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ŞUBE KONGRELERİMİZ BİRLİK VE 
BERABERLİĞİMİZİN SİMGESİ OLDU
Geçtiğimiz yıl Ekim ayından bu yana şubeleri-

mizin genel kurullarını gerçekleştiriyoruz. 
İlk olarak sendikamızın can bulduğu Kara-

bük’te, ardından da sırasıyla Bursa, İstanbul Ha-
vacılık, Seydişehir, İstanbul 1 Nolu, İskenderun, 
Sakarya ve İstanbul 2 Nolu şubelerimizin kong-
relerini yaptık. Geriye Adana, Gebze ve Kayseri 
şubelerimiz kaldı. 

Genel kurullarımız, adeta bayram havasında 
geçiyor. 

Demokratik bir ortamda delegelerimiz oyla-
rını kullanırken, bayrak değişimleri de şükürler 
olsun ki, kavgasız, gürültüsüz, sancısız, birlik ve 
beraberlik içerisinde yaşanıyor. 

Bu birlik ve beraberlik, sendikamızın gücüne 
güç, heyecanına heyecan katıyor. 

Kendi iç sorunlarını aşan, seçimlerin enerji tü-
keten atmosferine kapılmadan, hedefine emin 
adımlarla yürüyen bir Çelik-İş Sendikası’nı gör-
mek, bizleri fazlasıyla mutlu ediyor. 

Enerjimizi, kapasitemizi, imkânlarımızı, sade-
ce üyelerimiz için harcıyor olmak, geleceğe daha 
da umut ve heyecanla bakmamızı sağlıyor.

Şubelerimizin genel kurulları kavgaların, çe-
kişmelerin değil, birlik ve beraberliğimizin sim-
gesi oldu diyebilirim.

Yüce Allah, bu kardeşliğimize halel getirmesin.
Bu vesileyle şube kongrelerimiz sonucu, şube 

yönetimine seçilen tüm arkadaşlarıma başarılar 
diliyor, yeni dönemin hayırlara vesile olmasını 
Yüce Allah’tan niyaz ediyorum. 

HAYALDİ GERÇEK OLDU!
Bazı gelişmeler vardır ki ayağınızı yerden ke-

ser, hayali bile sizi heyecanlandırmaya yeter. 
İşte sendikamız adına böylesi güzel bir döne-

me şahitlik ediyoruz. 
Sendikamızın Ankara Çukurambar semtinde 

bulunan arsasına, 9 Nisan 2018 itibariyle yeni ge-
nel merkezimizin temelini attık. 

Dile söylemesi kolay belki de ama hayata ge-
çirmesi zordu. 

Zoru başardığımıza inanıyorum. 
Mevcut binamız hem eskiydi, hem de büyü-

yen Çelik-İş’in ihtiyaçlarına cevap veremez hale 
gelmişti. 

Bu nedenle, bu ülkenin elleri öpülesi işçilerine, 
hizmetin en iyisini sunabilmek için, yarım asrı de-
virmiş sendikamıza yakışır bir genel merkez için 
ilk adımı attık. 

Ekonomik olarak güçlü hale getirdiğimiz sen-
dikamız için bu binanın yapımı, tarihi bir adımdır.

İnşallah, sendikamıza kalıcı bir eser bırakmak 
da bizlere nasip olacak. Bunun için de ayrı bir 
gurur yaşıyoruz.

Diğer taraftan, her geçen gün gücüne güç ka-
tarak kurumsallaşan Çelik-İş’imizin, kirada olan 
birkaç şubesini de Allah’ın izniyle kiradan kurta-
rıyoruz. 

Bunun da ilk adımını Bursa’da attık. Bursa şu-
bemize yakışır bir yer satın aldık. 

Gebze, Sakarya ve İstanbul Havacılık şubele-
rimiz dışında, kirada olan şubemiz kalmadı. Allah 
nasip ederse onları da kiradan kurtaracağız. 

Ayrıca, İskenderun ve Karabük Şubelerimizin 
binalarının eski olması nedeniyle, yıkılıp yerine 
sendikamıza yakışır yeni binalar yapacağız.

Aslında dikkatinizi çekmek istediğim konu, el-
bette ki beton yapılar değil. 

Bu çalışmalarımıza, ‘her geçen gün sahalarda, 
alanlarda güçlenen Çelik-İş’in ekonomik olarak 
da sarsılmaz bir yapıya dönüştüğü’ penceresin-
den bakmak daha doğru olur. 

Türkiye’nin dört bir yanına kök salan, anlamsız 
çekişmelerle, iç sorunlarla boğuşan bir Çelik-İş’in 
devri bitmiştir artık.

Hatırlarsanız bir önceki yazımda Çelik-İş’in 
yükselme döneminin başladığının altını çizmiş-
tim.  İşte bu çalışmalar, bu yükselme döneminin 
meyveleridir. 

Çok şükür Çelik-İş, binlerce metal işçisinin 
hakkını, hukukunu savunmak için yoluna hızla 
devam ederken, bir taraftan da ciddi bir kurum-
sallaşma yoluna girmiştir.

Bu şekilde samimiyet içerisinde yaptığımız 
çalışmalar neticesinde, Yüce Allah’ın Çelik-İş’e 
verdikçe verdiğine, bereketlendirdikçe bereket-
lendirdiğine inanıyorum. 

Sizin alın terinizden biriken paralar, yerli ye-
rince korunup, yine sizlerin ihtiyaçları doğrultu-
sunda harcanıyor.  Hiçbirinizin şüphesi olmasın 
ki sizin malınıza, en az sizler kadar sahip çıkılıyor.  

Bu güzel gelişmeler ışığında, hepinizi sevgi, 
saygı ve hasretle, en önemlisi selamların en gü-
zeli olan Allah’ın selamıyla selamlıyor, hepinizi 
Allah’a emanet ediyorum.

Yunus Değirmenci
Genel Başkan
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BU GURUR HEPIMIZIN!
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Kıymetli Dava Arkadaşlarım…
Binlerce metal işçisini yakından ilgilendiren 

Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası MESS ile 
yürüttüğümüz Toplu İş Sözleşmesinden(TİS) El-
hamdülillah, alnımızın akıyla çıkmasını bildik.

Sözleşme öncesinde sahanın ne istediğini, 
bizlerden ne beklediğini iyi analiz edip masaya 
öyle oturmuştuk. 

Bu sürecin kolay geçmeyeceğini, bir zafer ka-
zanılacaksa, bunun da kolay olmayacağını bili-
yorduk. 

Öyle de oldu. 
Ülkemizin içinden geçtiği kritik süreç, işveren 

tarafının uzlaşmaz tavrı, ertelenen grevimiz, bü-
tün bu gelişmeler bizim aleyhimize işliyordu. 

Fakat işte tam da burada, alın terinin sembolü 
olan siz emekçi kardeşlerimin dik duruşu devre-
ye girdi. 

Sizin bu onurlu ve dirayetli duruşunuzdan 
aldığımız güçle, bütün bu olumsuzluklara karşı 
masada sağlam oturmaya, haklı taleplerinizi dile 
getirmeye devam ettik.

Hiçbir şekilde geri adım atmayacağımızı, sizle-
rin hakkınızı alabilmek için mücadelemizden taviz 
vermeyeceğimizi, tüm platformlarda dile getirdik.

Nihayetinde, üyelerimizin beklentilerini karşı-
layan tarihi bir TİS’in altına imza attık.

MESS sözleşmesi sonrasında ziyaret ettiğim 
işyerlerimizde üyelerimizin gözlerinde gördü-
ğüm sevinç, bu işyerlerimizde hissettiğim huzur 
ortamı, doğru yolda olduğumuzu bizlere bir kez 
daha gösterdi. 

Bu ziyaretlerimin hepsi de miting havasında 
geçti.

Beklentilerini karşılayan TİS sonrası üyeleri-
miz, bizleri adeta bağırlarına bastılar.

Bizim payımıza da, üyelerimizin mutluluğuyla 
mutlu olmak düştü.

Kırıp dökmeden, diyalog yoluyla, ülkemizin 
huzurunda gözü olanların ekmeklerine yağ sür-
meden, bu sürecin üyelerimizin lehine sonuçlan-
ması da bizim için ayrı bir sevinç kaynağı oldu.

Bu güzel sözleşmenin ardından, ‘mücadele-
miz sona mı erdi?’ diye soracak olursanız. 

Sizlere, ‘tabi ki hayır, sizler adına, en iyisine, en 
güzeline ulaşıncaya kadar, mücadelemize devam 
edeceğiz’ derim.

Kanayan yaralara merhem olmaya, dikenli yol-
ları gül bahçesine çevirmeye, en iyisine layık olan 
siz kıymetli üyelerimizin refah ve mutluluğunu 
tam manasıyla sağlayıncaya kadar girdiğimiz bu 
kutlu yolda, mücadelemizi aralıksız devam etti-
receğimizden şüpheniz olmasın. 

Rabbim, alın teri dökerek, bin bir güçlüklerle 
elde ettiğiniz kazançlarınızı sağlıcakla, sevdikle-
rinizle harcamayı nasip etsin.
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SÖZLEŞME İKİ YILLIK OLACAK

Sözleşmenin detaylarına ilişkin 
bilgi veren Değirmenci, açık-
lamalarına şöyle devam etti:

“Başından bu yana sürekli 
dillendirdiğimiz bir şartı-
mız vardı. O da sözleşme-
nin iki yıllık olmasıydı. Öyle 
de oldu. Sendikamızın teklifi 
doğrultusunda sözleşmemiz 2 
yıllık olmuştur.”

SAAT ÜCRETLERİ 9 LİRA ÇEKİLDİ

Sendikamızın teklifi doğrultusunda 31.08.2017 
tarihinde saat ücretleri 9 TL’nin altında olan üye-
lerimizin ücreti 9 TL’ye çekilecek. 

HER YIL İÇİN SAAT ÜCRETLERİNE 10 KURUŞ 
KIDEM ZAMMI

Sözleşmemizin en önemli maddelerinden olan 
kıdem zammında da önemli bir kazanım elde 
edildi. Bu kapsamda 01.01.2018 tarihinden itiba-
ren 1 tam yılını doldurmuş herkese, her kıdem yılı 
için 0,10 TL kıdem zammı uygulanacaktır. Bu uy-
gulama 15 yıl ile dolayısıyla 1,50 TL ile sınırlandı-
rılmıştır. Örneğin 10 yıllık bir işçi arkadaşımız kı-
dem zammıyla 1 lira saat ücretine zam alacaktır.

ÜÇLÜ ZAM UYGULAMASIYLA YÜZDE 24’LÜK 
ARTIŞ YAKALANDI 

Üyelerimizin saat ücretlerine ilk altı ay için 1,60 
TL seyyanen ücret zammı uygulanacaktır. Çek-
me, kıdem ve seyyanen uygulanacak olan üç 
aşamalı zam ile birlikte üyelerimizin ücretlerinde 
yüzde 24’lük bir artış sağlanmıştır. Sosyal haklar 
hariç olmak üzere, bir yılını dolduran yani kıdem-
den yararlanan bütün üyelerimiz, en az 510 lira 
olmak üzere, 930 liraya kadar değişen miktarlar-
da zam alacaktır.

SOSYAL HAKLARDA YÜZDE 23’LÜK ARTIŞ 
SAĞLANDI

Sosyal haklara aldığımız zam oranı yüzde 23’ü 
bulmuştur. Bunun getirisi aylık yüzde 1,68, pa-
rasal değeri ise 50 lira 91 kuruştur. Böylece, sos-
yal yardım zammıyla birlikte aldığımız tüm zam 

oranlarını, yani çekme, seyyanen ve 
kıdemi topladığımızda zam oranı-

mız yüzde 26,31 olmuştur. 

TAMAMLAYICI SAĞLIK 
SİGORTASI VE YENİ İZİN 
HAKKI

Ücret zamlarının yanı sıra ida-
ri bazı konularda da sendika-

mız üyelerimiz için kazanımlar 
elde etmiştir. Yıllık getirisi 480 

lira olan tamamlayıcı sağlık si-
gortası kabul edilmiştir. Ayrıca, pos-

tabaşı tazminatı, kendi ücretinin yüzde 
8’ine yükselmiş olup, üyelerimizin eşlerinin anne 
ve babalarının vefatında üç günlük izin hakkı da 
sözleşmemizde yer almıştır.”

MESS SÖZLEŞMEMİZ ANLAŞMAYLA SONUÇLANDI

Sendikamız 

Çelik-İş’in Türkiye 

Metal Sanayicileri 

Sendikası(MESS) ile 

yürüttüğü Grup Toplu 

İş Sözleşmesi(TİS) 

üyelerimiz için 

birçok kazanım elde 

edilerek anlaşmayla 

sonuçlandı.

Sendikamızın taslağın-
da yer alan ve olmaz-
sa olmazlarımız olarak 
açıkladığımız; ‘sözleş-

menin iki yıllık olması, çekme 
zammı, seyyanen zam ve kı-
deme dayalı zam’ başlıklarının 
hepsi imzaladığımız sözleşme-
de yer aldı.

MESS sözleşmesiyle ilgili olarak 
açıklamalarda bulunan Sendika-
mızın Genel Başkanı Yunus De-
ğirmenci, ‘Üyelerimizin talep ve 
beklentilerini dinleyerek, saha-
nın nabzını tutarak ortaya koy-
duğumuz taslağımızdaki mad-
delerin hemen hemen hepsi 
sözleşmede yer aldı. Kazanım-
larla dolu bir sözleşme imza-
ladık. Sözleşmemiz üyelerimiz 
başta olmak üzere tüm metal 
işçilerine, sendikamıza ve ülke-
mize hayırlı olsun” diye konuştu.

“MESS ile TİS için masaya otur-
duğumuz günden bugüne 

aradan geçen 4 aylık sürede 
üyelerimizle birlikte büyük bir 
mücadele örneği sergiledik” 
diyen Genel Başkanımız Değir-
menci, “Masada bizler, sahada 
üyelerimiz dik durdu. Ne sahada 
ne de masada asla taviz verme-
dik. Hakkımız olanı yüksek sesle 
dile getirmekten çekinmedik. 
Her zaman sözleşmemizin arka-
sında olduğumuzu ifade ettik. 
Grevin ertelenmesine, ülkemi-
zin içinden geçtiği kritik sürece 
rağmen iyi bir sözleşme imza-
ladık. Üyelerimiz bu sözleşmeyi 
sonuna kadar hak ediyorlardı. 
Sözleşmemiz üyelerimize ana-
larının ak sütü gibi helal olsun. 
Bizlerle beraber olarak, bizlere 
güç veren, bizlerden desteğini 
esirgemeyen tüm üyelerimize 
teşekkür ediyorum. Alın terleri-
nin karşılığını aileleriyle, sevdik-
leriyle güzel günlerde harcasın-
lar” dedi.
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Törene, Genel Başkanımız Yunus Değirmen-
ci’nin yanı sıra TBMM Başkanı İsmail Kahra-
man, AK Parti Çorum Milletvekili ve TBMM 

İdare Amiri Salim Uslu ile Çalışma ve Sosyal Gü-
venlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, Sendikamızın 
Genel Mali Sekreteri Bayram Altun, Genel Teşki-
latlandırma Sekreteri Recep Akyel, Genel Eğitim 
Sekreteri Ferhan Öner ile sanat, iş ve siyaset dün-
yasından birçok tanınmış isim katıldı.

Ankara Sheraton Otel’de gerçekleştirilen ödül tö-
reninde Genel Başkanımız Yunus Değirmenci yılın 
sendikacısı seçildi.

Genel Başkanımız Değirmenci, ödülünü TBMM 
İdare Amiri Salim Uslu’nun elinden aldı.

“Buhara Medya Grubuna bizleri bu ödüle layık 
gördükleri için teşekkür ediyorum” diyen Değir-
menci, “18 yıl boyunca genel başkanlığımı yapan, 
kendisinin Kayseri’de il başkanlığını yaptığım, 
sendikal yaşamımda her zaman bana örnek ol-
muş, yol yöntem göstermiş, bugünlere gelmem 
de benden desteğini esirgememiş olan sevgili 
büyüğüm, Konfederasyonumuz Hak-İş’in Onursal 
Genel Başkanı Salim Beyden bu ödülü almanın 
şerefini ve onurunu yaşıyorum. Kendisine teşek-
kürlerimi sunuyorum” dedi.

TBMM İdare Amiri Uslu ise, başarısından dolayı 
Değirmenci’yi kutlayarak, tebriklerini iletti.

GENEL BAŞKANIMIZ YUNUS DEĞİRMENCİ 
YILIN SENDİKACISI SEÇİLDİ

Sendikamızın Genel Başkanı Yunus 
Değirmenci, Uluslararası 8’nci Buhara 
Medya Ödül Töreninde ‘Yılın En Başa-
rılı Sendikacısı” ödülüne layık görüldü.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, 2018 yılı 
Ocak ayı istatistiklerini yayınladı.

Buna göre sendikamız Türkiye’de yüzde 5,5 olan 
sendikalaşma oranının üzerinde büyüyerek, son 6 
aylık dönemde yüzde 6,5’lik bir artışla üye sayısını 
44 bin 149’a ulaştırdı. Temmuz 2017’de açıklanan 
istatistiklere kıyasla sendikamızın üye sayısı son 6 
aylık dönemde 2 bin 658 artmış oldu. 

Ayrıca 2017 Ocak ayında 36 bin 848 olan sendi-
kamızın üye sayısının Ocak 2018’de 44 bin 149 
olarak açıklanmasıyla, son 1 yılda sendikamıza 
katılan metal işçisinin sayısı 7 bin 301 olarak ger-
çekleşti. Böylelikle aynı dönemde sendikamızın 
büyüme oranı yüzde 19,8’i buldu.

Sendikamızın büyümesine ilişkin olarak değerlen-
dirmelerde bulunan Sendikamızın Genel Başkanı 
Yunus Değirmenci, “Son 1 yılda 7 binden fazla 
emekçi kardeşim Çelik-İş’i tercih ederek, bizlere 
karşı duymuş oldukları güveni ve samimiyeti gös-
termişlerdir. Bu güveni boşa çıkarmamak bizim 
boynumuzun borcudur. Tüm üyelerimizin huzur 
ve refah içinde yaşaması için mücadelemizi yıl-
madan usanmadan sürdüreceğiz” dedi. 

“Bu artış, Çelik-İş olarak, doğru yolda olduğu-
muzu bizlere bir kez daha göstermiştir’ diyen 
Değirmenci, “Kazanımlarla dolu, ardı ardına im-

zaladığımız toplu iş sözleşmelerin, hayata geçir-
diğimiz projelerin, sürekli sahada üyelerimizle bir 
arada olmamızın, üyelerimizin yanı sıra ülkemizin 
menfaatlerini de önceliyor olmamızın, bu büyü-
meyi kendiliğinden getirdiğine inanıyorum. Çe-
lik-İş, artık 50 binleri konuşmaya başlamıştır. Me-
tal sektöründe çalışan onlarca sendikasız emekçi 
kardeşimizin Sendikamızın çatısı altında ekmek 
kavgasını vermesi için mücadelemizi kararlılıkla 
devam ettireceğiz” diye konuştu.

SENDİKAMIZ BÜYÜMEYE DEVAM EDİYOR
Son yıllarda imzaladığı toplu iş sözleşmeleriyle ve hayata geçirdiği projelerle me-
tal işçilerinin dikkatini çeken ve büyük beğenisini toplayan Sendikamız Çelik-Iş, 
son 1 yılda rekor bir büyüme gerçekleştirdi. 
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Ziyarette Sendikamızın Genel Mali Sekreteri Bay-
ram Altun, Genel Teşkilatlandırma Sekreteri Re-
cep Akyel, Genel Eğitim Sekreteri Ferhan Öner 
ve İstanbul Havacılık Şube Sekreteri M. Serhat 
Ünal hazır bulundu. 

Ülkemiz ve dünya gündemine ilişkin görüş alış-
verişinin bulunulduğu görüşmede, Genel Başka-
nımız Yunus Değirmenci, sendikamızın yaptığı 
çalışmalar hakkında Ünal’a bilgi verdi. 

Çelik-İş Sendikası’nın her geçen gün büyüdü-
ğüne ve Türkiye’nin sendikası haline geldiği-
ne dikkat çeken Değirmenci, “Sendikalaşmanın 
önündeki engellere rağmen, Çelik-İş ve Hak-İş’i 
büyütmek için canla başla çalışıyoruz. Özellikle 
işverenlerin sendikacılığa karşı olumsuz bakış 
açılarının kırılması için büyük mücadele veriyo-
ruz. Yeni bir anlayışla, yeni bir sendikal heyecan-
la, işçisiyle işvereniyle ve sendikasıyla aynı istika-
mette ilerlediğimizi anlatmaya çalışıyoruz” dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal ise, 
sendikaların Araştırma Geliştirme çalışmalarına 
ağırlık vermesi gerektiğine dikkat çekerek, sen-
dikalaşmanın bu şekilde önünün açılabileceğini 
kaydetti. 

Görüşmenin sonunda Genel Başkanımız Değir-
menci, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ünal’a, 
sendikamız Çelik-İş’in ambleminin bulunduğu 
ahşap duvar saati ile gümüş el işlemeli ve rah-
leli Kuran-ı Kerim takdim ederken, Ünal da, Ge-
nel Başkanımız Değirmenci’ye üzerinde AK Parti 
ambleminin bulunduğu dekoratif bir tabak he-
diye etti.

SENDİKAMIZDAN 
AK PARTİ GENEL BAŞKAN YARDIMCISI MAHİR ÜNAL’A ZİYARET

Sendikamızın Genel Başkanı Yunus Değirmenci beraberindeki Genel Yönetim Kurulu üye-
lerimiz ile birlikte AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü, Kahramanmaraş 
Milletvekili Mahir Ünal’ı AK Parti Genel Merkezinde ziyaret etti. 

GENEL BAŞKANIMIZ 
DEĞİRMENCİ’DEN 
CUMHURBAŞKANLIĞI 
GENEL 
SEKRETERİ 
KASIRGA’YA 
ZİYARET

Görüşmede, sendikamızın faaliyetleri ve ör-
gütlenme çalışmaları hakkında Genel Sek-
reter Kasırga’ya bilgi veren Genel Başka-

nımız Değirmenci, Konfederasyonumuz Hak-İş ve 
Çelik-İş Sendikası’nın, çalışma hayatındaki rolüne 
ve önemine dikkat çekti. 

Çelik-İş’in her geçen gün büyüyerek, üye sayısını 
45 bine ulaştırdığını kaydeden Değirmenci, “Tür-
kiye ekonomisinin lokomotifi konumunda olan 
birçok işyerinde Çelik-İş örgütlenerek, Hak-İş’in 
desteğiyle, gücüne güç katarak çalışmalarını sür-
dürüyor” dedi. 

Ülkemizdeki gelişmelerin de ele alındığı görüş-
mede, Değirmenci, Çelik-İş’in devletinin ve mille-
tinin yanında yer alan bir yapıda olduğunu anlattı.   

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren 
Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Fahri Kasırga 
ise, Hak-İş’in ve Çelik-İş’in çalışmalarını takdirle iz-
lediklerini ifade etti.

Değirmenci, ziyaretin sonunda Kasırga’ya, sen-
dikamız Çelik-İş’in ambleminin bulunduğu ahşap 
duvar saati ile gümüş el işlemeli ve rahleli Kuran-ı 
Kerim hediye etti.

Sendikamızın Genel Başkanı Yunus Değirmenci, Cumhurbaşkanlığı Genel 
Sekreteri Fahri Kasırga’yı, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ndeki makamında 
ziyaret etti. 
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milletimizin bekası, hedef alınmıştır. Tüm bu sal-
dırılarla, ümmetin son ve tek kalesi düşürülmek 
istenmektedir. Bu nedenle kahraman ordumuzun 
başlattığı Afrin operasyonu, ülkemizin huzuruna 
ve güvenliğine kast etmek isteyenleri engel-
lemek adına yapılmış, stratejik ve milli 
bir hamledir ” diye konuştu. 

Delegeler tarafından atılan 
sloganlar ve alkışlarla konuş-
ması, sık sık kesilen Genel 
Başkan Değirmenci, şöyle 
devam etti:

“BU İKİNCİ KURTULUŞ 
SAVAŞI DEĞİLDİR DE 
NEDİR”

Bugünkü verilen bu müca-
dele, ülkemizin adeta İkinci 
Kurtuluş Savaşı’dır. “Ölürsek 
şehit, kalırsak gazi” anlayışıyla, 
‘ölürsek cennet bizim, kalırsak dev-
let bizim’ inancıyla, vatan savunması ya-
pan, kutlu bir milletiz biz. 

İnşallah Yüce Allah, İslam’ın sancaktarlığını ya-
pan, bu milleti mahcup etmeyecek ve zalimlerin 
oyunlarını yerle bir edecektir. Kurtuluş Savaşı yıl-
larında, vatan savunmasına giden yiğitler için ya-
zılan, “Hey 15’li, 15’li” türküsündeki yiğitler, bugün 
yeniden ortaya çıkmıştır.  Bugüne kadar yapılan 
bu alçak saldırı ve planlar, ülkemizi zayıflatamadı-
ğı gibi, aksine daha da güçlendirmiştir. 

“TÜRKİYE LİDER ÜLKE KONUMUNA YÜKSELDİ”

Türkiye, hayal gibi görünen, yerli helikopterini, 
tankını, tüfeğini, gemisini, füzesini, insansız hava 
araçlarını üreten, lider bir ülke konumuna yüksel-
miştir. Mazlumların sesi olan Türkiye ise, devril-
meyeceğini, bölünmeyeceğini, her gün, tüm dün-
yaya haykırıyor. Elhamdülillah, Türkiye, her şeye 
rağmen düşmemiştir, düşmeyecektir. Türkiye ba-
ğımsızlığını ilan etmiştir. Artık, Türkiye’siz hesap 
yapanlar, dünya üzerinde hüsrana uğrayacaklar-
dır. Türkiye, dünyada artık söz sahibidir. Bunun 
için, metal işçileri olarak, Çelik-İş olarak, Hak-İş 
olarak, bizler de sorumluluğumuzun farkındayız. 
Nasıl ki, gezi olaylarında devletimizin yanında 
yer aldıysak, nasıl ki 15 Temmuz’da vatanımız için 
sokaklara döküldüysek, nasıl ki terör örgütlerine 
geçit vermediysek, bugün de devletimizin ve mil-
letimizin yanında yer almayı sürdüreceğiz.

“VERGİ DİLİMİ GÖZDEN GEÇİRİLSİN”

Güzel işler yapıldığında nasıl ki devletimizin, hü-
kümetimizin yanında yer alıyorsak, sendikacılar 
olarak çalışanların sıkıntılarını, talep ve beklenti-

lerini dile getirmekten de çekinmiyoruz. 
Yıllardır istikrarlı bir şekilde düşü-

rülen işsizlik ve enflasyonun ye-
niden yükselmeye başlaması, 

vergi diliminin neden olduğu 
ücret düşüşleri, emeği de-
ğersizleştirmektedir. Yılın 
başı ile sonu arasında ce-
bimizden kaybolan para 
korunmalıdır. Biz demiyo-
ruz ki, vergi vermeyelim. 
Demiyoruz ki, devleşen, 

bağımsızlaşan Türkiye’ye 
katkı sunmayalım. Bizim gide-

cek başka bir ülkemizin olma-
dığını biliyoruz. Bunları yaparken, 

çalışanlara adaletli bir vergi sistemi uy-
gulansın. Adaletsiz gelir dağılımı da bir an evvel 

düzeltilsin. Bu konularda acil çözüm beklediğimi-
zin bilinmesini istiyoruz. 

“BU BÖLGEDE HUZURUN VE BARIŞIN TEMİ-
NATIYIZ”

Çelik-İş, yıllardır bu bölgede huzurun ve barışın 
teminatı ve sigortası olmuştur. 

Bu durumdan rahatsız olan bazı çevreler, kendi 
kişisel menfaatleri ve hesapları doğrultusunda, 
Çelik-İş’imizi düşürmeye çalışmışlardır.

Çelik-İş’in bu bölgeden, silinip atılacağını, yok 
olup gideceğini umut edenlere, bugünkü birlik 
ve beraberliğimiz, tokat gibi bir cevap olmuştur. 
Ardı ardına yapılan saldırılara rağmen, “Fırtına ne 
kadar sert eserse essin, kayadan alıp götüreceği 
sadece tozudur” misali, Çelik-İş, bu bölgede sar-
sılmamış, düşmemiş, dimdik ayakta kalmasını bil-
miştir, tıpkı Türkiye gibi.

Çelik-İş, zayıflatılamamış, aksine hiç olmadığı ka-
dar güçlenerek bu saldırılardan alnının akıyla çık-
mıştır.

“ÇELİK-İŞ’İ SİLİP ATMAYA KİMSENİN GÜCÜ 
YETMEYECEK”

O dönem İSDEMİR işçisi, üç yıl boyunca sendika-
sız ve toplu iş sözleşmesiz bırakılmıştı. Kimi za-
man sahalarda, kimi zaman mahkemelerde mü-
cadele ettik. 

Şube Kongresinde yapılan seçim sonucunda, 
mevcut Şube Sekreterimiz Mehmet Gün-
gör, Şube Başkanlığına seçildi.

Kongreye, Sendikamızın Genel Başkanı Yunus 
Değirmenci, TBMM İdare Amiri ve AK Parti Hatay 
Milletvekili Orhan Karasayar, İskenderun Beledi-
ye Başkanı Seyfi Dingil, AK Parti İskenderun İlçe 
Başkanı Beyazıt Bestami Bilgili, Genel Mali Sek-
reterimiz Bayram Altun, Genel Teşkilatlandırma 
Sekreterimiz Recep Akyel, Genel Eğitim Sekre-
terimiz Ferhan Öner, Karabük Şube Başkanımız 
Ulvi Üngören, Kayseri Şube Başkanımız Celalet-
tin Korkmazyürek, Adana Şube Başkanımız Se-
dat Aydın, İskenderun Şubemizin Eski Başkanı 
Mehmet Demir, siyasi parti ve sivil toplu kuruluşu 
temsilcileri, Konfederasyonumuz Hak-İş’e bağlı 
kardeş sendikalarımızın başkan ve yönetici ile de-
legelerimiz katıldı.

Genel Başkanımız Değirmenci’nin kongre salo-
nuna girişinde, büyük bir coşku yaşandı. “İşçiler 
seninle gurur duyuyor” sloganlarıyla karşılanan 
Değirmenci, atılan sayısız konfetilerin arasında 
salona giriş yaptı. 

Divan Başkanlığını Genel Mali Sekreterimiz Bay-
ram Altun’un yaptığı Genel Kurulda, bir konuşma 
yapan Genel Başkanımız Değirmenci, ülkemizde-
ki gelişmelerden Zeytin Dalı Operasyonuna, sen-
dikamızın ve İskenderun şubemizin faaliyetlerine 
ve sendikal hedeflerine kadar birçok konuda açık-
lamalarda bulundu. 

Ülkemizin, karanlık odakların, gizli ve alçak plan-
ları nedeniyle, kritik bir dönemden geçtiğini ifa-
de eden Genel Başkanımız Yunus Değirmenci, 
“Önce Gezi olaylarıyla, sonra 17-25 Aralık Kum-
pasıyla, ardından 15 Temmuz hain darbe girişi-
miyle, şimdi de YPG/PKK illetiyle devletimizin ve 

Iskenderun Şubemizin 
8. Olağan Genel Kurulu, Hatay’ın

Arsuz ilçesinde bulanan Anemon Otel’in 
toplantı salonunda gerçekleştirildi.

İSKENDERUN 
ŞUBEMİZDE 
“GÜNGÖR” DÖNEMİ
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Bugünlerde, temeli atılacak yeni genel merkez 
binamızdan, İskenderun şubesi de dahil olmak 
üzere, kirada olan şubelerimize, yeni binalar al-
mak için planlar yapmaktadır. Üye sayısını artıran 
Çelik-İş, itibar ve saygınlık olarak, en üst seviyeye 
çıkmıştır. Herkesten ve her kurumdan sınırsız des-
tek almaktadır. Gelirlerini çok dikkatli ve verim-
li kullanarak, israfa meydan vermeden, güçlü bir 
yapıya kavuşmuştur. Dolayısıyla tıpkı Türkiye gibi, 
ekonomik bağımsızlığını ilan etmiştir. Sendikamız, 
ekonomik olarak tarihinin en güçlü dönemini ya-
şamaktadır.

“İSKENDERUN BİZİM GÖZBEBEĞİMİZDİR”

İskenderun ve bu bölgemiz, bizim için kıymetlidir. 
Burası bizim gözbebeğimizdir.  Bu bölgeye dair 
sendikal hedeflerimiz büyük, yolumuz açıktır.  Do-
layısıyla, sendikamızın ana omurgasını, siz değerli 
kardeşlerim oluşturmaktadır. Omurgamıza, hak 
ettiği değeri vermek, bu bölgede, sizlerle başarı-
dan başarıya koşmak boynumuzun borcudur. 

ŞUBE BAŞKANI GÜNGÖR:“BAYRAĞIMIZ DAHA 
KUVVETLİ DALGALANIYOR”

Genel Başkanımız Değirmenci’nin ardından söz 
alan İskenderun Şube Başkanımız seçilen Meh-
met Güngör ise yaptığı konuşmada, göreve gel-
dikleri günden bu yana, hak ve hakikati göz ardı 
etmeden, gece gündüz çalıştıklarını, bu inanç ve 

heyecanla, aradan geçen 4 yılın ardından yeniden 
üyelerin huzuruna çıkabilmiş olmanın haklı guru-
runu yaşadığını ifade etti. 

“Bizler görevi devraldığımızda, Çelik-iş’in kale-
si ve kalbi olan İsdemir’den, sendikamız sökülüp 
atılmak isteniyordu” diyen Şube Başkanı Güngör, 
“Yaşanan sıkıntılardan, zorlu süreçten şikayet et-
meden, gizli oyunları bozmak için var gücümüzle 
çalıştık. Bu nedenle, kişisel heves ve heyecanları-
mızı, arzu ve isteklerimizi elimizin tersiyle iterek, 
sadece üyelerimizin mutluluğunu merkeze koya-
rak, çalışmalarımıza yön verdik. İsdemir’den in-
dirmeyi başaramadıkları, Çelik-İş bayrağını, estir-
diğimiz rüzgârla daha kuvvetli dalgalandırmayı 
başardık. İsdemir sürecinin başından sonuna ka-
dar en yakın takipçisi olan, yaşadığımız tüm zor-
luklarda yanımızda duran başta Genel Başkanımız 
Yunus Değirmenci olmak üzere Genel Merkez Yö-
neticilerimize bir kez daha teşekkür etmek istiyo-
rum” diye konuştu. 

“FARKLILIKLARI ZENGİNLİK SAYACAĞIZ”

“Yeni dönemde, farklılıklarımızı zenginlik sayarak, 
kimseyi ötekileştirmeden, taşıdığımız sorumlulu-
ğun hakkını vererek, mazeretlere değil çözümlere 
odaklanarak, Genel Başkanımızın gösterdiği he-
def ve anlayış içerisinde, yolumuza devam ede-
ceğiz. İşçi-İşveren-Sendika üçgenini, çok iyi bir 
şekilde yöneterek, üyesiyle bütünleşmiş, Genel 
Merkeziyle uyumlu, işverenimiz ile daima diyalog 
halinde bir anlayışı benimseyerek, iş barışına bü-
yük katkılar sağlamayı sürdüreceğiz”

ESKİ BAŞKAN DEMİR VEDA ETTİ

Şube başkanlığına aday olmayan İskenderun Şu-
bemizin Eski Başkanı Mehmet Demir ise, kongre-
de veda niteliğinde bir konuşma yaptı.

Bundan sonra da bir Çelik-İş neferi gibi çalışaca-
ğını ifade eden Demir, Çelik-İş”i 20 binlerden 45 
binlere taşıyan Genel Başkanımız Yunus Değir-
menci’nin en büyük destekçisi olacağını, bundan 
sonra da emeğin yanında olmayı sürdüreceğini 
belirterek, helallik istedi.

“İSKENDERUN’DA GÜNGÖR DÖNEMİ” 

Konuşmaların ardından İskenderun Şubemizin 
yeni yönetimi için delegelerin oy kullanma işlemi 
başladı. Oylama neticesinde mevcut şube sekre-
terimiz Mehmet Güngör, delegenin büyük çoğun-
luğunun oyunu alarak şube başkanı seçildi. Şube 
Sekreterliğine Murat Kayış, Mali Sekreterliğe Vey-
sel Yayla, Teşkilatlandırma Sekreterliğine Mehmet 
Şahin, Eğitim Sekreterliğine Hakan Karakoca se-
çildi.

Sonunda İSDEMİR’de yetkiyi al-
dık, toplu iş sözleşmesi sürecini, 
şubemizle, sahadaki sizlerle iyi 
yönettik. Anlı şanlı bir tören-
le, toplu sözleşmemizi, bayram 
havasında açıklayarak, ‘Hayırlı 
olsun’ dedik. Bizim yok olaca-
ğımızı, biteceğimizi, sendikal 
varlığımızın son bulduğunu söy-
leyenlere inat, işte bugün, birlik 
ve beraberlik içerisinde, şube 
kongremizi yapıyoruz. Bugünkü 
başarının altında, her birinizin 
aslanlar gibi mücadele ederek, 
sendikanıza verdiğiniz destek 
yatmaktadır. 
MAHMUT ARSLAN’A VE 
TOKER ÖZCAN’A TEŞEKKÜR
Bu vesileyle sizlere selamlarını 
getirdiğim Genel Başkanımız 
Mahmut Arslan’a, sizlerin hu-
zurunda bir kez daha teşekkür 
ediyorum. Yine aynı şekilde, can 
dostum, kardeşim, İSDEMİR’in 
Sevgili Genel Müdürü Toker Öz-
can’a da hem yetki sürecinde, 
hem de toplu sözleşme sürecin-
de, bana sağladığı kolaylıklar ve 
anlayıştan dolayı huzurlarınızda 
teşekkür ediyorum. Şahsım ve 
Genel Müdürümüz Toker bey, 
bu görevlerde olduğumuz sü-
rece, iş barışının, iş güvence-
sinin ve huzurun sigortası ol-
maya devam edeceğiz. Yine, 

üyelerimizin haklı taleplerinin 
karşılanması için, bizlere yar-
dımcı olan, MMK’da iş barışına 
ve huzura, sendikamızla birlikte 
büyük katkı sağlayan, bu konu-
da emeğini ve desteğini esir-
gemeyen MMK’ın Sevgili Genel 
Müdürü Dostum Dennis Beye 
teşekkür ediyorum. Aynı şekilde 
Ekinciler’deki, Yolbulan’daki, Be-
fesa’daki Genel Müdürlerimize 

iş barışına ve sendikal yaşama 
verdikleri katkılardan dolayı te-
şekkür ediyorum.

“ÇELİK-İŞ DEMEK, BİR EKME-
Ğİ BÖLÜŞMEKTİR”
Çelik-İş’i sadece bir sendika ola-
rak görmek, büyük haksızlıktır. 
Çelik-İş demek, dert ortağı de-
mektir. Çelik-İş demek, güzel 
günleri inşa etmek demektir. 
Çelik-İş demek, işçinin yüzünde 
bir tebessümdür.  Çelik-İş de-
mek, paylaşmaktır, bir ekmeği 
bölüşmektir, kutlu bir davadır, 
bir sevda, aşk hareketidir, yak-
laştıkça uzaklaşan bir menzildir. 
Bu bilinçle yola çıkarsak, bu an-
layışla çalışmalarımızı yaparsak, 
başarının kendiliğinden gelece-
ğine, yürekten inanıyorum.   

“KÜÇÜK HESAPLARIN DEĞİL, 
BÜYÜK PROJELERİN SENDİ-
KASIYIZ”
Artık Çelik-İş, küçük hesapların 
değil, büyük projelerin sendikası 
olmuştur. 
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“SENDİKALAŞMANIN ÖNÜNDEKİ ENGELLER 
KALDIRILSIN”

Sendikal yaşama ve çalışma hayatına ilişkin de 
açıklamalarda bulunan Genel Başkanımız Değir-
menci konuşmasına şöyle devam etti:

“Güzel işler yapıldığında nasıl ki devletimizin, hü-
kümetimizin yanında yer alıyorsak, sendikacılar 
olarak çalışanların sıkıntılarını, talep ve beklenti-
lerini, dile getirmekten de çekinmiyoruz. Artan 
işsizlik ve enflasyonun yanı sıra vergi dilimleri ne-
deniyle yaşanan ücret düşüşleri emeğimizi kıy-
metsizleştirmektedir. Adaletsiz vergi sistemi, aşa-
ğı ile yukarı arasındaki makası, rahatsızlık verecek 
ölçüde açıyor. Hükümetten, yıllardır çözülemeyen 
bu adaletsiz vergi uygulamasının, bir an evvel 
düzeltilmesini bekliyoruz. Ayrıca 1 buçuk milyon 
metal işçisinden yalnızca, 300 bini sendikalıdır. 
Bu, acı bir göstergedir. İşveren baskısı, bürokratik 
engeller gibi nedenler, sendikalaşmanın önündeki 
en büyük duvardır. Bu tablonun tersine dönme-
sini, sendikalaşmanın önündeki engellerin, acilen 
kaldırılmasını istiyor ve bekliyoruz.”

“SALONLARA SIĞMAYACAK BİR ŞUBENİN İŞA-
RET FİŞEĞİNİ HEP BİRLİKTE ATEŞLEYELİM”

“2 Nolu şubemize bağlı işyerlerimizdeki üyeleri-
mizle, temsilcilerimizle ve şube yöneticilerimizle, 
birlik ve beraberlik içerisinde, 4 yılı geride bırak-
tık. Mevcut işyerlerimizde, üyelerimizin refah ve 
mutluluğunu sağlayan, birbirinden güzel toplu 

iş sözleşmelerine imzalar attık. Geçmişten gelen 
yaralarımızı sardık. Birliği, beraberliği, kardeşliği 
inşa ettik. Ama bugünkü geldiğimiz noktayı ye-
terli görmediğimizi de, belirtmek istiyorum. Tüm 
bu çalışmalarımıza, mücadelemize rağmen, bu-
lunduğumuz yer, hak ettiğimiz bir yer değil. Gelin, 
bu kongremizi, öyle bir heyecanla yapalım ki, İs-
tanbul 2 Nolu Şubemiz için, yeni dönemin, kapıları 
aralansın. Şubemizi, sürekli büyüyen, gelişen, üye 
sayısını artıran, salonlara sığmayan, bir şube hali-
ne getirecek, bir sürecin işaret fişeğini, hep birlik-
te ateşleyelim. Ben, bu salona baktığımda, bu po-
tansiyeli de, bu ekibi de, bu tecrübeyi de, burada 
görüyorum.”

ŞAM: “ÜYELERİMİZİN TALEP VE BEKLENTİLE-
RİNE GÖRE HAREKET ETTİK”

Şube kongresinde konuşma yapan İstanbul 2 
Nolu Şube Başkanımız Hasan Şam ise, “Geride 
kalan bu dört yıllık dönem içerisinde yapmış ol-
duğumuz sözleşmelerde her zaman üyelerimizin 
talep ve istekleri doğrultusunda hareket ettik. Bu 
yeni dönemde yapacağımız Toplu İş Sözleşmeleri 
de üyelerimize, işyerlerimize ve Sendikamıza da 
şimdiden hayırlara vesile olmasını temenni ediyo-
rum” diye konuştu.

Şam, “Özverisiyle,  samimiyetiyle ve bitmek bil-
meyen enerjisiyle gece-gündüz demeden işçinin 
alın terini korumak için koşturan Sayın Genel Baş-
kanımız Yunus Değirmenci ve ekibine özellikle te-
şekkürlerimi sunuyorum” ifadelerini kullandı. 

HASAN ŞAM İLE YOLA DEVAM

Konuşmaların ardından İstanbul 2 Nolu Şubemizin 
yeni yönetimi için delegelerin oy kullanma işlemi 
başladı. Seçimde, mevcut şube başkanımız Hasan 
Şam, güven tazeleyerek, yeniden şube başkanı 
seçildi. Şube Sekreterliğine ise Şakir Süyüm, Mali 
Sekreterliğe Selahattin Güzel, Teşkilatlandırma 
Sekreterliğine Yaşar Gülden, Eğitim Sekreterliğine 
Necdet Arslan seçildi.
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Şube Kongresinde yapılan seçim sonucunda, 
mevcut Şube Başkanımız Hasan Şam, güven ta-
zeleyerek, yeniden Şube Başkanlığına seçildi.

Kongreye, Sendikamızın Genel Başkanı Yunus 
Değirmenci’nin yanı sıra, Genel Mali Sekreterimiz 
Bayram Altun, Genel Teşkilatlandırma Sekrete-
rimiz Recep Akyel, Genel Eğitim Sekreterimiz 
Ferhan Öner, İstanbul 2 Nolu Şube Başkanımız 
Hasan Şam, İstanbul 1 Nolu Şube Başkanımız 
Ahmet Çolak, İstanbul Havacılık Şube Başkanı-
mız Yavuz Güver, Sakarya Şube Başkanımız Rı-
fat Kurt, Gebze Şube Başkanımız Şerafettin Koç, 
Kocaeli Bölge Başkanımız Arif Çolak, Hak-İş’e 
bağlı kardeş sendikalarımızın başkan ve yöneti-
cileri ile sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve dele-
gelerimiz katıldı.

Divan Başkanlığını Genel Teşkilatlandırma Sekre-
terimiz Recep Akyel’in yaptığı Genel Kurulda, bir 
konuşma yapan Genel Başkanımız Değirmenci, 
ülkemizdeki gelişmelerden çalışma hayatına ve 

sendikal faaliyetlerimize kadar birçok konuda 
değerlendirmelerde bulundu. 

Afrin operasyonuyla, karanlık ve kanlı hesaplar 
yapanların, bir kez daha, bozguna uğradığını 
kaydeden Genel Başkanımız Değirmenci, “Kan-
dil, Münbiç ve Sincar’a yapılacak operasyonlar 
dahil, teröristlere karşı atılacak her adımda, dev-
letimizin ve ordumuzun yanında olduğumuzu, 
buradan bir kez daha ifade etmek istiyorum” ifa-
delerini kullandı.

Amerika ve Avrupa ülkelerinin, Eski Türkiye’nin 
özlemiyle, adeta yanıp tutuştuklarını belirten 
Değirmenci, “Çünkü, Türkiye, bugün kendisine 
biçilen rolü reddediyor, Allah’tan başka kimseye 
boyun eğmiyor. ‘Bir gece ansızın gelebiliriz’ diye-
rek, Ortadoğu için belirlenen tüm planları alt-üst 
ediyor. Sadece İsrail’e değil, tüm zalimlere ‘One 
Minute(Van Münit)’ diyor. ‘Dünya 5’ten büyüktür’ 
diyerek, kurulan sistemin, tüm dünya tarafından 
sorgulanmasını sağlıyor” diye konuştu. 

Istanbul 2 No’lu Şubemizin 8.Olağan Genel Kurulu, Istanbul Kartal’da bulunan Grand Mira 
Otelin toplantı salonunda büyük bir coşkuyla gerçekleştirildi.

İSTANBUL 2 NO’LU ŞUBE KONGREMİZDE 
HASAN ŞAM GÜVEN TAZELEDİ
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olan bir ailemiz, geçindirmekle yükümlü olduğu-
muz bir evimiz, okutmak zorunda olduğumuz 
evlatlarımız vardır. Düşük ücretler nedeniyle ge-
çim sıkıntısı yaşayan işçiye, devlet de aldığı çok 
yüksek vergilerle darbe in-
dirmemelidir. Devletten 
en büyük beklentimiz, 
adaletli bir vergi sistemi 
uygulanmasıdır. Nasıl ki 
yatırım yapsın diye iş-
veren teşvik ediliyorsa 
işçinin de, insanca yaşa-
ması için vergi dilimleri 
makul seviyeye çekilme-
lidir” ifadelerini kullandı.

“SAKARYA, 
YARIM ASIRLIK 
YÜRÜYÜŞÜMÜZDE 
ÖNEMLİ BİR DURAKTIR”

“Genel merkez olarak, ortaya koyduğumuz viz-
yon ve misyonun, Sakarya’da da hayat bulması 
için, çalışmalar yapıyoruz” diye konuşan Değir-
menci, “İnsan için, hava ve su neyi ifade ediyor-
sa sendikamız için de Sakarya aynı şeyleri ifa-

de etmektedir. Sakarya’dan yoksun bir Çelik-İş, 
Çelik-İş’ten yoksun bir Sakarya düşünemiyorum. 
Potansiyeli ile sendikamızın geleceğidir. Yarım 
asrı devirmiş olan sendikamızın kutlu davasın-

da önemli bir duraktır. Bu 
bölgeye dair sendikal 
hedeflerimiz büyük, yo-
lumuz aydınlık ve açık-
tır. Bugün Sakarya’da, 
Hak-İş’imizin desteğiy-
le, Genel Merkezimizin 
çalışmalarıyla ve şube 
yöneticilerimizin gay-
retiyle, şube kongresini 
yapar hale geldik. Bura-
da binleri değil, 10 bin-
leri konuşmanın zamanı 
gelmiştir. Binlerce me-
tal işçisini, bu bölgede 

daha fazla bekletmeye hakkımız yoktur.  Dolayı-
sıyla yeni dönemde görev alacak arkadaşların, 
bu heyecanla çalışmalarını yapacağına inanıyo-
rum. Ortaya koyduğumuz hedeflerin gerçekleş-
mesi için, Genel Merkez olarak Sakarya şubemi-
ze seçilecek arkadaşlarımıza her türlü desteği 

Şube Kongresinde yapılan seçim sonucunda, 
mevcut Şube Başkanımız Rıfat Kurt, güven taze-
leyerek yeniden Şube Başkanlığına seçildi.

Kongreye, Sendikamızın Genel Başkanı Yunus 
Değirmenci’nin yanı sıra, Genel Mali Sekreterimiz 
Bayram Altun, Genel Teşkilatlandırma Sekreteri-
miz Recep Akyel, Genel Eğitim Sekreterimiz Fer-
han Öner, Sakarya Şube Başkanımız Rıfat Kurt, 
İstanbul 1 Nolu Şube Başkanımız Ahmet Çolak, 
İstanbul 2 Nolu Şube Başkanımız Hasan Şam, İs-
tanbul Havacılık Şube Başkanımız Yavuz Güver, 
Gebze Şube Başkanımız Şerafettin Koç, Kocaeli 
Bölge Başkanımız Arif Çolak, siyasi parti temsil-
cileri, Hak-İş’e bağlı kardeş sendikalarımızın baş-
kan ve yöneticileri, memur sendikalarının il yö-
neticileri ile sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile 
delegelerimiz katıldı.

Divan Başkanlığını Genel Teşkilatlandırma Sek-
reterimiz Recep Akyel’in yaptığı Genel Kurulda, 
bir konuşma yapan Genel Başkanımız Değirmen-
ci, ülkemizdeki gelişmelerden Afrin Harekatına, 
sendikamızın ve Sakarya şubemizin faaliyetleri 
ile çalışma hayatına ilişkin birçok konuda açıkla-
malarda bulundu.

Birkaç ülke hariç bütün ülkelerin, Türkiye’nin ya-
nında yer almadığı gibi, ülkemizde çıkarılmak is-

tenen yangına benzin dökmek için adeta sıraya 
girdiğini kaydeden Genel Başkanımız Değirmen-
ci, bugünkü yaşananları, Haç ile Hilal’in, Batı ile 
Doğu’nun, İman ile İnkarın savaşı olarak niteledi.

“Ülkemiz, yüzyıllardır olduğu gibi yine yapayal-
nızdır. Fakat yine yüzyıllardır olduğu gibi, kendi 
göbeğini, kendi kesmektedir” diyen Değirmen-
ci, “Önce Fırat Kalkanı ile şimdi de Zeytin Dalı 
Operasyonuyla, kurulmak istenen terör devleti-
nin önü kesilmiştir. Çok şükür, geçtiğimiz hafta 
kahraman ordumuzun, zaferiyle sonuçlanan bu 
operasyonla, karanlık ve kanlı hesaplar yapanlar, 
bir kez daha bozguna uğramışlardır” şeklinde 
konuştu.

Tüm saldırılara rağmen, ülkemizin yıkılmadığını 
ve yıkılmayacağını, Türkiye’nin her geçen gün 
dünyada söz sahibi bir ülke konumuna yükseldi-
ğini belirten Değirmenci, “Biliyoruz ki Allah, Yüce 
Türk Milletinin yanındadır” dedi.

“VERGİ DİLİMLERİ MAKUL SEVİYEYE ÇEKİLSİN”

Çalışma hayatında yaşanan sıkıntılara ve üyele-
rimizin talep ve beklentilerine de konuşmasında 
dikkat çeken Genel Başkanımız Yunus Değirmen-
ci, “Vergi dilimi uygulaması nedeniyle, yılın başı 
ile sonu arasında, maaşlarımızda yaşanan ciddi 
kayıplara son verilmelidir. İşçinin cebine uzatılan 
el artık çıkarılmalıdır.  Ama bizlerden beklentileri 

Sakarya Şubemizin 1. Olağan Genel Kurulu, Sakarya’nın Serdivan 
ilçesinde bulunan Sen Otel’in toplantı salonunda gerçekleştirildi.

SAKARYA ŞUBEMİZİN İLK GENEL KURULU 
GERÇEKLEŞTİRİLDİ
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Sendikamızın Genel Başkanı Yunus 
Değirmenci, beraberindeki Genel Teş-
kilatlandırma Sekreteri Recep Akyel 
ile birlikte, geçtiğimiz günlerde örgüt-
lendiğimiz Eskişehir’de faaliyet göste-
ren ROCA TR A.Ş. işyerindeki üyeleri-
mizi, fabrikada sahasında ziyaret etti.
Fabrikada üyelerimize seslenen Genel Başka-
nımız Değirmenci, “Çorlu’dan Malatya’ya, Ka-
rabük’ten İskenderun’a kadar Anadolu’ya karış 
karış yayılmış Hak-İş’e bağlı Çelik-İş’in üyeleri ol-
dunuz. Bizlere karşı göstermiş olduğunuz güve-
ne karşılık, Rabbim bizleri mahcup etmesin” diye 
konuştu.

“Sizler artık, Çelik-İş ailesinin birer bireylerisiniz” 
diyen Değirmenci, “Sizlere hizmet etmek, sizle-
rin hak ve menfaatlerini korumak için, artık bun-
dan sonra beraberiz. 

vereceğimizden, kimsenin şüphesi olmasın. İhti-
yaç duyduklarında her zaman yanlarında olaca-
ğız” diyerek Sakarya şube kongresinin hayırlara 
vesile olması temennisinde bulundu.

KURT: “ÜYE SAYIMIZI İKİ KAT ARTIRACAĞIZ”

Şube kongresinde konuşma yapan Sakarya 
Şube Başkanımız Rıfat Kurt ise, Çelik-İş Sendi-
kası’nın Sakarya’daki geçmişine ilişkin bilgiler 

vererek, Genel Başkanımız Yunus Değirmenci’nin 
göstermiş olduğu hedefe emin adımlarla ilerledi-
ğini kaydetti. Yıllar sonra tekrar şube kongresini 
yapmanın haklı gururunu yaşadığını ifade eden 
Başkan Kurt, “Yeni bir genel merkez yönetiminin 
oluşturulmasının ardından bugün 1.Olağan Genel 
Kurulunu yapma şansını yakaladık. Bu işte emeği 
olan herkese teşekkür ediyorum. Genel Başkanı-
mızın 24 saat çalışmasıyla şube konumuna yük-
seldik. Bugün itibariyle yapacak çok işimiz var. 
2018 yılında üye sayımızı yüzde 50 artıracağız 
inşallah. Bunu yapacak imkanımız ve Genel Baş-
kanımız var” diye konuştu.

“RIFAT KURT İLE YOLA DEVAM”

Konuşmaların ardından Sakarya Şubemizin yeni 
yönetimi için delegelerin oy kullanma işlemi baş-
ladı. Seçimde, mevcut şube başkanımız Rıfat 
Kurt, delegenin büyük çoğunluğunun oyunu ala-
rak yeniden şube başkanı seçildi. Şube Sekreter-
liğine ise Selçuk Doru, Mali Sekreterliğe Feridun 
Daldal, Teşkilatlandırma Sekreterliğine Bülent 
Yılmaz, Eğitim Sekreterliğine Nihat Meral seçildi.
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Sendikamızın Genel Başkanı Yunus Değirmenci, 
Gebze’deki işyerimiz Eku Fren ve Döküm Sanayi 
A.Ş.’nin toplu iş sözleşmesi imza törenine katıldı. 
Eku Fren ve Döküm’de çalışan üyelerimizin refah 
ve mutluluğunu sağlayacak olan toplu iş sözleş-
mesinin imza töreni, üyelerimizin coşkulu katılı-
mıyla gerçekleştirildi. 
Törene, Genel Başkanımız Yunus Değirmenci’nin 
yanı sıra Eku Fren ve Döküm Yönetim Kurulu 
Üyesi ve Genel Müdür Dr. Mehmet Dudaroğlu, 
Gebze Şube Başkanımız Şerafettin Koç, şube yö-
neticilerimiz, işyeri temsilcilerimiz ve üyelerimiz 
katıldı. 
Fabrika yemekhanesinde gerçekleştirilen imza 
töreninde, üyelerimize seslenen Genel Başkanı-
mız Değirmenci, “Çok güzel bir sözleşme oldu. 
Hepinize ananızın ak sütü gibi helal olsun” dedi. 
“Masa başında, işçisiyle, işvereniyle, sendikasıyla 
el sıkışarak, hoşgörü ve diyalog içerisinde iş ya-
pabiliyorsak, doğru işleri hayata geçiriyoruz de-
mektir. Türkiye’nin özlediği, arzuladığı yapıda bu 
yapıdır” ifadelerini kullanan Değirmenci, “Sadece 
işveren ile hareket eden veya işçiyle vurup, kırıp, 
döken bir sendika değiliz biz. Sorunumuz ortak. 
Tüm tarafların bir araya gelerek, çözüm odaklı bir 
anlayışı benimsemesinden yanayız. 

Bu nedenle Toplu iş sözleşmemizin masa başın-
da bitmesi için fedakârlık yapan yönetim kurulu 
başkanımıza, işveren vekillerimize, şube yöneti-
mine ve temsilcilerimize gayretlerinden dolayı 
teşekkür ediyorum” diye konuştu. 
Sözleşme sürecinde her iki tarafın da talep ve 
beklentilerinin olduğunu hatırlatan Genel Müdür 
Dr. Mehmet Dudaroğlu ise, sözleşmenin masa 
başında bitmesinden dolayı duyduğu memnuni-
yeti dile getirdi. 
Atılan imzaların ardından Genel Başkanımız De-
ğirmenci, Genel Müdür Dudaroğlu’na, gümüş el 
işlemeli ve rahleli Kuran-ı Kerim hediye etti. Du-
daroğlu ise, Değirmenci’ye, miğferi sembolize 
eden bir şekerlik takdim etti.

EKU FREN’DE TİS SEVİNCİ

Genel Başkanımız Yunus 
Değirmenci Eku Fren’de 
TIS törenine katıldı.

Sizlerin içerisinden belirlenecek temsilci arka-
daşlarımızla birlikte önümüzdeki günlerde top-
lu sözleşme sürecini başlatıyoruz. Bu sözleşme 
süreci, hem işyerimize, hem üyelerimize, sendi-
kamıza ve Eskişehir’e hayırlı olur inşallah. Söz-
leşme sürecinin başından sonuna kadar her aşa-
masından haberiniz olacak. Temsilci arkadaşlar 
aracılığıyla sizlerden aldığımız bilgiler ve talep-
ler doğrultusunda sözleşme taslağımızı hazırla-
yıp, sözleşmemizi işveren vekilleriyle konuşmaya 
başlayacağız. Her görüşmenin sonunda mutlaka 
sizlere bilgi verilecek. Sizin beklentiniz olan, iş-
yerinizin imkânları doğrultusunda, bir sözleşme-
nin içerisinde bulunması gereken ücret, ikramiye, 
sosyal yardımların bütünüyle ilgili detaylı çalış-
malar yaparak, Toplu sözleşme sürecini sonlan-
dıracağız. Sonlandırdığımızda bugünden yarına 
daha iyi olacaksınız. İmkânlarınız daha da artmış 
olacak. Bu yolda Allah yar ve yardımcımız olsun. 
Çelik-İş ailemize katılımınız hayırlı olsun” ifadele-
rini kullandı. 

Daha sonra işveren vekilleri Mehmet Koçak ve 
Fabrika Müdürü Ercüment Dönmez ile bir araya 
gelen Değirmenci, yeni dönemin hayırlı olması 
temennisinde bulundu. 

Sendika olarak, Roca’da iş barışının ve huzurun 
garantisi olacaklarını ifade eden Değirmenci, “İş-
yeri varsa işçi var, işçi varsa işyeri var” anlayışıyla 
çalışmalarını yapacaklarını belirtti.
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Zeytin Dalı Harekâtına katılan Mehmetçiklerimize 
ulaştırmak üzere, İskenderun’da bulunan General 
Şükrü Kanatlı Kışlası’na gelen Genel Başkanımız 
Değirmenci, burada 39. Mekanize Piyade Tugayı 
Kurmay Başkanı Tank Albay Mehmet Serkan Öz-
gür ile bir araya geldi. 
Görüşmede Değirmenci’ye, Genel Mali Sekreteri-
miz Bayram Altun, Genel Teşkilatlandırma Sekre-
terimiz Recep Akyel, Genel Eğitim Sekreterimiz 
Ferhan Öner, Karabük Şube Başkanımız Ulvi Ün-
gören ve şube yöneticilerimiz eşlik etti.
Ziyarette Sendikamızın faaliyet alanları ve yaptığı 
çalışmaları hakkında bilgi veren Genel Başkanı-
mız Değirmenci, “Ülkemizi yakından ilgilendiren 
her konuda olduğu gibi, bu sınır ötesi operas-
yonda da askerimizin yanında olduğumuzu gös-
termek istedik. Karabük Kardemir’de alınteri 
döken üyelerimizin desteğiyle alınan Safranbolu 
lokumlarını ve üyelerimiz ile çocukların yazdıkları 
mektupları, Afrin’e ulaştırmanız için, sizlere tes-
lim etmekten onur duyuyorum” dedi. 
Çelik-İş Sendikası olarak devletimize ve ordu-
muza her türlü desteği vermeye hazır olduklarını 
kaydeden Değirmenci, “Ülkemizin ve milletimizin 
bekası için, canı pahasına mücadele eden gü-
venlik güçlerimizin Yüce Allah, yardımcısı olsun. 
Dualarımız onlarla. Bu süreçte bizlere düşen ne 
varsa, yapmaya hazırız” diye konuştu. 

Bu kampanyanın kendilerini çok sevindirdiğini 
ve Türk askerine moral olduğunu kaydeden Tank 
Albay Mehmet Serkan Özgür ise, “Türkiye’nin 
dört bir yanından gelen destekler gücümüze güç 
katıyor. Özellikle milletimizin manevi olarak arka-
mızda olduğunu görmekten de büyük mutluluk 
duyuyoruz” ifadelerini kullanarak, yürütülen Af-
rin operasyonuna ilişkin bilgi verdi.
Daha sonra Tank Albay Özgür, sendikamız yöne-
ticilerini tarihi bir yapıya sahip olan General Şük-
rü Kanatlı Kışlasını gezdirdi. 
Ziyaretin son bulmasıyla Genel Başkanımız De-
ğirmenci, Safranbolu lokumlarını ve mektupları 
teslim ederek kışladan ayrıldı.

HAK-İŞ KONFEDERASYONU

GENEL BAŞKANIMIZ DEĞİRMENCİ, 
AFRİN’DEKİ MEHMETÇİĞE GÖNDERİLEN LOKUMLARI 

TESLİM ETTİ

Sendikamızın Karabük Şubesinin öncülüğündeki kampanya kapsamında Afrin’de 
askerlerimiz için alınan 8 bin kutu Safranbolu lokumunu ve öğrencilerin yazmış 
oldukları mektuplar, Sendikamızın Genel Başkanı Yunus Değirmenci tarafından, 
Iskenderun’da bulunan General Şükrü Kanatlı Kışlası’na teslim edildi. 

Gebze Şube Başkanımız Şerafettin Koç ile şube 
yönetimi ve işyeri temsilcilerimizin hazır bulun-
duğu toplantıda, Genel Başkanımız Değirmenci, 
sendikal çalışmalar, üyelerimizin talep ve beklen-
tileri gibi birçok konuda açıklamalarda bulundu. 
Değirmenci, işyeri temsilcilerinin, üyelerimiz ile 
sendikamız ve işveren arasında köprü vazife gör-
düğünü, bu nedenle temsilcilerin büyük bir so-
rumluluk taşıdığını ifade etti. 
Çelik-İş Sendikası’nın, her geçen gün büyüyerek 
yoluna devam ettiğini kaydeden Değirmenci, di-
ğer bölgelerde olduğu gibi Gebze’de de sağlan-

mış olan huzur ve barış ortamına verdikleri kat-
kılardan dolayı şube yönetimine ve temsilcilere 
teşekkür etti. 
İşyeri temsilcilerimizin görüşlerini dile getirdiği 
toplantıda, Şube Başkanımız Koç da, şubenin fa-
aliyetleri hakkında bilgi verdi.
Toplantının sonunda, geçtiğimiz günlerde im-
zalanan MESS grup toplu iş sözleşmesinde elde 
edilen kazanımlar nedeniyle Gebze MMK Meta-
lurji işyeri temsilcilerimiz, Genel Başkanımız De-
ğirmenci’ye isminin yazılı olduğu seramik süs ta-
bağı hediye ettiler.

GENEL BAŞKANIMIZ DEĞİRMENCİ GEBZE ŞUBEMİZİN 
TEMSİLCİLER MECLİSİ TOPLANTISINA KATILDI

Sendikamız Genel Başkanı Yunus Değirmenci Gebze Şubemizin Temsilciler 
Meclisi toplantısına katıldı.

ÇELİK-İŞ SENDİKASI
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Genel Başkanımız Yunus Değirmenci, MESS Grup Toplu Iş Söz-
leşmesinden sonra Bursa’da örgütlü olduğumuz Maysan Mando’ya 
gerçekleştirdiği ziyarette, üyelerimiz tarafından büyük coşkuyla 
karşılandı.

GENEL BAŞKANIMIZ DEĞİRMENCİ, 

MAYSAN’DA BÜYÜK COŞKUYLA KARŞILANDI



ÇELİK-İŞ SENDİKASI HAK-İŞ KONFEDERASYONU

www.celik-is.org www.celik-is.org26 27

Maysan’daki huzur ve barış ortamından büyük memnuniyet duyduğunu kaydeden Değirmenci, 
“MESS Toplu İş Sözleşmesinde üyelerimizin beklentilerinin karşılanmasından dolayı büyük mutluluk 
duyuyoruz. Sözleşme, işyerimize de olumlu yansıdı. Bundan sonra verimli bir şekilde, iş ve işçi sağ-
lığı konusunda daha fazla hassasiyet göstererek, işyerimize kazandırmaya, dolayısıyla üyelerimize 
kazandırmaya devam edeceğiz” dedi. 
Yapılan ziyaretten dolayı Genel Başkanımız Değirmenci’ye teşekkür eden Genel Müdür Anıl Yüce-
türk ise “İşçisiyle işvereniyle sendikasıyla bütünleşmiş bir Maysan’da, iş barışının üst seviyede olma-
sından dolayı biz de çok memnunuz. Bu güzel çalışma ortamına verdiğiniz büyük katkılardan dolayı 
teşekkür ederim” şekilde konuştu.

DEĞİRMENCİ’YE TEŞEKKÜR YAĞMURU

Görüşmelerin ardından Genel Başkanımız Değirmenci, fabrika sahasına inerek, üyelerimizle tek tek 
tokalaşıp, sohbet etti. 
Üyelerimiz, MESS Toplu İş Sözleşmesinde sağlanan kazanımlardan dolayı adeta Değirmenci’yi te-
şekkür yağmuruna tutarken, Değirmenci de, bu sevgi ve ilgiye layık olmak için var güçleriyle çalış-

maya devam edeceklerini ifade etti.

Değirmenci, fabrika girişinde üyelerimizin açtığı 
‘Kalene Hoşgeldin Genel Başkanım’ pankartıyla 
karşılanırken, üyelerimiz Değirmenci’ye konfeti-
lerle sevinç gösterisinde bulundular. 

Fabrika girişinde Maysan Mando’daki üyelerimi-
ze seslenen Genel Başkanımız Değirmenci, “Yan-
lış veya eksik yaptığımız zaman bizleri eleştiren, 
doğru yaptığımızda bizleri bağrına basan May-
san’ın yiğit işçilerini saygıyla, sevgiyle, muhab-
betle selamlıyorum. Çelik-İş Sendikası, Bursa’da 
sizlerle vardır ve sizlerle var ol-
maya devam edecektir. MESS 
Grup Toplu İş Sözleşmesinde di-
rene direne hakkınızı alabilmek 
için büyük mücadele ettik. Bi-
zim tek sermayemiz, inancımız, 
imanımız, insanlığımız ve mer-
hametimizdir. Bizim arkamızda 
holdingler yok, dış güçler yok, 
sermayemiz sadece sizlerle olan 
muhabbetimizdir. Toplu iş söz-
leşmeniz ananızın ak sütü gibi 
helal olsun. İşçisiyle işvereniyle 
ve sendikasıyla iş barışına katkı 
vermeye devam edeceğiz” diye 

konuştu.

YÖNETİCİLERLE BİR ARAYA GELDİ

Genel Başkanımız Değirmenci, daha sonra May-

san Mando yöneticileriyle bir araya geldi. 

Değirmenci, Maysan Mando Genel Müdürü Anıl 

Yücetürk, İnsan Kaynakları Departman Müdürü 

Petek Açıkalın, Üretim Müdürü Sezgin Çağıran 

ve İnsan Kaynakları İdari İşler Müdürü Celal Hati-

poğlu ile metal sektörü, çalışma hayatı ve sendi-

kal yaşam üzerine istişarelerde bulundu.
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Bursa Inegöl’de örgütlü olduğumuz Adarad 
işyerinde toplu iş sözleşmesi, karşılıklı anla-
yış ve hoşgörü içerisinde, anlaşmayla sonuç-
landı.
İşyeri ziyareti başta olmak üzere bir takım te-
maslarda bulunmak için Bursa’ya giden Genel 
Başkanımız Yunus Değirmenci, belirli bir aşama-
ya gelen Adarad toplu iş sözleşmesinde, işveren 
vekilleriyle görüşerek, sözleşmeye son noktayı 
koydu.

Gerçekleştirilen toplu iş sözleşme görüşmesine 
Değirmenci’nin yanı sıra Bursa Şube Başkanımız 
Mustafa Çölçü ve işyeri temsilcilerimiz katılırken, 
işveren vekillerinden de Fabrika Müdürü Zafer 
Değirmencioğlu ile Avukat Metehan Karaduman 
hazır bulundu. 

Toplantıda, Değirmenci,“Üyelerimizin talep ve 
beklentilerini dikkate alarak oturduğumuz toplu 
iş sözleşmesi masasında anlaşmaya varmaktan 
dolayı büyük memnuniyet içerisindeyiz. Türki-
ye’nin bir dört bir yanındaki işyerlerinde hoşgörü 
ve diyalog içerisinde imzaladığımız toplu iş söz-
leşmelerine bir yenisini daha ekledik. Üyelerimi-
zin refah ve mutluluğunu sağlayacak, Adarad’ta 
iş barışına büyük katkı sunacak olan sözleşme-
miz başta üyelerimiz olmak üzere işyerimize ve 
sendikamıza hayırlı olsun” diye konuştu.

Sözleşmenin hayırlı olması temennisinde bulu-
nan Fabrika Müdürü Zafer Değirmencioğlu ise, 
“İmkânlarımız ölçüsünde yapabildiğimizin en iyi-
sini yaptık. Bu süreçte bizlerle sürekli iletişim ha-
linde olan ve bu sürece katkı sunan Genel Baş-
kan Yunus Değirmenci’ye, şube yöneticilerine ve 
işyeri temsilcilerine teşekkür ediyorum” ifadele-
rini kullandı.

ADARAD’TA 
TOPLU İŞ 
SÖZLEŞMESİ 
SEVİNCİ

Sendikamızın Genel Başkanı Yunus Değir-
menci, Bursa’da örgütlü olduğumuz Mas-
taş’ta çalışan üyemizin evine misafir oldu. 

Genel Başkanımız Değirmenci, Mastaş’ta 
alınteri akıtan kadın üyemiz Emine Kap-
lan ve eşi İzzet Kaplan çiftinin Bursa’nın 

Yıldırım ilçesinde bulunan evine giderek, akşam 
yemeği yedi, üyemiz ve ailesiyle çay içip sohbet 
etti.

Genel Başkanımız Değirmenci’ye ziyaretinde 
Bursa Şube Başkanımız Mustafa Çölcü ve şube 
yöneticilerimiz ile işyeri temsilcilerimiz eşlik etti. 

İçtenlikle karşılayıp, kendilerini ağırladıkları için 
Kaplan ailesine teşekkür eden Genel Başkanımız 
Değirmenci, “ Mastaş’ta da görüp, elini sıktığımız 
üyemiz Emine hanımı ve değerli ailesini evinde 
de ziyaret etmekten dolayı büyük mutluluk duy-
dum. Bizlere kapılarını ve sofralarını açmakla kal-
mayıp, gönüllerinde açan Kaplan ailesine teşek-
kür ediyorum” dedi. 

“Sendikamızın Genel Başkanının evimize gelmiş 
olduğuna halen inanamıyoruz” diyen Emine ve 

İzzet Kaplan çifti ise, “Çalışma şartlarımızın iyi-
leştirilmesi için çabalayan ve yoğun mesailerini 
içinde bizlere zaman ayırarak, evimize kadar ge-
len Genel Başkanımız Yunus Değirmenci’ye min-
nettarız” diye konuştular.

GENEL BAŞKANIMIZ DEĞİRMENCİ, 
KAPLAN AİLESİNİN EVİNE MİSAFİR OLDU
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Genel Başkanımız Değirmenci, 26 yıldır Maysan 
Mando’da çalışan ve Bursa’nın Yıldırım ilçesinde 
oturan üyemizin evine giderek, akşam yemeğin-
de üyemiz ve ailesiyle bir araya geldi. 

Genel Başkanımız Değirmenci’nin ziyaretinde 
Bursa Şube Başkanımız Mustafa Çölcü ve şube 
yöneticilerimiz ile işyeri temsilcilerimiz hazır bu-
lundu. 

Hep birlikte yenilen yemekten sonra Değirmen-
ci, ev sahibi olan üyemiz Mustafa ve eşi Süheyla 
Şen çifti ve kızları Zeyni ve Tuğba Şen sohbet 
etti. 

Sıcak karşılamaları ve samimiyetleri için Şen ai-
lesine teşekkür eden Değirmenci, “Maysan Man-
do’da alınteri akıtan üyelerimiz bizler için büyük 
öneme sahipler. Dolayısıyla bize evini, sofrasını, 
gönüllerini açan Mustafa Şen ve sevgili ailesi biz-
ler için kıymetlidir. Şen ailesiyle bir araya gelmiş 
olmaktan dolayı büyük keyif aldım. Bu ziyaretle-
rimiz sayesinde üyelerimizi sadece işyerinde de-
ğil, aile ortamlarında da tanımak, sahada elimizi 
güçlendiriyor. Onları yakından tanıyarak, talep 
ve beklentilerini daha rahat görebiliyoruz. 

Bizleri ailelerinden biri gibi gören ve kapılarını 
bizlere açan Şen ailesine teşekkür ederim. Aile-
mizin evi, soyadları gibi şen olsun” dedi. 

Genel Başkanımız Değirmenci’yi i evlerinde ağır-
lamaktan büyük gurur duyduklarını ifade eden 
üyemiz Mustafa Şen ise “O kadar işçinin ara-
sından Genel Başkanımızı evinde misafir etmek 
bize nasip oldu. Bunun için çok mutluyum. Evi-
mize gelerek, Genel Başkanımız bizleri şereflen-
dirdi” diye konuştu. 

Değirmenci’nin ziyareti çay ve tatlı ikramıyla son 
buldu.

GENEL BAŞKANIMIZ DEĞİRMENCİ, 
MAYSAN’DAKİ ÜYEMİZİN EVİNE MİSAFİR OLDU

Geleneksel hale gelen üyelerimizle ev buluşmalarında, Sendikamızın Genel Başkanı 
Yunus Değirmenci’nin bu kez ki durağı Bursa oldu. 

Genel Başkanımız Değirmenci, geçtiğimiz gün-
lerde ameliyat olan üyemiz Metin Öztaş’ı ve sağ-
lık sorunları yaşayan eşi Dilek Öztaş’ı Nilüfer ilçe-
sindeki evinde ziyaret etti. 
Ziyarette Genel Başkanımız Değirmenci’ye, Bur-
sa Şube Başkanımız Mustafa Çölcü ve şube yö-
neticilerimiz ile işyeri temsilcilerimiz eşlik etti. 
Öztaş ailesine geçmiş olsun dileklerini ifade 
eden Değirmenci, “Üyelerimizin iyi gününde ol-
duğu gibi kötü gününde de yanında olmak gibi 

bir sorumluluğumuz var. Bu çerçevede, imkanlar 
ölçüsünde, üyelerimizi ziyaret etmeye, onların 
dertlerine ortak olmaya gayret ediyoruz. Rab-
bim, Öztaş ailesine şifalar versin” dedi. 
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren 
üyemiz Metin Öztaş ise, “Sevgili Genel Başkanı-
mızı evimizde görmek, bizlere onur verdi, şeref 
verdi. Bizleri bu ziyaretinizle çok mutlu ettiğiniz, 
evimizi şenlendirdiğiniz için teşekkür ederim” 
diye konuştu.

GENEL BAŞKANIMIZ DEĞİRMENCİ’DEN, 
MAYSAN’DAKİ ÜYEMİZE GEÇMİŞ OLSUN ZİYARETİ

Sendikamızın Genel Başkanı Yunus Değirmenci, Bursa’da örgütlü olduğumuz işyerimiz 
Maysan Mando’da çalışan üyemize geçmiş olsun ziyareti gerçekleştirdi.  
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Genel Başkanımız Değirmenci, beraberinde-

ki Sendikamızın Genel Mali Sekreteri Bayram 

Altun, Genel Teşkilatlandırma Sekreteri Recep 

Akyel, Genel Eğitim Sekreteri Ferhan Öner, Ka-

rabük Şube Başkanımız Ulvi Üngören ve şube 

yöneticilerimiz ile birlikte AK Parti, CHP ve MHP 

Karabük İl Başkanlıklarını ziyaret etti. 

İlk olarak AK Parti Karabük İl Başkanı İsmail Altı-

nöz ile bir araya gelen Değirmenci ve Genel Yö-

netim Kurulumuz, yeni dönemde İl Başkanı Altı-

nöz ve ekibine başarılar diledi. 

Görüşmede Karabük’ün sorunları başta olmak 

üzere ülke gündemine ilişkin değerlendirmeler-

de bulunuldu.

İl Başkanı Altınöz, ziyaretin kendilerini mutlu ettiği-

ni ifade ederek, Çelik-İş ile işbirliği noktasında her 

zaman faaliyette bulunmak istediklerini kaydetti. 

Daha sonra CHP Karabük İl Başkanı Abdullah 

Çakır’ı ve MHP İl Başkanı Adem Kar’ı parti bina-

larında ziyaret eden Değirmenci ve Yönetim Ku-

rulumuz, il başkanları Çakır ve Kar’a hayırlı olsun 

temennilerini illetti. 

CHP İl Başkanı Abdullah Çakır, bu ziyaretlerin 

daha sık yapılması gerektiğini, emeği savunan 

bir parti olarak her zaman Çelik-İş ile işbirliğine 

açık olduklarını belirtti.

Sendikamızın Genel Başkanı Yunus Değirmenci ve Genel Yönetim Kurulumuz, geçtiğimiz 
Aralık ayında il kongrelerini yapan siyasi partilere hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. 

SENDİKAMIZ KARABÜK’TEKİ SİYASİ PARTİLERE 
HAYIRLI OLSUN ZİYARETİ GERÇEKLEŞTİRDİ

KARDEMİR YÖNETİM KURULU BAŞKANI ÖZ’DEN 
SENDİKAMIZA ZİYARET

Görüşmeye Genel Başkanımız Değirmenci’nin 
yanı sıra Sendikamızın Genel Mali Sekreteri Bay-
ram Altun, Genel Teşkilatlandırma Sekreteri Re-
cep Akyel, Genel Eğitim Sekreteri Ferhan Öner 
de katıldı.

Sendikal faaliyetlerden çalışma hayatına kadar 
birçok konunun istişare edildiği görüşmede, 
Genel Başkanımız Değirmenci, Yönetim Kurulu 
Başkanı Öz’e üyelerimizin talep ve beklentileri 
hakkında bilgi verdi.

Görüşmede, Kardemir’de çalışan işçileri taşıyan 
servis araçlarının ve şoförlerin yaşı ve kalitesi-
nin artırılması ile Kardemir’e ait sosyal tesislerin 
yeniden hayata geçirilerek üyelerimizin faydala-
nabileceği imkânlara kavuşması gibi konular da 
değerlendirildi.

Ayrıca üyelerimizin refah ve mutluluğunun sağ-
lanması için örgütlü işyerimiz Karçel’de görüş-
meleri süren toplu iş sözleşmesiyle ilgili de de-
ğerlendirmelerde bulunuldu.

Görüşmenin sonunda Genel Başkanımız Değir-
menci, Yönetim Kurulu Başkanı Öz’e sendikamı-
zın ambleminin yer aldığı ahşap oymalı duvar 
saatini hediye etti.

Karabük Kardemir A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Faruk Öz, sendikamızın genel mer-
kezini ziyaret ederek, Genel Başkanımız Yunus Değirmenci ve Genel Yönetim Kurulumuz ile 
bir araya geldi.
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KARDEMİR’DE CANLARIMIZ GİTTİ! 
ACIMIZ BÜYÜK…

Karabük Kardemir’de çalışan üyelerimizi ta-

şıyan servis aracının kaza yapması sonucu üç 

üyemizin ve servis şoförünün hayatını kaybet-

tiğini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmak-

tayız. 

Kardemir’de 12-8 vardiyasına gitmek için ev-

lerinden çıkan üyelerimizin bulunduğu servis 

aracının, kontrolden çıkarak önce park halinde-

ki bir araca, ardından da yol kenarındaki bir eve 

çarptığı belirlendi. 

Kazada üyelerimiz Saffet Toğlu, Osman Özde-

mir, Yasin Çelikkafa ve servis şoförü Şükrü Par-

lakçı hayatını kaybetmiş biri ağır iki üyemiz de 

yaranlanmıştı.  Ağır yaralanan ve bir ay Karabük 

Eğitim ve Araştırma Hastanesi yoğun bakımda 

tedavi gören üyemiz İsmet Küçükzoroğlu da 

verdiği yaşam mücadelesini kaybetti.  

Sendikamızın Genel Başkanı Yunus Değirmen-

ci, kaza ile ilgili olarak “Acımız tarif edilemeye-

cek kadar büyük. Ailesinin rızkını kazanmak için 

evlerinden çıkan kardeşlerimizi, böylesi elim 

bir kazada kaybetmiş olmaktan derin üzüntü 

duyuyoruz. Hayatını kaybeden üyelerimize ve 

servis şoförüne Allah’tan rahmet, ailelerine, 

mesai arkadaşlarına ve teşkilatımıza başsağlığı 

ve sabırlar diliyorum. Yaralanan kardeşlerimi-

zin bir an evvel sağlıklarına kavuşarak aramı-

za dönmelerini Yüce Allah’tan niyaz ediyorum. 

Rabbim bir daha böyle acılar yaşatmasın” diye 

konuştu.

Saffet TOĞLU

Osman ÖZDEMİR

Yasin ÇELİKKAFA

Şükrü PARLAKCI

İsmet KÜÇÜKZOROĞLU

MHP İl Başkanı Adem Kar ise, Çelik-İş’in Karabük’ün marka bir değeri olduğunu, Çelik-İş ile iletişim 

ve işbirliği halinde olmaktan büyük mutluluk duyduklarını kaydetti. 

Yapılan ziyaretlerde, sendikamızın çalışmalarına ilişkin bilgi veren Değirmenci de, “Bizim için asıl olan 

emektir. Siyasi parti ayrımı gözetmeksizin, ülkemizin milli ve manevi değerlerine sahip çıkan tüm 

siyasi partilerle, üyelerimizin haklarını savunabilmek, emeklerinin karşılığını alabilmek için işbirliği 

yapıyoruz” dedi.

Çelik-İş’in Karabük’te hayat bulduğunu ve bu nedenle Çelik-İş’in Karabük’e ayrı bir önem verdiğini 

hatırlatan Değirmenci, “Aynı zamanda bir sivil toplum örgütü olmamız nedeniyle Karabük’ün sorun-

larının çözüme kavuşturulması noktasında da yapılan çalışmalara destek veriyoruz, vermeye devam 

edeceğiz. Bu süreçte bizlere düşeni yapmak için hazırız” ifadelerini kullandı.
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Benzer acıların bir daha yaşanma-
ması için her türlü işbirliğine ve 
desteğe hazır olduklarını belirten 
Değirmenci, “Bu yaşadıklarımız 
mutlaka takdiri ilahi. Ama ihmale 
ve tedbirsizliğe meydan vermeye-
cek şekilde önlemlerimizi almamız 
gerekiyor. Bunun için ne yapılması 
gerekiyorsa, Çelik-İş olarak elimizi 
taşın altına koymaya hazırız” dedi.

Genel Başkanımız Değirmenci, geçtiğimiz gün-
lerde işyeri servis aracının kaza yapması sonucu 
hayatını kaybeden üç üyemizin ve Kardemir’de iş 
kazası sonucu vefat eden üyemizin ailelerini ev-
lerinde ziyaret ederek, acılarına ortak oldu.

Değirmenci’ye ziyaretlerde, Sendikamızın Genel 
Mali Sekreteri Bayram Altun, Genel Teşkilatlan-
dırma Sekreteri Recep Akyel, Genel Eğitim Sek-
reteri Ferhan Öner, Karabük Şube Başkanımız 
Ulvi Üngören ve şube yöneticilerimiz eşlik etti. 

Servis kazasında hayatını kaybeden üyelerimiz 
Yasin Çelikkafa, Osman Özdemir ve Saffet Toğ-
lu’nun aileleriyle bir araya gelen Değirmenci ve 
sendikamız yöneticileri, daha sonra iş kazasında 
vefat eden Selami Uyanık’ın ailesini ziyaret etti. 

Yaşanan kazalardan dolayı üzüntüsünü dile ge-
tiren Genel Başkanımız Değirmenci, “Bu tür ka-
zalar canımızdan can götürdü. Kardeşlerimizi 
kaybetmenin üzüntüsünü derinden hissediyo-
ruz. Onlar, Çelik-İş ailemizin birer üyesiydi. Dola-
yısıyla biz de ailemizden birini kaybettik. Bundan 
sonra yapılacak olan hayatını kaybeden üyeleri-
mizin bizlere emaneti olan ailelerine sahip çık-
maktır. Sendika olarak, sizleri yalnız bırakmamak, 

bizim en asli görevimizdir. Genel merkezimizle, 
şubemizle her daim yanınızda ve emrinizdeyiz” 
diyerek ailelere destek oldu. 

Bu zor süreçte yalnız olmadıklarını görmekten 
dolayı memnun olduklarını kaydeden aileler ise, 
ziyaretin kendilerine güç verdiğini ifade ettiler. 

ÖMER FARUK ÖZ VE KAMİL GÜLEÇ’E DE BAŞ-
SAĞLIĞI DİLEKLERİ İLETİLDİ

Ziyaretlerin ardından Genel Başkanımız Değir-
menci ve Genel Yönetim Kurulumuz, Kardemir 
Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Faruk Öz ve Yö-
netim Kurulu Üyesi Kamil Güleç’i ziyaret ederek, 
başsağlığı dileklerini iletti. 

SENDİKAMIZDAN, HAYATINI KAYBEDEN 
KARDEMİR’DEKİ ÜYELERİMİZİN 

AİLELERİNE DESTEK ZİYARETİ
Sendikamızın Genel Başkanı Yunus Değirmenci ve Genel Yönetim 
Kurulumuz, hayatını kaybeden Karabük Kardemir’deki üyelerimi-
zin ailelerine taziye ziyaretinde bulanarak moral verdi.
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Arabulucu raporunun sendikamıza ulaşmasının 
ardından Genel Yönetim Kurulumuz toplanarak, 
MESS’e bağlı işyerlerimizde grev uygulama ka-
rarı aldı. 
Karar ile ilgili olarak yazılı bir basın açıklaması 
yapan Sendikamızın Genel Başkanı Yunus De-
ğirmenci, “TİS masasında ücret maddelerinin 
görüşülmeye başlandığı andan itibaren, MESS’in 
sergilemiş olduğu dayatmacı ve uzlaşmaz tavrı 
ile Türkiye şartlarından uzak, komik ücret zammı 
teklifi, bizi bugün bu grev kararını almaya itmiştir. 
Biz, bu işi masada bitirelim dedikçe, MESS, tam 
tersi şekilde verdiği tekliflerle masadan kalkmış, 
bizi de masadan kalkmaya zorlamıştır. Haklarımı-
zı almak için üretimden gelen gücümüzü devreye 
sokma günü gelmiştir. Başından bu yana söyle-
diğimiz gibi, üyelerimizin beklentilerini karşılaya-
cak bir teklif göremediğimiz için yasal hakkımız 
olan grev hakkımızı kullanmaktan geri durmaya-
cağız ve bu işyerlerimizde üretimi durduracağız” 
ifadelerini kullandı.  
“Ülkemiz kritik bir süreçten geçmektedir. Sınır-
larımızdaki terörist unsurların bertaraf edilme-
si için ülkemiz büyük bir savaş vermektedir. Bu 
nedenle ülke olarak, her zamankinden daha fazla 
birlik, beraberlik, huzur ve barış ortamına ihtiyacı-
mız vardır” diyen Genel Başkanımız Değirmenci 

“Metal işçisi, ülkemiz ekonomisine verdiği katkıy-
la herkesten daha fazla bu ülkeyi sevdiğini gös-
termektedir. Biz, meydanlarda, sokaklarda olmak 
istemiyoruz. Hakkımızı aldığımız sürece bizim 
yerimiz tezgâhlardır. Fakat taleplerimiz karşıla-
nıncaya kadar, haklı mücadelemizi sürdüreceğiz. 
Metal işçisinin feryadını duyurmak, onların talep-
lerini karşılamak için ne yapılması gerekiyorsa 
yapacağız. Üyelerimizin boynunu bükük bırak-
mayacağız. Hakkımız olan ne ise onu alacağız ” 
açıklamasında bulundu.  

BU KAOS ORTAMININ TEK SORUMLUSU 
MESS’TİR

“Metal sektöründeki bu kaos ve kargaşa ortamı-
nın tek sorumlusu MESS’tir” diyen Değirmenci, 
“MESS, üyelerimizin hakkını alabilmemiz için biz-
lere başka çıkış yolu bırakmadı. Grev kararını alır-
ken, MESS’e bir kez daha, bu girdiği yanlış yoldan 
dönmesi çağrımı yenilemek istiyorum. MESS, bu 
tavrıyla ancak iş barışını bozmaya, ülkede huzur-
suzluk çıkarmaya hizmet eder. Böyle bir durumu 
ne biz isteriz ne de üyelerimiz ister. İş barışının 
sağlandığı, huzur ortamının hakim olduğu bir ça-
lışma ortamı en büyük temennimizdir.” diyerek 
üyelerimizin talep ve beklentilerinin karşılanması 
için sonuna kadar mücadele edeceklerini söyledi.

MESS’E BAĞLI İŞYERLERİMİZDE 2 ŞUBAT İTİBARIYLA 
GREVE ÇIKIYORUZ

Sendikamız Çelik-Iş, MESS Grup Toplu Iş Sözleşmesi(TIS) sürecinden anlaşma çıkmaması üzerine, 
2 Şubat 2018 Cuma günü itibariyle Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası’na(MESS) bağlı işyerleri-
mizde grev kararı aldı. 

Sendikamız Çelik-İş’in 2 Şubat 2018 Cuma Günü 
itibariyle MESS’e bağlı işyerlerinde uygulamaya 
koyacağı grev kararı, Bakanlar Kurulu Kararıyla 
milli güvenliği bozucu nitelikte olduğu değerlen-
dirilerek ertelendi. 

Grev erteleme kararını doğru bulmadıklarını be-
lirten Genel Başkanımız Değirmenci, konuyla il-
gili yazılı bir açıklama yaptı. 

“Grev kararı bizim asla ilk tercihimiz değildi, 
bu kararı almaya bizleri MESS’in dayatmacı ve 
aç gözlü tavrı neden oldu” diyen Değirmenci, 
“MESS ile yürüttüğümüz Toplu İş Sözleşme sü-
recinde en önemli silahımız olan grev hakkımı-
zın elimizden alınması biz emekçileri derinden 
üzmüş, hayal kırıklığına uğratmıştır. Üyelerimizin 
haklı talepleri ve beklentileri var. 

Bunları karşılamadan bu süreci tamamlamak, en 
başta üretime ağır bir darbe indirecektir. MESS, 
işçiye vermeyeceği her zam oranı için kar edece-
ğini sanıyorsa, büyük yanılgı ve yanlışın içindedir. 
İsteklerimizi karşılamadıklarında bizlerden verim 
alacaklarını mı düşünüyorlar. Bizler işçinin yüzü-
nü güldürmeden, üreticinin yüzünü güldürme-
meye kararlıyız. Mücadelemizi, azim ve kararlılık 
içerisinde sürdüreceğiz” ifadelerini kullandı.  

“ÜLKEMİZİN MENFAATLERİ BİZİM İÇİN ÖNEMLİ”

“Ülkemizin zor bir dönemden geçtiğinin bizler de 
farkındayız. Ülkemiz, etrafı dört bir yandan, terö-
ristler ve onların ağ babaları tarafından sarılmış 
durumdadır” diyen Değirmenci, “Ordumuz, dev-
letimiz ülke savunmasında büyük bir mücadele 
örneği sergilemektedir. Ülkemizin menfaatleri 
elbette ki herkesin menfaatlerinin üzerindedir. 
Fakat bu zor dönemden nemalanmak isteyen, 
krizi adeta fırsata dönüştürmek isteyen MESS’e, 
üretimden gelen gücümüzle cevap vereceğiz” 
diyerek MESS’e uyarısını yeniledi. 

Değirmenci, “Sendikamızın Kurulları en hızlı şe-
kilde toplanarak mücadelemiz ile ilgili yeni yol 
haritasını belirleyecektir. Bu süreçte, hak alma 
mücadelemizden asla taviz vermeyeceğimizin 
ve geri adım atmayacağımızın bilinmesini isteriz” 
diyerek mücadelede kararlılık mesajı verdi.

“MESS GREV YASAĞININ ARKASINA SIĞINMASIN, 
MÜCADELEDEN DÖNÜŞ YOK”

Sendikamızın Genel Başkanı Yunus Değirmenci:

Sendikamızın Genel Başkanı Yunus Değirmen-
ci, grev erteleme kararıyla ilgili olarak “Işveren 
sendikası MESS, hükümetin almış olduğu grev 
yasağının arkasına sığınmasın, bu karardan 
medet ummasın. Üyelerimizin hak ve menfaat-
lerini korumak, onların talep ve beklentilerini 
almak için mücadelemizden asla taviz vermeye-
ceğiz. Taleplerimiz karşılanmadığı sürece, üre-
timden gelen gücümüzü devreye sokmaktan geri 
durmayacağız” diye konuştu. 
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Üyemiz İsmail Ercan’ın İstanbul Pendik’teki evine 

giden Genel Başkanımız Değirmenci, geçirdiği 

rahatsızlık sonucu hayatını kaybeden iki yaşın-

daki Ercan’ın evladı için başsağlığı dileklerini ile-

terek üzüntülerini dile getirdi. 

Bu dünyanın imtihan dünyası olduğunu hatırla-

tan Değirmenci, “Kimi malıyla mülküyle, kimi de 

evladıyla imtihan oluyor. Yaşadıklarınızın kolay 

olmadığını biliyorum. Rabbim sabrı cemil nasip 

etsin. Yavrumuz inşallah öteki dünyada sizlere 

şefaatçi olacak. İnanan insanlar olarak, bunun 

da Allah’tan geldiğini bilmemiz, buna göre sabır 

göstermemiz gerekmektedir. Allah, sizlere ve di-

ğer yavrunuza sağlıklı ömürler nasip etsin” dedi.  

Sabiha Gökçen Havalimanı Uçak Bakım Başkan-

lığında çalışan üyemiz Ercan ise, “Zor günümüz-

de sendikamızın yöneticilerini yanımızda görü-

yor olmak, acımızı hafifletti. İlginiz için herkese 

teşekkür ederim” dedi.

GENEL BAŞKANIMIZ DEĞİRMENCİ’DEN 
EVLADINI KAYBEDEN ÜYEMİZE TAZİYE ZİYARETİ

Sendikamızın Genel Başkanı Yunus Değirmenci, beraberindeki Genel Eğitim Sekreterimiz 
Ferhan Öner, Istanbul Havacılık Şube Başkanımız Yavuz Güver, Şube Sekreterimiz M. Serhat 
Ünal ile birlikte THY Teknik A.Ş.’de çalışan üyemize taziye ziyareti gerçekleştirdi. 

GENEL BAŞKANIMIZ EŞİNİ KAYBEDEN ÜYEMİZE TAZİYE 
ZİYARETİNDE BULUNDU

Ziyarette, Genel Eğitim Sekreterimiz Ferhan Öner, Gebze Şube Başkanımız Şerafettin Koç, İstanbul 

Havacılık Şube Başkanımız Yavuz Güver ve Şube Sekreterimiz M. Serhat Ünal hazır bulundu. 

Üyemizin acısına ortak olduklarını kaydeden Genel Başkanımız Değirmenci, “Her birimizin bildiği ve 

bu hayatta defalarca şahit olduğu gibi, her nefis ölümü tadacaktır. Nasıl ki bu dünyaya kendi irade-

mizle gelmediysek, bu dünyadan da kendi irademizle gitmiyoruz. Rabbim geride kalanlara sabr-ı 

cemil niyaz etsin. Sevgili eşine Allah’tan rahmet diliyorum. Peygamber efendimize komşu eylesin” 

diyerek baş sağlığı dileklerini iletti. 

Üyemiz Taner Piroğlu ise, zor günde yapılan bu ziyaretten dolayı teşekkürlerini ifade etti.

Sendikamızın Genel Başkanı Yunus Değirmenci, Geb-
ze’de faaliyet gösteren örgütlü işyerimiz Eku Fren ve 
Döküm Sanayi A.Ş.’de çalışan ve rahatsızlığı nedeniyle 
eşini kaybeden üyemiz Taner Piroğlu’nun evine gide-
rek, taziye ziyaretinde bulundu. 
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GENEL BAŞKANIMIZ DEĞİRMENCİ, THY TEKNİK’TEKİ 
ÜYEMİZİN EVİNE MİSAFİR OLDU

Genel Başkanımız Değirmenci, 5 yıldır THY Tek-
nik’te teknisyen olarak çalışan ve Gebze Güzeller 
Mahallesinde oturan üyemizin evine giderek, akşam 
yemeği yedi, keyifli bir çay sohbeti gerçekleştirdi. 

Genel Başkanımız Değirmenci’nin ziyaretine Ge-
nel Eğitim Sekreterimiz Ferhan Öner’in yanı sıra 
Sendikamızın Avukatı Jan Aras Arslan, İstanbul 
Havacılık Şube Başkanımız Yavuz Güver, Geb-
ze Şube Başkanımız Şerafettin Koç ve Havacılık 
Şube Sekreterimiz M. Serhat Ünal eşlik etti. 

Hep birlikte yenilen yemekten sonra Değirmenci, 
ev sahibi olan üyemiz Yusuf ve eşi Oya Özseven 
çiftiyle sohbet etti. 

Misafirperverliklerinden dolayı Özseven ailesine 
teşekkür eden Değirmenci, “Türk Hava Yolları 
Teknik A.Ş. Türkiye’nin yüz akı, sendikamızın ise 
can damarlarından olan bir işyerimizdir. Dolayı-
sıyla buradaki üyelerimiz bizler için, sendikamız 
için çok kıymetlidir. 

Üyelerimizle bir ve bütün, bir aile gibi olduğu-
muzun bir göstergesi olan ev ziyaretlerimizi, Yu-
suf kardeşimin evine ve sofrasına misafir olarak 
devam ettiriyoruz. Sendikal varlığımıza ve gü-
cümüze güç katan THY Teknik’teki bir üyemizi, 
evinde ziyaret etmek, gündelik ve çalışma haya-
tına dair sohbet etmek beni çok mutlu etti. Sen-
dikal büyümemize en önemli katkıyı sunan ve 
heyecanımıza heyecan katan THY Teknik’te alın 
teri döken Yusuf kardeşime ve sevgili eşine bizle-
ri misafir ettikleri için teşekkürlerimi sunuyorum” 
dedi. 

Genel Başkanımız Değirmenci’yi ve diğer sendi-
ka yöneticilerini evlerinde ağırlamaktan büyük 
memnuniyet duyduklarını söyleyen üyemiz Yu-
suf Özseven ise “Türkiye’nin dört bir yanındaki 
metal işçisini temsil eden, işçinin umudu olmuş 
Genel Başkanımızı, evimizde misafir etmek, onu 
soframızda görmek, bizleri gerçekten çok duy-
gulandırdı. Genel Başkanımız Yunus Değirmen-
ci’yi evimizde ağırlamaktan şeref duyduk. Ken-
disine çok teşekkür ederim” diyerek duygularını 
ifade etti. 

Ziyaret, çay ve tatlı ikramıyla son bulurken, De-
ğirmenci, Özseven ailesini Sendikamızın Ge-
nel Merkezinde ağırlamaktan kendilerini de çok 
mutlu edeceğini ifade etti.

Sendikamızın Genel Başkanı Yunus Değir-
menci’nin geleneksel hale getirdiği üyeleri-
mizle ev buluşmalarının bu kez ki durağı, 
Türk Hava Yolları Teknik A.Ş.’de çalışan üye-
miz Yusuf Özseven’in evi oldu. 

ACAR AİLESİ KAPILARINI SENDİKAMIZA AÇTI

Sendikamızın Genel Başkanı Yunus Değirmenci, Atatürk Havalimanında çalışan Türk 
Hava Yolları Teknik A.Ş.’deki üyemiz Hayrettin Acar ve ailesinin evine misafir oldu.
Genel Başkanımız Değirmenci’nin gerçekleştir-
diği üyelerimizle ev buluşmalarının son adresi, 
Acar ailesinin İstanbul Beylikdüzü’nde bulunan 
evleri oldu.

Buluşmada Genel Başkanımız Değirmenci’ye, 
Genel Eğitim Sekreterimiz Ferhan Öner, Sendi-
kamızın Avukatı Jan Aras Arslan, İstanbul Hava-
cılık Şube Başkanımız Yavuz Güver ve Şube Sek-
reterimiz M. Serhat Ünal eşlik etti. 

Akşam yemeğinin yenilmesinin ardından Genel 
Başkanımız Değirmenci, üyemiz Hayrettin Acar, 
eşi Fatma Acar, çocukları Tuğçe ve Yusuf Acar ile 
keyifli bir sohbet gerçekleştirdi. 

“Kapılarını bizlere açarak, bizleri bağrına basan 
ailemize teşekkür ederim” diyen Değirmenci, 
“Üyelerimizi evlerinde ziyaret ederek, sadece ça-
lışma hayatında değil, onların sosyal yaşamda da 
neler yaptıklarını görmemiz açısından bu ziya-
retlerimizi çok anlamlı buluyorum. Evine misafir 
olduğumuz ailemizin mutlu mesut bir şekilde ya-
şamlarını devam ettiriyor olduğunu görmekten 

ben de büyük sevinç duydum. Aynı zamanda bu 
ziyaretlerimizle sadece üyelerimizi değil, üyeleri-
mizin ailelerinin de sendikamıza aidiyet duygusu 
beslemesini sağlamaya çalışıyoruz. Bizlere evle-
rini açan Hayrettin kardeşime ve ailesine teşek-
kürlerimi sunuyorum” dedi. 

Keyifli bir çay sohbetinden sonra Genel Başka-
nımız Değirmenci, Acar ailesine sağlıklı ve mutlu 
bir yaşam temennisinde bulunarak, Acar ailesiyle 
vedalaştı.
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Gelinen son aşamayı değerlendiren Sendikamı-
zın Genel Başkanı Yunus Değirmenci, otomotiv, 
beyaz eşya ve demir-çelik gibi metal sektöründe 
çalışan 130 bin işçiyi yakından ilgilendiren 2017 
Grup Toplu İş Sözleşmesine ilişkin açıklamalarda 
bulundu. 

“Verdikleri ücret zammı teklifleriyle bizleri soka-
ğa, meydanlara sürüklemeye çalışanlar, bu işin al-
tından kalkamazlar” diyen Değirmenci, “Her gün 
bir işverenimiz çıkıp, rekor büyümelerden, deva-
sa karlardan bahsediyor. Demek ki metal işçisi, 
işverenine kazandırıyor. Buna rağmen, işveren 
işçinin alacağı ücrete göz dikiyor. Hal böyle iken, 
kimse bizim elim kolumuz bağlı, ses çıkarmadan, 
bizlere sunulan zamları kabul edip, bu ücretlere 
boyun eğmemizi beklemesin. Üyelerimizin hak-
larını almak, onların refah ve mutluluğunu sağla-
yacak bir ücret artışını sağlamak için tek bir geri 
adım dahi atmayacağız” diye konuştu.

“GREV KARARI ALACAĞIZ”

Bugüne kadar iyi niyetli bir TİS süreci yürüttükle-
rini, halen iyi niyetlerini muhafaza etmek istedik-

lerini belirten Değirmenci, “Sadece işyerlerinin 
değil, ülkemizin de iç huzuru bozacak, enerjisini 
tüketecek bu tekliflere karşı bugün sessiz kalmı-
yoruz. MESS kapsamındaki işyerlerimizde uyarı 
niteliğinde eylemler gerçekleştiriyoruz. Arabulu-
cu raporu da dün itibariyle elimize ulaştı. Önü-
müzdeki hafta yönetim kurulumuzla bir araya 
gelerek, grev tarihlerini ilan edeceğiz ve hızlı bir 
şekilde uygulamaya koyacağız” ifadelerini kul-
landı. 

AKLI ZAMDA OLAN BİR İŞÇİDEN KİMSE 

VERİMLİLİK BEKLEMESİN
Metal işkolundaki on binlerce işçinin sözleşme-
ye kilitlendiğine dikkat çeken Değirmenci, “Aklı 
alacağı zamda olan bir işçiden tam manasıyla 
verimlilik beklemek saflık olur. MESS, gerçekle 
bağdaşmayan ve bu süreci uzatan teklifleriyle 
en çok işyerlerine zarar veriyor. İşçinin enerjisini 
TİS’e yönelten MESS işyerlerindeki huzura, barı-
şa darbe indiriyor” diyerek MESS’in bu oyalayıcı 
ve dayatmacı tavrına son vermesini istedi. 

DEĞİRMENCİ:
“TEK BİR GERİ ADIM DAHİ ATMAYACAĞIZ”

Sendikamız Çelik-Iş ile 
Türkiye Metal Sanayicileri 
Sendikası(MESS) arasında 
yürütülen Toplu Iş Sözleşme-
si (TIS) müzakerelerinden 
sonuç alınamamış, arabulu-
cu aşamasında da anlaşma 
sağlanamamıştı. Bu geliş-
melerin ardından geçtiğimiz 
günlerde MESS’in çağrısı ile 
taraflar tekrar masaya otur-
muş, MESS’in yeni teklifi olan 
yüzde 6,4’lük ücret zammı 
Sendikamız tarafından kabul 
edilmemişti. 

Sendikamızın Genel Başkanı Yunus Değirm-

enci, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK), Suri-

ye’nin kuzeybat ısında bulunan Afrin bölgesinde 

başlattı ğı “Zeytin Dalı Harekâtı”na tam destek 

verdiklerini açıkladı.   

Değirmenci, operasy on ile ilgili olarak yazılı bir 

açıklama yaptı.

Türkiye’ye yönelik güvenlik tehdidinin ortadan 

kaldırılması için bu operasyonun yapılmasının zo-

runlu hale geldiğini ifade eden Genel Başkanımız 

Yunus Değirmenci, “Bu harekât, atılması gereken 

çok önemli ve kritik bir adımdı. Türkiye’nin sınır 

güvenliği ve ülkemizin menfaatleri için Suriye’nin 

kuzeyinde bu operasyon başlatı ldı. Ülkemizin te-

rörist unsurlarla komşu olmaması için, ülke mizin 

huzur ve güven liğinin tehdit edilmesinin önüne 

geçmek için bu harekâtı des tekliyoruz. Tıpkı 80 

milyon gibi Çelik işçileri olarak, bizl erin de elleri 

semaya açılmış durumdadır. Dualarımız ve gönl-

ümüz askerlerimiz ile birlikte.” diye konuştu.

ABD’nin Suriye’de Türkiye’ye verdiği sözleri tutma-

dığı gibi teröristlerle kol ko la gezdiğini kaydeden 

Değirmenci, “Türki ye’nin terörist dedi ğine, ABD 

yüzlerce tırla silah taşıdı. Bunu da tüm dünya-

nın gözü önünde yaptı. Bu silahların namlula rının 

Türkiye’ye çevrileceği bile bile bunu yaptılar. Ak 

ile kara bu süreçte daha da netleşti. Türki ye, sı-

nırlarında oyn anan bu oyunlara tabiî ki sessiz 

kalamaz dı. Devletimize, ord umuza, hükümetimi-

ze, azim ve kararlılıkla sürdürülen bu harekâtta 

başarılar diliyorum” dedi. 

TÜRKİYE MAZLUMUN SES VE NEFESİDİR

Türkiye’nin özellik le son yıllarda düny anın dört 

bir yanınd aki mazlum ve mağdur ların sesi ve ne-

fesi olduğunu kaydeden Değirmenci, “Bu opera-

syona “Zeytin Dalı Harekatı” isminin ver ilmesi isa-

betli bir karar olmuştur. Çünkü, Türkiye gittiği her 

yere barış ve huz ur götüren bir ülked ir. Filistin’de, 

Arakan’da, Somali’de, El Bab’da, Türkiye, huzu-

run teminatı olmu ştur. Afrin’deki kar deşlerimizi 

PKK’dan kurtaracak operasyonu destekliyoruz. 

Rab bim, ordumuzun, tüm güvenlik güçlerimizin 

yar ve yardımcı ol sun” ifadelerini kullandı.

SENDİKAMIZDAN ZEYTİN DALI HAREKÂTINA 
DESTEK AÇIKLAMASI

Sendikamızın Genel Başkanı 
Yunus Değirmenci:

“TERÖRISTLERLE KOMŞU 
OLMAMAK IÇIN
BU OPE RASYON GEREKLIYDI. 
SINIRLARIMIZDAKI OY NANAN 
OYUNLARA TABIKI SESSIZ 
KALAMAZDIK.”
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“Sendikal hareketteki ayrılıkların üstesinden gelmek, 
gerekli ve mümkün olduğu yerlerde diyalog ve işbir-
liğini geliştirmek kritik önemdedir” denilen anlaşma 
metninde “Türkiye’de metal sektöründe faaliyet gös-
teren Çelik-İş ve Türk Metal Sendikaları, belli bir dü-
zeyde diyalog ve işbirliğinin Türkiye sendikal hareke-
ti için, özellikle ulusal ekonominin lokomotiflerinden 
olan metal sektörü açısından hayati olduğuna inan-
maktadır” ifadelerine yer verildi. 

Anlaşma, ‘Örgütlenme ve yeni üye kazanma üzerine 
temel prensipler’, ‘Sorunu çözmek için izlenecek prose-
dür’, ‘Sendika yapılarının demokratik karakteri’, ‘Avrupa 
ve Küresel Düzeyde Üyelik’ ile ‘Takip ve Değerlendirme’  
konu başlıklarından oluştu. 

Anlaşma metninde, bu anlaşmanın, iyi niyet üzerine 
inşa edilmiş diyalog ve işbirliği anlaşması olduğuna 
dikkat çekildi.

“SENDİKAL MÜCADELEMİZE BÜYÜK KATKI SAĞLA-
YACAK”
Anlaşma ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Sendi-
kamızın Genel Başkanı Yunus Değirmenci, ‘Türk Metal 
Sendikası ile ilgili imzalamış olduğumuz bu anlaşma, 
sendikal yaşam ve çalışma hayatının yanı sıra metal 
sektörü açısından da büyük önem taşımaktadır. Sen-
dikal yaşamda işbirliği ve diyalogun ne kadar önemli 
olduğuna inanmış, aynı işkolunda faaliyet gösteren iki 
sendikanın bir araya gelip, işbirliği yapıyor olmasının, 
sendikal mücadelemize büyük katkı sağlayacağına ina-
nıyorum. Bundan böyle her iki sendikanın hedefi de, ör-
gütsüz yüz binlerce metal işçisini örgütlemek olacaktır. 
1 milyondan fazla örgütsüz metal işçisinin olduğu göz 
önünde bulundurulduğunda, bu anlaşma daha da bü-
yük bir anlam kazanmaktadır.” diye konuştu.

“EZBERLERİ BOZDUK, DİĞER SENDİKALARA ÖR-
NEK OLSUN”  
“Bu anlaşmayla şimdiye kadar yapılmamışı yaptık ve 
ezberleri bozduk” diyen Sendikamızın Genel Başkanı 
Değirmenci, “Anlaşmayla birlikte artık, her iki sendika 

da enerjisini ve kapasitesini, örgütsüz işyerleri için har-
cayacaktır ve bu doğrultuda işbirliği yapacaktır. Dolayı-
sıyla bu anlaşmanın, bu yeni dönemin kazananı, metal 
işçileri olacaktır. Umut ediyorum ki, bu anlaşmamız, aynı 
işkolunda faaliyet gösteren fakat sürekli birbiriyle didi-
şen, kavga eden, tüm sendikalara örnek olur. ” ifadelerini 
kullanarak, anlaşmanın başta emek dünyası olmak üzere, 
metal sektöründeki işçilere ve her iki sendikaya hayırlı 
olması temennisinde bulundu. 

KAVLAK: “BİRBİRİMİZLE DEĞİL, BİRLİKTE MÜCA-
DELE EDECEĞİZ”
Türk Metal Sendikası Genel Başkanı Pevrul Kavlak ise, 
bu anlaşmayı bir dönüm noktası olarak gördüğünü 
ifade ederek, “Bu anlaşma ile örgütlenmenin önündeki 
en büyük engellerden birini kaldırmış olduk. Birbiri-
mizle mücadele etmek yerine, birlikte mücadele et-
mek, başta metal sektöründeki çalışanlar olmak üzere, 
her iki sendikamıza da fayda getirecektir” dedi. 

Bu adımı, sendikalı ve sendikasız işçiler adına atılmış 
bir büyük adım olarak niteleyen Kavlak, “Üyelerimizin 
haklarını daha güçlü savunabilmek, işçilerin sesini daha 
güçlü dillendirebilmek için, bu anlaşma çok kıymetlidir. 
Her iki tarafın da bu anlaşmanın değerini bileceğine ve 
bu yönde hareket edeceğine olan inancım tamdır” diye 
konuştu. 

Bu anlaşmanın Türkiye metal sektöründeki işçilerin 
yüksek çıkarları adına IndustriALL Küresel Sendika 
ve IndustriAll Avrupa sendikalarının gözlemciliğinde 
imzaladığının altını çizen Kavlak, “İki sendika Industri-
ALL şemsiyesi altında aynı statüde birlikte mücadele 
etmeye karar vermiştir. Kabul edilebilir düzeyde bir iş-
birliği ve anlayış için, Türkiye’deki IndustriALL Küresel 
ve IndustriAll Avrupa Sendikalarına üye metal sendi-
kaları arasında düzenli bir diyalog kurulması oldukça 
önemlidir. Eğer gerekli görülürse IndustriALL Küresel 
ve IndustriAll Avrupa Sendikalarından katılımcıların da 
bu diyalog sürecinde yer alması talep edilebilir” şek-
linde açıklamalarda bulundu.

TÜRK METAL SENDİKASI İLE 
DİYALOG VE İŞBİRLİĞİ ANLAŞMASI İMZALADIK

Sendikamız Çelik-Iş ile metal sektöründe fa-
aliyet gösteren Türk Metal arasında, diyalog 
ve işbirliği anlaşması imzalandı. 

Sendikamızın Genel Başkanı Yunus Değir-
menci ve Türk Metal Sendikası Genel Baş-
kanı Pevrul Kavlak, ‘Türkiye Metal Işçileri 
Sendikaları Arasında Diyalog ve Işbirliği” 
anlaşmasını imzalamak üzere Ankara’da bir 
araya geldi.

Genel Sekreter Sanchez yaptığı açılış konuşma-

sında dünyadaki zenginliğin belli çevreler ara-

sında paylaşıldığından, gelir dağılımında büyük 

adaletsizlik bulunduğundan bahsederken, bu du-

rumdan çıkmanın reçetesinin en önemli öğesinin 

tüm ülkelerdeki hükümetlerin kendi ülkelerindeki 

sendikaları güçlendirmek olduğunu, sendikaların 

ise kendi aralarında ulusal ve uluslararası ölçekte 

dayanışma içinde bulunması gerektiğini vurguladı.

Öte yandan, toplantıda Genel Teşkilatlandırma 

Sekreterimiz Recep Akyel söz alarak metal sek-

törü başta olmak üzere Türkiye’deki işçilerin so-

runlarını sıraladı. Özellikle şu sıralar metal sektö-

ründeki firma kar oranlarının son derece yüksek 

olduğunu, ancak bu gelirin çalışanlara yansıtıl-

madığını vurgulayan AKYEL, Türk Metal Sendi-

kası ile imzalanan diyalog ve işbirliği anlaşması-

nın Walter Sanchez’in bahsettiği sendikalar arası 

dayanışmanın güzel bir örneği olduğunu belirtti. 

Toplantı, toplu fotoğraf çekimi ve iyi dileklerin 

paylaşılmasının ardından sona erdi.

GENEL TEŞKİLATLANDIRMA SEKRETERİMİZ AKYEL, 
INDUSTRİALL TÜRKİYE TOPLANTISINA KATILDI

IndustriALL Global Sendikasının Genel 
Sekreteri Walter Sanchez’in başkanlığında, 
12 Ocak 2018 tarihinde Ankara’da gerçek-
leştirilen Türkiye’deki üye sendikalar arası 
istişare toplantısına Sendikamızın Genel 
Teşkilatlandırma Sekreteri Recep Akyel’in 
yanı sıra Dış Ilişkiler Uzmanı M. Onur Sa-
yılan katıldı.
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ERDOĞAN: “HAK-İŞ GÜN 
GEÇTİKÇE DAHA DA 
BÜYÜYOR”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan, “HAK-İŞ Konfederas-
yonumuzu, Sayın Başkanı ve 
ekibini bu yıl yedincisi düzen-
lenen Uluslararası Kadın Emeği 
buluşmasından dolayı tebrik 
ediyorum.  Az önce salonun dı-
şındaki kardeşlerimizi de ayrıca 
selamladık. Orada da ayrıca bir 
heyecanı onlarla paylaştık. Bu 
da şunu gösteriyor. Demek ki 
HAK-İŞ gün geçtikçe daha da 
büyüyor. Büyümeye devam 
ediyor” dedi.

8 Mart’ın birlik, beraberlik ve 
kardeşlik günü olması için çaba 
gösteren herkese teşekkür 
eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
“Emeğiyle, alın teriyle, şefkatiy-
le, yüreğinin genişliğiyle dün-
yayı bizim için güzelleştiren, 
yaşanabilir hâle getiren tüm 
kadınlarımıza selamlarımı gön-
deriyorum. Vatanımızı ‘Ana’do-
lu, devletimizi ‘Devlet ana’, 

toprağımızı ‘Toprak ana’ yapan 
tüm kadınlarımızı gönülden se-
lamlıyorum” dedi.

“BİZİM KADINLARIMIZ, 
DÜNYANIN EN FEDAKÂR 
KADINLARIDIR”

Bu tür sembolik anma günleri-
nin önemli olduğunu, ancak ka-
dınların anne, eş, kardeş ve ço-
cuk olarak, hepsinden önemlisi 
insan olarak hayatın her anında 
zaten mevcut olduğunu belir-
ten Erdoğan, 8 Mart gibi, yılın 

geriye kalan 364 gününün de 
kadınların olduğunu söyledi.

“BİZİM ANNELERİMİZ 
DÜNYANIN EN FEDAKÂR 
ANNELERİDİR”

Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Bi-
zim annelerimiz dünyanın en 
fedakâr anneleridir. Bizim ka-
dınlarımız, dünyanın en fe-
dakâr kadınlarıdır. Yeri gelir 
Erzurum’da Kara Fatma olur, 
Balkanlar’dan Kafkaslara kadar 
cephe-cephe dolaşır. Yeri ge-
lir Hafız Selman olur, kadınlarla 
birlikte tüm şehri burada oldu-
ğu gibi organize eder, cepheye 
lojistik destek sağlar. Yeri gelir 
Şerife Bacı olur, vatanını ev-
ladının önüne koyar, bu yolda 
kendisi de şehadete yürür. Yeri 
gelir Nene Hatun olur, evlatları-
nı evde bırakıp tabyalarda mü-
cadeleye koşar. Yeri gelir Ayşe 
Aykaç olur, Sevgi Yeşilyurt olur, 
Türkan Türkmen Tekin olur, Yıl-
dız Gürsoy olur, 15 Temmuz’da 
hain darbecilerin karşısına bu 
defa yiğitçe dikilerek şahadete 
ulaşır. Yeri gelir Şenay Aybüke 
Yalçın öğretmen olur, gözü gibi 
titrediği öğrencileri için çırpınır-
ken teröristlerin kurşunlarıyla 
son nefesini verir.”

Konfederasyonumuz HAK-İŞ’in Dünya Kadınlar 
Günü çerçevesinde 7. Uluslararası Kadın Emeği 
Buluşmasını “Fıtratta Farklılık Haklarda Eşitlik” 
temasıyla Ankara’da binlerce üyenin katılımıyla 
gerçekleştirildi. 

HAK-İŞ 7. Uluslararası Kadın Emeği Buluş-
ması için 81 ilden Ankara’ya gelen üyeleri-
miz sabahın ilk saatlerinden itibaren An-

kara Arena Spor salonunu doldurdu. Toplantıya,  
Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdo-
ğan ve kıymetli eşi Emine Erdoğan hanımefendi 
başta olmak üzere Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanı Jülide Sarıeroğlu, Aile ve Sosyal Politika-
lar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, TBMM İdare 
Amiri Çorum Milletvekili ve HAK-İŞ Onursal Baş-
kanı Salim Uslu, Ak Parti Kadın Kolları Başkanı 

Lütfiye Selva Çam, Sendikamızın Genel Başkanı 
Yunus Değirmenci, Genel Mali Sekreterimiz Bay-
ram Altun, Genel Eğitim Sekreterimiz Ferhan 
Öner, HAK-İŞ ve bağlı sendikalarımızın genel 
başkan ve yönetim kurulu üyeleri, ulusal ve ulus-
lararası sendikal hareketten temsilciler ile HAK-
İŞ ve bağlı sendikaların kadın komite başkanları 
katıldı.

Sendikamıza bağlı Gebze, Havacılık, İstanbul 1 
Nolu, İstanbul 2 Nolu, Sakarya, Bursa, Karabük 
ve Seydişehir ile Ankara ve Kocaeli Bölge Baş-
kanlığımıza bağlı işyerlerinde çalışan üyelerimiz 
Kadınlar Günü’nü kutlamak için sabahın erken 
saatlerinde Ankara Arena Spor Salonu’nda top-
landı.

HAK-İŞ’Lİ KADINLAR ANKARA’DA TEK YÜREK OLDU
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Arslan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a 
şöyle seslendi: “Sadece siz, ‘Dünya 5’ten Büyük-
tür’ diyerek dünyayı sarstınız. Hendekleri yok 
ederek, Fırat Kalkanı Harekatını yaparak, Zeytin 
Dalı’nı başlatarak, terörle mücadelede dünyayı 
sarstınız, örnek oldunuz. Taşerona kadro vere-
rek, ülkemizin ve dünyanın takdirini kazandınız. 
Taşeron kararınızla emekçiler için ‘başka bir dün-
yanın, mutlu bir dünyanın’ mümkün olduğunu 
gösterdiniz. Sizin, kadınlara verdiğiniz cesaret ve 
liderlik hedefi, dünyaya örnek olmuştur.

Siz mültecilere, nasıl kucak açıldığını göstererek 
tüm dünyaya örnek oldunuz, bütün dünyanın 
takdirini kazandınız, Kudüs’teki oldubittiye dur 
dediniz, dünyaya öncülük ettiniz, destek ve tak-
dir gördünüz. Siz, dik duruş nasıl olur her zaman 
bütün dünyaya gösterdiniz. Bu istisnai liderliğiniz 
bütün mazlumlar içinde ilham kaynağı olmuştur.”

SARIEROĞLU: “TÜM KADINLARIN 8 MART 
DÜNYA KADINLAR GÜNÜ’NÜ KUTLUYORUM”
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sa-
rıeroğlu, “Evde, tarlada, fabrikada, iş merkezi ve 
atölyelerde çalışanlar olmak üzere tüm kadınla-
rın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutluyorum” 
dedi.

Sarıeroğlu, “Bundan sonra da Sayın Cumhur-
başkanımızın liderliğinde kadınlarımızı çalışma 
hayatı başta olmak üzere siyasette, ekonomik 
ve sosyal hayatta daha da güçlendirmek için var 
gücümüzle çalışacağız” ifadelerine yer verdi.

KAYA: “TARİH VE MEDENİYET, VEFAKAR 
KADINLARIN OMUZLARINDA YÜKSELİYOR”
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül 
Sayan Kaya, Kadınların, 8 Mart Dünya Kadınlar 

Günü’nü kutlayarak, tarihin ve medeniyetin, in-
sanlığa ışık tutan vefakar kadınların omuzlarında 
yükseldiğini söyledi.

Kaya, Anadolu’nun kadınlarının düşene el uzatıp 
mazluma kol kanat gerdiğini, Suriye’ye, Irak’a, 
Arakan’a, Somali’ye, dünyanın tüm mazlum coğ-
rafyalarına yardım ellerini uzattığını söyledi.

HAK-İŞ Kadın Komitesi Başkanı Fatma Yavuz da 
katılımcıları selamlayarak, Türkiye’nin 81 ilinden 
ve yurtdışından toplantımıza katılanlara teşek-
kür etti, kadınlar gününü kutladı. 

PERC (Pan Avrupa Bölgesel Konseyi) Kadın Ko-
mitesi üyesi olan ve Azerbeycan’dan toplantı-
mıza katılan Roya Taleh Qızı Qarayeva ve PERC 
(Pan Avrupa Bölgesel Konseyi) Kadın Komitesi 
üyesi olan ve Kazakistan’dan toplantımıza katı-
lan Takhmina Kubasheva da bir selamlama ko-
nuşması yaptı ve HAK-İŞ’i düzenlediği başarılı 
toplantıdan dolayı tebrik etti.

Program, hediye takdiminden sonra, toplu aile fo-
toğrafı çekimi için HAK-İŞ Yönetim Kurulu, 

Sendika başkan ve yöneticilerimiz, HAK-İŞ Kadın 
Komite Başkan Yardımcıları ve yabancı misafirlerin 
sahneye davet edilmesiyle sona erdi.

“BUGÜN TÜRKİYE, KADIN HAKLARI 
BAKIMINDAN DA İLERİ DÜZEYDEDİR”

Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye’nin bugün ta-
rihinin hiçbir döneminde olmadığı kadar diğer 
hususlarla birlikte kadın hakları bakımından da 
ileri düzeyde olduğunu belirtti. Millete o zulüm-
leri yaşatanların hiçbirinin artık bu ülkede esa-
misi dahi okunmadığını, ama kadınların hayatın 
her alanında dimdik ayakta olduklarını söyleyen 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
konuşmasının devamında 
kadın ve erkek arasındaki 
üstünlük tartışmalarına de-
ğindi. Bu tartışmanın bey-
hude bir tartışma olduğuna 
dikkat çeken Cumhurbaşka-
nı Erdoğan, insanları bölme-
ye yönelik her tartışmanın 
yeni bir zulüm kapısının ara-
lanması anlamına geleceğini 
ifade etti.

ARSLAN: “HAK-İŞ 43 YILLIK TARİHİ 
YÜRÜŞÜNE AYNI İSTİKAMETTE DEVAM 
ETMEKTEDİR”

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

“REFERANDUMDA 40 GÜNDE 50 TOPLANTI 
YAPARAK BÜYÜK BİR SORUMLULUK ALDIK”

HAK-İŞ’in 12 Eylül 1980, 28 Şubat 1997 postmo-
dern darbesi, 27 Nisan e-muhtırası gibi zor dö-

nemlerden geçtiğini anlatan Arslan, 15 Temmuz 
2016 gecesi HAK-İŞ mensuplarının meydanlarda 
olduğunu söyledi.

Arslan, “16 Nisan 2017 referandumunda Cumhur-
başkanlığı hükümet sistemine ‘evet’ dedik. Türki-
ye’nin her köşesinde 40 günde 50 toplantı ya-
parak referandumda büyük bir sorumluluk aldık. 
Çok şükür milletimizle birlikte büyük bir değişimi 
gerçekleştirdik” şeklinde konuştu.

“BİNLERCE TAŞERON İŞÇİ KARDEŞİMİZ SİZE 
ŞÜKRANLARINI SUNUYOR”

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın taşeron düzenleme-

siyle demokrasi tarihinde çalışma hayatına dair 

en büyük reforma imza attığının altını çizen Ars-

lan, “Bu salonun içini ve dışını dolduran binlerce 

taşeron işçi kardeşimiz size minnetlerini ve şük-

ranlarını sunmakta, sizlere en içten duygularla 

teşekkür etmekteler. Küresel sermayenin geliş-

mekte olan ülkelere 

dayattığı devletin 

küçültülmesi kamu 

hizmetleri özel sek-

töre devredilme-

si telkinlerine kar-

şı KHK ile getirilen 

yeni düzenleme kü-

resel güçlere karşı 

bir meydan okuma-

dır. Bu meydan oku-

ma ülkemiz için çalı-

şanlar için kamu hizmetleri için çok değerli çok 

kıymetli bir duruştur. Bu da tarihi reformun ne 

anlama geldiğinin en somut göstergesidir” söz-

lerine yer verdi.
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İNGİLİZ GÖLGE BAKANI HAMİLTON 
HAK-İŞ’İ ZİYARET ETTİ

“BU TOPRAKLAR BİZE ŞEHİT VE GAZİLERİMİZİN EMANETİDİR”

Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Başkanı Lokman Aylar, “Milleti için, bayrağı için toprağa düş-
müş tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle yad ediyorum. Hayatta olan gazilerimize Allah’tan hayırlı 
ömürler niyaz ediyorum” dedi.

Sahip olduğumuz istiklal ve hürriyetin şehit ve gazilerin bize armağanı olduğuna işaret eden Aylar, 
“Ay yıldızlı bayrağımızın ilelebet göklerde dalgalanması için bu topraklarda sonsuza kadar özgür bir 
şekilde huzurlu yaşamamız için gözlerini kırpmadan canlarını veren yiğitlerimiz için ne yapsak azdır. 
Kendisine vatan adını verdiğimiz bu topraklar bize şehit ve gazilerimizin emanetidir” sözlerine yer 
verdi.

Hak-İş Konfederasyonu Genel Başkanı Mahmut Arslan, 16 Mart 2018 tarihinde Barış ve Silahsızlanma-
dan Sorumlu Gölge Dışişleri Bakanı ve aynı zamanda İngiliz İşçi Partisi Milletvekili Fabian Hamilton 
ile bir araya geldi.
Ziyaret programında Hak-İş Genel Sekreteri Dr. Osman Yıldız da yer aldı.

Barış ve Silahsızlanmadan Sorumlu Gölge Dışişleri Bakanı Fabian Hamilton’u Türkiye temasları kap-
samında HAK-İŞ Konfederasyonu Genel Merkezi’nde ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile ge-
tiren Arslan, Hamilton’a HAK-İŞ’in yürütmüş olduğu proje, faaliyet ve çalışmalar ile Türkiye’deki en-
düstriyel ilişkiler sistemi ve taşeron reformu hakkında bilgi verdi. 

Hamilton da İngiltere İşçi Partisi’nin çalışmaları hakkında bilgilendirmelerde bulundu.

Genel Başkan Mahmut Arslan, Hamilton’a günün anısına HAK-İŞ armalı çini bir vazo hediye etti.

Hak-İş Konfederasyonu Genel Başkanı Mahmut 
Arslan, 17 Mart 2018 tarihinde HAK-İŞ ve Tür-
kiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı ile birlikte 18 
Mart Çanakkale Deniz Zaferi’nin 103. Yıldönümü 
dolayısıyla şehit ve gazilerimizi anmak için düzen-
lenen moral ve destek yemeği programına katıldı.
Programa Genel Başkan Mahmut Arslan, Türki-
ye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Başkanı Lokman 
Aylar, konfederasyonumuza bağlı sendikalarımızın 
yöneticileri ve çok sayıda şehit ve gazi yakını katıldı.

“ŞEHİT VE GAZİ AİLELERİYLE BİRLİKTE OL-
MANIN ONURUNU YAŞIYORUZ”

Mahmut Arslan, “Şehit ve gazi aileleriyle birlikte 
olmanın büyük bir onurunu yaşıyoruz. Gazileri-
miz ve şehitlerimiz ülkemiz için önemli bir mev-
kiiyi ve makamı hak ediyorlar. Gaziler ve şehit 
vakfı ile temaslarımızda bir şey öğrendik. Artık 
gittiğimiz her ilde bir şehit yakınımızı ve gazimizi 
mutlaka ziyaret etme geleneğini öğrendik. Bun-
dan dolayı kendilerine çok teşekkür ediyoruz. 
Sendikacılığımızın bir parçası da bundan sonra 
şehit yakınlarımız ve gazilerimizle beraber ol-
maktır. Ne zaman bize iş düşerse üzerimize dü-
şeni yapmaya devam edeceğiz” dedi.

15 Temmuz gecesi HAK-İŞ’in ve sendika üyeleri-
nin büyük bir mücadelenin içerisinde yer aldığını 
anımsatan Arslan, “15 Temmuz gecesi şehit ve 
gazilerimizin bu ülke için ne kadar büyük bir mü-
cadele verdiklerinin şahidiyiz. Başta Çanakkale 
şehitlerimiz olmak üzere 15 Temmuz şehitlerimizi 
ve terörle mücadele şehitlerimizi rahmet ve min-
netle anıyoruz” şeklinde konuştu.

Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı’nın çalış-
malarını takdirle karşıladığını belirten Arslan, 
“Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı gibi bir 
vakfın Türkiye’de olması ve geniş bir kesimi tem-
sil etmesi, bütün engelleri aşarak şehit yakınları 
ve gazilerimize hizmet ediyor olması her türlü 
takdirin üzerindedir” ifadelerini kullandı.

ARSLAN, “ŞEHİT VE GAZİ AİLELERİYLE BİRLİKTE 
OLMANIN ONURUNU YAŞIYORUZ”
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Sendikamızın Genel Mali Sekre-
teri Bayram Altun, Ankara Böl-
ge Başkanımız Hüseyin Cansu 
ve temsilcilerimizle birlikte Kon-
federasyonumuz Hak-İş başkan-
lığında 15 Temmuz darbecileri-
nin yargılandığı Sincan Cezaevi 
Kampüsü önünde adalet nöbet-
lerine katıldı.

Konfederasyonumuz Hak-
İş’in de içerisinde bulun-
duğu Ankara 15 Temmuz 

Platformu kapsamında, konfe-
derasyonumuza bağlı sendika-
larımız ile sürdürülen nöbetler 
22 Şubat 2018 tarihinde devam 
etti.

Konfederasyonumuza bağlı Öz 
Büro-İş Sendikası Genel Baş-
kanı Baki Gülbaba’nın basın 
açıklamasıyla başlayan nöbe-
te konfederasyonumuza bağlı 
sendikaların temsilcileri ve üye-
lerimiz katıldı.

Öz Büro-İş Sendikası Genel 
Başkanı Baki Gülbaba basın 
açıklamasında, “Bugün burada 
bulunmamızın sebebi vatan sa-
vunmasıdır. Hainlere güçlü bir 
tokat atmaktır. Ya istiklal ya ölüm 

demektir. Söz konusu vatansa 
gerisi teferruattır demek için 
bugün buradayız” ifadelerine 
yer verdi.

Gülbaba, “Biz Türkiye Cumhu-
riyeti sınırlarında yaşayan 81 
milyon insanın kardeşliği teme-
linde, bu ülkenin bölünmez bü-
tünlüğü temelinde ve dünyaya 
insanlığın, barışın, huzurun, de-
mokrasinin getirilmesi temelin-
de olan bir felsefenin savunu-
cularıyız. Konfederasyonumuz 
HAK-İŞ ve HAK-İŞ’e bağlı sen-
dikaların misyonunda, felsefe-
sinde, teorisinde ve pratiğinde 
insanlığın huzuru vardır” dedi.

“BİZİM İÇİN VATAN VE EMEK 
KUTSALDIR”
Sincan Cezaevi kampüsü önün-
de bulunmalarının nedeninin 15 
Temmuz gecesi yaşanan iha-
nete karşı bir duruş sergilemek 
olduğunu belirten Gülbaba, “Bi-
zim için vatan ve emek kutsal-
dır. Sendikal hareketin olmazsa 
olmazı olan emek ve vatan ko-
nusunda konfederasyonumuz 
HAK-İŞ, 41 yıllık geçmişinde ve 
sendikalarımız üzerine düşen 

sorumluluğu yerine getirmenin 
gayreti içerisindedir. 15 Temmuz 
ihanetinin sonucu milletimiz 250 
şehit, 3 bine yakın gazi vermiştir. 
Ülkemiz o gece 80 milyon tek 
yürek olarak bu hain çeteye kar-
şı duruşunu göstermiştir. Kahra-
man milletimiz o gece tankların 
önüne kendisini siper ederek, 
vatanına, demokrasisine sahip 
çıkmış ve sadece o çeteye değil 
bütün dünyaya nasıl bir millet 
olduğumuzu bir kez daha gös-
termiştir” diye konuştu.
Gülbaba, “15 Temmuz hain dar-
be girişimi gecesi faillerinin içe-
riye atılmasından sonraki süre-
cin daha hızlı işletilmesini talep 
ediyorum. Tarihinin en büyük 
cezasını daha fazla zaman ge-
çirilmeden verilmesini istiyoruz. 
O gün 80 milyonun kardeşliği 
yok edilmek istendi ve topye-
kün olarak ülkemiz hedef alın-
dı. Bunu yapan hainlerin bir an 
önce hak ettikleri cezayı alma-
larını istiyoruz” sözlerine yer 
verdi.
Basın açıklamasının ardından 
katılımcılar mahkeme salonuna 
girerek 15 Temmuz Çatı Davası-
nı izlediler.

SENDİKAMIZ ADALET NÖBETİNE KATILDI

Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan’ın eşi 
Emine Erdoğan Hanıme-

fendi’nin himayesinde Çalışma 
ve Sosyal Güvenli Bakanlığı ve 
Uluslararası Çalışma Örgütü 
(ILO) iş birliğiyle Çocuk İşçili-
ğiyle Mücadele Deklarasyonu 
imzalandı.

İmza töreni, Çalışma ve Sosyal 
Güvenli Bakanı Jülide Sarıe-
roğlu, Aile ve Sosyal Politika-
lar Bakanı Fatma Betül Sayan 
Kaya, İçişleri Bakanı Süleyman 
Soylu, Kalkınma Bakanı Lütfi 
Elvan, Milli Eğitim Bakanı İsmet 
Yılmaz, Gençlik ve Spor Bakanı 
Osman Aşkın Bak, TOBB Baş-
kanı Rifat Hisarcıklıoğlu, HAK-İŞ 
Genel Başkanı Mahmut Arslan, 
TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün 
Atalay, TİSK Başkanı Kudret 
Önen, TESK Başkanı Bendevi 
Palandöken, DİSK Başkanı Kani 
Beko, TZOB Başkanı Şemsi 
Bayraktar ve Uluslararası Çalış-
ma Örgütü (ILO) Türkiye Direk-
törü Numan Özcan’ın katılımla-
rıyla gerçekleştirildi.

Deklarasyonda 2018 yılının Ço-
cuk İşçiliğiyle Mücadele Yılı ilan 
edildiği hatırlatılarak, bu dö-
nemde toplumun duyarlılığının 
artırılması için her türlü ulusal 
ve uluslararası çabaya katkı ve-
rileceği, ayrım gözetmeksizin 
her çocuğu, çocuk olmaktan 
kaynaklanan evrensel haklarına 
ulaşması için çaba harcanacağı 
belirtildi. 

Deklarasyonda, tüm çocukların 
en kötü biçimleri başta olmak 
üzere çocuk işçiliğinden koru-
nacak ve önleyici tedbirler alı-
nacağı belirtildi.

“SENDİKAL ÖRGÜTLÜLÜĞÜN 
OLDUĞU YERDE ÇOCUK 
İŞÇİLİĞİ ASLA OLMAZ”

İmza öncesi konuşan Genel 
Başkan Mahmut Arslan, “So-
runları biliyoruz ve bu konuda 
sorumluluklarımız var. Hep bir-
likte bu sorunun çözümü için 
mücadele edeceğiz. Sendikal 
örgütlülüğün olduğu hiçbir yer-
de çocuk işçiliği asla olmaz. O 
nedenle sendikal örgütlenme 
ile çocuk işçiliğine son diyoruz” 
ifadelerine yer verdi.

“ÇOCUKLAR BİR İŞ GÜCÜ 
DEĞİLDİR, BEŞERİ SERMAYE 
HİÇ DEĞİLDİR”
İmza töreninde konuşan Emine 
Erdoğan, 2018 yılının Türkiye’de 
‘Çocuk İşçiliği ile Mücadele Yılı’ 
ilan edildiğini anımsatarak, “Al-
lah’ın bize emanet olarak verdi-
ği çocuklar bir iş gücü değildir, 
beşeri sermaye hiç değildir. Ço-
cuk işlenmeyi bekleyen bir cev-
herdir, tertemiz bembeyaz bir 
sayfadır. Çocuğun yeri ne sokak, 
ne tarla, ne fabrikadır, çocuğun 
yeri okuldur. Çocuğun eline ne 
boya sandığı ne kağıt mendil ne 
tartı yakışır. Çocuğun eline en 
çok kalem, defter, kitap yakışır. 
Küçücük yaşta tarlada, sokakta 
çalışmak zorunda kalan çocuk-
lar tüm toplumu ilgilendiren bir 
ayıptır” şeklinde konuştu.
Konuşmaların ardından TZOB, 
TİSK, TESK, HAK-İŞ, TÜRK-İŞ, 
TOBB, ILO Türkiye, Kalkınma, 
Milli Eğitim, Gençlik ve Spor, 
İçişleri, Aile Sosyal Politikalar ile 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Ba-
kanlıklarının katılımıyla Emine 
Erdoğan’ın himayesinde Çocuk 
İşçiliğiyle Mücadele Deklaras-
yonu’na imzalar atıldı.

ARSLAN, ÇOCUK İŞÇİLİĞİ İLE MÜCADELE İMZA 
TÖRENİNE KATILDI

Konfederasyonumuz Hak-İş’in Genel Başkanı Mahmut Arslan, 23 Şubat 2018 tarihinde ‘Çocuk 
İşçiliği ile Mücadele Ortak Deklerasyonu İmza Töreni’ne katıldı.
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anlaşma sağlanıncaya kadar görevde kalmasını sağlamak 
daha akılcı bir uygulama olurdu . Sendikal Arabulucu ta-
rafından 15 gün içinde uyuşmazlık çözümlenemiyorsa, 
grev veya lokavt kararı alınabilir, ancak Arabulucu grev 
veya lokavt uygulaması başlayıncaya kadar göreve de-
vam etmelidir. Örneğin Fransa’da sekiz günlük süre için-
de sonuç alınamayınca süre üç ay daha uzatılmaktadır . 
Arabuluculuk deneyimlerime göre bir çok toplu iş sözleş-
meleri zaman yetersizliğinden arabuluculuk süresi içinde 
çözüm bulamamış, süre bittikten sonra çözümlenmiştir. 

B.  HAK UYUŞMAZLIKLARININ ÇÖZÜMLENMESİ VE İŞ 
MAHKEMELERİ

İş uyuşmazlıklarından olan hak uyuşmazlıkları adli yolla İş 
Mahkemesinde  çözümlenmektedir.
İş Mahkemeleri; işçiler, işverenler ve sendikalar arasında 
çalışma ile ilgili olarak yasalardan, hizmet akdinden, toplu 
iş sözleşmesinden doğan hak uyuşmazlıkları ile bunların 
sosyal güvenlik kuruluşlarıyla ilgili sorunlarını çözümle-
yen adli kuruluştur. İş Mahkemeleri, ülkemizde ilk defa 
1950 tarihli ve 5521 sayılı İş Mahkemeleri Kanunu ile Ada-
let Bakanlığına kısmen bağlı olarak, Asliye Hukuk Mahke-
mesi niteliğinde kurulmuş özel bir mahkemedir. Bu yasa 
12.10.2017 tarih ve 7036 sayılı İş Mahkemeleri Kanunu ile 
yürürlükten kaldırılmış bugün için yeni bir uygulama baş-
lamıştır. 
01.01.2018 tarihinden itibaren uygulanmaya başlanılan 
7036 sayılı yeni İş Mahkemeleri Kanunu’na göre; “İş Mah-
kemeleri, 5953 sayılı Kanuna tabi gazeteciler, 854 sayılı Ka-
nuna tabi gemiadamları, 4857 sayılı İş Kanununa veya 6098 
sayılı Türk Borçlar Kanununda düzenlenen hizmet sözleşme-
lerine tabi işçiler ile işveren veya işveren vekilleri arasında, iş 
ilişkisi nedeniyle sözleşmeden veya kanundan doğan her türlü 
hukuk uyuşmazlıklarına,  idari para cezalarına itirazlar ile 5510 
sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası  Kanunun ge-
çici 4 üncü maddesi kapsamındaki 5434 sayılı Emekli Sandığı 
Kanununa İlişkin geçiş hükümleri ile ilgili uyuşmazlıklar hariç 
olmak üzere Sosyal Güvenlik Kurumu veya Türkiye İş Kurumu-
nun taraf olduğu iş ve sosyal güvenlik mevzuatından kaynak-
lanan uyuşmazlıklara ve diğer kanunlarda iş mahkemelerinin 
görevli olduğu belirtilen uyuşmazlıklara ilişkin dava ve işlere 
bakar(7036/md.5)”.
İş uyuşmazlıkları, İş mahkemelerinde Yorum Davası ve 
Eda Davası açmak suretiyle çözümlenmektedir.
Yorum Davası, toplu iş sözleşmesi veya iş sözleşmesi 
yapıldıktan sonra ortaya çıkan hak uyuşmazlığında söz-
leşme hükümlerinin yorumu veya uygulamasından çıkan 
uyuşmazlıklar ile ilgili davadır. Diğer bir ifade ile yoru-
mundan doğan uyuşmazlıkların çözümlenmesi için açılan 
davalara “Yorum Davası” denilmektedir (eski 2822 sayılı 
TİSGL K. md.60). Çözüm yeri İş Mahkemesidir.
 Yorum davasında İş Mahkemesi en geç iki ay içinde kara-
rını vermesi gerekmektedir.  Karar hakkında istinaf yoluna 
başvurulması hâlinde bölge adliye mahkemesi, uyuşmaz-
lığı iki ay içinde kesin olarak karara bağlar. Kesinleşen 
Yorum kararına taraflar uymak zorundadırlar (STİSK.
md.53/1). 
Zaten 7036 sayılı yasa ile bazı istisnalar hariç bundan böyle İş 
davalarının büyük bir kısmında doğrudan temyiz yoluna baş-
vurulması artık mümkün gözükmüyor. Temyiz yerine bundan 
böyle öncelikle 2 hafta içinde istinaf yoluna yani bölge adliye 
mahkemesine başvuru yapılması gerekmektedir.  

Eda Davası ise, toplu iş sözleşmesi hükümlerinin uygulan-
masından çıkan uyuşmazlığın çözümlenmesi için açılan 
davalardır(eski 2822 sayılı TİSGL K. md.61). Eda davala-
rında Toplu İş Sözleşmesini uygulamayan taraf, parasal 
alacaklar için temerrüt tarihinden itibaren, yani parasal 
alacağın ödenmediği tarihten itibaren, bankalarca işlet-
me kredilerine uygulanacak en yüksek faiz oranı üzerin-
den temerrüt faizi ödemek zorunda kalacaktır(STİSK. 
md.53/2).
İş mahkemelerinde açılacak davalarda yetkili mahkeme, 
davalı gerçek veya tüzel kişinin davanın açıldığı tarihteki 
yerleşim yeri mahkemesi ile işin veya işlemin yapıldığı yer 
mahkemesidir.  Ancak davalı birden fazla ise bunlardan 
birinin yerleşim yeri mahkemesi de yetkilidir. İş kazasın-
dan doğan tazminat davalarında ise, iş kazasının veya za-
rarın meydana geldiği yer ile zarar gören işçinin yerleşim 
yeri mahkemesi de yetkilidir(7036/md.6).
Yeni İş Mahkemesi Kanunu’nun 7. Maddesinde Yargılama 
usulü ve kanun yolları belirlenmiştir. Şöyle ki “İş mahkeme-
lerinde basit yargılama usulü uygulanır.  Davaların yığılması 
hâlinde, her bir talebe ilişkin vakıalar bakımından ispat yükü 
ve deliller ayrı ayrı değerlendirilir. 6100 sayılı Hukuk Muhake-
meleri Kanununun kanun yollarına ilişkin hükümleri, iş mah-
kemelerince verilen kararlar hakkında da uygulanır. Kanun 
yoluna başvuru süresi, ilamın taraflara tebliğinden itibaren iş-
lemeye başlar. Kanun yoluna başvurulan kararlar, bölge adliye 
mahkemesi ve Yargıtayca ivedilikle karara bağlanır”.
İş mahkemelerince verilen nihaî kararlara karşı temyiz yo-
luna başvurulabilir. Ancak diğer kanunlardaki hükümler 
saklı kalmak kaydıyla, aşağıda belirtilen dava ve işlerde 
verilen kararlar hakkında temyiz yoluna başvurulamaya-
caktır. Böylece Yargıtay’ın yükünün azaltılması amaçlan-
maktadır. Hatta Yorum davasında İş Mahkemesi Kararı 
hakkında istinaf yoluna başvurulmakta ve bölge adliye 
mahkemesi yetkili kılınmaktadır.
Aşağıda belirtilen dava ve işlerde verilen kararlar hakkın-
da temyiz yoluna başvurulamayacaktır;
•  4857 sayılı Kanunun 20 nci maddesi uyarınca açılan fe-

sih bildirimine itiraz davalarında verilen kararlar.
•  İşveren tarafından toplu iş sözleşmesi veya işyeri dü-

zenlemeleri uyarınca işçiye verilen disiplin cezalarının 
iptali için açılan davalarda verilen kararlar.

•  6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu-
nun 24. maddesinin birinci ve beşinci fıkraları, 34. mad-
desinin dördüncü fıkrası, 53. maddesinin birinci fıkrası, 
71. maddesinin birinci fıkrası kapsamında açılan dava-
larda verilen kararlar.

•  4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Söz-
leşme Kanununun 10. maddesinin sekizinci fıkrası, 14. 
maddesinin dördüncü fıkrası, 

kapsamında açılan davalarda verilen kararlar Temyiz edi-
lemeyeceklerdir. Bunların dışında Temyiz yolu açık tutul-
maktadır.

C. İŞ MAHKEMELERİ VE ADLİ ARABULUCULUK  
7036 sayılı yeni İş Mahkemeleri Kanunu ile iş davaların-
da  Adli Arabuluculuk müessesesi ihdas edilmiştir. Buna 
göre Kanunun 3. Maddesi gereğince “bireysel veya toplu 
iş sözleşmesine dayanan işçi veya işveren alacağı ve taz-
minatı ile işe iade talebiyle açılan davalarda, arabulucu-
ya başvurulmuş olması dava şartı” sayılmıştır. Şu halde iş 
sözleşmesinden veya toplu iş sözleşmesinden doğacak 
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GİRİŞ
Bitip tükenmeyen ihtiyaçları bulunan ve her canlı varlık 
gibi bencil bir mizaca sahip olan insan, ihtiraslarının et-
kisi altında emek sahibi ve sermaye sahibi olarak birlikte 
anlaşarak ürettikleri üretimden yararlanabildikçe yarar-
lanmak ister. Bu yüzden toplumda bu kişiler arasında 
üretimin bölüşüm sürecinde kıyasıya menfaat çatışması 
vardır. Bu menfaat çatışması, sosyal gruplar dediğimiz 
emek sahibi bağımlı çalışan İşçi ile sermaye sahibi bağım-
sız çalışan İşveren arasında “Sosyal Mücadele” dediğimiz 
İş Uyuşmazlıklarına sebep olmaktadır.
Esasında iş uyuşmazlığının, bu sosyal mücadelenin te-
melinde, topluma ayrılmış ekonomik üretim kaynaklarının 
belirli kişiler elinde toplanması veya toplumun yararına 
ayrılmış üretim kaynaklarından devamlı olarak belirli kişi-
lerin yararlanması yatmaktadır. 
Aynı toplumda yaşayan herkesin, o toplum da üretilen 
mal ve hizmetlerden adil ve dengeli bir şekilde yararlan-
ması kişilerin en doğal hakkıdır. Eğer herkes o toplumun 
üretim imkanlarından adil ve dengeli bir şekilde yararla-
namıyorsa, o toplumda bir rahatsızlık var denilebilir. Bu 
rahatsızlıkların ortadan kaldırılmasında ve azaltılmasında 
ihmal ve gecikmeler daha büyük olumsuz olayları mey-
dana getirir. Bu sebeple toplum huzurunu sağlayabil-
mek için mutlaka bir an evvel tedbir alınması gerekir . Bu 
tedbirler iş uyuşmazlıklarının türüne ve uyuşmazlıkların 
çözüm yerine göre değişmektedir.  Bu tedbirlerden bi-
risi de bireysel hak uyuşmazlıklarının çözüm yeri olan İş 
mahkemelerinin işleyişini çabuklaştırmaktır. Bu nedenle  
İş mahkemelerinde Arabuluculuk sistemini devreye koy-
mayı  düşünülmektedir.

A. İŞ UYUŞMAZLIĞI TÜRLERİ VE ÇÖZÜM YERLERİ
İş uyuşmazlıkları konu itibariyle Hak uyuşmazlıkları ve 
Menfaat uyuşmazlıkları şeklinde ortaya çıkmaktadır. 
Hak Uyuşmazlığı (Conflit juridique, Rights disputes), 
mevcut bir yasanın veya sözleşmenin uygulama veya yo-
rumu nedeniyle işçi ile işveren arasında çalışma koşulları 
ile ilgili ortaya çıkan uyuşmazlıklardır. Mevcut yasalarımı-
za göre hak ihlali söz konusu olduğunda hak uyuşmaz-
lığının çözüm yeri Hakeme başvurmak veya İş Mahke-
mesine başvurmaktır. 1963 tarihli ve 275 sayılı Toplu İş 
Sözleşmesi Grev ve Lokavt Kanunu, Hak uyuşmazlığının 
çözüm yollarından biri olarak da toplu iş sözleşmesi ile 
bağlı olan işçi sendikasına grev kararı verme yetkisini 
tanıyordu. Şöyle ki anılan yasanın 19/2. Maddesine göre 
“İşçiye veya işçi teşekkülüne mevzuat veya toplu iş söz-
leşmesi ile sağlanmış olan haklar, işveren tarafından bo-
zulursa işçi teşekkülünün işyerlerinde greve karar verme 
yetkisi vardır” denilmekte idi. Ancak bu yasa,  1983 tarihli 
2822 sayılı Toplu İş Sözleşmesi, Grev ve Lokavt Kanunun 
80. Maddesi gereğince tümüyle yürürlükten kaldırılmış 
olduğundan Hak grevi hükmü de bir sonraki yasalara ko-

nulmamış ve yürürlükten kalkmıştır  . Hak uyuşmazlığı sa-
dece ferdi iş uyuşmazlığı olarak kabul edilmiş ve çözüm 
yeri olarak Özel hakem veya İş mahkemesi esas alınmış-
tır. Burada amaç, toplumda birbirleri ile çatışan işçi ve 
işveren sosyal grupları arasına girmek, onları inandırıcı, 
ikna edici bir ortamda birleştirmek ve çalışma huzurunu 
sağlamak olmuştur .
Menfaat Uyuşmazlıkları ise, sosyal ve ekonomik men-
faatleri korumak ve geliştirmek amacıyla işçi ile işveren 
arasında çalışma şartlarını görüşmeleri esnasında ortaya 
çıkan uyuşmazlıklardır. Menfaat uyuşmazlıkları, genel-
likle toplu iş sözleşmesi görüşmeleri esnasında ortaya 
çıkar. Bu uyuşmazlıkların çözüm yeri yasalarımıza göre 
uzlaştırma kurullarıdır. Oluşturulmuş uzlaştırma kurulları 
tarafından nihai olarak çözümlenir. 
İş uyuşmazlıkları  taraflara göre  de  Bireysel iş uyuşmaz-
lıkları ve Toplu iş uyuşmazlıkları şeklinde ortaya çıkmak-
tadır.
Bireysel İş Uyuşmazlığı (Conflits individuels, Individual 
disputes), işçi-işveren arasında bireysel olarak yasalar-
dan, hizmet akdinden, toplu iş sözleşmesinden çalışma 
şartları konusunda çeşitli nedenlerle çıkan uyuşmazlıklar-
dır. Çözüm yeri olarak yine İş Mahkemesi esas alınmıştır .
Toplu İş Uyuşmazlığı, toplu iş sözleşmesi görüşmeleri es-
nasında veya toplu iş sözleşmesinin yapılmasından sonra 
yorum ve uygulamasında çıkan uyuşmazlıklardır.   
Toplu iş sözleşmesi yapıldıktan sonra sözleşmenin uygu-
lanmasında veya yorumunda bir anlaşmazlık varsa, Hak 
uyuşmazlığı vardır ve gerek işçi sendikası gerek işçinin 
kendisi, gerek işverenin kendisi ve gerekse işverenin sen-
dikası İş Mahkemesinde dava açmak suretiyle Toplu iş 
sözleşmesinden doğan bu anlaşmazlık giderilmeye çalı-
şılır. 
Toplu iş sözleşmesi imzalanmadan önce anlaşmazlık var 
ise Menfaat uyuşmazlığı vardır ve bu durumda anlaş-
mazlık uzlaştırma kurullarınca veya grev-lokavt yoluyla 
çözümlenmeye çalışılır. Böyle bir durumda mevcut yasa-
larımıza göre anlaşmazlık zorunlu olarak barışçıl yolla çö-
zümlenebilmesi için Resmi Arabulucuya götürülür . Buna 
Sendikal Resmi Arabuluculuk denilmektedir. Çalışma 
ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bünyesinde oluşturulmuş 
Resmi Arabuluculuk Dairesi tarafından yönetilmektedir. 
Sendikal Arabulucunun kesin karar verme yetkisi yoktur. 
Görevi, öneride bulunmak ve arayı bulmaktır. Sendikal 
Resmi Arabulucunun görev süresi kısa bir süre olarak 15 
gün şeklinde sınırlandırılmıştır.  15 gün içinde çözümleye-
mez ise o zaman grev veya lokavta başvurulmaktadır . 
Ancak grev ve lokavt esnasında tarafları baş başa bırak-
mak yine bir eksikliktir. Bu grev veya lokavt esnasında da 
iki tarafı bir araya getirmek için mutlaka Bakanlar Kuru-
lu’nun grev veya lokavtı erteleme kararı çıkarmasına ve 
olağan üstü arabulucu tayin etmesine gerek yoktur. Res-
mi Arabulucunun 15 günlük görev süresini uzatmak ve 
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bebiyle sona eren arabuluculuk faaliyeti üzerine açılacak 
davalarda tarafların yaptıkları yargılama giderleri kendi 
üzerlerinde bırakılacaktır.
Tarafların arabuluculuk faaliyeti sonunda anlaşmaları 
hâlinde, arabuluculuk ücreti, Arabuluculuk Asgari Üc-
ret Tarifesi  ekinin İkinci Kısmına göre konusu para olan 
uyuşmazlıklarda Arabulucuya ödenecek ücret, 2018 yılı 
için en az 30.000 Tl. karşılığında % 6 veya % 9 oranında 
olacaktır. Şayet aksi kararlaştırılmadı ise bu ücret taraflar-
ca eşit şekilde karşılanacaktır. Ancak bu durumda ücret, 
Tarifenin Birinci Kısmında saatlik ücret olarak belirlenen 
miktarın iki saatlik ücret tutarından da az olamayacak-
tır.  Buna göre saat olarak işçi-işveren uyuşmazlıklarında 
Arabulucu ücreti, 1 saat (ilk üç saate kadar) 140 Tl. takip 
eden her saat için 100 Tl.dır. 
İşe iade talebiyle yapılan görüşmelerde tarafların anlaş-
maları durumunda, arabulucuya ödenecek ücretin belir-
lenmesinde işçiye işe başlatılmaması hâlinde ödenecek 
tazminat miktarı ile çalıştırılmadığı süre için ödenecek 
ücret ve diğer haklarının toplamı, Tarifenin İkinci Kısmı 
uyarınca üzerinde anlaşılan miktar olarak kabul edilecek-
tir. 
Arabuluculuk faaliyeti sonunda taraflara ulaşılamaması, 
taraflar katılmadığı için görüşme yapılamaması veya iki 
saatten az süren görüşmeler sonunda tarafların anlaşa-
mamaları hâllerinde, Arabulucuya ödenecek ücret, iki sa-
atlik ücret tutarı kadar olup Tarifenin Birinci Kısmına göre 
Adalet Bakanlığı bütçesinden ödenecektir. 
İki saatten fazla süren görüşmeler sonunda tarafların an-
laşamamaları hâlinde ise iki saati aşan kısma ilişkin ücret 
aksi kararlaştırılmadıkça taraflarca eşit şekilde Tarifenin 
Birinci Kısmına göre karşılanacaktır. Adalet Bakanlığı büt-
çesinden ödenen ve taraflarca karşılanan bu arabulucu-
luk ücreti, yargılama giderlerinden sayılır.
Asıl işveren-alt işveren ilişkisinin varlığı hâlinde işe iade 
talebiyle arabulucuya başvurulduğunda, anlaşmanın ger-
çekleşebilmesi için işverenlerin arabuluculuk görüşme-
lerine birlikte katılmaları ve iradelerinin birbirine uygun 
olması aranacaktır.
Ayrıca arabuluculuk bürosu tarafından yapılması gereken 
zaruri giderler; arabuluculuk faaliyeti sonunda anlaşmaya 
varılması hâlinde anlaşma uyarınca taraflarca ödenmek, 
anlaşmaya varılamaması hâlinde ise ileride haksız çıka-
cak taraftan tahsil olunmak üzere Adalet Bakanlığı büt-
çesinden karşılanacaktır.
İş Mahkemelerinin yükünü azaltmak gerekçesi ile kanu-
nun 4. Maddesine göre, “2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal 
Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile diğer sosyal 
güvenlik mevzuatından kaynaklanan uyuşmazlıklarda, hizmet 
akdine tabi çalışmaları nedeniyle zorunlu sigortalılık süreleri-
nin tespiti talepleri hariç olmak üzere, dava açılmadan önce 
Sosyal Güvenlik Kurumuna başvurulması zorunlu” tutulmuş-
tur. Yapılan başvuruya altmış gün içinde Kurumca ce-
vap verilmezse talep reddedilmiş sayılacak, o durumda 
kurum hakkında dava açılabilecektir. Kuruma karşı dava 
açılabilmesi için taleplerin reddedilmesi veya reddedil-
miş sayılması şarttır. Kuruma başvuruda geçirilecek süre 
zamanaşımı ve hak düşürücü sürelerin hesaplanmasında 
dikkate alınmayacaktır.
Hizmet akdine tabi çalışmaları nedeniyle zorunlu sigor-
talılık sürelerinin tespiti talebi ile işveren aleyhine açılan 
davalarda ise, dava Kuruma mahkeme tarafından resen 

ihbar edilecek, ihbar üzerine Kurum davaya davalı yanın-
da ferî müdahil olarak katılacaktır. Yanında katıldığı taraf 
başvurmasa dahi Kurum, işveren hakkında kanun yoluna 
başvurabilir. Kurum, yargılama sonucu verilecek kararı 
kesinleştikten sonra uygulamakla yükümlüdür.

SONUÇ
İş Hukuku alanında yeni bir uygulama olarak ortaya gelen 
Adli Arabuluculuk sistemi şüphesiz İş Mahkemelerinin ve 
Yargıtay’ın iş yükünü oldukça azaltacaktır. Sistem aksa-
madan iyi bir şekilde işlerse tarafların İş Mahkemesi ve 
Yargıtay’da zaman kaybetmelerinin önüne geçilmiş ola-
caktır. Bir an evvel sonuca varılmış olacaktır. Ancak, gerek 
işçi tarafına ve gerekse işveren tarafına İş Mahkemesinde 
açılacak bir dava masrafına ek bir ücret ödeme külfeti 
daha ortaya çıkmaktadır.  Örneğin bir dava dosyası için İş 
mahkemesine başvuru masrafının 2018 yılı için en az 450 TL. 
kadar olduğu hesaplanmaktadır .  Buna ek olarak bir de 
Arabulucu ücreti eklenecektir. Davacı bu ödemeleri göze 
alabiliyorsa dava açar, yoksa dava açmaktan imtina eder. 
Bu durumda davacının dava açma hakkının önü dolaylı 
olarak kesilmiş olmaktadır. Buna çözüm bulmak gerekir. 
Adalet Bakanlığının Arabulucuya ödemesi gereken  payı 
artırmak, Arabulucu ücret tarifesi düzeyini düşük tutmak, 
İş mahkemesi dava masraflarını azaltmak gibi çözüm yol-
ları bulunabilir. Aksi halde davacı yüksek maliyetlerden 
dolayı dava açmaktan kaçınacaktır. Gerçi bu da İş mah-
kemelerinin yükünü azaltacaktır denilebilirse de kişilerin 
dava açma hakkının dolaylı olarak önü kesilmiş olacaktır.
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alacakları ve tazminatları ile işe iade talebiyle işçi veya 
işverenin açacakları davalarda önce Adli Arabulucuya 
başvurma zorunluluğu vardır.
Adli Arabuluculuk, Hukukumuza yeni girmiştir. Gerçi 
daha önce  ülkemizde 1963 tarihli ve 275 sayılı Toplu İş 
Sözleşmesi Grev ve Lokavt Kanununun 15. Maddesi gere-
ğince toplu iş sözleşmeleri müzakereleri esnasında çıkan 
menfaat uyuşmazlıklarını çözümlemek amacıyla İş Mah-
kemesinin tayin ettiği 3. Tarafsız arabuluculuk müessese-
si uygulanmış idi. Ancak pek başarılı olamamıştı . Daha 
sonra 1983 tarihli ve 2822 sayılı Toplu İş Sözleşmesi Grev 
Ve Lokavt Kanununun 23. Maddesi ile Sendikal Arabulu-
culuk kurulmuş ve bugün halen 6356 sayılı Sendikalar ve 
Toplu İş Sözleşmesi kanununun 50. Maddesi ile Çalışma 
ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı içinde kurulmuş olan Res-
mi Arabuluculuk Daire Başkanlığı tarafından uygulamaya 
devam edilmektedir. 
Yine 22.06.2012 tarih ve 6325 sayılı Hukuk Uyuşmazlık-
larında Arabuluculuk Kanunu’nun 1/2. Maddesinde belir-
tildiği gibi “Bu kanun, yabancılık unsuru taşıyanlar da dâhil 
olmak üzere, ancak tarafların üzerinde serbestçe tasarruf ede-
bilecekleri iş veya işlemlerden doğan özel hukuk uyuşmazlık-
larının çözümlenmesinde uygulanır. Şu kadar ki, aile içi şiddet 
iddiasını içeren uyuşmazlıklar arabuluculuğa elverişli değil-
dir.” şeklinde özel hukuk uyuşmazlıklarında uygulanmak 
üzere Adli Arabuluculuk müessesesi getirilmiştir.
Diğer taraftan  2006 tarih ve 5560 sayılı kanun ile 2004 
tarih ve 5271 sayılı Ceza Muhakemeleri Kanunu’nun 253. 
Maddesinde yapılan değişiklikle Ceza mahkemelerinde  
“Ceza Muhakemesi Kanununa Göre Uzlaştırmanın Uygu-
lanmasına İlişkin Yönetmelik”  ile Uzlaşmacı sıfatı ile Cezai 
Arabuluculuk sistemi de uygulanmaya başlanmıştır. 
Ancak 7036 sayılı İş Mahkemesi Kanunu ile getirilen Adli 
Arabuluculuk müessesi iş hukukumuz bakımından ye-
nidir. İş mahkemelerinin yeterli sayıda bulunmaması, İş 
mahkemelerinin kurulduğu yerlerde iş yoğunluğunun ve 
dava sayısının fazlalığı,  yine Yargıtay’da açılan iş dava-
larının fazlalığı nedenleriyle  1950 tarihli ve 5551 sayılı İş 
Mahkemeleri Kanunu’nun yerine 7036 sayılı yeni İş Mah-
kemesi kanunu getirilmiş ve 1.1.2018 tarihinden itibaren 
de Adli Arabuluculuk müessesesi yürürlüğe girmiştir.
Arabulucunun (Médiateur, Intermediary) görevi “sadece 
tarafları bir araya getirmek değil taraflarca kabul edilebile-
cek en iyi çözüm yolunu bularak onlara bunu kabul etmele-
ri hususunda tavsiyede bulunmaktır”. Zaten 2012 tarihli ve 
6325 sayılı Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Ka-
nunu’nun 2/b. Maddesinde de Adli Arabuluculuk, buna 
benzer şekilde tanımlanmaktadır. Şöyle ki “Arabuluculuk: 
Sistematik teknikler uygulayarak, görüşmek ve müzakerelerde 
bulunmak amacıyla tarafları bir araya getiren, onların birbirle-
rini anlamalarını ve bu suretle çözümlerini kendilerinin üret-
mesini sağlamak için aralarında iletişim sürecinin kurulmasını 
gerçekleştiren, tarafların çözüm üretemediklerinin ortaya çık-
ması hâlinde çözüm önerisi de getirebilen, uzmanlık eğitimi 
almış olan tarafsız ve bağımsız bir üçüncü kişinin katılımıyla 
ve ihtiyarî olarak yürütülen uyuşmazlık çözüm yöntemini  ifade 
eder” şeklindedir.

D. ADLİ ARABULUCUYA BAŞVURU  ŞARTLARI
6325 sayılı Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanu-
nu’nun  3. Maddesine göre her ne kadar “Taraflar, arabulu-
cuya başvurmak, süreci devam ettirmek, sonuçlandırmak veya 

bu süreçten vazgeçmek konusunda serbesttirler” ve Hukuk 
Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu Yönetmeliği’nin  
5. Maddesinde de “Taraflar, arabulucuya başvurmak, süreci 
devam ettirmek, sonuçlandırmak veya bu süreçten vazgeç-
mek konusunda tamamen serbest olup, öncelikle uyuşmazlığı 
arabuluculuk yoluyla sonuçlandırma konusunda anlaşırlar. Ta-
raflar, hiçbir şekilde zorla bu sürecin içine dahil edilemeyecek-
leri gibi her aşamada uyuşmazlığı arabuluculuk yoluyla çöz-
mekten de vazgeçebilirler” denilmekte ise de 7036 sayılı 
İş Mahkemeleri Kanunu’nun 3. Maddesine göre “Kanuna, 
bireysel veya toplu iş sözleşmesine dayanan işçi veya iş-
veren alacağı ve tazminatı ile işe iade talebiyle açılan da-
valarda, arabulucuya başvurulmuş olması dava şartıdır” 
denilmektedir. Buna göre İş Mahkemesi Kanunu, işçi veya 
işveren alacağı ve tazminatı ile işe iade talebiyle açılacak 
davalarda, arabulucuya başvurma zorunluluğu getirmiş-
tir.
Şöyle ki Kanunun 3. Maddesine göre davacı, Arabulu-
culuk faaliyeti sonunda anlaşmaya varılamadığına ilişkin 
son tutanağın aslını dava dilekçesine eklemek sureti ile İş 
Mahkemesinde dava açabilecektir. Bu zorunluluğa uyul-
maması hâlinde mahkemece davacıya, son tutanağın bir 
haftalık kesin süre içinde mahkemeye sunulması gerek-
tiği, aksi takdirde davanın usulden reddedileceği ihtarını 
içeren davetiye gönderecektir. İhtarın gereği yerine geti-
rilmez ise dava dilekçesi karşı tarafa tebliğe çıkarılmaksı-
zın davanın usulden reddine karar verilecektir. Arabulu-
cuya başvurulmadan dava açıldığının anlaşılması hâlinde 
herhangi bir işlem yapılmaksızın davanın, dava şartı yok-
luğu sebebiyle usulden reddine karar verilecektir. Ancak, 
İş kazası veya meslek hastalığından kaynaklanan maddi 
ve manevi tazminat ile bunlarla ilgili tespit, itiraz ve rücu 
davaları hakkında arabulucuya başvurma zorunluluğu 
aranmamaktadır.
Adalet Bakanlığı kapsamı içinde kurulmuş olan Arabu-
luculuk Daire Başkanlığı tarafından  “Hukuk Uyuşmaz-
lıklarında Arabuluculuk Kanunu Yönetmeliği” gereğince 
açılmış kurslarda ve sınavda başarılı olmuş Hukuk Fakül-
tesi mezunu kimselerden oluşan sicile kayıtlı Arabulucu 
listesi, adli yargı ilk derece mahkemesi adalet komisyo-
nuna bildirilecek ve Adalet komisyonu başkanlığı da bu 
listeyi kendi yargı çevrelerinde kurulmuş arabuluculuk 
bürolarına, Arabuluculuk bürosu kurulmayan yerlerde ise 
görevlendirilecek sulh hukuk mahkemesi yazı işleri mü-
dürlüğüne iletecektir.
Arabulucuya başvuru karşı tarafın, yerleşim yerindeki 
veya işin yapıldığı yerdeki arabuluculuk bürosuna   ya-
pılacaktır.
Şöyle ki; “Arabulucu, komisyon başkanlıklarına bildirilen liste-
den büro tarafından belirlenir. Ancak tarafların listede yer alan 
herhangi bir arabulucu üzerinde anlaşmaları hâlinde bu ara-
bulucu görevlendirilir,” “Arabulucu, yapılan başvuruyu görev-
lendirildiği tarihten itibaren üç hafta içinde sonuçlandırır. Bu 
süre zorunlu hâllerde arabulucu tarafından en fazla bir hafta 
uzatılabilir (7036/3).” 
Taraflardan birinin geçerli bir mazeret göstermeksizin ilk 
toplantıya katılmaması nedeniyle arabuluculuk faaliyeti 
sona ermişse, toplantıya katılmayan taraf, son tutanakta 
belirtilir ve bu taraf davada kısmen veya tamamen haklı 
çıksa bile yargılama giderinin tamamından sorumlu tutu-
lacaktır. Ayrıca bu taraf lehine vekalet ücretine de hük-
medilmez. Her iki tarafın da ilk toplantıya katılmaması se-
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Milli Gazete 20.01.2018 tarihli haberi

Karabük Haber Gazetesi 23.01.2018 tarihli haberi

Evrensel Gazetesi  20.01.2018 tarihli haberi

Kayseri Gündem Gazetesi 22.01.2018 tarihli haberi

Yeni Şafak Gazetesi 05.01.2018 tarihli haberi
Evrensel Gazetesi  16.03.2018 tarihli haberi

Yeniçağ Gazetesi 22.01.2018 tarihli haberi

60

ULUSAL VE YEREL BASINDA ÇELİK-İŞ



 Kayseri Gündem Gazetesi 
20.03.2018 tarihli haberi

Antakya Zafer Gazetesi 23.01.2018 tarihli haberi

 Dokuz Sütun Gazetesi 
10.03.2018 tarihli haberi

6362

 Karabük Haber Gazetesi 02.02.2018 tarihli haberi

Kayseri Gündem Gazetesi 01.02.2018 tarihli haberi   Hatay Yorum Gazetesi 02.02.2018 tarihli 
haberi

  Karabük Meydan Gazetesi 02.02.2018 tarihli 
haberi

ULUSAL VE YEREL BASINDA ÇELİK-İŞ
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Sendikamızın Genel Eğitim Sekreteri Ferhan Öner, Esenboğa Havalimanı’nı ziyaret ederek THY Teknik 
A.Ş.’de çalışan üyelerimizle buluştu. 
Genel Eğitim Sekreterimiz Öner’e, İstanbul Havacılık Şube Başkanımız Yavuz Güver ve şube yöneti-
mimiz eşlik etti.

Esenboğa Havalimanı’nın içerinde bulunan toplantı salonunda üyelerimizle bir araya gelen Genel 
Eğitim Sekreterimiz Öner, üyelerimizin talep ve beklentilerini dinledi.

İstanbul Havacılık Şube Başkanımız Yavuz Güver ve şube yönetimimiz THY Teknik A.Ş. Genel Müdürü 
Ahmet Karaman ve THY Teknik A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Halim Şahin’i makamında ziyaret etti.

Şube Başkanımız Güver, Ahmet Karaman ve Halim Şahin ile metal sektörünü değerlendirerek sen-
dikamızın yapmış olduğu çalışmalar hakkında bilgi verdi. Karaman ve Şahin, Şube Yönetimimize 
gerçekleştirdikleri ziyaretten ötürü teşekkürlerini dile getirdi.

GENEL EĞİTİM SEKRETERİMİZ ÖNER’DEN 
THY TEKNİK’TEKİ ÜYELERİMİZE ZİYARET

İSTANBUL HAVACILIK ŞUBEMİZDEN 
THY TEKNİK A.Ş. YÖNETİMİNE ZİYARET

ŞUBE VE BÖLGE TEMSİLCİLİKLERİMİZDEN HABERLER

İstanbul Havacılık Şube Başkanımız Yavuz Güver, örgütlü olduğumuz THY Teknik A.Ş.’de çalışan üyele-
rimizi ziyaret etti.

Sabiha Gökçen Havalimanı ve Atatürk Havalimanında çalışan üyelerimizle bir araya gelen Şube Baş-

kanımız Güver, İst1 ve İst2 lokasyonlarındaki bölümleri gezerek sendikamızın yapmış olduğu çalışma-

larla ilgili üyelerimize bilgi verdi.

İstanbul Havacılık Şube Sekreterimiz M. Serhat Ünal ve Şube Yönetimimiz örgütlü olduğumuz THY 
Teknik A.Ş. işyerini ziyaret etti. 

Temsilcilerimizin de eşlik ettiği ziyarette, şube yönetimimiz 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü do-

layısıyla kadın üyelerimizin Kadınlar Günü’nü kutlayarak üyelerimize karanfil dağıttı.

İSTANBUL 
HAVACILIK 

ŞUBEMİZDEN 
ÜYELERİMİZE 

ZİYARET

İSTANBUL HAVACILIK ŞUBEMİZ 
KADINLAR GÜNÜ’NÜ KUTLADI
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Sendikamızın Genel Teşkilatlandırma Sekreteri Recep Akyel ve Karabük Şube Yönetimimiz, Afrin’de te-
rör örgütleri tarafından düzenlenen saldırıda şehit edilen Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Ömer Bilal 
Akpınar’ı kabri başında andı. 

Genel Teşkilatlandırma Sekreterimiz Akyel, Türk Silahlı Kuvvetleri’nce (TSK) Suriye’nin Afrin böl-
gesinde yürütülen Zeytin Dalı Harekatı’nda teröristlerin saldırısında şehit edilen Piyade Astsubay 
Kıdemli Çavuş Ömer Bilal Akpınar’ın kabrini ziyaret ederek şehit Akpınar için dua etti. 

Akyel ve Karabük Şube Yönetimimiz, daha sonra Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Şehit Akpınar’ın 
ailesine ziyarette bulunarak taziyelerini iletti.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jü-
lide Sarıeroğlu, sendikamızın örgütlü 
olduğu KARDEMİR A.Ş. işyerini ziya-
ret etti.
KARDEMİR A.Ş. Yönetim Kurulu Baş-
kanı Ömer Faruk Öz, Yönetim Kurulu 
Üyesi Kamil Güleç ve Genel Müdür 
Ercüment Ünal tarafından karşılanan 
Bakan Sarıeroğlu’na Ak Parti Karabük 
Milletvekili Mehmet Ali Şahin, Ak Parti 
Karabük Milletvekili Burhanettin Uy-
sal, Karabük Valisi Kemal Çeber, Ka-
rabük Şube Başkanımız Ulvi Üngören, 

Şube Sekreterimiz Mustafa Karayel, Şube Mali Sekreterimiz Ali Bilen, Şube Teşkilatlandırma Sekrete-
rimiz Kenan Yılmaz ve Eğitim Sekreterimiz Emrullah Aydın eşlik etti.

KARDEMİR A.Ş.’yi gezerek üyelerimizle sohbet eden Bakan Sarıeroğlu, işçilerle öğle yemeği yedik-
ten sonra fabrikadan ayrıldı.

AFRİN ŞEHİDİ ÖMER BİLAL AKPINAR’IN KABRİNE 
ZİYARET

ÇSGB BAKNI SARIEROĞLU, ÖRGÜTLÜ OLDUĞUMUZ  
KARDEMİR A.Ş.’Yİ ZİYARET ETTİ

Sendikamızın örgütlü olduğu KARDEMİR A.Ş.iş-
yerinde çalışan üyelerimiz tarafından“Emeğin As-
lanlarından, Afrin Kahramanlarına” sloganıyla 
kampanya başlatıldı. 
Kampanya kapsamında 8 bin paket Safranbolu 
lokumu, Karabük Demir Çelik İlköğretim okulu 
öğrencileri tarafından çizilen resimler ile öğren-
cilerin duygularını kaleme döktüğü mektuplar 
KARDEMİR A.Ş.’de düzenlenen törenle Afrin’de-
ki görevli askerlere gönderildi.

Sendikamızın Temsilcilik binası önünde düzenle-
nen törene Vali Kemal Çeber, Garnizon Komutanı 
Albay Tekin Nemlioğlu, Karabük Belediye Başkanı 
Rafet Vergili, Safranbolu Kaymakamı ve Beledi-
ye Başkan Vekili Fatih Ürkmezer, İl Genel Meclis 
Başkanı Ahmet Sözen, sivil toplum kuruluşlarının 
temsilcileri, Kardemir Yönetim Kurulu Üyesi Kamil 
Güleç, Kardemir Genel Müdürü Ercüment Ünal, 
Karabük Şube Başkanımız Ulvi Üngören ve şube 
yönetimi ile Kardemir işçileri katıldı.

Törende konuşan Vali Çeber, bu tür davranışların 
sembolik olduğunu ancak büyük mücadeleler-
de bunların çok önemi olduğunu söyledi. Çeber, 
“Karabük halkının şehidine, milletine, devleti-
ne, askerine nasıl sahip çıktığını bundan önceki 
benzer her olayda göstermiş. Bunu en son Af-
rin şehidimiz Ömer Bilal Akpınar’ı uğurlarken ve 
uğurladıktan sonraki davranışlarımızla da hep 
beraber gösterdik. Ben Karabüklü hemşerilerim-
den devletim adına razıyım, eğer hakkım varsa 
şehitlerimiz adına, gazilerimiz adına orada mü-
cadele eden kahramanlarımız adına razıyım, Al-
lah’ta sizlerden, işçi kardeşlerimden, gerçek sen-
dikacılığı vatansever, devlet sever sendikacılığın 

ne olduğunu bugün bir kez daha gösteren Çe-
lik-İş Sendikamızdan razı olsun. Allah yaptığınız 
hayrı kabul etsin, Allah gönderdiğimiz lokumdan 
tadan her bir kardeşimin nefesini, gücünü, kuv-
vetini, çevikliğini, kahramanlığını arttırsın. Bizim 
Karabük’te yapacağımız ve yapmamız gereken 
her türlü davranış için her zaman hazır olduğu-
nuzu da biliyorum, sizlerle gurur duyuyorum” 
diye konuştu.

Şube Başkanımız Ulvi Üngören ise, bu operas-
yon sırasında askerlerin hiçbir şeye ihtiyacı ol-
madığını her ihtiyacın devlet tarafından karşılan-
dığını bildiklerini kaydetti. Üngören, amaçlarının 
isimsiz kahramanlara yalnız olmadıklarını hisset-
tirerek moral sağlamak istediklerini söyledi.

Belediye Başkanı Rafet Vergili ise, “Dünya ve 
toprağımıza göz diken bilmeli ki; bir şehit düşü-
yorsa bu topraklardan bin kişi yola düşer” dedi.

Protokol konuşmaları, dua ve kurban kesiminin 
ardından lokum yüklü araç KARDOFF Kulübü 
üyelerinin araçlarıyla oluşturduğu eskort ile Afrin 
Kahramanlarımıza ulaştırılmak üzere yola çıktı. 

EMEĞİN ASLANLARINDAN AFRİN KAHRAMANLARINA 
SAFRANBOLU LOKUMU
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Ak Parti Karabük İl Teşkilatı, İl Ge-
nel Meclis Başkanı Ahmet Sözen, Sivil 
Toplum Kuruluşlarının oluşturduğu 
Dernekler Platformu ve Karabük Ülkü 
Ocakları, Karabük Şubemizi ziyaret 
ederek 8. Olağan Genel Kurulu sonra-
sında seçilen yönetimimize yeni görev-
lerinde başarılar diledi.

KARABÜK ŞUBEMİZE HAYIRLI OLSUN 
ZİYARETLERİ DEVAM EDİYOR

Makedonya Cumhuriyeti Dış Yatırımlardan Sorumlu Devlet Bakanı Prof. Dr. Adnan Kahil, örgütlü ol-
duğumuz Kardemir A.Ş.’yi ziyaret etti.
Kardemir A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Kamil Güleç, Genel Müdür Ercüment Ünal ve diğer şirket yetki-
lileri tarafından karşılanan Devlet Bakanı Kahil ve beraberindeki heyet daha sonra toplantı salonuna 
geçerek Kardemir ile Makedonya arasında olası ticari işbirlikleri hakkında karşılıklı görüş alışverişinde 
bulundu.

 Toplantıda Karabük Şube Başkanımız Ulvi Üngören ve şube yöneticilerimiz de hazır bulundu.

Sendikamızın Genel Başkanı Yunus Değirmenci, Genel Mali Sekreteri Bayram Altun ve Genel Teşki-
latlandırma Sekreteri Recep Akyel, Kardemir A.Ş.’de çalışan üyemiz Bayram Parlakçı’yı tedavi gördüğü 
hastanede ziyaret etti.
Genel Yönetim Kurulumuza, Karabük Şube Mali Sekreterimiz Ali Bilen ve sendika temsilcilerimiz eşlik 
etti.  Genel Başkanımız Değirmenci ve Genel Yönetim Kurulumuz, iş kazası sonucu yaralanan üyemiz 
Parlakçı’ya geçmiş olsun dileklerini iletti.

MAKEDONYA 
DEVLET 
BAKANI’NDAN 
KARDEMİR’E ZİYARET

KARDEMİR A.Ş.’DE ÇALIŞAN ÜYEMİZE 
GEÇMİŞ OLSUN ZİYARETİ
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KARABÜK ŞUBEMİZDEN, SİYASİ PARTİLERE 
HAYIRLI OLSUN ZİYARETİ 

Sendikamızın Karabük Şube Başkanı Ulvi Üngören, Şube Sekreteri Mustafa Karayel, Şube Mali Sekreteri 
Ali Bilen, Şube Teşkilatlandırma Sekreteri Kenan Yılmaz ve Şube Eğitim Sekreteri Emrullah Aydın, geçti-
ğimiz Aralık ayında il kongrelerini yapan siyasi partilere hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. 
Şube Başkanımız Üngören ve şube yönetimimiz, AK Parti Karabük İl Başkanı İsmail Altunöz, CHP 

Karabük İl Başkanı Abdullah Çakır ve MHP Karabük İl Başkanı Adem Kar’a yeni görevinde başarılar 

diledi.

KARABÜK ŞUBEMİZDEN ZİYARETLER

SAFRANBOLU 
MİLLİ EĞİTİM 
MÜDÜRÜ’NE 
ZİYARET

Karabük Şube Başkanımız Ulvi Üngören ve 
Şube Yönetimimiz, Karabük Esnaf ve Sa-
natkarlar Odası Başkanı Nurettin Tümen’e, 
Belediye-İş Sendikası Karabük Şube Başkanı 
Hüseyin Doğan’a ve Şoförler Cemiyeti Baş-
kanı Ahmet Karabacak’a yapmış oldukları 
genel kurullar sonrasında hayırlı olsun ziya-
retinde bulundu. 
Şube Başkanımız Üngören ve beraberin-
deki şube yönetimimiz, Tümen, Doğan ve 
Karabacak’a yeni görevlerinde başarılar di-
ledi.

Karabük Şube Sekreterimiz Mustafa Karayel, Şube Mali Sekreterimiz Ali Bilen ve Şube Eğitim Sekreteri-
miz Emrullah Aydın, Safranbolu Milli Eğitim Müdürlüğü görevine atanan Hasan Gümüş’ü makamında 
ziyaret etti.
Şube Yönetimimiz, Hasan Gümüş’e yeni görevinde başarılar dilerken, Gümüş gerçekleştirilen ziyaret-
ten dolayı teşekkürlerini dile getirdi.
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ÖRGÜTLÜ OLDUĞUMUZ KUMTEL A.Ş.’DE TİS İMZALANDI

İSKENDERUN ŞUBEMİZDEN HAYIRLI OLSUN ZİYARETİ

GAZETECİLER CEMİYETİNE ZİYARET
Karabük Şube Yönetimimiz, 10 Ocak Çalışan 
Gazeteciler Günü dolayısıyla Karabük Gazete-
ciler Cemiyetine ziyarette bulundu.
Şube Yönetimimiz, Gazeteciler Cemiyeti Baş-
kanı Metin Kaya’nın ve Yönetim Kurulu’nun 
Gazeteciler Günü’nü kutladı. Basının önemine 
dikkat çeken Şube Sekreterimiz Karayel, Çe-
lik-İş olarak gece gündüz demeden zor şart-
larda çalışıp topluma bilgi akışı sağlayan ba-
sın mensuplarına gereken desteği her zaman 
vermeye hazır olduklarını belirtti.  

Sendikamızın Kayseri Şubesine bağlı örgütlü 
olduğumuz işyerleriyle sendikamız arasında 
yürütülen Toplu İş Sözleşmesi görüşmeleri an-
laşmayla sonuçlandı. 
Bu kapsamda; KUMTEL A.Ş ve KUMEKS 
DIŞ. TİC.TURZ. A.Ş.işyerlerinde 09.02.2018 
tarihinde, DÖKÜM İŞ ISI EMAYE SAN. VE 
TİC. A.Ş. işyerinde 10.01.2018 tarihinde Toplu 
İş Sözleşmeleri imzalandı. 

Kumtel A.Ş.’de fabrika yönetimiyle bir araya 
gelen Kayseri Şube Başkanımız Celalettin Korkmazyürek, daha sonra fabrika yemekhanesinde 
üyelerimizle buluşarak Toplu İş Sözleşmesi hakkında bilgi verdi. Korkmazyürek, imzalanan tüm 
sözleşmelerin sendikamıza ve üyelerimize hayırlı olmasını diledi. 

İskenderun Şube Başkanımız Mehmet Gün-
gör, Hak-İş Konfederasyonu’na bağlı kardeş 
sendikalarımızın yöneticileri ile Ak Parti Ha-
tay İl Başkanı İbrahim Güler’e hayırlı olsun 
ziyaretinde bulundu.
İl Başkanı Güler, Şube Başkanımız Güngör 
ve diğer sendikalarımızın yönetimlerine 
yapmış oldukları ziyaretten dolayı teşekkür-
lerini dile getirdi.

KARABÜK ŞUBEMİZ ÜYELERİMİZLE BİR ARAYA GELDİ

Sendikamızın Genel Teşkilatlandır-
ma Sekreteri Recep Akyel ve Karabük 
Şube Yönetimimiz, örgütlü olduğumuz 
KARDEMİR A.Ş. işyeri Nakliyat ve 
Lojistik Müdürlüğü’ne sendika temsil-
cisi olarak gelen Davut Tutucu’ya ha-
yırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Genel Teşkilatlandırma Sekreterimiz Akyel ve Karabük Şube Yönetimimize sendika temsilcilerimiz ile 
üyelerimiz eşlik etti.

Şube Yönetimimiz, ayrıca KARDEMİR ve KARÇEL A.Ş. işyerlerini ziyaret ederek üyelerimizle de bir 
araya geldi. Fabrikalardaki bölümlere tek tek uğrayan şube yönetimimiz, üyelerimizle sohbet etti. 
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İstanbul 1 No’lu Şube Başkanımız Ahmet Çolak ve Şube Yö-
netimimiz, örgütlenme çalışmalarını sürdürdüğümüz Gam-
paş Ambalaj ve ÜMİT Bisiklet San. işyerlerinde çalışan üye-
lerimize yönelik bilgilendirme toplantısı düzenledi.
Şube Başkanımız Çolak, üyelerimizin talep ve beklentile-
rini dinleyerek kendilerine sendikal süreçle ilgili bilgi verdi.

Sendikamızın İstanbul 1 No’lu Şube Başkanlığı’na bağlı; RASS Biyomedikal işyerinde Toplu İş Sözleşmesi 
süreci tamamlanarak Yüksek Hakeme Müracaat edilmiş olup, Yüksek Hakem Kurulu tarafından karara 
bağlanan Toplu İş Sözleşmesi imzalanmıştır. 
İstanbul 1 Nolu Şube Başkanımız Ahmet Çolak, yapılan sözleşmenin ardından RASS Biyomedikal 
işyerinde çalışan üyelerimizi ziyaret ederek Toplu İş Sözleşmesi hakkında bilgi verdi.  

İSTANBUL 1 NO’LU ŞUBEMİZDEN BİLGİLENDİRME TOPLANTISI

İSTANBUL 1 NO’LU ŞUBEMİZE BAĞLI TAŞERON 
İŞYERLERİNDE TİS SÜRECİ

İstanbul 1 No’lu Şube Başkanımız Ahmet Çolak, İstan-
bul Arnavutköy Kaymakamı Kasım Fikret Dayıoğlu’nu 
makamında ziyaret etti.
Şube Başkanımız Ahmet Çolak, Kaymakam Dayıoğ-
lu’na sendikamız Çelik-İş’in ambleminin bulunduğu 
ahşap duvar saati hediye etti. Dayıoğlu, Çolak’a ziya-
retinden dolayı teşekkür ederek çalışmalarında başa-
rılar diledi.

İstanbul 1 No’lu Şube Başkanımız Ahmet Ço-
lak ve şube yönetimimiz örgütlü olduğumuz 
EKOMAK KOMPRESÖR VE MAK. SAN. 
TİC. A.Ş.’yi ziyaret etti.
Fabrika yönetimi ile görüşen Şube Yöne-
timimiz toplu iş sözleşmesiyle ilgili değer-
lendirmelerde bulundu. Daha sonra üyele-
rimizle fabrika sahasında bir araya gelen 
Şube Başkanımız Çolak, üyelerimize sendi-
kal çalışmalar hakkında bilgi verdi. 

İSTANBUL 1 NO’LU ŞUBE BAŞKANIMIZ ÇOLAK’TAN 
ARNAVUTKÖY KAYMAKAMI’NA ZİYARET

İSTANBUL 1 NO’LU ŞUBEMİZDEN EKOMAK’A ZİYARET
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İstanbul 2 No’lu Şube Başkanımız 
Hasan Şam, CHP Kartal İlçe Başkanı 
Muammer Çelebi’yi makamında zi-
yaret etti.
Şube Başkanımız Hasan Şam, İlçe 

Başkanı Çelebi’ye sendikamızın lo-

gosunun bulunduğu ahşap duvar 

saati hediye etti. Başkan Çelebi, 

Şube Başkanımız Şam’a ziyaretten 

dolayı duyduğu memnuniyeti dile 

getirdi.

İstanbul 2 No’lu Şube Başkanımız Hasan Şam ve 
Şube Sekreterimiz Şakir Süyüm, örgütlü olduğumuz 
GAMAK MAKİNA SAN. A.Ş. ve KANCA EL ALET-
LERİ DÖVME ÇELİK VE MAKİNA SAN.A.Ş. iş-
yerlerini ziyaret etti.
Şube Başkanımız Şam ve Şube Sekreterimiz Sü-
yüm farklı zamanlarda gerçekleştirdiği ziyaretler-
de, fabrika sahalarını gezerek üyelerimizle sohbet 
etti.

İSTANBUL 2 NO’LU ŞUBEMİZDEN CHP KARTAL İLÇE 
TEŞKİLATINA ZİYARET

İSTANBUL 2 NO’LU ŞUBE BAŞKANIMIZDAN 
GAMAK VE KANCA’YA ZİYARET

Sendikamızın İstanbul 1 No’lu Şubesine 
bağlı örgütlü olduğumuz TERMO TEK-
NİK TİC.VE SAN.A.Ş. işyeri ile sendika-
mız arasında yürütülen Toplu İş Sözleşmesi 
30.01.2018 tarihinde anlaşmayla sonuçlan-
dı.
İstanbul 1 Nolu Şube Başkanımız Ahmet 
Çolak,  fabrikadaki üyelerimizi sözleşmey-
le ilgili bilgilendirirken, sözleşmenin üye-
lerimize ve sendikamıza hayırlı olmasını 
diledi.

İstanbul 1 No’lu Şube Başkanımız Ahmet Ço-
lak, örgütlü olduğumuz PARSAT PİSTON 
DAĞ.VE TİC.A.Ş. ile KARDEŞ ELEKTİRİK 
SAN.VE TİC. A.Ş.’yi ziyaret etti.
Fabrikaları gezen Şube Başkanımız Çolak, 
Parsat Piston’daki üyelerimize toplu iş söz-
leşmesi ile ilgili bilgi verdi.

İSTANBUL 1 NO’LU ŞUBE BAŞKANIMIZ ÇOLAK’TAN 
PARSAT PİSTON VE KARDEŞ ELEKTRİK’E ZİYARET

TERMO TEKNİK’TE TİS İMZALANDI
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SİYASİ PARTİLERDEN SEYDİŞEHİR ŞUBEMİZE ZİYARET

SEYDİŞEHİR ŞUBEMİZDEN ETİ ALÜMİNYUM’A ZİYARET

Ak Parti Seydişehir İlçe Teşkilatı ve CHP İlçe Teşkilatı Seydişehir Şube Baş-
kanlığımızı ziyaret etti.
Seydişehir Şube Başkanımız Ferhat Çelikbaş sendikamızın yapmış olduğu 
çalışmalarla ilgili ilçe başkanlarına bilgi verirken, ziyaretlerinden dolayı Ak 
Parti İlçe Teşkilatı ve CHP İlçe Teşkilatına teşekkürlerini dile getirdi.

Seydişehir Şube Başkanımız Ferhat Çelikbaş, Eti Alü-
minyum A.Ş.’de üyelerimizle buluştu.
Fabrikayı gezip üyelerimizle sohbet eden Şube 
Başkanımız Çelikbaş, daha sonra fabrika yönetimi-
ni ziyaret etti.

İstanbul 2 No’lu Şube Başkanımız Hasan Şam, iş kazası geçi-
ren üyelerimizden İsmet Öztürk’ü ve Cihan Hüsam’ı evlerin-
de ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti. 
Şube Başkanımız Hasan Şam’a işyeri baş temsilcimiz Ya-

şar Gülden eşlik etti.

Sendikamıza bağlı İstanbul 2 No’lu Şubemiz ile İstanbul Veni 
Vidi Göz Hastanesi arasında üyelerimizi kapsayan indirim an-
laşması imzalandı.
İstanbul 2 No’lu Şube Başkanımız Hasan Şam, hastanenin yö-

neticilerinden Özer Kavalcıoğlu’nu ziyaret ederek anlaşmayla 

ilgili bilgi aldı. Şube Başkanımız Şam, Kavalcıoğlu’na sendika-

mızın logosunu taşıyan ahşap duvar saati hediye etti.

Gebze Şubemize bağlı örgütlü olduğumuz iş yerleriyle yürütülen Toplu İş Sözleşmesi görüşmele-

ri anlaşmayla sonuçlanmış bu kapsamda, PARKER İKLİM KONTROL SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİC. 

A.Ş.’de  31.01.2018 tarihinde, GREIF MİMAYSAN AMBALAJ SAN.A.Ş.’de 01.02.2018 tarihinde, SCT 

MÜHENDİSLİK KALIP İNŞ.SOS.HİZ.OTO.SAN’de 01.02.2018 tarihinde, UĞUR TENEKE AMBALAJ VE 

PLASTİK SANAYİ A.Ş.’de 22.02.2018 tarihinde ve İZVAR AMBALAJ SAN.VE TİC.A.Ş.’de 01.03.2018 

tarihinde Toplu İş Sözleşmesi imzalanmıştır.

Üyelerimize ve sendikamıza hayırlı olmasını dileriz…

İSTANBUL VENİ VİDİ HASTANESİ’NDEN 
ÇELİK-İŞ ÜYELERİNE ÖZEL 

İNDİRİM

ŞUBE BAŞKANIMIZ 
HASAN ŞAM’DAN 

GEÇMİŞ OLSUN
ZİYARETLERİ

GEBZE ŞUBEMİZE BAĞLI İŞ YERLERİNDE TİS SÜRECİ
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SEYDİŞEHİR ŞUBE BAŞKANIMIZDAN SEYDİŞEHİR AK 
PARTİ VE CHP İLÇE TEŞKİLATINA ZİYARET

Seydişehir Şube Başkanımız Ferhat Çelikbaş, Ak Parti Seydişehir İlçe Teşkilatı ve CHP Seydişehir İlçe 
Teşkilatı’nı ziyaret etti.
Şube Başkanımız Çelikbaş, İlçe Başkanları Mustafa Konurer ve Orhan Özel’e sendikamızın logosunun 
bulunduğu ahşap duvar saati hediye etti.

Seydişehir Şube Başkanımız Ferhat Çelikbaş ve şube yönetimimiz, Seydişehir Belediye Başkanı Mehmet 
Tutal’ı makamında ziyaret etti. 
Şube Başkanımız Çelikbaş, sendikal faaliyetlerle ilgili Başkan Tutal’a bilgi verirken, örgütlü olduğumuz 
Eti Alüminyum A.Ş.’de çalışan üyelerimizin hak ve menfaatleri doğrultusunda çalıştıklarını belirtti.
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Tutal, iş yerindeki barış ve huzurun oluşmasında ça-
lışma ortamının önemli olduğunu vurgulayarak, birlik ve beraberliğin sağlanması konusunda gerekli 
her türlü desteği vereceğini söyledi.

ÇELİKBAŞ’TAN SEYDİŞEHİR BELEDİYE BAŞKANINA 
ZİYARET

SEYDİŞEHİR ŞUBEMİZDEN ÜYELERİMİZE ÖZEL İNDİRİM 
ANLAŞMALARI

SEYDİŞEHİR KAYMAKAMI ERDOĞAN VE KETENLİ ESKİ BELEDİYE 
BAŞKANI’NDAN SEYDİŞEHİR ŞUBEMİZE ZİYARET

Sendikamıza bağlı Seydişehir Şubemiz ile Üçpınar 
Market, Polat Bey Market, Manavoğlu Giyim, Ilıca 
Aile Çay Bahçesi, Ilıca Rent A-Car, Vizyon Otomo-
tiv, Kuaförüm Seda Gelinlik, Bizim Mobilya, Prestij 
Otomotiv, Uzman Oto ve Halı Yıkama, Seydişehir 
Urfa Sofrası, Kaya Home Weltew Mobilya, Beyşehir 
Yakamanastır Atik Yayla Restaurant ve Özel Konya 
Akademi Hastanesi arasında indirim anlaşmaları 
imzalandı.
Şube Başkanımız Ferhat Çelikbaş, bu anlaşma-
larla üyelerimizin ekonomik yükünü bir nebze de 
olsa rahatlatmayı amaçladıklarını belirtti. Çelikbaş, 
“Sendika olarak, esnaflarla yapacağımız anlaşmalar 
sonrasında üyelerimize indirimli fırsatlar sunuyoruz.
Temel gıda ve diğer ihtiyaçlarına kadar her alanda 
hizmet veren yerli esnaflarımızla sağlanacak indi-
rimler üzerinde çalışmaya devam ediyoruz. Hem 
üyelerimiz hem de esnafımız kazansın istiyoruz.” 
dedi.

Seydişehir Kaymakamı Aydın Erdoğan ve Ketenli 
eski Belediye Başkanı Abdullah Göktepe, Seydişehir 
şubemize ziyaret gerçekleştirdi.
Şube Başkanımız Ferhat Çelikbaş, Kaymakam Er-
doğan’a ve Göktepe’ye yapmış oldukları ziyaret-
lerden dolayı teşekkürlerini dile getirdi.



ÇELİK-İŞ SENDİKASI HAK-İŞ KONFEDERASYONU

www.celik-is.org www.celik-is.org82 83

ŞUBE BAŞKANIMIZ ÇELİKBAŞ’TAN SEYDİŞEHİR ESNAF 
VE SANATKARLAR ODASI BAŞKANLIĞI’NA ZİYARET

BURSASPOR’UN TARAFTARLARINDAN 
BURSA ŞUBEMİZE ZİYARET

Seydişehir Şube Başkanımız Ferhat Çelikbaş, Seydişehir Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı İbrahim Ay-
par’ı makamında ziyaret etti.
Çelikbaş, geçtiğimiz aylarda genel kurulu gerçekleştirildikten sonra göreve gelen Aypar’a yeni göre-
vinde başarılar dileyerek hayırlı olsun dileğinde bulundu.

Bursaspor’un en büyük taraftar 
grubu Green Team sendikamıza 
bağlı Bursa Şubemizi ziyaret etti.
Sendikamızın örgütlü olduğu 
Maysan Mando işyerinde çalışan 
üyelerimizin de aralarında bulun-
duğu taraftar grubu Bursa Şube 
Başkanımız Mustafa Çölcü’yü 
makamında ziyaret ederek ha-
yırlı olsun dileklerini iletti.
Şube Başkanımız Çölcü, Green 
Team’a ziyaretlerinden dolayı 
mutluluk duyduğunu dile getirdi.

Sendikamızın Bursa Şubesine bağlı örgütlü olduğumuz 
Maysan Mando A.Ş. Genel Müdürü Anıl Yücetürk, İn-
san Kaynakları Müdürü Petek Açıkalın Şahin ve İnsan 
Kaynakları İdari İşler Müdürü Celal Hatipoğlu Bursa 
Şube Başkanımız Mustafa Çölcü’ye hayırlı olsun ziya-
retinde bulundu.
Şube Başkanımız Çölcü, “Yöneticilerimiz ile fabrika-
nın üretimini daha sorunsuz bir şekilde ilerletebilme-
nin yolları ve bunun yanı sıra üyelerimizin de daha 
memnun ve huzur dolu bir çalışma ortamında çalı-
şabilmeleri için gelen talepler masaya yatırılarak ne-
ler yapabileceğimizi konuştuk. Kendilerine bu güzel 
ziyaretlerinden dolayı çok teşekkür ediyorum” dedi.

MAYSAN 
MANDO’DAN 

HAYIRLI OLSUN 
ZİYARETİ

Bursa Şube Başkanımız Mustafa Çölcü, Bursa şubemizin eski Teşkilatlandırma Sekreteri ve üyemiz 
Hüseyin Çavuşoğlu’na geçirdiği ameliyat sonrasında ziyarette bulunarak, geçmiş olsun dileklerini iletti.

ŞUBE 
BAŞKANIMIZ 

ÇÖLCÜ’DEN 
GEÇMİŞ OLSUN 

ZİYARETİ
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Sendikamıza bağlı Bursa Şubemiz ile Atalay Grup Düğün Sa-
lonları, Seyran Sultan Düğün Salonları ve Dünya Göz Hastane-
si arasında indirim protokolü imzalandı.

Bursa Şube Başkanımız Mustafa Çölcü, anlaşmaların tüm 

emekçi kardeşlerimize hayırlı olması temennisinde bulundu.

BURSA ŞUBEMİZDEN ÜYELERİMİZE ÖZEL İNDİRİM 
ANLAŞMALARI

ÇEBİTAŞ DEMİR ÇELİK’TE TİS İMZALANDI
Bursa Şubemize bağlı örgütlü olduğumuz ÇEBİTAŞ DEMİR 
ÇELİK ENDÜSTRİ A.Ş işyeri ile sendikamız arasında yü-
rütülen Toplu İş Sözleşmesi görüşmeleri 05.02.2018 tarihin-
de anlaşmayla sonuçlandı.
Fabrikada gerçekleştirilen imza törenine, Fabrika Müdürü 
Orhan Özkan, İnsan Kaynakları Müdürü Ozan Bilgin, Şube 
Başkanımız Mustafa Çölcü, Şube Yönetimimiz ve temsil-
cilerimiz katıldı.
Şube Başkanımız Mustafa Çölcü, sözleşmenin üyelerimi-
ze ve sendikamıza hayırlı ve uğurlu olmasını diledi.

Bursa Şube Başkanımız Mustafa Çölcü, Ak Parti Osmangazi İlçe Başkanı Ufuk Çömez ve Ak Parti Yıldı-
rım İlçe Başkanı Oktay Yılmaz’ı makamında ziyaret etti.
Şube Başkanımız Çölcü, İlçe Başkanları Çömez’e ve Yılmaz’a yeni görevlerinde başarılar dileyerek 
hayırlı olsun temennisini iletti. 

BURSA ŞUBEMİZDEN AK 
PARTİ OSMANGAZİ VE 
YILDIRIM İLÇE 
BAŞKANLIĞI’NA ZİYARET
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İSTANBUL HAVACILIK ŞUBEMİZE BAĞLI
THY TEKNİK A.Ş.’de çalışan üyelerimizden;

İsmail Ercan’ın oğlu 15.01.2018 tarihinde,
Rüzgar Yılmaz’ın babası 30.01.2018 tarihinde,
Şükrü Buhara’nın babası 31.01.2018 tarihinde,

Mürşide Güçlü’nün babası 28.01.2018 tarihinde,
Metin Kılıç’ın babası 02.02.2018 tarihinde,

Mustafa Demir’in babası 10.02.2018 tarihinde,
Mahmut Babayiğit’in babası 16.02.2018 tarihinde,

Mustafa Türkmen’in abisi 18.02.2018 tarihinde,
Hasan Şener’in annesi 24.02.2018 tarihinde,

Yasin Bilgin’in eşi 28.02.2018 tarihinde,
Erdoğan Sağban’ın annesi 10.03.2018 tarihinde,

Yasin Çınar’ın annesi 13.03.2018 tarihinde vefat etmiştir.

KARABÜK ŞUBEMİZE BAĞLI
KARDEMİR A.Ş.’de çalışan üyelerimizden,

Bayram Ali Kaya 24.02.2018 tarihinde vefat etmiştir.

İSTANBUL 1 NO’LU ŞUBEMİZE BAĞLI
TERMO TEKNİK TİC.VE SAN.A.Ş.’de çalışan üyelerimizden;

Adem Soyseven Ve Yakup Soyseven’in anneleri,
Hakan Çırak’ın babası,

Erhan Bilgin, Serkan Bilgin Ve Ercan Bilgin’in babaları,
Serkan Akman’ın babası,

Osman Özkan’ın annesi vefat etmiştir.

İSTANBUL 2 NO’LU ŞUBEMİZE BAĞLI
GAMAK MAKİNA SAN. A.Ş.’de çalışan üyelerimizden;

Sadullah Koçoğlu’nun babası 03.02.2018 tarihinde,
GEDİK DÖKÜM VE VANA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ‘de çalışan üyelerimizden;

Ensar Maden’in annesi vefat etmiştir.

KAYSERİ ŞUBEMİZE BAĞLI
ERBOSAN ERCİYAS BORU SAN. VE TİC.A.Ş.’de çalışan üyelerimizden;

Faruk Sivritepe’nin annesi 14.03.2018 tarihinde,
Hacı Durukan’ın babası 09.03.2018 tarihinde,

BOYÇELİK METAL SANAYİ VE TİC. A.Ş.’de çalışan üyelerimizden;
Raşit Yılmaz’ın ablası 23.02.2018 tarihinde,

Adnan Yolaldı’nın annesi 06.03.2018 tarihinde,
KUMTEL A.Ş.’de çalışan üyelerimizden;

Murat Demircan’ın babası 15.01.2018 tarihinde vefat etmiştir.

BURSA ŞUBEMİZE BAĞLI
MASTAŞ MAKİNA KALIP SANAYİ VE TİCARET A.Ş.’de çalışan üyelerimizden;

Mustafa Çoban‘ın babası 24.01.2018 tarihinde,

VEFAT VE BAŞSAĞLIĞI

Ankara Bölge Sekreterimiz Cemalettin Köse, ILO 
ve Çalışma Bakanlığı’nın ortaklaşa düzenlediği İl 
İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurullarında Sosyal Di-
yaloğun Yaygınlaştırılması Eğitimi’ne katıldı.
19-20 Mart tarihlerinde Antalya’da düzenlenen 
eğitime Hak-İş Konfederasyonu’nun Ankara, Bat-
man, Kocaeli, Antalya ve İzmir Temsilcileri de ka-
tılım gösterdi. 

Ekonomik ve sosyal çerçevede çalışma hayatına 
ilişkin konuların değerlendirildiği toplantıda, katılımcılar arasında müzakere yapıldı.

Ankara Bölge Başkanımız Hüseyin Cansu, Sincan Be-
lediye Başkanı Murat Ercan ve Sincan Şoförler Oto-
mobilciler Esnaf Odası Başkanı İsa Yalçın’ı makamla-
rında ziyaret etti.

ANKARA BÖLGE SEKRETERİMİZ ANTALYA’DA 
DÜZENLENEN EĞİTİME KATILDI

ANKARA BÖLGE BAŞKANLIĞIMIZDAN HAYIRLI OLSUN ZİYARETLERİ

BEKAERT KARTEPE’DE ANLAŞMA SAĞLANDI

Sendika baş temsilcimiz Zafer Yılmaz’ın da 
eşlik ettiği ziyarette, Bölge Başkanımız Can-
su, Ercan ve Yalçın’a yeni görevlerinde ba-
şarılar dileyerek hayırlı olsun temennisinde 
bulundu.

Sendikamızın Kocaeli Bölge Başkanlığına bağlı ör-
gütlü olduğumuz Bekaert Kartepe Çelik Kord San. 
ve Tic. A.Ş. ile sendikamız arasında yürütülen Top-
lu İş Sözleşmesi 01.02.2018 tarihinde anlaşmayla 
sonuçlandı.
Kocaeli’nde faaliyet gösteren Bekaert Kartepe iş-
yerinde gerçekleştirilen imza törenine, Fabrika yö-
netimi, Kocaeli Bölge Başkanımız Arif Çolak, Bölge 
Sekreterimiz Levent Erdi ve İşyeri temsilcilerimiz 
katıldı. Bölge Başkanımız Çolak, sözleşmenin üye-
lerimize ve sendikamıza hayırlı olmasını diledi.
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ADARAD DÖKÜM ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİC.A.Ş.’de çalışan üyelerimizden;
Aydın Şen’in annesi 03.02.2018 tarihinde,

Ali İhsan Durak’ın babası 22.02.2018 tarihinde,
MAYSAN MANDO OTOM.PARÇ.SAN.TİC.A.Ş.’de çalışan üyelerimizden;

Şerif Yıldız’ın kız kardeşi 16.02.2018 tarihinde,
Taner Esen’in çocuğu 03.03.2018 tarihinde,
Volkan Süer’in babası 14.03.2018 tarihinde,

Ersel Kurt’un babası 24.03.2018 tarihinde vefat etmiştir.

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

Bayram Bayramoğlu geçirdiği iş kazası nedeniyle 25.03.2018 tarihinde,
Mehmet Elitok geçirdiği iş kazası nedeniyle 15.12.2017 tarihinde,

Özgür Özçelik’in babası 12.01.2018 tarihinde,
Savaş Gören’nin annesi 13.01.2018 tarihinde,
Sait Karakılınç’ın babası 13.01.2018 tarihinde,
Ahmet Sağdıç’ın çocuğu 13.01.2018 tarihinde,

İsa Badem’in kardeşi 17.01.2018 tarihinde,
Abdullah Demirci’nin annesi, 05.03.2018 tarihinde,

Hacı Güler Şeker, Mehmet Şeker, Süleyman Şeker’in babaları 18.03.2018 tarihinde,
Nuri Civciv’in annesi 11.03.2018 tarihinde,

Mehmet Bülbül’ün annesi 22.03.2018 tarihinde vefat etmiştir.

GEBZE ŞUBEMİZE BAĞLI
MMK METALURJİ SAN TİC.VE LİMAN İŞLETMECİLİĞİ A.Ş.’de çalışan üyelerimizden;

Ömer Zengin’in ablası,
Osman Gümüş’ün babası,

Cem Erzan’ın babası,
Mustafa Güreşçi’nin babası,

UĞUR TENEKE AMBALAJ VE PLASTİK SANAYİ A.Ş.’de çalışan üyelerimizden;
Kazım, Faik ve Muzaffer Aydın’ın anneleri,

EKU FREN KAMPANA VE DÖKÜM SAN A.Ş. ‘de çalışan üyelerimizden,
Taner Piroğlu’nun eşi,

Hüseyin Gelebek’in babası,
Bekir Türüdü’nün babası vefat etmiştir.

ANKARA BÖLGE BAŞKANLIĞIMIZA BAĞLI
TERMİKEL MAD. EŞYA SAN. İHR. İTH. TİC. A.Ş.’ de çalışan üyelerimizden;

Orhan Küçüksarıyıldız’ın ağabeyi 10.02.2018 tarihinde,
TEMSAN TÜRKİYE ELEKTROMEKANİK SANAYİ A.Ş.’de çalışan üyelerimizden;

Akın Koç’un babası 02.03.2018 tarihinde,
Burhan İtah’ın kardeşi 31.03.2018 tarihinde vefat etmiştir.

OSMANİYE BÖLGE TEMSİLCİLİĞİMİZE BAĞLI
PLATINUM DEMİR ÇELİK SAN. TİC. A.Ş.’de çalışan üyelerimizden;

Deniz Mağralı geçirdiği iş kazası nedeniyle vefat etmiştir.

Çelik-İş Sendikası olarak vefat edenlere Allah’tan rahmet, kederli ailelerine başsağlığı dileriz…
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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
Hürriyet Mahallesi İnönü Cad. Çelik-İş Apt. 
No: 19/7 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 
BAŞKANLIĞI

Ömerağa Mahallesi Şahabettin Bilgisu Caddesi 
İpek Apartmanı No:87 K:4 İzmit/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

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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Mehmet Akif İNAN

Şu Kopan Fırtına Türk Ordusudur Yâ Rabbi.

Senin Uğrunda Ölen Ordu, Budur Yâ Rabbi.

Tâ Ki Yükselsin Ezanlarla Müeyyed Nâmın,

Galip Et, Çünkü Bu Son Ordusudur İslâm’ın!

Yahya Kemal Beyatlı


