağız. Üyelerimize ve 
ailelerine hayırlı olsun” dedi.

Kırkağaç Belediyesi şirketi Kitaş A.Ş. ile 
ek protokol görüşmeleri anlaşma ile 

sonuçlanarak imzalandı. Ek protokol, 
Manisa Şube Başkanımız Okan Polat 

ile Kırkağaç Belediye Başkanı  Yaşar İs-
mail Gedüz arasında imzalandı.
İmzalanan protokolle üyelerimizin 
enflasyondan etkilenmeyeceğini söy-
leyen Manisa Şube Başkanımız Okan 
Polat, “Mevcut yürürlükte bulunan 
toplu iş sözleşmemize ek olarak yapı-
lan protokolle, enflasyondaki dalga-
lanmanın önüne geçtik. Üyelerimize 
hayırlı uğurlu olsun. Değerli Belediye 
Başkanımız Yaşar İsmail Gedüz’e de 
desteklerinden dolayı teşekkür ediyo-
rum” dedi.
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TOPLU İŞ SÖZLEŞMELERİ

MANİSA/SARIGÖL BELEDİYESİ

SİİRT/ERUH BELEDİYESİ EK PROTOKOL

İSTANBUL/SULTANBEYLİ BELEDİYESİ 

Sendikamız ile Sarıgöl Belediyesi ara-
sında emekçilerin yüzünü güldüren 

toplu iş sözleşmesi imzalandı. Sözleş-
me, Manisa Şube Başkanımız Okan 

Polat ile Sarıgöl Belediye Başkanı Ne-
cati Selçuk arasında imzalandı.
Sözleşmenin işçiler lehine imzalan-
masından duydukları memnuniyeti 
dile getiren Manisa Şube Başkanımız 
Okan Polat, “ Sözleşmemizin masa-
da tamamlanması için iki taraf olarak 
özverili davrandık. Üyelerimizin hak 
ve hukukunu korumak için çalışırken, 
belediye başkanlarımızın da bizimle 
aynı amaçta birleşmesi güzel bir şey. 
Allah emeğin ve emekçinin yanında 
olan herkesin işini rast getirsin. Hayırlı 
olsun” dedi.

Sendikamız, Eruh Belediyesi ile toplu 
iş sözleşmesi, Eruh Belediyesi şirketi 

ile de ek protokol imzaladı. İmzalar Si-
irt İl Başkanımız Bahattin Olgaç, Eruh 

Belediye Başkanı Cevher Çiftçi ve Siirt 
İl Başkan Yardımcımız Mehmet Karsak 
tarafından atılırken, Eruh Belediye-
si’nde çalışan üyelerimizin ücretlerine 
%25 zam yapıldı. Eruh Belediyesi şir-
ketinde çalışan üyelerimiz için imza-
lanan ek protokolle de üyelerimizin 
yevmiyelerine seyyanen 15 TL zam ya-
pıldı. Eruh’ta çifte sevinç yaşadıklarını 
söyleyen Olgaç, “Emekçiler için mutlu 
ve kazançlı bir gündeyiz. Emeğin ve 
emekçinin kalesi HİZMET-İŞ olarak var 
olan iş barışını daha da geliştirecek bir 
sözleşme imzaladık. Emekleri geçen 
herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Sendikamız ile Sultanbeyli Belediyesi arasın-
da toplu iş sözleşmesi bağıtlandı. Sözleşme, 
İstanbul 5 No’lu Şube Başkanımız Mustafa Şiş-
man ile Sultanbeyli Belediye Başkanı Hüseyin 
Keskin arasında imzalandı.
Üyelerimize sözleşmenin hayırlı olması te-
mennisinde bulunan İstanbul 5 No’lu Şube 
Başkanımız Mustafa Şişman, “Bu süreçte 
emekçilerimizin alın terinin karşılığı olan üc-
ret artışları için gayret eden ve emeği geçen 
herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum. ‘İmza-
mız İşçinin Kararıdır’ ilkesiyle imzalanan toplu 
iş sözleşmemizin Sendikamıza, üyelerimize ve 
belediyemize hayırlı olmasını diliyorum” dedi.
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TOPLU İŞ SÖZLEŞMELERİ

KIRIKKALE/SULAKYURT BELEDİYESİ

YOZGAT/ÇEKEREK BELEDİYESİ

ESKİŞEHİR/İNÖNÜ BELEDİYESİ VE ŞİRKETİ PERSONEL LTD. ŞTİ. 

Sendikamız ile Sulakyurt Belediyesi 
arasında toplu iş sözleşmesi imzalan-

dı. Bir yıllık sözleşme, Kırıkkale Şube 
Başkanımız Fatih Doğan ve Sulakyurt 

Belediye Başkanı İsmail Bildik arasında 
imzalandı.
İmzalanan sözleşmeyle birlikte üyele-
rimizin ücret ve sosyal haklarına %62 
oranında zam yapıldı.
Törende konuşan Kırıkkale Şube Baş-
kanımız Fatih Doğan; “Emekçinin yü-
zünü güldüren herkesin Allah yolunu 
ve bahtını açık eylesin. Bugün mutlu-
yuz, gururluyuz, minnettarız. Üyeleri-
mizi enflasyona ezdirmeyen Sulakyurt 
Belediye Başkanımıza ve ekibine te-
şekkür ediyoruz. Emekçi kardeşlerimi-
ze bereketli olsun” dedi.

Sendikamız ile Çekerek Belediyesi ara-
sında iki yıl süreli toplu iş sözleşmesi 

imzalandı. Sözleşme, Yozgat Şube Baş-
kanımız Ferman Zararsız ile Çekerek 

Belediye Başkanı Eyyüp Çakır arasında 
imzalandı.
Yozgat Şube Başkanımız Ferman Zarar-
sız; “İşçinin alın teri ve emeği üzerinde 
pazarlık yapmayan, Çekerek Belediye 
Başkanımız Sayın Eyyüp Çakır’a, top-
lu iş sözleşmesinin imzalanmasında 
emeği geçenlere şahsım, yönetim ku-
rulumuz ve üyelerimiz adına teşekkür 
ederim. İmzalanan toplu iş sözleşmesi 
sendikamıza, Çekerek Belediyesi’ne ve 
üyelerimize hayırlı, uğurlu olsun” diye 
konuştu.

Sendikamız ile İnönü Belediyesi ve şirketi  Per-
sonel Ltd. Şti. arasında toplu iş sözleşmesi im-

zalandı. Sözleşme, Kütahya Şube Başkanımız 
Sabahattin Ödemiş ile İnönü Belediye Başkanı 
Kadir Bozkurt arasında imzalandı.
Toplu iş sözleşmesinin en kısa sürede tamam-

lanması için büyük gayret gösterdiklerini be-
lirten Kütahya Şube Başkanımız Sabahattin 
Ödemiş, “içinde bulunduğumuz dönem geçim 
açısından zor bir dönem. Üyelerimizi mağdur 
etmemek için azami gayret göstererek toplu 
iş sözleşmemizi imzaladık. Üyelerimize hayırlı 
olsun” dedi.
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TOPLU İŞ SÖZLEŞMELERİ

KÜTAHYA/TAVŞANLI BELEDİYESİ

KAHRAMANMARAŞ/TÜRKOĞLU BELEDİYESİ 
PERSONEL LTD. ŞTİ. 

AKSARAY/AĞAÇÖREN BELEDİYESİ

Sendikamız ile Tavşanlı Belediyesi arasında 
devam sözleşme görüşmeleri anlaşma sağla-
narak imzalandı.
Toplu iş sözleşmesi, Kütahya Şube Başkanımı 
Sabahattin Ödemiş ile Tavşanlı Belediye Baş-
kanı Mustafa Güler arasında imzalandı.
Emeğin kutsallığını bilerek hareket eden tüm 
belediye başkanlarına teşekkür eden Kütahya 
Şube Başkanımı Sabahattin Ödemiş, “Üyeleri-
mizin huzuru için iş verenlerimizle her zaman 
ortak payda da buluşmayı arzu ediyoruz. 
Emekçi kardeşlerimizin mutluluğu için elimiz-
den geleni yapmaya devam edeceğiz. Sözleş-
memiz hayırlı olsun” dedi.

Sendikamız ile Türkoğlu Belediyesi şirketi Per-
sonel Ltd. Şti. arasında devam eden sözleşme 
görüşmeleri anlaşmayla sonuçlanarak imza-
landı.
İmza töreninde konuşan Kahramanmaraş 
Şube Başkanımız Mehmet Akif Dağ, “Müba-
rek Ramazan ayına az süre kala emekçileri 
mağdur etmeyen belediye başkanımıza ve 
ekibine teşekkürlerimizi sunuyoruz. İmzala-
nan toplu iş sözleşmesi tüm işçi kardeşleri-
mize hayırlı ve bereketli olsun İnşallah” dedi.

Sendikamız ile Ağaçören Belediyesi 
arasında yürütülen toplu iş sözleşme-
si imzalandı. Sözleşme, Aksaray Şube 
Başkanımız Yasin Emekli ile Ağaçören 
Belediye Başkanı Yaşar Bekleviç arasın-
da imzaladı. Sözleşme imza töreninde 
bir konuşma gerçekleştiren Aksaray 
Şube Başkanımız Yasin Emekli; “Enf-
lasyonun bu kadar yükselmiş olduğu 
bir dönemde yapmış olduğumuz toplu 
iş sözleşmemizle beraber üyelerimizin 
maaşlarında %65 oranında iyileştirme 
yaptık. Toplu iş sözleşmesinin sendika-
mıza, belediyemize ve üyelerimize ha-
yırlı olmasını temenni ediyorum” dedi.
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TOPLU İŞ SÖZLEŞMELERİ

KAHRAMANMARAŞ/ELBİSTAN BELEDİYESİ PERSONEL A.Ş.

İSTANBUL/BAYRAMPAŞA BELEDİYESİ EK PROTOKOL

ZONGULDAK/ELVANPAZARCIK BELEDİYESİ

Sendikamız ile Elbistan Belediyesi şir-
keti Personel A.Ş. arasında devam eden 

sözleşme görüşmeleri anlaşmayla so-
nuçlandı. Toplu iş sözleşmesi, Kahra-

manmaraş Şube Başkanımız Mehmet 
Akif Dağ ile Elbistan Belediye Başkanı 
Mehmet Gürbüz arasında imzalandı.
Sözleşmenin imzalanmasında emeği 
olan herkese teşekkür eden Kahraman-
maraş Şube Başkanımız Mehmet Akif 
Dağ, “Üyelerimizin hak ve hukuklarını 
ezdirmediğimiz için mutluyuz, gurur-
luyuz. Elbistan’ı Türkiye’nin örnek il-
çelerinden biri. Elbistan’ın bu günlere 
gelmesinde yöneticilerimizin ve bele-
diye emekçilerimizin gayretleri inkar 
edilemez. Allah hepinizden razı olsun, 
sözleşmemiz hayırlı olsun” dedi.

Sendikamız ile Bayrampaşa Belediyesi 
arasında ek protokol imzalandı.

Ek Protokol, İstanbul 13 No’lu Şube 
Başkanımız Kenan Erüklü ile Bayram-

paşa Belediye Başkanı Atila Aydıner’in 
katıldığı bir törenle imzalandı.
Üyelerimizi yüksek enflasyona karşı 
korudukları için mutlu olduklarını ifa-
de eden İstanbul 13 No’lu Şube Baş-
kanımız Kenan Erüklü, “2022 Ocak ayı 
itibariyle emekçi kardeşlerimize verilen 
iyileştirme protokolümüzü imzaladık. 
Geçim şartlarını düşünerek emekçileri 
mağdur etmeyen belediye başkanı-
mıza teşekkür ediyoruz. Sözleşmemiz 
üyemiz kardeşlerimize hayırlı, uğurlu 
olsun” dedi.

Sendikamız ile Elvanpazarcık Belediyesi 
arasında toplu iş sözleşmesi imzalandı.
Sözleşme, Batı Karadeniz Şube Başkan 
Yardımcımız Nihat Oruç ile Elvanpa-
zarcık Belediye Başkanı Hüseyin Uzun 
arasında imzalandı. İmza töreninde ko-
nuşan Batı Karadeniz Şube Başkan Yar-
dımcımız Nihat Oruç, “Görüşmelerimiz 
esnasında anlayışlı tavırlarla işçi kardeş-
lerimizi mağdur etmeyen Elvanpazar-
cık Belediye Başkanı Uzun’a teşekkür 
ediyoruz.  Sözleşmemiz, belediyemize, 
emekçilerimize ve sendikamıza hayırlı 
olsun inşallah” dedi.
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TOPLU İŞ SÖZLEŞMELERİ

İSTANBUL/BAŞAKŞEHİR BELEDİYESİ 

NEVŞEHİR/ÇAT BELEDİYESİ

YOZGAT/ÖZÜKAVAK BELEDİYE LTD. ŞTİ.

Sendikamız ile Başakşehir Belediyesi 
arasında iki yıllık toplu iş sözleşmesi im-

zalandı. Sözleşme İstanbul 4 No’lu Şube 
Başkanımız Yücel Fırat ile Başakşehir Be-
lediye Başkanı Yasin Kartoğlu arasında 
imzalandı. Toplu iş sözleşmesinin üyemiz 
emekçilere hayırlı olması dileğinde bu-
lunan İstanbul 4 No’lu Şube Başkanımız 
Yücel Fırat, “Üyelerimizi memnun edecek 
bir sözleşmeye imza attık. Üyelerimizi 
mübarek Ramazan gününde sevindiren 
belediye başkanımıza teşekkürlerimizi su-
nuyoruz. Sözleşmemiz hayırlı ve bereketli 
olsun” dedi.

Sendikamız ile Çat Belediyesi arasında 
toplu iş sözleşmesi imzalandı.

Sözleşme Kayseri Şube Başkanımız 
Serhat Çelik ile Çat Belediye Başkanı 

İbrahim Ertürk arasında imzalandı. Ba-
ğıtlanan sözleşmeyle birlikte üyelerimi-
zin ücretlerine ve sosyal haklarına %35 
zam yapılırken, 01.07.2022 tarihinde 
memurlara gelecek zam ve enflasyon 
farklarının da  verilmesi konusunda an-
laşmaya varıldı. Toplu iş sözleşmemizde 
emeği geçen başta Çat Belediye Başka-
nımız İbrahim Ertürk’e ve belediye yet-
kililerine teşekkür ederiz diyen Kayseri 
Şube Başkanımız Serhat Çelik, “Sözleş-
memizin sendikamıza, belediyemize ve 
üyelerimize hayırlı olmasını diliyoruz” 
dedi.

Sendikamız ile Özükavak Belediyesi şir-
keti Personel Ltd. Şti. arasında bir yıllık 

toplu iş sözleşmesi imzalandı. Sözleş-
me, Yozgat Şube Başkanımız Ferman 

Zararsız ile Özükavak Belediye Başkanı 
Oğuz Ünal arasında imzalanırken, üye-
lerimizin ücretlerinde ve sosyal hakla-
rında iyileştirmelere gidildi.
Sözleşmenin sendikamıza ve sendika-
mız üyesi emekçilere hayırlı olması dile-
ğinde bulunan Yozgat Şube Başkanımız 
Ferman Zararsız, “Sendika olarak en 
önemli gündemimiz üyelerimizin ücret 
ve sosyal haklarının iyileştirilmesidir. 
Özükavak Belediyemizin imkanları da-
hilinde yaptığımız sözleşmemizin hayırlı 
olmasını temenni ediyorum” dedi.
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TOPLU İŞ SÖZLEŞMELERİ

SİİRT BELEDİYESİ VE PERSONEL ŞİRKETİ A.Ş.

YOZGAT/YAMAÇLI BELEDİYESİ PERSONEL LTD. ŞTİ.

BURSA/YENİŞEHİR BELEDİYESİ VE PERSONEL ŞİRKETİ

Sendikamız ile Siirt Belediyesi ve şirketi 
Personel A.Ş. arasında devam eden ek 
protokol görüşmeleri anlaşmayla sonuç-
lanarak imzalandı.
Üyelerimiz tarafından büyük bir mem-

nuniyetle karşılanan ek protokol imza 
törenine; Siirt İl Başkanımız Bahattin Ol-
gaç, Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili 
Osman Hacıbektaşoğlu, Siirt İl Başkan 
Yardımcımız Mehmet İhsan Karsak, Siirt 
Belediye Başkan Yardımcıları Kadir Yıldız 
ve Abdülmecit İlhan ve Siirt Belediyesi İn-
san Kaynakları Müdürü Yaşar Çakır katıldı.

Sendikamız ile Yamaçlı Belediyesi Perso-
nel Ltd. Şti. arasında üç yıllık toplu iş söz-
leşmesi imzalandı. Sözleşme Yozgat Şube 
Başkanımız Ferman Zararsız ile Yamaçlı 
Belediye Başkanı Şaban Altıntaş arasında 
imzalandı. İmzalanan sözleşme kapsa-
mında üyelerimizin ücretlerine her altı 
ayda enflasyon farkı artı %5 oranında zam 
yapılması konusunda anlaşmaya varıldı. 
Yozgat Şube Başkanımız Ferman Zararsız, 
“Belediyemizle müşterek bir oranda bir-
leşerek üyelerimizi mağdur etmedik. Biz 
çalışanların her zaman en iyisini alması 
gerektiğine inanıyoruz. Hayırlı olsun” dedi

Yenişehir Belediyesi ve Personel Şirketi’n-
de çalışan üyelerimizi kapsayan sözleşme 
görüşmeleri anlaşmayla sonuçlanarak bir 
yıllık imzalandı. Toplu iş sözleşmeleri, Bursa 
Şube Başkanımız Mustafa Yavuz, Yenişehir 
Belediye Başkanı Davut Aydın, Genel Baş-
kan Danışmanımız Fatih Mehmet Bakırtaş 
ve Toplu İş Sözleşme Daire Uzmanımız Ya-
kup Türkalp’in katıldığı bir törenle imzalan-
dı. Toplu iş sözleşmelerinde emeği geçen-
lere teşekkür eden Bursa Şube Başkanımız 
Mustafa Yavuz, “İş barışımıza katkı sağlaya-
cak sözleşme görüşmelerimizi mutabakatla 
sonuçlandırdık" dedi.
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TOPLU İŞ SÖZLEŞMELERİ

YOZGAT/HALIKÖY BELEDİYESİ 

BURSA/OSMANGAZİ BELEDİYESİ 

YOZGAT/ŞEFAATLİ BELEDİYESİ VE ŞİRKETİ

Sendikamız ile Halıköy Belediyesi arasında 
üç yıllık toplu iş sözleşmesi imzalandı.
Yapılan toplu iş sözleşmesi, Yozgat Şube 
Başkanımız Ferman Zararsız ve Halıköy Be-
lediye Başkanı Zeki Şimşek tarafından imza-
landı. İmzalanan toplu iş sözleşmesi ile üye-
lerimizin ücretlerine sosyal haklar hariç; 
her altı ayda enflasyon farkı artı %10 zam 
yansıtılacak. Sözleşmede emeği geçenlere 
teşekkür eden Yozgat Şube Başkanımız Fer-
man Zararsız, “Üyelerimizin toplu iş sözleş-
mesi süreçlerini şeffaf bir şekilde yürüttük. 
İş yeri sendika temsilcilerimizden gelen ta-
lepleri değerlendirerek toplu iş sözleşme-
mizi uzlaşı ile sonuçlandırdık" dedi.

Sendikamız ile Osmangazi Belediyesi arasında iki yıl-
lık toplu iş sözleşmesi imzalandı. 169 üyemizi kapsa-
yan toplu iş sözleşmesi Bursa Şube Başkanımız Mus-
tafa Yavuz ile Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa 
Dündar’ın katıldığı bir törenle imzalandı. Sözleşme 
gereğince üyelerimizin ücret ve sosyal haklarına bi-
rinci yıl ilk altı ay %45 zam yapılırken, kalan altı ay-
lık dönemlerde ise enflasyon artı %1 oranında artış 
yapılacak. Yavuz, “Kurum kültürünün oluşmasına 
önem veren, personeliyle kaynaşmayı sağlayan, ça-
lışanlarının motivasyonunu yüksek tutan, Osmanga-
zi Belediye Başkanımız Mustafa Dündar sayesinde 
bugün emekçiler kazanmıştır. Belediye Başkanımız 
sayesinde alın teri ve akıl terimiz kazanmıştır" dedi.

Sendikamız ile Şefaatli Belediyesi ve şirketi 
arasında ek protokoller imzalandı.
İmzalar Yozgat Şube Başkanımız Ferman 
Zararsız,  Şefaatli Belediye Başkanı Av. Müj-
dat Karaca ve sendikamız üyesi emekçilerin 
katıldığı bir törenle atıldı. İmzalanan ek pro-
tokoller gereğince üyelerimizin ücretlerine 
seyyanen net 500 TL ve memur ücretlerine 
gelecek enflasyon farkı uygulanması konu-
sunda anlaşıldı. Üyelerimizi enflasyona ez-
dirmedikleri için mutlu olduklarını söyleyen 
Yozgat Şube Başkanımız Ferman Zararsız, 
“Başkanımız çalışanlardan yana olduğunu 
bir kez daha gösterdi" diye konuştu.
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TOPLU İŞ SÖZLEŞMELERİ

KÜTAHYA/GÖKLER BELEDİYESİ 

KAYSERİ/İNCESU BELEDİYESİ İMAR A.Ş.

NEVŞEHİR/GÖREME BELEDİYESİ PERSONEL ŞİRKETİ LTD. ŞTİ.

Sendikamız ile Gökler Belediyesi arasında 
bir süredir devam eden toplu iş sözleşmesi 
görüşmeleri anlaşmayla sonuçlanarak im-

zalandı. Sözleşme, Kütahya Şube Başkanı-
mız Sabahattin Ödemiş ile Gökler Belediye 
Başkanı Yüksel Arık arasında imzalandı.
Sözleşmeyle elde edilen kazanımların 
emekçilere hayırlı olması temennisinde bu-
lunan Kütahya Şube Başkanımız Sabahattin 
Ödemiş, “Sözleşme görüşmelerimizi titiz-
likle yürüttük. Emekçilerin en iyi ücretleri 
almaları için mücadele ediyoruz. Sözleşme-
mizde emeği geçen herkese teşekkür edi-
yorum” dedi.

Sendikamız ile İncesu Belediyesi İmar A.Ş. 
arasında toplu iş sözleşmesi imzalandı.
Üyelerimizin ücretlerinde %85 artış sağ-
landığı sözleşme, Kayseri Şube Başkanımız 
Serhat Çelik ile İncesu Belediye Başkanı 
Mustafa İlmek arasında imzalandı.
Yapılan sözleşmeyle ilgili açıklamalarda 
bulunan Kayseri Şube Başkanımız Serhat 
Çelik, “Üyelerimizi enflasyona ezdirmediği 
için belediye başkanımıza teşekkür ediyo-
rum. Toplu iş sözleşmemizin sendikamıza, 
belediyemize ve üyelerimize hayırlı olması-
nı diliyorum” dedi.

Göreme Belediyesi Personel Şirketi Ltd. Şti. 
ile üç yıllık toplu iş sözleşmesi imzalandı.
Sözleşme, Kayseri Şube Başkanımız Serhat 
Çelik ve Göreme Belediye Başkanı Ömer 
Eren’in katıldığı törenle imzalanırken, üye-
lerimizin ücretlerine ve sosyal haklarına 
birinci yıl %80, ikinci ve üçüncü yıllarda ise 
Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) oranlarında 
zam yapılacak. Serhat Çelik, “Sözleşmemiz-
de emeği geçen başta Göreme Belediye 
Başkanımız Ömer Eren’e ve belediye yet-
kililerine teşekkür ederiz. Üyelerimizi enf-
lasyona ezdirmedik. Sözleşmemizin tüm 
belediyelerimize örnek olmasını temenni 
ediyorum” dedi.
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TOPLU İŞ SÖZLEŞMELERİ

ANKARA/EVREN BELEDİYESİ

YOZGAT/YERKÖY BELEDİYESİ

AKSARAY/EŞMEKAYA BELEDİYESİ EŞBELTEM

Sendikamız ile Evren Belediyesi arasında 
devam eden toplu iş sözleşmesi görüşme-
leri anlaşmayla sonuçlanarak imzalandı.
Üyelerimizin ücret ve sosyal haklarında 
iyileştirilmelere gidilen sözleşme, Ankara 
5 No’lu Şube Başkanımız Sinan Yılmaz ile 
Evren Belediye Başkanı Hüsamettin Ünsal 
arasında imzalandı. TAnkara 5 No’lu Şube 
Başkanımız Sinan Yılmaz, “Emekçilerin 
haklarının korunup geliştirilmesi bizim en 
önemli görevimiz. Ücret ve sosyal hakların 
yanında iş barışına da katkı sağlayacak bir 
sözleşmeye imza atmanın mutluluğu içeri-
sindeyiz" dedi.

Sendikamız ile Yerköy Belediyesi arasında 
2,5 yıl geçerli olacak toplu iş sözleşmesi im-

zalandı. Sözleşme, Yozgat Şube Başkanımız 
Ferman Zararsız ile Yerköy Belediye Başkanı 
Ferhat Yılmaz arasında imzalanırken, üyele-
rimizin ücretlerine sosyal haklar hariç; her 
altı ayda memur maaşlarına gelecek zam 
oranı ve enflasyon farkı uygulanacak.
Üyelerimizi enflasyona ezdirmediklerini 
belirten Yozgat Şube Başkanımız Ferman 
Zararsız, “Üyelerimizin hayat pahalılığından 
etkilenmemesi için elimizden gelenin en 
iyisini yapmaya çalışıyoruz" dedi.

Sendikamız ile Eşmekaya Belediye şirketi 
Eşbeltem arasında devam eden toplu iş 
sözleşmeleri anlaşma ile sonuçlanarak im-

zalandı.
Bir yıl geçerli olacak toplu iş sözleşmesi, 
Aksaray Şube Başkanımız Yasin Emekli ile 
Eşmekaya Belediye Başkanı İsmail Hakkı 
Güneş arasında imzalanırken üyelerimizin 
ücretlerine %45 zam yapıldı.
Toplu iş sözleşmesinin imzalanmasında 
emeği geçenlere teşekkür eden  Aksaray 
Şube Başkanımız Yasin Emekli, “Bizim için 
ücretlerde ki artışlar kadar ücretlerin zama-
nında ve eksiksiz ödenmesi de önemli" diye 
konuştu.
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TOPLU İŞ SÖZLEŞMELERİ

AKSARAY/TOPAKKAYA BELEDİYESİ PERSONEL LTD. ŞTİ. 

YOZGAT/DOĞANKENT, BAYDİĞİN, KARAYAKUP BELEDİYELERİ 

YOZGAT/OZAN VE DEDEFAKILI BELEDİYELERİ

Topakkaya Belediyesi ve şirketi Personel 
Ltd. Şti. ile Sendikamız arasında ek proto-
kol imzalandı. Ek protokol, Aksaray Şube 
Başkanımız Yasin Emekli ile Topakkaya Be-
lediye Başkanı Adem Baylan arasında imza-
lanırken, üyelerimizin ücret ve sosyal hak-
larında iyileştirilmelere gidildi.
Topakkaya Belediye Başkanına üyelerimizin 
yanında durduğu için teşekkür eden Aksa-
ray Şube Başkanımız Yasin Emekli, “Emeğin 
değerini bilen ve hakkını veren belediye 
başkanımıza teşekkür ediyorum. Sözleşme-
mizin üyelerimize, sendikamıza ve beledi-
yemize hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Sendikamız, Doğankent Belediyesi ve şirke-
ti, Baydiğin Belediyesi ve şirketi ve Karaya-
kup Belediyesi ile ek protokoller imzaladı.
Üyelerimiz tarafından büyük bir sevinçle 
karşılanan ek protokoller gereğince üyeleri-
mizin ücretlerine temmuz ayında açıklanan 
altı aylık enflasyon oranında zam yapıldı.
Bayram öncesinde üyelerimizin yüzlerine 
güldüren belediye başkanlarına teşekkür 
eden Yozgat Şube Başkanımız Ferman Za-
rarsız, “İmzalanan ek protokoller, sendika-
mıza, belediyelerimize ve tüm emekçi kar-
deşlerimize hayırlı uğurlu olsun” dedi.

Sendikamız ile Ozan ve Dedefakılı Belediye-
leri arasında ek protokoller imzalandı.
Ek protokoller, Yozgat Şube Başkanımız 
Ferman Zararsız ile Ozan Belediye Başkanı 
Mustafa İleri ve Dedefakılı Belediye Başkanı 
Haydar Coşgun arasında imzalanırken, üye-
lerimizin ücretlerine temmuz ayında açıkla-
nan enflasyon oranında zam yapıldı.
Üyelerimizi enflasyona ezdirmedikleri için 
Ozan ve Dedefakılı Belediye Başkanlarına 
teşekkür eden Yozgat Şube Başkanımız Fer-
man Zararsız, imzalanan ek protokoller sa-
yesinde üyelerimizin iki bayramı bir arada 
yaşadıklarını ifade etti.
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TOPLU İŞ SÖZLEŞMELERİ

BURSA/İNEGÖL BELEDİYESİ PERSONEL LTD. ŞTİ.

BOLU/YENİÇAĞA BELEDİYESİ EK PROTOKOL

MERSİN/AKDENİZ BELEDİYESİ

İnegöl Belediyesi Personel Ltd. Şti. ile Sen-
dikamız arasında ek protokol imzalandı.
530 üyemizi ilgilendiren ek protokol imza 
törenine; Bursa Şube Başkanımız Mustafa 
Yavuz, İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, 
Bursa Şube Başkan Yardımcılarımız, İnegöl 
Belediye Başkan Yardımcısı Emin Dündar, 
üyelerimiz ve basın mensupları katıldı. İm-

zalanan ek protokolle birlikte İnegöl Bele-
diyesi’nde en düşük ücret 7 bin TL oldu. 
Yavuz, “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip 
Erdoğan 1 Temmuz tarihi itibariyle asgari 
ücrete yüzde 30 oranında iyileştirme yapa-
rak emeğe ve emekçiye verdiği değeri orta-
ya koymuştur" diye konuştu.

Sendikamız ile Yeniçağa Belediyesi arasında 
ek protokol imzalanması konusunda anlaş-
maya varıldı. Ek Protokol, Ankara 5 No’lu 
Şube Başkanımız Sinan Yılmaz ile Yeniçağa 
Belediye Başkanı Recayi Çağlar arasında 
imzalanırken, üyelerimizin ücretlerinde 
iyileştirmeler yapıldı. Ek protokolde emeği 
geçenlere teşekkür eden Ankara 5 No’lu 
Şube Başkanımız Sinan Yılmaz, “Yüksek 
enflasyon karşısında emekçilerin safında 
yer alan belediye başkanımıza ve ekibine 
şükranlarımızı sunuyorum. Emekçilerimizin 
yüzünü güldüren ek protokolümüzün ha-
yırlar getirmesini diliyorum" dedi.

Sendikamız ile Akdeniz Belediyesi arasında 
devam eden toplu iş sözleşmesi görüşmeleri 
olumlu sonuçlanarak, üyelerimizin yoğun ka-
tılımlarıyla düzenlenen törenle imzalandı. Dü-
zenlenen imza törenine; Mersin Şube Başkanı-
mız Mehmet Yüce, Akdeniz Belediye Başkanı 
M. Mustafa Gültak, başkan yardımcıları, meclis 
üyeleri, birim müdürleri, üyelerimiz ve basın 
mensupları katıldı. Sözleşmenin 730 emekçiyi 
kapsadığını söyleyen Mersin Şube Başkanımız 
Mehmet Yüce, “İşçilerin hakları konusunda her 
zaman yanımızda olan, belediyenin kısıtlı im-

kânlarına rağmen Mersin’deki belediyeler ara-
sında en fazla ücreti işçi arkadaşlarımıza temin 
eden Akdeniz Belediye Başkanımız Mustafa 
Gültak’a teşekkür ediyorum” dedi.



214

TOPLU İŞ SÖZLEŞMELERİ

BURSA/İZNİK BELEDİYESİ İZBEL ŞTİ.

ERZİNCAN/REFAHİYE BELEDİYESİ VE PERSONEL ŞTİ.

ERZİNCAN/SÖĞÜTLÜ BELEDİYESİ VE ŞİRKETİ

Sendikamız ile İznik Belediyesi şirketi İZBEL 
Ltd. Şti. arasında bir süredir devam eden ek 
protokol müzakereleri anlaşma ile sonuçla-
narak imzalandı.
Ek Protokol, Bursa Şube Başkanımız Mus-
tafa Yavuz ile İznik Belediye Başkanı Kağan 
Mehmet Usta arasında imzalanırken, ek 
protokol gereğince üyelerimizin ücretleri-
ne %50 zam yapıldı. İmzaların üyelerimizi 
sevindirdiğini belirten Bursa Şube Başkanı-
mız Mustafa Yavuz, “İznik Belediye Başka-
nımız üyelerimizin ekonomik ve sosyal hak-
larını örnek gösterilecek bir anlayışla teslim 
etmektedir" diye konuştu.

Sendikamız ile Refahiye Belediyesi ve şirketi 
Personel Ltd. Şti. arasında ek protokoller im-

zalandı.
Üyelerimizin taban yevmiyelerine ve sosyal 
haklarına %40 zam yapılan ek protokoller, Er-
zincan şube Başkanımız Harun Mutlu ile Refa-
hiye Belediye Başkanı Çakmak Paçacı arasında 
imzalandı. Emeği geçenlere teşekkür eden Er-
zincan Şube Başkanımız Harun Mutlu, “Bugün 
belediyemizle geldiğimiz aşama; karşılıklı gü-
ven ve iş barışının bir sonucudur. Üyelerimizin 
hakları ile belediyemizin imkanlarını aynı pay-
dada buluşturmak için mücadele ettik ve hep 
birlikte başardık. Hayırlı olsun” dedi.

Sendikamız ile Söğütlü Belediyesi ve şirketi 
arasında ek protokoller imzalandı.
Üyelerimizin yüzünü güldüren ek protokoller, 
Erzincan Şube Başkanımız Harun Mutlu ile 
Söğütlü Belediye Başkanı Rıza Arslan arasında 
imzalandı. İmzalanan ek protokoller gereği Sö-
ğütlü Belediyesi’nde çalışan üyelerimizin ücret 
ve sosyal haklarına %88, Söğütlü Belediyesi 
şirketi bünyesinde çalışan üyelerimizin ücret 
ve sosyal haklarına ise %70 oranında zam ya-
pıldı. Mutlu, “Emeğin ve emekçinin yanında 
olan, belediyemizin imkanlarını zorlayarak 
üyelerimizi enflasyona ezdirmeyen Belediye 
Başkanımıza teşekkür ediyorum" dedi.
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TOPLU İŞ SÖZLEŞMELERİ

YOZGAT/AKDAĞMADENİ, AYDINCIK, YENİFAKILI VE 
SARAYKENT BELEDİYELERİ

ADANA/ALADAĞ BELEDİYESİ

ADANA/TUFANBEYLİ BELEDİYESİ PERSONEL LTD. ŞTİ.

Sendikamız ile Akdağmadeni, Aydıncık, Ye-
nifakılı ve Saraykent Belediyeleri arasında 
ek protokoller imzalandı.
İmzalanan ek protokoller gereğince üyele-
rimizin günlük ücretlerine 2022 yılı için me-
mur ücretlerine gelecek artış oranında zam 
yapıldı. Ayrıca 2023 yılı ocak ayında da me-
mur ücretlerine yapılacak enflasyon zammı 
sendikamız üyesi emekçilerin ücretlerine 
yansıtılacak. Yozgat Şube Başkanımız Fer-
man Zararsız "Ülkemizde yaşanan yüksek 
enflasyona kayıtsız kalmayarak ek protokol-
leri imzalayan tüm belediye başkanlarımıza 
teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

Sendikamız ile Aladağ Belediyesi arasında 
ek protokol imzalandı. Ek protokol, Adana 
Şube Başkanımız Abdurrahman Yücel ile 
Aladağ Belediye Başkanı Mustafa Akgedik 
arasında imzalanırken, üyelerimizin ücret-
lerine seyyanen net 1.250,00 TL zam yapıl-
dı. Yüksek enflasyon nedeniyle imzalanan 
ek protokolün üyemiz emekçilere hayırlı ol-
masını temenni eden Adana Şube Başkanı-
mız Abdurrahman Yücel, “Aladağ Belediye 
Başkanımıza ve ekibine emekçilerden yana 
gösterdikleri tutumlardan dolayı teşekkür 
ediyorum" diye konuştu.

Sendikamız ile Tufanbeyli Belediyesi Perso-
nel Ltd. Şti. arasında devam eden toplu iş 
sözleşmesi görüşmeleri olumlu sonuçlana-
rak düzenlenen törenle imzalandı.
Düzenlenen imza törenine; Adana Şube 
Başkanımız Abdurrahman Yücel, Tufanbeyli 
Belediye Başkanı Remzi Ergü, Adana Şube 
Başkan Yardımcımız Bekir Hakan Durna, 
Şirket Müdürü Bekir Birer ve üyelerimiz ka-
tıldı. İmzalanan sözleşmeyle birlikte Aladağ 
Belediyesi’nde en düşük ücret ortalama 7 
bin 500 TL oldu.
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TOPLU İŞ SÖZLEŞMELERİ

K.MARAŞ/ÇAĞLAYANCERİT BELEDİYESİ PERSONEL LTD. ŞTİ.

KÜTAHYA/YENİKENT BELEDİYESİ 

BURSA/KELES PERSONEL ŞTİ.

Sendikamız ile Çağlayancerit Belediyesi şirketi Perso-
nel Ltd. Şti. arasında toplu iş sözleşmesi imzalandı.
Toplu iş sözleşmesi, Kahramanmaraş Şube Başka-
nımız Mehmet Akif Dağ ile Çağlayancerit Belediye 
Başkanı Hanifi Sarıaltun arasında imzalandı. Yapılan 
sözleşmeyle üyelerimizin ücret ve sosyal haklarına 
enflasyonun üzerinde zamlar yapıldı.
Mehmet Akif Dağ, “Alın terinin kıymetli olduğunu bi-
len, üyelerimizi enflasyona ezdirmeyen Çağlayancerit 
Belediye Başkanı Sarıaltun’a şükranlarımızı sunuyo-
rum" diye konuştu.

Sendikamız ile Yenikent Belediyesi arasında 
devam eden sözleşme görüşmeleri anlaş-
mayla sonuçlanarak imzalandı.
Toplu iş sözleşmesi, Kütahya Şube Başka-
nımız Sabahatin Ödemiş ile Yenikent Be-
lediye Başkanı Mehmet Karaca arasında 
imzalandı. Yüksek enflasyondan üyelerimizi 
korumak için gece gündüz çalıştıklarını be-
lirten Kütahya Şube Başkanımız Sabahatin 
Ödemiş, “Ülkemizde yıllık enflasyonun yük-
sek seyrettiği şu günlerde üyelerimize bir 
nebze olsun nefes aldıracak sözleşmemizi 
imzaladık. Hayırlı olsun" diye konuştu.

Sendikamız ile Keles Belediyesi Personel 
Ltd. Şti. arasında 1,5 yıl süreli toplu iş söz-
leşmesi imzalandı.
Toplu iş sözleşmesi, Bursa Şube Başkanımız 
Mustafa Yavuz ile Keles Belediye Başkanı 
Mehmet Keskin arasında imzalandı.
Yüksek enflasyondan üyelerimizi korumak 
için gece gündüz çalıştıklarını belirten Bur-
sa Şube Başkanımız Mustafa Yavuz; “Ülke-
mizde yıllık enflasyonun yüksek seyrettiği 
şu günlerde üyelerimize bir nebze olsun 
nefes aldıracak sözleşmemizi imzaladık. 
Hayırlı olsun. Son günlerde tek bir üyemizin 
dahi mağdur olmaması için çalışmalarımızı 
yoğunlaştırdık" dedi.
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ADANA/POZANTI BELEDİYESİ

DENİZLİ/ÇARDAK BELEDİYESİ

DENİZLİ/BAKLAN BELEDİYESİ

Sendikamız ile Pozantı Belediyesi arasında 
enflasyon artışları ve asgari ücrete yapılan 
ara zamlar nedeniyle gerçekleştirilen ek 
protokol görüşmeleri imzayla sonuçlandı.
Sözleşme, Adana Şube Başkanımız Abdur-
rahman Yücel ile Pozantı Belediye Başkanı 
Mustafa Çay arasında imzalandı.
Adana Şube Başkanımız Abdurrahman Yü-
cel ve Pozantı Belediye Başkanı Mustafa 
Çay, ek protokolle yapılan zammın üyeleri-
mize hayırlı olmasını diledi.

Sendikamız ile Çardak Belediyesi arasında 
toplu iş sözleşmesi imzalandı.
Sözleşme, Denizli Şube Başkanımız Sezai 
Söylemez ile Çardak Belediye Başkanı Hüs-
nü Yılmaz arasında, 2 yıllık olarak imzalandı.
Denizli Şube Başkanımız Söylemez, Çardak 
Belediye Başkanı Yılmaz’a teşekkür ederek 
sözleşmenin herkese hayırlı olmasını diledi.

Sendikamız ile Baklan Belediyesi arasında 
gerçekleştirilen toplu iş sözleşmeleri görüş-
meleri imzayla sonuçlandı.
Sözleşme, Denizli Şube Başkanımız Sezai 
Söylemez ile Baklan Belediye Başkanı Yusuf 
Gülsever arasında 3 yıllık olarak imzalandı.
Denizli Şube Başkanımız Sezai Söylemez ve 
Baklan Belediye Başkanı Yusuf Gülsever, 
imzalanan sözleşmenin üyelerimize hayırlı 
olmasını diledi.
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TOPLU İŞ SÖZLEŞMELERİ

BİLECİK/İNHİSAR BELEDİYESİ

İZMİR/KINIK BELEDİYESİ KINYAYBEL A.Ş.

BURSA/OSMANGAZİ BELEDİYESİ PERSONEL A.Ş. 

Sendikamız ile İnhisar Belediyesi arasında 
toplu iş sözleşmesi imzalandı.
Sözleşme, Kütahya Şube Başkanımız Saba-
hattin Ödemiş ile İnhisar Belediye Başkanı 
Mehmet Kepez arasında imzalandı.
Toplu iş sözleşmesinin karşılıklı anlayış ile 
sonuçlandırıldığının altını çizen Kütahya 
Şube Başkanımız Sabahattin Ödemiş, ücret 
ve sosyal hakların iyileştirilmesiyle sonuç-
lanan sözleşmenin herkese hayırlı olmasını 
diledi.

Sendikamız ile Kınık Belediyesi Kınyaybel 
A.Ş. arasında toplu iş sözleşmesi imzalandı.
Sözleşme, İzmir Şube Başkanımız Gültekin 
Şimşek ile Kınık Belediye Başkanı Dr. Sadık 
Doğruer arasında imzalandı.
Yüzde 117’lik rekor bir artışla imzalanan 
sözleşmenin töreninde konuşma gerçek-
leştiren İzmir Şube Başkanımız Şimşek; 
“İzmir’deki üye sayımızı her geçen gün artı-
yoruz. HAK-İŞ değerlerinden gelen sendika-
cılık anlayışımızla beraber İzmir’de daha da 
büyüyeceğiz. İzmirli emekçilerin haklarını 
tam ve zamanında alması için sorumluluk 
almaktan çekinmeyeceğiz" dedi.

Sendikamız ile Osmangazi Belediyesi Ano-
nim Şirketi arasında toplu iş sözleşmesi im-

zalandı.
Sözleşme, Bursa Şube Başkanımız Mustafa 
Yavuz ile Osmangazi Belediye Başkanı Mus-
tafa Dündar arasında imzalandı.
İmzalanan toplu iş sözleşmesi ile beraber 
üyelerimizin maaşlarına %100’lük zam ya-
pıldı.
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TOPLU İŞ SÖZLEŞMELERİ

KAHRAMANMARAŞ/AFŞİN BELEDİYESİ

YOZGAT/ÇİÇEKDAĞI BELEDİYESİ PERSONEL LTD. ŞTİ.

ESKİŞEHİR/SARICAKAYA BELEDİYESİ PERSONEL LTD. ŞTİ.

Sendikamız ile Afşin Belediyesi arasında 
gerçekleştirilen toplu iş sözleşmesi görüş-
mesi imzayla sonuçlandı.
Sözleşme, Kahramanmaraş Şube Başka-
nımız Mehmet Akif Dağ ile Afşin Belediye 
Başkanı Mehmet Fatih Güven arasında im-

zalandı.
Kahramanmaraş Şube Başkanımız Mehmet 
Akif Dağ ve Afşin Belediye Başkanı Mehmet 
Fatih Güven, imzalanan sözleşmenin üyele-
rimize hayırlı olmasını diledi.

Sendikamız ile Çiçekdağı Belediyesi Perso-
nel Limited Şirketi arasında gerçekleştirilen 
toplu iş sözleşmeleri görüşmeleri imzayla 
sonuçlandı.
Sözleşme, Yozgat Şube Başkanımız Ferman 
Zararsız ile Çiçekdağı Belediye Başkanı Ha-
san Hakanoğlu arasında 3 yıllık olarak im-

zalandı.
Yozgat Şube Başkanımız Ferman Zararsız 
ve Çiçekdağı Belediye Başkanı Hasan Haka-
noğlu, imzalanan sözleşmenin üyelerimize 
hayırlı olmasını diledi.

Sendikamız ile Sarıcakaya Belediyesi Perso-
nel Limited Şirketi arasında gerçekleştirilen 
toplu iş sözleşmesi imzalandı.
Sözleşme, Kütahya Şube Başkanımız Saba-
hattin Ödemiş ile Sarıcakaya Belediye Baş-
kanı Hüseyin Çam arasında imzalandı.
Kütahya Şube Başkanımız Sabahattin Öde-
miş ile Sarıcakaya Belediye Başkanı Hüseyin 
Çam, imzalanan sözleşmenin üyelerimize 
hayırlı olmasını diledi.
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HUKUK KÖŞESİ

YARI ZAMANLI ÇALIŞMA İZNİ VE  
YARIM ÇALIŞMA ÖDENEĞİ

Küreselleşmeyle birlikte çalışma haya-
tında yaşanan dönüşüm süreci, kadın-
ların iş yaşamında daha çok varlık gös-
termelerini sağladı. Ancak çalışanların, 
iş ve aile hayatında denge kurmakta 
zorlanması ne yazık ki kadınları zaman 
zaman ikinci plana atmaktadır. Annelik 
sorumluluğu, ev idaresi ve iş yaşamını 
bir arada sürdürmek kadınların yaşamı-
nı zorlaştırmakta, çalışma hayatından 
uzaklaştırmakta hatta kariyerlerini yarı-
da bırakmalarına sebep olmaktadır. 

Kadınların, iş hayatında yer almalarını 
engelleyebilecek unsurları ortadan kal-
dırmak amacıyla çalışma ve aile yaşamı-
nın uyumlaştırılması tüm dünyada gide-
rek önem kazanmaktadır. Bu kapsamda 
gerekli düzenlemeleri yapmak hemen 
hemen her devletin amacı hâline gel-
miştir. Devletler, artık aile ve çalışma 
hayatını uzlaştırıcı politikalara önemli 
bir gereksinim olarak yaklaşmakta ve 
kalıcı çözümler üretmektedir.

Ülkemiz de bu doğrultuda, sağlıklı bi-
reylerin yetiştirilmesi, aile birliğinin sağ-
lanması ve kadınların çalışma hayatına 
katılımının artırılmasına yönelik, 6663 
Sayılı Kanun ile “kısmi süreli çalışmaya 
geçiş hakkı, yarım çalışma izni ve ya-
rım çalışma ödeneği” olmak üzere yeni 
düzenlemeler yapmıştır. Bu yazımızda 
“Yarı Zamanlı Çalışma İzni” üzerinde du-
racağız.

YARI ZAMANLI ÇALIŞMA İZNİ

6663 Sayılı Kanun ile İş Kanununun 74. 
maddesine eklenen, analık izninin sona 
ermesinden sonra haftalık çalışma sü-
resinin yarısı kadar ücretsiz izne çıkma 
hakkı (yarım zamanlı çalışma izni) ne ya-

zık ki uygulamada bilinmemekte, eksik 
veya hatalı uygulanmaktadır. 

Çalışma hayatının tarafları arasındaki 
karışıklığın giderilmesi, kadın işçilerimi-
zin hak kayıplarına engel olmak, işçi-iş-
veren taraflarının karşı karşıya gelme-
sini önlemek üzere bu yazımızda 6663 
sayılı Kanun ile 4857 sayılı İş Kanununun 
74. maddesine eklenen yarı zamanlı ça-
lışma izni ve 4447 Sayılı İşsizlik Sigortası 
Kanunu (Ek 5. madde) yarım çalışma 
ödeneği düzenlemelerini detaylı bir şe-
kilde inceleyeceğiz.

Yarım çalışma izni, İş Kanununun 74. 
maddesi 2. fıkrasında düzenlenmiştir. 
Bu düzenleme kapsamında analık hali 
izninin bitiminden itibaren çocuğun 
bakımı, anne ile çocuk arasında bağın 
kurulması, aile birliğinin doğum döne-
minde desteklenmesi amacıyla çocu-
ğun hayatta olması şartıyla kadın işçi 
ile üç yaşını doldurmamış çocuğu evlat 
edinen kadın veya erkek işçilere; talep-
leri halinde birinci doğumda altmış gün, 
ikinci doğumda yüz yirmi gün, sonraki 
doğumlarda ise yüz seksen gün süreyle 

sınırlı olmak üzere iş yerinde haftalık ça-
lışma süresinin yarısı kadar ücretsiz izin 
verilir. 
İlgili düzenlemede, çoğul gebelik ve 
çocuğun engelli doğması durumlarına 
özgü olarak ayrıca düzenleme yapılmış-
tır. Bu düzenleme kapsamında çoğul ge-
belikte belirlenen sürelere otuzar gün, 
çocuğun engelli doğması durumunda 
ise doğum sayısına bakılmaksızın üç yüz 
altmış gün olarak uygulanır. 
6663 sayılı Kanun ile 4857 sayılı İş Ka-
nununun m.74/Son maddesine eklenen 
“Bu madde hükümleri iş sözleşmesi ile 
çalışan ve Kanunun kapsamında olan 
veya olmayan her türlü işçi için uygu-
lanır” hükmü gereğince yarım zamanlı 
çalışma izni bütün işçilere uygulanır.  
Ayrıca, şu hususu da belirtmek isteriz ki, 
yarım çalışma izninden yararlanan işçi-
lerimizin yararlanmış oldukları dönem 
içerisinde, günlük 1,5 saatlik süt iznine 
ilişkin hükümlerden yararlanması müm-

kün değildir. (İş Kanunu m.74/7)
Yarım çalışma izninden yararlanabile-
cek kişiler,  doğum yapan ve analık iz-

6663 Sayılı Kanun ile İş Kanununun 74. maddesine eklenen, analık izninin sona 
ermesinden sonra haftalık çalışma süresinin yarısı kadar ücretsiz izne çıkma hakkı 

(yarım zamanlı çalışma izni) ne yazık ki uygulamada bilinmemekte,  
eksik veya hatalı uygulanmaktadır. 
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nini kullanan kadın işçiler ile üç yaşını 
doldurmamış çocuğu evlat edinen kadın 
veya erkek işçiler olarak karşımıza çık-
maktadır. 
Görüldüğü üzere, evlat edinmeye ilişkin 
ayrıma gidilmediği ve aynı zamanda “ka-
dın veya erkek işçiler” ibaresi kullanıldı-
ğı için tek başına evlat edinmede (evlat 
edinen kadın ya da erkek işçi), birlikte 
evlat edinmede (eşlerden biri) yarım ça-
lışma izni hakkından yararlanabilir.
İşçilerin, yarım çalışma izninden yarar-
lanmasının şartları; yarım çalışma iznini 
talep edecek doğum yapan işçinin analık 
izninin bitmesi  (İş Kanunu m.74/1) ve/
veya evlat edinilen çocuğun üç yaşından 
küçük olması, çocuğun hayatta olması 
ve talep eden işçinin tam süreli iş söz-
leşmesi ile çalışması, çocuğun bakım ve 
yetiştirilmesine ilişkin faaliyetlerin yürü-
tülmesine yönelik tüm yükümlülüklerin 
ebeveynde olması gerekmektedir.
Yarım çalışma izni kapsamında yer alan 
ve şartları sağlayan işçilerin yarım çalış-
ma izin talep dilekçesi ile işverene baş-
vurması, yazılı ve/veya sözlü olmak üze-
re ne şekilde talepte bulunacağı İş Kanu-
nu m.74/2 fıkrasında düzenlenmemiştir. 
Bu nedenle, yarım çalışma ödeneğin-
den yararlanmak üzere talepler yazılı 
ve sözlü olarak gerçekleştirilebilecektir. 
Ancak, işçinin sözlü bildirimde bulun-
ması, işçi-işveren arasında yarı zamanlı 
ücretsiz izin uygulamasına ilişkin bir ihti-
laf yaşanması durumunda işçinin başvu-
rusunu ispata ihtiyacı olabilir.  Dolayısıy-
la, işçi-işveren tarafların bildirimlerinin 
yazılı şekilde gerçekleştirmesi gerektiği 
kanaatindeyiz.
Yarı zamanlı çalışma izninden yararlan-
mak üzere talepte bulunanlar; doğum 
yapan işçilerin analık izninin bitiminden 
itibaren otuz gün içinde ve/veya üç ya-
şından küçük çocuk evlat edinilmesi 
durumunda ise evlat edinme tarihinden 
itibaren otuz gün içinde işverene başvu-
ruda bulunulması gerekmektedir.  
4447 Sayılı İşsizlik Sigortası Kanunun 
Ek.5. maddesinde “Mücbir sebepler dı-
şında, başvuruda gecikilen süre doğum 
ve evlat edinme sonrası yarım çalışma 
ödeneği almaya hak kazanılan toplam 
süreden düşülerek ödeme yapılır.” kura-

lının yarım çalışma izni içinde uygulan-
ması gerektiği ifade edilmektedir. 
Buna göre yarım çalışma ödeneğine hak 
kazanılan sürenin sonlanmasına kadar 
işçi, işverenden haftalık çalışma süresi-
nin yarısı kadar ücretsiz izin talebinde 
bulunabilecek; başvurunun geciktiği her 
gün hak edilen yarım çalışma ödeneği 
izin hakkından mahsup edilerek yarım 
çalışma ödeneği ödenecektir.  
Çalışma hayatı içerisinde haftalık çalış-
ma süresinin yarısına kadar ücretsiz izin 
talep eden, 4447 Sayılı İşsizlik Sigortası 
Kanunu gereğince yarım çalışma öde-
neğini hak eden işçilerin bu haklarından 
işveren izin vermediği için yararlanama-
dığı, işverenlerce izne tabii olduğu husu-
sunda beyan edildiğine yönelik şikâyet-
ler almaktayız. 
Öncelikle şu hususu belirtmekte fayda 
var; işçinin haftalık çalışma süresinin 
yarısına kadar ücretsiz izin talep etmesi, 
kanunen belirlenen bu haktan yararlan-
mak için yeterlidir. İşverenin takdirine, 
iznine bağlı değildir. 
İş Kanunu m.74/2 c.1 “…ücretsiz izin ve-
rilir.”, aynı hükmün ikinci cümlesindeki 
“…eklenir” ve yine aynı hükmün üçüncü 
cümlesindeki “…uygulanır.” ibarelerin-
den işverenin takdirine bağlı tutulmadığı 
açıkça görülmektedir.
Bu nedenle, doğum yapan kadın işçinin, 
ücretsiz doğum izni ve/veya haftalık ça-
lışma süresinin yarısı kadar ücretsiz izin 
hakkını kullanmak istemesi, işveren tara-
fından işçinin taleplerinin reddedilmesi 
durumunda kadın işçi tek başına alacağı 
karar ile işverene bildirimde bulunarak, 
ücretsiz doğum iznine ve/veya haftalık 
çalışma süresinin yarısı kadar ücretsiz 
izne ayrılabileceğini düşünüyoruz. 
Böyle bir durumda işveren tarafından 
tutulan devamsızlık tutanaklarının hu-
kuken geçerliliğinin olmadığını, işbu de-
vamsızlık tutanakları esas alınarak işve-
ren tarafından fesih gerçekleşmesi duru-
munda, feshin geçersiz olduğunu belirt-
mek isteriz. (Yarg. 9.HD. T.13.07.2009, 
E.2008/36349, K.2009/20734)
Yargıtay, yarı zamanlı ücretsiz izin hak-
kına ilişkin düzenlemenin mevzuatımıza 
eklenmenden önce altı aya kadar ücret-
siz izin hakkına ilişkin kararında “İş Kanu-

nu 74. maddesindeki altı aya kadar üc-
retsiz izin hakkının işçinin talebine bağlı 
olduğu, yasal ücretli doğum izinlerinin 
kullanılmasından sonra işverence işçiye 
altı aya kadar ücretsiz izin verilmesinin 
zorunlu olduğu verilmemesi işçiye hak-
lı sebeple fesih hakkı vereceği” ifade 
etmiştir. (Yarg. 22. HD.  T. 16.1.2017,  
E.2015/4643, K.2017/125)  
Haftalık çalışma süresinin yarısı kadar 
ücretsiz izin hakkına haiz, talepte bu-
lunan işçinin talebi, işveren tarafından 
reddedilirse işveren ayrıca idari para ce-
zası ile karşı karşıya kalacaktır.
Haftalık çalışma süresinin yarısı kadar 
ücretsiz izin ifadesinden anlaşılması ge-
reken, işçinin işyerindeki haftalık çalışma 
süresinin tespit edilerek, işçinin yarısına 
denk gelecek şekilde çalışmasıdır. 
İşçinin haftalık çalışma süresinin yarısı 
kadar çalışmasına denk gelecek çalışma 
planlaması işçi-işveren arasında anlaşıl-
ma suretiyle yapılabilir. Fakat, işçi-işve-
ren arasında hangi usul ve esasa göre 
anlaşılacağına ilişkin hukuki bir düzenle-
me bulunmamaktadır. 
Örneğin; günde yedi buçuk saat, hafta-
da altı gün toplamda 45 saat çalışılan bir 
iş yerinde işçi, yarım çalışma iznini kulla-
nacağı zaman hafta da 22,5 saat çalışma 
hakkı elde etmiş olacaktır. İşçi iznini haf-
tada üç tam gün çalışmak şeklinde kulla-
nabileceği gibi haftada beş gün dörder 
saat haftanın altıncı günü iki buçuk saat 
çalışma şeklinde kullanabilir. İşçi ile işve-
ren arasında söz konusu çalışmaya ilişkin 
ihtimaller üzerinde anlaşmazlık doğabi-
leceği gibi, haftada üç tam gün çalışma 
şeklinde anlaşılıp çalışılacak günlerin 
tespiti konusunda anlaşmazlık doğabilir. 
Mevzuatta henüz çalışma şekillerindeki 
ihtimallere ilişkin yol gösterici bir düzen-
lemeye yer verilmemiştir. Bu nedenle, 
işçi-işveren arasında haftalık çalışma sü-
resinin yarısı kadar çalışmaların birlikte 
belirlenmesinin uygun olacağını düşü-
nüyoruz.

YARIM ÇALIŞMA İZNİNDE ÜCRET 
NASIL TESPİT EDİLİR? 

4857 İş Kanunu 74/2 fıkrasında düzen-
lenen haftalık çalışma süresinin yarısına 
kadar ücretsiz izin hakkının kullanılması 
ile işçinin iş sözleşmesinin türünde bir 
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değişiklik olmamaktadır. Yarım çalışma 
izninde, çalışma süresi azalmakta, işçi 
çalışmaya devam etmektedir. 
Bu nedenle, haftalık çalışma süresinin 
yarısı kadar işveren yanında çalıştığın-
dan, işveren tarafından yarım çalıştığı 
süreyle orantılı olarak ücret alacağını 
hak edecektir. Bir başka ifadeyle, çalıştı-
ğı sürenin ücretine hak kazanacaktır. 
İşverenlerin, yarı zamanlı çalışmadan 
yararlanan işçilerin, ikramiye, evlenme 
ve doğum, çocuk gibi sosyal yardım ni-
teliğine haiz ödemelerini orantılı olarak 
ödediğini görmekteyiz.
Bizce, iş sözleşmesinin türünde bir de-
ğişiklik olmaması, Kanuni bir hakkın 
kullanıldığı nazara alındığında sosyal 
yardımların tam karşılığının ödenmesi 
gerektiği kanaatindeyiz.  Münhasıran ya-
rım çalışma izni döneminde ayni olarak 
sağlanan sosyal yardımların hak edilme-
si hususunda değişiklik bulunmaktadır. 
Örneğin, yarım çalışma izni döneminde 
öğleden sonraları çalışan işçi, tam süreli 
çalışanların faydalandığı sabah servisin-
den yararlanamayacaktır. 

YARIM ÇALIŞMA İZNİNDE HAFTA 
TATİLİ VAR MIDIR? 

Yarım çalışma izni kullanan işçilerin, 
haftalık çalışma süreleri kırk beş saatin 
altında kalmaktadır. Bu nedenle, hafta 
tatili hak edip etmedikleri hususunda 
doktrinde farklı görüşler bulunmaktadır. 
Doktrinde haftalık çalışma süresinin ya-
rısına kadar çalışılacak sürenin işçi ta-
rafından haftanın birkaç günü iş yerine 
gelecek şekilde ayarlanması durumunda 
hafta tatili izninin bulunmayacağı; hafta-
nın her gününe bölünerek ayarlanması 
durumunda ise işçinin hafta tatiline hak 
kazanabileceği ifade edilmektedir. 
Biz, bu şekilde bir uygulamanın kabul 
edilmesi işçi lehine olsa da uygulamanın 
bu yönde olmadığını belirtmek isteriz. 
Yargıtay hafta tatiline hak kazanmak için 
kırk beş saatlik çalışma süresinin işçi ta-
rafından doldurulması gerektiğini belirt-
miştir. Bu nedenle, yarı zamanlı ücretsiz 
izin hakkından yararlanan işçinin, hafta-
lık çalışma süresi kırk beş saatin altında 
kaldığı dikkate alındığında, hafta tatiline 
hak kazandığından söz edemeyiz. 

YARIM ÇALIŞMA ÖDENEĞİ

6663 Sayılı Kanun ile 4447 Sayılı İşsizlik 
Sigortası Kanununa eklenen Ek.5 mad-
dede, haftalık çalışma süresinin yarısı-
na kadar ücretsiz izin uygulamasından 
yararlanan sigortalı çalışan işçilerin, 
ücretsiz izinli sayıldığı dönemde Sosyal 
Güvenlik Kurumu tarafından ödenmek 
üzere yarım çalışma ödeneği düzenlen-
miştir. 4447 Sayılı İşsizlik Sigortası Kanu-
nu, hizmet akdiyle çalışan herkesi kap-
samaktadır. Aynı şekilde yarım çalışma 
ödeneğine hak kazanabilmek için kulla-
nılması gereken yarı zamanlı çalışma iz-
nine dair düzenlemede -Borçlar Kanunu, 
Basın İş Kanunu veya Deniz İş Kanununa 
göre çalışıp çalışmadığına bakılmaksı-
zın- hizmet akdiyle çalışan her kişiyi kap-
samaktadır. O halde, diğer yararlanma 
şartlarının da var olması durumunda 
hizmet akdiyle çalışan her kişi yarım ça-
lışma ödeneğinden faydalanacaktır. 
4447 Sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu ge-
reğince haftalık çalışma süresinin yarısı 
kadar ücretsiz izne çıkan işçinin yarım 
çalışma ödeneğinden yararlanabilmesi 
için doğum veya evlat edinme tarihin-
den önceki son üç yılda en az 600 gün 
işsizlik sigortası primi bildirmiş olması, 
4857 Sayılı İş Kanunun 63. maddesinde 
belirtilen haftalık çalışma süresinin yarı-
sı kadar fiilen çalışması, doğum ve evlat 
edinme sonrası analık hali izninin bittiği 
tarihten itibaren 30 gün içinde Kuruma 
yarım çalışma belgesi ile başvuruda bu-
lunulması gerekir. 
Çalışma hayatında, yarı zamanlı ücretsiz 
izin hakkından yararlananların analık iz-
ninin bitmesine müteakip otuz gün içe-
risinde başvurusuna ilişkin süre işçi ve 
işveren taraflarca hukuka aykırı bir şekil-
de hata ile hak düşürücü bir süre olarak 
değerlendirilmektedir. 
Burada şu hususun altını çizmek gerek-
li; doğum ve evlat edinme sonrası ana-
lık hali izninin bittiği tarihten itibaren 
30 gün içindeki başvuru hak düşürücü 
değildir. Mücbir sebepler dışında, baş-
vuruda gecikilen süre doğum ve evlat 
edinme sonrası yarım çalışma ödeneği 
almaya hak kazanılan toplam süreden 
düşülerek ödeme yapılmaktadır. 

Yarım çalışma ödeneğinin süresi, hafta-
lık çalışma süresinin yarısı kadar verilen 
ücretsiz izin süresinin yarısı kadardır. 
Bu kapsamda; Sosyal Güvenlik Kurumu 
tarafından “Birinci doğumda en fazla 30 
gün, ikinci doğumda en fazla 60 gün, 
sonraki doğumlarda en fazla 90 gün, ço-
cuğun engelli doğması hâlinde en fazla 
180 gün, çoğul doğumlarda ilave edilen 
30 gün için 15 gün”  ödenmektedir. 
Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından, yarı 
zamanlı çalışma uygulamasından yarar-
lananlara ücretsiz izin hakkının yarısı 
kadar yarım çalışma ödeneği ödemesi-
nin, ilgili düzenlemelerin amacına aykırı 
olduğu kanaatindeyiz. 
Bu nedenle, haftalık çalışma süresinin 
yarısı kadar ücretsiz izin hak eden hiz-
met akdiyle çalışanların, yararlanmış 
olduğu tüm sürenin yarım çalışma öde-
neği olarak karşılanması için düzenleme 
yapılmasına ihtiyaç olduğunu belirtmek 
isteriz. 

SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNCA 
ÖDENEN YARIM ÇALIŞMA 
ÖDENEĞİNİN MİKTARI NE 
KADARDIR?

Doğum ve evlat edinme sonrası yarım 
çalışma ödeneğinin günlük miktarı, ki-
şinin çalıştığı işte aldığı ücret ne olursa 
olsun, günlük asgari ücretin brüt tutarı 
kadardır. Yarım çalışma ödeneği, damga 
vergisi hariç herhangi bir vergi ve kesin-
tiye tabi tutulmamaktadır.

YARIM ÇALIŞMA ÖDENEĞİNİ SONA 
ERDİREN HALLER?

Yarım çalışma ödeneği, yarım çalışma 
izni ile bağlantılı olarak belirli süre öde-
necek ödenek türüdür. Dolayısıyla yarım 
çalışma izninin bitimi, yarım çalışma 
ödeneğinin hukuken ödenecek süre ile 
sonlanması, çocuğun bakım ve yetişti-
rilmesine yönelik ödeme gerçekleştiril-
diği dikkate alındığında çocuğun vefatı, 
yarım çalışma ödeneğinden yararlanan 
çalışanın yararlanmış olduğu dönemde 
başka bir işte çalışması durumlarında 
yarım çalışma ödeneği sona erecektir. 

Av. Kürşat Kaya
Hizmet-İş Sendikası

Hukuk İşleri Daire Başkanı
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Mahmut ARSLAN
HAK-İŞ Genel Başkanı ve 
HİZMET-İŞ Genel Başkanı

Hüseyin ÖZ
Genel Başkan 

Yardımcısı

Halil ÖZDEMİR
Genel Başkan 

Yardımcısı

Celal YILDIZ
Genel Başkan 

Yardımcısı

Mehmet KESKİN
Genel Başkan Vekili

Oğuz AKSOY
Genel Sekreter

HAK-İŞ/HİZMET-İŞ SENDİKASI GENEL YÖNETİM KURULU

ADANA
Şb. Bşk.: Bekir Hakan DURNA
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

AFYONKARAHİSAR
Şb. Bşk.: Kemal ERKUŞ
Karaman Mahallesi Albay Reşat Çiğiltepe 
Caddesi Karaman İş Merkezi Kat:3 No:36-37 
Merkez/AFYONKARAHİSAR
Tel: 0272 214 42 43

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

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

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

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

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

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

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

BATI KARADENİZ
Şb. Bşk.: Mustafa ÇAĞLI
Hepkebirler Mahallesi İnönü Caddesi Akveri 
Apartmanı No:2/2 Kat:5 Daire No:13 
KASTAMONU

BİNGÖL
Şb. Bşk.: Abdulmecit AKDEMİR
Yenişehir Mah. Selhatin Kaya Cad. Çevlik İş 
Merkezi Kat: 2 No: 3 Merkez/BİNGÖL
Tel: 0 426 214 63 45

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

ÇANAKKALE
Şb. Bşk.: Vedat YILMAZ
İsmet Paşa Mah. Demircioğlu Caddesi 
51/8 ÇANAKKALE
Tel: 0286 213 12 02

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

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

DİYARBAKIR
Şb. Bşk.: Ercan KAHRAMAN
Mevlana Halit Mah. Şanlıurfa Yolu Mega C. 
YanıAkbaş Sit. A Blok Kat:3 No: 9  
Bağlar / DİYARBAKIR

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

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

ERZURUM
Şb. Bşk.: Şahin GİRMENÇ
Kazım Karabekir Paşa Mah. Orhan Şerif
Soy Cd. Özlem İş Merk.i A Blok
Yakutiye/ERZURUM Tel-Fax: 0442 234 07 95

GAZİANTEP 1 NOLU
Şb. Bşk.: Halil İbrahim TANRIÖVER
İncilipınar Mah. Gazimuhtarpaşa Bulv. 
Tekerekoğlu İş Mrk. No:54 Şehitkamil/G.ANTEP
Tel: 0 342 231 99 44  Fax: 0 342 230 31 30

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

HATAY
Şb. Bşk.: Ercan SALCAN
Odabaşı Mah. 75. Bulv. Zeytunlu Apt. K: 6
Antakya / HATAY

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

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

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

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

ŞUBE BAŞKANLIKLARI


