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YENİ KAPI RUHUNU TAZE TUTMAYA İHTİYACIMIZ VAR
Sevgili Üyelerimiz

Genel Başkanlık görevini devralmamın ardından Çelik-İş dergimiz vasıtasıyla sizlerle ikinci kez buluşmanın mutluluğunu 
yaşıyorum. 

 
2016 yılını geride bırakırken, büyük umut, beklenti ve dualarla girdiğimiz 2017 yılının ülkemize, milletimize, değerli 
üyelerimize ve tüm emeğiyle geçinen vatandaşlarımıza huzur, mutluluk ve hayırlar getirmesini Yüce Allah’tan niyaz 
ediyorum.

Ardımızda bıraktığımız yıl ülke olarak ne yazık ki, büyük badirelerin ve acı verici hadiselerin yaşandığı bir yıl oldu. 

Önce İstanbul Sultanahmet’te, daha sonra Ankara’da, Gaziantep’te, Bursa’da, Diyarbakır’da, Mardin’de, yine İstanbul’da 
ve Kayseri’de bombalı saldırılarla nice canlarımız gitti. Yeni yıla girdiğimiz ilk saatlerde İstanbul’da bir eğlence 
mekânında, aklını ve ruhunu şer odaklarına satmış bir teröristin alçak saldırısıyla milletçe sarsıldık. Son olarak İzmir’de 
teröristlerin sinsi saldırısına, kahramanca göğüs geren Şehit Polisimiz Fethi Sekin ile bir yandan gururlanırken, bir 
yandan da yüreklerimiz yandı. Bu yaşadıklarımız, terör örgütlerinin bile ortak paydası haline gelen ülkemizin üzerinde 
oynanan oyunların ne kadar büyük olduğunu bizlere bir kez daha gösterdi. 

Diğer taraftan takvim yaprakları 15 Temmuz’u gösterirken, bir başka maşa FETÖ’nün hain darbe kalkışmasına maruz 
kaldık. Bugüne kadarki en aşağılık işgal girişimi olarak tarihe geçen 15 Temmuz darbe kalkışmasıyla 249 vatandaşımız 
şehit düşerken, binlerce insanımız da gazi oldu. Fakat Allah’ın planını ve Türk milletinin dik duruşunu hesaba katamayan 
din simsarı, ihanetin sembolü FETÖ’cü alçaklar, en büyük darbeyi kendileri yemiş oldular. 

Hayatımıza yön verirken şiar edindiğimiz “Sizin hayır gördüklerinizde şer, şer gördüklerinizde hayır vardır” sözünün ne 
kadar doğru olduğunu, 15 Temmuz sonrasında bir kez daha tatbik etmiş olduk. 
Milletimiz bu hadisenin ardından birlik ve beraberlik görüntüsü vererek, dünyaya hem bir ders vermiş, hem de bu 
ülkenin bölünmeyeceğini, yıkılmayacağını cümle aleme duyurmuştur.

Bir ülke düşününki, birden fazla terör örgütüyle aynı anda mücadele etsin. Belki de yeryüzünde bunun tek örneği 
Türkiye’dir.  

Bölge Adliye Mahkemesi’nin Belirli Süreli İş Sözleşmesi İle 
Çalışan İşçilerle İlgili Verdiği Örnek Karar
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Antalya’da Dev Eğitim Semineri

Genel Başkanımız Değirmenci Kontv’ye Konuştu

Sendikamızın Genel Yönetim Kurulundan İşyeri Ziyaretleri

Genel Başkanımız Değirmenci’den Buhara Medya’ya Özel Röportaj

Arslan ve Değirmenci, Şehitlerimiz İçin Dua Etti

Sendikamıza Hayırlı Olsun Ziyaretleri Sürüyor

Çelik-İş Sendikası’ndan ‘Sosyal Sendikacılık’ Örneği

Eski Genel Başkanımız Türker Mezarı Başında Anıldı

“Asgari Ücret Artışı Türkiye Gerçeğiyle Bağdaşmıyor”

Sendikamızdan Etiketli ‘Vatana Sahip Çıkalım’ Mesajı 

Sendikamız, “Engelliler İle Birlikte Yaşama Kültürü” Etkinliğine 
Katıldı

Değirmenci: “Söz Konusu İşçi Hayatı İse Gerisi Teferruattır”

Kardemir’deki Üyelerimize ‘Kademe’ Müjdesi

Değirmenci Avrupalı Sendikacılarla Bir Araya Geldi

Sendikamız ‘Çeliğe Su, İnsana Kan’ İçin Karabük’te

Hak-İş Genişletilmiş Başkanlar Kurulu Haymana’da Yapıldı

Değirmenci, Hak-İş Genişletilmiş Başkanlar Kurulu Toplantısı’nda 
Ülke Gündemini Ve Çalışma Hayatını Değerlendirdi

Sendikamızdan 500 Öğrenciye Burs Müjdesi

Yargıtay, Tosçelik’te ‘Çelik-İş Yetkili’ Dedi

Hak-İş’li Kadınlar Sosyal Diyalog Yoluyla Kadın Dostu İş Yerlerini 
Belgelendirme Projesi’nde Buluştu

Ulusal ve Yerel Basında Çelik-İş

Şube ve Temsilciliklerimizden Haberler

Taşeron İşçilerimizin Merak Ettiği Soru ve Cevaplar
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İşte tam da bu nedenle içinde bulunduğumuz dönem 
itibariyle partiler ve ideolojiler üstü bir zamandan 
geçtiğimizi, darbe kalkışması sonrası ortaya çıkan 
‘Yenikapı Ruhu’na her zamankinden daha çok ihtiyacımız 
olduğunu artık görmemiz lazım. 

Vakit, siyasi görüşleri, particiliği, taraftarlığı, bir kenara 
bırakarak, akıl ve vicdan doğrultusunda, şehitlerimizin 
kanıyla sulanmış bu topraklara sahip çıkma vaktidir. 

Vakit, yüzyıllardır ülkemiz üzerinde oynanan bu oyunu 
bozma vaktidir.  
Vakit, iri, diri ve bir olma vaktidir. 

Vefatının 80. Yıldönümünde rahmetle yad ettiğimiz 
Mehmet Akif Ersoy’un o dönemin şartlarında söylediği 
“Sahipsiz vatanın batması haktır. Sen sahip çıkarsan bu 
vatan batmayacaktır” sözü bugün verilen ikinci istiklal 
mücadelesini daha anlamlı kılmaktadır.

ARTIK TÜRKİYE İÇİN BİR İHTİYACIZ
Ülkemizde bu gelişmeler yaşanırken, bizler de Çelik-İş 
Sendikası’nın birer üyesi olarak, bu ülkenin emekçileri için 
neler yapabilirizin derdiyle çalışmalarımıza hız verdik.  
 
Aralık ayının başında Antalya’da çok verimli bir eğitim 
semineri gerçekleştirdik. Burada 300’e yakın sendika 
temsilcimizi ve şube yöneticimizi, 4 gün süreyle 
‘Sendikal Haklar, Örgütlenme, Temsilcilerin Rolü, İş 
Sağlığı ve Güvenliği’ gibi konu başlıklarından eğitimden 
geçirdik. Eğitim semineri vesilesiyle temsilcilerimizle ve 
şubelerimizle bir kez daha hasbihal ettik. Onların bizden 
taleplerini dinlerken, bizim de onlardan beklentilerimizin 
neler olduğunu anlattık. Yeni Türkiye’nin Yeni Çelik-İş’ini 
inşa edeceğimizi ve bunu nasıl gerçekleştireceğimizi 
konuştuk.  
 
Kaybedilen vakitlere yanmak yerine, zamanla yarışarak, 
bizleri bekleyen sendikasız, güvencesiz ve düşük ücretli 
çalışan yüz binlerce işçinin beklentisine cevap verebilmek 
için daha çok çalışacağımızın sözünü verdik. 

 
Bizleri hiçbir zaman yalnız bırakmayan, Hak-İş’imizin 
Değerli Genel Başkanı Mahmut Arslan beyi eğitim 
seminerinin açılış toplantısında yanımızda görmenin, bizler 
için ayrı bir mutluluk kaynağı olduğunu da söylemeden 
geçemeyeceğim. 
 
Yeni dönemde inşallah bu bulaşmalarımız artarak devam 
edecek.  
Çünkü görüyor, duyuyor ve hissediyoruz ki artık Çelik-İş, 
Türk çalışma hayatı için bir ihtiyaç haline geldi.  
 
Bizim haricimizde metal sektöründe yer alan diğer 
sendikaların işkolumuzda neden olduğu temsil krizini, 
işçilerin beklentilerine cevap vermeyen yönetim anlayışını, 
ideolojik bakmaktan başka bir şey yapmayan sendikacılık 
tarzını, iş barışını sağlamak yerine kendi çıkarlarını 
önceleyen yönetici bakış açısını, ancak Çelik-İş’in 
bitirebileceğini daha çok gözlemler olduk.  
 
Bu bilinçle çalışıp, adalet timsali Hz. Ömer’in “Sakın 
oturduğunuz yerden ‘Allah’ım rızkımı ver’ deyip durmayın. 

Gökten ne altın yağar, ne de gümüş” sözünden yola 
çıkarak, daha çok alınteri döküp, hem sendikamızı hak 
ettiği yerlere taşıyıp hem de yüz binlerce işçinin umudu 
olacağız. 

ÜYELERİMİZİN GÖZÜNDEKİ IŞIK, BİZLERE 
FENER OLSUN!
Genel Başkanlık bayrağını teslim almamla birlikte yollara 
revan olmamız bir oldu desem yeridir. Genel Yönetim 
Kurulumuzdaki arkadaşlarımızla, Türkiye’yi adeta karış 
karış dolaşıyoruz. 

Karabük’te 19, İstanbul ve Çorlu’da 6, Kocaeli ve 
Sakarya’da 5, Adana, Mersin ve Hatay’da 6 ayrı örgütlü 
olduğumuz işyerini ve sivil toplum örgütlerini ziyaret 
ederek, üyelerimizle kucaklaşıp, işverenlerle görüş 
alışverişinde bulunup, Çelik-İş Sendikası’nın geçmişten 
gelen eksikliklerini, hatalarını, yapısal sorunlarını konuşup, 
Hak-İş’e bağlı bir sendikanın ne kadar değerli bir sendika 
olduğunu istişare ettik.

Bu ziyaretler bizlere bir kez daha gösterdi ki Çelik-İş, 
yürümeyi bırakıp, koşmaya başlamalıdır. Üyelerimizin 
gözündeki ışığı kendimize fener yapıp, karanlığa ışık 
olmanın zaman gelmiştir. 

Değişen Türkiye’ye ayak uyduramayıp, yaya kalmamak 
için Çelik-İş, vites artırmıştır. Bu böyle biline. Kırmadan, 
dökmeden ve de dahi incitmeden, haklı ve kararlı 
mücadelesini özümseyerek, format değişikliğine 
gidilmiştir. 

Yeni söylemiyle, ilk günkü heyecanla, doğru bildiği yolda, 
binlerce üyemizin duasıyla, Hak-İş’imizin desteğiyle ve 
Allah’ın yardımıyla yolumuza devam ediyoruz. 

‘Başkan nerde kaldı, bize gelmeyecek mi’ diyen 
üyelerimiz, hiç merak etmeyin, ansızın gelip, çalışmaktan 
pas tutmuş tulumlarınızdaki alınteri, bizlere de geçsin diye 
kucaklaşmak için Allah izin verirse en kısa sürede yanınıza 
geleceğiz.

LÜTUF DEĞİL, SİZİN HAKKINIZ
Göreve geldiğimizde söylediğimiz sözlerden biri de 
üyelerimizin sendikamıza ödediği aidatların tekrar 
kendileri için harcanmasına yönelikti. 

Çok şükür bu sözümüze dair güzel adımlar attık diye 
düşünüyorum.  
Antalya’da yaptığımız dev eğitim semineri, yılbaşı hediyesi 
olarak üyelerimize dağıttığımız ve büyük beğeni toplayan 
sırt çantaları, üyelerimizin üniversitede okuyan 500 
çocuğuna verilen burslar, bu sözümün ilk adımları oldu.

İnşallah bu yönde çalışmalarımız hız kesmeden sürecek 
ve Çelik-İş’li olmanın tüm ayrıcalıklarını ‘Lütuf değil, sizin 
hakkınız’ bilinci ve sorumluluğuyla sizlere yaşatmaya 
devam edeceğiz.

Sendikal hareketin 
hem dünyada 
hem de ülkemizde 

öncülüğünü metal 
işçileri yapmaktadır. Her 
işkolunda olduğu gibi 
metal iş kolunda da metal 
işçilerini temsil etmek 
Çelik-İş sendikamıza 
düşmektedir. Bu temsilin 
sorumluluğunun farkında 
olarak yeni hamleler 
yapmakta, yeni adımlar 
atmakta geleceğe 
dönük yeni projeler 
yapmaktadır. 

Konfederasyonumuzun 
en büyük, en tecrübeli 
sendikalarından biri olan 
Çelik-İş Sendikamız 
yaptığı yeni hamleler, 
attığı yeni adımlarla 
metal işçisinin umudu 
olmuştur. Metal işçileri 
geleceklerini Hak-İş/
Çelik-İş’te görmekte, 
bunun için büyük bir 
teveccühle sendikamıza 
koşmaktadır. Baskılar, tehditler, işten çıkarmalar bu tercihi engellemeye yetmemektedir. HAK-İŞ/ÇELİK-İŞ 
için bu büyük bir onurdur, aynı zaman da büyük bir sorumluluktur. Bu sorumluluk şuuru ile hareket ederek 
geleceğimizi inşa edecek ve iş kolumuzun en büyüğü olma hedefine inşallah en kısa zamanda ulaşacaktır. 

Evet, metal işçisi HAK-İŞ/ÇELİK-İŞ’e koşuyor, özlemle, heyecanla, umutla koşuyorlar. HAK-İŞ/ÇELİK-
İŞ ile kucaklaşmaya, bir olmaya, birlik olmaya geliyorlar. Emeğin onur kalesi HAK-İŞ’in bünyesine 
koşuyorlar. HAK-İŞ/ÇELİK-İŞ bir yandan örgütlenme çalışmalarına hız verirken, bir yandan mevcut 
işyerlerindeki üyeleri ile kucaklaşmakta, bir yandan eğitim faaliyetlerine hız vermektedir. 

Bu hem ÇELİK-İŞ tabanında hem metal işçilerinde büyük bir sinerji oluşturmaktadır. Bu gelişmeler HAK-İŞ 
ve diğer sendikalarımızda da açık bir şekilde hissedilmektedir. 

HAK-İŞ olarak bütün sendikalarımıza yaptığımız gibi ÇELİK-İŞ Sendikamızla da tam bir dayanışma içindeyiz. 
Her konuda bütün gücümüzle destek olmaya çalışıyoruz. Bu dayanışma ruhu pek çok sorunun çözümünün 
önünü açmıştır. 

Bu dayanışma anlayışını daha da güçlendirmeliyiz. Çelik-İş Sendikamızda bu samimiyeti, bu çabayı, bu 
gayreti görüyoruz. Başta Sayın Genel Başkan Yunus DEĞİRMENCİ olmak üzere bütün yöneticilerin tam bir 
dayanışma içinde hareket etmelerini de takdirle karşılıyoruz. Bu dayanışma anlayışını yükselterek devam 
ettireceklerine inancımız tamdır.

HAK-İŞ/ÇELİK-İŞ’in yiğit mensuplarına yayın organları aracılığı ile bir kez daha başarı dileklerimi 
iletiyorum. HAK-İŞ değerlerine sadakatle bağlı sade üyemizden, temsilcimize, şube yöneticilerinden 
şube başkanlarına, genel merkez yöneticilerinden genel başkana kadar tüm kardeşlerimi muhabbetle 
kucaklıyorum. Rabbim çıktığınız kutlu yolda yar ve yardımcınız olsun.

Mahmut Arslan
Hak-İş Konfederasyonu Genel Başkanı 

Yunus Değirmenci
 Genel Başkan

ÇELİK-İŞ METAL İŞÇİSİNİN UMUDU OLMUŞTUR
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ÇELİK-İŞ SENDİKASI HAK-İŞ KONFEDERASYONU

EĞİTİM SEMİNERİMİZİ 
ANTALYA’DA 
GERÇEKLEŞTİRDİK
Sendikamızın 8-11 Aralık 2016 tarihlerini kapsayan 
Eğitim Semineri açılış toplantısı Antalya’da 
gerçekleştirildi.
Toplantıya, Hak-İş Konfederasyonu Genel Başkanı Mahmut 
Arslan, Hak-İş Konfederasyonu Genel Başkan Yardımcısı 
Mustafa Toruntay, Sendikamızın Genel Başkanı Yunus 
Değirmenci, Genel Mali Sekreterimiz Bayram Altun, Genel 
Teşkilatlandırma Sekreterimiz Recep Akyel, Genel Eğitim 
Sekreterimiz Ferhan Öner, Sendikamızın Avukatı Jan Aras 
Arslan ile Sendikamızın şube başkanları, şube yöneticileri, 
bölge başkanları, bölge temsilcileri ve sendika temsilcileri 
katıldı.

Seminerimizin açılış konuşmasını yapan Genel Eğitim 
Sekreterimiz Ferhan Öner, sendikal eğitimin önemine 

dikkat çekerek, “Sendika olarak büyük 
önem verdiğimiz eğitim seminerimizde 
‘Sendikal Haklar, Örgütlenme, Temsilcilerin 
Rolü, İş Sağlığı ve Güvenliği’ gibi konu 
başlıklarına açıklık getirmek, değerli 
hocalarımız aracılığıyla, siz temsilcilerimizi 
bilgilendirmek için bir araya gelmiş 
bulunmaktayız” 
dedi. 
Yeni dönemde eğitimler vesilesiyle sık 
sık bir araya geleceklerini kaydeden 
Genel Eğitim Sekreterimiz Öner, “ İşçilerin 
üretim süreci ile ilgili bütün konulara 
dahil olabilmeleri ve başta sendikal 
yaşam olmak üzere hemen hemen 
her konuda, kendilerini doğru ifade 
edebilmeleri için sendikal eğitimi; ekmek 
gibi, su gibi ertelenemez bir faaliyet olarak 
görmekteyiz” diye konuştu.

Öner konuşmasını şöyle sürdürdü: Bugün çalışma hayatında işçilerimizin yaşadıkları sorunlar, ciddi bir 
örgütlenmenin kaçınılmaz olduğunu ortaya koymaktadır. Sendikalaşmayı engelleyen tüm olumsuz 
koşullara rağmen kararlı yürüyüşünü sürdüren Sendikamız, örgütlenme girişimlerini her geçen gün 
arttırmaktadır. Bu kapsamda örgütlenme faaliyetlerimizde, tüm şubelerimizin ve temsilcilerimizin 
aktif olarak görev üstlendiği dikkate alındığında, sendikal eğitimin önemi bir kez daha gözler önüne 
serilmektedir.  Sendikal eğitimle ilgili yürüttüğümüz çalışmalarla bugün alanında en iyisi olan hocalarımız 
tarafından anlatılacak konular sayesinde, kafanızdaki varsa soru işaretlerinin ortadan kalkacağını umut 
ediyorum. Alacağınız 4 günlük eğitimden sonra bilgiyle donatılmış, daha güçlü birer sendika temsilcisi 
olarak buradan ayrılacak ve merak ettiğiniz tüm sorulara cevap bulacaksınız. 
Ayrıca örgütlü olduğumuz iş yerlerinde sendikamızın birer aynası olan temsilcilerimiz, bu eğitimlerle, 
sorgulama yeteneklerini, mesleki ve teknik niteliklerini geliştirecek, toplumsal ve ekonomik konularda 
bilinçlenecek ve işçi sorunlarını daha iyi kavrayacaktır.

Öner’in konuşmasının ardından katılımcılara 
seslenen Genel Başkanımız Yunus Değirmenci, 15 
Temmuzdan, Hak-İş’in değerlerine, Çelik-İş’in yeni 
dönemdeki vizyonundan, sendika temsilcilerimize 
düşen sorumluluklara kadar birçok konuda 
açıklamalarda bulundu.
“15 Temmuz gecesi  demokrasiye pranga vurulmak, darbe 
indirilmek istenmiştir” diyen Değirmenci, “O gecede millet 
iradesi çok açık saldırı ve suikasta uğramıştır. Yaptıklarıyla 
vatan ve millet düşmanı Fetullahçı Terör Örgütü üyeleri(FETÖ), 
tarihimizde eşine az rastlanır bir ihanetin taraf ve failleri 
olmuşlardır. Türk demokrasisi ve milletimiz çok çetin bir 
sınavdan geçmiştir” dedi.

Değirmenci konuşmasını şöyle sürdürdü: “HAK-İŞ ve 
sendikamız Çelik-İş de üyeleriyle birlikte, darbe girişiminin başladığı ilk andan itibaren, 27 gün boyunca 
meydanları boş bırakmayarak, demokrasiye sahip çıkmıştır.  Üyelerimiz, milletimizle birlikte, gündüz 
işine gidip, gece demokrasi nöbetine çıkarak, bu ülkenin sahipsiz olmadığını, içerideki ve dışarıdaki vatan 
hainlerine bir kez daha göstermiştir.   Böylelikle, geçmişte ve bugün, tanklara selam duran kimi çevrelere 
karşın, Hak-İş ve Çelik-İş demokrasi sınavından başarıyla çıkmasını bilmiştir. Sizlerin nazarında vatanına 
ve milletine sahip çıkan Hak-İş ve Çelik-İş’in bütün üyelerine bir kez daha teşekkür ediyor, şükranlarımı 
sunuyorum.

ÇALIŞMA HAYATI HAK-İŞ’TEN BAĞIMSIZ DÜŞÜNÜLEMEZ

Yaklaşık 2 ay önce 41. yaşını kutlayan ve kurulduğu günden bu yana milletin değerleriyle barışık bir 
sendikacılık anlayışı benimseyen HAK-İŞ, son dönemde yaşanan olaylarda da bu anlamlı duruşunu bir kez 
daha ortaya koymuştur.  
 
Konfederasyonumuz bugün, ‘Taşeron İşçilik, Kıdem Tazminatı, Asgari Ücret, İşsizlik Fonu’ gibi çalışma 
hayatını yakından ilgilendiren birçok konuda, çözüm önerileri ortaya koyarak, karar vericilere  yol gösterici 

olmaktadır.

HEDEFİMİZ İLK ETAPTA 50 BİN ÜYE

Konuşmasında şubelerimizden, sendika temsilcilerimize 
kadar herkese çeşitli öneri ve çağrılarda bulunan 
Değirmenci, “Sevgili Başkanım Mahmut Arslan Bey, 
HAK-İŞ’e yönelik olarak, ‘500 bine yakın üyesiyle, büyük 
bir aile olduğumuzu, fakat 13 milyon sigortalının olduğu 
Türkiye’de hedefin 500 bin olamayacağının’ altını 
çizmektedir. 1 Milyon 500 bin metal işçisinin olduğu 
sektörümüzde, 36 bin üye sayısının bizim kapasitemizle 
örtüşmediğinin, Çelik-İş’in olması gerektiği seviyenin, 
buralar olmadığının farkındayız. Bu çerçevede ilk etapta, 
36 bin civarında seyreden bu üye sayımızın, 50 bine 
çıkarılması için çalışacağız. İlk etapta diyorum, çünkü 
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az önce de değindiğim gibi 
kesinlikle bu rakam bizim asıl 
hedefimiz olamaz” diye konuştu.

TEMSİLCİLERİMİZE 
ÖNERİLERDE BULUNDU

Değirmenci konuşmasına şöyle 
devam etti “Temsilcilerimiz, 
üyelerimizi iyi tanıyor olmalı, 
üyelerimizin farklılıklarını 
bilmelidir. Ancak bu sayede 
güçlü bir şekilde, ortak hareket 
edebiliriz. Temsil ettiği kitleyi iyi 
tanıyan bir temsilci, işte o zaman 
işveren karşısında sağlam ve 
güçlü bir duruş sergileyebilir.  
Ayrıca temsilci arkadaşlarımız, 
kim olursa olsun kişilere 
karşı eşit mesafede durmalı, 
işyerindeki birlik ve beraberliğin 
sağlanmasına bu sayede katkı 
sunmalıdır.

Çelik-İş Sendikası’nda eskiye 
dair ne kadar olumsuz alışkanlık 
varsa hepsini bir bir yok edip, 
hızımızı kesen, bizlere ayak bağı 
olan her şeyi önemsiz bir kağıt 
parçası gibi buruşturup çöpe 
atarak, eksikliklerimizden ve 
hatalarımızdan ders çıkarıp, hep 
birlikte Yeni Türkiye’nin Yeni 
Çelik-İş’ini inşa edeceğiz.

OMUZ OMUZA GELECEK 
GÜZEL GÜNLERİ İNŞA 
EDECEĞİZ

İnce ince çalışıp, sabırla, yeise 
düşmeden, karamsarlığın ve 
ümitsizliğin bizi esir almasına 
izin vermeden, Allah’ın izni ve 
inayetiyle, Hak-İş’imizin desteği 

MAHMUT ARSLAN: “METAL SEKTÖRÜNDEKİ TEMSİL KRİZİNİ ÇELİK-İŞ ÇÖZER “

Hak-İş Konfederasyonu Genel Başkanı Mahmut Arslan, diğer sendikalar nedeniyle metal sektöründe bir 
temsil krizinin yaşandığının altını çizerek, bu krizin ancak Çelik-İş Sendikası’yla çözülebileceğini söyledi. 

Arslan, 15 Temmuzdan, çalışma hayatına, Hak-İş’in sendikacılık anlayışından, Çelik-İş Sendikası’nın yeni 
dönemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Hak-İş’in sendikacılık anlayışına ilişkin yaptığı açıklamada 
Arslan, “Hak-İş in diğer örgütlerden farklı olduğunun altını her seferinde çiziyorum. Toplu sözleşme, 
örgütlenme ve tüzükler, sendikal dünyada ortak çalışmalarımızdır. Bunlarla farkındalık oluşturamazsınız. 
Hak-İş’in farkındalılığının birinci sebebi, şartlar ne olursa olsun demokrasiden yana olmasıdır. İkincisi 
biz bu toplumun kendisiyiz, bu toplumun tarihsel olarak yürüdüğü yolda, medeniyet değerlerini içine 
sindirmiş, bugünle geçmişi bütünleştiren bir evrensel bakış açısıyla yeni bir sentez oluşturarak yoluna 
devam eden artı bir sendikadan 
bahsediyoruz. Bir yönüyle biz 
aslında bu toprakların yerli 
ve milli bir temsilcisiyiz, bir 
yönüyle de evrensel bir örgütün 
mensuplarıyız. O nedenle Hak-İş 
bu iki ana damarı birleştirmesi 
aslında ülkemizin de özlediği 
bir yaklaşım olarak karşımızda 
duruyor.

ÇELİK-İŞ SENDİKASI 
YENİ SENDİKAL AKIMIN 
EN TEMEL TAŞINI 
OLUŞTURUYOR

Hak-İş yeni şeyler söylemenin 
adıdır. Yeni sendikacılığı eğer 
bu ülkede ve dünyada inşa 

ve dostlarımızın duasıyla, hep 
beraber omuz omuza vererek, 
gelecek güzel günleri inşa 
edeceğiz.  

İLK GÜNKÜ HEYECANLA 
SAHAYA İNDİK

Konuşmasında son iki aydır 
Karabük, Tekirdağ, İstanbul, 
Gebze, Kocaeli ve Sakarya’ya 
gerçekleştirilen ziyaretlerden 
bahseden Değirmenci, şu 
değerlendirmelerde bulundu: 
Bizleri birleştiren emeği esas 
alarak, ayırt etmeksizin herkesin 
kapısını çaldık.   Bu ziyaretlerde 
Çelik-İş nazarında, bizlere 
gösterilen teveccüh görülmeye 
ve takdir edilmeye değerdi.  
Yine Karabük’te bir sivil toplum 
örgütü olmanın ve insana 
verdiğimiz değerin bir örneği 
olarak ‘Çeliğe Su, İnsana Kan’ 
sloganıyla kan bağışı kampanyası 
düzenledik.  Ardından Tekirdağ 
Çorlu’dan başlayarak, İstanbul’u 
da kapsayan Marmara 
Bölgesi’nde şubelerimizi ve 
örgütlü olduğumuz işyerlerini 
ziyaret ederek, tezgah başında 
üyelerimizin nasır tutmuş ellerini 
sıkıp, nasırlaşmamış güzel 
yüreklerine dokunduk.

AKAN GÖZYAŞLARI 
ÖNEMİMİZİ BİR KEZ DAHA 
ORTAYA ÇIKARDI

Bu ziyaretlerimiz kapsamında 
Kocaeli’nde bulunan ve 
600 kişinin çalıştığı Dytech 

işyerimize giderek, uzun 
uğraşlar neticesinde Çalışma 
Bakanlığı’ndan aldığımız yetki 
tespitinin müjdesini üyelerimize 
verdik. İşçiyi öncelemek yerine 
kendi çıkarlarını gözeten Sendika 
nedeniyle, 16 aydır Toplu İş 
Sözleşmesinden mahrum olarak 
Dytech’te çalışan üyelerimizin 
gözlerinden akan yaşlar, Çelik-
İş’in nasıl değerli ve önemli bir 
misyona sahip olduğunu, bir kez 
daha gözler önüne sermiştir.

Ayrıca bu programlarımız 
dahilinde Sakarya’daki 
örgütlenme çalışmasını 
tamamladığımız ve yetki tespitini 
aldığımız dünyanın önde gelen 
klima üreticilerinden DAIKIN’ı 
ziyaret ederek, işverenle 
görüşme gerçekleştirdik.

ÇOK SESLİLİĞİ HAYATA 
GEÇİRECEĞİZ

Üniversite sınavında belli bir 
başarı elde ederek üniversiteye 
yerleşen üyelerimizin çocuklarına 
da eğitim bursu sunmaktayız. 
Şuan itibariyle yaklaşık 500 
evladımıza burs vererek, onların 
eğitimine destek oluyoruz.

Genel Merkezimiz ile 
şubelerimizi, danışman ve uzman 
kadrolarla güçlendiriyoruz.  
Sendikamızın kurumsallaştırılması 
yönünde bir dizi ciddi adımlar 
atmak için çalışma başlatırken, 
bu sayede teşkilatımız içinde 
çoğulculuğu ve çok sesliliği her 
zamankinden daha çok uygulanır 
hale getireceğiz.

Daha sonra söz alan Hak-İş Konfederasyonu 
Genel Başkan Yardımcısı ve bir dönem 
Çelik-İş Sendikası’nda yöneticilik yapan 
Mustafa Toruntay, Çelik-İş Sendikası’nın 25 
yıl önce gerçekleştirdiği eğitim seminerini 
hatırlatarak, Çelik-İş Sendikası’nın geçmişte 
birçok mücadele verdiğini, metal sektörü 
gibi zor bir sektörde gösterdiği birlik ve 
bütünlüğüyle nasıl bugünlere geldiğini 
anlattı.



10 11

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

ÇELİK-İŞ SENDİKASI HAK-İŞ KONFEDERASYONU

edebileceksek Hak-İş’in burada 
önemli bir rolü olduğunu 
unutmayalım. O nedenle bu 
en çok Çelik-İş Sendikamız için 
önemlidir. Sendikal hareketin 
her şeyden önce önyüzü, 
lideri ve tarihsel mücadelenin 
en önünde yer alan metal 
işçileridir. Sizler Türkiye sendikal 
hareketinin öncüleri ve liderleri 
olma noktasında bugüne kadar 
olduğu gibi bundan sonrada 
bu sorumluluğunuzla hareket 
edeceğinize inanıyorum. Bu 
sebeple Hak-İş’in yeni sendikal 
bakış açısını en çok sizinle 
konuşmamız gerekiyor, bu 
eğitim, bu nedenle çok önemli. 
Çelik-İş Sendikamız yeni sendikal 
akımın ve hareketin en temel 

taşını oluşturuyor. Yeni genel 
başkanımız ve yeni yönetim 
kurulumuz topyekün yeni bir 
anlayışla yola devam ediyor. Yeni 
sendikal anlayışı en iyi şekilde 
özümseyen ve bu konuda samimi 
duruş sergileyen Genel Başkan 
Yunus Değirmenci ve ekibine 
teşekkür ediyorum” dedi.

Konuşmaların ardından Genel 
Başkanımız Değirmenci, Arslan’a 
ve Toruntay’a fincan takımı ile 
kalem hediye etti. Daha sonra 
tüm davetliler sahneye çıkarak 
toplu hatıra fotoğrafı çektirdi.
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SENDİKAMIZDAN KADROLARINA DEV 
EĞİTİM SEMİNERİ
Sendikamızın Antalya’da düzenlediği 4 günlük eğitim semineri; sendikamızın şube 
başkanları, şube yöneticileri,  bölge başkanları, bölge temsilcileri ve sendika temsilcilerinin 
katılımıyla başladı.
Eğitimde, “Sendikal Haklar, Örgütlenme, Temsilcilerin Rolü, İş Sağlığı ve Güvenliği” gibi birçok  konuya 
değinildi.

Yaklaşık 300 kişinin katıldığı ve iki ayrı grup halinde gerçekleştirilen eğitimler, Kocaeli Üniversitesi Öğretim 
Üyesi Doç. Dr. Mehmet Onat Öztürk ile İş Sağlığı Güvenliği Uzmanı Nüsüret Efendioğlu tarafından verildi.

Eğitim Semineri 
Programı’nın ikinci günü 
Antalya gezisi ile devam 
etti. Şube başkanlarımız, 
şube yöneticilerimiz, bölge 
başkanlarımız ve sendika 
temsilcilerimiz bir rehber 
eşliğinde Düden Şelalesi, 
Cumhuriyet Meydanı ve 
Kaleiçi’ni gezerek keyifli 
saatler geçirdi.
Bütün katılımcılarımız 
verilen eğitimin ve gezinin 
ardından yorgunluklarını 
sendikamızın düzenlediği gala 
gecesinde attı. Gecede Türk Halk 
Müziği Sanatçısı Tuğba Karakuş sahne aldı.  
Sendikamız Genel Başkanı Yunus Değirmenci, gala gecesinin öncesinde katılımlarından dolayı herkese 
teşekkür etti.

Yeni örgütlendiğimiz ve örgütlenme çalışmalarımızın sürdüğü işyerlerindeki temsilcilerimizi tek tek 
sahneye çağıran Genel Başkanımız Değirmenci, temsilcilerimizin gösterdiği üstün gayretlerinden dolayı 
kendilerine minnettar olduğunu ifade etti.

Konuşmasında verilen eğitimlerin önemine de dikkat çeken Değirmenci, “Hedeflerimize ulaşmamızda, 
bu eğitimlerin bizlere büyük katkısı olacak. Umut ediyorum ki, bu aldığınız eğitimleri sahaya yansıtarak, 
gücümüze güç katacağız. Bugüne kadarki edindiğimiz deneyimleri, bu eğitimlerle daha anlamlı hale 
getirerek, Yeni Türkiye’nin Yeni Çelik-İş’ini inşa edeceğiz” dedi.

ÇELİK-İŞ’TEN EŞSİZ ANTALYA TURU
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Sendikamız Genel Başkanı Yunus 
Değirmenci, metal iş kolunda sendikal bir 
kriz yaşandığını, bu krizin ancak Çelik-İş 
Sendikası ile aşılabileceğini ifade etti. 
KONTV’de ‘Ankara Konuşuyor’ programının 
canlı yayın konuğu olan Genel Başkanımız 
Değirmenci, ülke gündeminden, çalışma hayatına 
ve sendikal faaliyetlerimize kadar birçok konuda 
açıklamalarda bulundu. 

Metal iş kolunda 1 milyon 500 bin civarında 
çalışanın bulunduğunu kaydeden Değirmenci, 
“Metal işkolunda şuanda sendikal bir temsil 
sorunu var. Bir tarafta ideolojik saplantılarla, bu 
ülkenin içerisinde bulunduğu olumsuzluklara 
katkı veren, Toplu İş Sözleşmesi imzalamamak 
için bahaneler uydurarak, eylemleri ve grevleri ön 
plana çıkaran bir sendika var. Diğer tarafta nasıl 
büyüdüğü herkes tarafından bilinen ve Türkiye’nin 
en büyük sendikası olduğunu iddia ederken, 
emeksiz büyüdüğünü unutarak hava basan, 
işverenlere zaman zaman yanaşan, işçilere hali 
hatırını sormayan, işçilerle bütünleşemeyen bir 
sendika bulunmaktadır. Böyle bir ortamda Çelik-İş 
Sendikası’nın gerekliliği ortaya çıkmaktadır” dedi.  

Genel Başkanımız Değirmenci açıklamalarını şöyle 
sürdürdü:

GENEL BAŞKANIMIZ DEĞİRMENCİ 
KONTV’YE KONUŞTU: “METAL İŞ 
KOLUNDAKİ SENDİKAL KRİZ ÇELİK-İŞ İLE 
AŞILACAK”

HER DÖNEM ÜLKEMİZİN ÖNÜNE SET ÇEKTİLER

“Türkiye’nin son dönemdeki yaşadığı olayları sadece 2016 yılına hapsetmek doğru değil. Türkiye ne zaman 
kalkınmak istese, ne zaman hamle yapmak istese, nerede dünyanın herhangi bir köşesinde mağdura 
mazluma, yetime yardım etmek istese, gizli bir el harekete geçiyor.  40 yıldır bu ülke PKK terör örgütüyle 
mücadele ediyor. Bugün geldiğimiz noktada bu terör örgütünün yalnız olmadığını gördük. FETÖ terör 
örgütü ile birlikte ikiz kardeş olduklarını gördük. Bu örgüt inançlarımızı, ibadetlerimizi, yardımseverliğimizi, 
eğitim anlayışımızı, cemaat olma şeklimizi kullanarak, Siyonizm’e, Yahudi’ye, İsrail’e, Amerika’ya hizmet eder 
bir rol üstlenmiş, insanlarımızı kandırmıştır. Türkiye’nin önünün açılmasını istemeyen dış güçler, içerideki 
piyonları kullanarak, ülkemizin önünü kesmek istiyorlar. Bu öyle bir hareket ki, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ni 
TBMM’yi bombalıyor, millete kurşun sıkıyor, insanlarımızı tanklarla eziyor. Daha da önemlisi ilk defa halkın 
seçtiği bir Cumhurbaşkanı ailesiyle birlikte yok edilmeye çalışılıyor. Buna terör denebilir mi? Bu bir işgal 
girişimidir. Hem Hak-İş olarak hem de Çelik-İş olarak nerede bir toplantı yapıyorsak, ilk sözümüze FETÖ 
terör olayını ve Darbe girişimini lanetleyerek başlıyoruz. Ayrıca üzerinde “Sahipsiz vatanın batması haktır, 
sen sahip çıkarsan bu vatan batmayacaktır” yazan araç stickerı yaptırdık ve üyelerimize gönderdik. Karınca 
misali safımızı belli ederek, bu yaşananları unutturmamaya gayret ediyoruz.

VAKİT ÜLKEMİZE SAHİP 
ÇIKMA VAKTİ

Sosyal medyada yapılan 
provokasyonlara ilişkin olarak 
da şunu söyleyebilirim. Sadece 
sosyal medyada yasaklayarak 
bu iş bitmeyecektir. Bu 
durmayacaktır. Onların bir 
hesabı var. Bu ülkede kaos 
ve kargaşa olsun, bu millet 
bölünsün istiyorlar. Bugüne 
kadar insanımızı, sağ-sol, alevi-
sünni, laik-antilaik, başı açık-başı 
örtülü diye ayırmak istediler. Ama 
milletimiz bu oyunlara gelmedi. 
Burada şuna dikkat etmek lazım. 
Onlar bir yapıyorsa, biz on önlem 
alacağız. Daha çok birbirimize 
kenetleneceğiz. Şuanda siyaset 
ve ideoloji zamanı değil, vatana 
millete sahip çıkma zamanıdır. 
Söz konusu ülke olunca gerisi 
teferruattır. 

NEREDE MAZLUM VAR 
ORADA TÜRKİYE VE HAK-
İŞ VAR

Hiçbir çıkarı olmadan gittiği 
yere barışı ve huzuru götüren 
tek ülke Türkiye.  Batılı ülkelere 
baktığımızda coğrafi konumuyla, 
yer altı zenginlikleriyle, petrolüyle 
ilgilenip, oraları işgal etmeye 
çalışıyorlar. En son örneği; 
Amerika, Irak’a sözde demokrasi 
götüreceğini söylüyordu. Fakat 
ne yaptı böldü, parçaladı. 
Dolayısıyla Türkiye, bu bölgenin 
büyüğü olmak zorundadır. 
Bölgede yaşayan mağdurlara, 
mazlumlara, Müslümanlara 
sahip çıkmak zorundadır. 
Dünyada akan Müslüman 
kanının durdurulmasında önder 
olmak zorunda ve böyle bir 
sorumluluğu var. 

Bu konuda HAK-İş sadece 
toplu iş sözleşmesi imzalayan, 
üyeleriyle buluşan kuruluş 
olarak görürsek haksızlık ederiz. 
Dünyanın hangi köşesinde bir 
mazlum varsa Hak-İş’in Genel 
Başkanı Mahmut Arslan ve bizler 
oradayız, veya yardıma ihtiyaç 
varsa yardım tırlarımız oraya 

her türlü yardımı yapmakta. 
Hak-İş’i sosyal anlamda bir sivil 
toplum kuruluşu olarak görmek 
lazım. Esas amacı bu zaten. 
Bizden önceki büyüklerimiz 
Hak-İş’i kurarken, bu duygularla 
kurmuşlar. Sağ olsun bugünkü 
ağabeylerimiz ve kardeşlerimiz 
de bu anlayışı devam ettiriyorlar. 
Ben de Hak-İş’çi olmanın 
gururunu her zaman dile 
getiriyorum. 

ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİNİN 
YANINDAYIZ

Hak-İş ve Çelik-İş Sendikası, 
1980 darbe anayasasının 
değişmesi gerektiğini her zaman 
dile getirmiştir. Türkiye’de 
1980 darbesinden sonra 
anayasa değişikliği ile ilgili 
programı büyük salonlarda 
Hak-İş yapmıştır. Anayasa 
profesörlerini toplayarak 
‘Bu anayasa Türk Milleti’nin 
ihtiyaçlarına cevap vermez” 
diyen Hak-İş’tir. Dolayısıyla 
partili Cumhurbaşkanlığı 
sistemini öngören yeni anayasa 
değişikliğini destekliyoruz.

ASGARİ ÜCRET ARTIŞI 
YETERLİ DEĞİL

Bin 404 lira olan asgari ücret 
artışını yeterli görmüyoruz. 
Türkiye’de yaşam şartları belli. 
Çalışanların da mutluluğa 

ve huzura ihtiyacı var. Toplu 
İş Sözleşmelerinin yapıldığı, 
sendikalı olan işyerlerinde bu 
artış pek bir anlam ifade etmiyor 
ama taban ücretinin yükselmesi 
demek Toplu iş sözleşmeli 
çalışanların ücretlerinin de 
yükselmesi demektir. İşyerleri 
kazandığı müddetçe işçiye 
vermesi gerekmektedir.

SENDİKAMIZI ANLATMAK 
İÇİN YOLLARA DÜŞTÜK

Genel Başkanlık görevini 
devraldıktan sonra Genel 
Yönetim Kurulundaki diğer üç 
arkadaşımızla birlikte yollara 
düştük. Çelik-İş Sendikası’nın 
geçmişten gelen eksikliklerini, 
hatalarını, yapısal sorunlarını, 
anlayış farklılıklarını, söylem 
tarzlarını değiştirmek, Hak-İş’e 
bağlı bir sendikanın nasıl bir 
sendika olduğunu anlatabilmek 
için Karabük’ten başlayarak, 
Çorlu, İstanbul, Gebze, Kocaeli, 
Sakarya, Hatay, Mersin ve 
Adana’ya giderek, tezgah 
başlarında elini sıkmadığımız işçi 
kalmadı. Burada görüşmediğimiz 
işveren ve vekilleri kalmadı. 
Anlayışımız “Gidilmedik işyeri, 
dokunmadık işçi kalmayacak. “Bu 
anlayışla Çelik-İş Sendikası’nın 
önündeki engelleri kaldırıp, 
Türkiye’nin ihtiyaçlarına cevap 
verecek bir model geliştirmeye 
çalışıyoruz.
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OLUMSUZ ANLAYIŞI YIKACAĞIZ 

Geçmişten gelen ‘Sendika aidat alır, işçiye faydası dokunmaz” anlayışını da yıkmak için ayrı politika 
izliyoruz. Bu kapsamda geçtiğimiz 15-20 gün içerisinde Antalya’da 300’e yakın işyeri temsilcimizi ve şube 
yöneticilerimizi 4 gün süreyle eğitimden geçirdik. Yılbaşı hediyesi olarak, en kaliteli hediyeleri üyelerimize 
ulaştırdık. Lokal bazda eğitimlerimize devam ediyoruz. İşçiden aldığımız işçiye geri vermenin gayreti 
içerisindeyiz. Dolayısıyla Sendikamızın oteli, hanı hamamı olmayacak. Çelik-İş Sendikasında bunlar 
olmayacak. Üyelerimizin üniversiteyi kazanan çocuklarına belli bir kriter çerçevesinde eğitim bursu 
sunuyoruz. Şuanda 500 evladımıza burs veriyoruz. 

ÇIKARILMAK İSTENEN KAOSA BİR DE İŞÇİ KAOSUNU EKLEMEYİZ

Çalışanlarımızla ve işverenlerimizle uzlaşı kültürü içinde hareket ediyoruz. Grev yapmak, eylem yapmak çok 
kolay. Üretimi durdurmak çok kolay. Önemli olan zoru başarmaktır. İşvereni ya da vekillerini toplu sözleşme 
masasından kaçırmayacağız. Ne yapıp edip onları ikna ederek, toplu iş sözleşmesini imzalayacağız. Bu 
ülkede çıkarılmak istenen kaosun içerisine bir de işçi kaosunu eklemeyeceğiz. Bu yüzden de Türk çalışma 
hayatının, sendikal yaşamın Çelik-İş’e ihtiyacı var. Çelik-İş’in de Türkiye’deki çalışma düzenine ihtiyacı 
var. Ben bunu şöyle özetliyorum. İşçiyi yaşat ki işletme yaşasın. Kazan-Kazan modeliyle hep beraber 
kazanacağız. 

SENDİKALAŞMAYLA 
HERKES KAZANIR

Türkiye, sendikalaşma 
konusunda çok geride. Çalışan 
kesimin sadece yüzde 10’unu 
sendikalı ve çalışanların 
yüzde 7’sinin ancak toplu 
iş sözleşmesi yapılabiliyor. 
Sendikalaşmanın önündeki 
engelleri ortadan kaldırırsak; 
sendikalı, toplu iş sözleşmeli 
işyerinde kimse sigortasız işçi 
çalıştıramaz. Ayrıca işçi sağlığı 
ve iş güvenliğiyle ilgili olarak iş 
kazalarının önlenmesinde en 
büyük etken sendikalaşmadır. 
Sendikal işyerindeki verimlilik, 

kaliteli üretim diğer işyerlerine nazaran çok daha iyi durumda. Bu nedenle sendikal yaşamı kolaylaştıracak, 
sendikalaşmanın önünü açacak uygulamaları hayata geçirmemiz gerekiyor. Sendikalı olan işyerinde iş 
barışı zirvededir. 

KIDEM TAZMİNATI FONU KURULSUN

Türkiye’de çalışanların en büyük sorunlarından birisi kıdem tazminatı. Türkiye’de özel sektörde her 100 
çalışandan sadece 15’i kıdem tazminatını alabiliyor. Bu sistemin işlemediğine dair, hem işverenler, hem 
hükümet hem de sendikalar hemfikirler. Hak-İş yıllar önce bu işe kafa yormuş. Demişiz ki biz bir kıdem 
tazminatı fonu çıkaralım. Bu fona her ay işverenler, her işçi adına primini yatırsın ve orada biriksin. İşte 
işsizlik fonunda biriken parayı görüyoruz. Ve bu mevcut 30 gün üzerinden hak kaybı olmayacak şekilde 
primler yatsın. İşçi ister kendi ayrılırken, ister işveren kendi çıkardığı zaman, ister o işyeri battığı zaman, her 
ne sebeple olursa olsun, oradan kıdem tazminatını alsın. Bu iş, işverenin iki dudağının arasından çıkacak 
söze bağlı olmaktan çıksın. Hükümetimizden, ortaya koyduğumuz bu formül doğrultusunda bir adım atma 
gayretini bekliyoruz. İnşallah bu sorun da 2017’de çözülür.”

Sendikamızın Genel Yönetim Kurulu, Genel Başkanımız Yunus Değirmenci başkanlığında 
Karabük’te bir dizi ziyaret gerçekleştirdi.

ÇELİK-İŞ’TEN 
KARABÜK ÇIKARMASI
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Valilik ziyaretinin ardından Genel Başkanımız ve 
Genel Yönetim Kurulumuz Karabük Belediye Başkanı 
Rafet Vergili, eski Karabük Emniyet Müdürü Serhat 
Tezsever, Kardemir A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı 
Mutullah Yolbulan, Kardemir A.Ş. Yönetim Kurulu 
Başkan Vekili Kamil Güleç, Kardemir A.Ş. Genel Müdür 
Yardımcıları Metin Altan ve Hakan Onur, Müsiad 
Karabük Şubesi, Sendikamızın Onursal Genel Başkanı 
ve Kardemir Karabükspor Başkanı Hikmet Ferudun 
Tankut, AK Parti, MHP, CHP, Saadet Partisi ve Büyük 
Birlik Partisi Karabük İl Başkanlıklarını ziyaret etti.

Ziyaretlerde Başkanımız Değirmenci, Karabük ve Kardemir’in Çelik-İş Sendikası için büyük önem taşıdığını 
ifade ederek üyelerimizin ve Karabük halkının geleceğe umutla bakabilmesi için her türlü işbirliğini 
yapmaya hazır olduklarını belirtti.

ÜYELERİMİZLE YEMEK YENİLDİ

Daha sonra Kardemir A.Ş. çalışanlarıyla merkez yemekhanesinde öğle 
yemeğinde bir araya gelen Genel Başkan ve Genel Yönetim Kurulumuz 
fabrikayı gezerek çalışanlarla sohbet etti. Kardemir Karabükspor’a 
gerçekleştirilen ziyarette Sendikamızın Onursal Genel Başkanı 
ve Kardemir Karabükspor kulüp başkanı Hikmet Ferudun Tankut, 
Sendikamızın Genel Başkanı Yunus Değirmenci’ye isminin yazılı olduğu 
78 numaralı forma hediye etti.

Genel Başkan ve Genel Yönetim Kurulumuz son olarak Karabük şube 
yönetimi ve temsilcilerle bir araya gelerek Karabük Şubesi Temsilciler 
Meclisini gerçekleştirdi.

Başkanımız Değirmenci ve 
Genel Yönetim Kurulumuz, 
Karabük ziyaretlerine Karabük 
şubemize bağlı örgütlü 
olduğumuz KARDEMİR 
A.Ş. işyerinden başladı. 
Baştemsilcilikte işçiler 
tarafından coşkuyla karşılanan 
Genel Başkanımız ve Genel 
Yönetim Kurulumuz daha 
sonra Karabük Valisi Mehmet 
Aktaş’ı makamında ziyaret etti.

Karabük ve Kardemir A.Ş.’ye 
ilişkin görüş alışverişinin 
yapıldığı ziyarette Vali Aktaş, 
Çelik-İş Sendikası’nın Karabük 
için büyük bir değer olduğunu 
ifade ederek ziyaretten 
duyduğu memnuniyeti dile 
getirdi.
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Sendikamızın Genel Başkanı Değirmenci ve Genel Yönetim Kurulumuz Karabük’teki  
ikinci gününde Safranbolu Belediye Başkanı Necdet Aksoy’u makamında ziyaret etti. 
Genel Başkanımız Karabük’ün emeğin başkenti olduğunu, Çelik-İş Sendikası’nın da 
kurulduğu 1965 yılından bu yana emeğin yanında olduğunu belirtti.
Necdet Aksoy ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederken, Kardemir’in Karabük için nefes 
olduğunu ve bu başarının sırrının da çalışanların mutlu olmasından kaynaklandığını söyledi. Aksoy, “ Genel 
Başkanın göreve gelir gelmez Karabük’e gelerek bütün kurumları tek tek ziyaret ediyor olması, burası ile 
olan muhabbetini daha da pekiştirmektedir. Ben ziyaretinizden dolayı hem şahsınıza hem de yönetimdeki 
arkadaşlarımıza teşekkür ediyor, sizlere güven duyduğumuzu ifade ediyor, başarılar diliyorum” dedi.

ZİYARETLER  SAFRANBOLU’DA DEVAM ETTİ

Daha sonra örgütlü olduğumuz Kardemir A.Ş. Kok Bölümüne geçen Genel Başkanımız ve Genel Yönetim 
Kurulumuz işçiler tarafından coşkuyla karşılandı. Kardemir emekçileriyle öğle yemeğinde buluşan 
Değirmenci, işçilerimize Toplu İş Sözleşmesi hakkında bilgi vererek sohbet etti. Karabük Şube Yöneticilerimiz 
ve işyeri temsilcilerimiz ile Kardemir A.Ş. 5 nolu yüksek fırın çalışanlarını ziyaret eden Başkan Değirmenci 
alkış ve sloganlarla karşılandığı Kardemir A.Ş. işyerinden yine aynı sevgi gösterisiyle uğurlandı.

Fabrika ziyaretinin ardından Türkiye Emekliler Derneği Karabük Şube Başkanı Celal Bulut, Safranbolu 
Kaymakamı Murat Bulacak, Karabük Esnaf Odaları Birliği Başkanı Nurettin Tümen ve Karabük İl Genel Meclis 
Başkanı Ahmet Sözen’i ziyaret eden Genel Başkanımız ve Genel Yönetim Kurulumuz Çelik-İş Sendikası eski 
Genel Başkanı Metin Türker’i de mezarı başında ziyaret ederek dualarla andı.
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Sendikamız Genel Başkanı 
Yunus Değirmenci; 
LİMON KASALARININ 
ÜZERİNDE KURULAN 
EMANETE SAHİP 
ÇIKACAĞIZ, 
KARABÜK’ÜN 
SORUNLARI ARTIK 
BİZİM DE SORUNUMUZ
Sendikamız Genel Başkanı Yunus 
Değirmenci, üyelerinin yanı sıra 
Karabük halkının da geleceğe 
umutla bakabilmesi için birçok 
girişimi hayata geçireceklerini 
söyledi. 

Sendikanın genel başkanlığına 
getirilmesinin ardından ilk 
ziyaretini Çelik-İş’in kurulduğu 
Karabük’e yapan ve bir dizi 
ziyaretlerde bulunan 
Değirmenci ve Genel Yönetim 
Kurulumuz kahvaltılı basın 
toplantısında basın mensupları 
ile bir araya geldi.

Sendikanın yol haritasını 
belirmek için ilk 
ziyaretlerini sendikanın 
doğduğu KARDEMİR ve 
Karabük’e yaptıklarını 
kaydeden Başkanımız 
Değirmenci,  “Karabük bizim 
için olmazsa olmaz yerlerden 
biri. Yarım milyona yakın üyesi 
ile Hak- İş Konfederasyonu’na 
bağlı Çelik İş Sendikası’nı sizin 
ecdatlarınız limon kasaları 
üzerinde kurmuşlar ve 
bugün emaneti biz devralmış 
bulunuyoruz. Bu emanete sahip 
çıkacağız” dedi. 

Çelik-İş Sendikası’nın projelerini 
hayata geçirecek heyecana ve 
kadroya sahip olduğunu belirten 
Değirmenci, “Sendikamızın 
bu anlamda metal işçisine 
ve Türk çalışma hayatı ile 
sendikal yaşama katacağı çok 
çeşitli etkinliklerimiz olacak. 

GENEL BAŞKAN DEĞİRMENCİ 
KARABÜK’TE BASINLA BULUŞTU

Bu anlamda biz 
Çelik İş Sendikası 
olarak yolumuzu 
belirlerken, genç 
arkadaşlarla 
birlikte Yeni 
Türkiye’nin yeni 
Çelik-İş’ini hayata 
geçirmek için 
kolları sıvamış 
bulunuyoruz. 
Bunun temelini ve 
ilkini Karabük’te 
başlatmanın ayrı 
bir heyecanını yaşıyoruz. Çelik-
İş Sendikası denince Karabük 
akla geliyor. Biz sendikamızı 
Karabük’te, KARDEMİR’de 
toplu iş sözleşme imzalayan 
sendika olmanın ötesine taşımak 
istiyoruz. Karabük’ün sorunlarını 
Çelik-İş Sendikası’nın sorunları, 

sendikamızın sorunlarını da 
Karabük’ün sorunları olarak 
görüyoruz. Karabük ve 
KARDEMİR’de yakaladığımız 
birliktelik ve gücü yeni dönemde 

SENDİKA YÖNETİMİMİZ TİS ÖNCESİ 
TEMSA’DA 
ÜYELERİMİZLE BİR 
ARAYA GELDİ

Türkiye geneline yayacağız” diye 
konuştu.

“KARDEMİR’DE 
TİS görüşmelerine 
başlayacağız”

KARDEMİR A.Ş’de yeni dönem 
Toplu İş Sözleşmesi(TİS) 

görüşmeleri için Bakanlığa 
yetki müracaatında 
bulunduklarını da hatırlatan 
Değirmenci, kısa süre içinde 
yeni dönem TİS görüşmelerine 
başlayarak, çalışanların yüzünü 
güldürecek bir sözleşme daha 
imzalamak için çalışmalara 
başlayacaklarının da altını çizdi.

Değirmenci, toplantının 
ardından Karabüklü sporcu 
Genç Bayanlar Avrupa 

Boks Şampiyonu Çağla Aluç 
ile antrenörü Baykan Arslan’a 
gösterdikleri başarıdan ötürü 
ödül takdim etti.

Sendikamız genel yönetimi, 
Adana’da örgütlü 
olduğumuz otomotiv 
devi TEMSA’yı ziyaret 
ederek, işyeri yetkilileri ve 
üyelerimizle bir araya geldi. 
Sendikamız Genel Başkanı 
Yunus Değirmenci, Genel Mali 
Sekreterimiz Bayram Altun, Genel 
Teşkilatlandırma Sekreterimiz 
Recep Akyel ve Genel Eğitim 
Sekreterimiz Ferhan Öner, 
Sendikamız Adana Şube Başkanı 
Sedat Aydın, şube yönetimimiz 
ve sendika temsilcilerimizin 
eşliğinde TEMSA’da bir takım 
temaslarda bulundu. 

Sendikamız heyeti, ilk olarak 
TEMSA Personel Müdürü 
Erhan Özel ile bir görüşme 
gerçekleştirirken, ziyarette 

TEMSA’nın 
iş sağlığı ve 
güvenliği üzerine 
hazırladığı bir 
video izlendi. 

Daha sonra binlerce metrekare 
alana kurulu fabrikadaki 
üyelerimizi tezgâhları başında 
ziyaret eden Genel Başkanımız 
Değirmenci ve sendikamız heyeti, 
üyelerimizle görüş alışverişinde 
bulundu. 

Yaklaşan TİS öncesinde 
üyelerimizle istişarelerde 
bulunan Değirmenci, üyelerimize 
hitaben, “TEMSA’daki üyelerimiz 

Sendikamızın gözbebeği. TİS 
öncesi sizlerle bir araya gelmek, 
beklentilerinizi öğrenmemiz 
açısından büyük önem taşıyordu. 
Kıdem farkı başta olmak üzere 
birçok konuda artık taleplerinizi 
çok daha iyi biliyoruz. Bu 
doğrultuda sizleri mutlu edecek 
bir TİS imzalamak için Adana 
şubemizle işbirliği içinde genel 
merkez olarak mücadele 
vereceğiz” dedi.
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Sendikamız Genel Yönetimi, 
Hatay Dörtyol’da örgütlü 
olduğumuz MMK Metalurji 
Sanayi Ticaret ve Liman 
İşletmeciliği A.Ş.’yi ziyaret 
ederek bir takım temaslarda 
bulundu.
Sendikamız Genel Başkanı 
Yunus Değirmenci, Genel Mali 
Sekreterimiz Bayram Altun, Genel 
Teşkilatlandırma Sekreterimiz 
Recep Akyel ve Genel Eğitim 
Sekreterimiz Ferhan Öner, MMK 
Metalurji’de işyeri yetkilileri ve 
üyelerimizle bir araya geldi.

Sendikamız yönetimine, 
İskenderun Şube Başkanımız 
Mehmet Demir, Adana Şube 
Başkanımız Sedat Aydın, Gebze 
Şube Başkanımız Şerafettin Koç, 
Osmaniye Bölge Temsilcimiz 
Mehmet Gündüz ile şube 
yöneticileri ve sendika temsilcileri 
eşlik etti. 

SENDİKAMIZDAN MMK 
METALURJİ’YE ZİYARET

KAZANAN DOSTLUK OLDU

Sendika yönetimimiz, görüşmelerin ardından MMK Metalurji’nin Gebze ve Dörtyol fabrikaları arasında yapılan 
futbol turnuvasının final maçını izledi. Maçı 3-2 kazanan İskenderun ekibine, kupasını ve madalyalarını Genel 
Başkanımız Değirmenci ve Genel Müdür Kvasov verdi.

Program kapsamında ilk olarak 
MMK Metalurji Genel Müdürü 
Denis Kvasov ziyaret edildi. 
Genel Başkanımız Değirmenci, 
burada yaptığı konuşmasına, 
Ankara’da suikasta kurban giden 
Rus büyükelçisinden dolayı 
başsağlığı dileklerini ileterek 
başladı.

Daha sonra Çelik-İş Sendikası’nın 
ilke ve amaçlarının yanı sıra 
hedeflerine değinen Genel 
Başkanımız Değirmenci, Türkiye 
ve Rusya’nın iki dost ülke 
olduğunu, kurulan ilişkilerle 
bunun daha güçleneceğini ifade 
etti. 

Genel Müdür Kvasov ise 
ziyaretten duyduğu memnuniyeti 
dile getirerek, ‘İki ülke arasındaki 
ilişkileri koparmak istiyorlar. 
Fakat bizler, sizlerle ortak bir 
anlayışı yakalamış durumdayız. 
Artık Türkiye’nin bir parçayız. 
Hatta Rusya’ya gittiğimizde bize 

‘Türkler geliyor’ derler. Kendimizi 
bir Türk şirketi gibi görüyoruz’ 
dedi.

Görüşmenin sonunda Genel 
Müdür Kvasov, Genel Başkanımız 
Değirmenci’ye ziyaretin anısına 
bir de hediye takdim etti. Daha 
sonra sendikamız yönetimi 
fabrikayı gezerek, üyelerimizle 
tek tek tokalaşıp, kısa sohbetler 
gerçekleştirdi. Değirmenci’ye 
limanda görev yapan üyelerimiz 
de maket kepçe hediye etti.
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Ziyaret, Mali İşlerden Sorumlu 
Müdür Mustafa Yolbulan ve 

İşletme Müdürü Rıdvan Tırak ile 
yapılan görüşme ile başladı.  
 
Ziyarette Çelik-İş Sendikası’nın 
vizyon ve misyonundan bahseden 
Genel Başkanımız Değirmenci, 
‘Her platformda söylüyorum; İşyeri olmazsa işçi olmaz, işçi olmazsa sendika olmaz. Bu bilinçle aynı gemide 
olduğumuzun sorumluluğuyla sendikacılık yapıyoruz, yapmaya devam edeceğiz’ dedi. 
 
Daha sonra fabrikadaki üyelerimizi tezgâhları başında ziyaret ederek ellerini sıkan Değirmenci ve sendika 
yönetimimiz, üyelerimizin talep ve beklentilerini dinledi.

ÇELİK-İŞ SENDİKASI YOLBULAN ÇELİK’TE 
ÜYELERİMİZLE BULUŞTU
Sendikamız Genel Başkanı 
Yunus Değirmenci, Genel Mali 
Sekreterimiz Bayram Altun, Genel 
Teşkilatlandırma Sekreterimiz 
Recep Akyel ve Genel Eğitim 
Sekreterimiz Ferhan Öner, 
örgütlü olduğumuz Payas’taki 
Yolbulan Çelik’in yöneticileri ve 
buradaki üyelerimizle bir araya 
geldi.

Bu kapsamda Sendikamız 
Genel Başkanı Yunus 

Değirmenci, Genel Mali 
Sekreterimiz Bayram Altun, Genel 
Teşkilatlandırma Sekreterimiz 
Recep Akyel ve Genel Eğitim 
Sekreterimiz Ferhan Öner, Adana 
Şube Başkanımız Sedat Aydın ile 
şube yöneticileri ve sendikamız 
temsilcileriyle birlikte ilk olarak, 

örgütlü olduğumuz Tarsus’taki 
Özbal Çelik Boru’yu ziyaret etti.  
 
Özbal Çelik Boru Yönetim Kurulu 
Üyesi Tufan Ballı ile bir kısa 
görüşme yapılırken, ziyarette 
metal sektöründeki gelişmeler, 
çalışma hayatı ve sendikamızın 
faaliyetleri gibi birçok konuda 
istişarelerde bulunuldu.

Genel Başkanımız Değirmenci ve 
sendika yönetimimiz daha sonra 
tezgahları başında üyelerimizle 
bir araya geldi. Üyelerimiz 
sendika yönetimimizin 
ziyaretlerinden dolayı duydukları 
memnuniyeti dile getirdi.

ÖZBAL VE HDM’YE ZİYARET
Sendikamız Genel Yönetim Kurulunun başlattığı şube ve işyeri 
ziyaretleri tüm hızıyla sürerken,  sendika yönetimimizin bu seferki 
durağı, Adana Şubemiz ve bağlı işyerleri oldu. 
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SÖZLEŞME SONRASI HDM’YE İLK ZİYARET

Bu programın ardından yeni örgütlendiğimiz ve geçtiğimiz 
günlerde ilk Toplu İş Sözleşmesini(TİS) imzaladığımız HDM 
Sprial Kaynak Çelik Boru ziyaret edildi.  
 
Sendika yönetimimiz burada HDM Çelik Boru Üretim Müdürü 
Cafer Akçay ve Personel Müdürü Ergin Koca ile bir araya geldi. 
Akçay, HDM’nin çalışma prensiplerinden, sektör çalışmalarına 
kadar birçok konuda bilgi verirken, Genel Başkanımız 
Değirmenci de HDM ile imzalanan ve birçok kazanım içeren 
TİS’ten dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi.  
 
Ziyaretin ardından fabrikayı gezerek üyelerle tek tek 
tokalaşan sendika yönetimimiz, üyelerimize imzalanan TİS’in 
hayırlı olması dileklerini iletti. Üyelerimiz de bol kazanımlı 
TİS’ten dolayı sendika yönetimimize teşekkür etti.

ÜYEMİZİN AİLESİNE TAZİYE 
ZİYARETİ

Sendika Yönetimimiz, daha sonra 
HDM Çelik Boru Fabrikasında 
çalışan ve mesai bitimi eve 
dönüş yolunda trafik kazası 
sonucu vefat eden üyemiz 
Serdar Başpınar’ın ailesini ziyaret 
ederek  taziye dileklerini iletti.  
 

Kazadan hafif yaralı olarak 
kurtulan diğer iki üyemizle 
de taziye çadırında bir araya 
gelen yönetimiz, sendika olarak 
üyelerimize geçmiş olsun 
diyerek, hem Başpınar’ın ailesinin 
hem de yaralı üyelerimizin her 
zaman yanlarında olacaklarını 
ifade etti.

Genel Başkanımız Yunus 
Değirmenci, Genel 
Teşkilatlandırma Sekreterimiz 
Recep Akyel, Genel Eğitim 
Sekreterimiz Ferhan Öner, 
Avukatımız Jan Aras Arslan, 
Sendikamız Kocaeli Bölge 
Temsilcisi Erdal Yaldız, Dytech’e 
bir ziyaret gerçekleştirdi.  

Dytech 
Genel 
Müdürü 
Ayhan 
Karataş 
ve İnsan 
Kaynakları 
Müdürü 
Pervin 
Hopalı Şen 
ile yapılan 
görüşmenin 
ardından 
sendikamız 
yönetimi 
fabrika içinde 
üyelerimizle 
bir araya 
geldi.

Burada bir 
konuşma 
yapan Genel 
Başkanımız 
Değirmenci, üyelerimize 
seslenerek, şunları söyledi: 
 
“Üç aylık genel başkanım. 
Arkadaşlarıma, ‘Dytech’in yetki 
belgesini almadan hiçbir yere 
gitmeyeceğim’ dedim. Bugün 
ananızın ak sütü kadar helal 
olan yetki belgenizle geldim. 
Sizlerin bir buçuk yıldır Toplu 
İş Sözleşmenizi(TİS) geciktiren, 

fiilen yanlarında olmadığınız 
halde sizleri greve çıkarıp, 
grevde başarılı olamayan, ama 
hala yakanızdan düşmeyen 
sendikacılara ders vermek 
için geldim. Eğer ki, burada 
yaşanan tablo, şahsım ve 
sendikamızda yaşansaydı gelir 
sizlerle helalleşip giderdim. 
Ama toplu iş sözleşme 

görüşmesinin, bugün itibariyle 
sizlere hayırlı olsun demeye 
geldim. Sizi mutlu edecek bir 
toplu sözleşme imzalamak için 
de buraya geleceğim inşallah. 
Eğer ki bu yetkimize itiraz 
etmezlerse, hemen TİS dönemini 
başlatacağız. Bu saatten itibaren, 
işvereni de uyarıyorum; işçisiyle 
beraber, buradaki tabloda 
göründüğü gibi, yetki belgesi de 

bizimle beraber. Ne idüğü belirsiz 
sendikacılar bu yetkiye itiraz etse 
bile, işveren TİS sürecini yine de 
başlatmak zorundadırlar. Çünkü 
beklediğiniz kadar beklediniz. 
Ben biliyorum ki sizin TİS’i 
beklemeye artık tahammülünüz 
yok. Benim de yok. İşveren de bu 
çağrımıza kulak versin. Aksi halde 
bu saatten itibaren üyesi yanında 

olan, yetkili olan 
bir sendikanın 
genel başkanı 
olarak her türlü 
hareketi yapma 
hakkına sahibiz” 
 
Konuşmasının 
ardından 
üyelerimiz 
tarafından 
omuzlara alınmak 
istenen Genel 
Başkanımız 
Değirmenci, 
bu talebi geri 
çevirerek, “İşçinin 
omuzlarında 
gezen bir 
sendikacı 
olmayacağım. 
Başkan nerede 
biz oradayız değil, 

Sendika nerede biz oradayız’ 
denilmesini istiyorum” dedi.  
 
Daha sonra Değirmenci 
ve sendikamız yönetimi, 
tezgahlarına dönerek çalışmaya 
başlayan üyelerimizle tek tek 
tokalaşarak, üyelerimizle fotoğraf 
çektirdi.  

Kocaeli’nde faaliyet gösteren ve 600 kişinin çalıştığı DYTECH Otomotiv Sanayi 
Tic. ve Pazarlama Ltd. Şti’deki üyelerimize, bekledikleri ‘yetki tespiti’ müjdesini, 
Sendikamız Genel Başkanı Yunus Değirmenci verdi.

DYTECH’TEKİ ÜYELERİMİZE ‘YETKİ’ 
MÜJDESİNİ GENEL BAŞKANIMIZ VERDİ
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Sendikamız Genel Başkanı Yunus Değirmenci, Genel Teşkilatlandırma Sekreterimiz Recep 
Akyel ile birlikte Marmara Bölgesi’nde örgütlü olduğumuz işyerlerine gerçekleştirdiği 
ziyaretlerle, Marmara’da adeta Çelik-İş rüzgârı estirdi. 
Genel Başkanımız Değirmenci ve Genel Teşkilatlandırma Sekreterimiz Akyel, geçtiğimiz hafta üç gün boyunca Marmara Bölgesi’ndeki 
3 şubemizi ve örgütlü olduğumuz 6 işyerimizi ziyaret etti. 

MARMARA’DA ÇELİK-İŞ RÜZGÂRI ESTİ

EKU FREN VE DÖKÜM’E ZİYARET
Marmara Bölgesi’ndeki örgütlü olduğumuz işyerlerine ziyaretlerini 
sürdüren Genel Başkanımız Yunus Değirmenci ve Genel 
Teşkilatlandırma Sekreterimiz Recep Akyel, Eku Fren ve Döküm 
Sanayi A.Ş.’nin Kocaeli’deki üretim üssünü ziyaret etti.  
 
İşyeri temsilcilerimiz ve üyelerimiz tarafından fabrika girişinde 
coşkulu bir şekilde karşılanan Genel Başkanımız Değirmenci ve 
Genel Teşkilatlandırma Sekreterimiz Akyel, ilk olarak Yönetim 
Kurulu Üyesi ve Genel Müdür Dr. Mehmet Dudaroğlu ile bir 
görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede metal sektöründeki gelişmeler 
ve sendikal yaşama ilişkin konular ele alındı. 
Görüşmenin ardından Değirmenci ve Akyel, İstanbul 2 Nolu 
Şube Başkanımız Hasan Şam ve şube yönetimi ile Gebze Şube 
Başkanımız Şerafettin Koç ve şube yönetimi eşliğinde fabrikada 
üyelerimizle bir araya geldi.  
 
Üyelerimizin talep ve beklentilerini dinleyen Değirmenci ve Akyel, daha sonra fabrika yemekhanesinde işçilerle birlikte öğle yemeği 
yiyerek, sohbet etti. 

ÖRGÜTLÜ OLDUĞUMUZ MA-PA’YA 
ZİYARET
Sendikamız Genel Başkanı Yunus Değirmenci ve Genel 
Teşkilatlandırma Sekreterimiz Recep Akyel, Marmara Bölgesi 
işyeri ziyaretlerine MA-PA Makine Parçaları Endüstrisi A.Ş. ile 
devam etti.  
 
TAYSAD Organize Sanayi Bölgesi’nde yer alan MA-PA 
Makine’ye, Değirmenci ve Akyel tarafından gerçekleştirilen 
ziyarette, Gebze Şube Başkanı Şerafettin Koç ve İstanbul 2 
Nolu Şube Başkanı Hasan Şam’ın yanı sıra şube yönetimleri ve 
sendika temsilcileri hazır bulundu.   
 
Programa, MA-PA Makine Parçaları Endüstrisi A.Ş.’nin Genel 
Müdürü Yeşim Keser Cohen ve İnsan Kaynakları Yöneticisi 
Hüseyin Muratoğlu ile yapılan görüşmeyle başlandı.  
 
Görüşmenin ardından Değirmenci ve Akyel, fabrikayı dolaşıp, tek tek üyelerin ellerini sıkarak kısa süreli sohbetler gerçekleştirdi.

AZMÜSEBAT ÇELİK SANAYİ’DE 
ÜYELERİMİZLE BULUŞTUK 
Genel Başkanımız Yunus Değirmenci ve Genel Teşkilatlandırma 
Sekreterimiz Recep Akyel’in Marmara Bölgesi’nde başlattığı işyeri 
ve şube ziyaretlerinin diğer bir durağı da Azmüsebat Çelik Sanayi ve 
Ticaret A.Ş. oldu.  
 
Tokai marka çakmakların ve Derby tıraş malzemelerinin üretildiği 
fabrikayı dolaşan Genel Başkanımız Değirmenci ve Genel 
Teşkilatlandırma Sekreterimiz Akyel, üyelerimizle bir araya gelerek 
beklentilerini ve taleplerini dinledi.
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SENDİKAMIZDAN TERMO TEKNİK’E ZİYARET
Sendikamız Genel Başkanı Yunus Değirmenci ve Genel Teşkilatlandırma Sekreterimiz Recep Akyel, beraberindeki İstanbul 1 Nolu 
Şube Başkanımız Ahmet Çolak ve şube yönetimimizle birlikte, Tekirdağ Çorlu’da örgütlü olduğumuz Termo Teknik’e bir ziyaret 
gerçekleştirdi.  
 
Ziyarette Termo Teknik Genel Müdürü Levent Polat ve İnsan Kaynakları Müdürü Yüksel Ak Börü ile bir araya gelinirken, yapılan 
görüşmede Tekno Termik’teki gelişmelerden sendikal yaşama kadar birçok konu ele alındı.  
 
Daha sonra Genel Başkanımız Değirmenci ile Genel Teşkilatlandırma Sekreterimiz Akyel, şube yöneticilerimiz ve sendika 
temsilcilerimizle birlikte fabrikayı gezerek, üyelerimizi tezgah başında ziyaret edip, görüş alışverişinde bulundu. 

GEDİK KAYNAK’A ZİYARET
Sendika Başkanımız Yunus Değirmenci 
ve Genel Teşkilatlandırma Sekreterimiz 
Recep Akyel, Pendik’te faaliyette bulunan 
ve örgütlü olduğumuz Gedik Kaynak’ı 
ziyaret etti.

 Ziyarette İstanbul 2 Nolu Şube Başkanı 
Hasan Şam ve şube yönetimiyle birlikte 
işyeri temsilcilerimiz de hazır bulundu. 
Program, Gedik Holding Yönetim Kurulu 
Başkanı Hülya Gedik’i makamında ziyaret 
ederek başladı.

Sendikamız yönetiminin ziyaretini 
çok anlamlı bulduğunu ve bu tür 
buluşmaların daha sık yapılmasının 
hem Gedik Kaynak hem de çalışanlar 
için çok faydalı olacağını kaydeden 
Yönetim Kurulu Başkanı Gedik, ‘Bu 
işyerinin gerçek sahipleri çalışanlarımızdır. 
Onların temsilcileri olan sizlerle normal 
zamanlarda bir araya gelmek bizler için 

hem umut verici hem de 
sevindirici’ dedi.

İşyeri ziyaretlerinin 
artarak devam edeceğini 
ifade eden Başkanımız 
Değirmenci ise ‘Bundan 
böyle sahada işçiye 
dokunan bir anlayış 
ile çalışmalarımızı 
sürdüreceğiz. Yıkan 
değil yapıcı, ayrıştırıcı 
değil birleştirici 
bir tavır ve tarzla, 
karşılıklı güven içinde, 
hem işletmelerimizi 
ayakta tutup hem de 
üyelerimizi mutlu edecek kazanımlar 
elde edeceğiz. Bunun için yollara düştük’ 
diye konuştu. Daha sonra Başkanımız 
Değirmenci ile Genel Teşkilatlandırma 
Sekreterimiz Akyel, şube yönetimimizle 
birlikte fabrikayı dolaştı.

Üyelerimiz, fabrika ortamında sendikamız 
yönetiminin kendileri ziyaret etmelerinden 
dolayı memnun olduklarını belirterek, 
Değirmenci ve Akyel’e güller takdim etti.

SENDİKA YÖNETİMİMİZ 
ÜYELERİMİZLE TEZGÂHLARDA 
BULUŞMAYA DEVAM EDİYOR
Sendikamızın Marmara Bölgesi’nde başlattığı işyeri 
ve şube ziyaretleri kapsamında, Genel Başkanımız 
Değirmenci ile Genel Teşkilatlandırma Sekreterimiz 
Akyel, İstanbul 2 Nolu Şube Başkanı Hasan Şam ve şube 
yönetimiyle birlikte, TAYSAD Organize Sanayi Bölgesinde 
faaliyet gösteren ve örgütlü olduğumuz Kanca A.Ş’ye bir 
ziyaret gerçekleştirdi.   
 
Ziyarette Kanca A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı Alper Kanca 
ile bir araya gelinirken, görüşmede metal sektöründeki 
gelişmelerden ülke gündemine, sendikal yaşamdan 
üyelerimizin taleplerine ve beklentilerine kadar birçok 
konu ele alındı.  
 
Ziyaretten dolayı büyük mutluluk duyduğunu ifade eden 
Yönetim Kurulu Başkanı Kanca, Kanca A.Ş’nin hazırladığı 
‘Sıcak Dövmeye Genel Bakış’ isimli bir kitabı Genel 
Başkanımız Değirmenci’ye hediye etti.  
 
Görüşmenin ardından Başkanımız Değirmenci ve Genel 
Teşkilatlandırma Sekreterimiz Akyel, şube yönetimimiz 
eşliğinde fabrikayı gezerek üyelerimizle buluştu.  
 
Değirmenci ve Akyel, tek tek üyelerimizin tezgah başında 
ellerini sıkarak, üyelerimizin sendikamızdan beklenti ve 
taleplerini dinledi. 

BAŞKANIMIZ DEĞİRMENCİ’DEN İHRACAT 
DEVİ AYDINLAR’A ZİYARET
Sendikamız Genel Başkanı Yunus Değirmenci, beraberindeki Seydişehir Şube Başkanımız 
Murat Özkal, Şube Sekreterimiz Recep Şengül ve Genel Başkan Danışmanları Aysema Ahraz 
ve Gökhan Kaya ile birlikte Konya Organize Sanayi Bölgesinde otomotiv sektöründe faaliyet 
gösteren ihracat devi Aydınlar Yedek Parça A.Ş.’nin Yönetim Kurulu Başkanı Harun Aydın’ı 
ziyaret etti.
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Ziyarette Yönetim Kurulu 
Başkanı Harun Aydın, Başkanımız 
Değirmenci’ye ve heyetine, 
100 bin metrekare alana kurulu 
fabrikayı gezdirerek, çalışmalar 
hakkında bilgi verdi.  
Türk işçisi ve mühendisleriyle 
gece gündüz demeden yüzde 
100 yerli üretim felsefesiyle 
çalışmalarını sürdürdüklerini 
kaydeden Yönetim Kurulu 
Başkanı Aydın, 2 bin çalışanıyla 
daha çok ihracat ağırlıklı üretim 
yaptıklarını anlattı. ISO verilerinde 
ilk 500 firma içerisinde yer 
aldıklarını ve Türkiye İhracatçılar 
Meclisi(TİM) verilerine göre 

Türkiye’de 250’nci, Konya’nın 
da en çok ihracat yapan firması 
olduklarını ifade eden Aydın, 
üretimin tamamını sıfır ithalatla 
gerçekleştirdiklerine dikkat 
çekti. Ürünlerinin yüzde 80’ini dış 
pazara sunduklarını anlatan Aydın, 
aralarında Almanya, İngiltere, 
Belçika ve Amerika’nın da 
bulunduğu 50’den fazla ülkeye 
ihracat yaptıklarının kaydetti. Son 
5 yılda yaptıkları büyük yatırımlara 
rağmen, vergi rekortmeni bir 
firma olduklarının altını çizen 
Aydın, Konya’nın ilk ve tek ARGE 
merkezine sahip olduklarını ve 
yerli otomobil çalışmalarında da 
bulunduklarını belirtti.

“ÜLKEMİZ İÇİN BÜYÜK BİR 
DEĞER”

Sendikamız Başkanı Yunus 
Değirmenci ise Aydınlar Yedek 
Parça’nın ekonomiye can veren, 
istihdam oluşturan, yapılan 

ihracat ile dış ticaret açığının 
kapatılmasına katkı sunan bir 
firma olduğunu ifade ederek, 
‘Ürünlerini dünyanın dört bir 
yanına göndererek bizleri 
gururlandıran Aydınlar, ülkemiz 
için büyük bir değerdir ve bu 
değere herkesin sahip çıkması 
gerekiyor” dedi.  
İşçilerin alın terlerinin karşılığının 
verilmesi noktasında da Aydınlar 
firmasının gösterdiği hassasiyete 
teşekkür eden Değirmenci, 
çalışanların kullanımına sunulan 
futbol ve basketbol sahaları, 
tenis kortu ve yüzme havuzları ile 
dinlenme yerlerinin varlığının da 
her türlü takdiri hak ettiğini ifade 
etti. 

SENDİKAMIZDAN ÖRGÜTLÜ OLDUĞUMUZ 
BEKAERT’E ZİYARET
Sendika yönetimimizin, 
Marmara Bölgesi’nde 
başlattığı ziyaretlerin 
ikinci gününde ilk durak, 
Kocaeli’deki örgütlü 
olduğumuz Bekaert Kartepe 
Çelik Kord Sanayi ve Ticaret 
A.Ş. oldu.
Sendikamız Genel Başkanı Yunus 
Değirmenci beraberindeki Genel 
Teşkilatlandırma Sekreterimiz 
Recep Akyel, Genel Eğitim 
Sekreterimiz Ferhan Öner ve 
Avukatımız Jan Aras Arslan ile 
birlikte Bekaert’ı ziyaret etti.  

 
Sendikamız 
Kocaeli Bölge 
Temsilcisi Erdal 
Yaldız ve sendika 
temsilcilerimizin 
eşlik ettiği 
program, Bekaert 
Türkiye Genel 
Müdürü Hakan 
Saner ile yapılan görüşmeyle 
başladı. Görüşmede metal 
sektöründeki gelişmeler, çalışma 
hayatı ve sendikamızın faaliyetleri 
gibi birçok konuda istişarelerde 
bulunuldu.

Daha sonra fabrikayı gezen 

sendika yöneticilerimiz, 
üyelerimizle tezgah başında 
tek tek tokalaştı. Genel 
Başkanımız Değirmenci, 
fabrika yemekhanesinde de 
üyelerimize kısa bir konuşma 
yaparak, üyelerimizin talep ve 
beklentilerini dinledi.

SENDİKA YÖNETİMİMİZ ÇAKMAK VİNÇ’TE 
ÜYELERİMİZLE BULUŞTU
Sendikamız Genel Başkanı Yunus 
Değirmenci beraberindeki Genel 
Teşkilatlandırma Sekreterimiz 
Recep Akyel, Genel Eğitim 
Sekreterimiz Ferhan Öner ve 
Avukatımız Jan Aras Arslan ile 
birlikte Sakarya 2.Organize Sanayi 
Bölgesi’nde örgütlü olduğumuz 
Çakmak Vinç’i ziyaret etti.
Sendikamız Sakarya Bölge Temsilcisi 
Rıfat Kurt’un ve sendika temsilcilerimizin 
eşlik ettiği program, Çakmak Vinç 
Genel Müdürü Osman Çakmak’ı 
ziyaretle başladı.  Görüşmede ülke 
ekonomisindeki gelişmeler ele 
alınırken, Çakmak Vinç’teki üyelerimizin talepleri de masaya yatırıldı. Daha sonra üyelerimizle fabrika 
yemekhanesinde yemek yiyen sendika yönetimimiz, ardından fabrikayı gezerek üyelerimizle tek tek 
tokalaştı.  
 
Üyelerimiz de, Genel Başkanımız Değirmenci, Genel Teşkilatlandırma Sekreterimiz Akyel, Genel Eğitim 
Sekreterimiz Öner ve Avukatımız Arslan’ın yaptıkları bu ziyaretlerinden dolayı duydukları memnuniyeti dile 
getirdi. 
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Dünyanın en çok tercih edilen 
klima markalarından biri olan 
DAIKIN’ın Sakarya 2. Organize 
Sanayi Bölgesi’ndeki fabrikasında 
gerçekleştirilen görüşmede, DAIKIN 
Genel Müdür Yardımcısı Cemil Yiğit 
ve DAIKIN İnsan Kaynakları Müdürü 
Mete Balkiz hazır bulundu. 
Ziyarette, Genel Başkanımız 
Değirmenci, sendikamızın 
örgütlenme çalışmalarından, ilke ve 
hedeflerimize kadar birçok konuya 
değinirken, sendikalaşmanın sadece 
işçilere değil, işverene de birçok 
katkı sağlayacağına dikkat çekti.  
 
Genel Müdür Yardımcısı Yiğit ise, çalışanların özgür iradelerine karışmadıklarını, tercihlerine saygı 
duyduklarını ifade etti. Karşılıklı iyi niyet temennilerinin ardından görüşme son buldu. 

YETKİ TESPİTİNİ ALDIĞIMIZ DAIKIN’A 
GENEL MERKEZİMİZDEN İLK ZİYARET
Sendikamız Genel Başkanı Yunus Değirmenci, Genel Teşkilatlandırma Sekreterimiz Recep 
Akyel, Genel Eğitim Sekreterimiz Ferhan Öner, Avukatımız Jan Aras Arslan ve Sendikamız 
Sakarya Bölge Temsilcisi Rıfat Kurt, yeni örgütlendiğimiz ve  Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanlığı’ndan yetki tespitini aldığımız DAIKIN’ı ziyaret etti.

PAYAS KAYMAKAMI KILINÇKAYA’YA ZİYARET

Şube başkanımızın ve yönetimlerinin hazır 
bulunduğu görüşmede Genel Başkanımız 
Değirmenci, sendikamızın İskenderun’daki 
faaliyetlerinden ve ülke genelindeki hedeflerinden 
bahsetti. 

Ziyaretten dolayı memnuniyet duyduğunu 
kaydeden Kaymakam Kılınçkaya ise Payas’ın tarihi 
ve kültürel güzelliklerine değindi.

Görüşmenin sonunda Genel Başkanımız 
Değirmenci, Kaymakam Kılınçkaya’ya sendikamızın 
isim ve ambleminin yer aldığı kahve fincan takımı 
hediye etti.

Sendika yönetimimizin Akdeniz Bölgesi’nde 
gerçekleştirdiği temaslar kapsamında, 
Sendikamız Genel Başkanı Yunus 
Değirmenci, Genel Mali Sekreterimiz Bayram 
Altun, Genel Teşkilatlandırma Sekreterimiz 
Recep Akyel ve Genel Eğitim Sekreterimiz 
Ferhan Öner, Payas Kaymakamı Hakan 
Kılınçkaya’yı ziyaret etti.

SENDİKAMIZDAN KARABÜK GENÇLİK VE 
SPOR MÜDÜRLÜĞÜ’NE ZİYARET

Sendikamız Genel Başkanı Değirmenci, sendika olarak 
Karabük’ün sporuna ve gençlerine her türlü desteği vermeye 
hazır olduklarının altını çizdi. 
 
Karabük Gençlik Hizmetleri ve İl Spor Müdürü Çetin’in ise 
ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Çelik-İş’in her 
zaman desteğine ihtiyaçları olduğunu belirtti.  
 
Görüşmenin sonunda Karabüklü sporcu Büyükler Avrupa 
Boks Şampiyonu Elif Güneri ile antrenörü Baykan Arslan’a 
gösterdikleri başarıdan dolayı ödül takdim eden Değirmenci, 
‘Bir işçi çocuğunun böylesi bir başarının altına imza atmasından 
dolayı gurur ve mutluluğumuz bir kat daha arttı” ifadelerini 
kullandı.

Genel Başkanımız Yunus Değirmenci, Genel 
Mali Sekreterimiz Bayram Altun, Genel 
Teşkilatlandırma Sekreterimiz Recep Akyel, Genel 
Eğitim Sekreterimiz Ferhan Öner, beraberindeki 
Karabük Şube Başkanımız Ulvi Üngören ve şube 
yöneticileriyle birlikte Karabük Gençlik Hizmetleri 
ve İl Spor Müdürü Abdülkadir Çetin’i makamında 
ziyaret etti. 

KARABÜK İL EMNİYET MÜDÜRÜ AKAY’A 
HAYIRLI OLSUN ZİYARETİ
Sendikamız Genel Başkanı Yunus Değirmenci, Genel Mali Sekreterimiz Bayram Altun, 
Genel Teşkilatlandırma Sekreterimiz Recep Akyel, Genel Eğitim Sekreterimiz Ferhan Öner, 
Karabük Şube Başkanımız Ulvi Üngören ve şube yöneticilerimizle birlikte Karabük İl 
Emniyet Müdürü Mehmet Emin Akay’a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.
Ziyarette Karabük halkının huzurlu bir ortamda, 
refah ve mutlu bir şekilde yaşamlarını 
sürebilmeleri için her zaman, her türlü desteği 
vermeye hazır olduklarını kaydeden Genel 
Başkanımız Değirmenci, İl Emniyet Müdürü 
Akay’a yeni görev yerinde başarılar diledi.  
 
Kasım ayında Karabük’e atanan Akay ise, 
Karabük’ü tanımaya çalıştığını, bir yandan da 
asayişin sorunsuz bir şekilde sağlanması için 
çaba sarf ettiklerini belirterek, ziyaretten dolayı 
teşekkür etti.  
 
Karşılıklı iyi niyet açıklamalarının ardından 
görüşme son buldu. 
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Ziyarette, Başkanımız Değirmenci’nin 
yanı sıra Genel Mali Sekreterimiz 
Bayram Altun, Genel Teşkilatlandırma 
Sekreterimiz Recep Akyel, Genel 
Eğitim Sekreterimiz Ferhan Öner, 
Sendikamız Karabük Şube Başkanı 
Ulvi Üngören ve şube yöneticilerimiz 
ile sendikamıza üye işçilerimiz hazır 
bulundu.

Rektör Prof. Dr. Refik Polat, ziyaretten 
duyduğu memnuniyeti dile getirerek 
Genel Başkan Yunus Değirmenci ve 
üyelere Karabük Üniversitesi ile ilgili 
bilgi verdi. 
 
Başkanımız Değirmenci ise 
Karabük’ün gelişmesinde Karabük 
Üniversitesi’nin ayrı yer tuttuğunu belirterek, çalışmalarından dolayı Rektör Polat’a teşekkür etti.

SENDİKAMIZDAN HAK-İŞ SAKARYA İL 
TEMSİLCİLİĞİ’NE ZİYARET
Sendikamız Genel Başkanı Yunus Değirmenci 
beraberindeki Genel Teşkilatlandırma 
Sekreterimiz Recep Akyel ve Genel Eğitim 
Sekreterimiz Ferhan Öner, Konfederasyonumuz 
Hak-İş’in Sakarya İl Temsilcisi ve Hizmet-
İş Sendikası Sakarya Şube Başkanı Mehmet 
Mesut Gökdemir’i ziyaret etti.
Ziyarette, Sakarya’daki örgütlenme çalışmalarından 
Hak-İş’in çalışma hayatına verdiği katkılara kadar birçok 
konu ele alındı. Başkan Gökdemir, Çelik-İş yönetimine 
ziyaretlerinde dolayı teşekkür etti. 

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ’NE ZİYARETTE 
BULUNDUK
Sendikamız Genel Başkanı Yunus Değirmenci, yönetim kurulu üyelerimizle birlikte 
Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Refik Polat’ı makamında ziyaret etti.

SENDİKAMIZDAN ESKİ GENEL BAŞKANIMIZ 
ARAS’A ZİYARET
Sendikamız Genel Başkanı Yunus Değirmenci, Genel Teşkilatlandırma Sekreterimiz Recep 
Akyel, Genel Eğitim Sekreterimiz Ferhan Öner, Avukatımız Jan Aras Arslan, Sendikamız 
Kocaeli Bölge Temsilcisi 
Erdal Yaldız ve işyeri 
temsilcilerimiz, Kocaeli’ne 
yapılan ziyaretler 
kapsamında Sendikamızın 
Eski Genel Başkanı 
Mehmet Aras’ı unutmadı. 
 
Aras’ı evinde ziyaret eden 
sendika yönetimimiz, 
sendikamızın çalışmaları 
hakkında Aras’a bilgi verdi.  
Aras ise genel başkanlığı 
döneminde, sendikal 
yaşamdaki edindiği 
tecrübesini, yaşadıkları olayları, 
sendikamız yönetimiyle 
paylaştı.

Sendikamız Sakarya Bölge Temsilcisi Rıfat Kurt’un ve sendika temsilcilerimizin eşlik ettiği ziyarette, 
üyelerimizle çalışma ortamlarında bir araya gelindi. Fabrikayı gezen genel merkez yöneticilerimiz, 
çalışmalar hakkında bilgi aldı.  
Üyelerimizle tek tek ilgilenen Genel Başkanımız Değirmenci, talep ve beklentileri dinledi. Üyelerimiz ise 
geniş katılımlı ve üst düzey ziyaretin kendilerini mutlu ettiğini ifade etti. 
Daha sonra Sendikamız Genel Başkanı Değirmenci, Genel Teşkilatlandırma Sekreterimiz Akyel, Genel 
Eğitim Sekreterimiz Öner ve Bölge Temsilcimiz Kurt, Biosun yöneticileriyle bir araya gelerek görüş 
alışverişinde bulundu.

Sendikamız Genel Başkanı 
Yunus Değirmenci 
beraberindeki Genel 
Teşkilatlandırma 
Sekreterimiz Recep Akyel, 
Genel Eğitim Sekreterimiz 
Ferhan Öner ve Avukatımız 
Jan Aras Arslan ile birlikte 
Biosun Pamukova İşleme 
Enerji ve Çevre Sanayi 
Ticaret A.Ş.’yi ziyaret etti.

ÖRGÜTLÜ OLDUĞUMUZ BİOSUN’A ZİYARET
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SENDİKAMIZDAN GEÇMİŞ OLSUN ZİYARETİ

KONFEDERASYONUMUZ HAK-İŞ’E ZİYARET
Sendikamızın Genel Yönetim Kurulu Hak-İş Konfederasyonu Genel Başkanı Mahmut 
Arslan’ı makamında ziyaret etti.
Genel Başkanımız Yunus Değirmenci başkanlığında gerçekleştirilen ziyarette gündeme ilişkin konular 
konuşuldu.

Genel Başkanımız Yunus Değirmenci, Genel Teşkilatlandırma Sekreterimiz Recep Akyel ve Genel Eğitim 
Sekreterimiz Ferhan Öner,  iş kazası geçiren örgütlü olduğumuz Kardemir A.Ş formeni Şaban Yelekçi ve 
Kardökmak Kardemir’de çalışan üyemiz Şenol Biçim’i Ankara’da tedavi gördükleri hastanede ziyaret ederek 
geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

Sendikamızın Genel Başkanı Yunus Değirmenci’den, 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin 
değerlendirmeler ve Çelik-İş Sendikası’na dair önemli açıklamalar…
KENDİNİZDEN 
BİRAZ 
BAHSEDERMİSİNİZ?
1962 yılında Kayseri’nin 
Develi ilçesine bağlı 
Soysallı Köyü’nde doğdum.

İlkokula Soysallı’da, 
ortaokul ve lise eğitimimi 
Develi’de bitirdim. Develi 
Endüstri Meslek Lisesi 
torna tesviye bölümünden 
mezun oldum.

1982 yılında askerliğimi 
tamamladıktan sonra, 1984 
yılı Aralık ayında Kayseri 
Taksan Takım Tezgâhlar 
Sanayi A.Ş. iş yerinde 
tornacı olarak işe başladım. 

1987 yılı Ekim ayında 
çalıştığım iş yerinde yapılan 
temsilci seçimlerinde 
Hak-İş’e bağlı Özdemir-
İş Sendikasını temsilen 
iş yeri baş temsilcisi 
seçildim. 1988 yılının 
Temmuz ayında Özdemir-
İş Sendikası Kayseri Şube 
Başkanlığını kurarak şube 
başkanlığı yaptım. Aynı 
yıl Aralık ayında yapılan 
şube kongresinde şube 
başkanlığına seçildim. 

1991 yılında bağımsız 
Çelik-İş Sendikası ile 
Hak-İş’e bağlı Özdemir 
Sendikasının birleşerek 
Özçelik-İş Sendikası’nı 
oluşturmasının ardından bu 
yeni sendikanın Kayseri Şube Başkanlığına devam ettim. Daha sonra adı Çelik-İş olarak değiştirilen mevcut 
sendikamızın şube başkanlığını sürdürürken, Hak-İş Konfederasyonunun Kayseri il başkanlığını uzun yıllar 
yaptım. 2010 yılından itibaren bir dönem AK Parti Kayseri İl Yönetim Kurulu Üyeliği görevini yürütürken, 
sendikamızın 2012 yılı Eylül ayında yapılan Olağanüstü Genel Kurulu’nda Genel Sekreterliğe seçildim. Dört 
yıl genel sekterlik görevimin ardından genel başkanımızın görevinden ayrılmasıyla 2016 yılı Ağustos ayının 
başından itibaren sendikamızın Genel Başkanlık bayrağını devraldım.

GENEL BAŞKANIMIZ YUNUS 
DEĞİRMENCİ’DEN BUHARA MEDYA’YA 
ÖZEL RÖPORTAJ



ÇELİK-İŞ HAKKINDA BİLGİ 
VEREBİLİR MİSİNİZ?
Çelik-İş Sendikası, metal işkolunda 
olmazsa olmaz bir sivil toplum 
örgütüdür. Çelik-İş, gücünü yarım 
milyona yakın üyesiyle Hak-
İş’ten alan ve emekçi insanlarla 
bütünleşen, kaynaşan Türkiye’nin 
uzlaşmacı, iş barışını sağlamada 
etkin rol oynayan bir sivil toplum 
örgütüdür. Sendikamız, Karabük 
Kardemir’de limon sandıklarının 
üzerinde kurulmuş, daha sonra 
İskenderun’daki İSDEMİR gibi 
Türkiye’nin çeşitli bölgelerine 
yayılarak büyümüş, varlığını 
çalışanlardan aldığı güçle devam 
ettiren etkin bir kuruluştur. 
Emeği ve alın terini kazanıma 
dönüştüren Çelik-İş Sendikası 
özverili çalışmalar ile üyelerimizin 
çalışma ve sosyal yaşamda refah 
seviyelerini daha ileriye taşımak 
için çaba sarf eden bir örgüttür.

TÜRKİYE GENELİNDE NE 
KADAR ŞUBENİZ VAR?
Her geçen gün büyüyen 
sendikamızın 12 tane şubesi, 
1 tane bölge başkanlığı ve 
7 tane de bölge temsilciliği 
bulunmaktadır. 36 bin üyemiz 
bulunmaktadır. Sendikamız, Hak-
İş’e bağlı en büyük sendikaların 
başında geliyor. Her dönem 
Hak-İş’e yönetici veren Çelik-
İş Sendikası büyümesine hız 
kesmeden devam etmektedir.

ÇELİK-İŞ SENDİKASI 
NE GİBİ SORUNLARLA 
KARŞILAŞIYOR?
En önemli sorun Türkiye’de 
demokrasinin vazgeçilmezi, 
Anayasal da bir hak olan 
çalışanların sendikal tercihlerini 
kullanmada karşılaştığı zorluklardır. 
Türkiye şartlarında sendikal olarak 
örgütlenmek çok zor bir faaliyettir. 
Türkiye’deki işçi sayısına göre 
sendikalaşma yüzde 8, toplu iş 
sözleşmeleri yüzde 6 civarında. 
Hâlbuki her çalışan insanının 
sendikalı olabilmesi anayasal bir 
hakkıdır. Ama maalesef bununla 
ilgili yasa koyucular, ‘tedbirler 
alıyoruz, bu sıkıntıyı çözüyoruz’ 
deseler de kağıt üzerinde yazılı 
kalıyor. Ve sendikalaşma bir türlü 
istenilen seviyeye çıkmıyor. 1 
milyon 450 bin civarında metal 

iş kolunda çalışan var. Ama 
sendikalaşma oranları çok düşük. 
Sendikalaşma Türkiye’de kayıt 
dışılığın önüne geçiyor, iş barışını 
sağlıyor. Çalışan ile çalıştıran 
arasındaki o kavgayı bitiriyor.  
Çalışma hayatına ilişkin gelişmeler 
AK Parti iktidarıyla çok da kötü 
değil. Tabi taleplerimizi ilettikçe, 
bu ülkeyi yönetenler bir takım 
gayretler de gösteriyor. Ama bizi 
tam anlamıyla tatmin etmiyor. 
Sendikalaşma serbest olmalı. 
Herkes istediği sendikayı istediği 
gibi seçebilmelidir.

15 TEMMUZ 
DEĞERLENDİRMESİ
Öncelikle 15 Temmuz 2016 
tarihinin kara gecesinde başta 
Sayın Cumhurbaşkanımız Recep 
Tayyip Erdoğan olmak üzere 
vatanımıza ve milletimize karşı 
yapılan hain darbe girişimini 
kınadığımızı belirtmek istiyorum. 
Çelik-İş Sendikası olarak her türlü 
darbe, hukuksuzluk, dayatma, 
baskı ve kuşatmayı reddediyoruz. 
Demokrasiye olan inancını her 
dönem güçlü bir şekilde dile 
getiren Konfederasyonumuz Hak-
İş ve Sendikamız Çelik-İş, bu hain 
darbe girişiminin başlangıcından 
itibaren meydanlara inerek tavrını 
net bir şekilde ortaya koydu. 
Demokrasiden, ekonomiye 
ve sosyal refaha kadar büyük 
oranda istikrarı yakalamış olan 
ülkemizi ‘parçalanmış bir Suriye’ye 
dönüştürmeyi’ hedefleyen darbe 
kalkışmasına karşı milletimiz dik 
duruşuyla en güzel cevabı verdi. 
Vatanı, milleti, bayrağı, ezanı ve 
namusu için canını ortaya koyan 
milletimiz adeta demokrasi 
destanı yazmış ve yapılan bu 
darbe teşebbüsü, milletimizi 
birleştirme noktasında bir ortam 
oluşturmuştur. Türk Milleti, her 
zaman demokrasinin öncüsü 
olarak, hiçbir zaman demokrasiden 
vazgeçmemiş, milli iradeye 
düşman olanlara karşı sokağa çıkıp 
ülkesini en iyi şekilde savunmuş 
ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin 
yanında olmuştur.

Arkamızda bıraktığımız o kara 
geceden sonra, tüm Türkiye tek 
vücut olarak, yakaladığı istikrar 
ortamını büyütmek ve geliştirmek 
için çok çaba sarf etmiş, geleceğe 
umutla bakmamızı sağlamıştır.

 

Ülkemizin zor günler geçirdiği, 
birbirimize ve demokrasiye sonsuz 
ihtiyacımızın olduğu bu süreçte, 
Cumhurbaşkanımızın darbe 
girişimine karşı meydanlara inme 
çağrısına istinaden, sendika olarak 
da tüm üyelerimizi meydanlara 
davet ettik. Bu çağrımıza 
hassasiyetle yaklaşan ve alanları 
dolduran, gündüz çalışıp gece 
vatan nöbeti tutarak 27 gün 
boyunca fedakârca meydanlarda 
sabahlayan, milletimizin gücüne 
güç katan tüm üyelerimize ayrı ayrı 
teşekkür ediyorum.

 
Ayrıca bir Kayserili olarak 
meydanları insan seliyle coşturan 
hemşirelerime de minnettarım. 
Kayseri zaten bugüne kadar 
devletine sahip çıkmış, milliyetçi 
muhafazakar bir ilimiz. Ben 
hemşerilerimle gurur duyuyorum. 
O gün ve daha sonra demokrasi 
nöbetlerinde 7 aylık hamile kızımla 
birlikte meydanlarda bu coşkuyu 
bizler de yaşadık. 

 
Milletin iradesinin ve demokrasinin 
her şeyin üstünde olduğuna 
inanıyorum. Milli iradeye karşı 
yapılan her türlü darbe ve 
kalkışmayla her zaman, her 
koşulda mücadele edeceğimizi bir 
kez daha ifade etmek istiyorum.

SON OLARAK NE 
SÖYLEMEK İSTERSİNİZ?
Bu makamda, emeği ve alın 
teriyle geçinen insanları temsil 
ediyorum. Onların kazandığı 
paralardan çocuklarımın 
ihtiyaçlarını karşılayacak ücretimi 
temin ediyorum. Bu anlamda 
üyelerimizin insanlık haysiyetine 
uygun bir yaşam sürmeleri 
için sendika olarak hiçbir adımı 
atmaktan tereddüt etmeyeceğiz 
gibi, aynı zamanda masanın diğer 
tarafındaki işverenlerle her daim 
uzlaşma kültürü içinde, hasmane 
bir tutum yerine karşılıklı anlayış 
içinde çözüm ve sonuç odaklı bir 
çalışma tarzı benimseyeceğiz. 
Hükümetimizin de çalışanların 
sorunlarını çözüp, sendikal hayatı 
daha da güzelleştirecek atılımlar 
gerçekleştirmesi en büyük 
arzumuzdur.
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Konfederasyonumuz HAK-İş’in Genel Başkanı Mahmut Arslan ve Sendikamız Genel 
Başkanı Yunus Değirmenci, Kayseri’deki hain saldırının gerçekleştiği bölgeye giderek, 
terör eylemlerine tepki gösterip, şehitlerimiz için dua etti.

ARSLAN VE DEĞİRMENCİ, 
ŞEHİTLERİMİZ İÇİN DUA ETTİ

Arslan ve Değirmenci, devlet 
erkânıyla birlikte şehitlerimizi, 
Kayseri 12. Hava Ulaştırma Ana Üst 
Komutanlığı’nda düzenlenen törenle 
memleketlerine uğurladı. 

Arslan ve Değirmenci, toplumun 
farklı kesimlerini temsil eden sivil 
toplum kuruluşu ve meslek örgütleri, 
ASKON, MEMUR-SEN, MÜSİAD, 
TEMAD, TESK, TİM, TİSK, TÜRK-İŞ, 
TBB, TÜMSİAD, TÜGİAD, TÜRMOB, 
TÜRKİYE KAMUSEN, TÜRKONFED, 
TÜSİAD, TOBB ve TZOB başkan ve 
temsilcileri ile birlikte Kayseri’de 
meydana gelen hain terör saldırısı 
sonrasında taziye ziyaretlerinde 
bulundu. 

TERÖRE TEPKİ BİLDİRİSİ 
OKUNDU
Heyet adına, Kayseri Sanayi 
Odası’nda sivil toplum kuruluşlarına 
adına ortak bildiri okuyan TOBB 
Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, 
devletin terör örgütlerine karşı 
yurt içinde ve yurt dışında eşi 
görülmemiş bir mücadele verdiğini 
belirterek, “Elbette bizlere bu acıları 

yaşatanlardan hesap soracaktır. 
Vatandaş olarak bizlerin görevi ise 
bizi teslim almak isteyen teröre 
karşı tek ses, tek yürek olmaktır. 
Bu süreçte aman tuzaklara, 
provokasyonlara dikkat. Oyuna 
gelmeyelim” dedi.

Hisarcıklıoğlu, açıklamasında şu 
ifadelere yer verdi:

Maalesef milletimizin huzurunu 
bozmak isteyenler dün, huzur şehri 
Kayseri’de çirkin yüzlerini bir kez 
daha gösterdi. Tek bildikleri işi 
yaptılar. Kalleşçe bir terör saldırısı 
yaşadık. Saldırıda şehit olan 
askerlerimize, bu vatanın 
kahraman evlatlarına 
Allah’tan rahmet diliyoruz. 
Milletimizin başı sağ olsun. 
Gazilerimize acil şifalar 
diliyoruz.

Sabah Kayseri’den 
şehitlerimizi uğurladık. 
Taziye ziyaretlerimizi yaptık. 
Şimdi de burada bütün 
arkadaşlarımızla beraberiz.

Ülkemiz çok kritik bir 
süreçten geçiyor. Ülkemiz 

üzerinde kirli bir oyun oynanmak 
isteniyor. Sözde birbiri ile ilgisi 
olmayan PKK, DAEŞ, FETÖ gibi terör 
örgütlerinin hepsi, aynı dönemde 
ülkemizi hedef alıyor. Terör saldırıları 
ile birliğimiz ve beraberliğimiz 
bozulmak isteniyor. Önce 15 
Temmuz darbe girişimi, geçen 
hafta İstanbul’da polisimize, şimdi 
Kayseri’de askerimize yapılan hain 
saldırı.

Bu derece aşağılık ve kahpece 
bir hainliği dünyada çok az millet 
yaşamıştır. Ama başaramıyorlar, 
başaramadıkça vahşileşiyorlar.

Sendikamız Genel Başkanı Yunus Değirmenci, 
Kayseri’de terör örgütleri tarafından 
gerçekleştirilen hain saldırıya ilişkin olarak şu 
değerlendirmelerde bulundu:
İstanbul Beşiktaş’taki hain saldırıda şehit olan 
vatandaşlarımız ve Halep’te zulüm gören, yaşamlarını 
yitiren Müslüman kardeşlerimiz yüreklerimizi dağlarken, 
hain terör örgütü bu sefer çirkin yüzünü, huzurun 
başkenti, memleketim Kayseri’de gösterdi. 
Peygamber ocağının yiğitlerini, bu ülkenin geleceği 
olan öğrencilerimizi ve milletimizi hedef alan bu saldırıyı 
nefretle kınıyor, şehitlerimize Allah’tan rahmet, kederli 
ailelerine baş sağlığı, yaralılarımıza da acil şifalar 
diliyorum. Hemşehrilerimin ve tüm milletimizin başı 
sağolsun.  
Ülkemiz insanlarının kenetlenip tek yürek olduğu, terör örgütünün belinin kırıldığı ve siyasal uzlaşma sürecine 
girildiği bir dönemde, taşeron terör örgütlerinin harekete geçmesinin tesadüf olmadığı ortadadır. 

Devletimiz ve milletimiz, ülkemiz üzerinde aşağılık ve hain emelleri olanların, bu yaptıklarını yanına 
bırakmayacak kudrete sahiptir. Türkiye Cumhuriyeti’ni, bölgemizdeki diğer ülkeler gibi köken ve inanç 
temelinde farklılıklarını ortaya koyarak parçalayacağını düşünen zavallılara, milletimiz birlik ve beraberliğiyle, 
devletimiz de gücüyle gereken cevabı vermektedir ve vermeye devam edecektir.  
Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın terör örgütleriyle mücadelede geçtiğimiz günlerde 
yaptığı ‘Milli Seferberlik’ çağrısını önemsediğimi belirtiyor, üyelerimizi ve halkımızı bu çağrıya kulak vermeye 
davet ediyorum. Vatandaşlarımız, ülkemizi hedef alan ulusal ve uluslar arası terör örgütlerinin çalışmalarıyla 
veya elemanlarıyla ilgili bir bilgi elde eder, görür ve duyarsa hemen güvenlik güçlerine bilgi vererek, terörle 
mücadeleye destek vermelidir. 

Bir kez daha terör örgütlerine “Başaramayacaksınız, Bayrağımızı indiremeyeceksiniz, Devletimizi 
yıkamayacaksınız, Ezanlarımızı susturamayacaksınız” diye haykırıyor, ülkemiz üzerinde oynanan alçakça 
oyunlara fırsat vermemesini yüce Allah’tan niyaz ediyorum.

DEĞİRMENCİ: “HERKESİ MİLLİ 
SEFERBERLİK ÇAĞRISINA KULAK 
VERMEYE DAVET EDİYORUM”

SENDİKAMIZDAN TERÖRE TEPKİ, ŞEHİT VE 
GAZİLERE DUA
GENEL BAŞKANIMIZ YUNUS DEĞİRMENCİ: 
“AKIL YOKSUNLARININ HESAPLARINI BOŞA ÇIKARACAĞIZ”

İstanbul Beşiktaş’ta PKK tarafından gerçekleştirilen terör saldırılarına tepki olarak, Sendikamız Genel 
Başkanı Yunus Değirmenci, “Bombalar patlatarak, Türk Milleti’ni sindireceğini ve yıldıracağını zanneden akıl 
yoksunlarının hesaplarını boşa çıkaracağız” dedi. 
 
“Terörün, ülkemizin geleceğini karartmasına asla izin vermeyeceğiz” diyen Genel Başkanımız Değirmenci, 
“Ülkemizin birlik ve beraberliğine işçisiyle emekçisiyle sahip çıkacağız. Her geçen gün, gücüne güç katan 
ülkemizin diz çöktürülmesine müsaade etmeyeceğiz.” diye konuştu. 
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Sendika olarak polisin, askerin, devletin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan’ın her zaman olduğu gibi bugün de yanlarında olduklarını 
kaydeden Değirmenci, “PKK’sı, DAEŞ’i ve FETÖ’sü omuz omuza vermiş, 
dış güçlerin desteğiyle cennetten bir köşe olan ülkemizi cehenneme 
çevirmeye çalışıyorlar. Milletimiz artık oynanan oyunların farkında. Bu 
nedenle hiç kimse ülkemizin sırtını yere getiremeyecek” ifadelerini 
kullandı.

15 Temmuz’da yapılan saldırılara karşı ülke olarak Türk Milleti’nin 
kenetlendiğini hatırlatan Değirmenci, ‘O acı dolu geceden sonra 
oluşan birlik ve beraberlik havasını, şimdi de görüyor olmak, acımızı 
bir nebze de olsa hafifletiyor. Bu saldırılar bizi ayrıştırmak yerine daha 
da kenetlemektedir. Aksi düşünen hainler bunu böyle bilsin” şeklinde 
açıklamada bulundu.

ŞUBELERİMİZ KARANFİL BIRAKIP, DUALAR ETTİ

Öte yandan Değirmenci’nin talebiyle Çelik-İş Sendikası’nın İstanbul 
Şubelerince oluşturulan bir heyet, terörü protesto yürüyüşü düzenledi. 
Şubelerimiz, hain saldırıların yapıldığı olay yerine giderek, şehitler anısına 
karanfil bırakıp, dua etti.

İstanbul Havacılık Şube Başkanımız Yavuz Güver, İstanbul 1 Nolu Şube 
Başkanımız Ahmet Çolak ve 2 Nolu Şube Başkanımız Hasan Şam, şube 
yönetim kuruluyla birlikte terör eylemlerini protesto etti.

Dolmabahçe’de toplanan şube yöneticileri, kortej halinde patlamanın gerçekleştiği, yeni ismi ‘Şehit Tepe’ 
olan bölgeye Türk Bayraklarıyla ve sendikamızın bayraklarıyla yürüdü. 

Burada bir basın açıklaması yapan Şube Başkanlarımız, terörü lanetledi. Daha sonra olay yerine karanfiller 
bırakılarak, şehitler ve yaralılar için dualar edildi. 

SALİM USLU’DAN GENEL 
BAŞKANIMIZ DEĞİRMENCİ’YE 
HAYIRLI OLSUN ZİYARETİ

Ak Parti Çorum Milletvekili, TBMM 
İdare Amiri ve Hak-İş Konfederasyonu 
Onursal Başkanı Salim Uslu, Genel 
Başkanımız Yunus Değirmenci’yi 
makamında ziyaret etti.

Salim Uslu, Değirmenci’ye hayırlı 
olsun dileklerini ileterek yeni 
görevinde başarılar diledi. Salim 
Uslu’nun sendikacılık tarihinde 
önemli bir yer tuttuğuna dikkat 
çeken ve Genel Başkanlık süresince 
kendisinin deneyimlerinden sık 
sık faydalanacağını ifade eden 
Değirmenci, Uslu’ya desteğinden 
dolayı teşekkür etti.

SENDİKAMIZA HAYIRLI OLSUN 
ZİYARETLERİ DEVAM EDİYOR

AK Parti Safranbolu İlçe Başkanı Ali Kaya ve 
beraberindeki ilçe yöneticileri

Milliyetçi Hareket Partisi(MHP) Karabük İl Başkanı Adem Kar, 
beraberindeki il ve ilçe yöneticileri

Karabük Gençlik Spor Müdürlüğü ve Final 
Dershanesi Basketbol Takımı

Karabük Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Metin Kaya ve Yönetim 
Kurulu üyeleri Mustafa Özyurt, Sadık Aslan, Nurettin Acar, 

Hakan Tuçer ve Mahmut Gümüş

Kayseri Şube Başkanımız Celalettin Korkmazyürek, 
şube yönetimimiz ile sendika temsilcilerimiz

Eti Alüminyum A.Ş. İnsan Kaynakları Müdürü Zekeriya Yılmaz 
ve Avukat Şamil Abuzer Cankurt
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İskenderun Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Veysel Cıncık ve Yönetim Kurulu Üyeleri

Kocaeli Bölge Temsilcimiz Erdal Yaldız, BEKAERT KARTEPE ÇELİK KORD SAN. ve TİC. A.Ş. sendika temsilcilerimiz ve DYTECH OTOMOTİV 
SANAYİ TİC. ve PAZARLAMA LTD. ŞTİ. sendika temsilcilerimiz 

Adana Şube Başkanımız Sedat Aydın, şube 
yönetimimiz ve sendika temsilcilerimiz 

Karabüklüler Vakfı Yönetim Kurulu Üyeleri

Enerji-İş Sendikası Genel Başkanı Mahmud Altunsoy ve 
Genel Başkan Yardımcısı Şenol Şenyüz

Karabük Şube Başkanımız Ulvi Üngören, şube yönetimimiz ve 
sendika temsilcilerimiz

Türk Standardları Enstitüsü (TSE) Başkanı Sebahittin Korkmaz Av. Şükrü Arpacık, Av. Zeki Yeltekin ve Av. Dursun Akbulut
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Anadolu Gençlik Derneği Milli Gençlik Vakfı yöneticisi 
Mehmet Bircan

Öz Büro-İş Genel Başkanı Baki Gülbaba ile Genel Başkan 
Yardımcıları Celal Karaca, Remzi Karataş ve Adem 

Gündoğan

Genel Yönetim Kurulumuz tarafından alınan karar gereği, yeni yıla girerken üyelerimize hediye verilmesi 
öngörülmüştü. Yapılan çalışmaların 

ardından binlerce sırt çantası, tırlar 
aracılığıyla ayrı ayrı şubelerimize ve 
üyelerimizin çalıştığı işyerlerine ulaştı. 

Üyelerimiz tarafından büyük 
memnuniyetle karşılanan sendikamızın 
bu jesti, işverenlerce de büyük beğeni 
topladı. 

Konuyla ilgili olarak değerlendirmede 
bulunan Sendikamız Genel Başkanı 
Yunus Değirmenci, “Göreve 
geldiğimizde ‘Sendika aidat alır, işçiye 
faydası dokunmaz’ algısını yerle bir 
etmek için mücadele edeceğimizin 
sözünü vermiştik. Aralık ayının başında 
Antalya’da çok verimli bir eğitim 
semineri düzenleyerek bunun ilk 
adımını atmıştık. Şimdi de üyelerimize 
yeni yıla girerken, kaliteli ve kullanışlı 
sırt çantasıyla jest yapmak istedik” 
dedi.

ÇELİK-İŞ SENDİKASI’NDAN

‘SOSYAL SENDİKACILIK’ ÖRNEĞİ
Sendikamızın ‘Sosyal Sendikacılık’ anlayışı çerçevesinde üyelerimiz için 
özel olarak yaptırdığı sırt çantaları, örgütlü olduğumuz işyerlerimize 
dağıtıldı.

“Üyelerimizin alınteri akıtarak elde ettiği kazançlardan kesilen aidatların, üyelerimize harcanmasına büyük 
önem veriyoruz” diyen Genel Başkanımız Değirmenci, “Sendikamız, ücret sendikacılığının yanı sıra sosyal 
sendikacılık anlayışıyla da ön plana çıkacaktır. ‘Sendika sadece Toplu İş Sözleşmesi(TİS) imzalar’ anlayışı, 
hayata geçirdiğimiz ve geçireceğimiz projelerle birlikte son bulacak. Bu doğrultuda bugün, üyelerimizden 
kesilen aidatları, üyelerimize hizmet olarak dönüştürmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Tüm üyelerimiz 
çantalarını iyi günlerde kullansın” diye konuştu.
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Sendikamızın eski Genel Başkanlarından Metin Türker, 
vefatının 19. yılında, sendika yönetimimizin katılımıyla 
mezarı başında anıldı. 
6 Aralık 1997’de tedavi gördüğü Amerika’da hayatını kaybeden Türker 
için Öğlebeli Mahallesi’ndeki anıt mezarı başında mevlit okunarak dua 
edildi. 
 
Anma törenine Türker’in ailesinin yanı sıra Sendikamız Genel Başkanı 
Yunus Değirmenci, Genel Mali Sekreterimiz Bayram Altun, Genel 
Teşkilatlandırma Sekreterimiz Recep Akyel, Genel Eğitim Sekreterimiz 
Ferhan Öner, KARDEMİR A.Ş. Genel Müdür vekili Ercüment Ünal, 
Karabük Şube Başkanımız Ulvi Üngören ile şube yöneticileri, Kardemir 
Karabükspor yöneticileri, futbolcular ve KARDEMİR A.Ş. çalışanları 
katıldı. 
 
Sendikamız Genel Başkanı Değirmenci, edilen duaların ardından 
yaptığı konuşmada, ‘Hak-İŞ ve Çelik-İş var olduğu sürece eski 
Genel Başkanımız Metin Türker ağabeyi unutmayacağız ve 
unutturmayacağız” dedi.  
 
Değirmenci, “Kendisi hayata gözlerini yummadan önce bizden, Hak-İş, 
Çelik-İş, KARDEMİR ve Kardemir Karabükspor’a sahip çıkmamızı istedi. 
Metin ağabey rahat olsun. Hak-İş 500 bin üyesiyle büyümeye devam 
ediyor, Çelik-İş, Türker’in değerleriyle yoluna emin adımlarla ilerliyor. 
KARDEMİR A.Ş. 4 bin çalışanıyla ülke ekonomisine katma değer 
sağlıyor, Kardemir Karabükspor ise zaferden zafere koşuyor. Metin 
Ağabey; emanetlerine sahip çıkıyoruz, ruhun şad, mekânın cennet 
olsun” ifadelerini kullandı.

Tören, Türker’in mezarına karanfil bırakılmasının ardından son buldu.

ESKİ GENEL BAŞKANIMIZ TÜRKER

MEZARI BAŞINDA ANILDI
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Terör örgütlerinin ülkemize yönelik saldırılarını artırması üzerine Sendika olarak, teröre tepki niteliğinde 
bir adım attık. 

Bugüne kadar terörün her türlüsünü lanetleyerek, 
üyelerine bu yönde çağrılar yapan Sendikamız, su 
sefer tepkisini araç camlarına yaptırılan etiketlerle 
gösterdi. 

Üzerinde Milli Şairimiz Mehmet Akif Ersoy’un 
‘Sahipsiz vatanın batması haktır, Sen sahip çıkarsan 
bu vatan batmayacaktır’ sözünün yer aldığı 
yapıştırmalı etiketler bastıran Sendikamız, on 
binlerce üyesine bunları göndererek araçlarının 
camlarına yapıştırılmasını istedi. 

Bir sivil toplum örgütü olmanın gereği olarak, teröre 
karşı her zaman tepkilerini ortaya koyduklarını 
belirten Sendikamız Genel Başkanı Yunus 
Değirmenci, “Son dönemde adına ne derseniz deyin, 
ulusal ve uluslar arası birçok terör örgütü, bir yerden 
düğmeye basılmışçasına ülkemize saldırmaya, 
şehirlerimizi kan gölüne çevirmeye çalışıyor. Emniyet 
güçlerimiz ise bu hainlerle kahramanca mücadele 
ediyor. Biz de bu mücadelenin bir parçası olmak için 
böyle bir şey yaptık” diye konuştu.

“İnsanlarımızın birlik ve bütünlüğünün ne kadar 
önemli olduğuna dikkat çekmek için de Akif’in bir 
sözüne de etiketlerde yer verdik” diyen Değirmenci, 
“Biz millet olarak birlik olursak, hiçbir terör örgütü, 
hiçbir gizli el, hiçbir üst akıl, ülkemizi yıkamaz ve 
bölemez” dedi.Sendikamız Genel Başkanı Yunus Değirmenci, 1300 liradan 1404 liraya yükseltilen asgari 

ücretin Türkiye’deki yaşam koşullarıyla bağdaşmadığını söyledi. 
Genel Başkanımız Değirmenci, asgari ücret artışına ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu. 
Türkiye’deki yaşam standartları göz önünde bulundurulduğunda bu artışın beklentileri karşılamadığını 
ifade eden Değirmenci, “Geçen yılki artış işçi kesimini heyecanlandırmıştı fakat bu yılki artış hayal kırıklığına 
neden oldu” diyerek artışın yetersiz kaldığını belirtti. 

Milyonlarca kişinin geçimini bu ücrete bağladığını kaydeden Değirmenci, elektrik, su, doğalgaz, kira ve gıda 
gibi zorunlu harcamalar dikkate alındığında, asgari ücretin ihtiyaçları karşılamaktan çok uzak kaldığını ifade 
etti. 

Değirmenci, ‘Asgari ücrete ilişkin özellikle işverenin düştüğü bir yanlış var. Asgari ücret demek, bu ücretin 
altında bir ücret veremezsiniz demektir. Yani bu alt sınırdır. Fakat işverenler ne hikmetse bu alt sınırı, maaş 
olarak belirliyor ve haliyle ortaya asgari ihtiyaçları bile karşılamayan bir tablo çıkıyor” dedi. 

VERGİ YÜKÜ AZALTILMALI

Asgari ücret üzerindeki vergi yükünün yumuşatılması gerektiğini kaydeden Değirmenci, insan onuruna 
yaraşır bir yaşam standardının yakalanması için bunun bir zorunluluk olduğunu söyledi.  
Asgari Ücret Tespit Komisyonunun yapısına da dikkat çeken Değirmenci, çalışan kesim, komisyonda yeteri 
kadar temsil edilmiyor. Bunun önüne geçecek acil bir düzenleme yapılması gerekiyor” diye konuştu. 

“ASGARİ ÜCRET ARTIŞI TÜRKİYE 
GERÇEĞİYLE BAĞDAŞMIYOR”

SENDİKAMIZDAN ETİKETLİ
‘VATANA SAHİP ÇIKALIM’ MESAJI 
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SENDİKAMIZ, “ENGELLİLER İLE BİRLİKTE 
YAŞAMA KÜLTÜRÜ” ETKİNLİĞİNE KATILDI
HAK-İŞ Konfederasyonu ile Türkiye Sakatlar Konfederasyonu’nun birlikte düzenlediği 
“Engelliler ile Birlikte Yaşama Kültürü, İş Dünyası Farkında” toplantısı, 1 Aralık 2016 
tarihinde Ankara’da gerçekleştirildi.
Toplantıya 
Konfederasyonumuzun Genel 
Başkanı Mahmut Arslan, Türkiye 
Sakatlar Konfederasyonu Genel 
Başkanı Yusuf Çelebi, Hak-İş 
Konfederasyonu Genel Başkan 
Yardımcısı Mustafa Toruntay, 
Hak-İş Konfederasyonu Genel 
Sekreteri Dr. Osman Yıldız, 
Ak Parti Erzincan Milletvekili 
Serkan Bayram, HAK-İŞ’e 
bağlı sendikaların başkan ve 
yöneticileri ile birlikte Türkiye 
Sakatlar Konfederasyonu’nun 
yöneticileri, temsilcileri, basın 
mensupları ve çok sayıda engelli 
katıldı.

Sendikamızın Genel Mali 
Sekreteri Bayram Altun da 
toplantıda hazır bulundu.

HAK-İŞ Genel Başkan 
Yardımcısı Mustafa Toruntay’ın 
moderatörlüğünde 
gerçekleştirilirken toplantıda 
konuşan Mahmut Arslan, HAK-
İŞ’in ülkemizde; engellilerin 
çalışma hayatına katılımını 
sağlamayı, ayrımcılıktan uzak, 

engellinin 
insan hak ve 
özgürlüklerine, 
sosyal 
güvencesine 
sahip çıkacak 
bir yapının 
oluşturulması 
gerektiğini 
vurguladı.

İki oturum 
olarak 
düzenlenen 
toplantıda, Engelli ve Yaşlı 
Hizmetleri Genel Müdürlüğü 
İstihdam ve Sosyal Güvenlik 
Daire Başkanı Umut Pınar 
Büyükkayaer, Gazi Üni. Çalışma 
Ekonomisi ve End. İlişk. Doç 
Dr. Mehmet Merve Özaydın ve 
İŞKUR Aktif İşgücü Hizmetleri 
Daire Başkanı Mehmet 
Aslan  “Engelli İstihdamında 
Yaşanılan Sorunlar ve Çözüm 
Önerileri” ile ilgili sunum yaptı.

Türkiye Spastik Çocuklar ve 
Erişkinler Dernekleri Federasyonu 
Başkanı Murat Arslanhan 

moderatörlüğünde devam eden 
panelde “Engellilerle Birlikte 
Yaşama Kültürü Nedir Ve Nasıl 
Olmalıdır” konusu üzerinde 
duruldu. Toplantıda Hacettepe 
Üniversitesi Sosyal Hizmetler 
Anabilim Dalı Öğretim Üyesi 
Prof. Dr. Vedat Işıkhan, Türkiye 
Ortopedik Engelliler Federasyonu 
Başkanı Cemal Merdan, Engelli 
ve Yaşlı Hizmetleri Genel 
Müdürlüğü Genel Müdür 
Yardımcısı Sebiha Başaran 
ve HAK-İŞ Konfederasyonu 
Engelliler Komite Başkanı Hanifi 
Karadağ da sunum yaptılar.

 ÇALIŞANLARINA GEÇMİŞ 
OLSUN
Kayseri’de örgütlü olduğumuz işyerlerinden Kumtel’de, üyelerimizi taşıyan iki servis 
aracının birbiriyle çarpışması sonucu 17 üyemiz yaralandı. 
Kaza ilgili olarak Kayseri Şube Başkanımız Celalettin Korkmazyürek, Sendikamız Genel Başkanı Yunus 
Değirmenci’ye bilgi verdi. 

Kayseri’nin çeşitli hastanelerinde tedavileri süren üyelerimize Allah’tan acil şifalar dileyen Genel 
Başkanımız Değirmenci, ‘Kimsenin hayatını kaybetmemiş olması en büyük teselli kaynağımız. Yaralı 
üyelerimizin bir an evvel iyileşip, aramıza geri dönmelerini, Yüce Allah’tan niyaz ediyorum’ dedi. 

Değirmenci, Şube Başkanı Korkmazyürek’in şahsında tüm fabrika çalışanlarına geçmiş olsun 
dileklerini iletti.  

Sendikamız Genel Başkanı Yunus Değirmenci, Siirt’in Şirvan ilçesindeki maden 
ocağındaki meydana gelen faciaya ilişkin olarak, “Bu üzücü kazayla birlikte iş sağlığı ve 
güvenliği konusunun önemi bir kez daha ortaya çıkmıştır. İşverenler ‘Mevzu insan hayatı 
ise gerisi teferruattır’ diyerek, hiçbir ekonomik yükten kaçmadan, bu konuya gereken 
önemi vermelidir” dedi.

DEĞİRMENCİ: “SÖZ KONUSU İŞÇİ HAYATI 
İSE GERİSİ TEFERRUATTIR”

Değirmenci, 6 işçinin öldüğü, 10’unun halen göçük altında olduğu Şirvan’daki maden kazasına ilişkin 
açıklamalarda bulundu. Değirmenci, “Her facianın ardından dikkat çekilen iş sağlığı ve güvenliği 
konusunun, bu tür kazalar olmadan, sürekli olarak gündemde tutulması büyük önem arz etmektedir. Bu 
konuları konuşmak için illa işçilerimizin ölmesi mi gerekiyor” diye konuştu.

İş sağlığı ve güvenliği konusunda işverene büyük iş düştüğünü belirten Değirmenci, “İşyerlerinde pek de 
önem verilmeyen bu konu, her geçen gün daha fazla işçimizin hayatını kaybetmesine neden oluyor. Daha 
fazla canlar yitip gitmeden, işvereninden işçisine, Hükümetinden sendikasına kadar herkes üzerine düşeni 
yapmalıdır” dedi.

“İŞÇİLERİMİZİ, ÖDÜL VE CEZA SİSTEMİ BİR NEBZE DE OLSA KORUR”

Değirmenci, tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfına giren işyerlerinde, iş sağlığı ve güvenliği konusunun sürekli 
olarak eğitimlerle ve uyarılarla desteklenmesi gerektiğini kaydetti.

Bu tür iş kazalarının ödül ve ceza sistemiyle en aza indirilebileceğini de belirten Değirmenci, iş sağlığı 
ve güvenliği konusunda ortaya çıkan ihmallerle paralel, etkin bir ödül ve ceza sistemi olmasının yararlı 
olacağını belirtti.

Değirmenci, ‘İş sağlığı ve güvenliğini, mevzuatta belirtildiği gibi yerine getiren işverenler teşviklerle 
ödüllendirilmelidir. Aksi davranışta bulanan işverenler ise yaptırıma tabi tutulmalıdır. Bu uygulama, 
işverenler üzerinde önemli bir etki eder ve bir nebze de olsa işçilerimizin hayatı korur” ifadelerini kullandı.
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Sendikamızın uzun süredir Kardemir Karabük Demir Çelik Sanayi ve Ticaret 
A.Ş ile yaptığı görüşmelerden, üyelerimize müjdeli haber çıktı. 
Bu kapsamda Kardemir’de 15-20 yıla yakındır çalışmakta olup, 10. Kademenin altında olan 
Kardemir personelinin kademeleri,  1 Aralık 2016 tarihinden itibaren 10.kademeye çekildi.

Konuyla ilgili bir açıklama yapan Sendikamız Genel Başkanı Yunus Değirmenci, ‘’Kardemir 
yönetimi ile birlikte yaptığımız görüşmeler sonucunda, 10. kademenin altında olan ve 
15-20 yıl gibi uzun bir süredir Kardemir de çalışan emekçi kardeşlerimizin 
kademelerini 10.kademeye çekme kararı aldık” dedi.   

1 Aralık itibarı ile yürürlüğe giren bu karardan sonra 10.kademeye geçen işçilerin 
maaşlarına ortalama 400 lira brüt zam yansıyacağını kaydeden Değirmenci, “Yapılan bu 
düzenleme işçilerimize hayırlı olsun. Üyelerimizin lehine sonuçlanacak birçok çalışmanın 
altına imza atmak için girişimlerimiz devam edecek‘’ diye konuştu. Genel Başkan 
Değirmenci, Kardemir Yönetimi başta olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür etti.

KARDEMİR’DEKİ ÜYELER   İMİZE ‘KADEME’ MÜJDESİ
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HAK-İŞ VE MÜSİAD’TAN İŞÇİ-İŞVEREN 
SOSYAL DİYALOG PROJESİ
HAK-İŞ ve MÜSİAD’ın ortaklaşa yürüttüğü “İşçi ve İşverenlerin Uyum Yeteneklerinin 
Sosyal Diyalog Yaklaşımıyla Artırılması Teknik Destek Projesi” açılış toplantısı Ankara’da 
gerçekleştirildi.
Toplantıya Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, 
MÜSİAD (Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği) Başkanı Nail Olpak, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu 
Müsteşarı François Begeot’un yanı sıra HAK-İŞ il başkanları, HAK-İŞ’e bağlı sendikaların başkanları ve yönetim 
kurulu üyeleriyle çok sayıda davetli katıldı.

Sendikamız Genel Başkanı Yunus Değirmenci, Genel Mali Sekreterimiz Bayram Altun, Genel Teşkilatlandırma 
Sekreterimiz Recep Akyel, Genel Eğitim Sekreterimiz Ferhan Öner de toplantıda hazır bulundu. 

Toplantıda bir konuşma yapan HAK-İş Genel Başkanı Arslan, tanıtımını yaptıkları projeye ve AB projelerine 
verdikleri öneme dikkat çekerek, sosyal diyalogu geliştirmek istediklerini ifade etti. 20. yüzyılın sloganlarıyla, 

20. yüzyılın ezberleriyle, 20. yüzyılın sendikal kültürüyle 21. yüzyılı yeterince anlama imkanının olmadığını 
düşündüğünü belirten Arslan, “Sloganlarla konuşmak yerine, bilimsel verileri esas alarak konuşmak, kavga 
etmek yerine oturup müzakere etmek, sosyal diyalogu önemsemek, sorunları çözmek adına meydanlara 
çıkma konusundaki yeni sendikal yaklaşımlarımızı, işletmelerimizde elimizden geldiği kadar yerleştirmeye 
çalışıyoruz. Tabi ki sokaklarda, meydanlarda olmak, demokratik şekilde özgürlüklerimizi de kullanarak, 
tepkilerimizi de ortaya koymak son derece anlamlı ve önemli ancak sadece meydanlarla değil, aynı 
zamanda masalarda da oturup meseleleri çözebilecek iradeyi, bilgi birikimini, tecrübeyi, yeni ufukları bizim 
elde etmemiz gerekiyor” şeklinde konuştu.

Açılış ve protokol konuşmalarının 
ardından, HAK-İŞ ve MÜSİAD 
Sosyal Diyalog ve İşbirliği 
Protokolü imza töreni 
gerçekleştirildi. 

PROJE NEYİ HEDEFLİYOR?

Projenin ulaşmak istediği üç ana 
sonuç bulunuyor. Bunlar; 
-HAK-İŞ ve MÜSİAD üyelerinin 
uyum yeteneklerinin artırılması, 
-HAK-İŞ Konfederasyonunun 
Politika Geliştirme ve Hayat 
Boyu Öğrenme Kapasitesinin 
artırılması, 
-İşçi, İşveren ve İşveren 
temsilcilerinin uyum, nitelik ve 
yeterliliklerinin artırılmasının 
önemi hakkında kamuoyu bilinci 
oluşturmak. 
20 ay sürecek proje süresince 
İş Yaşamı Becerileri Eğitimleri, 

Sektörel Uyum Eğitimleri ve Atölye Çalışmaları, Sendika Temsilcileri 
ve Yöneticilerine yönelik Atölye Çalışmaları, İleri Düzey Eğitimler ve 
AB ülkelerine gerçekleştirilecek çalışma ziyaretleri gibi faaliyetler 
gerçekleştirilecek.  
Bu faaliyetler ile Türkiye’nin farklı bölgelerinde yer alan 15 ilde yaklaşık 
8 bin işçi, işveren, temsilcileri ve sendika yöneticilerine ulaşılması 
hedefleniyor. Faaliyetlerin gerçekleştirileceği iller arasında Ankara ve 
İstanbul’un yanı sıra Antalya, Artvin, Bursa, Denizli, Gaziantep, Hatay, 
Kayseri, Kocaeli, Konya, Samsun, Sivas, Şanlıurfa ve Trabzon da 
bulunuyor.

DEĞİRMENCİ AVRUPALI SENDİKACILARLA 
BİR ARAYA GELDİ
Sendikamız Genel Başkanı Yunus Değirmenci, Belçika’nın başkenti Brüksel’de yapılan 
Avrupa Endüstriyel Sendikalar Birliği(Industriall Europe) İcra Kurulu’na katıldı.

Sendikamız Dış İlişkiler Danışmanı 
M. Onur Sayılan ile Değirmenci, 
burada bir takım temaslarda 
bulundu.  
Değirmenci, İcra Kurulunun 
ardından Industriall Europe Genel 
Sekreteri Luc Triangle ile de bir 
görüşme gerçekleştirdi. 

Görüşmeye ilişkin 
değerlendirmede bulunan 
Değirmenci, “Sendikamızı 
ülkemizde olduğu kadar 
uluslar arası platformda da çok 
güzel bir şekilde temsil etmek 
için toplantıya katılarak, bazı 
görüşmeler yaptık. Burada 
işçi kardeşlerimizin sorunları 
hakkında fikir alışverişinde 
bulunma fırsatı elde ettik. 
Türkiye’deki gelişmeler hakkında 
bilgi verdik ve işbirliğinin önemine 
dikkat çektik” dedi. 

Türk Milleti’nin 15 Temmuz 
gecesi yaşadıklarına ilişkin 
olarak Avrupalı Sendikacılara 
bilgi verdiklerini kaydeden 

Değirmenci, yaptığı görüşmelere 
ilişkin şunları söyledi:

 15 Temmuz’da ülkemizin atlattığı 
büyük badireyi de Avrupalı 
Sendikacılara aktardık. O gece 
demokrasiye pranga vurulmak, 
darbe indirilmek istendiğini, millet 
iradesinin saldırıya uğradığını 
anlattık. FETÖ’cü teröristlerin, 
Genelkurmay Başkanlığını, 
Meclisimizi, Cumhurbaşkanlığı 
Külliyesini bombaladığını, halkı 
tank ve tüfekle şehit ettiklerini 
ifade ettik. 15 Temmuz’da 
demokrasimizin uçurumun 
kenarından döndüğünü, 
Cumhurbaşkanımız Sayın 
Recep Tayyip Erdoğan’ın yaptığı 
‘meydanlara çıkın’ çağrısıyla 
milletimizin, havalimanlarına, 
meydanlara, sokaklara, 
darbecileri durdurmak için 
adeta bir insan seli olup, akın 
ettiğini,  yine milletimizin azim ve 
kararlığıyla darbe teşebbüsünün 
bertaraf edildiğini, derin komplo 

ve kumpasın, inanç ve imanla 
defedildiğini dile getirdik. 
Ayrıca görüşmelerimizde, 
o gece ve 27 gün boyunca 
süren demokrasi nöbetlerinde, 
Konfederasyonumuz HAK-İŞ’in 
ve sendikamızın dik duruşuna da 
dikkat çektik.
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Sendikamız Çelik-İş, Kardemir ve Karabük Kızılay Kan Bağış Merkezi işbirliği ile             
24 Ekim-4 Kasım 2016 tarihleri arasında gerçekleştirilen ‹Çeliğe Su, İnsana Kan› isimli 
kan kampanyası Kardemir Eğitim ve Kültür Merkezi’nde yapılan bir programla başlatıldı.
Programa Karabük Valisi Mehmet Aktaş’ın yanı sıra Garnizon Komutanı J. K. Albay Cihan Ulukaya, 
KARDEMİR Genel Müdürü Uğur Yılmaz, Sendikamız Genel Başkanı Yunus Değirmenci, Genel Mali 
Sekreterimiz Bayram Altun, Genel Teşkilatlandırma Sekreterimiz Recep Akyel,Genel Eğitim Sekreterimiz 
Ferhan Öner, Sendikamız Karabük Şube Başkanı Ulvi Üngören ile Kardemir işçileri ve çok sayıda davetli 
katıldı. 

Programda bir konuşma yapan Başkanımız Değirmenci, her zaman sosyal sorumluluk bilinciyle hareket 
eden bir sendika olarak, böylesi anlamlı bir kampanyanın içinde bir kez daha yer almalarından dolayı büyük 
memnuniyet duyduklarını ifade etti. 

Kardemir çalışanlarının bugüne kadar emekleriyle ülke ekonomisine can suyu olduğunu kaydeden 
Değirmenci, çalışanların bugün de verilecek olan kanlarla ihtiyaç sahiplerinin hayatlarını kurtaracağına 
dikkat çekti. 

Müslümanların yol göstericisi Kur’an-ı Kerim’de “Her kim bir can kurtarırsa, bütün insanları kurtarmış gibi 
olur” denildiğini hatırlatan Değirmenci,  bu nedenle kan verme faaliyetinin çok ulvi bir iş olduğunu belirtti. 

HEDEF BİN 500 ÜNİTE KAN

Vali Aktaş ise “Kan bağışının birçok yönden olduğu kadar insan sağlığı açısından da faydaları var. Sosyal 
barış açısından çok önemli ve ekonomik değeri olan bir çalışma, çok yönlü bir fedakarlık. KARDEMİR’de bu 
faaliyet anladığım kadarıyla gelenek ve örnek bir davranış haline geliyor” dedi.

KARDEMİR Genel Müdürü Uğur Yılmaz ise geçtiğimiz yıl yapılan kan bağışı kampanyasına yoğun bir katılımı 
olduğunu kaydederek, bu yıl Bin 500 ünite kan  verilmesini hedef olarak belirlediklerini açıkladı. 

Programın ardından törene katılanlar ve Kardemir çalışanları kan bağışında bulunarak kampanyayı 
başlattılar.

HADDEHANEDEKİ ÜYELERİMİZLE BULUŞTUK

Daha sonra Başkanımız Değirmenci ve Yönetim Kurulumuz, Kardemir yöneticileri ile öğle yemeğinde 
bir araya geldi. Yemekte metal sektörü başta olmak üzere ülke ekonomisi masaya yatırıldı. Ardından 
Değirmenci ve Yönetim Kurulumuz, Kardemir’in Haddehane bölümüne geçerek üyelerimizle sohbet etti.

SENDİKAMIZ ‘ÇELİĞE SU, İNS    ANA  KAN’ İÇİN KARABÜK’TE
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HAK-İŞ GENİŞLETİLMİŞ BAŞKANLAR 
KURULU HAYMANA’DA YAPILDI
HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, yeni anayasa tartışmalarının başkanlık sisteminden 
bağımsız yapılamayacağına dikkat çekerek ‘Yeni anayasa ve başkanlık sistemi tartışmaları 
birlikte yapılacaktır. Türkiye’nin nasıl bir sisteminin olacağına, millet karar vermelidir. 
Toplum neyi uygun görürse başkanlık, yarı başkanlık ya da güçlendirilmiş parlamenter sistem, 
başımızın tacıdır. Halkın 
tercihine herkesin saygı 
göstermesi gerekiyor’ 
dedi.
HAK-İş’in kuruluşunun 
41. yıldönümü dolayısıyla 
Haymana’da bir otelde 
düzenlenen “Genişletilmiş 
Başkanlar Kurulu” 
toplantısında konuşan 
Arslan, çalışma hayatından, 
başkanlık sistemine, yeni 
anayasa tartışmalarından 
Fetullahçı Terör Örgütünün 
(FETÖ) 15 Temmuz 
darbe girişimine ilişkin 
açıklamalarda bulundu.

HAK-İŞ’in kurulduğu 
günden beri milletin 
değerleriyle barışık bir 
sendikacılık anlayışı benimsediğini, çalışma hayatı ve toplumsal sorunlara dair sürekli çözüm üreten 
bir anlayışta olduğunu belirten Arslan, “Hangi koşullarda olursa olsun HAK- İŞ, değerlerinden taviz 
vermeden, bütün engellemere rağmen hedeflerini gözeterek kutlu davasında yürümeye devam ediyor. Zor 
zamanlarda doğru yerde durmuş ve bu istikamette ilerlemiştir. Elbette bunun ağır bedelleri olmuştur.” dedi.

HAK-İŞ’i diğer sivil toplum örgütlerinden ayıran kendisine özgü birçok yönünün olduğunu belirten Arslan, 
1980 askeri darbesiyle konfederasyonun ağır bedeller ödediğini, sendikalarının haksız yere kapatılarak 
yıllarca faaliyet yapmalarının engellendiğini söyledi.

Çalışma hayatında yapılan birçok düzenlemenin HAK-İŞ’in öncülüğünden gerçekleştiğini ifade eden Arslan, 
“500 bine yakın üyemizle her iş kolundaki sendikalarımızla büyük bir aile olduk. 13 milyon sigortalının 
olduğu Türkiye’de hedef 500 bin olamaz. Bu süreçte değerlerimizden vazgeçmeden, istediğimiz noktaya 
HAK-İŞ›i taşıyacağız. Üyelerimiz varlık nedenimiz, onlar yoksa biz de yokuz. Onlar bizim için her şeyin 
önünde ve üzerindedir. Ne yapsak ne söylesek nasıl teşekkür etsek yine azdır.” ifadelerini kullandı.

HAK-İŞ›in Türkiye ve dünya insanlığı için vazgeçilmez bir kuruluş olduğunu da savunan Arslan, “Bu iddialı 
sözü bilerek ve inanarak, bunun gerçekliğinin farkında olarak söylüyorum, Türkiye emek hareketinin Hak-
İş’e ihtiyacı var. Biz yoksak, bunu gerçekten söylüyorum önemli bir eksiklik vardır.” iddiasında bulundu.  

FETÖ’NÜN DARBE GİRİŞİMİ

Türkiye’nin 15 Temmuz’da büyük bir badireden geçtiğini, FETÖ’nün darbe kalkışması ile aslında ülkeyi işgal 
etmek istediğini vurgulayan Arslan, halkın cuntacıların tanklarına ve savaş uçaklarına karşı sokaklarda tarihi 
bir zafer kazandığının altını çizdi. Arslan, “NATO ve onun en büyük ortağının da içinde olduğu, FETÖ ihanet 
şebekesinin 15 Temmuz darbe kalkışmasının bir işgal girişimi olduğu şüphesi artık ortadan kalkmıştır. O 
günkü işgal girişimini bu aziz millet önledi. Bu nedenle 15 Temmuz unutulmaması ve unutturulmaması 
gereken bir gündür. Çünkü biz biliyoruz ki 15 Temmuzun rövanşı alınmak isteniyor.” yorumunu yaptı.

HAK-İŞ’in yönetici kadro ve 
üyelerinin darbe girişiminin 
püskürtülmesi için canı pahasına 
alanlarda mücadele verdiğini, 
bu uğurda da üç üyelerinin 
şehit olduğunu, 15›i ağır 100›ün 
üzerinden üyelerinin ise 
yaralandığının bilgisini veren 
Arslan, “Henüz bir talimat 
verilmeden, meydanlara ‘çıkın 
demeden’ meydanlara inen 
bir örgütün mensuplarıyız. Ne 
kadar gururlansak o kadar azdır. 
Ülkesi için kendisine ihtiyaç 
duyulduğunu hisseden ve 
ülkesini savunun arkadaşlarımız 
hakka yürüdü.” diye konuştu.

FETÖ başta olmak üzere PKK 
ve DEAŞ terör örgütlerine karşı 
verdiği mücadelede hükümetin 
yanında yer aldıklarını dile 
getiren Arslan, Türkiye’nin birlik 
ve bütünlüğünü hedef alan 
bütün şer odaklarına karşı verilen 
mücadelenin destekçisi olmaya 
devam edeceklerini vurguladı.

FETÖ’nün darbe girişimi 
sürecinde PKK ve DEAŞ’in 
Türkiye›ye yönelik eylem 
gerçekleştirmediğine dikkati 
çeken Arslan, söz konusu 
örgütlerin bu şekilde FETÖ’ye 
doğrudan destek verdiklerinin 
altını çizerek, “Ne zaman ki darbe 
akamete uğratıldı ondan sonra 
acımasız ve kalleşçe tuzaklar 
kurulmaya başlandı. Türkiye’de 
beklenen olmadığı için bu 
taşeron örgütler yeniden hareket 
geçitler. Yeniden Türkiye’yi 
bir kıskaca alarak, badireye 
sürüklemek istediler.” tespitini 
yaptı.

Yurtdışında, Cumhurbaşkanı 
Erdoğan’ın kendisini daha 
çok güçlü kılmak için darbeyi  
organize ettiğine dair iddiaların 
ortaya atıldığını, bu kara 
propagandalara karşı herkesin 
dik durarak 7 Ağustosta ortaya 
konulan “Yenikapı ruhuna” sahip 
çıkması gerektiğini belirten 
Arslan şunları kaydetti:

“Farklılıklarımıza rağmen bu 
ülkede kardeşçe, dostça 
yaşayabileceğimizi 7 Ağustosta 

Yenikapı’da fark ettik. Bu 
sürece katkı veren herkese 
teşekkür ettik. Bu ruhun devam 
ettirilmesi gerekiyor. Elbette ki 
siyasetin alternatifi değiliz ama 
varsa bir sorun, bunu birbirimizi 
anlayarak, birlikte Türkiye 
olduğumuzun farkına vararak 
çözmeliyiz. Geçmişte benzer 
sorunların çözümünde HAK-İŞ 
inisiyatif almıştır. 15 Temmuzun 
unutturulmaması için sürekli 
hafızalarda taze kalması için yeni 
adamlar atmalıyız.”

 FETÖ ile yapılan mücadele 
kapsamında kamudaki 
tasfiyeleri hatırlatan Arslan, bu 
sürecin adalet ilkesinden taviz 
verilmeden, mağduriyetlere yol 
açılmadan devam ettirilmesini 
istedi.

YENİ ANAYASA VE 
BAŞKANLIK SİSTEMİ 
TARTIŞMALARI

Gündemdeki yeni anayasa ve 
başkanlık sistemi tartışmalarına 
da değinen Arslan, anayasa 
çalışmaları ile başkanlık 
tartışmalarının aynı anda 
yapılması gerektiğini, Türkiye’de 
oluşan fiili duruma hukuki bir 
zemin oluşturulmasının vaktinin 
geldiğini vurguladı. Arslan şunları 
kaydetti:

“Yeni anayasa ve başkanlık 
sistemi tartışmaları birlikte 
yapılacaktır. Türkiye’nin nasıl 
bir sisteminin olacağına, millet 
karar vermelidir. Toplum neyi 
uygun görürse başkanlık, yarı 
başkanlık ya da güçlendirilmiş 
parlamenter sistem, başımızın 
tacıdır. Halkın tercihine herkesin 
saygı göstermesi gerekiyor. 
Başkanlık sistemin tartışılması 
zorunludur. 367 garabetinden 
sonra yapılan değişiklikle yeni bir 
yola girilmiştir. İlk turda yüzde 52 
oy alan bir cumhurbaşkanı, yüzde 
50 oy alan bir başbakan ve buna 
göre şekillenen bir parlamento 
var. Eğer bu fiili durumu hukuki 
zemin taşıyamayacaksak Türkiye 
yeni bir krizle karşı karşıya kalır. 
Türkiye’nin geleceği için halkın 

vereceği karara herkesin saygı 
duyması gerekiyor.”

Türkiye’deki sisteme yönelik 
yapılan eleştirilerin hoşgörü 
ile karşılanması gerektiğini, bu 
eleştirilere karşı katı bir tutumun 
sergilenmemesinden yana 
olduklarını dile getiren Arslan, 
“Sistemin eksikliklerini, yanlışlarını 
elbette tartışacağız, bununla 
ilgili fikirlerimizi sunacağız. 
Bu tartışmaların, rejim ve 
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın şahsı 
üzerinden yapılmasını doğru 
bulmuyoruz.” dedi.

ÇALIŞMA HAYATI

Çalışma hayatındaki aksaklıkların 
giderilmesi, emekçilerin haklı 
taleplerinin karşılık bulması için 
konfederasyon olarak sürekli 
bir mücadele içinde olduklarını 
belirten Arslan, cumhurbaşkanı, 
başbakan ve bakanlar ile 
yaptıkları görüşmelerde 
çalışanların sorunlarını gündeme 
getirdiklerini söyledi.

Taşeron başta olmak üzere, 
mevsimlik işçilerin soruları, 
kıdem tazminatı ve toplu iş 
sözleşmesi gibi konularda ortaya 
çıkan aksaklıkların uzlaşmacı 
ve hak gözeten bir tutum ile 
çözüme kavuşturulmasından 
yana olduklarını ifade eden 
Arslan, hükümetin seçim vaatleri 
arasında yer alan taşerona 
kadroyla ilgili işçilerde oluşan 
beklentinin artık karşılık bulması 
gerektiğini söyledi.

HAK-İŞ olarak emekçiler adına 
bugüne kadar elde ettikleri 
kazanımlardan asla geri adım 
atmayacaklarını da vurgulayan 
Arslan, emeğin ve emekçinin 
sesi olmaya devam edeceklerini 
sözlerine ekledi.

Basına açık yapılan toplantının 
sonunda, HAK-İŞ’in 41. kuruluş 
yıldönümü anısına hazırlanan 
pastayı, Genel Başkan Arslan ve 
yönetim kurulu üyeleri birlikte 
kesti. Toplantının kalan kısmı ise 
basına kapalı yapıldı.



6
6 6
7

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

ÇELİK-İŞ SENDİKASI HAK-İŞ KONFEDERASYONU

Başkanımız Değirmenci, toplantıda, ülke 
gündeminden çalışma hayatına kadar 
birçok  konuda bir konuşma yaptı.

Değirmenci, ulusal ve uluslararası terör 
örgütlerinin Türkiye’ye yönelik saldırılarının, 
Batının yanlı ve yalnızlaştırma politikalarının, 
darbeci hainlerin ve dolayısıyla üst aklın 
‘taşeron ve güçsüz bir Türkiye’ emellerinin 
olduğu bir ortamda gerçekleştirilen bu 
toplantının birlik ve beraberlik noktasında daha 
bir anlamlı olduğunu ifade etti.

Başkanımız Değirmeci konuşmasını şöyle 
sürdürdü:

‘Türkiye’nin en büyük konfederasyonlarından 
biri olan ve yarım milyona yakın üyesiyle 

Hak-İş’imizin bu toplantısından çıkacak mesajlar; dosta güven, düşmana korku verecektir. Bu bilinçle 
toplantımızın hayırlara vesile olmasını Yüce Allah’tan niyaz ederim.

Bundan tam 99 gün önce büyük bir badireyi Türk Milleti, Allah’ın izni ve inayetiyle atlatmasını bildi. Zaferden 
zafere koşmuş ordumuzun askeriyle uzaktan yakından alakası olmayan ve üst aklın piyonu haline gelmiş 
bir grup hain, ülkemizi birilerinin maşası haline getirmek için alçakça bir girişimde bulundu.  
 
Asil Türk Milleti ise, elinde bayrağı kalbinde imanıyla; F-16’lar bomba yağdırırken, helikopterler ateş 
açarken, tanklar üzerine gelirken dik durdu ve bu haince kalkışmayı yerle bir etti. Bu olaylarda şehit düşen 
241 vatandaşımıza Allah’tan rahmet, 2 binden fazla gazimize de şifa diliyorum. Allah’ım bu millete bir daha 
böyle bir olay yaşatmasın. 
15 Temmuz sonrası ülkemizdeki gelişmelere baktığımızda başta Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip 
Erdoğan olmak üzere Hükümetimiz ile milletimizin ve konfederasyonumuzun kararlı duruşuyla Türkiye’nin 
safralarından kurtulduğunu görüyoruz. 

‘15 TEMMUZ’UN ETKİLERİNİ ÇABUK ATLATTIK’

15 Temmuz darbe kalkışması sonrasında ülke içinde ve dışında birileri “Bu ülkenin böylesine bir badirenin 
etkilerinden kurtulması yıllar sürer” diye düşünmüş, hatta arzu bile etmişti. Ama beklenen olmadı ve 
darbenin üzerinden çok geçmeden Suriye’de Fırat Kalkanı operasyonu başlatıldı. Bununla kalınmadı, PKK 
terör örgütüne sınır içinde ve dışında tarihin en büyük operasyonları yapıldı. Artık içe kapanması mümkün 
olmayan ülkemiz, tüm bunların üstüne bir de ticari, kültürel, tarihi ve manevi bağlarımızın olduğu, vicdanen 
vatan toprağı sayılan Musul ve Kerkük’te kurulacak olan masanın dışında kalmamak için var gücüyle 
çalışıyor.  Ayrıca son zamanlarda darbe girişimiyle başaramadıklarını, kredi derecelendirme kuruluşlarıyla 
finansal olarak yapmaya çalışanlara, Türkiye’ye ayar vermeye kalkanlara da Türk milleti, üreterek, çalışarak, 
uyanık kalarak, gücümüzün farkında olarak cevap vermesini bilmiştir. Devletimizin ve milletimizin kılcal 
damarlarına kadar girmiş olan Fetullahçı Terör Örgütü(FETÖ) ile onunla iş tutan ülkemizin baş belası haline 
gelmiş PKK’nın varlığı ve komşularımız Suriye ile Irak’ta yaşanan krizler nedeniyle ülkemiz zor zamanlardan 
geçiyor. 

DEVLET İÇİNDEKİ UR BİRAN EVVEL TEMİZLENMELİ

FETÖ’nün tahrip etmediği, sızıp fitne sokmadığı, girip palazlanmadığı hiçbir kurum ve kuruluş neredeyse 
yok gibi. 40 yıldır bu milletin inanç, eğitim ve hayırseverlik gibi değerlerini istismar eden, milletin kanını 
emerek sinsice büyümüş FETÖ’nün bir çırpıda sökülüp atılması mümkün görünmüyor. Bunun yanında 
küresel güçlerin himayesinde olan PKK, DAEŞ, PYD-YPG gibi terör örgütlerinin saldırıları nedeniyle 
ülkemizin daha güçlü mücadele kabiliyeti kazanabilmesi için bazı olağanüstü uygulamalar devreye 
sokuldu.  Bu çerçevede Hükümetimizce alınan tedbirleri desteklerken, devletimizin içindeki Ur’un bir an 
evvel temizlenip hayatın olağan akışına yeniden dönülmesi de en büyük arzumuzdur.  
 
Diğer yandan 15 Temmuz darbe kalkışması, Türkiye’nin sivil ve demokratik bir anayasaya ne kadar çok 
ihtiyacı olduğunu bir kez daha göstermiştir. 15 Temmuz’da ülkesinin geleceği için darbeye karşı canı 
pahasına mücadele vermiş bir millete darbe ruhu taşıyan bu mevcut anayasa yakışmamaktadır.  Şu 
anda mecliste bulunan iktidar ve muhalefet partilerinin seçmenlerine verdiği sözün gereği olarak yeni, 
demokratik, sivil, özgürlükçü bir anayasa ortaya konması artık şart olmuştur.

Bu milleti daha ileriye taşıyacak, yeni Türkiye’yi daha ileriye götürecek dinamik, tamamen sivil bir 
anayasaya Türkiye’nin ihtiyacı vardır. Bu ihtiyacın da bir an önce karşılanması yönünde bir kez daha 
beklentimizi dile getirmek istiyorum.  
Ülkemizde mevcut durum bu şekilde seyrederken, diğer taraftan çalışanları yakından ilgilendiren birçok 
gelişme de uygulamaya konuluyor, konulmak için çalışma yapılıyor.

SOSYAL DİYALOG VURGUSU

Bunların başında kıdem tazminatı ve toplu iş sözleşmeleri gibi konular geliyor. Konfederasyonumuz 
HAK-İş ve Çelik-İş Sendikası hayata geçirilecek her konuda olduğu gibi, ilkesel olarak bu konularda da 
çalışanlarımızın aleyhine sonuçlanabilecek hiçbir düzenlemenin altına imza atmayacaktır. Kıdem tazminatı 
gibi çalışma hayatını ilgilendiren tüm konularda sosyal taraflarla konuşulmadan, paydaşların görüşleri 
alınmadan atılacak her adım yere sağlam basmayacaktır. Bu nedenle bu tür konularda sosyal diyalog 
yoluyla sonuca gidilmesinin üzerine özellikle vurgu yapmak istiyorum. 

Ayrıca Hak-İş’e bağlı yaklaşık 200 binden fazla taşeron işçisinin toplu iş sözleşmesinde şuanda henüz 
mesafe alınmamış olması bizleri üzen ve düşündüren bir başka konu. On binlerce taşeron işçimizin 
beklentisi olan toplu iş sözleşmeleri ülkemizin gündeminin yoğunluğuna kurban edilmemelidir. 
Olağanüstü günler geçiren ülkemizde normale dönmeye başlanırken, bu talebin de bir an önce çözüme 
kavuşturulmasını bekliyoruz.  

Öte yandan Çelik-İş Sendikası olarak da örgütlenme çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor. 

‘TEŞKİLATLANMA KONUSUNDA SEFERBERLİK BAŞLATTIK’

Genel merkez yönetiminden şubelerimize kadar sendikamızın her biriminde teşkilatlanma konusunda 
adeta seferberlik başlatmış durumdayız. Birçok yeni işyerinde yetki alma çalışmalarımız sürürken, bir 
yandan da örgütlenmemize hız vereceğini öngördüğümüz bir projeyi hayata geçirmek için ilk adımı atmış 
bulunmaktayız. Bu kapsamda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile yürüttüğümüz koordineli çalışmalar 
sayesinde metal iş kolunda faaliyet gösteren örgütlülüğün olmadığı 300 ve üzeri çalışanı bulunan 
Türkiye genelinde 130 işyeri belirledik. Bu işyerlerinden 36 tanesini ise şube ve bölge başkanlıklarımızın 
sorumluluğuna vererek örgütlülük noktasında ön çalışma sürecini başlatmış durumdayız. Önümüzdeki 
süreçte ülke ekonomisine büyük katkılar sunan bu 130 işyerine ilişkin bir değerlendirme yapıp, hangi 
bölgede hangi işyerinde örgütlülüğü sağlayıp sağlayamadığımıza bakarak teşkilatlanma çalışmalarımıza 
hız kesmeden devam edeceğiz. Bu çalışmalar esnasında karşılaşabileceğimiz zorlukların ve engellerin 
çözüme kavuşturulup aşılması noktasında, başta Konfederasyonumuz Hak-İş yönetimi olmak üzere bütün 
kardeş sendikalarımızın desteğini yanımızda görmek bizi ayrıca mutlu edecektir.    
Şimdiden sendikamıza ve dolayısıyla sendikal yaşama dair sunacağınız katkılardan dolayı hepinize ayrı ayrı 
teşekkür ediyorum. 
Sözlerime son vermeden önce yönümüzün ve çizgimizin belirlenmesinde bizlere öncülük eden 
konfederasyonumuz Hak-İş’e karşı mali konularda sorumluluklarımızı da yerine getirmenin gururunu 
yaşadığımızı belirtmek isterim.’

Sendikamız Genel Başkanı Yunus Değirmenci, Genel Mali Sekreterimiz Bayram Altun, 
Genel Teşkilatlandırma Sekreterimiz Recep Akyel,Genel Eğitim Sekreterimiz Ferhan 
Öner ve Genel Başkan Danışmanımız Gökhan Kaya, Haymana’da düzenlenen ‘HAK-İŞ 
Genişletilmiş Başkanlar Kurulu’ toplantısına katıldı.

BAŞKANIMIZ DEĞİRMENCİ, HAK-İŞ’İN GENİŞLETİLMİŞ 
BAŞKANLAR KURULU TOPLANTISI’NDA ÜLKE 

GÜNDEMİNİ VE ÇALIŞMA HAYATINI DEĞERLENDİRDİ
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Sendikamızdan üniversiteye yerleşen 
öğrencilere burs müjdesi geldi.
Sendika Genel Yönetim Kurulunun kararıyla, 
2016-2017 eğitim öğretim yılında açıköğretim 
ve önlisans öğrencileri hariç Türkiye’de bulunan 
üniversitelere girmeye hak kazanan sendikaya üye 
işçilerin çocuklarına burs verildi. Yerleştirildiği puan 
türünden başarı sıralamasında ilk 120 bin içinde 
yer alan gençlere Ekim 2016-Mayıs 2017 tarihleri 
arasında her ay 150 lira burs ödemesi yapıldı. 

Sendikamız, burs başvurularının 
değerlendirilmesinin ardından mevcut burs alan 

MODDY’S’İN ‘NOT’ KARARINDA KASIT VAR
Metal sektörünün en önemli sendikalarından biri olan Çelik-İş Sendikası’nın Genel 
Başkanı Yunus Değirmenci, kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s’in not düşürme 
hamlesinin Türkiye’nin gerçeğiyle bağdaşmadığını, yaptığı açıklamalarla kendisiyle çelişen 
bir kuruluşun bu hamlesinde bir kasıt aramak gerektiğini söyledi. 
Moddy’s’in not düşürmeden birkaç gün önce ‘15 Temmuz darbe girişiminin Türkiye ekonomisi üzerinde 
oluşturduğu şokun büyük ölçüde kaybolduğu’ yönünde bir açıklama yaptığını hatırlatan Başkan 
Değirmenci, “Önce ekonomiyi öven Moddy’s bugün ne oldu da Türkiye’nin notunu düşürdü. 27 çeyrektir 
büyüyen, çarkları dönen bir Türkiye’nin notunu düşürmenin izah edilir bir tarafı yok. Bu durum Moddy’s’in 
bir yerlerden aldığı talimat ile hareket ettiğini akıllara getiriyor” dedi.

O GÜNLER GERİDE KALDI

Anayasa kitapçığı fırlatılmasıyla alt üst olan bir Türkiye ekonomisinin artık çok gerilerde kaldığını kaydeden 
Değirmenci, ‘Türkiye bu tür kuruluşların kasıtlı değerlendirmelerine bakarak kendisine yol haritası 
belirleyecek değil. İstiyorlar ki fabrikalarda çarklar dursun, insanımız ekmeklerini kazanamasın. Fakat Yeni 
Türkiye’de artık bu oyunlara göz yumulmayacağını herkes bilsin. Milli irade gibi ülke ekonomimiz de dimdik 
ayakta” diye konuştu.  
Başta terör olmak üzere tüm iç ve dış saldırılara rağmen üçüncü havalimanı ve üçüncü köprü gibi onlarca 
dev projenin hayata geçirildiği güçlü ve istikrarlı bir ortamın olduğu Türkiye’nin bu tür not indirimleriyle 
hizaya getirilmek istendiğini de vurgulayan Değirmenci, “Ekonomi çevrelerinin ve ekonomimizin bu tür 
girişimlere verdiği ufak çaplı tepkiler Türkiye’nin ne kadar güçlü bir ülke olduğunu bir kez daha ortaya 
koydu” dedi.  
 
Tüm engellemelere rağmen Türkiye’nin emin adımlarla 2023 hedeflerine ilerlemesi gerektiğini sözlerine 
ekleyen Değirmenci, ülke ekonomisinin dimdik ayakta durabilmesi ve istikrarlı bir şekilde daha da 
büyüyebilmesi için işçisiyle memuruyla kamusu ve özel sektörüyle çalışacaklarını söyledi. 

SENDİKAMIZDAN
ÖĞRENCİYE
BURS MÜJDESİ

ÇELİK-İŞ’TEN EĞİTİME BÜYÜK DESTEK
öğrenciler ve yeni burs almaya başlayacaklarla 
birlikte bu eğitim öğretim yılında toplamda 
500 öğrenciye burs vererek destek oldu. İşçi 
çocuklarına desteklerinin artarak devam edeceğini 
kaydeden Sendikamız Başkanı Yunus Değirmenci, 
“İşçilerimizin başta iş sağlığı ve güvenliği gibi birçok 
konuda eğitimlerine önem verdiğimiz gibi, bu 
ülkenin geleceği olan işçilerimizin çocuklarının da 
eğitimini önemsiyoruz.

Sosyal sendikacılığın bir örneğini oluşturan bu 
uygulamamız yanı sıra çocuklarımızın eğitimlerine 
bir nebze de olsa katkı sağlayabilmek için yeni 
projeleri devreye sokacağız” diye konuştu.
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’KARDEMİR KAPATILAMAZ, KARABÜK 
KARARTILAMAZ’
KARDEMİR’in 5 Nisan 1994 tarihli ekonomik kararlar çerçevesinde özelleştirilmesine, 
bunun mümkün olmaması halinde kapatılmasına karar verilmesiyle başlayan “KARDEMİR 
KAPATILAMAZ, KARABÜK KARARTILAMAZ” eylemleriyle Çelik-İş Sendikası, 8 Kasım 1994 
yılında eski Genel Başkanımız merhum Metin Türker’in “Ben de bu fabrikayı kapattırırsam beni 
Haddehane meydanına asın» sözleriyle tarih yazmıştır.

Hak-İş Konfederasyonu 
ve Çelik-İş Sendikası 
öncülüğünde verilen bu 

mücadeleye, yalnız Kardemir 
işçileri değil, esnafı, siyasetçisi, 
sanayicisi, işadamları, öğrencisi 
ve bütün demokratik kitle 
örgütleriyle topyekun tüm 
Karabük halkı destek vermiştir.

22 yıl önce bugün Karabük’te 
hayatı durduran, herkesin tek 
yumruk, tek yürek ve tek vücut 
olduğu 8 Kasım 1994 eylemleri 
Karabük halkı için bir milat 
olmuştur. 8 Kasım 1994 yılında, 
Karabük Demir Çelik İşçisi, 
Karabük halkıyla bütünleşerek 
bir şehrin ve fabrikanın 
geleceğine yön verdiği, şehrine 
ve fabrikasına sahip çıktığı bir gündür. O gün verilen büyük mücadele bugün Türkiye’nin demir-çelik 
sektöründe en büyük fabrikalarından biri olan Kardemir’in yeniden doğmasını sağlamıştır.

Hak-İş Konfederasyonu ve Çelik-İş Sendikası öncülüğünde, 8 kasım 1994 yılında “KARDEMİR 
KAPATILAMAZ, KARABÜK KARARTILAMAZ” diyerek mücadele eden bütün kahramanları minnet ve 
şükranla anıyoruz…

Örgütlü olduğumuz ve Toplu İş Sözleşmesi imzalayabilmek için yoğun gayret gösterdiğimiz Tosçelik’te, 
Yargıtay, 3 yıldır süren hukuki sürecin ardından, Çelik-İş Sendikası’nın yetkili sendika olduğunu bildirdi.

Ülke genelinde örgütlenme çalışmalarının hızla sürdüğünü kaydeden Sendikamız Genel Başkanı Yunus 
Değirmenci, “ Yargıtay’ın almış olduğu bu karar, haklı mücadelemizi teyit etmiş, sendikamız ve üyelerimiz 
adına bizleri çok mutlu etmiştir. Bundan sonraki süreçte yapılacak olan; Tosçelik’in yöneticileriyle masaya 
oturarak, karşılıklı diyalog halinde, uzlaşmacı bir tavırla, üyelerimizi memnun edecek bir toplu iş sözleşmesi 
imzalamaktır” dedi.  
 
Değirmenci, alınan yetki belgesinin, Tosçelik’te alınteri döken çalışanlar başta olmak üzere Sendikamıza ve 
işverene hayırlı olması temennisinde bulundu.

Osmaniye Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren Tosçelik Profil ve Sac 
Endüstrisi A.Ş.’de yaşanan yetki belirsizliğine, Yargıtay son noktayı koydu.

YARGITAY, TOSÇELİK’TE ‘ÇELİK-İŞ 
YETKİLİ’ DEDİ

Konfederasyonumuz HAK-İŞ Kadın Komitesi ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve 
Araştırma Merkezi tarafından yürütülen “Sosyal Diyalog Yoluyla Kadın Dostu İş Yerlerini 
Belgelendirme” projesi kapanış toplantısı, 30 Kasım 2016 tarihinde Cumhurbaşkanı Sayın 
Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın katılımıyla gerçekleştirildi.
Toplantıya Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, Eski Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı 
Sema Ramazanoğlu, Milletvekilleri, Belediye Başkanları, çok sayıda Sivil Toplum Örgütü Yönetici ve 
Uzmanları, HAK-İŞ Konfederasyonu’na bağlı sendikaların yönetici ve uzmanları, HAK-İŞ Kadın Komitesi 
Üyeleri, yerel ve ulusal basın ve çok sayıda kişi katıldı.

Projeye, Gebze şubemize bağlı örgütlü olduğumuz UĞUR TENEKE AMBALAJ VE PLASTİK SANAYİ A.Ş.,  
AZMÜSEBAT ÇELİK SANAYİ VE TİC.A.Ş. ve PARKER İKLİM KONTROL SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİC. A.Ş. 
işyerinde çalışan kadın üyelerimiz de katılım göstererek destek verdi.

Erdoğan, Müezzinoğlu ve Arslan’ın konuşmalarının ardından Kadın Dostu İş Yeri Sertifika ve Ödül Töreni 
toplu aile fotoğraf çekimi ile son buldu.

HAK-İŞ’Lİ KADINLAR SOSYAL DİYALOG 
YOLUYLA KADIN DOSTU İŞ YERLERİNİ 
BELGELENDİRME PROJESİ’NDE BULUŞTU



İstiklal Gazetesi-27.10.2016 tarihi haberi

Türkiye Gazetesi-07.10.2016 
tarihli haberi

Kayseri Hakimiyet 2000 Gazetesi
19.12.2016 tarihli haberi

Yeni Haber Gazetesi
26.10.2016 tarihli haberi

Ülker Kayseri Gazetesi -19.12.2016 tarihli haberiEsin Gazetesi-28.12.2016 tarihli haberi

Türkiye Gazetesi-14.12.2016 tarihli haberi Türkiye Gazetesi-22.11.2016 tarihli haberi

Türkiye Gazetesi-03.12.2016

ULUSAL VE YEREL BASINDA ÇELİK-İŞ

Çorum Hakimiyet Gazetesi-31.08.2016 tarihli haberi

Hürses Gazetesi-18.10.2016 tarihli haberi Milli Gazete-22.11.2016 tarihli haberi

Yeni Şafak Gazetesi-25.11.2016 tarihli haberi
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İskenderun Gazetesi
07.11.2016 tarihli haberi
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ETUC GENÇLİK ZİRVESİ GERÇEKLEŞTİ
Avrupa İşçi Sendikaları Konfederasyonu (ETUC) tarafından koordine edilen “Genç 
İşçiler Odağında Türkiye ve Avrupa Birliği’ndeki Sendikal Örgütler Arasında Sosyal 
Diyalog” Projesi Gençlik Zirvesi 26-28 Ekim 2016 tarihleri arasında Antalya’da 
gerçekleşti.
Türkiye’den Konfederasyonumuz HAK-İŞ, TÜRK-İŞ ve DİSK’in, Avrupa’dan ise Polonya, Fransa, 
İspanya ve Danimarka İşçi Sendikaları Konfederasyonları’nın bir araya geldiği proje kapanış 
toplantısına, Karabük Şubemize bağlı Kardemir A.Ş. sendika temsilcilerimizden Mustafa Karayel, 
Kenan Yılmaz ve İsa Aydın ile Hak-İş Konfederasyonu’na bağlı diğer sendikaların temsilcileri katıldı.

Cumhuriyetimizin 93. Yılı Karabük’te çeşitli etkinliklerle kutlandı. Kutlamalar Karabük 
Kent Meydanı’ndaki kortej yürüyüşü ile başladı. Yürüyüşe Vali Mehmet Aktaş, Garnizon 

Komutanı Jandarma Albay Cihan Ulukaya, Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Fatih Ağca, 
Karabük Belediye Başkan Yardımcısı Fatma Danışman, Karabük şube yönetimimiz ve 
örgütlü olduğumuz KARDEMİR A.Ş. çalışanlarımız katıldı. 

Yaklaşık bin kişinin katıldığı belediye bandosu eşliğindeki yürüyüş Atatürk Anıt’ında son 
buldu. 

KARABÜK’TEN CUMHURİYET YÜRÜYÜŞÜ

Mersin’de faaliyet gösteren HDM Sprial Kaynaklı Çelik Boru A.Ş ile sendikamız 
arasında ilk kez imzalanan Toplu İş Sözleşmesinde zafer üyelerimizin oldu.
Örgütlenme ve akabinde de Toplu iş sözleşmesi sürecinin tamamlanmasıyla birlikte Sendikamız Genel 
Başkanı Yunus Değirmenci ve Adana Şube Başkanı Sedat Aydın’ın katılımıyla, Sosyal yardımlar başta 
olmak üzere birçok kazanımın ilk kez elde edildiği, üyelerimizi memnun edecek bir sözleşmeye imza 
attı.

HDM SPRİAL’İN İLK TİS’İNDE ZAFER 
ÜYELERİMİZİN OLDU

“SENDİKACILIĞA YENİ BİR SOLUK GETİRECEĞİZ”

Sendikamız Genel Başkanı Yunus Değirmenci, 
Genel Mali Sekreterimiz Bayram Altun, Genel 
Teşkilatlandırma Sekreterimiz Recep Akyel ve 
Genel Eğitim Sekreterimiz Ferhan Öner, Adana 
Şubemizin Temsilciler Meclisi toplantısına 
katıldı.
Sendikamız Adana Şube Başkanı Sedat Aydın, şube 
yönetimimiz ve sendika temsilcilerimizin hazır bulunduğu 
toplantıda bir konuşma yapan Genel Başkanımız 
Değirmenci; sürekli çalışarak, birlik ve beraberlik 
içinde, omuz omuza vererek, Çelik-İş’i arzu edilen yere 
taşıyacaklarını kaydetti. 

Metal sektöründe Çelik-İş’in artık olmazsa olmaz 
bir pozisyona geldiğini belirten Değirmenci, metal 

sektöründe düşük ücretlerle çalışan binlerce kişinin 
haklarının aranması için sendikamızı beklediğini, bu 
beklentiyi karşılamak için tüm güçleriyle mücadele 
vereceklerini ifade etti.

Değirmenci, ‘Her zaman sahada üyelerimizle beraber 
olup, onların sorunlarının çözüme kavuşturulması 
için mücadele edeceğiz. Bu doğrultuda sizler de 
büyük sorumluluk taşıyorsunuz. Ayrıca yeni dönemde 
uygulamaya koyacağımız projelerle, vereceğimiz 
eğitimlerle, hayata geçireceğimiz faaliyetlerle slogancı bir 
sendikacılıktan uzak durarak, sendikacılığa yeni bir soluk 
getireceğiz’ dedi.

Değirmenci’nin konuşmasının ardından Şube Başkanımız 
Aydın, şube faaliyetlerine, örgütlü olduğumuz ve 
örgütlenme çalışmaları süren işyerlerine ilişkin bilgi verdi.

Sendikamız Genel Başkanı Yunus Değirmenci ve Genel 
Teşkilatlandırma Sekreterimiz Recep Akyel, Gebze Şubesi 
Temsilciler Meclisi toplantısına katıldı.
Gebze Şube Başkanımız Şerafettin Koç ile şube yönetimi ve sendika 
temsilcilerimizin hazır bulunduğu toplantıda, Genel Başkanımız 
Değirmenci, bir konuşma yaparak işyeri temsilcilerinin büyük bir sorumluluk taşıdığını, temsilcilerin 
sendikanın büyümesi dolayısıyla da sendikalaşmanın artması noktasında kritik bir yer tuttuğunu ifade etti.  

Şube Başkanımız Koç’un, şubenin faaliyetlerini aktarmasının ardından toplantı sona erdi. Değirmeci ve Akyel 
daha sonra temsilcilerimizle beraber işyeri ziyaretlerini sürdürdü.

“TEMSİLCİLER SENDİKANIN BÜYÜMESİNDE KRİTİK 
BİR YER TUTUYOR”

ŞUBELERİMİZ VE BÖLGE TEMS İLCİLİKLERİMİZDEN HABERLER
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YOLBULAN METALURJİ’DE SÖZLEŞME SEVİNCİ
İskenderun şubemize bağlı Yolbulan Metalurji Fabrikasında sürdürülen 1.Dönem Toplu İş 
Sözleşmesi anlaşma ile sonuçlandı. 
İmza törenine Sendikamızın İskenderun 
Şube Sekreteri Mehmet GÜNGÖR, Şube Mali 
Sekreteri Murat KAYIŞ, Şube Eğitim Sekreteri 
Rıfat ALPBOĞAN, fabrika müdürleri Mustafa 
YOLBULAN, Rıdvan TIRAK ve Erkan ÖZDEMİR 
katıldı.

Toplu İş Sözleşmesi imza töreninde konuşan 
Sendikamızın İskenderun Şube Sekreterimiz 
Mehmet GÜNGÖR, çelik sektörünün zor 
dönemden geçtiğini, bölgemizde bazı 
fabrikaların kapandığı bir dönemde işçinin 
yüzünü güldürecek bir sözleşmeye imza 
attıklarını belirterek emeği geçenlere 
teşekkür etti. Güngör, hiç bir zaman Çelik-
İş Sendikası olarak kapalı kapılar ardında 
sözleşmeye imza atmadıklarını işçilerle 
beraber bu sözleşmeyi yürüttüklerini ifade etti.

Fabrika müdürü Mustafa YOLBULAN ise sözleşmeden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, sözleşmenin 
tüm üyeler ile Çelik-İş Sendikası için hayırlı ve uğurlu olmasını söyledi. Sözleşmeye göre işçilerin 
maaşlarında 2017 itibari ile yıllık %17’ye yakın bir iyileştirme sağlanarak, sosyal haklarda büyük kazanımlar 
elde edildi.

DEĞİRMENCİ, TEMSİLCİLER MECLİSİNDE 
KONUŞTU: ‘YARINLAR ÇELİK-İŞ’İN’
Sendikamız Genel Başkanı Yunus Değirmenci, Genel Mali Sekreterimiz Bayram Altun, 
Genel Teşkilatlandırma Sekreterimiz Recep Akyel ve Genel Eğitim Sekreterimiz Ferhan 
Öner, İskenderun Şubemizin Temsilciler Meclisi toplantısına katıldı. 
Toplantıda İskenderun Şube Başkanımız Mehmet Demir, Adana Şube Başkanımız Sedat Aydın, Gebze Şube 
Başkanımız Şerafettin Koç, Osmaniye Bölge Temsilcimiz Mehmet Gündüz ile  şube yönetimleri ve sendika 
temsilcileri hazır bulundu.  Toplantıda bir konuşma yapan Genel Başkanımız Değirmenci, metal sektöründe 
yaşanan sendikal krizin ancak Çelik-İş sayesinde aşılabileceğini belirtti. 

‘Yarınlar Çelik-İş’in’ diyen Değirmenci, ‘Sendikamızın bugünkü duruşu ve ortaya koydukları sendikamızı 
daha ileri taşıyacak’ dedi. 

Makam ve mevkilerin gelip geçici olduğuna dikkat çeken Değirmenci, ‘Bizler gelip geçiciyiz. Fakat 
sendikamız kalıcı. Kendimiz için değil; sendikamız için davamız için yılmadan, usanmadan, ümitsizliğe 
düşmeden var gücümüzle çalışmalıyız’ diye konuştu.

Toplantı sonrası yenilen yemekte, Değirmenci ve sendika yönetimimiz, şube yöneticilerimiz ve sendika 
temsilcilerimiz sohbet etti.

İSKENDERUN ŞUBEMİZDEN İGC’YE 
ZİYARET
Sendikamıza bağlı İskenderun Şube Yöneticilerimiz, 
İskenderun Gazeteciler Cemiyeti’ni ziyaret etti.
İskenderun Şube Sekreterimiz Mehmet Güngör, Mali 
Sekreterimiz Murat Kayış, Şube Eğitim Sekreterimiz 
Rifat Alpboğan, Osmaniye Bölge Temsilcimiz Mehmet 
Gündüz ve İskenderun Şube Denetleme Kurulu 
Başkanımız Veysel Yayla, İGC Başkanı Veysel Cıncık ve 
Yönetim Kurulu üyeleri tarafından karşılandı.

Şube Sekreterimiz Güngör, “Her zaman olduğu gibi 
bundan sonra da güzide basınımızın yanında olacağız” 
dedi.

DEĞİRMENCİ’DEN BİRLİK VE BERABERLİK 
MESAJI
Sendikamız Genel Başkanı 
Yunus Değirmenci ve Genel 
Teşkilatlandırma Sekreterimiz 
Recep Akyel, İstanbul 1 Nolu 
Şube Temsilciler Meclisi 
toplantısına katıldı. 
1 Nolu Şube Başkanımız Ahmet 
Çolak ve şube yönetimi ile sendika 
temsilcilerimizin hazır bulunduğu 
toplantıda Genel Başkanımız 
Değirmenci, bir konuşma yaparak 
birlik ve beraberlik mesajları verdi.  
Genel Başkanımız Değirmenci, 
‘Temsilcilerimiz sendikal yaşamın 
mutfağında yer alan, azim ve 
gayretleriyle bu kutlu davada en 
çok takdiri hak eden kişilerin başında geliyor’ dedi. 

Şube Başkanımız Çolak ise Genel Başkanımız Değirmenci ve Genel Teşkilatlandırma Sekreterimiz Akyel’in 
ziyaretinden dolayı memnun olduklarını ifade ederek, şubemizin örgütlenme çalışmaları hakkında bilgi 
verdi.
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ÇELİK-İŞ’TEN “KUDÜS İÇİN HEP BİRLİKTE” 
PROGRAMINA DESTEK
“Kudüs İçin Hep Birlikte” Uluslararası Programı 11 Ekim 2016 
tarihinde İstanbul’da gerçekleştirildi. Konfederasyonumuz Hak-İş ve 
Memur-Sen’in öncülüğünde düzenlenen programa, Havacılık Şube 
Başkanımız Yavuz Güver, İstanbul 1 Nolu Şube Başkanımız Ahmet 
Çolak ve İstanbul 2 Nolu Şube Başkanımız Hasan Şam katıldı.

Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş da “Kudüs İçin Hep Birlikte” 
Uluslararası programına katılarak desteğini belirtti.

TAŞERON 
İŞYERLERİNDE 
TİS SÜRECİ
Sendikamız İstanbul 1 Nolu 
Şube Başkanlığına bağlı 
OSMANLI SOSYAL HİZM. ve 
SERCAN TEMİZLİK işyerlerinde 
TİS süreci tamamlanarak 
yüksek hakeme müracaat 
edilmiş ve Toplu İş Sözleşmesi 
Yüksek Hakem Kurulu 
tarafından imzalanmıştır.

İSTANBUL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ’NE GEÇMİŞ OLSUN ZİYARETİ
İstanbul 1 Nolu Şube Başkanımız Ahmet Çolak, 
İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne geçmiş olsun 
ziyaretinde bulundu.
Ahmet Çolak, İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan’ı 
makamında ziyaret ederek, 11 Aralık 2016 tarihinde İstanbul 
Beşiktaş’ta meydana gelen terör saldırısı nedeniyle başsağluğı 
ve geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Çolak, yaptığı ziyaretin ardından Memur-Sen ile İstanbul 
Emniyet Müdürlüğü binası önünde ortak bir basın 
açıklamasında bulunarak terörü lanetledi.

İSTANBUL 1 NOLU 
ŞUBEMİZDEN 
URTİM A.Ş. 
ÇALIŞANLARIMIZA 
EĞİTİM
İstanbul 1 Nolu şube 
yönetimimiz Urtim A.Ş.’de 
çalışan işçilerimize yönelik 
eğitim semineri düzenledi.
Yapılan eğitim seminerinde, 
4857 Sayılı İş Kanunu, 6356 Sayılı 
Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi 
Kanunu, 6331 Sayılı İş Sağlığı 
ve Güvenliği Kanunu hakkında 
bilgilendirmeler yapıldı.

Seminerin ardından işçilerimiz 
sendikamız tarafından dağıtılan 
yılbaşı hediyeleriyle toplu hatıra 
fotoğrafı çektirdi.

AHMET ÇOLAK ve 
HASAN ŞAM, HİZMET-İŞ 
SENDİKASI İSTANBUL 5 
NOLU ŞUBESİNİN GENEL 
KURULU’NDA
Hizmet-İş Sendikası İstanbul 5 Nolu 
Şubesi’nin 3. Olağan Genel Kurulu 15.10.2016 
tarihinde İstanbul’da yapıldı.

Konfederasyonumuz HAK-İŞ ve Hizmet-İş 
Sendikası Genel Başkanı Mahmut Arslan’ın 

başkanlığında gerçekleştirilen Genel Kurula İstanbul 1 Nolu Şube Başkanımız Ahmet Çolak ve İstanbul 2 
Nolu Şube Başkanımız Hasan Şam katıldı.

İstanbul 1 Nolu Şube Başkanımız Ahmet Çolak, örgütlü olduğumuz PARSAT PİSTON TİC. A.Ş. ve 
PERFEKTÜP AMBALAJ SAN.  işyerine ziyarette bulundu. Fabrikayı gezen Çolak, çalışanlarla sohbet ederek 

taleplerini dinledi.

ÇOLAK’TAN PARSAT PİSTON VE PERFEKTÜP’E ZİYARET
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İSTANBUL 2 NOLU ŞUBEMİZDEN 
GEÇMİŞ OLSUN ZİYARETLERİ
İstanbul 2 Nolu şube başkanımız Hasan Şam ve Gamak Makina baştemsilcimiz Yaşar Gülden, örgütlü 
olduğumuz GAMAK MAKİNA SAN. A.Ş kalıphane bölümünde çalışan emekli üyemiz İbrahim Yıldızer’i 
ve Gamak Futbol Turnuvasında ayağı kırılan Şeref Kaya’yı 
geçirdiği ameliyat sonrasında evinde ziyaret ederek geçmiş 
olsun dileklerinde bulundu.

SENDİKA YÖNETİMİMİZ, İSTANBUL 2 
NOLU ŞUBE TEMSİLCİLER MECLİSİ 
TOPLANTISINA KATILDI
Sendikamız Genel Başkanı Yunus 
Değirmenci ve Genel Teşkilatlandırma 
Sekreterimiz Recep Akyel, İstanbul 2 Nolu 
Şube Temsilciler Meclisi toplantısına 
katıldı. 
2 Nolu Şube Başkanımız Hasan Şam ve işyeri 
temsilcilerimizin hazır bulunduğu toplantıda, 
Genel Başkanımız Değirmenci, sendikal yaşama 
ilişkin bir konuşma yaparak, şube yönetimimiz ve 
temsilcilerimizle görüş alışverişinde bulundu. 

Genel Teşkilatlandırma Sekreterimiz Recep 
Akyel ise şubelerimizin örgütlenme çalışmalarına 
daha fazla ağırlık vereceğini dikkat çekerek, 
Başkanımız Değirmenci’nin belirlediği üye sayısına ulaşmak için yoğun çaba sarf edeceklerini söyledi.  
 
Şube Başkanımız Şam’ın, şubenin faaliyetlerini aktarmasının ardından toplantı sona erdi ve daha sonra 
Değirmeci ve Akyel, temsilcilerimizle akşam yemeğinde bir araya geldi. 

ŞUBE BAŞKANIMIZ ŞAM, İBB TOPLU İŞ 
SÖZLEŞMESİ’NE KATILDI
İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden İETT, İSPARK, 
İSTON, İSFALT, İSBAK, KÜLTÜR A.Ş., Hamidiye Su A.Ş., Halk 
Ekmek A.Ş. ve Ağaç ve Peyzaj A.Ş.’de çalışan işçileri kapsayan 
toplu iş sözleşmesi Konfederasyonumuz HAK-İŞ’in Genel 
Başkanı Mahmut Arslan ile İBB Başkanı Kadir Topbaş’ın 
katılımlarıyla imzalandı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) toplantı salonunda 
gerçekleştirilen törene İstanbul 2 Nolu Şube Başkanımız Hasan 
Şam da katıldı.

ŞAM’DAN MA-PA ZİYARETİ

İstanbul 2 Nolu Şube Başkanımız Hasan Şam, örgütlü 
olduğumuz Ma-pa Makina’yı ziyaret etti. Şam, fabrika 
gezisinden sonra üyelerimizle öğle yemeği yiyerek 
sohbet etti.

GAMAK MAKİNA’DAN FUTBOL TURNUVASI
İstanbul 2 Nolu şubemize bağlı örgütlü olduğumuz GAMAK MAKİNA SAN. A.Ş.’de 02.10.2016-06.11.2016 tarihleri arasında 
futbol turnuvası düzenlendi. 

Düzenlenen turnuvaya Genel Teşkilatlandırma Sekreterimiz Recep Akyel, Fabrika Genel Müdürü Ali Tolga Kaya ve fabrika yetkilileri ile 
İstanbul 2 Nolu şube yönetimimiz katıldı. 

Çelik-İş Sendikası olarak turnuvaya katılarak mücadele eden bütün üyelerimize teşekkürler ediyor, bu etkinliğin üyelerimiz arasında 
dostluk ve dayanışmayı arttırmasını dileyerek, şampiyon olan Gamak Makina sargıhane bölümü çalışanlarını tebrik ediyoruz.

İstanbul 2 Nolu şube başkanımız Hasan Şam, şube 
sekreterimiz Şakir Süyüm ve sendika temsilcimiz Nejdet 
Arslan, örgütlü olduğumuz GEDİK DÖKÜM VE VANA 
SANAYİ VE TİCARET A.Ş. çalışanı üyemiz Havva Boya’yı 
geçirdiği iş kazasından dolayı evinde ziyaret ederek 
geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

GEDİK DÖKÜM ÇALIŞANIMIZA ZİYARET
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MALATYA MAKSAN’DA TOPLU SÖZLEŞME SEVİNCİ
Sendikamızın örgütlü olduğu, Kayseri şubemize bağlı Malatya MAKSAN A.Ş.’de, toplu iş 
sözleşmesi imzalandı. 
Kayseri Şube Başkanımız Celalettin Korkmazyürek ve Şube 
Sekreterimiz Rüstem Çabuk’un katılımıyla gerçekleşen 
görüşmelere, işveren tarafından MAKSAN A.Ş. Yönetim 
Kurulu Başkanı Ebru Tortum Kara, Halkla İlişkiler Müdürü 
İpek Tortum ve Fabrika Müdürü Selahattin Nalçakan katıldı.

MAKSAN’da sendika baştemsilcimiz Bilal Bozmaz, 
temsilcilerimiz  Yunus Demirhan ve Mehmet Öztürk de 
görüşmeler sırasında hazır bulundu.  
 
Şube Başkanımız Korkmazyürek, “MAKSAN’daki 
üyelerimizle yapılan istişareler ve sonucunda varılan 
mutabakat göz önünde bulundurularak sözleşmemizi 
imzaladık. Her iki tarafa da hayırlı olsun” dedi.

BİOSUN PAMUKOVA’DA ÇELİK-İŞ SENDİKASI İLE TOPLU 
İŞ SÖZLEŞMESİ İMZALANDI

KAYSERİ ŞUBE BAŞKANIMIZDAN VALİ 
KAMÇI’YA ZİYARET

Kayseri şube başkanımız Celalettin Korkmazyürek, Kayseri Valisi Süleyman Kamçı’yı makamında 
ziyaret etti.

Korkmazyürek çalışma hayatına ilişkin görüşlerini belirtirken, Kamçı ziyaretten dolayı duyduğu 
memnuniyetini dile getirdi.

Kayseri şube başkanımız Celalettin Korkmazyürek ve şube sekreterimiz Rüstem Çabuk Boydak Holding’in yeni 
yönetimini ziyaret etti. Korkmazyürek ve Çabuk, yönetime hayırlı olsun dileğinde bulunarak yeni görevinde 
başarılar diledi.

GENEL MERKEZ YÖNETİMİMİZ SAKARYA 
TEMSİLCİLER MECLİSİNE KATILDI
Sakarya’da örgütlü olduğumuz 
işyerlerinden Çakmak Vinç, DAIKIN ve 
BİOSUN’ı ziyaret ederek üyelerimizle ve 
işverenlerle bir araya gelen Sendikamız 
Genel Başkanı Yunus Değirmenci, Genel 
Teşkilatlandırma Sekreterimiz Recep Akyel, 
Genel Eğitim Sekreterimiz Ferhan Öner 
ve Avukatımız Jan Aras Arslan ziyaretlerin 
ardından Sakarya Bölge Temsilciliğimizin, 
Temsilciler Meclisi toplantısına katıldı.
Sendikamız Sakarya Bölge Temsilcisi Rıfat Kurt’un 
ve sendika temsilcilerimizin hazır bulunduğu toplantıda bir konuşma gerçekleştiren Genel Başkanımız 
Değirmenci, sendikamızın özellikle örgütlenme çalışmaları konusunda ortaya koyduğu hedeflerden 
bahsetti. 

Çelik-İş’in arzu edilen seviyelere taşınması için sendika temsilcilerine büyük işler düştüğünü kaydeden 
Değirmenci, metal sektöründe düşük ücretlerle çalışan binlerce kişinin, haklarının aranması için sendikamızı 
beklediğini ifade etti. 

36 bin civarında olan üye sayımızın ilk etapta 50 binlere çıkarılması ve daha sonra bu sayının yüzbinlerle 
ifade edilmesi için yoğun bir mücadele dönemi başlattıklarını kaydeden Değirmenci, sendika 
temsilcilerinden de bu hedefe ulaşılmasına katkı sunmasını istedi. 

Bölge Temsilcisi Kurt ise Sakarya’da örgütlü olduğumuz işyerlerimiz başta olmak üzere, bölgelerindeki 
yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Biosun Pamukova İşleme Enerji ve Çevre San. 
Tic. A.Ş. ile sendikamız arasında yaklaşık 200 
çalışanı kapsayan Toplu İş Sözleşmesi imzalandı.
İmzalanan bu sözleşme ile sendikamız üyelerine enflasyonun 
üzerinde ücret artışı, ikramiye, doğum-ölüm-çocuk-öğrenim 
yardımı, yakacak ve bayram yardımları gibi haklar alınarak,  
üyelerimizi memnun edecek bir sözleşmeye imza atıldı.

BOYDAK HOLDİNG’E HAYIRLI OLSUN ZİYARETİ
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YALDIZ’DAN VALİ GÜZELOĞLU’NA ZİYARET

Sendikamız Genel Başkanı Yunus 
Değirmenci, Genel Teşkilatlandırma 
Sekreterimiz Recep Akyel, Genel 
Eğitim Sekreterimiz Ferhan Öner ve 
Avukatımız Jan Aras Arslan Kocaeli Bölge 
Temsilciliğimizin, Temsilciler Meclisi 
toplantısına katıldı. 
Sendikamızın Kocaeli Bölge Temsilcisi Erdal Yaldız 
ve sendika temsilcilerimizin hazır bulunduğu 
toplantıda, bir konuşma yapan Genel Başkanımız 
Değirmenci, yılmadan, usanmadan, birlik ve 

beraberlik içinde, omuz omuza vererek, Yeni 
Türkiye’nin Yeni Çelik-İş’ini inşa edeceklerini ifade 
etti.  Karamsarlığa ve ümitsizliğe düşmeden, doğru 
bildikleri yolda, önlerine çıkarılan engelleri tek 
tek aşarak, Çelik-İş’i büyüteceklerini kaydeden 
Değirmenci, Çelik-İş’in metal sektörü için artık 
olmazsa olmaz bir sivil toplum örgütü olduğunu 
söyledi. 

Değirmenci’nin konuşmasının ardından Bölge 
Temsilcimiz Yaldız, örgütlü olduğumuz ve 
örgütlenme çalışmaları süren işyerlerine ilişkin bilgi 
verdi.

GENEL MERKEZ YÖNETİMİMİZ 
KOCAELİ TEMSİLCİLER MECLİSİNDE

Kocaeli Bölge Temsilcimiz Erdal Yaldız, Kocaeli Valisi Hasan Basri Güzeloğlu’nu 
makamında ziyaret etti.
Hak-İş Konfederasyonu Kocaeli 
Temsilcisi ve Hizmet-İş Sendikası Kocaeli 
Şube Başkanı İdris Ersoy, Öz-İş Sendikası 
İl Başkanı Ramazan Çetin, Hizmet-İş 
Yönetim Kurulu Başkanı Tuğrultan 
Çağdaş, Hizmet İş Sendikası Şube 
Başkanı Muharrem Subaşı ve Liman 
İş Sendikası İl Başkanı Ahmet Ergül’ün 
de bulunduğu ziyarette Vali Güzeloğlu, 
ziyaretten duyduğu memnuniyeti 
belirterek şube başkanlarına 
çalışmalarında başarılar diledi.

Ankara Bölge Başkanımız Cemalettin Köse ile MKEK Emekli ve 
Çalışanları Derneği,  MKEK Genel Müdürlüğü’ne atanan Ahmet 
Taşkın’ı makamında ziyaret etti. Köse, Taşkın’a yeni görevinde 
başarılar diledi.

Hak-İş Konfederasyonu’na bağlı Medya-İş Sendikası’nın 
2.Olağan Genel Kurulu  Ankara’da yapıldı. 20 Kasım tarihinde 
gerçekleştirilen Genel Kurula, Ankara Bölge Başkanımız 
Cemalettin Köse katıldı. Yapılan seçimde Hamdi Ateş Medya-İş 
Sendikası başkanlığına seçilirken, Köse yeni yönetime başarılar 
diledi.

MKEK GENEL MÜDÜRÜ 
TAŞKIN’A ZİYARET

KÖSE, MEDYA-İŞ OLAĞAN 
GENEL KURULU’NA KATILDI

İL İSTİHDAM İCRA KURULU TOPLANTISI 
SENDİKAMIZIN ANKARA BÖLGE 
BAŞKANLIĞI’NDA YAPILDI
İl İstihdam İcra Kurulu aralık ayı toplantısı sendikamızın Ankara Bölge Başkanlığı’nda 
gerçekleştirildi. Toplantıya İşkur İl Müdürü Talip Atuğ,  İl Milli Eğitim Müdürü Vefa 
Bardakcı,  ASO Sekreter Yrd. Oya Görkmen,  Sakatlar Federasyonu Şube başkanı Şeref 
Yalçın,  İşkur Sincan İlçe Müdürü Yüksel Işık,  İşkur 
Eğitim Uzmanı Mine Yalçınsoy katıldı. 
 Toplantıdan sonra Kurul üyeleri ile birlikte örgütlü olduğumuz 
OSB’ de bulunan Termikel işyeri ziyaret edildi. Ziyaret 
esnasında Termikel grup yönetim kurulu başkanı Ahmet KAYA 
ile ülkemizin içinde bulunmuş olduğu ekonomik durum ve 
istihdamla ilgili konularda bilgi alışverişinde bulunuldu.

ANKARA BÖLGE BAŞKANIMIZ, ÖZ GÜVEN-SEN OLAĞAN 
GENEL KURULU’NDA
Konfederasyonumuza bağlı Öz Güven-Sen 
1. Olağanüstü Genel Kurulu 19 Kasım 
tarihinde Ankara’da Emek Konukevi’nde 
gerçekleştirildi. Genel Kurula Ankara Bölge 
Başkanımız Cemalettin Köse katıldı. 
Yapılan seçimde Öz Güven-Sen’in başkanlığına 
Ömer Yılmaz seçilirken, Köse yeni yönetime 
başarılar diledi.
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AK Parti Gaziantep Milletvekili 
Abdulkadir Yüksel, Osmaniye 
Bölge Temsilcimiz Mehmet 
Gündüz tarafından kalabalık bir 
grupla karşılandı.
Yüksel ile Gündüz, karşılamanın 
ardından Ak Parti Osmaniye İl Başkanı 
Av. Hamza Tor ve yönetim kurulu 
üyelerinin de bulunduğu programa 
katıldı.

Sendikamız Ankara Bölge Başkanlığı’na bağlı Onur Kurumsal ve MY Grup işyerlerinde 
TİS süreci tamamlanarak yüksek hakeme müracaat edilmiş ve Toplu İş Sözleşmesi Yüksek 
Hakem Kurulu tarafından imzalanmıştır. 
Üyelerimize, hastane yönetimine ve işyeri teknik servis çalışanlarına sözleşmeyle ilgili bilgilendirme 
yapılmıştır. Kamuda çalışan taşeron işçilere emsal teşkil edecek bu sözleşmelerin üyelerimize ve 
sendikamıza hayırlı olmasını dileriz.

KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİNE BAĞLI 
ONUR KURUMSAL VE MY GRUP İŞYERLERİ 
İLE SENDİKAMIZ ARASINDA TİS İMZALANDI

GÜNDÜZ’DEN 
MİLLETVEKİLİ 
ABDÜLKADİR 
YÜKSEL’E COŞKULU 
KARŞILAMA

Sendikamız Ege ve Havalisi Bölge Temsilciliğimize bağlı SAĞLIK HİZMET TURZ. ve BHM TEMİZLİK 
işyerlerinde TİS süreci tamamlanarak yüksek hakeme müracaat edilmiş ve Toplu İş Sözleşmesi 
Yüksek Hakem Kurulu tarafından imzalanmıştır.

EGE VE HAVALİSİ  BÖLGE TEMSİLCİLİĞİ

TOFAŞ VE BURSA ŞUBEMİZDEN ZİYARETLER

Bursa şube başkanımız Ali İhsan Dal ,Tofaş şube teşkilatlandırma uzmanlarımız Mehmet Altın ve İbrahim 
Gürkan, işten çıkarılan emekçi kardeşlerimizin, yeni açtıkları dükkanları ziyaret ederek hayırlı olsun dileğinde 
bulundu.
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ÇELİK-İŞ’TEN EMNİYETE DESTEK
Konfederasyonumuz Hak-İş’e bağlı sendikaların şube başkan ve yönetimleri ile Bursa 
Şube Başkanımız Ali İhsan Dal ve Tofaş Şube Teşkilatlandırma Uzmanımız İbrahim 
Gürkan,  Bursa Emniyet Müdürlüğü’nü ziyaret etti.
Dal ve Gürkan gerçekleştirilen terör olaylarını kınadıklarını ve her zaman güvenlik güçlerinin yanlarında 
olduklarını ifade etti.

Geçtiğimiz dönem Ak Parti Bursa Milletvekilliği yapan Av. İsmet SU, Tofaş şubemizi ziyaret etti. İsmet Su, 
Tofaş şube teşkilatlandırma uzmanımız İbrahim Gürkan’la çalışma hayatına ilişkin sohbet ederken , Gürkan 
ziyaretten dolayı duyduğu memnuniyetini dile getirdi.

AV. İSMET SU’DAN TOFAŞ ŞUBEMİZE ZİYARET

İTALYA ÇALIŞAN İŞÇİ SENDİKALARI 
KONFEDERASYONU’NDAN TOFAŞ ŞUBE’YE 
ZİYARET
İtalya Çalışan İşçi Sendikaları Konfederasyonu (FIOM) Tofaş şubemizi ziyaret etti.
FIOM yetkilileri Bursa’da çalışan işçilerin yaşadığı sıkıntılar hakkında bilgi sahibi olmak amacıyla Tofaş 
şubemizi ziyaret ederek Tofaş’ta çalışan işçilerimiz ve Tofaş Şube Teşkilatlandırma Uzmanlarımızla 
istişarede bulundu.



Yönetmeliğinde belirtilen usul 
ve esaslara göre yürütülür. 
Söz konusu yönetmeliğin “İzin 
Kullanma Dönemleri” başlıklı 
5. maddesinde; “İşveren veya 
işveren vekilleri, bu Yönetmeliğin 
15 inci maddesinde belirtilen 
izin kurulu veya 18 inci maddeye 
dayanılarak bunun yerine 
geçenlere danışmak suretiyle 
işyerinde yürütülen işlerin 
nitelik ve özelliklerine göre, yıllık 
ücretli izinlerin, her yılın belli bir 
döneminde veya dönemlerinde 
verileceğini tayin edebilir. Bunu 
işyerinde ilan eder.” Şeklinde 
düzenleme yapılmıştır. İşveren 
işyerinde yürütülen işin nitelik 
ve özelliğine göre yıllık ücretli 
izinlerin belirli dönemlerde 
kullanılmasına ilişkin düzenleme 
yapabilir. Bu durum işverenin 
işyerini yönetim hakkından 
kaynaklanmaktadır. İşveren 
işçinin yıllık ücretli izin hakkını 
kullanmasını engelleyemez 
ancak yıllık ücretli iznin hangi 
tarihte kullanılacağına ilişkin 
düzenleme yapabilir.

4) İşveren bizi ihale 
konusu iş dışında bir işte 
çalıştırabilir mi? Bu şekilde 
çalıştırmak istendiğimizde 
ne yapabiliriz?

CEVAP: 6552 sayılı kanunun 
11. Maddesi uyarınca, personel 
çalıştırılmasına dayalı hizmet 
alımı ihaleleri çerçevesinde 
çalıştırılan personel, ihale ve 
sözleşme konusu iş dışında 
başka bir işte çalıştırılamaz 
ve görevlendirilemez. İhale 
kapsamında çalıştırılan 
personelin sözleşme konusu 
işler dışında çalıştırılması, 4857 
sayılı kanunun 2. Maddesi 
7. Fıkrası hükmüne aykırılık 
teşkil edecek şekilde işlem ve 
eylemler yapılması nedeniyle 
idare aleyhine zarar ortaya 
çıkması halinde, oluşan zararlar, 
bu zarara neden olduğu tespit 
edilenlere rücu edilmek sureti 
ile tahsil edilecektir. Söz konusu 
yasal düzenleme uyarınca 
alt işveren işçilerinin ihale 

konusu iş dışında çalıştırılmaları 
mümkün değildir. Bu şekilde 
çalıştırılmak istenen alt işveren 
şirket işçileri “ihale konusu iş 
dışında çalıştırılmak istendiklerini 
ve buna muvafakatlerinin 
bulunmadığını” belirtmek 
sureti ile asıl işveren ve alt 
işverene dilekçe ile başvurabilir. 
Ayrıca, bu hususta işyerinin 
bağlı bulunduğu Çalışma İl 
Müdürlüğüne de dilekçe ile 
başvuruda bulunabilir.

5) Mesaimiz gece bitiyor 
o saatte eve gitmek için 
araç bulamıyoruz, işveren 
servis sağlamak zorunda 
mıdır?

CEVAP: İş Kanunu’na göre, 
işverenin işçilere servis sağlama 
zorunluluğu bulunmamaktadır. 
Ancak, iş sözleşmesinde 
veya toplu iş sözleşmesinde 
çalışanların işyerine servis 
ile getirilip götürüleceğine 
hüküm bulunması durumunda 
işverenin servis sağlama 
zorunluluğu bulunmaktadır. 
Bunun dışında servis hizmeti 
sağlamanın zorunlu olduğu 
tek durum gece vardiyasında 
çalışan kadın işçiler için Kadın 
Çalışanların Gece Postalarında 
Çalıştırılma Koşulları Hakkında 
Yönetmelikte düzenlenmiştir. Bu 
düzenlemeye göre; “Belediye 
sınırları dışındaki her türlü işyeri 
işverenleri ile belediye sınırları 
içinde olmakla beraber, posta 
değişim saatlerinde toplu taşıma 
araçları ile gidip gelme zorluğu 
bulunan işyeri işverenleri, gece 
postalarında çalıştıracakları 
kadın çalışanları, sağlayacakları 
uygun araçlarla ikametgâhlarına 
en yakın merkezden, işyerine 
götürüp getirmekle yükümlüdür.”

6) Raporlu olduğumuz 
tarihlerde yol ve yemek 
ödemesi yapılmıyor. Bu 
doğru mudur?

CEVAP: Nakdi olarak 
ödenmesi öngörülen yol ve 

yemek bedellerinin günlük 
tutarları ile ayda kaç gün 
üzerinden ödeneceğinin ihale 
şartnamesinde belirtilmesi 
zorunludur. Buna göre, 
haftanın 5 günü çalışılan 
işyerlerinde 22 gün haftanın 6 
günü çalışılan işyerlerinde 26 
gün üzerinden yol ve yemek 
bedelleri hesaplanacaktır. 
Yol ve yemek bedelleri fiili 
çalışma karşılığı ödenen 
ücretlerdendir. Bu itibarla, 
çalışılmayan yahut raporlu 
olunun günlerde işverenin yol ve 
yemek bedellerini ödememesi 
mümkündür.

7) İşveren 3 günün 
altındaki rapor paralarını 
ödemiyor, böyle bir hakkı 
var mıdır?

CEVAP: İş kazası, meslek 
hastalığı, analık hali dışındaki 
nedenlerle, üç günden az 
istirahat aldığı için SGK tarafından 
kendisine geçici iş göremezlik 
ödeneği ödenmeyen, bu istirahat 
süresi boyunca işyerinde de 
çalışmayan işçiye; işveren 
isterse yardım olarak bu ücreti 
ödeyebilir. Buna engel bir durum 
bulunmayıp tamamen işverenin 
isteğine bağlı bir durumdur. 
Diğer yandan, eğer işçi ile 
işveren arasında yapılmış bir iş 
sözleşmesi/hizmet akdi varsa 
veya işçi toplu iş sözleşmesi 
kapsamında bir işyerinde 
çalışıyorsa ve iş sözleşmesi 
ya da toplu iş sözleşmesinde, 
işçinin geçici iş göremezlik 
ödeneği alamadığı iki günlük 
istirahat süresi için işverence 
işçiye ücretinin ödeneceğine dair 
bir hüküm varsa, bu durumda 
işverenin işçiye söz konusu 
iki gün için ücretini ödemesi 
gerekir. İşveren kendi isteğiyle 
söz konusu iki günlük istirahat 
süresi için işçiye ücret ödemek 
istemese, ayrıca bu konuda 
herhangi bir iş sözleşmesi 
veya toplu iş sözleşmesi 
hükmü bulunmasa dahi, 4857 
sayılı İş Kanununun “Geçici 

TAŞERON İŞÇİLERİMİZİN MERAK ETTİĞİ 
SORU VE CEVAPLAR
Konfederasyonumuz Hak-İş, taşeron işçi olarak çalışan işçilerimizin karşılaştıkları 
sorunlar ve ihtiyaç duydukları konulara ilişkin bir soru-cevap dosyası oluşturmuştur. 27 
soru ve cevaptan oluşan dosya şu şekildedir;

1)   Ücretlerimiz şirket 
tarafından geç ödeniyor. 
Bu konuda ne yapabiliriz?

CEVAP: 4857 sayılı İş Kanunun 32. 
maddesine göre, ücret en geç 
ayda bir ödenir. Diğer yandan, 
İş Kanunun 34. Maddesine 
göre işçi ücretleri ücret ödeme 
gününden itibaren 20 gün 
içinde ödenmezse işçi “iş görme 
borcunu” yerine getirmekten 
kaçınabilir. İşçilerin iş görme 
borcunu yerine getirmemeleri 
halinde iş akitleri çalışmadıkları 
için feshedilemez ve yerlerine 
yeni işçi alınamaz. İşverenden 
herhangi bir ücret alacağı olan 
bir işçi, bu alacağını 5 yıl içinde 
mahkemeye başvurarak talep 
etme hakkına sahiptir. İşverenin 
gününde ödemediği ücretler 
için mevduata uygulanan en 
yüksek faiz talep edilebilir. Diğer 
yandan; 6552 sayılı kanunun 
ile 4857 sayılı İş Kanunun 36. 
Maddesinin son fıkrasında 
yapılan değişiklik ile özel ya da 

kamu ayrımı yapmaksızın tüm asıl 
işverenler açısından ödenmeyen 
ücretler konusunda geniş bir 
düzenleme yapılmıştır. Buna 
göre; asıl işverenler alt işverene 
iş vermeleri halinde, bunların 
işçilerinin ücretlerinin ödenip 
ödenmediğini kontrol etmek 
ya da ücreti ödenmeyen işçinin 
başvurusu üzerine, ödenmeyen 
ücretleri hak edişten keserek 
işçinin banka hesabına yatırmak 
zorundadır.

2)   Yıllık ücretli izinlerimizi 
yıl içinde kullanmaz isek 
bu izinlerimiz yanar mı?

CEVAP: Bilindiği üzere yıllık 
izne hak kazanmak için işçinin 
en az bir yıl aynı işveren 
yanında çalışmış olması 
gerekmektedir. Yıllık ücretli 
izin Anayasal güvence altında 
olan “dinlenme hakkının” bir 
uzantısıdır. Bu itibarla, işveren 
çalışanların yıllık ücretli izinlerini 
kullandırmak zorundadır. Yıl 
içinde kullanılmayan yıllık izinler 

hiçbir surette yanmaz. Ayrıca, 
6552 sayılı yasa ile 4857 sayılı 
İş Kanunun 56. Maddesine 
eklenen fıkra ile “Alt işveren 
işçilerinden, alt işvereni değiştiği 
halde aynı iş yerinde çalışmaya 
devam edenlerin yıllık ücretli 
izin süresi, aynı işyerinde 
çalıştıkları süreler dikkate alınarak 
hesaplanır” şeklinde düzenleme 
yapılmıştır. Söz konusu yasal 
düzenleme ile alt işveren 
şirketlerin değişmesi halinde 
işçinin yıllık ücretli izin süresinin 
asıl işveren bünyesinde çalıştığı 
süre esas alınarak hesaplanacağı 
belirtilmiştir. Alt işveren işçilerinin 
yıllık ücretli izin hakları bu 
düzenleme ile yasal güvenceye 
kavuşmuştur.

3)   Yıllık iznimizi hangi 
tarihte kullanacağımıza 
işveren karar verebilir mi?

CEVAP: 4857 sayılı İş Kanununa 
dayanılarak işverenler tarafından 
işçilere kullandırılacak yıllık 
ücretli izinler, Yıllık Ücretli İzin 
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iş göremezlik” başlıklı 48 inci 
maddesi uyarınca işçinin ücreti 
aylık olarak (maktu) belirlenmişse 
bu durumda da söz konusu iki 
gün için işverenin işçiye ücret 
ödemesi gerekir.

8) Şirket banka tarafından 
ödenen promosyonları 
bize ödemiyor, biz bu 
promosyon paralarını 
talep edebilir miyiz?

CEVAP: Başbakanlığın 20 
Temmuz 2007 tarih ve 2007/21 
sayılı genelgesinde bankalar 
ile yapılacak promosyon 
anlaşmalarından hangi 
personelin faydalanacağı 
belirtilmiştir. Genelge 
kapsamında alt işveren şirket 
işçilerine banka promosyonu 
ödenmesi konusunda bir 
düzenleme yapılmamıştır. Bu 
itibarla, alt işveren şirket işçilerine 
banka promosyonu ödemesi 
yapılmamaktadır.

9) İhale süresi bitince bizi 
girdi çıktı yapıyorlar bu 
durumda herhangi bir hak 
kaybımız oluyor mu?

CEVAP: Kamu kurum ve 
kuruluşları bünyesinde çalışan 
alt işveren şirket işçilerinin ihale 
süresinin bitiminde yahut her yılın 
sonunda girdi çıktı gösterilmesi 
yaygın bir uygulamadır. Ancak 
yapılan son yasal değişiklikler 
ile taşeron şirket işçilerinin bu 
uygulama nedeni ile uğradığı hak 
kayıplarının önüne geçilmiştir. 
6552 sayılı yasa ile 4857 sayılı 
İş Kanunun 56. maddesine 
eklenen “Alt işveren işçilerinden, 
alt işvereni değiştiği halde aynı 
işyerinde çalışmaya devam 
edenlerin yıllık ücretli izin 
süresi, aynı işyerinde çalıştıkları 
süreler dikkate alınarak 
hesaplanır. Asıl işveren, alt 
işveren tarafından çalıştırılan 
işçilerin hak kazandıkları yıllık 
ücretli izin sürelerinin kullanılıp 
kullanılmadığını kontrol etmek 
ve ilgili yıl içinde kullanılmasını 

sağlamakla, alt işveren ise altıncı 
fıkraya göre tutmak zorunda 
olduğu izin kayıt belgesinin bir 
örneğini asıl işverene vermekle 
yükümlüdür” şeklindeki fıkra ile 
taşeron şirket işçilerinin “yıllık izin 
süreleri” konusunda yaşadıkları 
mağduriyetin önüne geçilmiştir. 
Yine 6552 sayılı Kanun ile İş 
Kanunun 112. maddesine 5 ayrı 
fıkra eklenerek taşeron şirket 
işçilerinin kıdem tazminatları 
konusunda da güvence 
sağlanmıştır.

10)Toplu iş 
sözleşmesinden 
hangi tarih itibari ile 
faydalanacağız?

CEVAP: 6356 sayılı 
Sendikalar ve Toplu İş 
Sözleşmesi Kanunun “Toplu 
iş sözleşmesinden 
yararlanma” başlıklı 39. 
maddesinde bu konuda 
düzenleme yapılmıştır. Toplu iş 
sözleşmesinden, sözleşmenin 
imzalanması tarihinde taraf 
sendikaya üye olanlar yürürlük 
tarihinden, imza tarihinden sonra 
üye olanlar ise üyeliklerinin 
toplu iş sözleşmesinin tarafı 
olan işçi sendikasınca işverene 
bildirildiği tarihten itibaren 
yararlanır. Konuyu bir örnek ile 
açıklamak gerekir ise, yürürlük 
başlangıç tarihi 01.01.2016 imza 
tarihi 20.03.2016 olan toplu iş 
sözleşmesinden yürürlük tarihi 
ile imza tarihi arasında örneğin 
15.02.2016 tarihinde üye olan 
işçi üye olduğu tarihten itibaren 
istifade edebilir. Yürürlük 
başlangıç tarihinden önce üye 
olan işçiler ise yürürlük başlangıç 
tarihinden itibaren toplu iş 
sözleşmesinden faydalanır.

11)Toplu iş sözleşmesi 
nedeni ile geriye dönük 
alacaklarımızı tek seferde 
mi alacağız yoksa taksitler 
halinde mi alacağız?

CEVAP: Toplu iş sözleşmesinden 
kaynaklanan geriye dönük 
alacakların hangi sürede ve 

ne şekilde ödeneceği işçi 
sendikası ve işveren arasında 
yürütülen toplu iş sözleşmesi 
görüşmeleri sırasında tespit 
edilip belirlenir. Ancak, işçi 
sendikası ile işveren arasında 
yürütülemeyen ve uyuşmazlık 
nedeni ile Yüksek Hakem Kurulu 
kararı ile bağıtlanan toplu iş 
sözleşmelerinde genellikle 
toplu iş sözleşmesinin işverene 
tebliğinden itibaren 2 veya 3 
ay içinde, 2 veya 3 eşit taksitte 
ödenmesi kararlaştırılmaktadır.

12)Fazla mesai 
yaptırılıyoruz ancak 
buna ilişkin ücretlerimiz 
ödenmiyor, ne yapabiliriz?

CEVAP: İş Kanunun 41. Maddesi 
uyarınca fazla çalışma, kanunda 
yazılı koşullar çerçevesinde 
haftalık 45 saati aşan 
çalışmalardır. Her bir saat fazla 
çalışma için verilecek ücret, 
normal çalışma ücretinin saat 
başına düşen miktarının yüzde 
elli yükseltilmesi suretiyle ödenir. 
Fazla mesai için işçinin onayı 
alınması gerekir. Fazla çalışma 
ücretleri ödenmeyen işçi, 
işverenine bildirim yapmaksızın 
işi bırakma ve tazminatını 
alma hakkına sahiptir. Fakat iş 
sözleşmesinin feshinde, noter 
kanalıyla ihtarname çekmek daha 
sağlıklı olacaktır. Böylelikle dava 
sürecinde işverenin savunmaları 
bertaraf edilebilecektir. Bu 
nedenle, fazla çalışma ücretleri 
ödenmeyen işçi, noter kanalıyla 
iş sözleşmesini feshettiğini 
işverenine bildirmelidir.

13)Bayramlarda ve resmi 
tatillerde çalıştığımız 
zaman alacağımız ücret 
nasıl hesaplanır?

CEVAP: 4857 sayılı İş Kanunun 
44. Maddesi gereğince, 
ulusal bayram ve genel 
tatil günlerinde işyerlerinde 
çalışılıp çalışılmayacağı toplu iş 
sözleşmesi veya iş sözleşmeleri 
ile kararlaştırılır. Sözleşmelerde 
hüküm bulunmaması halinde 

söz konusu günlerde çalışılması 
için işçinin onayı gerekir. Diğer 
yandan, aynı kanunun “Genel 
tatil ücreti” başlıklı 47. 
Maddesinde “Bu kanun 
kapsamına giren işyerlerinde 
çalışan işçilere, kanunlarda 
ulusal bayram ve genel tatil günü 
olarak kabul edilen günlerde 
çalışmazlarsa, bir iş karşılığı 
olmaksızın o günün ücretleri 
tam olarak, tatil yapmayarak 
çalışırlarsa ayrıca çalışılan her 
gün için bir günlük ücreti ödenir. 
Yüzde usulünün uygulandığı 
işyerlerinde işçilerin ulusal 
bayram ve genel tatil ücretleri 
işverence işçiye ödenir” şeklinde 
düzenleme yapılmıştır.

14)Çalışma koşularımda 
değişiklik yapılmak 
isteniyor işverenin buna 
hakkı var mıdır? Bu 
durumda benim ne gibi 
haklarım var?

CEVAP: İşveren çalışma 
koşullarında esaslı bir değişikliği 
ancak durumu işçiye yazılı olarak 
bildirmek suretiyle yapabilir. 
İşyeri uygulamaları ile oluşan 
iş şartı, işverence işçi aleyhine 
değiştirilemez. İş Kanunun 22. 
Maddesi uyarınca, yazılı şekle 
uygun olarak yapılmayan ve 
işçi tarafından altı işgünü içinde 
yazılı olarak kabul edilmeyen 
değişiklikler işçiyi bağlamaz. 
İşçi değişiklik önerisini bu süre 
içinde kabul etmezse, işveren 
değişikliğin geçerli bir nedene 
dayandığını veya fesih için başka 
bir geçerli nedenin bulunduğunu 
yazılı olarak açıklamak ve bildirim 
süresine uymak suretiyle iş 
sözleşmesini feshedebilir. İşçi bu 
durumda 4857 sayılı İş Kanunun 
17. ve 21. Madde hükümlerine 
göre dava açabilir.

15)Maaşımızdan yapılan 
vergi kesintileri hakkında 
yeni bir gelişme var mı?

CEVAP: Çalışanların elde ettiği 
ücretin vergi dilimi nedeni ile 
asgari ücretin altına düşmemesi 

için Maliye Bakanlığı tarafından 
294 seri nolu Gelir Vergisi 
Genel Tebliği yayınlanmıştır. 
28.10.2016 gün ve 29871 sayılı 
Resmi Gazetede yayınlanan 
tebliğe göre 2016 yılı Ekim, 
Kasım ve Aralık aylarındaki 
ücretlerde Gelir Vergisi Kanunun 
103. Maddesinde yazılı tarife 
nedeniyle net ücretlerin 
1.300,99-TL’nin altına düşmesi 
sonucu sadece 1.300,99-TL 
ile bunun altına düşen tutar 
arasındaki farkın ilave asgari 
geçim indirimi yoluyla telafisine 
yönelik düzenleme yapılmıştır. 
Yapılan düzenleme ile ücreti 
1.300,99-TL’nin altına düşen 
hizmet erbabının ücretleri 
ilave asgari geçim indirimi ile 
1.300,99-TL’ye tamamlanacaktır. 
Gelir vergisi tarifesi nedeniyle 
ücretlerinde düşüş olsa dahi net 
ücretleri 1.300,99-TL’nin altına 
düşmeyenler bu uygulamadan 
yararlanamayacaktır.

16)Yıllık iznimizi 
hesaplarken Cumartesi 
gününü çalışma 
yapmadığımız için hesaba 
katacak mıyız?

CEVAP: İş Kanunun “Çalışma 
Süresi” başlıklı 63. maddesinde 
özetle; “Genel çalışma süresi 
haftada en çok kırk beş saattir. 
Aksi kararlaştırılmamışsa bu süre, 
işyerlerinde haftanın çalışılan 
günlerine eşit ölçüde bölünerek 
uygulanır. Tarafların anlaşması ile 
haftalık normal çalışma süresi, 
işyerlerinde haftanın çalışılan 
günlerine, günde onbir saati 
aşmamak koşulu ile farklı şekilde 
dağıtılabilir.” Şeklinde düzenleme 
yapılmıştır. Haftalık 45 saatlik 
çalışma süresi haftada 5 gün 
yahut 6 gün çalışmak sureti ile 
tamamlanabilir. Haftanın 5 günü 
çalışılan işyerinde Cumartesi 
günün çalışma gününden 
sayılmaması mümkün değildir. 
Yargıtay kararları ışığında hafta 
tatili sadece Pazar günüdür. Bu 
sebeple, haftanın 5 günü çalışılan 
işyerlerinde de Cumartesi 

çalışma gününden sayılmakta 
ve yıllık ücretli izin hesaplanırken 
Cumartesi günüde çalışma günü 
olarak kabul edilmelidir.

17)Fazla çalışma 
yaptığımızda fazla mesai 
ücretimiz nasıl hesaplanır 
?

CEVAP: İş Kanunun 41. Maddesi 
uyarınca fazla çalışma, kanunda 
yazılı koşullar çerçevesinde, 
haftalık kırkbeş saati aşan 
çalışmalardır. Her bir saat fazla 
çalışma için verilecek ücret 
normal çalışma ücretinin saat 
başına düşen miktarının yüzde 
elli yükseltilmesi suretiyle ödenir. 
Fazla mesai ücreti brüt ücret 
üzerinden hesaplanır. Örneğin, 
brüt saat ücreti 10 TL olan bir 
işçinin ay içinde 5 saat fazla 
çalışma yapması halinde normal 
ücretine ilave olarak 5 x 15 TL 
üzerinden 75 TL fazla çalışma 
ücreti alması gereklidir.

18)İstifa edip başka bir 
şirkete geçmek istersem 
kıdem tazminatımı alabilir 
miyim ?

CEVAP: Yasal düzenlemeler 
gereği, işten kendi isteğiyle 
ayrılan (istifa eden) işçinin, 
herhangi bir tazminat hakkı 
oluşmamaktadır. Öte yandan; 
işten kendi isteğiyle ayrılan 
işçi, durumu yazılı olarak ve 
çalışma süresinin gerektirdiği 
bildirim sürelerine bağlı kalarak 
işverenine iletmekle yükümlüdür. 
4857 sayılı İş Kanunu’nun 17. 
maddesikapsamında, iş 
sözleşmesini fesih etmek isteyen 
taraf, feshi yazılı olarak ve bildirim 
süresine bağlı kalarak diğer 
tarafa iletmek durumundadır. 
Bildirim süresine uymaksızın iş 
sözleşmesini fesih eden taraf, 
söz konusu sürenin ücretini 
ihbar tazminatı olarak ödemekle 
yükümlüdür. İşçinin istifa ederek 
işten ayrılması halinde, iş 
sözleşmesi işçi tarafından fesih 
edilmiş olduğundan, işverenden 



9
4 9
5

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

ÇELİK-İŞ SENDİKASI HAK-İŞ KONFEDERASYONU

ihbar tazminatı talep edilmesi söz 
konusu olamayacaktır. Ancak, 
işçi 4857 sayılı İş Kanunun 24. 
Maddesinde belirtilen haklı 
nedenle derhal fesih hallerinden 
biri ile istifa etmesi halinde kıdem 
tazminatına hak kazanır. Örneğin, 
işveren tarafından işçinin ücreti 
kanun hükümleri veya sözleşme 
şartlarına uygun olarak hesap 
edilmez veya ödenmezse, ücret 
dışında ikramiye, prim, yakacak 
yardımı, giyecek yardımı, fazla 
mesai, hafta tatili, genel tatil 
gibi alacakların ödenmemesi 
durumunda da işçinin haklı fesih 
imkanı bulunmaktadır.

19)Emekliliği hak 
ettiğimizde kıdem 
tazminatımızı şirketten mi 
kurumdan mı alacağız ?

CEVAP: 6552 sayılı kanunun 8. 
maddesi ile İş Kanunun 112. 
Maddesine 5 ayrı fıkra eklenerek 
kamu kurumlarında değişik 
çalışma şekilleri içinde olan 
alt işveren şirket işçilerine 
ait kıdem tazminatlarının ne 
şekilde ve kimin tarafından 
ödeneceği düzenlenmiştir. Buna 
göre, alt işverenlerin değişip 
değişmediğine bakılmaksızın 
aralıksız olarak aynı kamu kurum 
ve kuruluşuna ait işyerinde 
çalışmış olanların bu şekilde 
çalışmış oldukları sürelere ilişkin 
kıdem tazminatına esas hizmet 
süreleri, aynı kamu kurum ve 
kuruluşuna ait işyerlerinde geçen 
toplam çalışma süreleri esas 
alınarak tespit edilir. Bunlardan 
son alt işveren ile yapılmış 
olan iş sözleşmesi 1475 sayılı 
İş Kanunun 14. Maddeye göre 
kıdem tazminatı ödenmesini 
gerektirecek şekilde sona ermiş 
olanların kıdem tazminatları 
ilgili kamu kurum ve kuruluşları 
tarafından ödenir. Aynı alt işveren 
tarafından aynı iş sözleşmesi 
çerçevesinde farklı kamu kurum 
ve kuruluşlarında çalıştırılmış 
olan işçilerin iş sözleşmesi 
kıdem tazminatı ödenmesini 
gerektirecek şekilde sona ermiş 

olanlara 4734 sayılı kanunun 
62. Maddesinin birinci fıkrası 
(e) bendi kapsamında farklı 
kamu kurum ve kuruluşuna 
at işyerlerinde geçen hizmet 
sürelerinin toplamı esas alınarak 
çalıştırıldığı son kamu kurum ve 
kuruluşu tarafından işçinin banka 
hesabına yatırılmak sureti ile 
ödenir.

Kamu idaresinden iş alan alt 
işverenin “işçisi statüsü” devam 
etmek şartıyla 4734 sayılı kanun 
kapsamında bulunan idarelere ait 
işyerleri dışında çalışan işçilerin 
kıdem tazminatı alt işverenle 
iş ilişkisi sona ermediği halde 
4734 sayılı Kamu İhale Kanunu 
kapsamı dışında çalıştırılmaya 
devam eden işçinin tazminatı 
kamu kurum ve kuruluşunda 
çalıştığı döneme ilişkin ücretinin 
yılları itibariyle asgari ücret 
artış oranları dikkate alınarak 
güncellenmiş miktarı üzerinden 
hesaplanmak suretiyle son kamu 
kurum veya kuruluşu tarafından 
işçinin banka hesabına ödenir.

20) İşverenden ücret 
bodromuzu istiyoruz 
ancak bize sıkıntı 
çıkartıyorlar bodro 
vermeleri konusunda yasal 
bir zorunluluk var mı ?

CEVAP: İş kanunun 37. 
Maddesinde “işveren 
işyerinde veya bankaya yaptığı 
ödemelerde işçiye ücret 
hesabını gösterir imzalı veya 
işyerinin özel işaretini taşıyan 
bir pusula vermek zorundadır” 
şeklinde düzenleme yapılmak 
suretiyle işçiye verilmesi 
gereken ücret pusulası üzerinde 
durulmuştur. Gerek ispat aracı 
olması gerekse de usulüne 
uygun düzenlenmeyen ücret 
bodroları için ceza öngörülmüş 
olması nedeniyle ücret 
bodrolarının usulüne uygun 
olarak düzenlenmesi zorunludur. 
Usulüne uygun düzenlenmemiş 
ücret bodrolarına Vergi Usul 
Kanunu, 5510 sayılı Sosyal 
Sigortalar ve genel Sağlık 

Sigortası Kanunun’da ceza 
öngörülmüştür. İşveren işçi 
tarafından talep edilmesi 
halinde usulüne uygun olarak 
düzenlediği ücret bodrosunu 
vermek zorundadır.

21)Hamile kadın işçi 
günde en fazla kaç saat 
çalıştırılabilir ?

CEVAP: 16.08.2013 tarih ve 28737 
sayılı Resmi Gazete yayımlanan 
Gebe Veya Emziren Kadınların 
Çalıştırılma Şartlarıyla Emzirme 
Odaları Ve Çocuk Bakım 
Yurtlarına Dair Yönetmelik’in 
9. Maddesinde gebe veya 
emziren çalışan kadın işçinin 
günde yedi buçuk saatten fazla 
çalıştırılamayacağı belirtilmiştir. 
Hamilelik süresince kadın işçiye 
periyodik kontroller için ücretli 
izin verilir.

22)Doğum yapınca 
kullanabileceğimiz izinler 
hangileridir ?

CEVAP: 4857 Sayılı İş 
Kanununun Analık halinde 
çalışma ve süt izni başlıklı 
74. Maddesinde de Kadın 
işçilerin doğumdan önce 
sekiz ve doğumdan sonra 
sekiz hafta olmak üzere 
toplam on altı haftalık süre için 
çalıştırılmamaları esastır. Çoğul 
gebelik halinde doğumdan 
önce çalıştırılmayacak sekiz 
haftalık süreye iki hafta süre 
eklenir. Ancak, sağlık durumu 
uygun olduğu takdirde, doktorun 
onayı ile kadın işçi isterse 
doğumdan önceki üç haftaya 
kadar işyerinde çalışabilir. Bu 
durumda, kadın işçinin çalıştığı 
süreler doğum sonrası sürelere 
eklenir ifadesi yer almaktadır. 
Başka bir deyişle, doğuma üç 
hafta kalıncaya kadar çalışan 
bir kadın işçi, doğum öncesi 
sekiz haftalık izin süresinin beş 
haftasını çalışarak geçirdiğinden, 
bu süreyi doğum sonrasına 
aktarabilecek ve böylece 
doğum sonrası sekiz haftalık 
izin süresine söz konusu beş 

haftanın da eklenmesi ile toplam 
on üç hafta izin kullanabilecektir. 
Doğum öncesi ve doğu sonrası 
izinler ücretli izinler değildir. 
Bu dönemlerde işverenler 
tarafından, bireysel ya da toplu 
iş sözleşmeleri ile ücretlendirme 
koşulu getirilmemişse, kadın 
işçilere ücret ödenmeyecektir. 
Doğum öncesi ve sonrasında 
izin dönemlerinde kadın işçilere 
analık sigortasından geçici 
iş görmezlik ödeneği ödenir. 
Kadın işçinin steği üzerine 
kendisine on altı haftalık sürenin 
tamamlanmasından ya da çoğul 
gebelik halinde on sekiz haftalık 
süreden sonra altı aya kadar 
ücretsiz izin verilir. Ücretsiz izin 
süresi, yıllık ücretli izin hakkının 
hesabında dikkate alınmaz. 
Kadın işçilere bir yaşından 
küçük çocuklarını emzirmeleri 
için günde toplam bir buçuk 
saat süt izni verilir. Bu sürenin 
hangi saatler arasında ve kaça 
bölünerek kullanılacağını işçi 
kendisi belirler. Bu süre günlük 
çalışma süresinden sayılır.

23)Toplu iş sözleşmesi 
nedeni ile ödenen sosyal 
yardımlardan vergi 
kesintisi yapılacak mı ?

CEVAP: Gerek İş Kanununda 
gerekse de Gelir Vergisi 
Kanununda işçiye sağlanan ayni 
veya nakdi fayda ve menfaatler 
ücret olarak tanımlanmıştır. Bu 
nedenle, Gelir Vergisi Kanunun 
94. Maddesi uyarınca, toplu iş 
sözleşmesi nedeni ile elde edilen 
sosyal yardımlar vergiye tabi 
olup bu gelirler nedeni ile vergi 
kesintisi yapılacaktır.

24)Mevsimlik işçinin yıllık 
ücretli izin hakkı var mıdır ?

CEVAP: Çalışmanın sadece 
yılın belirli bir döneminde 
sürdüğü ya da tüm yıl boyunca 
çalışılmakla birlikte çalışmanın 
yılın belirli döneminde 
yoğunlaştığı işyerlerinde 
yapılan işlere “mevsimlik 
iş” denilmektedir. Diğer bir 

tanıma göre, mevsimlik iş; “yılın 
belirli bir döneminde tam çalışıp 
diğer dönemlerde işçi sayısını 
düşürüldüğü veya işin tamamen 
durdurulduğu her zaman aynı 
sayıda işçi çalıştırılmayıp her yıl 
belirli dönemlerde işçilerin yoğun 
olarak çalıştığı, çalışılmayan 
dönemlerde ise iş sözleşmesinin 
askıya alındığı iş” olarak 
tanımlanmaktadır.

Yürürlükte bulunan 
4857 sayılı Kanun’un 29. 
maddesinde “mevsim ve 
kampanya işlerinde çalışan 
işçilerin işten çıkarılmaları 
hakkında, işten çıkarma bu işlerin 
niteliğine bağlı olarak yapılıyorsa, 
toplu işçi çıkarmaya ilişkin 
hükümler uygulanmaz” denilirken 
53. maddesinde de “İşyerinde 
işe başladığı günden itibaren, 
deneme süresi de içinde 
olmak üzere en az bir yıl 
çalışmış olan işçilere yıllık 
ücretli izin verilir” denilmek 
sureti ile düzenleme yapılmıştır. 
Niteliklerinden ötürü bir yıldan az 
süren mevsimlik veya kampanya 
işlerinde çalışanlara İş Kanun’un 
yıllık ücretli izinlere ilişkin 
hükümleri uygulanmaz. Ancak; 
Yıllık Ücretli İzin Yönetmeliği’nin 
12. Maddesinde; “4857 sayılı 
İş Kanunu’nun 53. maddesinin 
üçüncü fıkrasında sözü geçen ve 
nitelikleri yönünden bir yıldan az 
süren mevsim veya kampanya 
işlerinin yürütüldüğü işyerlerinde 
devamlı olarak çalışan işçilerin 
yıllık ücretli izinleri hakkında 
bu yönetmelik hükümleri 
uygulanır.” şeklinde düzenleme 
yapılmıştır. Mevsimlik işlerde 
çalışan işçilerin yasa gereği 
izin ücretinden yararlanabilme 
imkanı bulunmamaktadır. Bunun 
yanında işkolu ve işçinin bizzat 
yaptığı iş gibi hususiyetlere 
dikkat ederek belirli sürelerle 
çalışılan her işi mevsimlik iş 
olarak nitelendirilerek işçilerin izin 
hakkından mahrum edilmemesi 
gerekir. Bunun yanında, Yargıtay 
kararları uyarınca 11 ayı geçen 
çalışmaların mevsimlik iş niteliğini 
değiştirip sürekli iş haline geldiği 

kabul edilerek dinlenme hakkının 
temel hak olduğu varsayılarak 
bu süreyi geçen çalışmalar için 
kıdem süresi dikkate alınarak 
ücretli izin kullandırılmalı işten 
ayrılan ya da emekli olanlar 
içinde mevsimlik izin ücreti 
verilmelidir.

25)Periyodik doğum 
kontrollerime gitmeme 
işverenin izin vermiyor. 
Kontrole gittiğim saatlerin 
ücreti, aylık ücretimden 
düşülüyor. İşverenim bunu 
yapabilir mi ?

CEVAP: 16 Ağustos 
2013 tarihli Resmi Gazetede 
yayınlanan Gebe Veya 
Emziren Kadınların Çalıştırılma 
Şartlarıyla Emzirme Odaları Ve 
Çocuk Bakım Yurtlarına Dair 
Yönetmelik’in “Gebe çalışanın 
muayene izni” başlıklı 11. 
Maddesinde; “Gebe çalışanlara 
gebelikleri süresince, periyodik 
kontrolleri için ücretli izin 
verilir.” Şeklinde düzenleme 
yapılarak işverenlere gebe 
çalışanlara periyodik kontrol 
için izin verilmesi yükümlülüğü 
getirilmiştir. Yönetmelik 
hükmünde de ifade edildiği 
üzere gebe çalışanın periyodik 
kontroller için aldığı izinler “ücretli 
izin” kapsamında olup işverenin 
bu sürelere ilişkin saat ücretini 
aylık ücretten kesmesi mümkün 
değildir. İşverenlerin bu yönde 
uygulama yapması ilgili 
yönetmelik hükümleri uyarınca 
mümkün değildir.

26)Eşimin anne ya da 
babası öldüğünde izin 
alamıyorum. Cenaze izni 
TİS ile sağlanacak mı ?

CEVAP: İşçinin annesi veya 
babasının, eşinin, kardeşinin 
veya çocuklarının ölümü halinde 
üç güne kadar izin verilmesi 
İş Kanunu’nda düzenlenmiştir. 
Ancak, işçinin eşinin anne 
veya babasının ölümü halinde 
izin verilmesi hususunda bir 
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düzenleme bulunmamaktadır. Sendikalar tarafından 
hazırlanan toplu iş sözleşmesi taslaklarında 
bu hususa yer verilmekte olup “Ücretli Sosyal 
İzinler” başlığı altında “İşçinin dedesi, Babaanne, 
Anneanne,  Kayınpeder, Amca, Dayı, Hala, 
Kayınbirader, Enişte, Teyze, Kayınvalide, Bacanak, 
Üvey anne, üvey baba 
ve baldızının ölümü 
halinde 3 işgünü, 
ancak ölümler şehir 
dışında olmuş ise 
veya cenaze şehir 
dışına gidecekse 4 
işgünü ücretli izin 
verilir.” Şeklinde 
işçinin eşinin anne ya 
da babasının ölümü 
halinde ücretli izin 
verilmesi hususu 
düzenlenebilir.

27)Çocuğum 
hastalandığı 
zaman onu 
hastaneye 
götüremiyorum. 
Toplu iş 
sözleşmesi 
ile bu konuda 
düzenleme 
yapılacak mı ?

CEVAP: İş 
Kanunun “Mazeret 
İzni” başlıklı Ek 2. 
Maddesi 2. Fıkrasında 
bu hususta düzenleme yapılmıştır. Kanuna göre, 
işçiye çocuğunun hastalığı için izin verilebilmesinin 
şartları şunlardır; a) çocuğun az % 75 oranında 
engelli olması, b) çocuğun engellilik hali yoksa 
süreğen (müzmin, kronik) hastalığının olması, c) söz 
konusu durumların hangisi mevcutsa, bunun sağlık 

raporuyla belgelendirilmesi gerekmektedir. Yine 
İş Kanununa göre, söz konusu şartları taşıyan 
işçiye çocuğu için ücretli mazeret izni verilmesi 
zorunludur. Ancak bu izin, bir yıl içinde en çok 10 
gün için verilir. İşçi bu 10 günü ister toptan kullanır, 
isterse de parçalı olarak kullanabilir. Ayrıca bu 

izin; çocuğun 
anne ya da 
babasının sadece 
biri tarafından 
kullanılabilir. İşçinin 
çocuğu hasta 
olmasına rağmen 
hastalığı kronik bir 
hastalık değilse ya 
da engelli bile olsa 
engel oranı % 75’in 
altındaysa işçi bu 
mazeret iznini hak 
edemeyecektir. Bu 
durumda, işçinin 
yıllık ücretli iznini 
kullanmaktan ya 
da işveren uygun 
görürse ücretsiz 
izin almaktan başka 
yapacak bir şeyi 
bulunmamaktadır. 
Sendikalar 
tarafından 
hazırlanan toplu 
iş sözleşmesi 
taslaklarında 
bu hususa yer 
verilip “Ana, baba, 
eş ve çocuğunun 
refakatini 

gerektiren bakım ve ağır hastalığı halinde işçilerin 
refakatçi olarak geçirdiği günler ücretli izinli 
sayılır.” Şeklinde hüküm düzenlenebilir. Bunun 
dışında, Sendika üyesi işçilerin çocuklarını 
hastaneye götürmeleri gerektiğinde yeteri kadar 
saat ücretli izinli sayılmaları hususunda toplu iş 
sözleşmelerinde düzenleme yapılabilir.
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DAVA TARİHİ : 

ISLAH TARİHİ : 

KARAR TARİHİ : 15/12/2016

KARARIN YAZILDIĞI TARİH : 

Mahalli mahkemesinden verilen karara karşı davalı vekilince istinaf yasa yoluna başvurulmuş ve dosya  dairemize 
gönderilmiş olmakla; dosya üzerinde yapılan inceleme sonunda;

GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ:

…... İş Mahkemesi›nin  …. tarih ve ….. E, ……. K, sayılı kararına karşı davalı tarafça istinaf yasa yoluna başvurulmuş, dosya 
istinaf incelemesi yapılmak üzere dairemize gönderilmiştir.

Dava; İhbar tazminatı alacağına ilişkindir.

İddia; Davacı, davalıya ait işyerinde ……./….. tarihleri arasında belirsiz süreli iş akdi ile çalıştığını, davalı işverenlikçe 
haklı veya geçerli neden olmaksızın yazılı fesih bildiriminde de bulunulmadan ve de önel verilmeksizin iş akdinin 
sonlandırıldığını belirterek ödenmeyen ihbar tazminatı alacağının faizleri ile davalıdan tahsilini talep ve dava etmiştir.

Savunma; Davalı vekili, davacı ile müvekkili şirket arasında …. yılının ikinci yarısında akdedilen belirli süreli iş akdinin …… 
yılının ilk yarısında bir defaya mahsus olmak üzere bir yıl süre ile yenilendiğini, ………de sürenin dolmasıyla da iş akdinin 
kendiliğinden sona erdiğini, çalışma süreli olduğundan ayrıca fesih bildirimine de gerek olmadığını, sözleşmenin belirli 
süreli olması iş akdinin de sürenin dolmasıyla sona ermesi nedenleriyle ihbar tazminatı da talep edilemeyeceğini 
belirterek davanın reddini savunmuştur.

Mahkemece; Davanın kabulüne  karar verilmiştir. 

Davalı vekili istinaf sebepleri olarak; 

Davacının iş akdinin dönemsel olarak artan sipariş ve personel ihtiyacı uyarınca belirli süreli olarak akdedildiğini, belirli 
süreli iş sözleşmesi olması sebebiylede sözleşmenin bitiş tarihinde herhangi bir bildirime de gerek duyulmadan 
kendiliğinden sona ermiş olduğunu, belirli süreli iş sözleşmelerinin sırf işin mahiyeti ile görev tanımı dikkate alınarak 
belirsiz süreli olarak değerlendirilemeyeceğini, hasta ve yıllık izinde olanlar yerine ve yine sipariş ve mevsim sonu 
satışlarındaki artışlar sebebiyle duyulan personel gereksinimi dönemlerinde belirli süreli iş sözleşmeleri ile geçici 
süreliğine işçiler alınabileceğini, davacının da artan sipariş ve personel ihtiyacı doğrultusunda bu surette işe alınmış 
olduğunu, kaldı ki yalnızca bir kereye mahsus olmak üzere yenilenmesinin sözleşmeyi belirli süreli olmaktan 
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çıkartmayacağını, tüm bunlara rağmen mahkemece eksik inceleme ve araştırma sonucu hatalı değerlendirme ile 
davacının belirsiz süreli iş akdi ile çalıştığının kabulü ile lehine ihbar tazminatına hükmedilmesinin usul ve yasaya aykırı 
olduğunu belirterek yerel mahkeme kararının kaldırılarak davanın reddine karar verilmesini talep ettiklerini bildirmiştir.

Deliller; SGK hizmet döküm cetveli, işveren sicil kayıtları, işe giriş-işten ayrılış bildirgeleri, davacıya ait bir kısım ücret 
bordroları, davalı işyerinde …….yıllarında geçerli TİS örneği, emsal mahkeme kararları ve bunlara dair Yargıtay onama 
ilamları, hesap bilirkişisi raporu,

Dosya kapsamındaki bilgi ve belgelerden davacının, davalı işyerinde ………………tarihleri arasında montaj işçisi olarak 1 yıl 10 
ay süre ile son dönem günlük  brüt….. ücretle  çalıştığı  işyerinde geçerli TİS ‘de öngörülen sosyal haklardan yararlandığı, 
bu konularda taraflar arasında uyuşmazlık da bulunmadığı anlaşılmıştır.

Gerekçe;

Davacı belirsiz süreli iş akdi ile çalışmakta iken haksız ve bildirimsiz şekilde iş akdinin feshedildiğini iddia ederek 
ihbar tazminatı alacağı talebinde bulunmuş, davalı taraf ise davacının belirli süreli iş sözleşmesi ile çalıştığını, sürenin 
dolmasıyla da iş akdinin kendiliğinden sona erdiğini, bu sebeple davacının ihbar tazminatı talebinin reddi gerektiğini 
savunmuştur.

 Taraflar arasındaki uyuşmazlık davacının belirli süreli iş akdi ile çalışıp çalışmadığı dolayısıyla sözleşmede öngörülen 
süre sonunda iş akdinin kendiliğinden sona erip ermeyeceği buna göre de ihbar tazminatı talep edilip edilemeyeceği 
noktalarında toplanmaktadır.

Dosyaya sunulan emsal mahkeme kararları incelendiğinde; davalı işyerinde belirli süreli iş akitleri ile çalıştırılan davacı 
ile aynı tarihte iş akitleri sona eren işçiler tarafından açılan işe iade istemli davaların, iş akitlerinin savunulanın aksine 
belirsiz süreli olduğu dolayısıyla işverenlikçe sonlandırıldığı gerekçesi ile kabul edildikleri ve Yargıtay onamasından 
geçerek kesinleştikleri anlaşılmıştır. Yargılama konusu dosyaya taraflarca iş akitleri sunulmamış ise de iddia ve 
savunmalara göre davacı ve davalı arasında hiç değilse iki kez sözleşme imzalandığı ve işbu sözleşmelerin belirli 
süreli olarak kaleme alındıkları anlaşılmaktadır. Öncelikle belirtmek gerekir ki; sözleşmede belirli süreli yazıyor olması 
işin belirli süreli olduğunu göstermez. Bilindiği üzere belirli süreli iş sözleşmesinin yapılması için 4857 sayılı İş K.’nun 
11. maddesi uyarınca belirli süreli bir iş olması, belirli süreli bir işin tamamlanması veya belirli bir olgunun ortaya 
çıkması gibi objektif nedenlerin bulunması gerekir.

 Taraflarca yargılama konusu dosyada tanık dinletilmemiş ise de dosyaya yansıyan delil durumuna göre ve davalı 
tarafında kabulünde olduğu üzere işyerinde belirsiz süreli iş akitleri ile çalıştırılan diğer işçilerle davacı ve onun gibilerin 
yaptıkları işlerin aynı olduğu, global markalı davalı işyerinde icra edilen otomobil üretim işinin devamlılık arz eden 
işlerden olduğu, davacının da devamlılık arz eden bu işte çalışmış olduğu, dolayısıyla çalışılan iş dikkate alındığında 
belli bir işin tamamlanması veya belirli bir olgunun ortaya çıkması, kısaca belirli süreli iş akti yapılmasını gerektirir 
objektif koşulların bulunmadığı, piyasalardaki dalgalanmalar, satış ve sipariş istikrarsızlığı gibi ekonomik sebeplerle 
hastalık veya yıllık izne ayrılanlardan kaynaklanan arızi kadro eksilmesi durumlarının savunulanın aksine hukuken 
objektif neden olarak değerlendirilmesinin mümkün olmadığı, tüm bunlara göre davacının ilk günden itibaren davalı 
işyerinde belirsiz süreli iş akdi ile çalışmış olduğu, bu nedenlerle de iş sonu gerekçesi ile fesih durumunun söz konusu 
olmayacağı, davalı işverenlikçe de tazminat gerektirmeyecek surette iş akdinin sonlandırıldığı ispat edilememiş 
olmakla davacı talebinde ve giderek mahkeme kararında usul ve yasaya aykırılık bulunmadığı anlaşıldığından, davalı 
vekilinin istinaf başvurusunun esas yönünden reddine dair inceleyen üye hakimin görüşü heyetçe de benimsenerek 
dairemizce aşağıdaki şekilde hüküm kurulmuştur. 

HÜKÜM: Gerekçesi  yukarıda açıklandığı  üzere;

1-…………….. İş Mahkemesi›nin …../…. tarih ve …./….  Esas,  …./…. Karar sayılı kararında usul ve esas yönünden aykırılık 
bulunmadığı anlaşıldığından, davalı vekilinin istinaf başvurusunun 6100 sayılı HMK’ nun 353/1-b.1 maddesi gereğince 
ESASTAN REDDİNE,

2-İstinaf başvurusu reddedilmiş olduğundan alınması gerekli …… TL. istinaf karar harcından peşin yatırılan ….. TL harcın 
mahsubu ile bakiye …… TL. eksik istinaf harcının davalıdan alınarak hazineye irad kaydına,

3-Davalı tarafça yapılan istinaf yargılama giderlerinin kendi üzerlerinde bırakılmasına,

4-İstinaf incelemesi duruşma açılmaksızın dosya üzerinden neticelendirildiğinden davacı lehine istinaf vekalet ücreti 
taktirine yer olmadığına,

5-Kararın tebliğinin ilk derece mahkemesi tarafından yapılmasına,

Dair, dosya üzerinde yapılan inceleme sonucunda 6763 SK. ‘nun 42. maddesi ile değişik 6100 s. HMK ‘nun  362/1-a ve 
aynı Kanunun 5. maddesi ile değişik  5521 s. İMK›nun 8/1. maddeleri uyarınca  kesin olmak üzere 15/12/2016 tarihinde 
oy birliğiyle karar verildi.   

    BAŞKAN                        ÜYE HAKİM(İ.H.)                ÜYE HAKİM               KATİP 
                                        

GENEL MERKEZ: Kavaklıdere Mah. Binektaşı Sok. No:7 Küçükesat/ANKARA
e-posta: celik@celik-is.org • Tel: (0312) 417 84 41-42-43 • Fax: 0 (312) 418 82 24
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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 İnönü Cad. Çelik-İş Apt. Kat: 5 KARABÜK
Tel : 0 (370) 424 35 50 - 418 20 70
Faks : 0 (370) 424 30 11

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

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

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

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

TOFAŞ ŞUBE
Kırcaali Mahallesi Tuğcu Plaza Kat: 3 No: 34 
Osmangazi /BURSA

Tel : 0 (224) 254 25 50
Faks : 0 (224) 254 25 50

İSTANBUL 2 NOLU ŞUBE
Karlıktepe Mah. Şafak Sok. No: 20-1
Kartal/İSTANBUL

Tel : 0 (216) 306 60 04
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
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
Kırcaali Mah. Kayalı Sokak Tuğcu Plaza 1. 
İşhanı Kat: 4 No: 82 Osmangazi/BURSA

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

SİVAS ŞUBE
Eski Kale Mahallesi Osmanpaşa Cad. 
Kavukçu İş Hanı Kat: 3 No: 305 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

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

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

KOCAELİ BÖLGE TEMSİLCİLİĞİ Ankara Cad. İpek Apt. No: 87 Kat:4 KOCAELİ
Tel : 0 (262) 324 02 13- 322 16 22
Faks : 0 (262) 323 75 94

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

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

PAYAS VE HAVALİSİ BÖLGE 
TEMSİLCİLİĞİ

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

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

EGE VE HAVALİSİ BÖLGE 
TEMSİLCİLİĞİ

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

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

ÇANKIRI BÖLGE TEMSİLCİLİĞİ
Cumhuriyet Mahallesi Necip Fazıl Kısakürek 
Sok. Abalı İşhanı No: 42 ÇANKIRI

Tel : 0 (376) 212 02 03
Cep : 0 542 591 10 68
Faks : 0 (376) 213 75 53

KIRIKKALE İL TEMSİLCİLİĞİ
Ovacık Mah. 595. Sok. Cumhuriyet Apt. No: 2 
Azapoğlu Cami Karşısı KIRIKKALE

Tel :  0 (318) 225 18 41
Faks : 0 (318) 224 32 36

ESKİŞEHİR BÖLGE TEMSİLCİLİĞİ
Arifiye Mahallesi Adliyeciler Sok. No: 11
Kat: 1 D: 6 Odunpazarı/ESKİŞEHİR

Tel : 0 (222) 221 78 97



Bir yanımdan şafak sökerken bir baştan bir başa, 
Her gün selam veriyor güneş kurda kuşa. 

Dört mevsim bir yaşarım, yok cihanda böyle bir eş, 
Akşam sefasından ufuklardan batıyor Güneş. 
İşte ben Anadolu’yum, yiğidim çatıktır kaşım, 

Bir babanın öz oğluyum, yedi kardaşım. 
Yedi oğlum vardır biri Aras’tır, bir ucunda serhat, 

Bir kızım vardır Dicle’dir, bir oğlum var Fırat, 
İki ikizim var Seyhan, Ceyhan kıskançlık verirler yada, 

Her nesneye can verilir, yeşil Çukurova’da. 
Bir oğlum vardır, uzun boyludur rengi kızıl ya, 
Bir kızım vardır, kaşları hilaldir adı Sakarya. 

İşte benim ben, ben Anadolu’yum. 
Ben Türküm, Kürdüm, Zazayım, Lazım, Çerkezim, Dadaşım 

Dedik ya bir babanın oğluyum, yedi kardaşım 
Ben Karadeniz’de Lazım, Hazar denizinde Ahbazım, 

Bir elimde kemençe, bir elimde sazım. 
İşte benim ben, ben Anadolu’yum. 

Ben Ağrı Dağında güvercinim. 
Bitlis’te Ahlat, Van’da Gevaş’ım 

Ben Bingöl dağların da çobanım, Muş ile kardaşım. 
Hakkâri’de Ahmed-i Hani, Feqiye Teyran’a kuşum, 

Ben Cizre yollarında Mem-u Zin ile yoldaşım. 
Batman’da petrol, Diyarbakır ovasında pamuk, Melik Ahmet Dükkanında kumaşım. 

Ben Siirt’te Koçero, Mardin’de Süryani, Antep’te Şahin, Urfa’da Halil-ul Rahman Sofrasında aşım. 
Ben Erzincan’da Terzi Baba Elâzığ’da Gagoşum. 

Munzur’da Alevi, Sivas’ta Kızılbaşım. 
İşte benim ben, ben Anadolu’yum. 

Ben Hatay’da Arap’ım, Habib-i Neccar’a yandaşım, 
Ben Malatya, Adıyaman, ben Maraş’ım, 

Ben Kayseri, Kırşehir, Kırıkkale, eğilmez başım. 
Yozgat, Tokat, Ankara vatan duvarında taşım. 

Adana, Antalya, İzmir, Bursa’dan hoşum, 
Sakarya, İzmit, İstanbul aşkıylan sarhoşum, 

Ege’de efe, Trakya’da Roman, Marmara’da Mamoş’um, 
Ben Yurtta Sulh Cihanda Barışım,

Ben Kur’an-ı Kerim’in ışığında çağdaşım, 
Ben Anadolu erenleri Mevlana, Yunus, ben Hacı Bektaş’ım 

Ey sevgili kendine gel, sen bensin ben sizim. 
Çanakkale’de yatan binlerce kefensizim. 

Beni benden ayırmak ne mümkün, aynı bedenim, aynı kemiğim, aynı tırnağım, aynı dişim. 
Ben anayım, ben babayım, ben dayı, yeğenim, ben eşim. 

Ya Rabbi sana arzu niyazım var ayırma beni haktan. 
Ya rab koru beni düşmanlardan dış mihraktan. 

Otuz beş yıldır ne baharım var ne yazım, mevsimde kışım. 
Ben üzgünüm, ben kırgınım, ben ağlayan gözlerde yaşım. 
Ben Gürhan’ım, garip ozanım, bu topraklarda vatandaşım.

BEN ANADOLUYUM

Ozan Hacı Gürhan
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