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dönem sermaye düşmanlığı yapmamış Çelik-İş 
kadroları olarak, ülkemizin ve insanımızın yararı-
na olacak her konuda adım atmaya hazırız. Fakat 
ülkemiz ekonomisinin lokomotifi olan işletmeleri 
ayakta tutalım derken, üyelerimizin sendikamız-
dan beklentilerini görmezden gelemeyiz. Otur-
muş olduğumuz bu masada atılacak her yanlış 
ve eksik adım, bu ülkenin zararına olacak. Her-
kesin bu bilinçle ve sorumlulukla hareket etmesi 
öncelikli beklentimizdir. Bu kapsamda MESS ile 
yaptığımız görüşmelerden de güzel sonuçlarla 
çıkacağımıza, bize güvenen binlerce emekçi kar-
deşimizin beklentisini boşa çıkarmayacağımıza 
inanıyorum.

Diğer taraftan ülkemizin dört bir yanındaki ör-
gütlü olduğumuz işyerlerinde de, yine toplu söz-
leşmesi görüşmelerimizin birisini bitiriyor, diğeri-
ne başlıyoruz.

TİS görüşmelerinin üyelerimizin lehine sonuçlan-
ması için yapılması gereken ne varsa hepsini ya-
pıyoruz. Çelik-İş olarak en büyük avantajımız ise; 
üyelerimizle aynı havayı teneffüs etmeye göster-
diğimiz özendir. 

Bizler yola çıkarken, ‘Sendikayı Ankara’dan yö-
netmeyeceğiz’ demiştik. Bugün geldiğimiz nok-
tada sahada olmadığımızı hiç kimse söyleyemez. 
Her bir üyemizin en küçük talebini bile birebir, 
yüz yüze, dinleme ve öğrenme fırsatı buluyoruz. 
İşte bizim yolumuzu aydınlatan yöntem budur. 
Üyelerimizden aldığımız ışıkla, yolumuzu şaşır-
madan, mücadelemizi sürdürüyoruz.  

Toplu İş Sözleşmelerini, ekmeğini kazanmak için 
mücadele veren işçilerin, sığındığı bir liman ola-
rak görmekteyim. Bu sözleşmeler aynı zamanda 
sendikaların da birer varlık sebepleridir. İşveren 
içinse toplu iş sözleşmeleri üretim ve verimlilik 
gibi daha birçok nedenle büyük önem arz et-
mektedir. Bu süreçte önemli olan ise kaybeden 
kimsenin olmamasıdır. Bu bilinçle hareket ediyor, 
adımlarımızı ona göre atıyoruz. Büyük bir özve-
ri içinde, diyalog kanallarını tıkamadan, el birliği 
ve işbirliğiyle çalışmalarımızı yürütüyor, alınteri 
mücadelemize halel getirmeden, kutlu yolculu-
ğumuza devam ediyoruz. 

BU BİR BAYRAK YARIŞIDIR
Sendikamızda bir yandan delege seçimlerimiz 
yapılırken, bir yandan da şube kongrelerimizi 
gerçekleştiriyoruz. Bunun startını, Ekim ayının 
ortasında, ilkleri yaşadığımız ve yaşattığımız Ka-
rabük’ten vermiş bulunmaktayız. İlk şube kong-
remizi, sendikamızın vücut bulduğu Karabük’te 
birlik ve beraberlik içerisinde, demokratik bir 
ortamda gerçekleştirmiş olmanın huzurunu yaşı-
yoruz. Böylelikle önümüzdeki yılın ortalarına ka-
dar gerçekleştirmeyi sürdüreceğimiz şube kong-
releri için bismillah demiş buluyoruz.

Sendikacılık, aslında aynı zamanda bir bayrak 
yarışıdır. 52 yıllık sendikamız tarihinde eline bay-
rağı ilk alanla, şuanda bayrağı elinde tutanların 
tek ortak özelliği ‘emek savunuculuğudur.” Bu-
gün bayrağı bizler taşıyoruz, yarın bir başkaları 
taşıyacak. Önemli olan bayrağı yere düşürme-
mek, hakkıyla taşıyabilmektir. Ben de dahil ol-
mak üzere şahısların hiçbir önemi yoktur. Önemli 
olan; onbinlerce emekçiye hizmet veren, yüz 
binlerce işçinin de umudu haline gelen Çelik-İş 
Sendikası’nın yürüdüğü kutlu yolculuğunun sek-
teye uğramamasıdır. Seçilen ve seçilecek olan 
arkadaşlarımıza, işçiye hizmet noktasında, yeni 
dönemde şimdiden başarılar diliyorum. 

Öte yandan bu seçim döneminin herhangi bir 
boşluğa veya rehavete neden olmasına kesinlikle 
izin vermeyeceğimizi, buradan üyelerimize du-
yurmak istiyorum. 

Üyelerimizin mutluluğu için, gerek genel merkez 
yöneticilerimiz, gerek şubelerimiz, gerekse de 
sendika temsilcilerimiz sahada olmaya, sorunla-
rın çözümü için işverenle iletişim halinde olmaya, 
hâsılı işçiye hizmet etmeye devam edecektir.  

Bir sonraki Çelik-İş dergimizde, huzurun ve de-
mokrasinin hakim olduğu delege seçimlerimizi 
ve şube kongrelerimizi yapmış, İSDEMİR, MESS 
ve diğer toplu iş sözleşmelerimizi zaferle sonuç-
landırmış olarak buluşabilmeyi Rabbimden niyaz 
ediyor, hepinizi Allah’a emanet ediyorum. 

Yunus Değirmenci
Genel Başkan
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Sendikamıza ve çalışma hayatına dair birbirin-
den güzel gelişmelerin yer aldığı, üyelerimiz için 
yaptığımız sayısız faaliyetlerin anlatıldığı, yeni bir 
Çelik-İş dergisiyle huzurlarınızdayız. 

Karabük Kardemir’de işveren ile imzaladığımız 
maddi ve sosyal kazanımlarla dolu Toplu İş Söz-
leşmemiz(TİS) hepinizin malumu. Uzun uğraşlar 
ve üyelerimizin dirayeti sayesinde imzaladığımız 
bu sözleşmeyi, başımız dik, alnımız ak bir şekilde 
tüm kamuoyuyla paylaşmıştık. Rabbim, çok şü-
kür emekçi kardeşlerimize karşı bizleri mahcup 
etmedi. 

Kardemir’de binlerce kardeşimizi mutlu eden 
Toplu İş Sözleşmesini imzalamanın haklı gururu-
nu yaşarken, 3 yıldan bu yana hem sendikamı-
zın, hem de işçi kardeşlerimizin zor bir süreçten 
geçtiği, fakat bugün güzel günlerin tohumlarının 
atıldığı İSDEMİR’de TİS sürecimizin, üyelerimizin 
lehine sonuçlanması için canla başla çalışıyoruz. 
İSDEMİR’de iş barışına katkı sunacak, üyelerimi-
zin refah ve mutluluğunu sağlayacak, beklenti-
lerine cevap verecek, geçmişteki acı hadiseleri 
unutturacak, herkes tarafından makul ve kabul 

edilebilir bir toplu iş sözleşmesini en kısa zaman-
da imzalamak için gayret sarf ediyoruz. Yeni dö-
nemde İSDEMİR’de açtığımız bembeyaz sayfa-
mızı, altın harflerle yazmak için genel merkez ve 
şube yöneticilerimizle adeta seferberlik başlat-
mış durumdayız. İnce eleyip, sık dokuduğumuz 
bu süreçten de yüz akıyla çıkacağımız inancıyla, 
çalışmalarımızı hız kesmeden sürdürüyoruz.

Öte yandan Türkiye ekonomisinin omurgası olan 
metal sanayindeki 130 bin çalışanı kapsayan top-
lu iş sözleşmesi için Türkiye Metal Sanayicileri 
Sendikası (MESS) ile aralarında sendikamızın da 
olduğu işçi sendikaları arasında görüşme süreci 
başladı. Sahanın ne istediğini, ülkemiz ekonomisi-
ni, işletmelerin durumunu analiz ederek, kısacası 
dersimize iyi çalışarak hazırladığımız TİS taslağı-
mızla birlikte Ekim ayı itibariyle 3. oturumumuzu 
gerçekleştirdik. Üyelerimizin talep ve beklentileri 
doğrultusunda görüşmelerimizi yapmaya devam 
ediyoruz. 

Çelik-İş olarak bizler, işletmelerin kaldıramaya-
cağı bir yükü dayatma gibi bir davranışın içinde 
hiçbir zaman olmadık, olmayacağız da. Hiçbir 

Çok Değerli Emekçi Kardeşlerim;

3
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4 5KARDEMİR’DE GÜZEL BİR TOPLU 
SÖZLEŞME YAPTIK

‘Sahanın nabzını tutabilmek adına Kardemir’deki 
üyelerimizle her zaman istişare halinde oldum’ 
diyen Değirmenci, ‘Üyelerimizin neyi istedikleri-
ni, neye karşı çıktılarını iyi analiz ettik. Bu sayede 
Kardemir’de başımız dik, alnımız ak olacak şekil-
de, bir Toplu İş Sözleşmesi imzalamayı Rabbim 
bizlere nasip etti. Elhamdülillah, yüzde 30 ücret 
artışı sağladık. Asıl işlerde çalışılan bölümlerde 
taşeronu bitirdik. Yılların sorunu olan Kademe 
problemini çözdük’ ifadelerini kullandı.

ÇELİK-İŞ, SON 1 YILDA KABUK DEĞİŞTİRDİ

‘Çelik-İş, artık belirli bölgelerin değil, Türkiye’nin 
sendikası haline geldi’ diye konuşan Değirmenci, 
‘Sendikamız, üyeleriyle sık sık bir araya gelen, ör-
nek toplu sözleşmeler imzalayan, milletin milli ve 
manevi değerlerini gözeterek sosyal sorumluluk 
projelerini hayata geçiren, üyeleriyle kucaklaşa-
bilmek adına onların evlerine misafirliğe giden, 
gündüz gitmekle kalmayıp, gece yarılarında da 
üyelerini tezgâh başında ziyaret eden, herkesin 

gıpta ile baktığı bir sendika olduk. Allah’ın izniy-
le, sizlerin duası ve Hak-İş’imizin desteği ile bu yıl 
40 bini devirdik. İnşallah bu rakamları 50 binlere 
100 binlere çıkaracağız.

DÖRT KOLDAN ÇALIŞIYORUZ

Değirmenci konuşmasını şöyle sürdürdü;‘Karde-
mir’de binlerce kardeşimizi mutlu eden Toplu İş 
Sözleşmesini imzalamanın haklı gururunu yaşar-
ken, sendika olarak, zor günler yaşadığımız fa-
kat bugün güzel günlerin tohumlarının atıldığı 
İSDEMİR’de TİS sürecimizin, üyelerimizin lehine 
sonuçlanması için canla başla çalışıyoruz. Yine 
aynı şekilde MESS’e bağlı işyerlerimizdeki üyele-
rimizi memnun edecek bir TİS için MESS ile mü-
zakerelere başladık. İnşallah buradan da güzel 
sonuçlarla çıkacağımıza inanıyorum. 

HAK-İŞ’İN DESTEĞİNİ HER ZAMAN ARKA-
MIZDA HİSSETTİK 

‘Bunları söylerken, şunu yaptık, bunu yapıyoruz 
derken; HAK-İŞ’in her zaman arkamızda hisset-
tiğimiz desteğinden bahsetmezsek, haksızlık et-
miş oluruz. Davet ettiğimiz hemen hemen her 

KARABÜK ŞUBEMİZİN 8. OLAĞAN GENEL KURULU YAPILDI

Sendikamızın Karabük Şubesi 8. Olağan Genel 
Kurulu, Vali Nafiz Kayalı Gençlik ve Spor Merke-
zi’nde gerçekleştirildi.
Kongreye,  Konfederasyonumuz Hak-İş’in Ge-

nel Başkanı Mahmut Arslan, Sendikamızın Genel 

Başkanı Yunus Değirmenci, Sendikamızın Onur-

sal Genel Başkanı ve Kardemir Karabükspor 

Başkanı Hikmet Ferudun Tankut, Genel Mali Sek-

reterimiz Bayram Altun, Genel Teşkilatlandırma 

Sekreterimiz Recep Akyel, Genel Eğitim Sekre-

terimiz Ferhan Öner, Karabük Şube Başkanımız 

Ulvi Üngören, şube yöneticilerimiz ve delegele-

rimiz katıldı.

Çelik-İş Sendikası Karabük Şube Eski Başkanı 

Taner Canyurt başkanlığında oluşturulan Genel 

Kurulu Divanının ardından saygı duruşu ve İstik-

lal Marşının okunmasıyla sendikamızın yeni tanı-

tım filminin gösterimi yapıldı. 

Genel Kurulun açılış konuşmasını yapan Şube 

Başkanı Ulvi Üngören, kongrenin birlik ve bera-

berlik içinde yapılması temennisinde bulundu.

Daha sonra kürsüye çıkan Genel Başkanımız 

Yunus Değirmenci, Sendikamızın Kardemir’de 

hayat bulduğunu, zaman içerisinde et ve tırnak 

gibi birbirinden ayrılmaz iki parça haline geldiği-

ni ifade ederek, ‘Kardemir, Çelik-İş’in sevdasıdır, 

başkentidir, ana vatanıdır, adeta yıkılmaz bir ka-

lesidir. Çelik-İş, Kardemir ve Karabük ile aynı ka-

der çizgisinde ilerleyecek kadar bütünleşmiştir. 

Birisi olmazsa diğerinin bir anlamı da hükmü de 

yoktur’ diye konuştu.

Genel Başkan olduktan sonra Türkiye’nin dört 

bir yanındaki örgütlü fabrikalara ziyaretler ya-

pıldığını kaydeden Değirmenci, ‘İlk ziyaretimi 

ise Kardemir’e gerçekleştirdim. Bu ziyaret, Ka-

rabük’e, Kardemir’e ne kadar önem verdiğimizin 

bir göstergesidir. Buradan aldığımız güçle, kar 

kış, gece gündüz demeden üyelerimizi ziyaret 

edip, onlarla hasbihal ettik’ dedi.
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de çok önemlidir. Çelik-İş’in gücü, Türkiye emek 

hareketinin gücüyle paraleldir” sözlerini kullandı.

Metal işkolunda 1,5 milyon civarında çalışan me-

tal işçisinin bulunduğunu anımsatan Arslan, çok 

sayıda metal işçisinin HAK-İŞ ve Çelik-İş bünye-

sine katılmak için beklediğini dile getirdi.

“İSDEMİR’İ KAZANMAK BİZİM İÇİN MUCİZE 
NİTELİĞİNDE BİR BAŞARIDIR”

İSDEMİR davasının tekrar kazanılarak burada ye-

niden örgütlenmenin HAK-İŞ ve Çelik-İş Sendi-

kası için çok önemli bir kazanım olduğuna dikka-

ti çeken Arslan, “İSDEMİR’i kazanmak bizim için 

mucize niteliğinde bir başarıdır. Çünkü İSDEMİR 

bizim için çok önemliydi. İSDEMİR bizim için çok 

anlamlıydı ve çok şükür bu işyerini tekrar bünye-

mize katmayı başardık” dedi.

Arslan, “İşçi işveren ilişkileri konusunda örnek 

olarak KARDEMİR’i gösteriyoruz. Çünkü KAR-

DEMİR’in büyümesi demek bizim de büyümemiz 

demektir” dedi.

Arslan, 8. Olağan Genel Kurulun birliğe, beraber-

liğe ve dayanışmanın artmasına vesile olması te-

mennisinde bulundu.

ULVİ ÜNGÖREN İLE YOLA DEVAM SONUCU 
ÇIKTI

Divanın, adaylık başvurularının kabul etmesinin 

ardından ortaya çıkan tek listede Karabük Şu-

bemizin mevcut başkanı Ulvi Üngören güven 

tazeleyerek tekrardan şube başkanı oldu. Şube 

Sekreterliğine Mustafa Karayel seçilirken, Mali 

Sekreterliğe Ali Bilen, Teşkilatlandırma Sekre-

terliğine Kenan Yılmaz, Eğitim Sekreterliğine ise 

Emrullah Aydın seçildi.

programımıza katılan, en ufacık problemimize 
bile koşup çözüm arayan bir Genel Başkanımız 
var. Huzurlarınızda Sayın Genel Başkanım Mah-
mut Arslan beye bir kez daha teşekkürlerimi su-
nuyorum. ‘

BU BİR BAYRAK YARIŞIDIR

Sendikamızda bir yandan delege seçimlerimizi 
gerçekleştirirken, bir yandan da şube kongrele-
rimizi gerçekleştiriyoruz. Bunun startını, bugün 
burada sizlerin huzurunda, ilkleri yaşadığımız ve 
ilkleri yaşattığımız Karabük’te vermiş bulunmak-
tayız. Demokratik bir seçim süreci olması için 
her türlü hassas dengeyi gözettiğimizi bilmeni-
zi isterim. Her kim bu sendika için güzel şeyler 
yapmışsa ve yapmaya gönüllüyse onu aramızda 
görmekten büyük mutluluk duyarız. Sendikacı-
lık, aslında aynı zamanda bir bayrak yarışıdır. 52 
yıllık sendikamız tarihinde eline bayrağı ilk alan-
la, şuanda bayrağı elinde tutanların tek ortak 
özelliği ‘emek savunuculuğudur.” Bugün bayra-
ğı bizler taşıyoruz, yarın bir başkaları taşıyacak. 
Önemli olan bayrağı yere düşürmemek, hakkıyla 
taşıyabilmektir. 

“SANAYİ İŞÇİLERİ SENDİKAL HAREKETİN 
AMİRAL GEMİSİDİR”

Değirmenci’nin ardından Genel Kurulda konuşan 

Konfederasyonumuz Hak-İş’in Genel Başkanı 

Mahmut Arslan, “Aslında Karabük bir sevdadır. 

Gerçekten sevdalanacak kadar muhteşem, tari-

himizi ve değerlerimizi temsil eden çok önemli 

bir şubemiz ve şehrimizdir” diye konuştu.

Katıldığı her toplantıda Çelik-İş Sendikası eski 

genel başkanı rahmetli Metin Türker’den ve yap-

mış olduğu değerli çalışmalarından bahsettikle-

rini anlatan Arslan, “HAK-İŞ yönetim kurulumuz-

da aldığımız kararla HAK-İŞ Genel Merkezindeki 

tadilatımız sona erince binamızdaki bir toplantı 

salonumuza rahmetli Metin Türker’in adını vere-

ceğiz” ifadelerini kullandı.

Çelik-İş Sendikası’nın sanayi alanındaki önemli bir 

kesimi temsil ettiğini vurgulayan Arslan, “Çelik-İş 

Sendikası sanayi işçilerini temsil ediyor. Bütün 

dünyada sanayi işçileri sendikal hareketin amiral 

gemisidir. O yüzden Çelik-İş Sendikası’nın temsil 

ettiği bu misyon, Türkiye’nin emek hareketi için 
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Sendikamız ile Türkiye Metal Sa-
nayicileri Sendikası (MESS) ara-
sında 2017 MESS Grup Toplu İş 
Sözleşmesi müzakerelerinin ilk 
oturumu 06.10.2017 tarihinde 
gerçekleştirildi.
MESS’in İstanbul’daki genel 
merkezinde yapılan oturuma 
sendikamızı temsilen Sendi-
kamızın Genel Başkanı Yunus 
Değirmenci, Genel Mali Sekre-
terimiz Bayram Altun, Genel 
Eğitim Sekreterimiz Ferhan 
Öner, Av. Jan Aras Arslan ile 
MESS’e bağlı işyerleri bulanan 
şubelerimizin başkan ve yöne-
ticileri katıldı.

MESS’i temsilen ise Yönetim 
Kurulu Başkanı Kudret Önen 
başkanlığındaki heyet oturuma 
katıldı.

Müzakere sürecinin hayırlı ol-
ması temennisinde bulunan 
Genel Başkanımız Değirmenci, 
‘Üyelerimizin talep ve beklen-
tilerinin karşılandığı, iş barışına 
katkı sunan, üyelerimizin refah 
ve mutluluğunu sağlayan bir 
toplu iş sözleşmesi imzalanma-
sı en büyük arzumuzdur’ dedi.

İşçisiyle işvereniyle ve sendi-
kasıyla herkes tarafından ka-
bul gören, makul bir Toplu İş 
Sözleşmesinin masa başında 
imzalanmasını amaçladıklarını 
belirten Genel Başkanımız De-
ğirmenci, ‘Sahaya indiğimizde 
alnımız ak, başımız dik olsun is-
tiyoruz. Bunun için üyelerimizin 
talep ve beklentilerine cevap 
veren bir Toplu İş Sözleşmesiy-
le masadan el sıkışarak kalkmak 
öncelikli hedefimizdir’ diye ko-
nuştu.

‘Bu masada eğer biz sorun çöz-
me adına Toplu İş Sözleşmesi 
imzalayacaksak, bu üyelerimi-
zin talep ve beklentileri göz 
ardı edilmeden yapılmalıdır’ 
diyen Değirmenci, ‘İşletmelerin 
kaldıramayacağı bir yükü da-
yatma gibi bir anlayışımız hiçbir 
zaman olmadı, olmayacak da. 
Ama işletmeleri ayakta tutalım 
derken, üyelerimizin sendika-
mızdan beklentilerin yok sayıl-
maması gerekiyor. Bu ülkenin 
yararına olacak her konuda Çe-
lik-İş kadroları fedakarlık yap-
maya hazırdır. Fakat bizler bu 
masada doğru işler yapmazsak, 

sıkıntılar daha da büyür. Bu ne-
denle bu ülkeye büyük kötülük 
yapmış oluruz’ diye konuştu.

Toplantıda MESS Yönetim Ku-
rulu Başkanı Kudret Önen ise 
yaptığı konuşmada, işbirliği, 
uyum ve beraberlik değerleri-
nin kendileri için büyük önem 
taşıdığını ifade etti. ‘Üretimde 
verimliliği birlikte arttıracağı-
mıza inanıyorum’ diyen Önen, 
Sloganlarının ‘İşte barış, dün-
ya barış’ olduğunu söyleyerek, 
çalışma barışını korumanın ve 
sürekliliği sağlamanın önemine 
dikkat çekti.

Konuşmaların ardından sendi-
kamızın MESS’e sunmuş oldu-
ğu teklif üzerinden maddeler 
görüşüldü.

TİS Taslağımızın ilk bölümünde 
yer alan 15 idari madde, sendi-
kamızın teklif ettiği şekliyle, ay-
nen kabul edildi.

2017 MESS Grup Toplu İş Söz-
leşme müzakerelerinde ikinci 
oturum için taraflar, 16 Ekim 
2017 tarihinde saat 14.00’da İs-
tanbul’da yeniden bir araya ge-
linmesini kararlaştırıldı.

SENDİKAMIZ İLE MESS ARASINDA 
İLK OTURUM YAPILDI

Sendikamızın Genel Başkanı Yu-
nus Değirmenci beraberindeki 
Genel Yönetim Kurulu Üyeleriy-
le birlikte, Batman’ın Kozluk ilçe-
sinde teröristlerin hain saldırısı 
sonucu şehit edilen Müzik öğret-
meni Şenay Aybüke Yalçın’ın Saf-
ranbolu’daki ailesini ziyaret etti.
Karabük Şubemizin Kongresi-
ne katılmak için Karabük’e ge-
len Genel Yönetim Kurulumuz, 
geçtiğimiz Haziran ayında öğ-
rencilerine karne dağıttıktan 
sonra alçakların kurşunlarına 
hedef olan Aybüke Yalçın’ın ai-
lesiyle bir araya geldi.

Genel Başkanımız Değirmen-
ci’ye, Genel Mali Sekreterimiz 
Bayram Altun, Genel Teşkilat-
landırma Sekreterimiz Recep 
Akyel. Genel Eğitim Sekrete-
rimiz Ferhan Öner, Karabük 
Şube Başkanımız Ulvi Üngören 

ve şube yöneticilerimizin eşlik 
ettiği ziyarette, Genel Başkanı-
mız Değirmenci, şehit Aybüke 
öğretmen ve tüm şehitlerimiz 
için Kuran-ı Kerim okuyarak du-
alar etti. 

‘HER ZAMAN YANINIZDAYIZ’

Şenay Aybüke Yalçın’ın baba-
sı Sadık Yalçın, annesi Zehra 
Yalçın ve kardeşi Atıf Aybars 
Yalçın’a taziye dileklerini ileten 
Genel Başkanımız Değirmenci, 
‘Bu ülkenin evlatlarının eğitim 
alabilmesi için genç yaşta baba 
ocağını terk ederek Batman’a 
giden, vatana ve millete hizmet 
ederken şehit düşen Aybüke kı-
zımızın Rabbim şahadetini ka-
bul buyursun. Bu ülkenin gen-
cecik fidanlarının canına kıyan 
alçakları ise Rabbim kahru pe-
rişan eylesin’ dedi.

Bu ülkenin milli ve manevi de-
ğerlerini gözeten bir sivil top-
lum örgütü olarak şehit aileleri-
nin en büyük destekçisi olmaya 
devam edeceklerini ifade eden 
Değirmenci, ‘Hak-İş’e bağlı Çe-
lik-İş Sendikası olarak, her za-
man yanınızdayız. Sizlere des-
tek olmak bizlerin boynunun 
borcudur’ diye konuştu. 

Ziyaretin kendilerini mutlu etti-
ğini ifade eden şehit babası Sa-
dık Yalçın ise ‘Kızım hayat dolu 
bir çocuktu. ‘İstersen gitme, 1 yıl 
daha sınava hazırlan, yeniden 
tercih yap dedim. ‘Baba bana 
bugüne kadar öğrettiklerinle 
ters düşme diyerek görev ye-
rine gitti. Rabbim böyle istedi.’ 
dedi. 

Ziyaretin ardından Genel Baş-
kanımız Değirmenci, Yalçın aile-
sine Kuran-ı Kerim ve Ay yıldızlı 
bayrağımızı takdim etti. 

SENDİKAMIZDAN ŞEHİT ÖĞRETMEN AYBÜKE’NİN 
AİLESİNE ZİYARET
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SENDİKAMIZDAN EĞİTİME BÜYÜK DESTEK
Sosyal sendikacılık alanında büyük fark oluşturan Sendikamız Çelik-İş, üyelerimizin çocukla-
rına bu yıl da burs desteğine devam kararı aldı. 

Sendikamızın Genel Yönetim Kurulunun kararıyla, 2017-2018 eğitim öğretim yılında Türki-
ye’de bulunan üniversitelere girmeye hak kazanan sendikamıza üye işçilerin çocuklarına 
burs verilecek.

Öğrencilere Ekim 2017-Mayıs 2018 tarihleri arasında her ay 150 lira burs ödemesi yapılacak.

Sendikamız, yapılan değerlendirmeye göre; mevcut burs alan öğrenciler ve yeni burs alma-
ya başlayacaklarla birlikte bu eğitim öğretim yılında toplamda 600’den fazla öğrenciye burs 
vererek destek olacak. 

“İŞÇİ ÇOCUĞUNA DESTEK OLMAK VAZİFEMİZ”

“Fabrikalarda alınteri akıtarak çocuklarını okutmak için çabalayan üyelerimize destek olmak 
bizim öncelikli vazifemizdir” diyen Sendikamızın Genel Başkanı Yunus Değirmenci, “Dev eği-
tim seminerleriyle, lokal bazda işyeri eğitimleriyle alanında uzman hocalarımız aracılığıyla 
üyelerimizi ve teşkilatımızı yıl boyunca eğitimlerden geçiriyoruz. Bu, eğitime ne kadar önem 
verdiğimizin bir göstergesidir. Bu doğrultuda üyelerimizin üniversitede okuyan, geleceğin 
mühendisi, bürokratı, hekimi ve öğretmeni olacak çocuklarımızın eğitimlerine bir nebze de 
olsa katkı sunmak istiyoruz” dedi. 

Metal işkolunda çalışan işçilerin Çelik-İş’e olan ilgisinin her geçen gün arttığını kaydeden 
Değirmenci, “Bu yıl 6 bine yakın işçi, Çelik-İş’e üye oldu. Her geçen gün artan üye sayımıza 
paralel olarak burs verdiğimiz öğrenci sayımız da artış gösteriyor. Geçtiğimiz yıl 450 öğ-
renciye burs verirken, bu yıl 600’den fazla öğrencimize burs desteği sağlayacağız. Bizim en 
büyük kazanımımız ise bu çocuklarımızın üniversiteden mezun olduklarında her birinin iyi 
bir iş sahibi ve vatana millete hayırlı bir vatandaş olmalarıdır” diye konuştu.

ÇELİK-İŞ’TEN
600'DEN 

FAZLA 
ÖĞRENCİYE 

BURS



ŞEHİT AİLESİNİ ZİYARET ETTİ
ban eden ana babaların da aynı şekilde haklarını 
ödeyemeyiz. Böyle bir evlat yetiştirdiğiniz için 
Allah sizden razı olsun” diye konuştu.

Son dönemde terör örgütlerine büyük bir darbe 
indirildiğini de hatırlatan Değirmenci, “Devleti-
mizin, hükümetimizin ve güvenlik güçlerimizin 
dirayetli mücadeleleri sayesinde başta bölücü 
terör örgütü olmak üzere tüm terör örgütlerine 

büyük bir darbe indirildi. Millet olarak da birlik ve 
beraberlik içinde olmayı sürdürürsek, inşallah bu 
teröristlerin kökü kazınacak” ifadelerini kullandı.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren 
şehit babası Dilaver Çetin ise “Bizleri yalnız bırak-
madığını için sizlere teşekkür ederim. Yanımızda 
olduğunuzu görmek bize güç veriyor. Şükürler 
olsun ki milletimiz her daim bize destek oluyor. 
Bu da bizim en büyük teselli kaynağımız” dedi.

DEĞİRMENCİ, EYMEN VE EMİN’İ SEVİNDİRDİ

Genel Başkanımız Değirmenci, ziyarette, Şehit 
Polis Haydar Çetin ve tüm şehitlerimiz için Ku-
ran-ı Kerim okudu.

Değirmenci, geçtiğimiz Temmuz ayında sünnet 
düğünleri gerçekleştirilen ve sendikamız tara-
fından sünnet düğünü albümleri yaptırılan şehit 
çocukları Eymen ve Emin’e fotoğraf albümlerini 
ve hediyeler verdi.

ŞEHİT AİLESİNİ ZİYARET ETTİ 13

www.celik-is.orgÇELİK-İŞ SENDİKASI www.celik-is.org ÇELİK-İŞ SENDİKASI 

ÇELİK-İŞ SENDİKASI HAK-İŞ KONFEDERASYONU

12 GENEL BAŞKANIMIZ DEĞİRMENCİ ŞEHİT AİLESİNİ ZİYARET ETTİ
Genel Başkanımız Yunus Değirmenci, 2 yıl önce Diyarba-
kır’ın Sur ilçesinde bölücü terör örgütü üyelerinin saldırısı 
sonucu, görevi başındayken şehit düşen bomba imha uzmanı 
Şehit Polis Memuru Haydar Çetin’in ailesini ziyaret etti.

Şehit Babası Dilaver Çetin, Şehit eşi Aysun Çe-
tin ve şehit çocukları Eymen ve Emin Çetin ile 
Ankara Eryaman’daki evlerinde bir araya gelen 
Değirmenci, aileye taziyelerini iletti.

Ziyarette, şehitliğin ulaşılması zor bir mertebe 
olduğunu kaydeden Değirmenci,

“Vatanın selameti, milletin huzuru için gözünü 
kırpmadan, şahadet şerbetini tadan evlatları-
mız ve onların geride bıraktığı aileleri başımızın 
tacıdır. Şehitlerimize ve onların ailelerine sahip 
çıktıkça, onları unutmayıp her zaman hatırlayıp, 
hatırlattıkça, ancak o zaman bir millet olabiliriz. 
İşte tam da bu nedenle bugün sizin yanınızdayız. 
Rabbim Haydar kardeşimizin ve tüm şehitlerimi-
zin şehitliğini kabul buyursun, mübarek eylesin, 
şehit ailelerimize de sabırlar ihsan etsin” dedi.

“ŞEHİTLERİMİZİN VE AİLELERİNİN 

HAKLARI ÖDENMEZ”

“Vatanı için toprağa düşen şehitlerin ve bede-
nini feda eden gazilerimizin hakları ödenmez” 
diyen Değirmenci, “Ne yaparsak yapalım, şehit 
ve gazilerimizin fedakârlığının karşılığını verme-
miz mümkün değildir. Vatanı için evladını kur-
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TEZGÂH BAŞINDA BULUŞMALAR TAM GAZ 
SÜRÜYOR

Geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da Türkiye’nin 
dört bir yanındaki üyelerimizi tezgah başında 
ziyaret etme seferberliği başlatan Genel Başka-
nımız Değirmenci, Marmara Bölgesindeki prog-
ramının ikinci gününde Gebze’de örgütlü oldu-
ğumuz Eku Fren ve Döküm Sanayi A.Ş.’yi ziyaret 
etti.

Değirmenci, Gebze Eku Fren ve Döküm Sanayi 

A.Ş.’nin Genel Müdürü Dr. Mehmet Dudaroğlu ile 
bir görüşme gerçekleştirdi. Değirmenci’ye Sen-
dikamızın Gebze Şube Başkanı Şerafettin Koç 
ve yönetim kurulu ile işyeri temsilcilerimiz eşlik 
etti. Üyelerimizin talep ve beklentilerini istişare 
edildiği buluşmada, karşılıklı diyalog ve işbirliği 
içinde çalışma vurgusu yapıldı.

Daha sonra fabrika içerisinde üyelerimizle bir 
araya gelerek sohbetler gerçekleştiren Değir-
menci, üyelerimizin tek tek ellerini sıkarak, onlar-
la görüş alışverişinde bulundu.

GENEL BAŞKANIMIZ DEĞİRMENCİ, MARMARA’DA BİR 
DİZİ TEMASLARDA BULUNDU
Sendikamızın Genel Başkanı Yunus Değirmenci, 
Marmara Bölgesine bir ziyaret gerçekleştirerek, 
bölgedeki teşkilatlarımızla, üyelerimizle ve işve-
renlerle bir araya geldi.

Ziyaret programı kapsamında Genel Başkanımız 
Değirmenci, ilk olarak Türkiye Metal Sanayicileri 
Sendikası’nın(MESS) Genel Sekreterlik görevini 
geçtiğimiz ay üstlenen Özgür Barut’a hayırlı ol-
sun ziyaretinde bulundu.

Görüşmede, 2017 MESS Toplu İş Sözleşmesi, ça-
lışma hayatı, metal sektöründeki gelişmeler ve 
sendikal yaşama ilişkin değerlendirmelerde bu-
lunuldu.

Daha sonra Kocaeli’ye geçen Değirmenci, örgüt-
lü işyerimiz Azmüsebat’ta baştemsilcimiz olan 
ve Kocaeli Üniversitesi Hastanesinde tedavi gö-
ren Hamza Ertekin’i ziyaret etti.

Baştemsilci Ertekin’e acil şifalar dileyen Değir-
menci, ‘Üyelerimizin olduğu gibi teşkilatımızdaki 
tüm arkadaşlarımızın da iyi gününde kötü gün-
de yanında olmaya devam ediyoruz Bu bizim 
sendikacılık değil, insanlık vazifemizdir. Hamza 

kardeşimizin bir an evvel eski sağlığına kavuşup, 

yeniden aramıza dönmesini Yüce Allah’tan niyaz 
ediyorum” diye konuştu.
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Sendikamızın Genel Başkanı 
Yunus Değirmenci ve beraberin-
deki Genel Eğitim Sekreterimiz 
Ferhan Öner, İstanbul Havacılık 
Şubemizin Temsilciler Meclisi 
toplantısına katıldı.
Havacılık Şube Başkanımız Ya-
vuz Güver ve şube yöneticile-
ri ile sendika temsilcilerimizin 
katıldığı toplantıda, Çelik-İş’in 
sendikal faaliyetlerinden ça-
lışma hayatındaki gelişmelere, 
THY Teknik A.Ş.’de bulunan 7 
bine yakın üyemizin ortak talep 
ve beklentilerinden önümüzde-
ki aylarda yapılması planlanan 
Havacılık Şube kongre sürecine 
kadar birçok konu ele alındı.

Temsilciler Meclisinde bir ko-
nuşma yapan Genel Başkanımız 
Değirmenci, ‘Bugün itibariyle 
Çelik-İş olarak, sendikal yapının 
temelini oluşturan örgütlenme 
ve toplu iş sözleşmesi süreçleri 
konularında en iyi ilerleme kat 
eden sendika konumundayız. 
Bu iş, aşkla sevdayla yapıldı-
ğında başarının kendiliğinden 
geldiğine inanıyoruz ve bugün 
bunu tecrübe ediyoruz. İşçinin 
talep ve beklentilerini öncele-

yerek, işveren ile uyum içerisin-
de bir düzen kurarak, davamı-
za ve yolumuza devam ediyor, 
böylelikle farkımızı ortaya ko-
yuyoruz’ diye konuştu.

Örgütlenme noktasında Çe-
lik-İş’in hızla ilerlediğine dik-
kat çeken Değirmenci, toplu 
iş sözleşmelerinin de sorunsuz 
bir şekilde gerçekleştirildiğini 
ve gerçekleştirilmeye devam 
edeceğini, başarılarla dolu, bü-
yümesine ivme kazandıran bir 
Çelik-İş’in tarihini yazmayı sür-
düreceklerini ifade etti.

Sendikacılıkta işyeri temsilcile-
rinin önemli rol üstlendiğini de 
değinen Değirmenci, Temsilci-

lere yönelik olarak ‘Çelik-İş’in, 
Hak-İş’in, THY Teknik A.Ş.’nin 
ve ülkemizin bugünlere gel-
mesinde sizlerin büyük emek-
leri ve katkılar var. Bu nedenle 
her birinizin bizde bir karşılığı, 
bir değeri, bir anlamı var. İki yıl 
önce zorlukları bile bile bu işe 
girişerek sadece elini değil, tüm 
bedenini ve benliğini ortaya ko-
yan sizlere teşekkür ediyorum. 
Genel merkez olarak sizlere her 
türlü desteği vermeye hazır ol-
duğumuzu bir kez daha hatır-
latmak istiyorum’ dedi.

Temsilcilerimizle yapılan görüş 
alışverişi ve istişarelerin ardın-
dan toplantı son buldu.

GENEL BAŞKANIMIZ HAVACILIK 
ŞUBEMİZİN TEMSİLCİLER MECLİSİNE KATILDI

TEKNİK A.Ş’YE ZİYARET

Değirmenci, örgütlü olduğumuz ve 7 bine yakın 
üyemizin bulunduğu THY Teknik A.Ş.’nin Genel 
Müdür Yardımcısı Fazıl Çiftçi’yi ziyaret etti.

Görüşmede, THY’nin sadece ülkemizin değil, 
dünyanın da göz kamaştıran bir markası haline 
geldiğini ifade eden Değirmenci, “Türk Hava Yol-
ları’nın altına imza attığı her başarıda göğsümüz 
kabarıyor. Bu ülkenin bir vatandaşı olarak THY 
ile ne kadar övünsek azdır. Buradaki başarıda, 
THY Teknik A.Ş.’deki üyelerimiz, adeta birer gizli 
kahraman konumundadır. Yılda yaklaşık 200 mil-
yona yakın kişinin hava yollarını tercih ettiği göz 
önüne alındığında, THY Teknik A.Ş. çalışanlarının 
önemi çok net bir şekilde ortaya çıkmaktadır. 
Buradaki üyelerimizin maddi ve manevi olarak 
ihtiyaçlarının karşılanmış, refah ve mutluluğunun 
sağlanmış olması ise en öncelikli hedeflerimiz 
arasında gelmektedir” diye konuştu.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren 
Genel Müdür Yardımcısı Çiftçi ise çalışma barışı-
na katkı sunacak, THY’i ileriye taşıyacak her türlü 
talep ve teklife açık olduklarını belirtti.

Son olarak Değirmenci, Genel Eğitim Sekreteri-
miz Ferhan Öner’in de hazır bulunduğu İstanbul 
Havacılık Şubemizin Temsilciler Meclisi toplantı-
sına katılarak, şube yönetimimiz ve işyeri temsil-
cilerimizle görüş alışverişinde bulundu.
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Kardemir A.Ş. Genel Müdür 
Yardımcısı Hasan Sarıçiçek ve 
İnsan Kaynakları Müdürü Yusuf 
Gürsoy’un da katıldığı görüş-
mede, Genel Başkanımız Yu-
nus Değirmenci, Genel Müdür 
Ünal’a TİS sürecinden bugüne 
kadar göstermiş oldukları an-
layış ve desteklerinden dola-
yı teşekkür etti. Değirmenci 
“KARDEMİR’e geldiğimizde 
kendimizi evimize gelmiş gibi 
hissediyoruz. Amacımız KAR-
DEMİR’i daha da ileriye taşıya-
rak gelecek nesillere bırakmak” 
dedi. Ünal ise Değirmenci’ye 
ziyaretinden dolayı duyduğu 
memnuniyeti dile getirirken, 
kadro ve derece sistemiyle ilgili 
çalışmalara başladıklarını ifade 
etti.

Görüşmenin ardından fabrika 
sahasına geçen Genel Başkanı-
mız Değirmenci ve Genel Yöne-
tim Kurulumuz Kok Fabrikası, 
Enerji Tesisleri, Yüksek Fırınlar, 
Nakliyat Lojistik Müdürlüğü, 
Çelikhane ve Sürekli Döküm-
ler Müdürlüğü, Haddehaneler 

Müdürlüğü, Merkez Bakım ve 
Yapım Müdürlüğü ile Birleşen 
Üniteler Müdürlüğünü tek tek 
ziyaret ederek üyelerimizle bir 
araya geldi.

Karabük Şube Yönetimimiz ve 
sendika temsilcilerimizden zi-
yaret ettiği bölümler hakkında SENDİKAMIZDAN

KARDEMİR’E 
ZİYARET

Sendikamızın Genel Başkanı 
Yunus Değirmenci, Genel Teş-
kilatlandırma Sekreteri Recep 
Akyel ve Genel Eğitim Sekreteri 
Ferhan Öner, Karabük’te örgüt-
lü olduğumuz Kardemir A.Ş.’ye 
ziyarette bulundu.

Karabük Şube Yönetimimiz ve 

temsilcilerimizin de eşlik ettiği 

ziyaret, KARDEMİR Genel Mü-

dürü Ercüment Ünal ile yapılan 

görüşmeyle başladı.



www.celik-is.orgÇELİK-İŞ SENDİKASI www.celik-is.org ÇELİK-İŞ SENDİKASI 

ÇELİK-İŞ SENDİKASI HAK-İŞ KONFEDERASYONU

20 21

bilgi alan Değirmenci, ‘Bugün buraya sendikal 
konuları konuşmak için değil, sadece sizlere olan 
özlemimizi dindirmek için geldik. Sendikamızın 
temellerinin atıldığı yer olan ve yine sendika-
mızın bugünlere gelmesinde büyük katkısı olan 
KARDEMİR, bizler için büyük önem 
taşıyor. Bugün buradaki birlik 
ve beraberliği gözlemle-
mek, yüzlerinizin gülü-
yor olduğunu görmek, 
işbarışının sağlanmış 
olmasını hissetmek, 
m u t l u l u ğ u m u -
za mutluluk kattı. 
Rabbim birliğimi-
zi, dirliğimizi, refah 
ve mutluluğunuzu 
daim etsin’ diye ko-
nuştu.Çalışma hayatı-
na ilişkin üyelerimizden 
gelen soruları da cevap-
layan Değirmenci, çalışanla-
rın ücretlerinden kesilen vergiye 
ilişkin olarak, “Vergi dilimi uygulaması, 

özellikle Temmuz ayından itibaren biz çalışanla-
rın maaşlarını adeta kuşa çeviriyor. Devletini ve 
milletini seven insanlar olarak vergi vermekten 
elbetteki gocunmayız. Fakat bu sistemin adaletli 
bir şekilde uygulanmasını istiyoruz. Bu sorunun 

çözülmesi için ne yapılması gerekiyorsa 
üstümüze düşeni yapmaya hazırız” 

dedi.

Ziyaretin kendilerini mutlu 
ettiğini belirten üyelerimiz 
ise geçtiğimiz aylarda 
Kardemir yönetimiyle im-
zalanan sosyal ve maddi 
kazanımlarla dolu Toplu 
İş Sözleşmesi için Genel 
Başkanımız Değirmen-
ci’ye ve Genel Yönetim 

Kurulumuza teşekkür etti.

Ziyaret programı, Genel Yö-
netim Kurulumuzun üyeleri-

mizle birlikte toplu hatıra fotoğrafı 
çekilmesiyle son buldu.

52 yıl önce Karabük’te kurulan Sendi-
kamız, bugün Türkiye’nin sendikası haline 

geldi. Emekçiler tarafından Sendikamıza gös-
terilen ilgi ise her geçen gün artıyor. Son 1 yıl 
içinde 6 bine yakın emekçi kardeşimiz Çelik-İş’i 
tercih etti. 2017 Temmuz Ayı istatistiklerine göre 
sendikamızın üye artışında rekor bir büyüme 
gerçekleşti. Bu Çelik-İş’e ve bizlere duyulan gü-

venin bir göstergesidir. Sizlerden aldığımız 
heyecan ve enerjiyle daha çok çalışıp he-

defimizi daha da yükselteceğiz.
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Sendikamız Çelik-İş, açıklanan 
Temmuz ayı üye istatistiklerine 
göre üye sayında rekor bir büyü-
me sağladı. 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Ba-
kanlığı tarafından işkollarındaki 
işçi sayıları ve sendikaların üye 
sayılarına ilişkin 2017 Temmuz 

ayı istatistikleri yayımlandı. 

Resmi Gazete’de yayımlanan 

istatistiklere göre 2017 Ocak 

ayında 36 bin 848 üyesi bu-

lunan Sendikamızın, bu sayıyı 

Temmuz ayında 41 bin 491’e 

ulaştırdığı belirlendi. 

Böylelikle aradan geçen 6 aylık 

sürede, 4 bin 643 işçi sendika-

mıza katılım sağlarken, sendi-

kamızın üye bazında büyüme 

oranı ise yüzde 12,6’yı buldu.

6 aylık dönemde Türkiye ge-

nelinde işçilerin sendikalaş-

ma oranındaki artışın yüzde 5 

civarında olduğu göz önüne 

alındığında, Sendikamızın, ülke 

genelindeki işçi sendikalaşma 

oranının 2 katından fazla bir 

büyüme gerçekleştirmesi yine 

dikkat çeken başlıklar arasında 

yer aldı.

“ONLARIN EMEĞİ ARTIK 

EMANETİMİZDİR”

Konuyla ilgili değerlendirmeler-

de bulunan Sendikamızın Ge-

nel Başkanı Yunus Değirmenci, 

‘4 bin 643 işçi, Çelik-İş ailesine 

katılarak örgütlü mücadeleyi 

tercih etmiş oldu. Emeğinden 

başka sermayesi olmayan 4 bin 

643 işçi daha, emek ve alınteri 

mücadelesini bizlerle yürüte-

ceğini belirtti. Onların emekleri, 

artık bizlerin emanetidir” diye 

konuştu.

“Üye sayımızdaki bu ciddi ar-

tış, Çelik-İş’e duyulan bir gü-

venin göstergesidir” diyen De-

ğirmenci, “Özellikle son 1 yılda 

ortaya koymuş olduğumuz 

projeler, örgütlü olduğumuz iş-

yerlerinde altına imza attığımız 

Toplu İş Sözleşmeleri, çalışma 

hayatında oldukça dikkat çekti. 

Milli ve manevi değerleri önce-

5 BİNE YAKIN İŞÇİ ÇELİK - İŞ AİLESİNE KATILDI 

Genel Başkanımız Yunus Değir-
menci, Genel Teşkilatlandırma 
Sekreterimiz Recep Akyel ve Ge-
nel Eğitim Sekreterimiz Ferhan 
Öner, örgütlü olduğumuz KAR-
DEMİR A.Ş.’de çalışan üyemizin 
evine misafir oldu.
Karabük Eski Şube Yönetimi-

miz ve sendika temsilcileri-

mizin de eşlik ettiği ziyarette, 

Genel Başkanımız Değirmenci 

ve Genel Yönetim Kurulumuz, 

Ramazan ve İlknur Kaymakçı 

çiftiyle akşam yemeği yedi.

Genel Başkanımız Değirmenci,  

Nakliyat Lojistik Bölümü Cer 

Atölyesi’nde çalışan üyemiz 

Ramazan Kaymakçı’ya geçirdi-

ği iş kazasından ötürü geçmiş 

olsun dileklerini iletti. Değir-

menci, Çelik-İş Sendikası olarak 

sadece çalışma ortamında de-

ğil sosyal yaşantınızda da siz-

lerle buluşmak, sohbet etmek 

bizler için mutluluk verici. Bizi 

buralara kadar sizlerin güleryü-

zü ve samimiyeti getirdi. Bizle-

re kapınızı açtığınız ve evinize 

misafir ettiğiniz için teşekkür 

ediyorum” dedi.

Üyemiz Ramazan Kaymakçı 

ise, ziyaretlerinden dolayı ken-

disinin ve ailesinin büyük bir 

sevinç duyduğunu dile getirdi. 

Kaymakçı, “Genel Başkanımızı 

ve Genel Yönetim Kurulumuzu 

evimizde misafir etmek bizim 

için de onur ve gurur verici. Bir 

kez daha Genel Başkanımıza ve 

Genel Yönetim Kurulumuza te-

şekkürlerimi sunuyorum” diye 

konuştu.

GENEL YÖNETİM KURULUMUZ KARDEMİR A.Ş.’DE 
ÇALIŞAN ÜYEMİZİN EVİNİ ZİYARET ETTİ



www.celik-is.orgÇELİK-İŞ SENDİKASI www.celik-is.org ÇELİK-İŞ SENDİKASI 

ÇELİK-İŞ SENDİKASI HAK-İŞ KONFEDERASYONU

24 25

Sendikamızın Genel Teşkilatlan-
dırma Sekreteri Recep Akyel ve 
Genel Eğitim Sekreteri Ferhan 
Öner,  Seydişehir şubemize bağlı 
örgütlü olduğumuz Eti Alümin-
yum A.Ş.’de çalışan üyelerimizle 
kaynaşma pikniğinde bir araya 
geldi.

Sendikamız ve Eti Alüminyum 

A.Ş. işvereninin ortaklığında, 

“İşçi İşveren ve Sendika Kay-

naşma Pikniği” adıyla düzen-

lenen etkinliğe Seydişehir Be-

lediye Başkanı Mehmet Tutal, 

Seydişehir şube yönetimimiz, 

sendika temsilcilerimiz, üyeleri-

miz ve aileleri katıldı.

Kuğulu Park Mesire Alanında, 

üyelerimizin kaynaşması için 

gerçekleştirilen piknikte,  üye-

lerimiz ve aileleri canlı müzik 

eşliğinde eğlenceli dakikalar 

yaşadı.

SENDİKAMIZ VE ETİ ALÜMİNYUM A.Ş. 
ORTAKLIĞINDA ÜYELERİMİZE İŞÇİ, 

DAYANIŞMA VE KAYNAŞMA PİKNİĞİ

leyen politikamız ve üyelerimizin refah ve mutluluğunu sağlayan çalışmalarımız ile Çelik-İş’in farkını 

ortaya koymuş olduk. Sendikamızda birlik ve beraberlik içinde kavgacı bir üslup yerine uzlaşmacı bir 

yönetim anlayışının hakim olmasını sağladık. Sendikasız birçok işçi ise işçiyi merkeze alan uygulama-

larımıza şahit olunca, Çelik-İş ailesine katıldı” diyerek artışın nasıl yakalandığını açıkladı.

“YÜZ BİNLER BİZİ BEKLİYOR”

Metal sektörünün çalışma hayatı içerisinde en zor şartlara sahip işkollarından biri olduğunun altını 

çizen Değirmenci, “Metal iş kolunda zor şartlar altında çalışan yüz binlerce sendikasız işçi olduğunu 

biliyoruz. Yağın kirin pasın içinde, kulakları sağır eden gürültüde çalışan ve artık daha iyi koşullarda 

çalışmak isteyen yüzbinlerce işçinin bizleri beklediğinin de farkındayız. Öncelikli ve gerçekçi ilk he-

defimiz, üye sayımızı önce 50 binlere ardından 100 binlere ulaştırmaktır” dedi. 

SENDİKANIN ADI DOSYA NO
ÜYE

SAYISI %

ÇELİK_İŞ
(Demir, Çelik, Metal ve Metal Mamülleri İşçileri Sendikası)

038 41,491 2,74

BİRLEŞİK METAL - İŞ
(Birleşik Metal İşçileri Sendikası)

081 29,502 1,95

METSAN-İŞ
(Metal Sanayii İşçileri Sendikası)

087 17 0,01

KALIP-İŞ
(Makine ve Kalıp Yapımı İşçileri Sendikası)

098 77 0,01

ÇESEN
(Çelik Yapı İşçileri Sendikası)

124 114 0,01

TEK METAL-İŞ
(Demir, Çelik, Metal ve Oto Sanayii İşçileri Sendikası)

291 979 0,07

BAMİS
(Bağımsız Metal İşçileri Sendikası)

333 325 0,03

TÜM METAL-İŞ
(Tüm Demir, Çelik, Metal ve Otomotiv Sanayi İşçileri Sendikası)

363 21 0,01

HÜR METAL-İŞ
(Metal Çelik Makine Metalden Mamül Eşya Otomontaj ve Yar-
dımcı İşçileri Sendikası)

385 5 0,01

TOMİS
(Tüm Otomotiv ve Metal İşleri Sendikası)

429 216 0,02

METAL İŞÇİLERİ SEN
(Metal İşçileri Sendikası)

430 49 0,01
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Ağustos ayında Türkiye Me-
tal Sanayicileri Sendikası’nın 
(MESS) Genel Sekreterlik görevi-
ni üstlenen Özgür Barut, Sendi-
kamıza iade-i ziyarette bulundu.

Sendikamızın Genel Başkanı 

Yunus Değirmenci, yeni göre-

vinden dolayı Özgür Barut’a 

hayırlı olsun ziyareti gerçekleş-

tirmişti. Bu görüşmenin ardın-

dan Genel Sekreter Barut da, 

Genel Merkezimizi ziyaret etti. 

Görüşmede, Genel Başkanımız 

Yunus Değirmenci’nin yanı sıra 

Genel Mali Sekreterimiz Bay-

ram Altun, Genel Teşkilatlandır-

ma Sekreterimiz Recep Akyel 

ve Genel Eğitim Sekreterimiz 

Ferhan Öner hazır bulundu. 

Görüşmede, 2017 MESS Toplu 

İş Sözleşmesi, çalışma hayatı, 

metal sektöründeki gelişmeler 

ve sendikal yaşama ilişkin de-

ğerlendirmelerde bulunuldu.

MESS GENEL SEKRETERİ BARUT’TAN 
SENDİKAMIZA ZİYARET

Sendikamızın Genel Teşkilatlandırma Sekreteri Recep 
Akyel ve Genel Eğitim Sekreteri Ferhan Öner, Bursa şu-
bemize bağlı örgütlü olduğumuz Maysan Mando işyeri-
nin düzenlediği kahvaltı programında üyelerimizle bir 
araya geldi.
MAYSAN MANDO OTOM.PARÇ.SAN.TİC.A.Ş. işyeri 

tarafından gerçekleştirilen kahvaltıya Maysan Mando 

Genel Müdürü Anıl Yücetürk, İnsan Kaynakları Müdürü 

Petek Açıkalın, üyelerimiz ve aileleri katıldı. Aileleriyle 

birlikte keyifli vakit geçiren üyelerimizin programa ilgi-

si yoğundu.

SENDİKAMIZ 
ÜYELERİMİZLE 
KAHVALTIDA 

BULUŞTU
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Konfederasyonumuz Hak-İş’in Kadın Komite Baş-
kanı Fatma Yavuz, Sendikamızın Kadın Komitesi 
ve konfederasyonumuza bağlı diğer sendikalarımı-
zın kadın komite üyeleri, Aile ve Sosyal Politikalar 
Bakanı Dr.Fatma Betül Sayan Kaya’yı makamın-
da ziyaret etti.

HAK-İŞ Konfederasyonu Kadın Komitesi Başkanı 

Fatma Yavuz, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı 

Fatma Betül Sayan Kaya’ya, HAK-İŞ Kadın Ko-

mitesi olarak yürütmüş olduğumuz projeler hak-

kında bilgi verdi. Ziyaret, Fatma Yavuz’un Bakan 

Sayan Kaya’ya günün anısına hediye vermesi ve 

toplu fotoğraf çekilmesiyle sona erdi.

Sendikamız ile örgütlü oldu-
ğumuz İSDEMİR (İskenderun 
Demir ve Çelik A.Ş.) arasında 
yürütülen Toplu İş Sözleşmesi 
görüşmelerinde 4 oturum ger-
çekleştirildi. Oturumlara, Sen-
dikamızın Genel Mali Sekreteri 
Bayram Altun, Genel Eğitim 
Sekreteri Ferhan Öner, İskende-
run Şube Yönetimi ve Av. Meh-
met Cihan Önal katıldı.
Yapılan oturumlarda 36 idari 
madde, 10 ücret maddesi üze-
rinde anlaşma sağlandı. 4 mad-
de sözleşmeden çıkarılırken, 
anlaşma sağlanmayan madde-
ler için ise uyuşmazlık tutanağı 
imzalandı.

SENDİKAMIZ İLE İSDEMİR ARASINDA 
YÜRÜTÜLEN TİS GÖRÜŞMELERİNİN 

DÖRDÜNCÜ OTURUMU YAPILDI

SENDİKAMIZDAN AİLE BAKANI 
DR. FATMA BETÜL SAYAN KAYA’YA ZİYARET

Sendikamızın Genel Eğitim Sekreteri Ferhan Öner 
başkanlığında, Havacılık Şubemizde istişare top-
lantısı düzenlendi.
Genel Eğitim Sekreterimiz Öner, 19-20 Temmuz 

tarihlerinde iki oturum olarak gerçekleştirilen 

toplantılarda, THY Teknik A.Ş. işyeri temsilcileri-

mizle bir araya geldi. Öner,  yeni projeler ve eği-

tim çalışmaları hakkında temsilcilerimize açıkla-

malarda bulundu.

Şube Başkanımız Yavuz Güver, Genel Eğitim 

Sekreterimiz Öner’in ziyaretinden dolayı mem-

nun olduklarını ifade ederek, İstanbul Havacılık 

Şubemizin çalışmaları hakkında bilgi verdi. 

Temsilcilerimizle yapılan görüş alışverişi ve isti-

şarelerin ardından toplantı son buldu.

GENEL EĞİTİM SEKRETERİMİZ ÖNER’DEN 
HAVACILIK ŞUBEDE İSTİŞARE TOPLANTISI 
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durum ve HAK-İŞ’in göçmenler 
için yaptığı çalışmalar hakkında 
bilgilendirmelerde bulunduk. 
Bu kapsamda HAK-İŞ konfede-
rasyonu tarafından Suriye’deki 
göçmenler için yürütülen ‘Mes-
leki Eğitim Yoluyla Mültecilerin 
Sosyal Entegrasyonu Proje-
si’ni anlattık. Söz konusu proje 
sayesinde mültecilerin sosyal 
yaşamlarında ve iş yaşamında 
daha uyumlu hale gelmelerini 
hedeflediğimizi aktararak, pro-
je kapsamında ‘Yabancılar İçin 
Türkçe Öğretim Modülü’ kitabı-
nı çıkardığımızı anlattık.

HAK-İŞ Başkanlar Kurulu olarak 
Türkiye’nin hem Suriye’deki du-
rumu hem de dünyanın değişik 
bölgelerinde yaşanan savaşlar 
sonucunda ülkelerinden göç 
etmek zorunda kalan göçmen-
lere yönelik yapılan çalışmala-
rın ciddi bir altyapı oluşturdu-
ğunu belirttik. Kızılay, Diyanet 
Vakfı, İnsani Yardım Vakfı (İHH) 
ve AFAD gibi bazı sivil toplum 
örgütlerinin bu konuda önemli 
çalışmalar yaptığını ve bu çalış-
maların tüm dünyada referans 
olarak alınacak örgütler oldu-

ğundan bahsettik. 

2. Taşeron, Geçici ve Mevsim-
lik İşçiler ile Çalışma Hayatının 
Diğer Sorunlarının Çözümü 
İçin Etkin Mücadeleye Devam 
Edeceğiz: HAK-İŞ Başkanlar 

Kurulu olarak, sendikasızlaştır-

maya, güvencesizleştirmeye, 

kayıt dışı ve düşük ücretlerle 

çalıştırmaya her zaman itiraz 

ettik ve itiraz etmeye devam 

ediyoruz. İşsizlik sorununa çö-

züm bulmak amacıyla yeni sis-

tem ya da model geliştirilmesi-

ni istiyoruz. 

HAK-İŞ Başkanlar Kurulu ola-

rak, Türkiye’nin öncelikli gün-

dem maddelerinden birinin 

taşeron işçilerimiz ve geçici 

mevsimlik işçilerimiz olduğunu 

biliyor, öteden beri bu işçile-

rimizin bir an önce devlet ku-

rumlarında kadrolu olarak istih-

dam edilmeleri talebimizi her 

platformda dile getiriyoruz. 

HAK-İŞ Başkanlar Kurulu ola-

rak, taşeron işçilerin devlet ku-

rumlarında istihdam edilmele-

rini acilen çözülmesi gereken 

bir sorun olarak görmekteyiz. 

Sayın Başbakan Binali Yıldı-

rım ve Sayın Çalışma ve Sosyal 

Güvenlik Bakanı Sayın Jülide 

Sarıeroğlu’nun taşeron konu-

sunun yıl sonuna kadar bir çö-

züme kavuşturulacağı söylemi 

binlerce taşeron işçimiz için 

bir umut ışığı yakmıştır. Sayın 

Bakanın ve hükümetimizin bu 

konuda ortak bir çalışma yapa-

rak bu konuyu en güzel şekilde 

bir çözüme kavuşturacaklarına 

olan inancımız tamdır. HAK-İŞ 

Başkanlar Kurulu olarak dile 

getirilen taşeron işçilerle ilgili 

sorunların çözümünün ivedi-

likle hayata geçirilmesini talep 

etmekteyiz.

Taşeron çalışanların sıkıntıları-

nın giderilmesi ve çalışma ha-

yatında huzurun sağlanması 

açısından HAK-İŞ Başkanlar 

Kurulu olarak gereken müca-

deleyi vermekteyiz.

HAK-İŞ Başkanlar Kurulu, taşe-

ron işçiler ile geçici ve mevsim-

lik işçilerin sorunlarının çözümü 

için politika geliştirmeye ve çö-

züm üretmeye devam edecektir. 

3. İş Güvenliği arttırılmalıdır: 
HAK-İŞ Başkanlar Kurulu ola-

HAK-İŞ Başkanlar Kurulu, Çalışma ve Sosyal Gü-
venlik Bakanı Sayın Jülide Sarıeroğlu’nun katılı-
mıyla, Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan baş-
kanlığında 9 Ekim 2017 tarihinde HAK-İŞ Genel 
Merkezinde toplandı. 
Başkanlar kurulu toplantısına Çalışma ve Sosyal 

Güvenlik Bakanı Sayın Jülide Sarıeroğlu, Çalışma 

ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Müsteşarı Ahmet 

Erdem, Genel Başkanımız Yunus Değirmenci ve 

konfederasyonumuza bağlı sendikalarımızın ge-

nel başkanları katıldı.

HAK-İŞ Konfederasyonu Başkanlar Kuruluna baş-

kanlık eden HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Ars-

lan, Türkiye’nin gündeminde bulunan geçtiğimiz 

hafta gerçekleştirilen ILO 10. Avrupa Bölgesel 

Konferansı, taşeron işçiler, geçici mevsimlik işçiler 

gibi önemli konularına temas etti.

HAK-İŞ KONFEDERASYONU BAŞKANLAR 
KURULU SONUÇ BİLDİRİSİ

HAK-İŞ Konfederasyonu Başkanlar Kurulu, Tür-

kiye’nin Gündeminde Bulunan geçtiğimiz hafta 

gerçekleştirilen ILO 10. Avrupa Bölgesel Konfe-

ransı, taşeron işçiler, geçici mevsimlik işçiler, iş 

sağlığı ve güvenliği ve 15 Temmuz yıldönümü 

gibi önemli konuları değerlendirmek üzere 9 

Ekim 2017 tarihinde Ankara’da toplanarak aşağı-

daki kararları almıştır:

1. ILO 10. Avrupa Bölgesel Konferansı:  HAK-

İŞ Konfederasyonu Başkanlar Kurulu olarak, 

ILO’nun misyonu ve vizyonunu biliyor, çalışma-

larını büyük bir titizlikle yakından takip ediyoruz. 

Bazı kesimlerin bu yıl gerçekleştirilen ILO 10. Av-

rupa Bölgesel Konferansı’nın İstanbul’da yapıl-

maması için ellerinden gelen bütün çabayı gös-

termelerine rağmen, bu toplantının İstanbul’da 

gerçekleştirilmesi ve başarılı bir sonuç raporu-

nun ortaya çıkarılması çalışma hayatı için önemli 

bir kazanım olmuştur. 

HAK-İŞ Başkanlar Kurulu olarak ILO Konferansını 

başından sonuna kadar takip ederek aktif olarak 

rol aldık. ILO’da görüşlerimizi aktararak, çalışma 

hayatı şartlarının iyileştirilmesi, işçilerin kazanım-

larına bir yenisini daha ekleyebilmek için yoğun 

bir çaba ve gayret gösterdik.

ILO Konferansında;

HAK-İŞ Başkanlar Kurulu olarak göçmenlerin 

Avrupa bölgesi, Türkiye’nin içinde bulunduğu 

HAK-İŞ BAŞKANLAR KURULU ÇSGB BAKANI 
SARIEROĞLU’NUN KATILIMIYLA GERÇEKLEŞTİRİLDİ
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Konfederasyonumuz HAK-İŞ 
Sincan Cezaevi Kampüsü önün-
de oluşturulan Ankara Platfor-
mu kapsamında Adalet Nöbetini 
aralıksız olarak sürdürdü.
HAK-İŞ Konfederasyonu, Yö-
netim Kurulunda alınan karar 
doğrultusunda yargılanmaları 
hala devam eden FETÖ’cü ha-
inlerin davalarına müdahil olma 
kararı almış ve bu talebini mah-
kemeye sunmuştur.

Konfederasyonumuz 7 Ağus-
tos 2017 tarihinde Sincan Ce-
zaevi Kampüsü önünde Hak-İş 
Genel Başkan Mahmut Arslan, 
Genel Mali Sekreterimiz Bay-
ram Altun, üye sendikalarımızın 
başkan ve yöneticileri, konfe-
derasyonumuza bağlı sendika-
larımızın hukuk müşavirleri, 15 
Temmuz şehit yakınları ve ga-
zilerin katılımıyla bir basın açık-
laması gerçekleştirdi.

“Milletin Dayanışması FE-
TÖ’cülerin Hesaplarını Boşa 
Çıkardı”

Milletin dayanışması, birlik ve 
beraberliği sayesinde hain FE-

TÖ’cülerin bütün hesaplarını 
boşa çıkardığına dikkati çeken 
Mahmut Arslan, “Bu dayanış-
manın içerisinde en ön safta yer 
alan ve milletimizin bekasına, 
özgürlüğüne, milli iradeye, mil-
letimizin birlik ve bütünlüğü-
ne istikbalimize karşı en önde 
mücadele eden HAK-İŞ men-
suplarına buradan bir kez daha 
teşekkür ediyorum. 15 Temmuz 
gecesi en önde saflarda yer 
alan Celalettin İbiş, Ahmet Öz-
soy, Ali Karslı ve Hakan Gülşen 
kardeşlerimizi bir kez daha rah-
met, minnet ve şükranla anıyor, 
bütün şehitlerimize yüce Al-
lah’tan rahmet diliyorum” dedi.

“15 Temmuz’u Unutmama 
Unutturmama Kararı Aldık”

15 Temmuz’dan itibaren HAK-İŞ 
olarak, 15 Temmuz’u unutma-
ma unutturmama kararı aldık-
larını anlatan Arslan, “Sadece 
yıldönümünde değil, her gün 15 
Temmuzla ilgili duyarlılığımızı 
ve hassasiyetimizi ortaya koy-
maya devam edeceğiz” diye 
konuştu.

“Bunların Elinde Bizim Kar-
deşlerimizin Kanı Var” 

Arslan açıklamalarına şöy-

le devam etti: “HAK-İŞ olarak 

bu davanın takipçisiyiz çünkü 

Türksat’ta şehit olan Ali Kars-

lı’yı şehit eden helikopterleri bu 

hainler uçurdular. İçerde yargı-

lananlar bu hainler, Ahmet Öz-

soy’u ve Ali Karslı’yı şehit eden-

leri Türksat’a getirdiler. 

HAK-İŞ mensubu güvenlikçi 

kardeşimizi külliyenin önünde 

bu hainler katlettiler. O yüzden 

biz bunlara karşı tarafız. Bunla-

rın elinde bizim kardeşlerimizin 

kanı var. 

Buradan tüm milletimizi bu ti-

yatroya bozmaya davet ediyo-

ruz. Yargılamayı yapan hakim 

ve savcıların bu tiyatroyu gör-

melerini istiyoruz. Biz bu da-

vanın sonuna kadar tarafıyız. 

HAK-İŞ olarak bu davanın mağ-

duruyuz. Mağduriyetimiz ve ta-

raflığımız sonuna kadar devam 

edecektir.”

HAK-İŞ, ADALET NÖBETLERİNE DEVAM EDİYOR

rak iş sağlığı ve güvenliği konusunun son dere-

ce önemli ve hassas bir konu olduğunu önemle 

belirtmek istiyoruz. Binlerce gencecik insanımız 

iş kazaları yüzünden, denetimsiz işyerlerinde ha-

yatlarının baharında can veriyorlar. Bu konuda 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından 

gerçekleştirilen bütün proje, çalışma ve tasarıları 

destekliyor, içerisinde aktif olarak rol almak isti-

yoruz. Çünkü artık iş kazaları yüzünden gence-

cik insanların öldüğünü görmek istemiyoruz.

İş kazaları sonucunda binlerce gencimizin ölmesi, 

sakat kalması ve yaşamını bu şekilde sürdürmeye 

devam etmesi genç neslimizin iş hayatından uzak-

laşmasına neden olmaktadır. Oysa ki genç neslin 

çalışma hayatında aktif olarak rol alması hem ül-

kemizin gelişmesi için hem de çalışma hayatı için 

oldukça önemli bir yer tutmaktadır.

HAK-İŞ Başkanlar Kurulu olarak 2012 yılından 

bu tarafa zaman zaman iyileştirmeler olsa da iş 

kazalarında çok sayıda genç insanı yitirdiğimi-

zi üzüntüyle görüyoruz. Hayatlarının baharında 

ülkemize, işyerine ve insanlığa güzel ve hayırlı 

işler yapacak olan gençlerimizi çeşitli nedenler-

le ve yüzde 99’u önlenebilir olan kazalarda kay-

bediyoruz. Bu bizim için büyük bir kayıptır. Bir 

an önce gerekli tedbirlerin alınarak bu kazaların 

önüne geçilmesini, hiç değilse en aza indirilme-

sini istiyoruz.

4. 15 Temmuz’u Unutmayacağız, Unutturmaya-
cağız, Terörü Kınıyoruz

HAK-İŞ Başkanlar Kurulu olarak bu yıl 15 Tem-

muz 2016 gecesi yaşanan hain, kanlı, alçakça 

düzenlenen Türkiye’yi işgal ve darbe girişiminin 

yıldönümünü kutladık. Türkiye tarihinin en uzun 

ve en karanlık gecesini yaşamamızın üzerinden 

tam 1 yıl geçti ama izleri hala dün gibi taze, dün 

gibi dipdiri bir şekilde hafızalarımızda duruyor.

HAK-İŞ Başkanlar Kurulu olarak, 15 Temmuz şe-

hit ve gazilerimizi yalnız bırakmamak, hainlerin 

silahlarına, uçaklarına bombalarına, tanklarına, 

tüfeklerine direnen milletimizle dayanışma içeri-

sinde olmak ve sorumluluk almak için ‘Çatı Da-

vası’ ve ‘Akıncı Üssü’ davalarına müdahil olma 

talebinde bulunduk. 15 Temmuz davalarını daha 

yakından takip etmek amacıyla kurulan Ankara 

Platformu kapsamında Sincan Cezaevi Kampü-

sü önünde kararlılıkla Adalet Nöbetleri tuttuk.

HAK-İŞ Başkanlar Kurulu olarak, ülkemizin birlik 

ve bütünlüğünü hedef alan her türlü terör sal-

dırısını nefretle kınıyoruz. Hayatlarının baharında 

vatan için şehit olan askerlerimize, polislerimize, 

korucularımıza ve ülkemizin değişik bölgelerin-

de teröristlerce yapılan bombalı saldırılar sonu-

cu hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Cenab-ı 

Haktan rahmet, milletimize başsağlığı, yaralıları-

mıza acil şifalar diliyoruz.

HAK-İŞ Başkanlar Kurulu olarak, ülkemiz üzerine 

oynanan siyasi oyunlara, kaos oluşturma çaba-

larına, demokrasi dışı yöntemlere ve bütün dar-

be girişimlerine karşı olduğumuzu bir kez daha 

yineliyoruz. Herkesin barış ve istikrar içerisinde, 

huzur ve güven ortamında, birlik ve dayanışma 

içerisinde yaşadığı bir Türkiye istiyoruz. Terörün 

bir an önce son bulmasını istiyoruz. Türkiye’nin 

devleti, milleti ve kurumlarıyla bir bütün halinde 

terörle mücadele konusunda daha aktif ve etkin 

çalışmaları hayata geçireceğine inanıyoruz.

5. HAK-İŞ VI. Kısa Film Yarışması: HAK-İŞ Kon-

federasyonu Başkanlar Kurulu, Türkiye’nin büyük 

işçi konfederasyonlarından biri olan HAK-İŞ’in, 

klasik sendikacılık anlayışı yerine hayata ve insa-

na dair her alanda faaliyet göstermekte ve Tür-

kiye’nin gelişme yönündeki toplumsal dönüşüm 

sürecine katkısını sürdürmekte olduğunu vurgu-

lar.

İşçi hareketinin “güçlü, farklı ve özgün” bir sesi 

olmayı amaçlayan HAK-İŞ, sendikal alanda yeni-

likçi bir anlayışın öncüsü olma iddiasındadır.

Bu sendikacılık anlayışına uygun olarak Kültür 

ve Sanat Komitesiyle güçlenen HAK-İŞ, ‘Emek’ 

temasıyla ve “Kısa Film Uzun İş” sloganıyla 2012 

yılında başladığı Kısa Film Yarışmasının bu yıl al-

tıncısı uluslararası katılımla daha da zenginleşti-

rilerek gerçekleştirilecektir.

HAK-İŞ Başkanlar Kurulu, HAK-İŞ Kısa Film Ya-

rışmasının Kültür Bakanlığı ile ortaklaştırılması-

nın yarışmanın gelenekselleştirilmesi açısından 

önemine işaret eder.
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ILO 10. Avrupa Bölge Toplan-

tısı’nın 4 gün boyunca devam 

edeceğini bilgisini veren Sarıe-

roğlu, “Bu toplantı vesilesiyle 

ILO üçlü yapısının bir gereği 

ve özelliği olarak sosyal ortak-

larımızın küresel istihdam ve 

iş gücü piyasası gündeminde 

olan öncelikli konulara ilişkin 

görüş ve önerilerini ilk ağızdan 

dinleme ve bunları karşılıklı de-

ğerlendirme fırsatı bulacağız” 

açıklamasında bulundu.

Toplantıda konuşan Başbakan 

Binali Yıldırım, toplantı için İs-

tanbul’un tercih edilmesinde 

emeği geçen herkese teşekkür 

ettiğini söyledi.

Bölgenin ve ülkelerin huzu-

ru, istikrarı ve toplumsal barışı 

için yapılması gereken tek şe-

yin vatandaşların sesine kulak 

vermek ve birlikte çalışmak ol-

duğunu belirten Yıldırım, “Tüm 

değişim unsurlarını dikkate ala-

rak insanlarımıza çalışacakları 

iyi bir iş imkanı oluşturmak her 

hükümetin görevi olmalıdır” 

diye konuştu.

Genç işsizliğin önüne geçmek 

için yeni hedeflerinin ulusal 

genç istihdam stratejisi oldu-

ğunu açıklayan Yıldırım, “Bu 

belge tamamlanmak üzere. Hü-

kümet olarak istihdam alanın-

daki temel yaklaşımımız daha 

fazla ve daha nitelikli iş imkanı 

oluşturmaktır” diye konuştu.

Çalışma barışı ve çalışanların 

huzurlu olmasının öncelikli he-

defleri olduğunu belirten Yıldı-

rım, “Bu amaca yönelik olarak 

bir yandan ekonomi büyürken, 

diğer yandan mevcut iş gücü 

potansiyelimizin niteliklerine 

uygun emek, alın teri ve istih-

dam dostu bir büyümeyi he-

defliyoruz. İş gücü piyasasının 

daha etkin işlediği bir ortam-

da işsizliği kalıcı şekilde makul 

oranlara indirmeyi amaçlıyo-

ruz” şeklinde konuştu.

İnsanlarımıza 
Çalışacakları İyi Bir 
İş İmkanı Oluşturmak 
Her Hükümetin Görevi 
Olmalıdır.

KONFEDERASYONUMUZ HAK-İŞ ILO 10. AVRUPA 
BÖLGE TOPLANTISINA KATILDI

Hak-İş Konfederasyonu, 2-5 
Ekim tarihleri arasında İstan-
bul’un ev sahipliğinde gerçek-
leştirilen Uluslararası Çalışma 
Örgütü (ILO) 10. Avrupa Bölge 
Toplantısı’na katıldı.
2 Ekim 2017 tarihinde açılı-

şı gerçekleştirilen toplantıya 

Başbakan Binali Yıldırım, Ça-

lışma ve Sosyal Güvenlik Ba-

kanı Jülide Sarıeroğlu, HAK-İŞ 

Genel Başkanı Mahmut Arslan, 

konfederasyonumuza bağ-

lı sendikalarımızın başkanları, 

uzmanları, hukuk müşavirleri, 

komite başkanlarının yanı sıra 

TÜRK-İŞ Başkanı Ergun Atalay, 

MEMUR-SEN Genel Başkanı Ali 

Yalçın, KAMU-SEN Genel Baş-

kanı İsmail Koncuk, ILO Genel 

Direktörü Guy Rider, ILO Türki-

ye Direktörü Numan Özcan ve 

çok sayıda davetli katıldı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Ba-

kanı Jülide Sarıeroğlu, ILO Av-

rupa Bölgesi içerisinde yer alan 

üye ülke hükümet, işveren ve 

işçi temsilcileriyle ILO Merkez 

ve Avrupa ofisleri yetkililerinin 

katıldığı ILO Avrupa 10. Bölge 

Toplantısı’nda, Alman delege-

nin önerisiyle başkan olarak 

seçildi.

Sarıeroğlu, başkan yardımcı-

larını ve gündem maddelerini 

oylamaya sundu.

Toplantıda bir konuşma ger-

çekleştiren Sarıeroğlu, ILO’nun 

2019 yılında kuruluşunun 100. 

Yılını kutlayacağını belirtti.
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yaşandığı ziyarette Arslan, şehit-

lerin ölmediğini belirterek, “On-

lar diridirler. Devletimiz, hükü-

metimiz şehit aileleri ve gazileri 

gözetiyor. Cumhurbaşkanımız 

şehit ve gaziler konusunda hiçbir 

mazeret kabul etmez. Onlara her 

zaman kapımız açık. Şehit eşi ol-

mak, şehit annesi, şehit babası 

olmak büyük bir gurur. Rabbim 

inşallah sizleri de cennette ka-

vuştursun” şeklinde konuştu.

Şehit aileleri ise ziyaretlerinden 

dolayı Konfederasyonumuzun 

Genel Başkanı Arslan’a teşekkür 

ettiler.

Ziyaretlerde Arslan, şehit ailele-

rine üzerinde Ay Yıldız işlemesi 

bulunan Kur’an-ı Kerim hediye 

etti.

ARSLAN, VAN’DA ŞEHİT AİLELERİNİ ZİYARET ETTİ
Hak-İş Konfederasyonu Genel 
Başkanı Mahmut Arslan, Van’da 
gerçekleştirdiği ziyaretler kap-
samında şehit ailelerini ziyaret 
etti.
Genel Başkan Mahmut Arslan 
ve Türkiye Gazi ve Şehit Aileleri 
Vakfı Van Şube Başkanı Hami-
yet Erez Koç ile birlikte şehit ai-
lelerini ziyaret ederek baş sağlı-
ğında bulundu. 
İlk olarak İstanbul Beşiktaş’taki 
Vodafone Arena Stadı’nın he-
men yanında 11 Aralık 2016 tari-
hinde teröristler tarafından dü-
zenlenen bombalı saldırıda şehit 
olan 27 yaşındaki Soner İdil’in 
ailesini ziyaret ettiler. Arslan, şe-
hidimizin anne ve babasına baş 
sağlığında bulunarak devletin 
her zaman kendilerinin yanında 

olduğunu söyledi.

“ŞEHİT EŞİ OLMAK, ŞEHİT 
ANNESİ, ŞEHİT BABASI OL-
MAK BÜYÜK BİR GURURDUR”

Arslan ve Koç, buradaki ziyare-

tin sona ermesinin ardından 10 

Mayıs 2016 tarihinde İpekyolu 

ilçesine bağlı Karşıyaka Ma-

hallesi Osmangazi 10. Sokakta 

teröristler tarafından menfeze 

yerleştirilen el yapımı patlayıcı-

nın infilak ettirilmesi sonucu şe-

hit olan Ferhat Arslan’ın ailesini 

ziyaret ettiler. Duygusal anların 
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tumunu ve açıklamalarını en-

dişe verici buluyoruz. Mevcut 

ortamda yapılacak bir refe-

randum, hem Irak halkı, hem 

de bölgemiz açısından büyük 

riskler taşımaktadır ve yeni so-

runlar doğuracaktır. Bölgede 

zaten zayıf olan istikrarı daha 

da bozacak, daha büyük ve 

çok taraflı yeni uyuşmazlıklara, 

hatta silahlı çatışmalara zemin 

hazırlayacaktır.

Komşumuz ve dostumuz Irak’ın 

toprak bütünlüğünü parçala-

mayı ve etnik kökene dayalı 

yeni bir yapıyı hedefleyen bu 

adımın, başta Kerkük’te olmak 

üzere, içinden çıkılmaz etnik ve 

mezhepsel çatışmalara sebebi-

yet vereceği açıktır. 

Kuzey Iraklı siyasetçilerin, kav-

gada hayır olmadığını, ayrılık 

ve bölünmeyle sonuç alına-

mayacağını görmelerini, hatalı 

yaklaşımlarından vazgeçme-

lerini temenni ediyoruz. Irak’ın 

kuzeyinde yeni huzursuzlukla-

ra yol açmayıp, tehlikeli mace-

ralardan kaçınılmasını bekliyor, 

aklıselimin galip gelmesini dili-

yoruz. 

Irak’ın siyasi birliğini ve toprak 

bütünlüğünü tehlikeye düşü-

recek her adım, ülkemizi de 

doğrudan ilgilendirmektedir ve 

buna kayıtsız kalamayız. Sınır 

komşumuzdaki bu referandum, 

Türkiye’nin ulusal güvenliğine 

açık bir tehdittir. Devletimizin, 

Irak’ın toprak bütünlüğünün ko-

runması yönündeki temel poli-

tikasını paylaşıyoruz. MGK’nın 

tavsiye kararlarını, Hükümeti-

mizin ve Meclisimizin bu yönde 

atacağı adımları destekliyoruz. 

Tüm siyasi partilerimizden de 

aynı milli duyarlılığı görmenin, 

ülkemizin güvenliğini korumak 

açısından büyük önem taşıdığı-

na inanıyoruz.

15 Temmuz hain darbe girişi-

mine karşı ortaya koyduğumuz 

birlik ve beraberlik ruhunu yine 

milli bir meselede göstermemiz 

gerektiğini düşünüyoruz. Bizler 

de üzerimize düşen her görevi 

yapmayı hazırız.”

KUZEY IRAK REFERANDUMUNA TEPKİ
HAK-İŞ, TÜRK-İŞ, TİSK, TESK, 
TZOB, MEMUR-SEN, Türkiye 
KAMU-SEN ve TOBB’un oluş-
turduğu Türkiye-AB Karma İsti-
şare Komitesi (KİK) Kuzey Irak 
Bölgesel Yönetimi tarafından 
ilan edilen referandum kararına 
karşı ortak bir tavır aldı. 

HAK-İŞ’in de aralarında bulun-

duğu AB KİK Heyeti tarafından 

23 Eylül 2017 tarihinde ortak 

bir bildiri yayınlandı.

AB KİK Heyeti’ne HAK-İŞ’i tem-

silen Konfederasyonumuz Ge-

nel Sekreteri Dr. Osman Yıldız 

katıldı.

AB KİK Heyeti adına ortak 

açıklamayı yapan TOBB Başka-

nı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, kararı 

tek taraflı alınmış, uluslararası 

normlara aykırı ve hukuki da-

yanaktan yoksun gördüklerini 

söyledi.

Hisarcıklıoğlu tarafından oku-

nan ortak metinde şu ifadelere 

yer verildi:

“Türkiye’nin sivil toplumunu 

temsil eden; Türkiye-AB Karma 

İstişare Komitesi Türkiye kanadı 

olan; HAK- İşçi Sendikaları Kon-

federasyonu (HAK-İŞ), Memur 

Sendikaları Konfederasyonu 

(MEMUR-SEN), Türkiye Esnaf 

ve Sanatkârları Konfederasyo-

nu (TESK), Türkiye İşçi Sendi-

kaları Konfederasyonu (TÜRK-

İŞ), Türkiye İşveren Sendikaları 

Konfederasyonu (TİSK), Türki-

ye Kamu Çalışanları Sendika-

ları Konfederasyonu (Türkiye 

KAMU-SEN), Türkiye Odalar ve 

Borsalar Birliği (TOBB), Türkiye 

Ziraat Odaları Birliği (TZOB), 

olarak buradayız.

Irak’ın kuzeyinde 25 Eylül 2017 

tarihinde yapılması planlanan 

bağımsızlık referandumuyla 

ilgili görüşlerimizi kamuoyu-

muzla paylaşmak istiyoruz.

Kuzey Irak Bölgesel Yöneti-

mi’nin ilan ettiği söz konusu re-

ferandumu, tek taraflı alınmış, 

uluslararası normlara aykırı, 

dolayısıyla hukuki dayanaktan 

yoksun görüyoruz. Ülkemizin 

ve sağduyu sahibi pek çok ül-

kenin tüm uyarılarına rağmen, 

bölgesel hükümetin ısrarcı tu-

AB KİK HEYETİ’NDEN KUZEY IRAK REFERANDUMUNA TEPKİ
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Konfederasyonumuz HAK-İŞ’in koordinatörlüğünde yürütülen Mesleki Eğitim Yoluyla Mültecilerin Sos-

yal Entegrasyonu Projesi kapsamında ‘Yabancılar İçin Türkçe Öğretim Modülü’ kitabı çıkarıldı.

HAK-İŞ Konfederasyonu 2014 yılında başlatılan ve özgün bir proje olan “Mesleki Eğitim Yoluyla Mül-

tecilerin Sosyal Entegrasyonu” projesini hayata geçirdi.

İnsanı merkeze alan ve insanın ürettiği en önemli değer olan emeği merkezinde tutan HAK-İŞ; doğal 

afetler, siyasi ihtilaflar, iç savaşlar, ekonomik dar boğazlar gibi çeşitli nedenlerle yurtlarından ayrıl-

mak zorunda kalan mülteci sorununun çözümü için kayda değer çalışmalar yapmaktadır.

Suriye, Irak, Afganistan, Libya gibi Türkiye’nin komşusu olan ve etki alanında bulunan ülkelerde ya-

şanan savaş ortamı, milyonlarca insanı yerinden yurdundan ederek mülteci durumuna düşürmüştür.

HAK-İŞ, ayrımcılık yapılmaksızın tüm insanlara sahip çıkılmasından ve sorunlarına çözüm bulunma-

sından yanadır.

Büyük çoğunluğu Suriyeliler olmak üzere, 5 milyona yakın mazlum ve mağdur mülteci, sığınmacı 

insan koruma altında yaşamaktadır. 

Türkiye bütün mültecilere kucak açmaktadır. HAK-İŞ de üzerine düşen bütün sorumlulukları yerine 

getirme gayreti ve özverisi içerisindedir.

Ülkelerindeki sorun sona ermiş olsa bile, bu insanların çoğunun Türkiye’de kalmak istediği bilinmek-

tedir. 

Bu proje ile hem çeşitli sebeplerle ülkesinden ayrılarak ülkemize sığınan göçmen ve mültecilerin 

Türkçeyi öğrenmelerinin kolaylaştırılması, hem de mesleki eğitim programları ve modülleriyle istih-

dam piyasasına donanımlı bir şekilde girişlerinin sağlanması hedeflenmektedir.

Bu amaçla hazırlanan ‘Yabancılar İçin Türkçe Öğretim Modülü’ kitabı, HAK-İŞ Konfederasyonu olarak 

proje ortağımız COJEP International tarafından konfederasyonumuz HAK-İŞ’in koordinatörlüğünde 

hazırlanmıştır. 

Yabancılar İçin Türkçe Öğretim Modülü kitabının hazırlık sürecine, Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu 

Öğrenme Genel Müdürlüğü, Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK), Gazi Üniversitesi, İŞKUR, Fransa’dan 

COJEP International, Almanya’dan  IGMG Hilfs-und Sozialverein e.V. (HASENE Derneği)  ve konfe-

derasyonumuzun uzmanları katkı vermiştir. 

Söz konusu kitap sayesinde dünyanın çeşitli ülkelerinden Türkiye’ye gelen mültecilerin ülkemize 

uyum sağlamaları ve adaptasyonu için önemli ölçüde faydalar sağlayacağına inanılmaktadır.

Temel eğitimlerin yer aldığı kitap sayesinde göçmenlerin Türkçeyi daha kolay ve anlaşılır biçimde 

öğreneceğini düşünülmektedir.

‘Yabancılar İçin Türkçe Öğretim Modülü’ Kitabının pdf formatı, Konfederasyonumuz HAK-İŞ’in inter-

net sitesi http://www.hakis.org.tr/ adresinin “Yayınlarımız” kısmında yer almaktadır.

HAK-İŞ’TEN MÜLTECİLER İÇİN BİR İLK
HAK-İŞ MÜLTECİLER İÇİN TÜRKÇE 

ÖĞRETİM MODÜLÜ KİTABI ÇIKARDI
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“Sendikacılığı Yeni Bir Nokta-
ya Taşımak Zorundayız”

İdeolojik çatışmalar ve çıkar 
çatışmalarına bağlı olarak ya-
şanan çatışmalarda her zaman 
çalışanların kaybettiğini sa-
vunan Arslan, “O yüzden biz 
sendikacılığı yeni bir noktaya 
taşımak zorundayız. Çünkü ar-
tık kavramlar değişiyor. Bütün 
bu değişimlere ayak uyduracak 
yeni bir sendikal anlayışın inşa 
edilmesine ihtiyaç var” açıkla-
masında bulundu.

“Yeni Şeyler Ortaya Koyma-
mız Gerekiyor”

Arslan sözlerini şu şekilde 
sürdürdü: “Yeni şeyler ortaya 
koymamız gerekiyor. Bu yeni 
şeylerin hem sendikal hareketi 
güçlendirmesi, he de işçi-işve-

ren ilişkilerine yeni bir açılım 
sağlaması gerekiyor. Biz bunu 
yapmaya çalışıyoruz. Bu an-
lamda kendimizi bir değişim 
sürecine dahil ettik. Bu neden-
le HAK-İŞ olarak ağırlıklı olarak 
özel sektörde örgütlenmeye 
çalışan ve özel sektörde gücü-
nü sürekli olarak artıran bir ör-
güt durumuna geldik.”

Arslan, ülkemize gelen Suriyeli 

mültecileri ilgilendiren bir pro-
je olan ‘Mesleki Eğitim Yoluyla 
Mültecilerin Sosyal Entegras-
yonu Projesi’ hakkında da bilgi 
verdi. Projenin çeşitli nedenler-
le vatanlarından ayrılmak zo-
runda kalan Suriyeliler için ne 
gibi katkı ve faydalar sağladığı-
nı anlattı.

Program günün anısına toplu 

fotoğraf çekimiyle sona erdi.

HAK-İŞ KONFEDERASYONU 22 ÜLKEDEN                           GELEN YABANCI SENDİKACILARI AĞIRLADI
Hak-İş, ‘Uluslararası Eğitim Sendikacılığı Sertifi-
ka Programı’ kapsamında MEMUR-SEN Konfede-
rasyonu’na bağlı Eğitim-Bir-Sen Sendikası ve TO-
DAİE ile ortaklaşa yürütülen dünyanın 22 farklı 
ülkesinden ülkemize gelen yabancı sendikacıları 
ağırladı.
Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, 26 Eylül 

2017 tarihinde HAK-İŞ Genel Merkezi’nde dünya-

nın 22 farklı ülkesinden Türkiye’ye gelen yabancı 

sendika temsilcilerini kabul etti.

Arslan, sendikacılara Konfederasyonumuz HAK-

İŞ ve bağlı bulunduğu sendikaların işleyişi, faa-

liyet gösterdikleri alanlar ve yapmış oldukları 

çalışmalar hakkında bilgilendirmelerde bulundu.

HAK-İŞ’in yurt içinde olduğu kadar yurt dışında 

faaliyet gösteren konfederasyon ve sendikalarla 

işbirliği içerisinde olduğunu belirten Arslan, yurt 

dışında bulunan sendika ve konfederasyonlarla 

ortaklaşa işbirliği anlaşmaları gerçekleştirdikleri-

ni söyledi.

“Değerlerimiz ve İlkelerimizle Evrensel Bir Ba-
kış Açısını Temsil Ediyoruz”

Arslan, “Değerlerimiz ve ilkelerimiz itibariyle 

hem evrensel bir bakış açısını temsil ediyoruz 

hem de bu toprakların birikimlerini, değerlerini, 

her türlü müktesabatını içimizde barındırdığımız 

için milli bir kuruluş olduğumuzu söyleyebilirim” 

ifadelerini kullandı.

“Sendikal Hareket Kendisini Yeniden İnşa Et-
mek Zorundadır”

Dünya sendikal hareketinin yaşadığı değişimi 

HAK-İŞ’in de fark ettiğini ve HAK-İŞ’in bu değişi-

min Türkiye’de öncülüğünü yapmakta olduğuna 

işaret eden Arslan, “Artık 20’nci yüzyılın sendi-

kal söylemleriyle, ideolojik sendikal bakış açısıy-

la 21’inci yüzyılı anlamamız ve devam etmemizin 

imkanı yoktur. Artık sendikal hareket kendisi-

ni bu noktada yeniden inşa etmek zorundadır” 

şeklinde konuştu.
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vergi sorumlusu sıfatını taşıyan işveren, işçiye öde-
yeceği ücretten devlete ait gelir vergisini keser ve 
bu kesintiyi devlete yine kendisinin verdiği bir muh-
tasar beyanname ile öder. Görüldüğü üzere devletle 
ücretli işçi arasındaki ilişkide işverenin rolü, işçiye ait 
ücretten kesilen verginin devlete aktarılması işinde-
ki bir aracılıktan ibarettir. Bu ilişkide işçi gelir vergisi 
mükellefi, işveren ise bu verginin beyanı ve tahsili 
ile görevli vergi sorumlusudur. Bu ilişki çerçevesin-
de vergi sorumlusunun işçiden kesilen gelir vergisi 
üzerinde hiçbir hak sahipliği bulunmamakta, sadece 
kesilen bu tutarı doğru bir biçimde beyan ve vergi 
dairesi veznesine intikal ettirme görevi yerine geti-
rilmektedir.
Türkiye Cumhuriyeti Devletinde, vergi mevzuatına 
göre ücret ve benzeri alacaklar gelir vergisine tabi-
dir. Bu nedenle, ücretin iş sözleşmesinde net olarak 
belirlenmesi vergi tahakkuk ettirilmeyeceği sonucu-
nu doğurmamaktadır. Davacının vergi kesintisi ala-
cağı talebinin dayanağı 3218 sayılı Serbest Bölgeler 
Kanunu’nun geçici 3. maddesi olup, bu maddede 
belirtilen koşulların gerçekleştiği takdirde işçinin üc-
retinden gelir vergisi kesilemeyeceği ortadadır. Üc-
retten kesilecek verginin, mükellefi işçi olup, kanun-
daki koşulların gerçekleşmesi halinde muafiyetten 
yararlanacak olan da işçidir.
Yine Yargıtay 9.Hukuk Dairesi’nin 2015/7072 E sa-
yılı kararı ilgili kararı ile;
-   Yasada tanınan bu muafiyet işverene değil işçiye 

tanınmıştır,
-   Bu sebeple İşçinin ücretinin net ya da brüt olup 

olmamasına bakılmaksızın;  işçilerin ücretlerinden 
yapılan gelir vergisi kesintilerinin, işçilere ödenme-
si gerekir,

Ücret alacakları 5 yıllık zaman aşımına tabi olup, bu 
tür özel bölgelerde çalışan işçiler, çalıştıkları iş yer-
lerinin yasal şartları taşıması halinde, geriye dönük 
5 yıllık gelir vergisi kesintilerini işverenlerden talep 
edebileceklerdir, şeklinde görüşleriyle işçinin ücre-
tinden kesilen gelir vergisinin işçiye mi ödeneceği 
yoksa işverende mi kalacağı sorusunu çözüme ka-
vuşturmuştur.
İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 31.Hukuk Dairesi 
2017/128 E. ve 2017/401 K. numaralı ve 02.12.2016 
tarihli kararı da; ‘Vergi yükümlüsünün işçi olduğu 
ve işçinin fazla ödenen vergiyi talep etme hakkı ol-
duğu, ücretin net ve ya brüt olarak kararlaştırılma-
sının gelir yükümlülüğünü bertaraf etmediğini, bu 
nedenle davalı işverenin , işçinin ücretinden kesip 
vergi dairesine ödemediği gelir vergisi tutarını işçiye 
iade etmekle yükümlü olduğu ‘şeklindeki kararıyla 
da söz konusu muafiyetten işçinin yararlanması ge-

rektiğine yönelik görüş bildirmiştir.
İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 25. Hukuk 
Dairesi’nin 2017/116 E. ve 2017/431 K. sayılı ve 
08.06.2017 tarihli kararı ‘İşçinin ücretinden gelir 
vergisi kesilmesi halinde kesilecek verginin mükel-
lefi işçi olup yasal koşullar gerçekleştiği takdirde 
muafiyetten de işçinin yararlanması gerekmektedir.’ 
şeklindedir.
 İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi  29. Hukuk Da-
iresi 2017/651 E. ve 2017/559 K. sayılı 14.04.2017 
tarihli kararında ‘Somut olayda; yukarıda belirtilen 
Yargıtay ilamında belirtilen gerekçeler dairemizce 
de benimsenerek, 3218 sayılı Serbest Bölgeler Ka-
nunun  Geçici 3.Maddesinde öngörülen koşulların 
gerçekleşmesi halinde işçinin ücretinden gelir ver-
gisi kesilemeyeceği, ücretten kesilecek verginin ise 
mükellefinin işçi olduğu, konusundaki koşulların 
gerçekleşmesi halinde muafiyetten de işçinin yarar-
lanacağı ’ kanaatine varılmıştır. 
İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi  26. Hukuk Dai-
resi 2017/356  E. ve 2017/347 K. sayılı 06.04.2017 
tarihli kararında ise ‘ Ücretin ‘net’ veya ‘brüt’ ola-
rak kararlaştırılmamış olması, gelir vergisi yükümlü-
lüğünü bertaraf etmez. Bu nedenle davalı işveren, 
işçinin ücretinden kesmekle beraber vergi dairesine 
ödemeyip kendine mal ettiği gelir vergisi kesintisi 
tutarlarını, işçiye iade etmekle yükümlüdür. Kaldı 
ki dosyada mevcut iş sözleşmesinde davacı işçiye 
ödenen ücretin brüt ücret olduğu açıkça belirtilmiş-
tir.3218 sayılı Serbest Bölgeler Kanunu ile gelir ver-
gisi istisnası düzenlenmiştir. Buna göre gelir vergisi 
istisnası uygulanmaması nedeniyle daha önce kesi-
len gelir vergisi tutarlarının vergi yükümlüsüne iade 
edilmesi gerekmektedir. Vergi yükümlüsü işçi olup 
işçinin fazla ödenen vergiyi talep etme hakkı vardır ’ 
şeklinde karar verilmiştir.
218 sayılı Kanunu’nun geçici 3. maddesinde düzen-
lenen gelir vergisi stopaj teşviki uygulaması günü-
müze kadar gelen doktrinde tartışmalı konu olmakla 
ve Yargıtay ile Bölge İdare Mahkemeleri tarafından 
verilen kararlarda; 3218 sayılı Serbest Bölgeler Ka-
nununun sağladığı muafiyetten işçinin yararlanaca-
ğı kanaati hasıl olmakla birlikte , 24.02.2017 tarihin-
de yayımlanan 6772 sayılı Kanun ile madde metni 
değiştirilmiş ve bu teşvikin işverene ait olduğu be-
lirtilmiştir.
SONUÇ:
218 Sayılı Kanunun geçici 3.maddesinin hükmü ko-
nusu doktrinde tartışmalı olsa da, 24.02.2017 tari-
hinde yayınlanan  6772 sayılı Kanunla birlikte; geti-
rilen muafiyet sonucunda, işçinin ücretinden kesilen 
gelir vergisinin işverenin uhdesinde kalacağı görü-
şünü benimsemiştir. 

GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE SERBEST BÖLGEDE ÇALIŞAN
İŞÇİLERİN ÜCRETLERİNDEN KESİLEN GELİR VERGİSİNİN İŞÇİLERE                                

ÖDENİP ÖDENMEYECEĞİ SORUNU
   AV. JAN ARAS ARSLAN

Serbest Bölgeler; ülke sınırları 
içinde olmakla beraber gümrük 
bölgesi dışında sayılan, ülke-
de geçerli ticari, mali ve iktisa-
di alanlara ilişkin hukuki ve idari 
düzenlemelerin bazılarının uy-
gulanmadığı veya kısmen uygu-
landığı, içinde faaliyet gösteren 
işletmeler için daha geniş teşvik 
ve avantajların sağlandığı, ülkenin 
diğer kısımlarından fiziki olarak 
ayrı kabul edilen yerler olarak ta-
nımlanabilmektedir. Serbest böl-
gede istihdam edilen personelin 
ücretlerinin gelir vergisinden is-
tisna edilmesi, bu avantajların en 
önemlilerinden biridir. Söz konu-
su gelir vergisi istisnasına ilişkin 
hükümlere, 3218 sayılı Serbest 
Bölgeler Kanunu’nun geçici 3. 
maddesinin 2. fıkrasının (b) ben-
dinde “Bu bölgelerde üretilen 
ürünlerin FOB bedelinin en az  
% 85’ini yurt dışına ihraç eden 
mükelleflerin istihdam ettikleri 
personele ödedikleri ücretler ge-
lir vergisinden müstesnadır. Bu 
oranı % 50’ye kadar indirmeye ve 
kanuni seviyesine kadar yükselt-
meye Bakanlar Kurulu yetkilidir. “ 
şeklinde yer verilmiştir.
SBK’nın geçici 3’üncü maddesi 
uyarınca, 01.01.2009 tarihinden 
geçerli olmak üzere, serbest böl-
gelerde faaliyette bulunan mü-
kellefler tarafından bölgelerde 
üretilen ürünlerin toplam FOB 
bedelinin en az %85’inin yurt dı-
şına ihraç edilmesi kaydıyla, is-
tihdam edilen personele ödenen 
ücretler gelir vergisinden istisna 
edilmiştir. Bölge içinde üretim fa-
aliyetinde bulunan mükelleflerin 

üretime ilişkin istihdam ettikleri 
tüm personele ödedikleri ücretler 
gelir vergisinden istisna edilmiştir.
3218 sayılı Serbest Bölgeler Ka-
nunu’nun geçici 3. maddesinin 
değişik 2. Fıkrasıyla birlikte geti-
rilen muafiyet sonucunda, işçinin 
ücretinden kesilen gelir vergisinin 
işçiye mi ödeneceği yoksa işve-
rende mi kalacağı sorusu günde-
me  gelmiştir. İşverenin, işçi ücre-
tinden kestiği istisna konusu gelir 
vergisi tutarını işçiye ödemeyip 
kendine mal etmesi halinde, iki 
ayrı tip ihtilaf yaşanmaktadır. Ça-
lışma ve Sosyal Güvenlik Bakan-
lığına bağlı  iş müfettişleri istisna 
konusu tutarın işçiye verilmemesi 
haline; bu tutarın işçiye ait oldu-
ğu yönünde rapor tanzim etmesi 
karşısında, Maliye Bakanlığı ise 
muaf olunan tutarın işverene ait 
olacağı görüşündeydi.
Kanun Gerekçesine Göre İstisna 
Konusu Tutarın İşverene Ait Ol-
duğu Görüşü;  
3218 sayılı Kanun’un Geçici 3. 
maddesini değiştiren 5810 sayılı 
Kanun’un hem genel gerekçesi 
hem de madde gerekçesinden, 
terkin edilen bu tutarın işverene 
ait olacağı sonucu çıkmaktadır 
şeklindedir. Bu çerçevede ilk ör-
nek, Kocaeli Vergi Dairesi Baş-
kanlığınca 22.05.2012 tarihinde 
verilen 126 sayılı özelgedir. Özel-
gede, 3218 sayılı Kanun’un Geçi-
ci 3. maddesini değiştiren 5810 
sayılı Kanun tasarısında ,gerekçe 
bölümünde yer alan “2008 yılı 
sonu itibariyle serbest bölgeler-
de çalışanlar için sağlanan gelir 
vergisi muafiyetinin kalkacak ol-

ması nedeniyle özellikle üretici 
firmalarda yaşanan sıkıntıların gi-
derilmesi ve bölgelere üretici ih-
racatçı firmaların çekilmesi ama-
cıyla bu muafiyetin üreticiler için 
Avrupa Birliği’ne üyelik tarihine 
kadar devam ettirilmesi amaçlan-
mıştır” ifadesinden yola çıkılarak, 
istisna edilen bu tutarın işverene 
ait olacağı sonucuna varılmıştır.
Vergi Usül Kanununa göre İstis-
na Tutarın İşçide Olması Gerek-
tiği Görüşü:
 İşveren, Vergi Usul Kanunu’nun 
(VUK) 8. Maddesinde “verginin 
ödenmesi bakımından, alacak-
lı vergi dairesine karşı muhatap 
olan kişi olarak tanımlanan vergi 
sorumlusu statüsünde bulun-
makta, devletle ücretli işçi ara-
sındaki ilişkideki rolü de, vergi 
yükümlüsü iş-çiye ait ücretten 
kesilen verginin devlete aktarıl-
ması çerçevesinde bir aracılıktan 
ibaret olmaktadır. Dolayısıyla ver-
gi sorumlusu işverenin işçiden 
kesilerek devlete aktarılan gelir 
vergisi tutarı üzerinde hiçbir hak 
sahipliği bulunmamakta, sadece 
kesilen bu tutarı doğru bir biçim-
de beyan ve vergi dairesi vezne-
sine intikal ettirme görevi yerine 
getirilmektedir. Bu durumda is-
tisna kapsamında terkin işlemi 
yapılan tutarın işçiye iadesi ge-
rekmektedir.
Konu ile ilgili olarak Yargıtay  9. 
Hukuk Dairesi’nin 2016/35340 E 
ve 2016/22796 sayılı kararı söz 
konusu tartışmalara yönelik aşa-
ğıdaki gibi görüş bildirmiştir:
213 Sayılı Vergi Usul Kanunun 8. 
Maddesine göre aynı zamanda 
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Antakya Şaşmaz Gazetesi 31.07.2017 tarihli haberi

Antakya Şaşmaz Gazetesi 31.07.2017 tarihli haberi

�Antakya Zafer Gazetesi 
01.08.2017 tarihli haberi

ULUSAL VE YEREL

Türkiye Gazetesi 25.10.2017 tarihli haberi

Kayseri Gündem Gazetesi 31.07.2017 tarihli haberi

BASINDA ÇELİK-İŞ
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Karabük Meydan Gazetesi 31.07.2017 tarihli haberi

ULUSAL VE YEREL

Kayseri Gündem Gazetesi 08.09.2017 tarihli haberi

BASINDA ÇELİK-İŞ
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Haber 38 Gazetesi 07.10.2017 tarihli haberi Türkiye Gazetesi 10.10.2017 tarihli haberi

Yeni Adım Gazetesi 17.10.2017 tarihli haberi

ULUSAL VE YEREL

Ses Gazetesi 05.08.2017 tarihli haberi

Milliyet Ankara Gazetesi 10.10.2017 tarihli haberi

BASINDA ÇELİK-İŞ
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İskenderun Belediye Başkanı Seyfi 
Dingil, sendikamızın İskenderun 
Şubesine ziyarette bulundu.
Şube Sekreteri Mehmet Gün-
gör, Şube Mali Sekreteri  Murat 
Kayış ve Şube Eğitim Sekreteri 
Rıfat Alpboğan tarafından kar-
şılanan Belediye Başkanı Seyfi 
Dingil, İsdemir’de yeniden yetki 
alan sendikamızın yönetimini 
kutlayarak gelişmelerle ilgili bil-
gi aldı. 
Şube yönetimimiz Başkan Sey-
fi Dingil’e ziyaretlerinden dola-
yı teşekkürlerini dile getirirken 
Seyfi Dingil, ağır sanayi sektö-
ründe çalışan tüm işçilere ka-
zasız belasız bir iş hayatı diledi. 

Türk Kızılayı, sendikamıza bağlı İskenderun şubemizi ziyaret etti.
Türk Kızılayı İskenderun Şube Başkanı Ümit Günay ve yönetim kurulu üyelerinin bulunduğu ziyarette, 

Günay İSDEMİR’de yetkili sendika olmamız dolayısıyla hayırlı olsun dileklerinde bulundu.

Şube Sekreteri Mehmet GÜNGÖR, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, kara gün dostu olan 

Türk Kızılay’ının her zaman yanında yer aldıklarını ve almaya devam edeceklerini dile getirdi. 

SEYFİ DİNGİL’DEN İSKENDERUN ŞUBEMİZE ZİYARET

TÜRK 
KIZILAYI’NDAN 
HAYIRLI OLSUN 

ZİYARETİ

ŞUBE VE BÖLGE TEMSİLCİLİKLERİMİZDEN HABERLER

Havacılık Şube Sekreterimiz M. 
Serhat Ünal, örgütlü olduğumuz 
THY Teknik A.Ş.’ye ziyarette bu-
lundu.

Şube Sekreterimiz Ünal, THY 

TEKNİK A.Ş. Sabiha Gökçen 

Lokasyonunda işe yeni başla-

yan üyelerimize hayırlı olsun 

dileğinde bulunurken kendileri-

ne sendikal haklar ve sendika-

mızın yapmış olduğu çalışma-

lar hakkında bilgi verdi. 

Üyelerimizin talep ve beklen-

tilerini dinleyen Ünal, mevcut 

Toplu İş Sözleşmesi kitapçıkla-

rını dağıtarak merak edilen so-

ruları yanıtladı.

Şube Sekreterimiz Ünal, farklı 

bir tarihte periyodik iş ziyaret-

leri kapsamında Atatürk Ha-

valimanı İst-1 lokasyonunu da 

ziyaret ederek üyelerimizle bir 

araya geldi.

HAVACILIK 
ŞUBEMİZ 
THY TEKNİK 
ÜYELERİMİZLE 
BULUŞTU
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İnsani Yardım Vakfı Hatay İl Başkanı Ahmet YETİM ve Yönetim Ku-
rulu Üyeleri sendikamızın İskenderun Şubesini ziyaret ederek İsdemir 
yetkisinin hayırlı olması dileğinde bulundu. 

İskenderun şubemize bağlı örgütlü olduğumuz MMK METALURJİ SAN TİC.VE LİMAN İŞLETMECİLİĞİ 
A.Ş., 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı anlamlı bir törenle kutladı.
MMK Metalurji tesislerinde gerçekleştirilen törene, fabrika yönetimi, İskenderun şube yönetimimiz ve 

üyelerimiz katıldı.

 MMK Metalurji Genel Müdürü Denis Kvasov, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın yıldönümünü kutladıktan 

sonra, idari binanın önündeki Atatürk büstünün açılışını yaptı.

Büst açılışının ardından MMK Metalurji Genel Müdürü Denis Kvasov ve İskenderun şube yönetimimiz 

üyelerimizin Kurban Bayramını kutlayarak kendileriyle tek tek tokalaştı.

İHH’DAN İSKENDERUN ŞUBEMİZE ZİYARET

MMK METALURJİ’DE 30 AĞUSTOS KUTLAMASI

Yetim, Çelik-İş Sendikası’nın 

bölgemizin ve ülkemizin en 

önemli Sivil Toplum Kuruluşla-

rından biri olduğunu söyleye-

rek, İHH’a yaptığı katkılardan 

dolayı teşekkür etti. 

Ziyaretten duyduğu memnu-

niyeti dile getiren İskenderun 

Şube Sekreteri Mehmet GÜN-

GÖR, İHH’nın ülkemizde ve tüm 

dünyada mazlumların umudu 

haline geldiğini belirterek bun-

dan önce olduğu gibi bundan 

sonra da her türlü maddi ve 

manevi desteklerini sürdüre-

ceklerini dile getirdi.

İskenderun şube yönetimimiz örgütlü olduğumuz MMK METALURJİ SAN TİC.VE LİMAN İŞLETMECİLİ-
Ğİ A.Ş.’yi ziyaret etti.
Şube Sekreterimiz Mehmet Güngör, Şube Mali Sekreterimiz Murat Kayış ve Şube Eğitim Sekreterimiz 

Rıfat Alpboğan, fabrikanın İş Sağlığı ve Güvenliği uzmanları ile Tandem Hattına giderek üyelerimizle 

görüştü.

Şube yönetimimiz daha sonra iş kazası sonucu vefat eden Ali Andı’nın çalıştığı Vinç Bakım bölümünü 

ziyaret ederek taziye dileklerinde bulundu.

İSKENDERUN ŞUBEMİZDEN MMK METALURJİ’YE ZİYARET
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Karabük Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birlik Başka-
nı Nurettin Tümen, sendikamızın Karabük şubesini 
ziyaret ederek, Karabük Şube Başkanı Ulvi Üngören, 
Şube Sekreteri Mustafa Karayel, Mali Sekreter Ali Bi-
len, Teşkilatlandırma Sekreteri Kenan Yılmaz ve Eği-
tim Sekreteri Emrullah Aydın ile bir araya geldi.
Şubemizin yeni yönetimini kutlayarak görevlerinde 

başarılar dileyen Nurettin Tümen, yeni yönetimin 

Kardemir’e hayırlı ve uğurlu olması temennisinde 

bulundu.

KARABÜK 
ŞUBEMİZE 

HAYIRLI OLSUN 
ZİYARETİ

TAŞERON İŞ YERLERİNDE TİS SÜRECİ
• Sendikamızın Seydişehir Şube Başkanlığına bağlı;

• SY ENERJİ MAD.PET.OTOM.İNŞ.NAK.TEM.TUR.TAAH.SAN. ile 21.06.2017 tarihinde,

• STAR İnsan Kaynakları Ulaşım Tem. Eml. Gıda Oto. San. ile 13.09.2017 tarihinde,

• Bursa Şube Başkanlığına bağlı; EROKLAR İNŞ. TUR. TAŞ. TEM. GID. TEKS. SAN. VE TİC LTD. 

ŞTİ. ile 09.08.2017 tarihinde, 

• Ankara Bölge Başkanlığı’na bağlı;DÖRTEL SOSYAL HİZMETLER SAĞ. İNŞ. TAŞ. İTH. (Gire-

sun İlçe Hastaneleri) ile 05.10.2017 tarihinde Toplu İş Sözleşmesi imzalanmıştır.

 Üyelerimize ve sendikamıza hayırlı olmasını dileriz…

İskenderun Kaymakamı Recep SOYTÜRK, İskende-
run Şubemize ziyaret gerçekleştirdi. 
Ziyarette Şube Sekreteri Mehmet Güngör, Şube Mali 

Sekreteri Murat KAYIŞ, Şube Eğitim Sekreteri Rıfat 

ALPBOĞAN ve temsilciler hazır bulundu.

Sendikalar  ve STK’ların ülkemizin gelişmesinde 

önemli bir yere sahip olduğunu ,Çelik-İş Sendika-

sı’nın da ülkemizin ve bölgemizin birlik beraberliği 

için yoğun çaba sarf ettiğini belirten Kaymakam 

Soytürk, İsdemir yetkisinin hayırlı olması temennisin-

de bulundu. 

İskenderun Şube Sekreterimiz Mehmet Güngör, böl-

gede 5 bine yakın üyemizin memnuniyeti için gece 

gündüz çalıştıklarını söyledi. Üyelerimizin, refah dü-

zeylerini yükseltmek sosyal ve ekonomik açıdan on-

ları mutlu etmek için yoğun çaba sarf ettiklerini dile 

getiren Güngör, sendikal faaliyetlerle ilgili Kaymakam 

SOYTÜRK’ü bilgilendirdi.

Karabük şube başkanımız Ulvi 
Üngören, örgütlü olduğumuz 
Kardemir A.Ş.’de çalışan Mus-
tafa Kazım Çelik’e geçmiş olsun 
ziyaretinde bulundu. 
Eski Şube Mali Sekreteri Alattin 
Danışman, Eski Şube Teşkilat-
landırma Sekreteri Ali Bilen ve 
Eski Şube Eğitim Sekreteri Le-
vent Yazıcı’nın da bulunduğu 
ziyarette, şube başkanımız Ün-
gören, geçirdiği iş kazasından 
dolayı Çelik’e geçmiş olsun di-
leklerini iletti. 

KARABÜK ŞUBE YÖNETİMİMİZDEN GEÇMİŞ OLSUN
ZİYARETİ

KAYMAKAM SOYTÜRK’TEN İSKENDERUN ŞUBEMİZE 
 ZİYARET
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KARDEŞ ELEKTİRİK SAN. ve TİC. A.Ş. ile sendikamız arasında 
yürütülen TİS görüşmelerinde anlaşmaya varılarak 16. Dönem Top-
lu İş Sözleşmesi imzalandı.

Kardeş Elektrik işyerinde ger-
çekleştirilen imza törenine, İs-
tanbul 1 Nolu Şube Başkanımız 
Ahmet Çolak, Şube Teşkilatlan-
dırma Uzmanımız Savaş Cey-
lan, işyeri temsilcilerimiz, işve-
ren Mehmet Koçal ve Av. Altuğ 
Yılmaz katıldı.
Şube Başkanımız Çolak, fabri-
kadaki üyelerimizi sözleşmeyle 
ilgili bilgilendirirken,  sözleşme-
nin üyelerimize ve sendikamıza 
hayırlı olmasını diledi.

İstanbul 1 Nolu Şube başkanımız 
Ahmet ÇOLAK, örgütlü olduğu-
muz Termo Teknik A.Ş işyerinin 

düzenlediği pikniğe katıldı.

Yoğun bir katılımın olduğu pik-

nikte, üyelerimiz ve aileleri ger-

çekleştirilen çeşitli etkinliklerle 

eğlenceli dakikalar yaşadı.

TERMO TEKNİK ÇALIŞANLARI PİKNİKTE BULUŞTU

KARDEŞ 
ELEKTRİK’TE 
ANLAŞMA 
SAĞLANDI

İSTANBUL 1 NOLU ŞUBEMİZDE TEMSİLCİLER 
MECLİSİ YAPILDI

İSTANBUL 1 NOLU ŞUBEMİZE BAĞLI TAŞERON İŞ 
YERLERİNDE TİS SÜRECİ

İstanbul 1 Nolu Şubemizde, taşe-

ron işyerlerinde çalışan sendika 

temsilcilerimizle temsilciler meclisi 

gerçekleştirildi.

İstanbul 1 Nolu Şube Başkanımız 

Ahmet Çolak’ın başkanlığında 

yapılan toplantıya Şube Sekrete-

rimiz Mehmet Bozkurt ve Şube 

Teşkilatlandırma Sekreterimiz 

Mustafa Şirin katıldı. Çolak, top-

lantıda temsilcilerimizle görüş 

alışverişinde bulunurken, toplu iş 

sözleşmeleriyle ilgili bilgi verildi.

Sendikamızın İstanbul 1 Nolu Şube Başkanlığı’na 

bağlı; Samsun 19 Mayıs Üniversitesi’nde faaliyet gös-

teren EMİN TEMİZLİK ve Ordu Kamu Hastaneleri 

Birliği bünyesinde bulunan Poyraz Kargo işyerlerin-

de Toplu İş Sözleşmesi süreci tamamlanarak Yüksek 

Hakeme Müracaat edilmiş olup, Yüksek Hakem Ku-

rulu tarafından karara bağlanan Toplu İş Sözleşmele-

ri imzalanmıştır.

İstanbul 1 Nolu Şube Başkanımız Ahmet Çolak, ya-

pılan sözleşmenin ardından 19 Mayıs Üniversitesi’ne 

bağlı Samsun Devlet Hastanesi ile Ordu Kamu Has-

taneleri Birliğine bağlı Trabzon, Ordu ve Fatsa Dev-

let Hastanelerinde çalışan üyelerimizi ziyaret ederek 

Toplu İş Sözleşmesi hakkında bilgi verdi.
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İstanbul 2 Nolu Şube Başkanımız Hasan Şam ve Şube Sekreterimiz Şakir Süyüm örgütlü olduğumuz 
KANCA EL ALETLERİ DÖVME ÇELİK VE MAKİNA SAN.A.Ş.’nin düzenlediği pikniğe katıldı.
Sendika temsilcilerimizin de eşlik ettiği piknikte şube yönetimimiz ve üyelerimiz bir araya gelerek 
sohbet etti.

Sendikamıza bağlı İstanbul 2 Nolu şubemizde Temsilciler Meclisi yapıldı.
İstanbul 2 Nolu Şube Başkanımız Hasan Şam’ın başkanlığında şube yönetimimiz ve işyeri temsilci-
lerimizin de bulunduğu toplantıda, sendikamızın faaliyetleri ve şubemizin çalışmaları hakkında bilgi 
verildi.
Toplantıda, Şube başkanımız Şam ve sendika temsilcilerimiz profosyonel olarak İstanbul 2 Nolu şu-
bemizde göreve başlayan Şube Sekreteri Şakir Süyüm’e yeni görevinde başarılar diledi.

KANCA EL ALETLERİ ÇALIŞANLARI PİKNİKTE 
BİR ARAYA GELDİ

İSTANBUL 2 NOLU ŞUBEMİZDE TEMSİLCİLER 
MECLİSİ YAPILDI

İSTANBUL 2 
NOLU 

ŞUBEMİZDEN 
GEÇMİŞ OLSUN 

ZİYARETİ

ŞUBE BAŞKANIMIZ ŞAM’DAN KANCA EL ALETLERİ VE 
GEDİK DÖKÜM’E ZİYARET

İstanbul 2 Nolu şube sekreterimiz Şakir Süyüm, örgütlü olduğumuz MA-PA MAKİNA PARÇALARI 
END. A.Ş.’de çalışan üyemiz Murat Polat’ın evine ziyarette bulundu.
Şube Sekreterimiz Süyüm, üyemiz Polat’ı geçirdiği iş kazası sonrasında ziyaret ederek  geçmiş olsun 

dileklerini iletti. 

İstanbul 2 Nolu Şube Başkanı-
mız Hasan Şam, örgütlü oldu-
ğumuz KANCA EL ALETLERİ 
DÖVME ÇELİK VE MAKİNA 
SAN. ve GEDİK DÖKÜM VE 
VANA SAN.’yi ziyaret etti.
Fabrikaları gezen Şube Başka-
nımız Şam üyelerimizle sohbet 
ederek, Toplu İş Sözleşmeleriy-
le ilgili değerlendirmelerde bu-
lundu.
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Konfederasyonumuz Hak-İş ve 
bağlı bulunduğu sendikalar ile 
ACIBADEM SAĞLIK GRUBU 
arasında Türkiye genelinde ge-
çerli olacak bir indirim anlaş-
ması imzalandı.
Bursa şubemizin ev sahipli-

ğinde gerçekleştirilen indirim 

protokolüne, Hak-İş Bursa İl 

Başkanı Mehmet Keskin, Öz 

Orman İş, Öz Gıda İş, Öz İplik 

İş, Öz Güvelik İş ve Öz Finans 

İş Sendikası şube başkanları ve 

yönetimleri katıldı.

Bursa Şube Başkanımız Ali İh-

san Dal, anlaşmanın tüm emek-

çi kardeşlerimize hayırlı olması 

temennisinde bulundu.

Nilüfer İşitme Engelliler Gençlik 
ve Spor Kulübü Başkanı Olcay 
Pınar, Bursa şubemize ziyarette 
bulundu.
Olcay’a ziyaretinden dola-

yı duyduğu memnuniyeti dile 

getiren Şube Başkanımız Dal, 

engelli vatandaşlarımıza yöne-

lik gerçekleştirilecek her türlü 

projeye katkı sunmaya ve ortak 

bir çalışma yürütmeye hazır ol-

duklarını belirtti. 

ACIBADEM 
HASTANESİ’NDEN 

ÇELİK-İŞ’E 
İNDİRİM

İŞİTME ENGELLİLER GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜNDEN 
BURSA ŞUBEMİZE ZİYARET

İstanbul 2 Nolu şubemize bağ-
lı KANCA EL ALETLERİ 
DÖVME ÇELİK VE MAKİNA 
SAN.A.Ş.ile sendikamız arasın-
da yürütülen 16. Dönem Toplu 
İş Sözleşmesi 24.07.2017 tarihin-
de anlaşmayla sonuçlandı. 
Fabrikanın yemekhanesinde üye-

lerimizle bir araya gelen İstanbul 

2 Nolu Şube Başkanımız Hasan 

Şam,  sözleşmenin üyelerimize 

ve sendikamıza hayırlı ve uğur-

lu olmasını diledi.

Sendikamız ile  örgütlü olduğumuz GEDİK KAYNAK SAN.VE TİC. A.Ş. arasında yürütülen Toplu İş 
Sözleşmesi 30.06.2017 tarihinde anlaşmayla sonuçlanarak imza altına alındı. 
İmza törenine İstanbul 2 Nolu Şube Başkanımız Hasan Şam, Şube Sekreterimiz Şakir Süyüm, işyeri 

temsilcilerimiz Salih Solak, Mustafa Aslanhan ile Gedik Kaynak yöneticilerinden Mustafa Koçak, Mus-

tafa Tokmak, Özge Dikici ve Ümmühan Yorulmaz katıldı.

Şube Başkanımız Şam, sözleşmenin üyelerimize ve sendikamıza hayırlı ve uğurlu olmasını diledi...

Sendikamızın İstanbul 2 Nolu 
Şubemize bağlı örgütlü olduğu-
muz GEDİK KAYNAK SANA-
Yİ Kurucusu ve Gedik Holding 
Onursal Başkanı Halil Kaya Ge-
dik vefatının  5.yılında fabrika 
yönetimi tarafından düzenlenen 
programla anıldı.
Gedik Holding bahçesinde ger-

çekleştirilen anma programına 

İstanbul 2 Nolu Şube Sekreteri-

miz Şakir Süyüm katıldı.

KANCA EL ALETLERİ’NDE TİS İMZALANDI

GEDİK KAYNAK’TA ANLAŞMA SAĞLANDI

İSTANBUL 2 NOLU ŞUBEMİZ GEDİK KAYNAK ONURSAL 
BAŞKANI HALİL KAYA GEDİK’İ ANDI
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BURSA ŞUBE 
BAŞKANIMIZ ALİ 
İHSAN DAL’DAN, 

ÇEBİTAŞ’A 
ZİYARET

BURSA ŞUBEMİZ 
15 TEMMUZ ŞEHİTLERİMİZİ ANDI

Bursa Şube Başkanımız Ali İhsan Dal, örgütlü olduğumuz ÇEBİTAŞ 
DEMİR ÇELİK ENDÜSTRİ A.Ş.’yi ziyaret etti.
Şube Başkanımız DAL, üyelerimizle fabrika yemekhanesinde bir 

araya gelerek öğle yemeği yedi.

15 Temmuz hain darbe girişi-
minin yıldönümü nedeniyle, 
binlerce kişi Bursa Ulu Camii 
Önü’nde buluştu. 
Hak-İş Bursa İl Başkanlığı, Bur-

sa Şube Başkanımız Ali İhsan 

Dal ve Teşkilatlandırma Uzma-

nımız İbrahim Gürkan’ın da ka-

tıldığı anma etkinliğine yoğun 

bir katılım oldu. Etkinlikte 15 

Temmuz Şehitlerimiz anısına 

sloganlar atılarak Fomara Mey-

danı’na kadar yüründü.

Burada toplanan binlerce kişi 

Türk bayraklarıyla alanları dol-

durarak eşlik etti. Tören Uğur 

Işılak konseriyle son buldu

AMERICAN LIFE DİL OKULLARINDAN ÇELİK-İŞ ÜYELERİNE 
İNDİRİM

BURSA ŞUBEMİZDEN BİLGİLENDİRME TOPLANTISI

Sendikamıza bağlı Bursa Şubemiz ile American Life Dil Okulları arasında indirim anlaşması imzalandı.
Üyelerimizin eğitim alanında indirimli hizmet almaları yönünde çalıştıklarını söyleyen Teşkilatlandır-

ma Uzmanımız İbrahim Gürkan, eğitimin önemine dikkat çekti. İmzalanan anlaşmaya göre;  Genel 

İngilizce programı - tek kur için %50, Özel ders programında tek ders için %25, yabancı dil sınavı ha-

zırlık programı için %20, yaz okulu programı için %15, Teenglish çocuklar programı (5-6-7-8. sınıflar 

için ) yaklaşık %28 oranında indirim uygulandı.

Bursa Şube Başkanımız Ali İhsan Dal, yeni örgütlendiğimiz DER-
VİŞOĞLU işyerini ziyaret etti. Şube Başkanımız Dal, fabrikadaki 
üyelerimizle buluşarak Toplu İş Sözleşmesi süreci hakkında kendile-
rine bilgi verdi.
Ziyaret üyelerimizle toplu fotoğraf çekilmesinin ardından son bul-

du.
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SAKARYA ŞUBEMİZDEN ÖRGÜTLÜ OLDUĞUMUZ 
FABRİKALARA ZİYARET

Sakarya Şube Başkanımız Rı-
fat Kurt ve Şube Yönetimimiz, 
örgütlü olduğumuz ÇAKMAK 
VİNÇ San. ve Tic. A.Ş., AKPA 
ALÜMİNYUM PLASTİK San., 
ALİMEX ALÜMİNYUM SAN., 
BİOSUN PAMUKOVA ve Sa-
karya Kamu Hastaneler Birli-
ğine bağlı hastanelerin teknik 
hizmet bölümlerini gezerek üye-
lerimizle bir araya geldi. 
İşyeri temsilcilerimizin de eşlik 

ettiği ziyaretlerde Şube Başka-

nımız Rıfat Kurt ve şube yöne-

timimiz fabrikalardaki bölümle-

ri tek tek gezerek üyelerimizle 

sohbet etti. 

Aynı zamanda, örgütlü olduğu-

muz Kamu Hastaneler Birliğine 

bağlı hastanelerin başhekimle-

riyle de görüşen Kurt ve teşki-

latlandırma uzmanımız Davut 

Karakadılar sendikal faaliyetle-

rimizle ilgili bilgi verdi.

BURSA VALİSİ İZZETTİN KÜÇÜK’E ZİYARET 

KIZILAY KÖK HÜCRE GÜNEY MARMARA BÖLGE 
MÜDÜRLÜĞÜ’NDEN BURSA ŞUBEMİZE ZİYARET

Bursa Şube Başkanımız Ali İhsan Dal, Bursa Valisi İzzettin Küçük’ü makamında ziyaret etti. 
Hizmet-İş Sendikası Bursa Şube Başkanı ve Şube Sekreteri Selim Bal, Hak-İş İl Başkanı Mehmet 
Keskin, Öz Finans-İş Bursa Şube Başkanı Mehmet Kop, Öz-İplik-İş Sendikası Bursa Şube Başkanı 
Ekrem Saraçoğlu,Öz Güvenlik-İş Sendikası Bursa Şube Başkanı Yavuz Ağırman ve Bursa Şubemizin 
Teşkilatlandırma Uzmanı İbrahim Gürkan’ın da katıldığı ziyarette Vali Küçük, ziyaretten duyduğu 
memnuniyeti dile getirdi.

Kızılay Güney Marmara Bölge 
Kan Merkezi Müdürü Dr. Nihat 
Çakır ve Kızılay Güney Marma-
ra Bölge Kan Merkezi Kök Hücre 
Kazanım Uzmanı Ramazan Çi-
çek, Bursa Şubemizi ziyaret etti. 
Kök Hücre bağışının önemine 
vurgu yapan Dr. Nihat Çakır 
katkılarından dolayı Bursa Şu-
bemize teşekkürlerini ileterek 
hediye takdiminde bulundu. 
Bursa Şubesi olarak  her za-
man her türlü desteği verecek-
lerini belirten Şube Başkanımız 
Ali İhsan Dal , “Kan vermek can 
vermektir. Umut bekleyenlerin 
umudu olmak kadar güzel bir 
şey olamaz. Elimizden gelen 
bütün gayreti göstereceğimiz-
den şüpheniz olmasın” dedi. 
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SAKARYA ŞUBEMİZ ALİMEX ALÜMİNYUM’DA 
AÇILIŞA KATILDI

Sakarya Şube Başkanımız Rıfat Kurt, örgütlü olduğumuz ALİMEX ALÜMİNYUM işyerinde kantin açı-
lışına katıldı. 
Rıfat Kurt, ALİMEX ALÜMİNYUM SAN. VE TİC. A.Ş. Genel Müdürü Galip Arbak ve işyeri temsilcileri-

mizle bir araya gelerek kantin açılışını gerçekleştirdi. Kurt, kantinin tüm üyelerimize hayırlı ve uğurlu 

olmasını diledi.

Hendek Organize Sanayi Böl-

gesinde faaliyet gösteren Akpa 

Alüminyum işyerindeki Eloksal 

Bölümüne ilave olarak açılan 

yeni bölümü de ziyaret eden 

Şube Başkanımız Rıfat Kurt, iş-

yeri baş temsilcisi Mustafa Aşı-

koğlu’ndan bilgi aldı.
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ADANA ŞUBEMİZDEN TEMSA’DA BİLGİLENDİRME 
TOPLANTISI

Adana Şube Başkanımız Sedat Aydın, örgütlü olduğumuz TEMSA GLOBAL SANAYİ VE TİCARET 
A.Ş.’yi ziyaret ederek üyelerimizle bir araya geldi.
Şube başkanımız Sedat Aydın, toplu iş sözleşmesi görüşmelerinin başladığı işyerinde üyelerimiz-

le buluşarak bilgilendirme toplantısı gerçekleştirdi. İşyeri temsilcilerimizin de bulunduğu toplantıda 

Aydın, üyelerimize 2017-2019 MESS Grup Toplu İş Sözleşmesi Taslağını açıkladı.

SAKARYA ŞUBEMİZDEN GEÇMİŞ OLSUN ZİYARETİ

Sakarya Şube Başkanımız Rıfat Kurt ve Şube Teşkilatlandırma Sekreterimiz Selçuk Doru, Akpa Alümin-
yum’da çalışan işyeri temsilcimiz Şaban Arslan’ı geçirdiği ameliyat sonrasında tedavi gördüğü hastanede 
ziyaret etti.
Şube Başkanımız Kurt ve Teşkilatlandırma Sekreterimiz Doru, temsilcimize geçmiş olsun dileklerinde 

bulundu.

SAKARYA ŞUBEMİZİN TEMSİLCİLER MECLİSİ YAPILDI

Sendikamıza bağlı Sakarya Şubemizin Temsilciler Meclisi yapıldı.
Sakarya Şube Başkanımız Rıfat Kurt başkanlığında yapılan toplantıya, şube yönetimimiz, işyeri tem-

silcilerimiz ile Hak-İş Sakarya İl Başkanı Mesut Gökdemir de katılım gösterdi.

Toplantıda  üyelerimizin ortak talep ve beklentileri ele alınırken işyeri temsilcilerimizle sendikal faali-

yetler hakkında istişarelerde bulunuldu.
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ANKARA BÖLGE BAŞKANLIĞIMIZ SEKTÖREL 
UYUM EĞİTİMİ VE SENDİKACILAR ÇALIŞTAYINA KATILDI

BÖLGE SEKRETERİMİZ KÖSE, EGO ÇALIŞANLARIYLA 
PİKNİKTE BULUŞTU

Ankara Bölge Başkanımız Hüseyin Cansu, Konfederasyonumuz Hak-İş’in, İşçilerin ve İşverenlerin Uyum 
Kapasitelerinin Sosyal Diyalog Yoluyla Artırılması Teknik Destek Projesi kapsamında düzenlediği Sektö-
rel Uyum Eğitimi ve Sendikacılar Çalıştayına katıldı. 
MÜSİAD ve HAK-İŞ ortaklığında, 20-21 Temmuz ve 22-23-24 Ağustos tarihlerinde Ankara’da dü-

zenlenen eğitimlere sendika temsilcilerimiz de katılım gösterdi. Eğitimde metal, orman, tekstil, gıda, 

ulaştırma ve turizm sektörlerinde faaliyet gösteren konfederasyonumuza bağlı sendikalarımızın or-

tak çalışmaları değerlendirildi. 

Ankara Bölge Sekreterimiz Ce-
malettin Köse, Konfederasyonu-
muz Hak-İş’e bağlı Öz Taşıma İş 
Sendikası’nın EGO çalışanları 
için düzenlediği pikniğe katıldı.

Öz Taşıma İş Sendikası Genel 

Başkanı Mustafa Toruntay baş-

kanlığında Pursaklar Avrupa 

Birliği Parkında gerçekleştirilen 

etkinliğe Ankara Büyükşehir 

Belediye Başkanı Melih Gökçek 

ve Ankara Büyükşehir Belediye 

çalışanları katıldı.

ÖZBAL ÇELİK BORU’DA TİS GÖRÜŞMELERİ 
DEVAM EDİYOR

ADANA
 ŞUBEMİZDEN 

HDM ÇELİK 
BORU’YA 
ZİYARET

Adana şubemize bağlı örgütlü olduğumuz Özbal Çelik Boru işyerin-
de toplu iş sözleşmesi görüşmelerine başlandı. 

Adana Şube Başkanımız Sedat Aydın ve şube yönetimimiz Mersin Serbest Bölgede bulunan örgütlü oldu-
ğumuz HDM SPRİAL KAYNAKLI ÇELİK BORU A.Ş.’yi ziyaret etti.
Şube Başkanımız Aydın, üyelerimizle fabrika yemekhanesinde bir araya gelerek kendilerinin talep ve 

beklentilerini dinledi.

 Adana Şube Başkanımız Se-

dat Aydın, Şube Sekreterimiz 

Mikail Abukan, Şube Mali Sek-

reterimiz Seyfi Kılıç ve Şube 

Teşkilatlandırma Sekreterimiz 

Gökmen Özbek, Mersin Tarsus 

Organize Sanayi Bölgesinde 

bulunan Özbal Çelik Boru’yu 

ziyaret ederek sözleşme önce-

si bilgilendirme amaçlı üyeleri-

mizle buluştu. Şube Başkanımız 

Aydın ve Şube Yönetimimiz, 

üyelerimize sözleşme hakkında 

açıklamada bulundu.
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ANKARA BÖLGE BAŞKANLIĞIMIZA BAĞLI TAŞERON İŞ 
YERLERİNDE TİS SÜRECİ

Sendikamızın Ankara Bölge Başkanlığına bağlı; 

BOLVADİN UZMAN ÖZEL EĞİTİM KURUMLARI 

İNŞ. NAK. OTO (Afyonkarahisar Devlet Hastane-

si)

KARAHİSAR TEMİZLİK TAAHHÜT İNŞAAT GIDA 

SANAYİ TİCARET LTD.ŞTİ. (Afyonkarahisar Di-

nar Devlet hastanesi)

ATA GRUP SOS. HİZ. TEM. GID. BİL. PEY. İLE 

EĞT.ORG.TİC.LTD. ŞTİ.(Çankırı Devlet Hastanesi)

ANKAPOL ENERJİ TEM.YEM.BİL.İŞL.SOS.HİZ.

TAŞ.İTH.İHR.TİC. ve LTD..ŞTİ.(Atatürk Eğitim ve 

Araştırma Hastanesi)

ÖLMEZ İNŞAAT SAN. TİC. LTD.ŞTİ.( Polatlı Dev-

let Hastanesi)

İşyerlerinde Toplu İş Sözleşmesi süreci tamam-

lanarak Yüksek Hakeme müracaat edilmiş olup, 

Yüksek Hakem Kurulu tarafından karara bağla-

nan Toplu İş Sözleşmeleri imzalanmıştır.

ANKARA BÖLGE BAŞKANLIĞIMIZ 15 TEMMUZ ANMA 
ETKİNLİKLERİNE KATILDI

Konfederasyonumuz HAK-İŞ’ 
tarafından “15 Temmuz Tür-
kiye’yi İşgal ve Hain Darbe Gi-
rişiminin” 1. Yıldönümünde 15 
Temmuz bilincini diri tutmak, 
Türkiye’yi işgal ve darbe girişi-
mini unutmamak ve unuttur-
mamak amacıyla bir anma et-
kinliği düzenlendi.
Yaklaşık ikibin kişilik HAK-İŞ 

heyeti Konfederasyonumuz 

Hak-İş Genel Başkanı Mahmut 

Arslan başkanlığında HAK-İŞ 

Genel Merkezi önünde top-

landı.  Anma etkinliğine Anka-

ra Bölge Başkanımız Hüseyin 

Cansu, Bölge Sekreterimiz Ce-

malettin Köse, 15Temmuz gazi-

lerimiz ve şehitlerimizin aileleri 

katıldı.

“15 Temmuz İhanetini Unutma-

yacağız – Şehitlerimizi Rahmet 

ve Minnetle Anıyoruz” pankartı 

eşliğinde gerçekleştirilen yürü-

yüş sırasında “Şehitler Ölmez 

Vatan Bölünmez”, “HAK-İŞ Bu-

rada Hainler Nerede” sloganları 

atıldı.

Program Hak-İş Genel Başka-

nı Mahmut Aslan’ın yürüyüşün 

ardından Kızılay’da toplanan 

HAK-İŞ üyelerine bir basın açık-

laması yapmasıyla son buldu.
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OSMANİYE BÖLGE TEMSİLCİLİĞİMİZDEN EĞİTİM BİR-
SEN VE SAĞLIK-SEN’E ZİYARET

GÜNDÜZ’DEN OSMANİYE İL MİLLİ EĞİTİM 
MÜDÜRLÜĞÜ’NE ZİYARET

BAŞLIĞI MEHMET GÜNDÜZ, 
BAŞSAVCI YILMAZ’I ZİYARET ETTİ 

Osmaniye Bölge Temsilcimiz Mehmet Gündüz, Eğitim Bir-Sen ve Sağlık-Sen’i ziyaret etti.
Eğitim Bir-Sen Başkanı Mahmut Karaman ve Sağlık-Sen İl Başkanı Muhittin Çenet, Gündüz’e ziyare-

tinden ötürü teşekkürlerini dile getirdi. Gündüz, yaptığı görüşmelerin ardından Karaman ve Çenet’e, 

sendikamızın logolarını taşıyan fincan takımlarından hediye etti.

Osmaniye Bölge Temsilcimiz 
Mehmet Gündüz, Osmaniye İl 
Milli Eğitim Müdürü Ramazan 
Çelik’i makamında ziyaret etti. 
Bölge Temsilcimiz Gündüz, 
Çelik’e eğitim alanında yapmış 
oldukları çalışmalardan dolayı 
teşekkür ederken, 2017-2018 
eğitim öğretim yılının bütün 
öğretmenlerimiz ve öğrencile-
rimiz için hayırlara vesile olması 
temennisinde bulundu.

Osmaniye Bölge Temsilcimiz Mehmet Gündüz, Osmaniye Cumhuri-
yet Başsavcısı Ali İrfan Yılmaz’ı yeni adli yılın açılışı nedeniyle ma-
kamında ziyaret etti.
Gündüz, “Yeni adli yılın ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını 

diliyor ve yapmış olduğunuz hizmetlerden dolayı teşekkür ediyo-

rum” dedi.

TEMSAN VE VAKIFLAR‘DA TİS İMZALANDI

Ankara Bölge Başkanlığımıza bağlı; Temsan Türkiye Elektromekanik Sanayi Genel Müdürlüğü ve 

Bağlı İşyerlerine ilişkin olarak TÜHİS Kamu İşverenleri Sendikası ile Sendikamız arasında yürütülen 

Toplu İş Sözleşmesi 14.08.2017 tarihinde, Vakıflar Genel Müdürlüğü Kurşun Döküm ve İzabe Atölyesi, 

Kamu-İş( Kamu İşletmeleri İşverenleri Sendikası) ile Sendikamız arasında yürütülen Toplu İş Sözleş-

mesi 11.08.2017 tarihinde imzalanmıştır.

Üyelerimize ve sendikamıza hayırlı olmasını dileriz.
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Adana Şube

Sakarya Şube

Adana Şube
Adana Şube

Sakarya Şube

İskenderun Şube

İskenderun Şube

Osmaniye Bölge Temsilciliği

ÖRGÜTLÜ OLDUĞUMUZ İŞYERLERİNDE BAYRAMLAŞMA
Sendikamıza bağlı şubelerimiz ve bölge temsilciliklerimiz, örgütlü olduğumuz işyerlerini ziyaret ederek 
üyelerimizle bayramlaştı.
Şube başkanlarımız ve bölge temsilcilerimiz, fabrikalardaki bölümleri gezerek üyelerimizle tek tek toka-
laşıp Kurban Bayramını kutladı. 

Kardemir’deki bayramlaşma törenine Genel Teşkilatlandırma Sekreterimiz Recep Akyel, eski Kara-
bük Şube Yönetimimiz ve fabrika yöneticileri katıldı. Akyel ve şube yönetimimiz vardiya değişimi 
yapan üyelerimizle bayramlaşmasının ardından Yüksek Fırınlar Müdürlüğü, Çelik Üretim Müdürlüğü, 
Haddehaneler Müdürlüğü ve Enerji Tesisleri Müdürlüğü’nde dualar eşliğinde kurban kesimleri yapıldı.               

İstanbul 1 Nolu şube İstanbul 1 Nolu şube

Karabük Şube Karabük Şube

Karabük Şube
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HAVACILIK ŞUBEMİZE BAĞLI
THY TEKNİK A.Ş.’de çalışan üyelerimizden;

Hasan Demirkıran’ın babası 09.08.2017 tarihinde, 
Ali Alparslan 15.08.2017 tarihinde, 

Erol Uzun’un annesi 17.08.2017 tarihinde,
Fatih Özgür Yılmaz 27.08.2017 tarihinde, 

Çiğdem Özcan’ın babası 27.08.2017 tarihinde, 
Murat Tay 02.09.2017 tarihinde, 

Ali Yılmaz’ın annesi 11.09.2017 tarihinde, 
Sadettin Taşçı’nın annesi 13.09.2017 tarihinde, 
Murat Gülesen’in babası 15.09.2017 tarihinde, 

Ali Yelaldı’nın babası 19.09.2017 tarihinde vefat etmiştir.

İSKENDERUN ŞUBEMİZE BAĞLI
İskenderun Demir ve Çelik A.Ş.’de çalışan üyelerimizden;

Mustafa Akkaş’ın eşi 20.09.2017 tarihinde, 
Mustafa Tosun’un annesi 25.09.2017 tarihinde, 

Fatih Girgin’in abisi ve yeğeni trafik kazası geçirerek 31.08.2017 tarihinde,
Süleyman Ceritoğlu’nun babası 29.08.2017 tarihinde, 

Ahmet Parlakşahan’ın babası 29.08.2017 tarihinde vefat etmiştir.

İSTANBUL 1 NOLU ŞUBEMİZE BAĞLI
PARSAT PİSTON DAĞ.VE TİC.A.Ş.’de çalışan üyelerimizden;

Cevat Kılıç’ın annesi,
Yusuf Değirmenci’nin babası,

TERMO TEKNİK TİC.VE SAN. A.Ş.’de çalışan üyelerimizden;
 Bülent Helvacı’nın babası vefat etmiştir.

İSTANBUL 2 NOLU ŞUBEMİZE BAĞLI
GAMAK MAKİNA SAN. A.Ş.’de çalışan üyelerimizden;

İsmail Altındağ’ın kardeşi Nebehat Yıldırım 19.09.2017 tarihinde  vefat etmiştir. 

BURSA ŞUBEMİZE BAĞLI
ÇEBİTAŞ DEMİR ÇELİK ENDÜSTRİ A.Ş’de çalışan üyelerimizden;
Varol Altay’ın babası Raşit Altay 14.09.2017 tarihinde vefat etmiştir.

MAYSAN MANDO OTOM.PARÇ.SAN.TİC.A.Ş.’de çalışan üyelerimizden;
 Ömer Öner’in annesi 23.09.2017 tarihinde,

ADARAD DÖKÜM ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİC.A.Ş.’de çalışan üyelerimizden;
Şerife Toker’in annesi 05.10.2017 tarihinde vefat etmiştir.

KAYSERİ ŞUBEMİZE BAĞLI
BOYÇELİK METAL SANAYİ VE TİC. A.Ş.’de çalışan üyelerimizden;

Yavuz Yeter’in oğlu Yusuf Yeter vefat etmiştir.

SEYDİŞEHİR ŞUBEMİZE BAĞLI
ETİ ALÜMİNYUM A.Ş.’de çalışan üyelerimizden;

Cengiz Tavlan geçirdiği kalp krizi sonucu 03.10.2017 tarihinde,
Hasan Hüseyin Kavak’ın babası 12.07.2017 tarihinde,

Ali Köse’nin babası 26.07.2017 tarihinde,
İhsan Teke ve Fahri Teke’nin babası 30.07.2017 tarihinde,

Miktat Bilgin’in babası 26.08.2017 tarihinde,
Nevzat Coskun’un annesi 16.09.2017 tarihinde,

Şafak Gümüş’ün babası 25.09.2017 tarihinde vefat etmiştir.

Çelik-İş Sendikası olarak vefat edenlere Allah’tan rahmet, kederli ailelerine başsağlığı dileriz…

VEFAT VE BAŞSAĞLIĞI

İSTANBUL 
HAVACILIK ŞUBE

Girne Mahallesi Başöğretmen Cad. Yüksel İş 
Merkezi No: 15 - 2 D: 7 Maltepe/İSTANBUL

TEL:  0 (216) 375 68 66 
Faks: 0 (216) 378 68 36

KARABÜK ŞUBE
İnönü Cad. Çelik-İş Apt. Kat: 5 KARABÜK TEL:  0 (370) 424 35 50-418 20 70 

Faks: 0 (370) 424 30 11

KAYSERİ ŞUBE
Gevher Nesibe Mah. Gök Geçidi Erdem Plaza 
No:17 Kat:2 D: 5-8 Kocasinan/KAYSERİ

TEL:  0 (352) 222 44 17-222 79 26 
Faks: 0 (352) 222 44 17

İSKENDERUN ŞUBE
Dumlupınar Mah. 265 Sok. No:2 Kat: 1 D: 2 
İskenderun/HATAY

TEL:  0 ( 326 ) 615 88 90 
Faks: 0 ( 326 ) 615 89 88

İSTANBUL 2 NOLU 
ŞUBE

Karlıktepe Mah. Şafak Sok. No: 20-1 
Kartal/İSTANBUL

TEL:  0 (216) 306 60 04-306 60 05 
Faks: 0 (216) 306 60 05

İSTANBUL 1 NOLU 
ŞUBE

Fatih Mahallesi 956.Sok. Barış Life Ticari Blok 
No: 1- 3 D: 47 Esenyurt/İSTANBUL

TEL: 0 (212) 534 82 51-534 87 54 
Faks: 0 (212) 534 16 82

ADANA ŞUBE
Ordu Cad. Ege Yıldız İşhanı Kat: 4 No: 12 ADANA TEL:  0 (322) 351 48 34-352 56 48 

Faks: 0 (322) 351 48 34

SEYDİŞEHİR ŞUBE
Milli Egemenlik Caddesi No: 72 Kat: 2 
Seydişehir/KONYA

TEL:  0 (332) 582 64 47 
Faks: 0 (332) 582 64 47

GEBZE ŞUBE
Hacı Halil Mah. 1223 Sok. Berk İşhanı No:1 Kat:3 
Gebze/KOCAELİ

TEL:  0 (262) 641 24 97 
Faks: 0 (262) 646 59 55

BURSA ŞUBE
Kükürtlü Mah. 3. Kardelen Sok. Dinçsoy Home 
Ofis B Blok D:6 Osmangazi/BURSA

TEL:  0 (224) 221 45 51-220 71 26 
Faks: 0 (224) 221 45 51

SAKARYA ŞUBE
Adnan Menderes Cad. Pilavlar Apt. No:10 Kat:2 
Adapazarı/SAKARYA

TEL:  0 (264) 277 21 91 
Faks: 0 (264) 277 21 91

SİVAS BÖLGE 
TEMSİLCİLİĞİ

Yeşilyurt Mahallesi Şifa Caddesi Safir Apt. No: 17 
K: 3 D: 12 SİVAS

TEL: 0 (346) 225 00 10

ANKARA BÖLGE 
BAŞKANLIĞI

Atatürk Mahallesi Vatan Cad. Melek Sokak 
No:1/4-5 Sincan/ANKARA

TEL:  0 (312) 23246 64 
Faks: 0 (312) 23246 65

KOCAELİ BÖLGE 
TEMSİLCİLİĞİ

Ankara Cad. İpek Apt. No: 87 Kat:4 KOCAELİ TEL:  0 (262) 322 16 22
Faks: 0 (262) 323 75 94

OSMANİYE BÖLGE 
TEMSİLCİLİĞİ

Raufbey Mahallesi Dr.Devlet Bahçeli Bulvarı No: 
36 Kat: 2 D: 2 OSMANİYE

TEL:  0 (328) 813 50 45 
Faks: 0 (328) 813 50 44

PAYAS VE HAVALİSİ 
BÖLGE TEMSİLCİLİĞİ

Yıldırım Beyazıt Mahallesi Atatürk Cad. Sinan 
Şahin İş Merkezi Kat:3 Payas/HATAY

TEL:  0 ( 326 ) 755 36 01 
Faks: 0 ( 326 ) 755 36 02

EGE VE HAVALİSİ 
BÖLGE TEMSİLCİLİĞİ

Anafartalar Mah. 1608 Sok. No: 12 Kat: 1 
MANİSA

TEL:  0 (236) 231 40 55 0 
Faks: 0 (236) 239 31 89

GENEL MERKEZ: Kavaklıdere Mah. Binektaşı Sokak No: 7  Küçükesat/ANKARA
e-posta: celik@celik-is.org • Tel: (0312) 417 84 41-42-43 • Faks: (0312) 418 82 24
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SENDİKAMIZDAN ŞEHİT AİLELERİNE MORAL ZİYARETİ
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