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Çelik-İş İçin Yükselme Dönemi Başlamıştır

İşçisiyle işvereniyle sendikasıyla görülmemiş bir 
birlik ve beraberlik içerisinde, iş barışını sağlaya-
rak, hamd olsun, sürecimizi tamamladık.

Böylelikle, İSDEMİR’de de tertemiz yeni bir 
sayfa açmış olduk. Geçmişte yaşadığımız tüm 
olumsuzlukları, kötü hatıraları, bir daha hatırla-
mamak üzere hafızalarımızdan sildik. Bunların 
yerine hafızalarımıza, İSDEMİR’deki üyelerimizin 
tebessüm dolu, huzur isteyen, iş barışı bekleyen 
yüzlerini yerleştirdik. Karayolları meydanındaki 
muhteşem huzur ve samimiyet havasına, gönül-
lerimizin ve zihinlerimizin en nadide köşesinden 
yer ayırdık.  

Yukarıda sendikamıza dair saydığım tüm bu 
gelişmeler, az önce de ifade ettiğim gibi Çelik-İş’i-
mizin ‘Yükselme Dönemi’nin kapılarını aralamıştır.

Kendi iç huzurunu sağlamış, teşkilatı ve üye-
leriyle bir ve bütün olmuş, çözülmez denilen so-
runları bertaraf etmiş bir Çelik-İş var artık.

İşçinin gönlünde yer almış, bunu devam ettir-
mek için var gücüyle çalışmayı şiar edinmiş bir Çe-
lik-İş, artık Türkiye’de büyük bir boşluğu doldurarak, 
önemli bir sendikal ihtiyacı gidererek, kutlu davasını 
daha güçlü bir şekilde devam ettirmektedir.

Bu işin bir dava, bir aşk hareketi olduğu bi-
linciyle, artık yüz binleri kucaklamaya talibiz. Bu 
güç de, bu kapasite de, bu inanç da, bu enerji de 
Çelik-İş’te vardır.

Çelik-İş, her türlü olumsuzluktan güçlenerek 
çıkmasını bilmiştir. Gücüne güç, heyecanına he-
yecan katmış bir Çelik-İş, elimizi zayıflatmak is-
teyenlerin bileğini bükebilecek kudrettedir artık.

Onbinlerce üyemizden aldığımız güçle, onla-
rın dualarıyla Çelik-İş, bugün buralara gelmiştir.

Çelik-İş, dikenli tarlaları, gül bahçesine çevir-
mek için, tüm varlığını alınterinin sembollerine 
adamıştır.

Çelik-İş, kendisini bekleyen yüz binlerce metal 
işçisinin umududur. Bu beklentiyi boşa çıkarma-
mak ise, bizim boynumuzun borcudur. 

Hedefimiz, taraflı-tarafsız herkese ‘İyi ki Çe-
lik-İş, İyi ki Hak-İş var’ dedirtmektir. Rabbim çık-
tığımız bu kutlu yolda, bizleri mahcup etmesin.

YOLUMUZUDAN DÖNMEYECEĞİZ
Sendikamız Çelik-İş ile Türkiye Metal Sanayi-

cileri Sendikası (MESS) arasında yürütülen 2017 
grup toplu iş sözleşmesi süreci, herkesin malumu 
olduğu üzere, maalesef tıkanma aşamasına gel-
miştir.

Biz, üyelerimizin haklı talep ve beklentilerini 
göz önünde bulundurarak, metal sektöründeki 

mevcut durumu analiz ederek, ülkemizin içinden 
geçtiği kritik dönemi göz ardı etmeden, tüm iyi 
niyetimizi koruyarak, bu süreci başlatmıştık.

Fakat tüm aşamalarda üzülerek şahit olduk ki, 
MESS, uzlaşmamayı, dayatmacılığı, kavga ve kaos 
çıkarmayı, iş barışını dinamitleyici tavır sergileme-
yi, kendine kırmızı çizgi olarak belirlemiştir.

Biz, müzakerelere başladığımızda nerede du-
ruyorsak, bugün de aynı yerdeyiz.

MESS’e sunduğumuz taslağımızın da, sonuna 
kadar arkasındayız.

Taslağımızda, ülkemizin, metal sektörünün 
gerçekleriyle birebir örtüşen, talep ve beklentiler 
vardır.

Taslağımızda, işletmelerin kaldıramayacağı 
hiçbir talep yoktur.

Taslağımızda, üretimin en önemli aşamasında 
yer alan emek ve alınterine hak ettiği değerin ve-
rilmesi vardır.

İsteklerimiz gerçekçi iken, üyelerimiz bizler-
den beklenti içindeyken, kimse, çıktığımız bu 
yoldan dönmemizi bizden beklemesin. 

MESS’in bu uzlaşmaz tavrı devam ettikçe, 
MESS’e bağlı işyerlerimizde, hayata geçirdiğimiz 
eylemlerimizin seviyesini artıracağımızı ilan et-
miştik. Bundan da bir adım dahi geri atmayaca-
ğımızı, herkesin bilmesini istiyorum.

İşyerlerinde üyelerimizin gündem maddesi, 
‘sözleşmemiz nasıl sonuçlanacaktır’ olmuştur. Bu 
da büyük bir enerji kaybıdır. 

MESS, yanlış yapmaktadır. MESS’in, ‘bugüne 
kadar üretimini nasıl artırırız, nasıl daha fazla ve-
rimli oluruz’ diyen emekçilere, hak ettiğini ver-
mekten başka çıkar yolu yoktur. 

İşyerlerimizde iş barışı daha fazla bozulma-
dan, huzursuzluk önlenemeyecek seviyeye gel-
meden, MESS aklını başına almalıdır. 

Üyelerimizin hakkını almadan, bizlerden bek-
lentilerini karşılamadan bu yoldan dönmeyece-
ğimizi, bir kez daha buradan sizlere iletmek isti-
yorum.

Bu düşüncelerle, içinde bulunduğumuz bu 
yeni yılın, ülkemizin dört bir yanında alınteri akı-
tan emekçilerimiz başta olmak üzere, ülkemize, 
milletimize, İslam alemine ve tüm insanlığa huzur 
ve mutluluk getirmesini Yüce Allah’tan niyaz edi-
yor, hepinizi Allah’a emanet ediyorum.

Yunus Değirmenci
Genel Başkan
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Çok Kıymetli Üyelerimiz,
Ülke ve sendika olarak, acısıyla tatlısıyla kos-

koca bir yılı geride bırakırken, sendikal hareke-
timiz açısından yeni umutlar ve heyecanlar eşli-
ğinde yeni bir yıla girdik.

Geride bıraktığımız 365 günde, sendikamıza ve 
çalışma hayatına ilişkin birçok gelişmeye, düzenle-
meye ve uygulamalara, hep birlikte şahitlik ettik.

Birçok güzel gelişmenin yaşandığı 2017 yılı, 
her yönüyle sendikamızın adeta altın yılı oldu.

Koskoca dediğimiz, fakat su gibi akıp giden 
2017 yılında yaşadıklarımız, hayata geçirdikleri-
miz,  bir anlamda Sendikamız Çelik-İş’in “Yüksel-
me Dönemi”ni başlatmıştır. Bu nedenle 2017 yılı-
na, özellikle dikkatinizi çekmek istiyorum.

Ülkemizin dört bir yanında birçok işyerinde ör-
gütlenme çalışmaları yaparak, binlerce metal işçi-
sinin emek mücadelesini, sendikamız çatısı altında 
yürütmesini sağladık. Önlenemez yükselişimiz sa-
yesinde, üye sayımızı 41 binin üzerine çıkardık.

KARDEMİR ve İSDEMİR başta olmak üzere 
birçok örgütlü işyerimizde üyelerimizin refah ve 
mutluluğunu sağlayacak olan toplu iş sözleşme-
lerinin altına imzalar attık. 

Sırasıyla Karabük, Bursa, Havacılık, Seydişehir 
ve İstanbul 1 Nolu Şubelerimizin genel kurullarını, 

birlik ve beraberlik içerisinde gerçekleştirdik. De-
ğişimlerin kavgasız gürültüsüz bir şekilde yaşan-
dığı bu şube kongrelerimiz vesilesiyle, gerçek bir 
aile olduğumuzu herkese bir kez daha göstermiş 
olduk.

2013 yılından bu tarafa işçisiyle, işvereniyle, 
sendikasıyla hatta bölgesiyle çok zor günler ya-
şadığımız İSDEMİR’de, üzerimizde dolaşan kara 
bulutları dağıtmayı, yine geçtiğimiz yıl içerisinde 
başarmış olduk.

Önce yargı eliyle İSDEMİR’deki haklılığımı-
zı ispat ettik. Ardından Çalışma Bakanlığı’ndan 
yetkimizi alarak, Çelik-İş’in olmazsa olmazı İSDE-
MİR’deki üyelerimizle ilk buluşmamızı, coşkulu 
bir mitingle gerçekleştirdik.

Bu süreçlerden sonra, hedefi huzursuzluk çı-
karmak olanları, kaostan beslenenleri, lafla pey-
nir gemisi yürütenleri görmezden gelerek, onlara 
kulaklarımızı tıkayarak, İSDEMİR TİS sürecinden, 
alnımızın akıyla çıkmak için sadece işimize odak-
landık.

TİS masasını devireceğimiz umuduyla, köşe 
başlarında, sinsi bir şekilde ellerini ovalayanlara 
karşı, tokat gibi bir TİS süreci yürüttük.

İSDEMİR TİS’imizi, dosta güven, düşmana 
korku salarcasına, işverenimizle birlikte, anlı şanlı 
bir tören yaparak üyelerimizle paylaştık. 
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Teşkilatlarımızın ve üyeleri-
mizin katılımıyla 30 Kasım-3 
Aralık 2017 tarihleri arasında 
Sendikamız tarafından düzen-
lenecek olan Antalya Eğitim Se-
minerimizin açılış toplantısı ger-
çekleştirildi.
Toplantıya, Konfederasyonu-
muz Hak-İş’in Genel Başkanı 
Mahmut Arslan, Sendikamızın 
Genel Başkanı Yunus Değir-
menci, Genel Mali Sekreterimiz 
Bayram Altun, Genel Teşkilat-
landırma Sekreterimiz Recep 
Akyel, Genel Eğitim Sekreteri-
miz Ferhan Öner, Sendikamı-
zın Avukatı Jan Aras Arslan ile 
Sendikamızın şube başkanları, 
şube yöneticileri, bölge başkan-
ları, bölge temsilcileri, sendika 
temsilcileri ve Türkiye’nin  dört 
bir yanında örgütlü olduğumuz 
işyerlerindeki üyelerimiz ile çok 
sayıda misafir katıldı.

600 kişinin katılım sağladı-
ğı Eğitim Seminerimizin açılış 
konuşmasını yapan Genel Eği-
tim Sekreterimiz Ferhan Öner, 
sendikal eğitimin önemine vur-
gu yaparak, “Sendikal başarı-
nın elde edilmesinde, eğitimin 
önemli bir yerinin olduğunu 
benimsemiş ve özümsemiş bir 
sendika olarak, sendikal eğiti-
mi, olmazsa olmazımız olarak 
görmekteyiz. Bu konuda her 
geçen yıl, üzerine biraz daha 
koyarak, adımlarımızı atıyor, 
çalışmalarımıza yön veriyoruz. 
Genel Başkanımız ve Yönetim 
Kurulu Üyelerimizle, 2016 yılı 
Aralık ayı içerisinde 300 kişiy-
le gerçekleştirdiğimiz Eğitim 
Seminerimizi, bu yıl 600 kişiyle 
gerçekleştiriyor olmanın haklı 
gururunu yaşıyoruz” diye ko-
nuştu.

Öner, “Sahada ve alanlarda 
edindiğiniz sendikal birikiminiz 
ile buradan alacağınız eğitim-
lerin bir araya gelmesi sonu-
cunda, büyük bir gücün ortaya 
çıkacağını, bu sayede hedef-
lediğimiz sendikal başarımızın 
ise kendiliğinden geleceğini 
düşünüyorum. Bu nedenle, sa-
hada, fabrikada işçi ve işveren 

SENDİKAMIZIN EĞİTİM SEMİNERİNİN 
AÇILIŞ TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

ile sürekli diyalog halinde olan 
sizlerin, bu eğitimleri alması, 
sendikamız açısından büyük 
önem arz etmektedir. İşyerle-
rimizde yaşadığımız en basit 
sorunların çözümünden, toplu 
iş sözleşme sürecine ve örgüt-
lenmeye kadar birçok alanda, 
bu eğitimlerin, bizleri başarıya 
götüreceği, bizlere ışık olacağı, 
kesindir” ifadelerini kullandı.

“ÜLKEMİZİN AYAKTA KALA-
BİLMESİ İÇİN DAHA ÇOK ÇA-
LIŞMAMIZ GEREKİYOR”

Öner’in konuşmasının ardından 
katılımcılara seslenen Genel 
Başkanımız Yunus Değirmenci, 
İslam coğrafyalarında yaşanan 
acılardan, küresel ekonomik sis-
teme, Türkiye ekonomisindeki 
gelişmelerden sendikamızın fa-
aliyetlerine ve sendikal hedefle-
rimize kadar birçok konuda de-
ğerlendirmelerde bulundu. 

Suriye ve Irak’ta savaşların şid-
detini her geçen arttırdığını, Fi-
listin’de, Somali’de, Arakan’da, 
ümmete yapılan zulümlerin 
kendilerini derdin yaraladığını 
ifade eden Değirmenci, “Maz-
lumun ahına, Ümmetin çığlığı-
na ve arşı titreten feryatlarına 
dünya, kör, sağır ve dilsiz kal-
maktadır. Bu nedenle gönülle-
rimiz mahzun, gözlerimiz yine 
yaşlıdır” diye konuştu. 

“YENİ SANAYİ DEVRİMİNE 
KARŞI MESAFELİYİZ”

Konuşmasının devamında kü-
resel ekonomik gelişmelere ve 
çalışma hayatındaki değişimle-
re değinen Genel Başkanımız 
Değirmenci, “Büyüklükleriyle, 
devletleri bile geride bırakan 
küresel şirketler, daha fazla 
kazanma hırsı ile, milyonlarca 
çalışanın emeğini sömürerek, 
gücüne güç katmaya devam 
ediyor. Bu kadar iyi organize 
olmuş bu şirketler karşısında, 
örgütsüz olan milyonlarca çalı-
şan, eli kolu bağlı bir şekilde, bu 
sistemin içinde eriyip gitmek-
ten başka bir şey yapamıyor” 
diyerek örgütlü gücün önemi-
ne dikkat çekti. Konuşmasında 
Sanayi 4.0 Devrimine de de-
ğinen Değirmenci, “4.Sanayi 
Devrimiyle birlikte yapay zeka-
lar, akıllı fabrikalar ve robotlar, 
hem toplumsal yaşamda hem 
de, çalışma hayatında büyük 
bir değişimi ve dönüşümü baş-
latacak. Fakat, robotların üreti-
mi devralmasıyla insan gücüne 
duyulan ihtiyacın azalacak ol-
ması nedeniyle, bu sisteme me-
safeli olduğumuzu söylemekte, 
sakınca görmüyorum” dedi.

Değirmenci konuşmasını şöyle 
sürdürdü:

“DEV PROJELER, BİZ METAL 
İŞÇİLERİNİ HEYECANLAN-
DIRMAKTADIR”

Dünya ülkelerinin büyüme so-
runuyla yüzleştiği son yıllar-
da, Türkiye ekonomisinin hızla 
büyümeye devam etmesi de 
sevindirici bir gelişmedir. Dar-
be girişimlerine, komşu ülke-
lerimizde yaşanan savaşlara, 
dış gelişmelere ve kredi dere-
celendirme kuruluşları aracılı-
ğıyla, estirilen olumsuz havaya 
rağmen, ülkemiz ekonomisinin, 
birçok ülkeye göre, iyi bir çizgi 
izlediğine şahitlik ediyoruz.

Darbe girişimlerine, komşu ül-
kelerimizde yaşanan savaşlara, 
dış gelişmelere ve kredi dere-
celendirme kuruluşları aracılı-
ğıyla, estirilen olumsuz havaya 
rağmen, ülkemiz ekonomisinin, 
birçok ülkeye göre iyi bir çiz-
gi izlediğine şahitlik ediyoruz. 
Çeşitli teşvik paketleriyle ya-
tırımcının önü açılmakta, yeni 
istihdam alanları oluşturulmak-
tadır. Yavuz Sultan Selim Köp-
rüsü, Avrasya Tüneli, Marmaray, 
Osman Gazi Köprüsü gibi dev 
projeler bir bir hayata geçiril-
mekte, yapımı devam eden, 
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Çelik-İş’i de yakından ilgilendi-
ren ve binlerce insanımıza ek-
mek kapısı olacak 3. Havalimanı, 
bizleri heyecanlandırmaktadır. 
Aynı şekilde, yerli otomobil ko-
nusunda atılan adımlar, biz me-
tal işçilerinin, ülkemiz adına 
umutlarını yeşertmektedir.  Biz-
ler, bu ülkede taş üstüne taş 
koyan herkesin yanında olmaya 
ve onları desteklemeye devam 
edeceğiz. Çünkü, bu ülke için 
yapılan her güzel iş, emeğini 
sermaye yapan binlerce karde-
şime, iş kapısı olarak geri dön-
mektedir.
“SENDİKAMIZDA BİR DEĞİŞİ-
ME ÖNCÜLÜK 
EDİYORUZ”
Her şeyin ve her-
kesin değişti-
ği bir zamanda, 
Çelik-İş Sendi-
kası’nın da aynı 
kalması mümkün 
değildir. Bizler 
de, üyelerimi-
zin beklentileri 
ve yeni çalışma 
koşulları doğrul-
tusunda, sendi-
kamızda bir de-
ğişime öncülük 
ediyoruz.  2016 
Ağustos’unda ‘Yeni Türkiye’nin 
Yeni Çelik-İş’i’ parolasıyla, özü-
müzü koruyarak, Hak-İş’in ve 
Çelik-İş’in tertemiz mayasını 
bünyemizde muhafaza ederek, 
büyük bir heyecanla yola çıktık. 
Çelik-İş hareketinin, her şeyden 
önce bir aşk hareketi olduğunu, 
bir sevda, bir dava, bir gönül 
hareketi olduğunu hissederek, 
çalışmalarımıza başladık.

“YAPTIĞIMIZ İŞ KUTSALDIR, 
TAKDİRE ŞAYANDIR”

Biz, işimizi aşkla yapıyoruz. 
Bizler, küçük hesapların değil, 
büyük yolun ve büyük davala-
rın yolcularıyız. Çelik-İş olarak, 

sürekli hedeflerimizin çıtasını 
yükselterek, mazeret yerine 
çözüm üreterek, üyelerimizin 
ve yüz binlerce metal işçisinin 
gönlünün başköşesinde, yer 
alabilmenin derdiyle çalışıyo-
ruz. Bizler biliyoruz ki; 40 bin-
den fazla üyemizin, bize ihti-
yacı vardır. Bizler biliyoruz ki; 
metal işkolunda, örgütsüz, gü-
vencesiz, düşük ücretle, sosyal 
haklardan yoksun, yüz binler-
ce işçinin gözü yollarda, biz-
leri beklemektedir. Bu açıdan 
bakıldığında, bugün sendika-
mızın hiç olmadığını, Çelik-İş’in 
amblemindeki çarkların hiç 

dönmediğini, paslandığını dü-
şünün; Bizleri bekleyen işçilerin, 
umut ışığı sönecek, boynu bü-
külecek, üyelerimiz birçok mu-
sibetle, baş başa kalacaktır. Bu 
nedenle, yaptığımız iş kutsaldır 
ve takdire şayandır. Hedefimiz 
büyüktür. Kabımız bize dar gel-
mektedir. 40 binleri geçtik diye 
sevinmeyi bırakıp, 50 binleri 100 
binleri konuşmanın çoktan vakti 
gelmiştir. Hatta bu rakamları ko-
nuşmak için, geç bile kalınmıştır.

“İŞÇİYE HİZMET ETMENİN 
YERİ VE ZAMANI YOKTUR”

Biliyoruz ki, sizin özgüveniniz, 
sizin azminiz, bu sendikanın 

büyümesine en büyük katkı-
yı sağlayacaktır. Gece-gündüz 
gittiğimiz bu yol uzun, ince bir 
yoldur. Bu yolu aydınlatacak, 
çakıllardan, dikenlerden arındı-
racak olan da, sizlersiniz. Bunu 
da ancak, işçiye dokunarak, on-
ların gönlünde yerinizi alarak 
yapabilirsiniz. Sahada olmayı 
sürdürün. Beyaz gömleklerinize, 
işçinin tulumundaki yağın değ-
mesinden korkmayın. Çünkü bu 
lekeler, sizlerin yaptığı onurlu 
işlerin birer nişanesidir. Kendi-
nizi ve yaptıklarınızı anlatın ama 
asla reklam peşinde koşmayın. 
Asıl reklam, yaptığınız işleriniz-

dir. Sizin reklamınız, 
mutlu ettiğiniz, huzu-
ra kavuşturduğunuz 
işçiler ve aileleridir. 
Bunu asla unutmayın. 
Ekmek kavgası veren 
işçiye hizmet etmenin, 
yeri ve zamanı yoktur. 
Gece-gündüz, yaz-kış, 
yağmur-çamur deme-
den, her zaman on-
ların yanlarında olun. 
Dün olduğu gibi, yarın 
da, el ele, omuz omu-
za çalışmaya devam 
etmeliyiz. Tek vücut 
halinde hareket ede-

rek, birlik ve beraberlik içinde, 
Çelik-İş’in hedeflerine ulaşaca-
ğımıza inancım sonsuzdur.

“BU MAKAMLAR BİZLERE İŞ-
ÇİLERİN BİRER EMANETİDİR”

Sendikacılar olarak, bizim tek 
derdimiz, işçinin refahını sağla-
mak olmalıdır. Kutlu davamızın 
şereflendirdiği koltuklarımız, 
bizlere baki değildir. Zaten bu 
yola da, koltuk ve makam sev-
dasıyla çıkmadık, çıkmamalı-
yız. Davamızın ruhunu, özünü 
anlayamayan arkadaşlarla, yol 
yürümek, bizler için her geçen 
gün, daha da zorlaşmaktadır. 
Davayı zora sokan, işi yokuşa 

süren, çözümden çok, mazeret üretmeyi alışkan-
lık haline getiren arkadaşlarla, yol ayrımımız ya-
kındır. Vizyonumuzda ve misyonumuzda, yaptı-
ğımız değişimi, teşkilatlarımızda da yapmaktan, 
geri durmayacağımızı bilmenizi isterim.

Bu görevler, hatır gönül için, birilerine teslim edi-
lecek kadar, değersiz ve anlamsız değildir. Bu-
ralar, işçilerin bizlere birer emanetidir. Emanete 
sahip çıkmak, hakkını vermek de en büyük me-
suliyettir.

“HAK-İŞ BİZİM EN BÜYÜK AVANTAJIMIZ VE 
FARKIMIZDIR”

Gün Çelik-İş’in günüdür. İşkolumuzda, işçinin ta-
lepleriyle, işverenin beklentisini, halkın milli ve 
manevi duygularını, tek bir potada eritebilen, yine 
bir tek Çelik-İş vardır. Bu doğrultuda, Çelik-İş ola-
rak, yine en büyük ve en önemli özelliklerimizden 
biri de, duruşuyla işçisine, milletine güven veren 
Hak-İş gibi bir konfederasyonunun şemsiyesi al-
tında olmamızdır. Bu bizim en büyük şansımız 
ve farkımızdır. Çelik-İş’i hak ettiği yerlere taşıma 
yolunda, Hak-İş, bizim en büyük avantajımızdır. 
Bizler, bu yolda çalışmalarımızı başarıya götüre-
biliyorsak, emeklerimizin meyvesini alabiliyorsak, 
gelecek güzel günleri hayal ediyorsak, arkamızda 
duran Hak-İş’in desteğini görmezden gelemeyiz. 
Mesailerinin büyük bir bölümünü bizler için, yani 
Çelik-İş için harcayan bir konfederasyon ve genel 
başkanımız var. Allah başımızdan eksik etmesin. 
Bizler iyi biliyoruz ki; Hak-İş, Çelik-İş Sendikası’nın 
her şeyidir. Hak-İş’siz bir Çelik-İş’i düşünemiyo-
rum. Başta Genel Başkanımız Mahmut Arslan ol-
mak üzere, tüm Hak-İş camiasına, yaptıkları de-
ğerli çalışmalar için, huzurlarınızda bir kez daha 
teşekkür ediyorum.

HAK-İŞ GENEL BAŞKANI MAHMUT ARSLAN: 
“TÜM ENGELLERE RAĞMEN İŞÇİLER ÇELİK-İŞ’E 
AKIN ETMEKTEDİR”

Çelik-İş Sendikası’nın metal işçilerinin en güç-
lü sesinden biri olduğunu ve sendikal hareketin 
amiral gemisi konumunda bulunduğunu kayde-
den Konfederasyonumuz Hak-İş’in Genel Başka-
nı Mahmut Arslan, “Çelik-İş Sendikası’nın, Hak-İş 
davasına, ilkelerine, misyonuna sahip çıkması ve 

bu misyonda kendisine bir gelecek araması son 
derece önemlidir” dedi.

Bütün sendikaların olduğu gibi Çelik-İş’in de talep 
ve beklentilerini imkanlar ve güçleri nispetinde 

yerine getirmeye çalıştıklarını ifade eden Genel 
Başkan Arslan konuşmasına şöyle devam etti:

“Geçmişte Feniş’te, İSDEMİR’de, KARDEMİR’de 
herkesin uzak durduğu bir dönemde biz oraday-
dık. Orada olmamız gerekiyordu, olmaya çalıştık. 
Sizlerle beraber, bu mücadeleye omuz vermeye 
çalışıyoruz. Biz bugün Çelik-İş’in ortaya koyduğu 
yeni hedeflerini ve umutlarını, beklentilerini boşa 
çıkartmamaları için bundan sonra da birlikte ça-
lışmaya devam edeceğiz. Sendikal hareketin ön-
cülüğünün, liderliğinin yapıldığı metal işçilerinin, 
Çelik-İş Sendikası saflarında toplanması kadar 
daha doğal bir şey olamaz. Türkiye’nin bu parça-
lı yapısı içerisinde, hem istikameti, hem taşıdığı 
misyon, hedefleri itibariyle de Çelik-İş Sendika-
sı’nın bütün işçileri kucaklayan bu duruşu, bizler 
için büyük bir heyecandır. İnanıyorum ki; kendi 
içinde birlik ve beraberliği sağlamış, teşkilatlarıy-
la bütünleşmiş, işçilerle göz göze, el ele olmuş 
bir Çelik-İş üçlü rakamlara çıkacaktır. Buna olan 
inancımı hiçbir zaman kaybetmedim. Bütün zor-
luklarımıza rağmen, sendikal mücadelemizdeki 
engellere rağmen, işletmelerde önümüze konu-
lan baskı ve tehditlere rağmen, işçiler, akın akın 
sendikamıza akmaktadır. 
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Sendikamız tarafından 30 Kasım-3 Aralık 2017 tarihleri arasında gerçekleştirilen Antalya Belek’teki 
600 kişinin katıldığı eğitim seminerimizin ardından, teşkilatımız ve üyelerimiz için Antalya Turu ve 
Gala Gecesi düzenlendi. 

Sendikamız tarafından gerçekleştirilen dev eğitim semineri programı kapsamında teşkilatımız ve 
üyelerimiz, tüm yılın yorgunluğunu Antalya Turu ve Gala Gecesiyle attılar. 

İki ayrı gruplar halinde düzenlenen Antalya Turu kapsamında teşkilatımız ve üyelerimiz, ilk olarak 
Düden Şelalesine gitti. Sendikamızın Genel Başkanı Yunus Değirmenci’nin de üyelerimizle bir arada 
olduğu tur programı kapsamında, tekne gezintisi yapıldı ve Antalya şehir merkezi gezildi. 

‘Sendikal Temsil, İş Sağlığı ve Güvenliği, Etkili İletişim’ gibi konuları içeren eğitim seminerimizin ve 
Antalya Turu’nun ardından düzenlenen Gala Gecesinde teşkilatımız ve üyelerimiz eğlenerek stres attı.

Gala gecesinde Genel Başkanımız Değirmenci, eğitime katılanları temsilen, tüm şube başkanlarına, 
her şubeden bir temsilcimize ve bir üyemize sertifikalarını verdi. 

Konfederasyonumuz Hak-İş’in Genel Başkanı 
Mahmut Arslan’ın konuşmasını ardından Sendi-
kamızın Genel Başkanı Yunus Değirmenci, Ars-
lan’a gümüş el işlemeli rahleli bir Kuran-ı Kerim 
hediye etmesiyle açılış toplantısı son buldu.

Açılış toplantısının ardından, Eğitim Semineri-
miz başladı. Teşkilatlarımız ve üyelerimiz, Gazi 
Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi De-
kan  Yardımcısı, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri 
İlişkileri Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mehmet 
Merve Özaydın, Gazi Üniversitesi Çalışma Ekono-
misi ve Endüstri İlişkileri Bölümü Öğretim Üyesi 
Prof. Dr. Aydın Başbuğ ile Kişisel Gelişim Uzmanı 
Rahim Aladağ aracılığıyla eğitimler verildi. 

Seminerlerde ‘Sendikal Temsil, İş Sağlığı ve Gü-
venliği, Etkili İletişim’ gibi konular anlatıldı.

ÜYELERİMİZ ANTALYA TURU VE
GALA GECESİNDE BİR ARAYA GELDİ
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Burada bir konuşma yapan Genel Başkanımız 
Değirmenci, “Geçtiğimiz yıl 300 kişiyle yap-
tığımız eğitim seminerimizi, bu yıl 600 kişi ile 
yapıyoruz. Önlenemez yükselişimiz sayesinde 
İnşallah bu sayılar, daha da artacaktır. Ben ina-
nıyorum ki, buradaki coşku ve heyecan, ülkemiz 
geneline yayılarak, Çelik-İş ailesini, daha da bü-
yütecektir.” dedi.  

“Çelik-İş nerede, biz oradayız”, “En büyük baş-
kan, bizim başkan” sloganlarıyla sık sık sözleri 
kesilen Değirmenci, bir sonraki eğitim semine-
rinde sendikamızın üye sayısının 50 binleri geç-
mesini ümit ettiğini, bu potansiyelin ve enerjinin 
Çelik-İş kadrolarında olduğunu söyledi.

Sendikamızın Genel Başkanı Yunus Değirmenci, AK 
Parti Çorum Milletvekili, TBMM İdare Amiri ve Kon-
federasyonumuz Hak-İş’in Onursal Genel Başkanı Sa-
lim Uslu’yu ziyaret etti. 
Uslu’nun Türkiye Büyük Millet Meclisi binasındaki 
makamında gerçekleştirilen görüşmede, çalışma 
hayatına ve sendikal yaşama ilişkin birçok konu ele 
alındı.

Genel Başkanımız Değirmenci, görüşmede, Salim 
Uslu’nun sendikal deneyiminin kendileri için büyük 
önem taşıdığını ve bu tecrübelerinden yararlanmak 
adına sık sık kendisiyle bir araya gelmek istediklerini 
kaydetti. 

Görüşmenin sonunda Değirmenci, Uslu’ya, sendi-
kamız Çelik-İş’in ambleminin yer aldığı ahşap duvar 
saati ile gümüş el işlemeli ve rahleli Kuran-ı Kerim 
hediye etti.

Sendikamızın Genel Başkanı Yunus Değirmen-
ci, Konfederasyonumuz Hak-İş’in Genel Başkanı 
Mahmut Arslan’ı makamında ziyaret etti.
İSDEMİR’de imzalanan ve büyük ses getiren 
Toplu İş Sözleşmesi(TİS) sonrasında gerçekleş-
tirilen ziyarette, Genel Başkanımız Değirmenci, 
Arslan’a İSDEMİR yetki ve TİS sürecinde verdiği 
desteklerden dolayı teşekkür etti.

Değirmenci, “Bu zorlu süreçte, Hak-İş’imizin ve 
değerli Genel Başkanımız Mahmut Beyin bizle-
re verdiği destek, sendikamız için çok önemli ve 
anlamlıydı. Sahalarda, fabrikalarda işimizi kolay-
laştıran Genel Başkanımız Mahmut Arslan’a te-
şekkür ediyorum” dedi. 

Değirmenci, daha sonra tıkanma aşaması gelen 
MESS grup Toplu İş Sözleşmesi sürecine yönelik 
olarak, Arslan’a bilgi verdi.

GENEL BAŞKANIMIZ 
DEĞİRMENCİ’DEN 

SALİM USLU’YA ZİYARET

DEĞİRMENCİ’DEN 
MAHMUT 

ARSLAN’A 
TEŞEKKÜR 

ZİYARETİ
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kişisel menfaatleri için bu bölgede, huzursuzluk 
çıkmasını isteyenlere, klavye kahramanlığı yapan-
lara karşı, Elhamdülillah masa başında, el sıkışarak 
imzaladığımız toplu iş sözleşmemiz, tokat gibi bir 
cevap olmuştur” ifadelerini kullandı.

“SÖZÜMÜZÜ TUTTUK” 
“Sözümüz, İSDEMİR çalışanlarına yetki alarak, 
bir tarih yazmaktı” diyen Değirmenci, “Ne alda-
tan olacağız, ne de aldanan olacağız dedik. İş 
barışını, huzuru ve kardeşliği de, sağlayacağız 
dedik. Hamdolsun, yetkiyi aldık, tören yaparak, 
taçlandırdık. Sözleşme süreci başlayınca, yine 
bir sürü sözler, ortalıkta dolaşmaya başladı. Biz 
yine susup, işimize odaklandık. Ama o süreçte 
de bir söz daha vermiştik. O da, üyelerimizin ce-
bine fark alıp koymadıkça, aidat almayacağımız-
dı. Yapabilirsek, 2015’te verilen 3000 TL avansı, 
geri mahsup ettirmemekti. İşverenimiz, 2016-
2017 yılları için ücret zamlarını uygulamıştı. Bu 
uygulama için, başta Genel Müdürümüz olmak 
üzere İSDEMİR ve OYAK yönetimine, huzurları-
nızda teşekkür ediyorum” diye konuştu.

“FARKLAR ALINDI, 3000 BİN LİRA MAHSUP 
ETTİRİLMEDİ”
Uzun görüşmeler sonucunda, imzalanan toplu 
iş sözleşmesiyle, İSDEMİR çalışanlarına verilen 
3000 TL avansların mahsup ettirilmediğinin 

müjdesini veren Genel Başkanımız Değirmenci, 
“Sizlere 5 Ocak 2018 tarihine kadar ödenmek 
üzere, en düşük iş grubuna 6000 TL, en yüksek 
iş grubuna 7500 TL brüt olmak üzere, bağlılık 
primi olarak, fark aldık. Hepinize helali hoş olsun. 
Bırakın, cebinize para girmeden aidat almayı, 
bu paralarınızdan aidat da kestirmedik” diye-
rek üyelerimizin fark beklentisinin karşılandığını 
açıkladı.

“TALEPLERİMİZİ İŞVERENE İLETİRKEN SİZLE-
Rİ BİLGİLENDİRDİK”
“Şube yönetimi ve temsilcilerimiz aracılığıyla, 
2018 dönemi için, sözleşme taleplerimizi, işve-
renimize iletirken, sizleri de, yemekhanelerde, 
açıklamalar yaparak bilgilendirmiştik” diyen De-
ğirmenci, “Bu tekliflerimiz, hepiniz tarafından 
makul karşılanmıştı. Bu tekliflerimizde pazarlık 
payının olduğunu da söylemiştik. Genel Müdürü-
müzle, yaptığımız görüşmeler neticesinde imza-
ladığımız 2018 dönemi sözleşmesi için; 1. Altı ay 
yüzde 8, 2, 3, 4 ve 5. altıncı aylarda Enflasyon, 6. 
Altı ayda Enflasyon+2 olarak anlaştık. Bu da siz-
lere hayırlı olsun” şeklinde açıklamada bulundu.

“KURBANINIZ HAYIRLI OLSUN”
Sosyal yardımlarda, biri hariç, her yıl için, yüzde 
16’lardan fazla artışlar sağladıklarını ifade eden 

Büyük sıkıntıların yaşandığı örgütlü işyerimiz İs-
kenderun’daki İSDEMİR’de, tarihi bir imza töreni 
düzenlendi.
Üç yıldır toplu iş sözleşmesiz çalışmak zorunda 
kalan İSDEMİR’deki üyelerimiz, işveren ile sendi-
kamız arasında varılan anlaşmayla toplu iş söz-
leşmelerine kavuştu.
Sözleşmenin detaylarının paylaşılmasına ilişkin 
olarak, İSDEMİR Karayolları Meydanında, tüm 
tarafların katılımıyla, coşkulu bir imza töreni ger-
çekleştirildi.
Törene, Konfederasyonumuz Hak-İş’in Genel 
Başkanı Mahmut Arslan, Sendikamızın Genel 
Başkanı Yunus Değirmenci, İSDEMİR Genel Mü-
dürü Toker Özcan, AK Parti Hatay Milletvekili ve 
TBMM İdare Amiri Orhan Karasayar, Genel Mali 
Sekreterimiz Bayram Altun, Genel Teşkilatlan-
dırma Sekreterimiz Recep Akyel, Genel Eğitim 
Sekreterimiz Ferhan Öner, İSDEMİR Genel Mü-
dür Yardımcıları, İskenderun Şube Başkanımız 
Mehmet Demir, Adana Şube Başkanımız Sedat 
Aydın, Osmaniye Bölge Temsilcimiz Mehmet 
Gündüz, kardeş sendikalarımızın başkanları ile 
İSDEMİR’deki üyelerimiz ve aileleri katıldı.

“HUZURSUZLUK İSTEYENLERE TOKAT GİBİ 
BİR CEVAP VERDİK”
Törenin açılış konuşmasını yapan Genel Başkanı-
mız Değirmenci, İSDEMİR toplu iş sözleşmesinin 
detaylarını açıkladı.
Bugüne kadar, yetkisiz, sorumluluğu olmayan in-
sanların yalan yanlış ifadelerle çok şeyler söyle-
diğini ifade ederek, “Bizim 4 yıldır çektiklerimizi 
hiçe sayarak, sorumsuzca davranıldı. 2017 Ocak 
ayına kadar horlandık, dışlandık, ötekileştirile-
rek, yok sayıldık. Hatta, yetkiyi alsak bile, toplu iş 
sözleşme masasına oturamayacağımız bile söy-
lendi. Oysaki, bu işin muhatapları, bizler, sizler ve 
işveren tarafıydı. Ama, bizler sustuk, işimize bak-
tık. İşverenle kavga edeceğimizi, işverenin bizi is-
temediğini, artık İSDEMİR ile Çelik-İş barışamaz 
diyerek, Eski Türkiye’nin anlayışını sergilemeye 
çalıştılar. Oysa biz, Yeni Türkiye’nin Yeni Çelik-İş’i 
olarak, yeni bir dönemi başlatarak, işçisiyle, işve-
reniyle, devletiyle, milletiyle, barışık bir sendikal 
yaşamı hayata geçirdik. Başımız önümüzde, hüs-
ranla sözleşme masasından kalkacağımızın ha-
yalini kuranlara, kavga edeceğimizi zannedip pu-
suda bekleyenlere, krizden beslenenlere, emek 
ve alınteri akıtmadan haybeden geçinenlere, 

İSDEMİR’DE TARİHİ 
TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ TÖRENİ
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Değirmenci, “O biri ise, geçtiği-
miz Mayıs ayında, Kardemir iş-
çisine, Kurbanınız hayırlı olsun 
dediğimde, sizlerden yüzlerce 
telefon aldım. Başkanım, biz 
de kurban isteriz diyordunuz. 
Ben de şimdi size diyorum ki, 
huzurunuza 1150 TL kurban pa-
rası alarak geldim. Sizin de kur-
banınız hayırlı olsun” diyerek, 
üyelerimizin coşkusunu daha 
da artırdı. Değirmenci, bir de, iş 
barışına katkı sunmak, işçi sağ-
lığı ve güvenliği kurallarına uy-
mak, verimli çalışmaya devam 
etmek, işletmemize sahip çık-
mak için, Genel Müdürümüze, 
üyelerimiz adına söz verdiğini 
açıkladı. Değirmenci’nin konuş-
ması “Çelik-İş nerede, biz ora-
dayız, Çelik-İş-İSDEMİR omuz 
omuza” şeklinde atılan slogan-
larla sık sık kesildi.

ARSLAN: “İSDEMİR VE OYAK 
İLE RAKİP DEĞİL, SOSYAL 
ORTAĞIZ”
“Dünü unutmayacağız, unut-
turmayacağız. Ama dünde 
kalmayacağız. Dün yaşadık-
larımızdan ders çıkaracağız, 
geleceğimizi buna göre inşa 
edeceğiz” diyen Hak-İş Genel 
Başkanı Mahmut Arslan, “Yet-
ki süreci ve daha sonra ortaya 
çıkan TİS sürecinin barış içeri-

sinde sonuçlanması, hem ülke-
miz açısından, hem çalışma ha-
yatımız açısından, hem endüstri 
ilişkilerimiz açısından hem de 
bu işyerimiz açısından son de-
rece değerli ve kıymetlidir” diye 
konuştu. “Yeni anlayışın, yeni 
bir yaklaşımın, yeni bir kültü-
rün inşası sürecinde olduklarını 
kaydeden Arslan, “Artık İSDE-
MİR ve OYAK ile rakip değil, 
sosyal ortağız. Birlikte geleceği 
inşa edeceğiz, Çatışma yerine 
uzlaşmayı, kavga yerine barışı, 
rekabet yerine birlikte çalışma 
anlayışını bu işletmede hâkim 
kılacağız inşallah. Birbirimize 
karşı açık, dürüst ve şeffaf ola-
cağız. İSDEMİR’in geleceğinde 
birlikte söz ve karar sahibi ola-
cağız. İSDEMİR’in rekabet gücü, 
ihracatı, bilançosu ve yatırımları, 
ekmeğimiz kadar, ücretlerimiz 
kadar bizler için önemlidir ve 
bizler bu konuda inisiyatif ala-
cağız. İSDEMİR’in gerek bölge-
miz için, gerek ülkemiz için, ne 
kadar değerli olduğunun farkın-
dayız. Bu fabrikanın, tesislerin 
geleceğe taşınmasında, gele-
cekte daha güçlü olmasında, 
daha fazla yatırım ve istihdam 
yapmasında, daha fazla başarı-
sında rol almak istiyoruz. İSDE-
MİR’in geleceğinde birlikte yer 
alacağız” diye konuştu.

GENEL MÜDÜR ÖZCAN: “BU 
YOLDA OMUZ OMUZA YÜRÜ-
YECEĞİZ”
Çok uzun ve zor bir yolculuğun 
sonunda burada olmanın onur 
ve gurur verici olduğunu söyle-
yen İSDEMİR Genel Müdürü To-
ker Özcan ise, “İSDEMİR’den sicil 
numarası alan her arkadaşımızı 
emekli etmek bizim boynumu-
zun borcudur. Her çalışanımız 
girdiği günkü İSDEMİR’den bi-
raz daha büyük bir İSDEMİR’i 
gelecek nesillere emanet etmek 
gibi bir sorumluluğumuz var. 
Bu sorumluluk çok büyük. Biz 
çok daha büyük bir İSDEMİR’i 
dünya ligine taşımak istiyoruz. 
Bunları hep birlikte yapacağız. 
Bu müzakere sürecinde Yunus 
Başkan ile en başında çizdiğimiz 
bir prensibimiz vardı. Kavga ça-
tışma olmayacak. Geçmişte kim-
senin kazanmadığı, özellikle de 
emekçilerin kaybettiği çatışma 
ortamına asla müsaade etme-
yeceğiz dedik. Ne olursa olsun, 
diyalog için anlaştık. Bundan 
sonraki yolda da omuz omuza 
yürüyeceğiz ve daha büyük bir 
İSDEMİR hayali için elimizden 
geleni yapacağız” şeklinde ko-
nuştu.
Konuşmaların ardından Hak-İş, 
Sendikamız ve İSDEMİR yetki-
lileri sahneye çıkararak, toplu 
fotoğraf çektirdi. Daha sonra 
atılan havai fişekler eşliğinde 
toplu iş sözleşmesinin kutlama-
sı yapıldı.

3 Binden fazla üyemizin bulunduğu İskenderun 
Demir Çelik Fabrikası’nda (İsdemir) Sendikamı-
zın sürdürdüğü Toplu İş Sözleşmeleri görüşmeleri, 
anlaşmayla sonuçlandı. 
Üyelerimizin refah ve mutluluğunu merkeze alan 
26’ncı dönem toplu iş sözleşmesinin imza töreni 
Ankara’da gerçekleştirildi.

İmza törenine Konfederasyonumuz Hak-İş’in Ge-
nel Başkanı Mahmut Arslan, Sendikamızın Genel 
Başkanı Yunus Değirmenci, OYAK Genel Müdürü 
Süleyman Savaş Erdem ve İsdemir Genel Müdü-
rü Toker Özcan katıldı. 

İmza töreninde konuşan Hak-İş Konfederasyonu 
Genel Başkanı Mahmut Arslan, “Çatışma yerine 
uzlaşma ve yapıcı diyalogu tercih eden çalışma 
prensibimizle, zorlu ve hassas bir sözleşme süre-
ci yürüttük. Müzakere sürecinde dünya konjonk-
türünü, ülkemizin gerçeklerini ve rekabeti göze-
terek üyelerimizin lehine bir sözleşme çıkarmak 

için tüm taraflar olarak aynı gayretle çalıştık. 
Sözleşme döneminde Hak-İş’e desteklerinden 
dolayı OYAK ve İsdemir yönetimlerine teşekkür 
ediyor, tarafların memnuniyetiyle biten bu süre-
cin üyelerimize, sendikamıza, bölgemize ve ül-
kemize hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu. 

OYAK Genel Müdürü Süleyman Savaş Erdem ise, 
“OYAK üyelerinin hakkını korumayı birincil görev 
edinen bir kurum olarak, üyelerimiz kadar çalı-
şanlarımızın haklarını da gözetiyor, ‘emek’ kavra-
mını çok değerli görüyoruz. Ağustos ayında baş-
ladığımız zorlu sözleşme süreci, tarafların yapıcı 
yaklaşımı sayesinde uzlaşmayla sonlandı. Barış 
ortamında sürdürdüğümüz görüşmelerin çalı-
şanlarımızın mutluluğuyla sonuçlanması işveren 
olarak bizi de mutlu ediyor. Bu süreçte diyalog 
ve uzlaşmadan yana olan Hak-İş ve Çelik-İş baş-
kanlarına teşekkürlerimi sunuyor, hayırlı ve uğur-
lu olmasını diliyorum” açıklamasında bulundu.

İSDEMİR SÖZLEŞMESİ İÇİN 
İMZALAR ATILDI
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TBMM Eski Başkanı, Adalet Eski Bakanı ve AK 
Parti Karabük Milletvekili Mehmet Ali Şahin, sen-
dikamızın genel yönetim kurulunu ziyaret etti.
Ziyarette Sendikamızın Genel Başkanı Yunus 
Değirmenci’ye, Genel Mali Sekreterimiz Bayram 
Altun ve Genel Teşkilatlandırma Sekreterimiz 
Recep Akyel eşlik etti.

Ülke ve dünya gündeminden çalışma hayatına, 
sendika gelişmelerden Çelik-İş’in çalışmalarına 

kadar birçok konunun değerlendirildiği görüş-
mede, Genel Başkanımız Değirmenci, sendika-
mızın çalışmaları hakkında, Şahin’e bilgi verdi. 
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren 
Değirmenci, TBMM Eski Başkanı Şahin’in sen-
dikamıza verdiği desteğin, kendileri için çok 
önemli olduğunu ifade etti. Görüşmenin sonun-
da Değirmenci, ziyaretin anısına Şahin’e gümüş 
el işlemeli Kuran-ı Kerim hediye etti.

Sendikamızın Genel Başkanı Yunus Değirmenci, 
Genel Mali Sekreterimiz Bayram Altun ile birlikte 
Türkiye Büyük Millet Meclisi İdare Amiri ve AK 
Parti Hatay Milletvekili Orhan Karasayar’ı maka-
mında ziyaret etti.

Genel Başkanımız Değirmenci, Karasayar’ın İS-
DEMİR sürecindeki destek ve katkılarının büyük 
önem taşıdığını ifade ederek, Karasayar’a teşek-
kür etti. 

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren 
TBMM İdare Amiri Orhan Karasayar ise Çelik-İş’e 
sendikal örgütlenme başta olmak üzere, işçilerin 
menfaatine olan her konuda destek vermeye de-
vam edeceklerini söyledi. 

Değirmenci, ziyaretin sonunda Karasayar’a, sen-
dikamız Çelik-İş’in ambleminin bulunduğu ahşap 
duvar saati ile gümüş el işlemeli ve rahleli Ku-
ran-ı Kerim hediye etti.

SENDİKAMIZDAN 
TBMM İDARE AMİRİ 

KARASAYAR’A ZİYARET

MEHMET ALİ ŞAHİN’DEN SENDİKAMIZA ZİYARET

Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 
geçtiğimiz günlerde yerli otomobili yapacak olan 
babayiğitleri açıklamasının ardından Sendikamı-
zın Genel Başkanı Yunus Değirmenci’den destek 
açıklaması geldi. 
Aralarında otomotiv firmalarının da bulunduğu 
metal işkolundaki birçok işyerinde örgütlü olan 
Sendikamızın Genel Başkanı Değirmenci, yerli 
otomobil konusunda yaşanan hareketliliğin, Türk 
ekonomisinin bel kemiğini oluşturan metal sek-
töründeki işçileri heyecanlandırdığını söyledi. 

“Yerli otomobil üretimi konusunda harekete ge-
çilmiş olması,  ülkemiz için bir dönüm noktasıdır” 
diyen Değirmenci, “Yerli otomobil konusunda 
Türkiye olarak çok geç kaldık. Genç ve nitelikli 
bir nüfusu olan, işçisiyle işvereniyle her türlü bilgi 
ve deneyimi bünyesinde bulunduran 80 milyon-
luk bir ülkenin henüz yerli otomobili olmaması 
gerçekten üzüntü vericidir. Sayın Cumhurbaş-
kanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın yerli otomo-
bildeki ısrarı ve çabaları için kendisine teşekkür 
ediyoruz. Bizler bu ülkenin üreten gücü olarak, 
bu ülkenin fedakâr işçileri olarak, yerli otomobi-

lin yapımı aşamasında her türlü desteği vermeye 
hazırız” dedi. 

Türkiye’nin dört bir yanındaki örgütlü fabrikaları 
gezerek, işçilerle konuştuklarını kaydeden Değir-
menci, “Söz konusu yerlilik olunca, metal işçisi 
arasında bir heyecan yaşandığını gördük. Yer-
li otomobil konusunda işçilerimizin, kendilerine 
olan güveni ise tam. Tıpkı Türk halkı gibi onlar da 
artık üretim aşamasına geçilmesini sabırsızlıkla 
bekliyor” diye konuştu.

İNSANSIZ HAVA ARAÇLARI YERLİ MALININ 
ÖNEMİNİ ORTAYA KOYDU

Birçok alanda Türkiye’nin dışa bağımlılıktan kur-
tulmasının gurur verici olduğunu söyleyen De-
ğirmenci, “Bugün ülke olarak üretmiş olduğu-
muz İnsansız Hava Aracı(İHA), Silahlı İnsansız 
Hava Aracı(SİHA) yerliliğin önemini bir kez daha 
ortaya koydu. Zamanında ABD’nin ülkemize ver-
mediği İHA’lar yüzünden askerimiz, polisimiz 
şehit düştü. Bugün ise İHA ve SİHA’larla terör-
le mücadelede başarılar elde ediliyor. Bu araç-
ları üreten güç, yerli otomobili hayli hayli üretir, 
hatta bu alanda söz sahibi bile olur” ifadelerini 
kullandı.

  YERLİ OTOYU 
YAPACAK 
BİLGİ DE 
DENEYİM DE 
BİZDE VAR

Sendikamızın 
Genel Başkanı 
Yunus Değirmenci:
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Sendikamızın, üyelerimize yeni yıl hediyesi 
olarak dağıttığı duvar saatleri, üyelerimiz ta-
rafından büyük beğeniyle karşılandı. 
‘Sosyal Sendikacılık’ ilkesiyle üyelerimize, her 
yeni yıla girerken hediye vermeyi gelenek 
haline getiren ve geçtiğimiz yıl üyelerimize 
kaliteli ve kullanışlı sırt çantası dağıtan Sen-
dikamız, bu yıl da üyelerimize tasarımıyla 
dikkat çeken ahşap duvar saati hediye etti. 

Kalitesiyle ön plana çıkan duvar saatleri, 
hem üyelerimizin, hem de işverenlerin büyük 
beğenisini topladı.  

Konuyla ilgili olarak değerlendirmede bu-
lunan Sendikamız Genel Başkanı Yunus 
Değirmenci, “Üyelerimizin alınteri akıtarak, 
emeklerini ortaya koyarak elde ettiği ka-
zançlarından kesilen aidatları hizmete dö-
nüştürmenin gayreti içerisindeyiz. Bunun 
için üyelerimizin üniversitede okuyan yüz-
lerce evladına burs veriyoruz. Sendikal hare-
ketimize büyük katkı sağlayan eğitim semi-
nerleri düzenliyoruz. 

SENDİKAMIZIN YENİ YIL 
HEDİYESİ BÜYÜK BEĞENİ 

TOPLADI

Üyelerimizin düğün-cenaze gibi iyi ve kötü 
gününde yanında oluyoruz. Sosyal sendika-
cılık çalışmalarımızın bir parçası olarak şimdi 
de üyelerimize her yeni bir yıla girerken yap-
tığımız gibi bu yılda onların beğenecekleri 
bir hediye veriyoruz” diye konuştu.

Üyelerimizden dağıttığımız hediyelere yö-
nelik çok sayıda olumlu geri dönüşler aldık-
larını belirten Genel Başkanımız Değirmenci, 
“Bir sendikacı olarak, bizleri mutlu eden tek 
şey, üyelerimiz yüzlerindeki sevinç ve mut-
luluktur. Bunu imzaladığımız toplu iş sözleş-
meleriyle, hayata geçirdiğimiz projelerle ba-
şarmaya çalışıyoruz. Hediyelerimizle onları 
sevindirebildiysek ne mutlu bize. Tüm üye-
lerimiz duvar saatlerini iyi günlerde kullan-
sınlar” dedi.
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Sendikamız Çelik-İş ile Türki-
ye Metal Sanayicileri Sendika-
sı (MESS) arasında 2017 grup 
toplu iş sözleşmesi kapsamında 
sürmekte olan toplu iş uyuşmaz-
lığını çözmek üzere arabulucu 
toplantısı yapıldı.  
Taraf temsilcileri ayrı ayrı uyuş-
mazlık konusu hakkında arabu-
lucuya bilgi sunarken, yapılan 
görüşmeler ve müzakereler 
sonucunda, taraflar, uyuşmaz-
lık konusu maddeler üzerinde 
yine bir anlaşma sağlayamadı.

Süreç ile ilgili değerlendirme-
lerde bulunan Sendikamızın 
Genel Başkanı Yunus Değir-
menci, “Üyelerimizin talep ve 
beklentileri doğrultusunda or-
taya koyduğumuz taslağımız, 
kabul görene kadar, yılmadan, 
usanmadan, hiçbir şeyden çe-

kinmeden mücadelemizi sür-
düreceğiz” diye konuştu. 

MESS’e bağlı işyerlerindeki 
üyelerimizle ve bu işyerleri-
nin bağlı olduğu şube yöne-
ticileriyle görüş alışverişinde 
bulunarak, TİS taslağını şekil-
lendirdiklerini hatırlatan Genel 
Başkanımız Değirmenci, “Üye-
lerimiz için istediklerimiz, hem 
metal sektörüyle, hem üyele-
rimizin beklentileriyle, hem de 
ülkemizin ekonomik şartlarıyla 
uyum içerisindedir. Gerçekçi 
olmayan hiçbir şeyi dayatma 
gibi bir niyetimiz yok. Fakat 
görüyoruz ki MESS, talepleri-
mizi yok sayma, üyelerimizin 
emeklerini görmezden gelme, 
iş barışının bozma konusunda 
ısrarcı bir tavır sergilemekte-
dir. Şunu herkes bilsin ki, bizler 
de sorumluluğumuzun farkın-

dayız ve kararlılıkla üyelerimi-
zin beklentilerini azami ölçüde 
sağlayıncaya kadar mücadele-
ye devam edeceğiz” şeklinde 
açıklamada bulundu. 

“EYLEMLERİMİZ ARTARAK 
DEVAM EDECEK”

Arabulucu raporunun sendika-
mıza ulaşmasından sonra, Ge-
nel Yönetim Kurulu ve MESS 
bağlı işyerleri bulunan şube 
yöneticileriyle değerlendirme-
ler yapılacağını belirten Değir-
menci, “Bu değerlendirmeler 
sonucunda, bundan sonraki 
süreç ile ilgili yol haritamızı be-
lirleyeceğiz. Üyelerimizden al-
dığımız ve üretimden gelen 
güçle, yüksek bir inanç ve enerji 
içerisinde bu süreci sonuna ka-
dar devam ettirme kararlılığın-
da olacağız” diye konuştu.

MESS ile görüşmelerin arabu-
luculuk safhasına geçmesinin 
ardından MESS’e bağlı işyerle-
rinde kitlesel eylemler başlat-
tıklarını ifade eden Değirmenci, 
“Hukuk kuralları içerisinde, taş-
kınlığa yol açmadan, tepkimizi 
ve gücümüzü ortaya koymak, 
sesimizi duyurmak adına, belirli 
zaman aralıklarıyla gerçekleş-
tirdiğimiz eylemlerimizin doza-
jını artırarak devam ettireceğiz” 
dedi.

Sendikamız Çelik-İş’in Türkiye Metal Sanayicile-
ri Sendikası(MESS) ile yürüttüğü 01.09.2017 yü-
rürlük tarihli Grup Toplu İş Sözleşmesi sürecinde, 
Arabulucu aşamasında da anlaşma sağlanama-
mış, MESS’in çağrısı üzerine Sendikamız ve MESS 
yetkilileri, 12 Ocak 2018 Cuma günü saat 14.00’da 
bir kez daha masaya oturmuştur. 
Sendikamız ile MESS arasında, İstanbul’da ger-
çekleştirilen toplantıda, anlaşmazlık konusu 
maddelerle ilgili yeniden görüşmeler yapılarak, 
Ara dinlenme başlıklı Madde 27 üzerinde anlaş-
maya varılmıştır.

Yine sözleşmenin eki özelliği taşıyan İç Yönet-
melik güncellenerek, tutanak altına alınmıştır.

Toplantıda MESS’in bir önceki yüzde 3,2’lik ücret 
teklifini, emeğimizle ve aklımızla dalga geçer bir 
tavırla revize ettiği görülmüştür.

Bu kapsamda MESS, ilk 6 ay için işyeri ortalama-
sının yüzde 6,4’ü olarak, sosyal yardımlarda ise 
ilk yıl için yüzde 12,8 olarak artış teklifinde bu-
lunmuştur. 

MESS’in yeni ücret ve sosyal haklardaki artış 

teklifi, Sendikamız tarafından, 
üzerinde 1 dakika bile düşü-
nülmeden, değerlendirmeye 
bile alınmadan, kesin bir dille 
reddedilmiştir.

MESS bu teklifiyle, yanlışında 
yine ısrar etmiş, kriz ve kao-
sa adeta davetiye çıkarmıştır. 
MESS, üyelerimizin talep ve 
beklentileriyle, Türkiye’nin ve 
metal sektörünün gerçekle-
riyle uzaktan yakından ilgisi 
olmayan yeni teklifiyle, bir kez 
daha işi yokuşa sürmüş, süre-
ci çıkmazlara itmiştir. MESS, 
uzlaşmaz tavrıyla, Türkiye’nin 
huzuruna kast etmektedir.  
Kanayan yaramızı kaşımak-
tadır. Revize ettiği teklifle, 

bir kez daha sabrımızın sınırını zorlamaktadır. 
Bu tavrıyla tehlikeli sularda yüzmektedir. MESS, 
girdiği bu yanlışlar girdabından bir an evvel çık-
malıdır. İşyerlerimizde iş barışı daha fazla bozul-
madan, huzursuzluk önlenemeyecek seviyeye 
gelmeden, MESS’i aklını başına almaya ve ger-
çeklerle yüzleşmeye davet ediyoruz.

Daha önce Genel Yönetim Kurulu’muzun, MESS’e 

bağlı işyerlerimizin şube yöneticileriyle almış ol-

duğu kararlardan kesinlikle bir adım dahi geri 

adım atmayacağımızı herkesin bilmesini isteriz. 

Biz, müzakerelere başladığımızda nerede du-

ruyorsak, bugün de aynı yerdeyiz. Üyelerimizin 

hakları alınmadan, bu yoldan kesinlikle dönülme-

yecektir. Asla taviz verilmeyecektir.  

Bugüne kadar işyerlerinde uyarı niteliği taşıyan 

eylemler yapılmasını kararlaştıran Sendikamız, 

bu eylemlerimizi artırarak devam ettirecek, ara-

bulucu raporunun sendikamıza ulaşmasının he-

men ardından, zaman kaybetmeden grev kararı 

alacaktır.

MESS İLE ARABULUCUDA UYUŞMAZLIK TUTULDU SENDİKAMIZ MESS’İN SON ÜCRET TEKLİFİNİ REDDETTİ

Maysan Mando 

MMK Metalurji/Hatay
MMK Metalurji/

Dilovası

Temsa Global Sanayi
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Sendikamızın Bursa Şubesi 9. Olağan Genel Kuru-
lu, Osmangazi ilçesinde bulunan Rüya Park Dü-
ğün Salonu’nda gerçekleştirildi. 
İki adayın yarıştığı ve demokratik bir ortamda 
gerçekleştirilen Bursa Şube Kongresinde yapılan 
seçimler neticesinde, Şube Başkanlığına Mustafa 
Çölcü seçildi. 

Kongreye, Sendikamızın Genel Başkanı Yunus 
Değirmenci, AK Parti Bursa Eski Milletvekili İs-
met Su, Genel Mali Sekreterimiz Bayram Altun, 
Genel Teşkilatlandırma Sekreterimiz Recep Ak-
yel, Genel Eğitim Sekreterimiz Ferhan Öner, Ka-
rabük Şube Başkanımız Ulvi Üngören, İstanbul 
1 Nolu Şube Başkanımız Ahmet Çolak, Ankara 
Bölge Başkanımız Hüseyin Cansu, Bursa Şube-
miz Eski Başkanı Ali İhsan Dal, Kardeş Sendika-
larımız Hizmet-İş, Öz Orman-İş, Öz İplik-İş, Öz 
Finans-İş, Öz Gıda-İş Bursa şube başkanları ile 
delegelerimiz katıldı.

Divan Başkanlığını Genel Teşkilatlandırma Sekre-
terimiz Recep Akyel’in yaptığı Genel Kurulda, bir 
konuşma yapan Genel Başkanımız Değirmenci, 
Bursa Şube Kongresinin hayırlara vesile olmasını 
diledi. 

İslam coğrafyalarında yaşanan savaşlara ve te-
rör olaylarına dikkat çeken Değirmenci, ABD’nin 

Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak tanıma kararına 
karşı “İslamın ilk kıblesi olan, Kudüs’ümüz üzerin-
de oynanan oyunlar, canımızı sıkmakta, kutsal-
larımıza uzatılan namert eli, yüreklerimizi dağla-
maktadır” dedi. 

Taşeronda çalışan işçilere verilen kadroları da 
memnuniyetle karşıladıklarını ifade eden De-
ğirmenci, “Önümüzdeki günlerde, Meclise ge-
tirilecek olan, 12 maddelik taşeron yasasının, 
mağduriyet yaşanmaması açısından, takipçisi 
olacağımızı bilmenizi isterim” diye konuştu. 

“BURSA BİZİM İÇİN KIYMETLİDİR”

“Sanayisiyle, ülkemiz ekonomisine sunduğu katkı-
larla, işçi hareketinin anavatanı olma rolüyle, Bur-
sa, Sendikamız ve bizler için olmazsa olmazlarımız 
arasındadır” diyen Değirmenci, “Nasıl ki, işçi hare-
ketinin amiral gemiliğini, metal işçileri yapıyorsa, 
metal işçilerinin önderliğini de Bursa yapmaktadır. 
Bu nedenle, tüm metal işçilerinin sesi olmak gibi 
bir hedefle, yola çıkan bizler, Bursa’yı çok kıymetli 
ve değerli olarak görmekteyiz. Bursa’daki fabrika-
larda, alınteri döken işçilerin, anlamlı ve onurlu du-
ruşu, mücadelesi, çabası ve gayreti, sendikal heye-
canımıza heyecan katmaktadır” diyerek Bursa’ya 
yönelik sendikal hedeflerini anlattı.

SENDİKAMIZIN BURSA ŞUBE BAŞKANLIĞINA 
MUSTAFA ÇÖLCÜ SEÇİLDİ

“MESS’İN KAOSA SÜRÜKLE-
YİCİ TAVRINI KABUL ETMİYO-
RUZ”

Bir taraftan inanç ve heyecan-
la çalışmaları sürdürürken, bir 
taraftan da, MESS Grup Toplu 
İş Sözleşme müzakerelerimizi 
yürüttüklerini kaydeden De-
ğirmenci, “Bursa’da Maysan 
Mando işyerimizin de içinde 
yer aldığı, TİS görüşmelerimiz, 
maalesef MESS’in dayatmacı 
yaklaşımı nedeniyle, uyuşmaz-
lıkla sonuçlanarak, arabulucu-
ya intikal etmiştir. Yapılan son 
toplantıda, MESS’in, geçmiş-
te yaşanan acı tecrübelerden 
ders çıkarmadığını gördük. 
MESS’e sunulan taslak öncesin-
de, MESS’e bağlı işyerlerini tek 
tek gezerek, üyelerimizin dilek 
ve temennilerini dinledik, bek-
lentilerini dikkate aldık. Metal 
işçisi, giydirilmiş 1700-1800 lira 
gibi ücretlerle artık çalışmak is-
temiyor. İnsan onuruna yakışır, 
iş barışını sağlayıcı, işyerine sa-
hip çıkacak bir anlayışla, toplu 
iş sözleşmesi sürecini tamam-
lamak istiyor. Ülkemizin zor 
günler yaşadığı terör örgütle-
riyle yoğun mücadelenin yapıl-
dığı, uluslar arası arenada sıkış-
tırılmak istendiği bir dönemde, 
MESS’in, bu uzlaşmaz ve kaosa 
sürükleyici tavrını, asla kabul 
etmemiz, mümkün değildir. 
Bunun karşısında, sessiz ve 
tepkisiz kalmayacağımızı, grev 

de dahil bütün yasal hakları-
mızı kullanacağımızı şimdiden 
belirtmek istiyoruz” ifadelerini 
kullandı. 

“ESKİ SIKINTILARIN DEVAM 
ETMESİNE ASLA İZİN VERME-
YECEĞİZ”

Sizlerin tercihi ne olursa olsun, 
Bursa Şubemizin yönetimine 
kim gelirse gelsin, arkadaşları-
mızın bayrağı daha da yukarı-
ya taşımak için var güçleriyle 
çalışmalarını bekliyorum. Aksi 
halde eski sıkıntıların devam 
etmesi, koyduğumuz hedefle-
ri engelleyeceği anlamını taşır. 
Böyle bir anlayışa da asla ve 
asla müsaade etmeyeceğimi 
bilmenizi isterim. Bizlerin de 
Genel Merkez olarak, Bursa şu-
bemize seçilen arkadaşlarımıza 
her türlü desteği vereceğimiz-
den kimsenin şüphesi olmasın. 
İhtiyaç duyduklarında her za-
man yanlarında olacağız. 

MUSTAFA ÇÖLCÜ: “ÇELİK-İŞ’İN 
NEFERİ OLMAYA HAZIRIM”

Daha sonra söz isteyen Bursa 
Şubemizin Yeni Başkanı Musta-
fa Çölçü kendisi hakkında bilgi 
verdi: Yaklaşık 15 yıldır Maysan 
Mando işyerinde çalıştığını an-
latan Mustafa Çölcü, “İşyerim-
de hemen hemen her alanda 
görev yapmış bir kişi olarak, 
en son üretim bölümünde, ta-
kım liderliği görevimi icra et-
mekteyim. Çelik-İş Sendikası ile 

tanışıklığım ise işe başladığım 
tarihten itibaren, bugün Bursa 
Şubemize aday olmaya kadar 
gelmiştir. 

Gerek çalıştığım işyerindeki 
ekip arkadaşlarım olsun, gerek 
sosyal çevrede beni tanıyan eş 
ve dostlarım bu göreve talip 
olmamda etkin rol oynamıştır. 
Mücadeleci yönüm, sorunla-
rın üstüne korkusuzca gitmem, 
çevremdeki insanların beni bu 
yönde motive etmesi sonu-
cu artık bu kutsal göreve aday 
olmam gerektiğini hissettirdi. 
Emeğin ne demek olduğunu, 
helal para kazanarak hayatı ida-
me ettirmenin verdiği hazzı çok 
ama çok iyi bilirim. Dolayısıy-
la emek savunuculuğuna talip 
oluşumun ana faktörlerinden 
biri de budur. Bizler tezgâh ba-
şında çalışan işçilerin dertlerini 
iyi biliriz. Ben de o tezgâhlardan 
geliyorum. Bu nedenle Çelik-İş 
Sendikasının bir neferi olmaya 
hazırım” ifadelerini kullandı. 

“ÇÖLCÜ İLE YENİ DÖNEM”

Konuşmaların ardından dele-
gelerin oylarıyla Bursa Şubemi-
zin yeni yönetimi belirlenirken, 
oylama neticesinde Maysan 
Mando işyerinde çalışan Mus-
tafa Çölcü Şube Başkanı oldu. 
Şube Sekreterliğine Hasan 
Cep, Mali Sekreterliğe Bahattin 
Reyan, Teşkilatlandırma Sekre-
terliğine Mustafa Demir, Eğitim 
Sekreterliğine Bünyamin Ka-
laycı seçildi.
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İSTANBUL HAVACILIK ŞUBE BAŞKANLIĞINA 
YAVUZ GÜVER SEÇİLDİ

İstanbul Havacılık Şubemizin 1. Olağan Genel 
Kurulu, Küçükçekmece’de bulunan Radısson Blu 
Otel’de gerçekleştirildi.
Havacılık Şube Kongresinde yapılan seçimler ne-
ticesinde, Şube Başkanlığına mevcut şube baş-
kanımız Yavuz Güver seçildi.

Kongreye, Sendikamızın Genel Başkanı Yunus 
Değirmenci,  Genel Mali Sekreterimiz Bayram Al-
tun, Genel Teşkilatlandırma Sekreterimiz Recep 
Akyel, Genel Eğitim Sekreterimiz Ferhan Öner, 
Havacılık Şube Başkanımız Yavuz Güver, Sendi-
kamızın Avukatı Jan Aras Arslan, Karabük Şube 
Başkanımız Ulvi Üngören, İstanbul 1 Nolu Şube 
Başkanımız Ahmet Çolak, İstanbul 2 Nolu Şube 
Başkanımız Hasan Şam, Gebze Şube Başkanımız 
Şerafettin Koç, Kocaeli Bölge Başkanımız Arif 
Çolak, Hak-İş İl İstanbul Başkanı Mustafa Şişman, 
Öz Taşıma-İş Sendikası Genel Başkan Yardımcısı 
Rıdvan Yaman ile delegelerimiz katıldı.

Divan Başkanlığını Genel Teşkilatlandırma Sekre-
terimiz Recep Akyel’in yaptığı Genel Kurulda, bir 
konuşma yapan Genel Başkanımız Değirmenci, 
Kudüs’ün İsrail’in başkenti yapılmak istenmesin-
den, ülkemiz ekonomisine, THY Teknik A.Ş.’deki 
sendikal çalışmalardan hedeflere kadar birçok 
konuya değindi. 

Havacılık Şubemizin ilk genel kurulunun hayırlara 
vesile olmasını dileyerek sözlerine başlayan De-
ğirmenci, ülkemizin ve bölgemizin, son yıllarda, 
adeta ateş çemberinden geçtiğine dikkat çekti.

“PEYGAMBERLER ŞEHRİ DÜŞMEYECEKTİR”

“İslam beldelerinde çıkarılan yangınlar, her ge-
çen gün daha da çoğalmakta, bölgemiz üzerin-
de oynanan oyunların, sadece yöntemleri de-
ğiştirilerek, uygulamaya konulmaktadır” diyen 
Değirmenci, “Ümmetin tertemiz kanını dökmeyi, 
alışkanlık haline getirmiş kan emiciler, şimdi de, 
ilk kıblemiz olan Kudüs’e, göz dikmektedir. 

Yüzyıllardır, hâkimiyetimiz al-
tında, adalet ve barış içinde 
yönetilen Kudüs, İslam demek-
tir, dolayısıyla, bizim de namu-
sumuzdur, kutsalımızdır, bize 
emanettir. “İsrail’in, başkent 
yaptım, Amerika’nın, kabul et-
tim” demesiyle, peygamberler 
şehri, düşmeyecektir.  İnşallah, 
hainlerin değil, Allah’ın planı, 
galip gelecektir” diye konuştu.

“TEKNİK A.Ş. İLE HIZIMIZA 
HIZ, HEYECANIMIZA HEYE-
CAN KATTIK”

İki yıl önce örgütlendiğimiz 
Türk Hava Yolları Teknik ile bir-
likte, sendikamızın hızına hız, 
heyecanına heyecan kattıkları-
nı belirten Değirmenci, “Bura-
dan aldığımız güçle, belirli böl-
gelerde, örgütlenen bir sendika 
olmaktan çıkarak, ülke ekono-
misine büyük katkı sağlayan, 
İSDEMİR, KARDEMİR, TEMSA, 
ETİ ALÜMİNYUM, KUMTEL, 
GAMAK, ERBOSAN gibi, onlar-
ca dev kuruluşla birlikte, Türki-
ye’nin, sendikası haline gelmiş 
durumdayız. Üye sayımız 40 
binleri aşmış, 50 binlere doğ-
ru, yol almaya devam etmekte-
dir. “Çalışmanın ve başarmanın 
sonu yoktur” diyerek, üyeleri-
mizin, refah ve mutluluğu için, 
çalışmalarımızı, büyük bir coş-
ku ve heyecanla gerçekleştiri-
yoruz” dedi. 

“SİZLERLE NE KADAR ÖVÜN-
SEK AZDIR”

Son yıllarda hava yolunun, hal-
kın yolu olduğuna dikkat çeken 
Değirmenci, “Türkiye, bu sek-
törde, dünyanın parlayan yıldızı 
olarak, göz kamaştırmaktadır. 

Elbette ki, bu işin, gizli kahra-
manları sizlersiniz. Teknik’te 
çalışan siz üyelerimizin, bu gu-
rur tablosundaki payları, inkâr 
edilemez. Sizlerle ne kadar 
övünsek, gurur duysak, azdır. 
Sizleri, temsil eden bir sendi-
kanın genel başkanı olmanın 
mutluluğunu, heyecanını, haklı 
gururunu yaşamaktayım. Bana, 
bu heyecanı yaşattığınız için, 
hepinize ayrı ayrı teşekkür edi-
yorum” dedi.

“SORUNLARI BİR BİR ÇÖZÜ-
ME KAVUŞTURDUK”

Hak-İş’in ve Çelik-İş’in, sosyal 
diyalog sorumluluğu ile so-
runları masaya yatırıp, bir bir 
çözüme kavuşturduklarını kay-
deden Değirmenci, “Bu çer-
çevede, Mayıs 2016 tarihinde 
yapmış olduğumuz anlaşmay-
la, tüm üyelerimizin, 3950 lira 
prim alınmasını sağladık. 2017 
Ocak ayında, tüm sorumlu-
luğu üzerimize alarak, hiçbir 
üyemizin işini kaybetmemesi 
için, imzalamış olduğumuz, ta-
dil protokolünü Kasım ayında 
sonlandırdık. Bu sayede, üye-

lerimizin mevcut geçen süre-
deki, zam farklarını, çok şükür, 
8 Aralık’ta, maaşlarıyla birlikte, 
almalarını sağladık. HABOM 
geçişi esnasında, kıdem kaybı 
bulunan toplam 148 üyemizin 
kayıplarının giderilmesini sağ-
layarak, geriye dönük fark ala-
caklarının tahsil edilmesini sağ-
ladık.  Mağduriyetlere yol açan 
İş Grupları Genelgesini, iptali 
için mahkemeye götürdük. Ge-
nelge nedeniyle mağdur olan 
kardeşlerimiz, hiç merak etme-
sinler, bu hususun da çok ya-
kından takipçisiyiz.

“2018 TİS İÇİN ÇALIŞMALA-
RA BAŞLIYORUZ”

THY Teknik A.Ş.’de 2018 Top-
lu İş Sözleşmesinin yaklaştığı-
nı hatırlatan Değirmenci, “TİS 
sürecinde, şubemizle birlikte, 
Ocak ayının ortasından itiba-
ren, sizlerle, daha sık bir araya 
geleceğiz. Bismillah diyerek, 
TİS taslak çalışmalarımıza baş-
layacağız. Genel Merkeziyle, 
şubesiyle, temsilcisiyle, iyi bir 
sözleşme çıkarana kadar, saha-
larda olacağız. Hepinizi tek tek 
dinleyeceğiz. 
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Talep ve beklentilerinizi not edeceğiz. Zaten bil-
diğimiz ama gözden kaçırdığımız sorunlar var mı 
diye, sizlerle istişarelerde bulunacağız. TİS süreci 
boyunca, şube yöneticilerimiz ve temsilcilerimiz, 
sahada rüzgar gibi eseceklerdir.  Elde ettiğimiz 
bilgiler ışığında, Temmuz 2018’de, sizlerin refah 
ve mutluluğunu gözeten bir sözleşme taslağıyla, 
masaya oturacağız. Bu süreci, tamamen şeffaf 
bir şekilde, sizlerle birlikte yürüteceğiz. Bütün 
sorunları çözülmüş, iş barışı tamamen sağlanmış, 
THY Teknik’i, sizlere hediye etmek, boynumuzun 
borcudur” diyerek konuşmasını tamamladı. 

GÜVER: “SENDİKAL GEÇMİŞİMİZ, ÇELİK-İŞ’İN 
BİRİKİMİYLE BİRLEŞTİ”

Göreve geldikleri Mart 2016 tarihinden itibaren 
hızla çalışma başladıklarını anlatan Havacılık 
Şube Başkanımız Yavuz Güver konuşmasını şöy-
le sürdürdü: 

“Teknik A.Ş. işçilerinin Çelik-İş Sendikası’na üyelik 
tarihleri yeni de olsa, THY bünyesinde 50 yıldır 
sendikal bir yaşam vardır. Sendikal kültürü, geç-
mişi, sendikal deneyimi olan işçileriz. Bu kültürü 
ve deneyimi, şimdi Çelik-İş’in birikimiyle birleşti-
riyoruz. Yeni bir sendikal kültürü oluşturmak ve 
yaymak istiyoruz. Henüz yeniyiz ama öğreniyo-
ruz. Esasen iyi niyetli, özverili bir şekilde, siz çalı-

şanlar sayesinde birçok zorlukları aştık. Havacılık 
şubesi olarak hem iç işleyişimizi biçimlendirdik, 
hem genel merkezimizle birlikte çalışmayı, sağ-
lıklı temeller üzerine oturtmayı öğrendik. İşveren 
karşısında işçilerin taleplerini ifade etmeyi öğ-
renmemiz gerekiyordu. Bu konuda genel mer-
kezimizin katkılarıyla, şube yönetimimiz ve işye-
ri temsilcilerimizle birlikte iyi bir ekip çalışması 
yürüttük. Şube kurumsal kimliğini oluşturmak 
ve işyerinde Çelik-İş Sendikası’nı benimsetmek 
için çalışmaya başladık. Bu konuda önemli bir 
ilerleme kat ettik. Temmuz 2018’de yeni toplu iş 
sözleşmesi dönemi başlayacak. TİS sürecine hep 
birlikte hazırlanmalıyız. Yeni şube yönetim kuru-
lunun ilk ve büyük sınavı, bu olacaktır” ifadelerini 
kullandı.  

GÜVER, GÜVEN TAZELEDİ

Konuşmaların ardından Havacılık Şubemizin yeni 
yönetimi için delegelerin oy kullanma işlemi baş-
ladı. Oylama neticesinde mevcut şube başkanı-
mız Yavuz Güver, delegenin büyük çoğunluğu-
nun oyunu alarak yeniden şube başkanı seçildi. 
Şube Sekreterliğine Mehmet Serhat Ünal, Mali 
Sekreterliğe Aydın Baysal, Teşkilatlandırma Sek-
reterliğine Erkut Kavukçuoğulları, Eğitim Sekre-
terliğine Recep Konuksever seçildi.

Seydişehir Şubemizin 6. Olağan 
Genel Kurulu, şube başkanlığı-
mızda bulunan toplantı salo-
nunda gerçekleştirildi.
Kongreye, Sendikamızın Ge-
nel Başkanı Yunus Değirmenci,  
Genel Mali Sekreterimiz Bay-
ram Altun, Genel Teşkilatlandır-
ma Sekreterimiz Recep Akyel, 
Genel Eğitim Sekreterimiz Fer-
han Öner, AK Parti Seydişehir 
İlçe Başkanı Mustafa Konurer, 
Seydişehir Şubemizin eski Baş-
kanlarından Muharrem Oğuz 
ve Murat Özkal, Adana Şube 
Başkanımız Sedat Aydın, Kara-
bük Şube Sekreterimiz Mustafa 
Karayel, Ankara Bölge Başkanı-
mız Hüseyin Cansu  ile delege-
lerimiz katıldı.

Divan Başkanlığını Genel Teş-
kilatlandırma Sekreterimiz 
Recep Akyel’in yaptığı Genel 
Kurulda, bir konuşma yapan 
Genel Başkanımız Değirmenci, 

dünyadaki ve ülkemizdeki ge-
lişmelerden sendikal çalışmala-
ra kadar birçok konu hakkında 
değerlendirmelerde bulundu. 

Kudüs’ün İsrail’in başkenti ya-
pılmak istenmesine karşı ülke-
lerin dik bir duruş sergilemesi 
gerektiğine dikkat çeken De-
ğirmenci, “İsrail’in kirli postal-
larının, kutsal topraklarımızda 
rahatça gezemeyeceğini gös-
termemiz gerekiyor. Kudüs’ün, 
Mescid-i Aksa’nın, sadece Filis-
tin’in değil, tüm ümmetin kut-
salı olduğunu bildirmemiz ge-
rekiyor. Hak-İş olarak, Çelik-İş 
olarak, bunun için, tepkimizi 
her yerde ve her şart altında 
göstermeliyiz” diye konuştu. 

“SENDİKAL YAŞAMA YENİ 
BİR SOLUK GETİRİYORUZ”

Sendikal yaşama, yeni bir soluk 
getirmek için, çalışmalarını hızla 
sürdürdüklerini kaydeden De-
ğirmenci, “Eti Alüminyum’daki 

üyelerimizden aldığımız güçle, 
belirli bölgelerde, örgütlenen 
bir sendika olmaktan çıkarak, 
ülke ekonomisine büyük katkı 
sağlayan, onlarca dev kuruluş-
la birlikte, Türkiye’nin, sendika-
sı haline gelmiş durumdayız” 
dedi. 

Genel Başkanımız Değirmenci, 
konuşmasına şöyle devam etti:

“KARDEMİR VE İSDEMİR 
TİS’LERİ, DİĞER TİS’LERİMİ-
ZİN GARANTİSİ OLACAK”

Bugün itibariyle, üyelerimizin 
beklentilerini karşılayacak, bir 
MESS Grup Toplu İş Sözleş-
mesi imzalamak için, yoğun 
bir mesai harcamaktayız. Diğer 
taraftan, İSDEMİR’de büyük sı-
kıntıların yaşandığı, iş barışının 
bozulduğu dönemleri sona er-
diren, kara bulutları dağıtan, 
üzerinde titizlikle çalıştığımız 
Toplu İş Sözleşmesini, bitirmek 
üzereyiz. 

SEYDİŞEHİR ŞUBEMİZİN 
6.OLAĞAN GENEL KURULU YAPILDI
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İstanbul 1 Nolu Şubemizin 3. Ola-
ğan Genel Kurulu, Esenyurt’ta 
bulunan Europark Otel’de gerçek-
leştirildi.
İstanbul 1 Nolu Şube Kongre-
sinde yapılan seçimler netice-
sinde, Şube Başkanlığına mev-
cut şube başkanımız Ahmet 
Çolak seçildi.

Kongreye, Sendikamızın Genel 
Başkanı Yunus Değirmenci, Ge-
nel Mali Sekreterimiz Bayram 
Altun, Genel Teşkilatlandırma 
Sekreterimiz Recep Akyel, Ge-
nel Eğitim Sekreterimiz Ferhan 
Öner, Sendikamızın Avukatı Jan 
Aras Arslan, 1 Nolu Şube Baş-
kanımız Ahmet Çolak, İstanbul 
Havacılık Şube Başkanımız Ya-
vuz Güver, Gebze Şube Başka-
nımız Şerafettin Koç, Kocaeli 
Bölge Başkanımız Arif Çolak, 
İstanbul 2 Nolu Şube Sekreteri-
miz Şakir Süyüm, Konfederas-

yonumuz Hak-İş’e bağlı kardeş 
sendikalarımızın başkan ve yö-
netici ile delegelerimiz katıldı.

Divan Başkanlığını Genel Teşki-
latlandırma Sekreterimiz Recep 
Akyel’in yaptığı Genel Kurulda, 
bir konuşma yapan Genel Baş-
kanımız Değirmenci, dünyada 
ve ülkemizdeki gelişmelerden, 
sendikamızın ve 1 Nolu Şube-
mizin faaliyetlerine ve sendikal 
hedeflerine kadar birçok konu-
da açıklamalarda bulundu.

Kudüs’ün İsrail başkenti ya-
pılmak istenmesine sert tep-
ki gösteren Genel Başkanımız 
Değirmenci, “İsrail askerlerinin 
kirli postallarının, kutsal toprak-
larımızda rahatça gezemeye-
ceğini, göstermemiz gerekiyor. 
Kudüs’ün, Mescid-i Aksa’nın, 
sadece Filistin’in değil, tüm üm-
metin kutsalı olduğunu bildir-
memiz gerekiyor” diye konuştu.

“İSİMLERİN BİR ÖNEMİ YOK, 
ÖNEMLİ OLAN DAVAMIZDIR”

Sendikal çalışmalara değinen 
Genel Başkanımız Değirmen-
ci, Genel Merkez olarak, ortaya 
konulan vizyon ve misyonun 1 
Nolu Şubemiz tarafından da, 
tam manasıyla hayata geçirili-
yor olmasından büyük mutluluk 
duyduğunu ifade ederek, “Bu 
zamana kadar “İsimlerin, hiçbir 
önemi yoktur. Önemli olan, Çe-
lik-İş’in varlığıdır, Çelik-İş’in kut-
lu davasıdır, davanın sahipsiz 
kalmamasıdır” dedim. İsimlerin 
değil, davanın, her zaman öne 
çıkması gerektiğini söyledim. 
Fakat, marifet, iltifata tabidir 
diye de, güzel bir söz vardır. 
Bu nedenle, Şube Başkanımız 
Ahmet Çolak’ın, bugüne ka-
dar ortaya koyduğu çalışma 
azmine, sendikamızı büyüt-
mek için gösterdiği gayrete, 
değinmeden geçemeyeceğim. 
Üyelerini bilgilendirmek için, 

İSTANBUL 1 NOLU ŞUBE BAŞKANLIĞINA 
AHMET ÇOLAK YENİDEN SEÇİLDİ

KARDEMİR’de ve İSDEMİR’de imzaladığımız, 
zafer niteliğindeki toplu iş sözleşmeleri, inşallah 
bundan sonra imzalayacağımız TİS’lerin garanti-
si ve sigortası olarak görüyoruz.

“SENDİKAMIZA GIPTAYLA BAKIYORLAR”

Günümüz çalışma koşulları, üyelerimizin bek-
lentileri doğrultusunda, Sendikamızın misyon 
ve vizyonunda, özellikle son 1 buçuk yılda, ciddi 
bir değişimi hayata geçirdik. Sendikacılığı, işyeri 
sınırlarından öteye taşımak için, var gücümüzle 
çalıştık ve çalışıyoruz. Elhamdülillah, bugün, bu 
hedefimize yaklaştık. Çelik-İş’i, örnek projeleriyle, 
zafer niteliğindeki TİS’leriyle, önlenemez büyü-
mesiyle, çalışma hızıyla, herkesin imrenerek, hat-
ta kıskanarak baktığı bir sendika haline getirdik.

Genel merkez olarak, ortaya koyduğumuz viz-
yon ve misyonun, Evliyalar Diyarı Konya’da da 
hayat bulması için, çalışmalar yapıyoruz. Yeni 
bir kadroyla, yeni bir heyecanla, Çelik-İş’in ismi-
nin, Konya ovasında, daha çok yankılanması için, 
daha çok çalışmamız gerekmektedir.

MURAT ÖZKAL: “SORUNLARI ÇÖZMEK İÇİN 
ELİMİZDEN GELENİ YAPTIK”

Şube kongresinin açılış konuşmasını yapan Sey-
dişehir Şubemizin Eski Başkanı Murat Özkal ise 
“Göreve başladığımız günden itibaren üyelerimi-
zin dertlerini, sıkıntılarını kendi derdimiz bilip, eli-
mizden geldiğince çözmek için gayret sarf ettik. 
Bu kapsamda birçok soruna çözüm getirdik. Ge-
nel merkezimizin desteğiyle sorunların çözümü 
ve ücretlerin artışları noktasında iyi bir sözleşme 
imzaladık” şeklinde konuşurken, helallik isteye-
rek sözlerini tamamladı.

ÇELİKBAŞ SEÇİLDİ

Konuşmaların ardından Seydişehir Şubemizin 
yeni yönetiminin belirlenmesi için oy verme işle-
mine geçildi. Yapılan oylama sonucunda Seydi-
şehir Şube Başkanlığına Ferhat Çelikbaş seçilir-
ken, Şube Sekreterliğine Seyhan Demirel, Şube 
Mali Sekreterliğine Hüseyin Kaban, Şube Teşkilat 
Sekreterliğine Musa Elitok, Şube Eğitim Sekre-
terliğine Savaş Özel seçildi.
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canla başla çalışan, onların so-
runlarını çözmek için, büyük 
bir mücadele veren, bir şube 
başkanımız var. Sendikasını bü-
yütmek için gece gündüz, kar 
kış demeden, örgütlenmek için, 
Türkiye’nin dört bir yanına, bık-
madan, usanmadan, giden, bir 
şube başkanımız var” ifadeleri-
ni kullandı.

“İSTANBUL’A DAİR HEDEFLE-
RİMİZ BÜYÜK”

“İstanbul 1 Nolu Şubemizin 
aynı azim, kararlılık ve heyecan 
içerisinde çalışarak, sendikal 
hedefimize, katkılarının deva-
mını bekliyorum” diyen Değir-
menci, “Metal sektöründe, yüz 
binlerce çalışanın bulunduğu, 
İstanbul’a ve Marmara Bölge-
sine dair, sendikal hedeflerimiz 
büyüktür. Bu hedefe ulaşmak 
için Şubemizin canla başla ça-
lışacağına olan inancım tamdır. 
Çelik-İş, bizim için bir sevda, 
bir aşk hareketidir. Biz, konuya 
böyle bakıyor, çalışmalarımızı 
buna göre belirliyoruz” dedi.

ÇOLAK: “ÇELİK-İŞ’İN NEFE-
Rİ, ASKERİ OLMAYA DEVAM 
EDECEĞİZ”

Geçtiğimiz dört yıl içerisinde 
gece gündüz demeden, mesai 
saati gözetmeksizin örgütlen-

meye geniş bir zaman ayırdık-
ların ifade eden 1 Nolu Şube 
Başkanımız Ahmet Çolak ise, 
şunları söyledi:

“Göreve geldiğimizde 950 ci-
varı olan üye sayımızı 3500’e 
ulaştırmanın, Çelik-İş Sendi-
kası’na yeni neferler katmanın 
mutluluğunu yaşıyoruz. İstan-
bul 1 Nolu Şubesi olarak, Hak-
İş’in, Çelik-İş’in bir neferi, askeri 
olmaya da devam edeceğiz. Bu 
süreçte bizden hiçbir desteği-
ni esirgemeyen Yeni Çelik-İş’in 
Yeni Genel Başkanı, yorulmak 
bilmeyen, büyük işçi lideri Yu-
nus Değirmenci’ye, Genel Yö-
netim Kurulu Üyelerine, Şube 

Yönetim Kurulumuz adına te-
şekkürü borç biliyoruz. Önü-
müzdeki dönemde bizlerle bir-
likte ilkeli, temsil yeteneği olan, 
teşkilat adabını bilen, kendi 
menfaatlerini teşkilat menfa-
atlerinin önüne geçirmeyecek 
olan, metal yorgunluğu olma-
yan, her daim göreve hazır, 
bizlerle birlikte takım olacak, 
sorunları çözecek bir ekiple 
yeni bir sayfa açmak istiyoruz. 
Çelik-İş’li olmanın farkını yaşat-
mak istiyoruz”

SANDIKTAN AHMET ÇOLAK 
İLE YOLA DEVAM ÇIKTI

Konuşmaların ardından İs-
tanbul 1 Nolu Şubemizin yeni 
yönetimi için delegelerin oy 
kullanma işlemi başladı. Oyla-
ma neticesinde mevcut şube 
başkanımız Ahmet Çolak, de-
legenin büyük çoğunluğunun 
oyunu alarak yeniden şube 
başkanı seçildi. Şube Sekre-
terliğine Mehmet Bozkurt, Mali 
Sekreterliğe Salim Canbaz, 
Teşkilatlandırma Sekreterliğine 
Mustafa Şirin, Eğitim Sekreter-
liğine Birsen Bolat seçildi. 6 Aralık 1997’de hayatını kaybeden Türker için, 

Öğlebeli Mahallesi’ndeki anıt mezarı başında 
mevlit okunarak, dua edildi.

Anma törenine Türker’in ailesinin yanı sıra Sen-
dikamız Genel Başkanı Yunus Değirmenci, Genel 
Mali Sekreterimiz Bayram Altun, Genel Teşkilat-
landırma Sekreterimiz Recep Akyel, Genel Eği-
tim Sekreterimiz Ferhan Öner, KARDEMİR A.Ş. 
İnsan Kaynakları Müdürü Yusuf Gürsoy, Karabük 
Şube Başkanımız Ulvi Üngören ile şube yönetici-
leri ve KARDEMİR çalışanları katıldı.

Sendikamızın Genel Başkanı Yunus Değirmen-
ci, Türker’in mezarı başında yaptığı konuşmada 
‘Metin Türker Ağabey’in bizlere bıraktığı ema-
netlerinden olan Çelik-İş’e sahip çıkarak, sendi-
kamızı Türkiye’nin sendikası olarak, başarıdan 
başarıya koşturuyoruz” dedi.  

Değirmenci, “Metin Ağabey, sahip çıkmamız ko-
nusunda Hak-İş’i, Çelik-İş’i, KARDEMİR’i ve Kar-
demir Karabükspor’u, bizlere vasiyet etti. Metin 
ağabey rahat olsun. Hak-İş, bugün 500 binden 
fazla üyesiyle büyümeye devam ediyor. Çelik-İş, 
Türker’in değerleriyle, onun ortaya koyduğu il-
kelerle yoluna emin adımlarla ilerliyor. KAR-
DEMİR’in çok şükür bacası tütüyor, üretimde 
rekorlar üstene rekorlar kırıyor.  Kardemir Ka-
rabükspor’umuzun inşallah yeni bir yönetimle, 
doğru hamlelerle, geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi 
Süper Ligde hakettiği yerlere gelmesi için giri-
şimlerde buluyoruz. Dolayısıyla Metin Ağabeyin 
emanetlerine sahip çıkıyoruz, ruhu şad, mekânı 
cennet olsun” ifadelerini kullandı.

Tören, Türker’in mezarına karanfil bırakılmasıyla 
son buldu.

Sendikamızın eski Genel Başkanlarından Metin Türker, vefatının 20. yılında, sendika yönetimimizin 
katılımıyla mezarı başında anıldı. 

ESKİ GENEL BAŞKANIMIZ METİN TÜRKER, VEFATININ 
20.YILINDA KABRİ BAŞINDA ANILDI
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Bir sivil toplu örgütü olmanın 
gerekliliği olarak, toplumsal ko-
nulara duyarlılık gösteren Sen-
dikamızın sponsorluğunu üst-
lendiği Paravolley Turnuvasının 
son gününde Karadeniz Ereğ-
lispor ile Alges Alaplı final mü-
sabakasında karşı karşıya geldi.

Müsabakayı, Sendikamız Genel 
Başkanı Yunus Değirmenci, Ge-
nel Mali Sekreterimiz Bayram 
Altun, Genel Teşkilatlandırma 
Sekreterimiz Recep Akyel, Ge-
nel Eğitim Sekreterimiz Ferhan 
Öner, Türkiye Bedensel Engel-
liler Spor Federasyonu Asbaş-
kanı Taner Canyurt, Karabük 
Şube Başkanımız Ulvi Üngören 
ve şube yöneticileri ile çok sa-
yısı seyirci izledi. 

Soğuksu Spor Salonu’nda dü-
zenlenen ve 3 gün süren or-

ganizasyonun sonunda Alges 
Alaplı, maçı 3-1 kazanarak Tür-
kiye Kupası’nın sahibi oldu.

Alaplı, kupasını Sendikamızın 
Genel Başkanı Yunus Değir-
menci ve TBESF Asbaşkanı Ta-
ner Canyurt’un elinden aldı.

Turnuva ile ilgili açıklama yapan 
Genel Başkanımız Değirmenci, 
“Engelli kardeşlerimizin, haya-

tın her alanında yer alabilme-
si, toplumdan soyutlanmadan 
yaşamlarını sürebilmeleri için 
Sendika olarak elimizden gelen 
gayreti gösteriyoruz ve göster-
meye devam edeceğiz. Burada 
düzenlenen maçlar, bizlere mü-
cadele ve takım ruhunun önün-
de hiçbir engelin duramayaca-
ğını bir kez daha gösterdi” diye 
konuştu.

SENDİKAMIZIN SPONSORLUĞUNU YAPTIĞI 
OTURARAK VOLEYBOL METİN TÜRKER 

TÜRKİYE KUPASI SAHİBİNİ BULDU

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu (TBESF) tarafından 
Karabük’te düzenlenen Oturarak Voleybol (Paravolley) Metin Türker 

Türkiye Kupası’nın sahibi Alges Alaplı oldu.
Sendikamızın Genel Başkanı 
Yunus Değirmenci, beraberinde-
ki Genel Yönetim Kurulumuz ile 
birlikte Karabük’te bir dizi ziya-
retler gerçekleştirdi. 
Ziyaretlerin ilk durağı, geçtiği-
miz Haziran ayında Karabük’e 
atanan Vali Kemal Çeber oldu. 

Ziyarette, Genel Mali Sekre-
terimiz Bayram Altun, Genel 
Teşkilatlandırma Sekreterimiz 
Recep Akyel, Genel Eğitim 
Sekreterimiz Ferhan Öner, Ka-
rabük Şube Başkanımız Ulvi 
Üngören ile şube yöneticileri 
hazır bulundular. 

Görüşmede, Çelik-İş Sendikası-
nın sadece KARDEMİR ile sınırlı 
olmadığını, Karabük’ün tüm so-
runları ile yakından ilgilendiğini 
ifade eden Genel Başkanımız 
Değirmenci, “Karabük halkı için 
iyi olan, güzel olan her türlü 
projenin, çalışmanın içinde yer 

almaktan büyük mutluluk du-
yuyoruz. Sendika olarak, Ka-
rabük’ün sorunlarının çözümü 
noktasında elimizi taşın altına 
koymaktan geri durmayacağı-
mız bilmenizi isteriz” dedi. 

Ziyaretten duyduğu memnu-
niyeti dile getiren Vali Çeber 
ise, “İşçilerimizi temsil eden bir 
sivil toplum örgütünün yanı-
mızda olduğunu görmek, biz-
leri memnun etmektedir. Kar-
demir’e, Karabük’e verdiğiniz 

katkılardan ötürü çok teşekkür 
ederim” diye konuştu. 

YÖNETİM KURULU BAŞKANI 
ÖZ’E HAYIRLI OLSUN ZİYARETİ

Genel Başkanımız Değirmen-
ci ile beraberindeki heyetimiz, 
daha sonra geçtiğimiz günlerde 
Sendikamızın ana damarların-
dan olan Kardemir’in Yönetim 
Kurulu Başkanlığına getirilen 
Ömer Faruk Öz’e hayırlı olsun 
ziyareti gerçekleştirdi.

SENDİKAMIZDAN KARABÜK VALİSİNE VE KARDEMİR 
YÖNETİM KURULU BAŞKANINA ZİYARET
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Kardemir Yönetim Kurulu Üyesi 
Kamil Güleç’in de hazır bulun-
duğu ziyarette, KARDEMİR’de-
ki çalışmalar ve Karabük’e iliş-
kin gelişmeler ele alındı. 

Yönetim Kurulu Başkanı Öz’e 
yeni görevinde başarılar dile-
yen Genel Başkanımız Değir-
menci, “Kardemir, bizim evimiz, 
yuvamızdır. Burada iş barışına 

katkı sunarak, emekçi kardeşle-
rimizle, birlik ve beraberlik içe-
risinde çalışmalarını sürdürüyo-
ruz” diye konuştu. 

Başkan Öz ise, Hak-İş’in ve 
Çelik-İş’in çalışma hayatındaki 
ve toplumsal yaşamdaki yeri-
nin çok önemli olduğunu ifade 
ederek, Kardemir çalışanları-
nın, emeklerinin karşılığını ala-

bilmesi için birlikte çalışmak-
tan memnuniyet duyacaklarını 
kaydetti. 

Karabük Belediye Başkanı Ra-
fet Vergili’nin de daha sonra 
dahil olduğunu buluşmada, Ka-
rabük’ün sorunlarına ilişkin gö-
rüş alışverişinde bulunuldu. 

BAŞSAVCI AĞCA VE GENÇ 
KAYMAKAM KONAK İLE BİR 
ARAYA GELİNDİ

Ziyaretler kapsamında Genel 
Başkanımız Değirmenci, Genel 
Yönetim Kurulumuz ve Kara-
bük Şube yöneticilerimizle bir-
likte Karabük Cumhuriyet Baş-
savcısı Ahmet Fatih Ağca’yı ve 
Karabük’ün Eskipazar ilçesine 
ilk görev yeri olarak atanan 
Kaymakam Hüseyin Remzi Ko-
nak’ı ziyaret etti. 

Ziyaretlerde Genel Başkanımız 
Değirmenci, sendikamızın mis-
yon ve vizyonunu anlatarak, 
sendikal çalışmalarımız hakkın-
da bilgi verdi.

Sendikamızın Genel Başkanı Yunus Değirmenci, 
Bosna-Hersek’in başkenti Saraybosna’da Bosna 
Hersek Metal İşçileri Günü dolayısıyla düzenlenen 
programa katıldı. 
Arnavutluk, Macaristan, Sırbistan ve Hırvatistan 
gibi 9 ülkeden 11 sendikanın katıldığı programın 
ev sahipliğini Bosna Hersek Bağımsız Sendika-
lar Konfederasyonu Başkanı Ismet Bajramovic 
ve Bosna Hersek Metal İşçileri Sendikası Başkanı 
Bayro Melez yaptı. 

Programın açılış konuşmasını yapan Konfede-
rasyon Başkanı İsmet Bajramoviç, Çelik-İş Sendi-
kası’nın katılımından dolayı duyduğu memnuni-
yeti dile getirerek, sendikal faaliyetleri hakkında 
bilgi verdi.

Daha sonra programda konuşan Genel Başka-
nımız Değirmenci, Bosna Hersek ile ülke olarak 
güçlü, tarihi ve kültürel bağlarımızın olduğunu 
ifade ederek, düzenlenen bu programı önemse-
diklerini, etkinliğin gelişen ilişkilere büyük katkı 
sağlayacağını ifade etti. 

Bosna Hersek halkının ve işçisinin mutlu ve hu-
zurlu bir geleceğe sahip olması için her türlü 
desteği vermeye hazır olduklarını kaydeden De-
ğirmenci, “Bugün dünyanın dört bir yanındaki 
sendika yöneticileriyle bir araya gelmiş olmaktan 
dolayı büyük memnuniyet duyuyorum. Küresel-
leşen dünyada, uluslararası sendikal işbirliğinin 
önemi de her geçen gün artmaktadır. Yapacağı-
mız işbirliği çalışmaları, işkolumuz metal sektö-
ründe alınteri döken işçilerin geleceği için büyük 
önem taşıyor” diye konuştu. 

Programın sonunda Değirmenci, basın men-
supları aracılığıyla Bosna Hersek kamuoyuna da 
sendikamızla ilgili bilgiler verdi.

Programın ikinci gününde Genel Başkanımız De-
ğirmenci, Konfederasyon Başkanı İsmet Bajra-
moviç ve Sendika Başkanı Bayro Melez ile kon-
federasyon binasında bir araya geldi. 

Burada da sendikal işbirliği ve iki ülke arasındaki 
ilişkiler ele alındı. 

Etkinlikler, katılımcı sendika yöneticilerinin onu-
runa verilen yemekle son buldu.

GENEL BAŞKANIMIZ 
DEĞİRMENCİ, 

BOSNA HERSEK’TE 
METAL İŞÇİLERİ 
PROGRAMINA 

KATILDI
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Karabük Kardemir A.Ş.’nin 
kapatılmasını engelleyen ve 

Karabük’te hayatı durduran 8 
Kasım 1994 eylemi, 23. yıldönü-
münde Karabük’te çeşitli etkin-
liklerle anıldı.  
Bundan 23 yıl önce dönemin 
Hükümeti, 5 Nisan ekonomik 
kararları çerçevesinde ‘Karde-
mir’in özelleştirilemezse kapa-
tılmasına” karar vermişti.

O dönem Kardemir’in kapa-
tılmaması için Konfederasyo-
numuz Hak-İş ve Sendikamız 
Çelik-İş öncülüğünde tüm Ka-
rabük halkı büyük bir mücadele 
örneği sergilemişti. 

Bu kapsamda 8 Kasım eylemi-
nin 23.yıldönümü Genel Merkez 
yöneticilerimizin katılımıyla Ka-
rabük’te anıldı. 

Anma programı, Kardemir’in 
önünden Atatürk anıtına ya-
pılan yürüyüşle başladı. Kara-
bük Belediye bandosunun başı 
çektiği kortejde Genel Başkanı-
mız Yunus Değirmenci’nin yanı 
sıra Genel Mali Sekreterimiz 

Bayram Altun, Genel Teşkilat-
landırma Sekreterimiz Recep 
Akyel, Genel Eğitim Sekrete-
rimiz Ferhan Öner, Kardemir 
A.Ş. işveren vekilleri, Karabük 
Şube Başkanımız Ulvi Üngören 
ve şube yöneticilerimiz, işyeri 
temsilcilerimiz, çok sayıda sivil 
toplum örgütü, siyasi parti yö-
neticisi ve Kardemir’de çalışan 
üyelerimiz yer aldı. 

3 Kilometrelik yürüyüş, Kara-
bük halkı tarafından ilgiyle iz-
lendi. Yürüyüşün tamamlanma-
sının ardından saygı duruşu ve 
İstiklal Marşı’nın okunmasıyla 
Genel Başkanımız Değirmenci, 
Atatürk Anıtı’na çelenk bıraktı.

Etkinlikler daha sonra Kardemir 
Eğitim ve Kültür Merkezinde 
yapılan program ile devam etti. 

GENİŞ KATILIM İLE ANMA 
PROGRAMI YAPILDI

Kardemir Eğitim ve Kültür Mer-
kezinde düzenlenen “23. Yılın-
da 8 Kasım’ı Anma, Anlama ve 
Geleceğe Taşıma” programına, 
Genel Başkanımız Değirmenci, 

Genel Merkez ve Şube yöneti-
cilerimiz ile çok sayıda davetli 
katıldı. 

Programa Kardemir A.Ş. Genel 
Müdürü Ercüment Ünal ile bir-
likte AK Parti Karabük İl Başka-
nı İsmail Altınöz, CHP İl Başkanı 
Erdoğan Dinçel, MHP Merkez 
İlçe Başkanı Abdurrahman 
Meşe, MHP Safranbolu İlçe Baş-
kanı Celal Tokatlı, Öz Orman-İş 
Şube Başkanı Yaşar Taylı, Be-
lediye İş Sendikası Şube Baş-
kanı İlhami Yılmaz,  Emekliler 
Cemiyeti Başkanı Celal Bulut, 
Türk-İş İl Temsilcisi Sait Erçin, 
BRTV Yönetim Kurulu Başkanı 
Mehmet Çetinkaya, Kızılay Der-
neği Safranbolu Şube başkanı 
ve yöneticileri ile Haddeciler 
Derneği Başkanı Nazım Çapraz 
katılım sağladı. 

Program, 8 Kasım 1994 eylem-
lerini anlatan bir sinevizyon 
gösterisiyle başlarken, daha 
sonra Kardemir’deki üyemizin 
küçük kızının ‘Karabük Kurban’ 
adlı şiiri okumasıyla devam etti. 

KARDEMİR’İN KAPATILMASINI ÖNLEYEN 8 KASIM 1994 
EYLEMİ ÇEŞİTLİ ETKİNLİKLERLE ANILDI

Programda kısa bir konuşma ya-
pan Genel Müdür Ünal, “8 Kasım’da 
doğru yaptığınız, bu güzel örnekleri, 
bizden sonraki nesillere taşımamız 
gerekiyor. Burayı ayakta tutmak için 
ciddi bir mücadele vermemiz gereki-
yor. Burada çalışan arkadaşlarımızın 
Kardemir’i eski günleri bir daha ya-
şatmayacağına inanıyorum.  İnşallah 
gelecek sene 500 sanayi kuruluşu 
arasında 34. pozisyondan 22. pozis-
yona geliyoruz. Hedefimiz bir son-
raki sene 18. sırada yer almak” diye 
konuştu. 

8 KASIM KARDEMİR’İN ÖLÜM FER-
MANININ YIRTILDIĞI TARİHTİR

Daha sonra kürsüye çıkan Genel Baş-
kanımız Değirmenci, 8 Kasım 1994 yı-
lında Fabrikalar yapan fabrika’ olarak 
nam salmış Kardemir’e sahip çıkmak için destansı 
bir mücadele verildiğini söyledi. 

“Kardemir’in ölüm fermanının yırtılıp atıldığı gün 
olan 8 Kasım’ı unutmadıklarını ve o günün ruhu-
na sahip çıktıklarını göstermek için anma prog-
ramının yaptıklarını kaydeden Değirmenci sözle-
ri şöyle sürdürdü:

“Bundan 23 yıl önce dönemin Hükümeti, 5 Nisan 
ekonomik kararları çerçevesinde ‘Kardemir’in 
özelleştirilemezse kapatılmasına” karar vermişti.  
Kardemir’in kapatılması demek, artık evine ek-
mek götüremeyecek binlerce işsiz insan demek-
ti. Kardemir’e kilit vurmak demek, bir şehrin yok 
olması demekti. 52 yıl önce Çelik-İş’e hayat veren 
Kardemir’e, can suyu verme sırası, bu kez Sendi-
kamıza gelmişti.  O gün verilen büyük mücade-
le, bugün Türkiye’nin demir-çelik sektöründe en 
büyük fabrikalarından biri olan Kardemir’in ye-
niden doğmasını sağlamıştır. O günkü mücade-
le, bugün ülkemiz ekonomisinin lokomotifi olan 
Kardemir’e hayat vermiştir. O gün kapatılmasına 
karar verilen Kardemir, bugün 3 milyon tonluk 
bir üretimin yakalamak üzere olduğu ve 5 mil-
yon tonluk üretimin hedeflendiği bir dev kuruluş 
haline gelmiştir. O günkü mücadele, bugün bin-
lerce işçinin evine ekmek götürebilmesine vesile 
olmuştur.  O günkü mücadele, bir davaya inanıl-
dığında nelerin başarılabileceğini tüm dünyaya 
göstermiştir.”

BUGÜN GELDİĞİMİZ NOKTA MÜCADELENİN 
BOŞA GİTMEDİĞİNİ GÖSTERDİ

“Bugün Kardemir Karabük ve Çelik İş Sendika-
sı’nın geldiği konum, 8 Kasım mücadelesinin 
boşa gitmediğini göstermektedir” diyen Değir-
menci, “Bugün geldiğimiz noktada, Kardemir’de 
yine Hak-İş ve Çelik-İş var. Dolayısıyla huzur var, 
iş barışı var. Çelik-İş, 8 Kasım’daki mücadele ru-
hundan bir milim sapmadan, onbinlerce üyesi-
nin alınterine sahip çıkmaya devam etmektedir.8 
Kasım’da emek mücadelesinde rüştünü ispatla-
yan Çelik-İş, bugün Türkiye’nin Sendikası olarak 
kutlu yolculuğunu sürdürmektedir. Genel Başka-
nı olmaktan şeref duyduğum Sendikamız, her-
kesin takdir ettiği, imrenerek baktığı bir sendika 
haline gelmiştir” diye konuştu. 

Değirmenci, 23 yıl önce mücadele veren Baş-
ta Konfederasyonumuz Hak-İş’in merhum lideri 
Necati Çelik’e, Sendikamızın efsanevi Başkanı 
Metin Türker’e ve aramızdan ayrılan kahraman-
lara rahmet dileyerek sözlerini sonlandırdı. 

Daha sonra 8 Kasım 1994 yılındaki mücadeleye 
tanıklık etmiş sendikamızın eski yöneticilerinin, 
sivil toplum kuruluşlarının yöneticilerinin katıldı-
ğı bir panel düzenlendi. 

Panelin sona ermesiyle katılımcılara plaket tak-
dim edildi ve Karabük şubemiz tarafından dü-
zenlenen slogan yarışmasında dereceye girenle-
re ödülleri verildi. 

Program, merkez bakım yemekhanesinde yeni-
len yemeğin ardından son buldu.
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Sendikamızın Genel Başkanı 
Yunus Değirmenci ve Genel Yö-
netim Kurulumuz, Karabük Şu-
bemizin Temsilciler Meclisi top-
lantısına katıldı. 
Genel Başkanımız Değirmen-
ci’nin yanı sıra Genel Mali Sek-
reterimiz Bayram Altun, Genel 
Teşkilatlandırma Sekreterimiz 
Recep Akyel ve Genel Eğitim 
Sekreterimiz Ferhan Öner’in 
katıldığı Temsilciler Meclisi’nde, 
Karabük Şube Başkanımız Ulvi 
Üngören ve şube yönetimi ile 
sendika temsilcilerimiz, şube 
disiplin ve denetleme kurulu 
üyelerimiz hazır bulundu. 

Toplantıda konuşan Genel Baş-
kanımız Değirmenci, “Delege 
seçim süreci ve ardından Şube 
genel kurulunuzda sergilemiş 
olduğunuz birlik ve beraberlik 
tablosu bizleri gerçekten çok 
mutlu etti. Burada yaşanan sı-
kıntısız süreç, Çelik-İş Sendi-
kası’ndaki değişimin aleni bir 
göstergesidir. Sizin burada 
başlattığınız bu güzel tablo-
nun, Türkiye’de örgütlü oldu-
ğumuz bütün işyerlerine de 
olumlu yansıyacağı kanaatin-
deyim” diye konuştu. 

“Sadece Kardemir’in değil, Ka-
rabük’ün bütün sorunları bizim 
sorunlarımızdır” diyen Değir-
menci, “Biz burada doğduk, 
burada büyüdük, Türkiye’ye 
buradan yayıldık. Karabük’ün 
bütün sorunlarında, çözüm bu-
lucu olarak birinci sırada Çe-
lik-İş Sendikası olacak. Kara-
bük’ün bizlerden beklentilerini 
biliyoruz. Genç ve dinamik bir 
kadromuz var. Beklentilere ce-
vap verme noktasında bu kad-
roya güveniyorum” dedi. 

“BU İŞİ SEVEREK YAPARSA-
NIZ BAŞARI KENDİLİĞİNDEN 
GELİR”

“Üyelerimizin sorunlarını bire 
bir dinleyerek, bu sorunlara 
çözümler getirmenizi sizler-
den bekliyorum” diyen Değir-
menci, “Binlerce üyemizin biz-
lerden beklentileri var. Bunları 
karşılamak için var gücümüzle 
çalışmamız gerekiyor. Dokun-
madığımız işçi kalmamalı. Bu 
işi severek yapmanız gerekiyor, 
aksi takdirde başarılı olmanız 
mümkün değildir. Egoyu ve 
kişisel hesapları bir kenara bı-
rakıp çalışırsak, başarı kendili-
ğinden gelecektir. Üyelerimizin 
bizlere verdiği temsil görevinin 
hakkını vermemiz gerekiyor. 
Ben inanıyorum ki, üyelerimizin 
taleplerini karşılamak, sendi-
kamızı daha da büyütmek için 
gerekli olan enerji de, cesaret 
de, birikim de sizlerde var. Gün 

Hak-İş’in, Gün Çelik-İş’in günü. 
Rabbim çalışmalarınızda utan-
dırmasın, birlik ve beraberli-
ğinizi daim etsin” ifadelerini 
kullanarak bütün katılımcılara 
başarılar diledi.

Toplantının sonunda bir kısa bir 
konuşma yapan Şube Başkanı-
mız Üngören ise, genel merkez 
yöneticilerinin yaptığı ziyaret-
ten duyduğu memnuniyeti dile 
getirerek, “Geçtiğimiz ay, şube 
kongremizi birlik ve beraberlik 
içerisinde gerçekleştirdik. Ara-
mıza yeni katılan arkadaşlar-
la birlikte üyelerimize hizmet 
etme konusunda çalışmala-
rımıza hız kesmeden devam 
ediyoruz. Genel Başkan olarak 
bizlere yol gösterici oldunuz. 
Her zaman yanımızda durarak, 
bizlere destek olduğunuz için 
size ve genel yönetim kurulu-
muza teşekkür ediyorum” diye 
konuştu.

GENEL MERKEZ YÖNETİMİMİZ 
KARABÜK ŞUBEMİZİN 
TEMSİLCİLER MECLİSİ’NE KATILDI

Üyelerimizle aile ortamında buluşarak, sendikacı-
lığı farklı bir boyuta taşıyan Sendikamızın Genel 
Başkanı Yunus Değirmenci, bu kez Karabük Kar-
demir’de çalışan üyemizin evine misafir oldu. 
Genel Başkanımız Değirmenci, 2010 yılından bu 
yana Karabük Kardemir’de çalışan üyemiz ve 
aynı zamanda delegemiz olan Memiş Göv’ün 
Karabük Yeşilmahalle’de bulunan evine giderek, 
akşam yemeği yedi, çay içti. 

Genel Başkanımız Değirmenci’nin ziyaretinde 
Karabük Şube Eğitim Sekreterimiz Emrullah Ay-
dın’ın yanı sıra, Kardemir delegemiz Akif Doruk-
başı da hazır bulundu.  

Yenilen yemeğin ardından Değirmenci, ev sahibi 
Memiş-Tuğba Göv çifti ve küçük çocukları Ezel 
Sude Göv ile sohbet etti. 

Kendilerini misafir ettikleri için Göv ailesine te-
şekkür eden Değirmenci, “Üyelerimizle bir büyük 
bir aileyiz derken, bu sözün içinin boş olmadığını 
bilmenizi istiyorum. Sendikacı olarak en az toplu 

iş sözleşmesi imzalamak kadar önemli olan bir 
şey var ki; o da üyelerimizle, onların aileleriyle bir 
yakınlık kurabilmektir. Sadece fabrika ortamın-
da gördüğüm Memiş kardeşimi, evinde ziyaret 
ederek, ailesiyle mutlu bir şekilde yaşamını sür-
dürdüğünü bire bir görmek beni mutlu ediyor. 
Üyelerimizle samimi bir ortamda, tıpkı bir ailenin 
ferdi gibi bir arada olmak enerjimize enerji katı-
yor. Bu nedenle bugün bizlere evinizin kapılarını 
açtığınız için sizlere teşekkür ediyorum. Haneni-
niz her daim şen olsun” diye konuştu. 

Genel Başkanımız Değirmenci’nin evlerine gel-
mesinden dolayı büyük memnuniyet duydukla-
rını ifade eden Memiş Göv ise, “Gönül verdiğimiz 
sendikamızın genel başkanını, evimizde görmek 
bizleri gerçekten çok duygulandırdı ve sevindir-
di. Bu kadar yoğun programı içinde bizlere vakit 
ayıran, bizlerden samimiyetini, ilgisini ve sevgisi-
ni esirgemeyen Genel Başkanımıza teşekkürleri-
mi sunuyorum” dedi.

GENEL BAŞKANIMIZ DEĞİRMENCİ KARDEMİR’DEKİ 
ÜYEMİZİN EVİNE MİSAFİR OLDU
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Türkiye Gazeteciler Federasyonu(TGF) ile İskende-
run Gazeteciler Cemiyeti(İGC) tarafından, Sendi-
kamızın Genel Merkezi ve İskenderun Belediyesi’nin 
katkılarıyla hazırlanan “15 Temmuz Hain Darbe 
Girişimine Karşı Anadolu Basınının Tepkisi” konu-
lu serginin açılışı yapıldı.
İskenderun Belediyesi eski nikah salonunda dü-
zenlenen serginin açılış törenine Sendikamızın 
Genel Başkanı Yunus Değirmenci’nin yanı sıra İs-
kenderun Kaymakamı Recep Soytürk, İskenderun 
Belediye Başkanı Seyfi Dingil, İSTE Rektörü Prof. 
Dr. Türkay Dereli,  TGF Genel Başkan Yardımcısı 
Cafer Esendemir, İGC Başkanı Veysel Cıncık, AK 
Parti İlçe Başkanı Ayhan Bodur, MHP İlçe Başkanı 

Turan Bozkurt, İskenderun Şube Yöneticilerimiz 
ve çok sayıda davetli katıldı.

Genel Başkanımız Değirmenci açılışta yaptığı 
konuşmasında, “Anadolu’nun çeşitli yerlerinden 
getirilen yerel gazeteleri burada sergileyerek, 15 
Temmuz hain darbe girişiminde halkımızın du-
yarlılığını ortaya koyuyoruz. Kısıtlı imkânlarla dü-
zenlenen bu serginin anlamı çok büyük. Anado-
lu basınının aslanlarını yürekten kutluyorum. 15 
Temmuz’u unutmayacağız, unutturmayacağız. 
Bu sergiye destek olmaktan da büyük mutluluk 
duyuyoruz. Çelik İş Sendikası olarak her zaman 
devletimizin, milletimizin yanındayız. Faydalı ola-
cak tüm çalışmalara da destek vermeye hazırız” 
İfadelerini kullandı.

GENEL BAŞKANIMIZ DEĞİRMENCİ SENDİKAMIZIN 
KATKILARIYLA İSKENDERUN’DA DÜZENLENEN 
15 TEMMUZ SERGİSİNİN AÇILIŞINA KATILDI

İGC Başkanı Veysel Cıncık, Türkiye’de benzeri olmayan bir sergi açtıklarını belirterek, “15 Temmuz 
hain darbe girişiminde halkımızın dik duruşu kadar Anadolu basınının dik duruşu da çok önemliydi. 
Hain darbeciler hiçbir yerden destek alamadılar. Canını dişine katarak karşı koyan halkımız, bu uğurda 
şehitler verdi. Biz de tüm bu olayları, Anadolu’muzun dört bir yanından getirttiğimiz yerel gazete-
lerimizle yansımalarını halkımıza sunmak istedik. Yaptığımız bu sergiyle gurur duyuyoruz. Serginin 
düzenlenmesine katkı sunan Çelik İş Sendikası’nı da kutluyorum”dedi.

İskenderun Belediye Başkanı Seyfi Dingil ise yaptığı konuşmada, serginin çok önemli olduğunu vur-
guladı. Dingil, “Türkiye’nin her köşesinden getirilen gazeteler, 15 Temmuz hain darbe girişimine bası-
nımızın nasıl tepki gösterdiğini açıkça gösteriyor. Hainler, kendilerine karşı koyan masum halkımıza 
ateş açmış ve pek çok kişinin de şehit olmasına, yaralanmasına neden olmuşlardır. Allah bize bir daha 
böyle acılar yaşatmasın. Biz de bu sergiye yardımcı olmaya çalıştık ama esas iş Veysel Başkanın sır-
tındaydı, tebrik ediyorum. Serginin hayırlara vesile olmasını dilerim. Allah utandırmasın” dedi.

İSTE Rektörü Prof.Dr.Türkay Dereli ise yaptığı konuşmasında, bu serginin düzenlenmesinin önemli 
olduğunu belirterek, emeği geçenleri kutladı.

 İskenderun Kaymakamı Recep Soytürk de konuşmasında şunları söyledi:

“15 Temmuz 2016 tarihinde asker giysili bir takım hainlerin düzenlemeye kalkıştıkları hain darbe girişi-
mine Yurt genelinde halkımız canını dişine koyarak karşı çıktı, şehitler verdi. Darbeye kalkışanlar birer 
birer yakalandılar. Az önce, CHP ve MHP İlçe Başkanlarını kol kola gelirken gördüm ve mutlu oldum. 
Tıpkı Yenikapı Ruhu gibi hissettim. Vatanın, Milletin, Cumhuriyetin sıkıntıya girdiği anlarda nasıl güç 
birliği yapıldığını gösterdiler.”

Siyasi parti temsilcileri, sendikaların temsilcileri, bazı oda başkanları ile halkımızın yoğun ilgi göster-
diği sergi 3 gün açık kalacak.
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“TAŞERON 

DÜZENLEMESİ 

ÇALIŞMA HAYATININ 

EN BÜYÜK 

REFORMUDUR”

Hak-İş Konfederasyonu Genel Başkanı Mahmut 
Arslan, taşeron, geçici ve mevsimlik işçilerle ilgili 
24 Aralık 2017 tarihinde çıkarılan Kanun Hük-
münde Kararname ile ilgili değerlendirmelerde 
bulundu.
Basın toplantısına Genel Başkanımız Yunus De-
ğirmenci, Genel Mali Sekreterimiz Bayram Altun, 
Genel Teşkilatlandırma Sekreterimiz Recep Ak-
yel ve Genel Eğitim Sekreterimiz Ferhan Öner 
ile konfederasyonumuza bağlı sendikalarımızın 
genel başkanları ve çok sayıda basın mensubu 
katıldı.

“KHK İLE 3 TEMEL DÜZENLEME GETİRİLMİŞTİR”

Basın toplantısında konuşan Genel Başkan Mah-
mut Arslan, “ 696 sayılı KHK ile 3 tane temel dü-
zenleme gerçekleştirilmiştir. Kamuda çalışanlar, 
yerel yönetimlerde çalışanlar, geçici ve mevsim-
lik işçilerle ilgili konuları doğrudan çalışma haya-
tıyla ilgili olarak getirilen düzenlemelerdir” dedi.

“2014 YILINDA TAŞERON SORUNUNU TÜRKİ-
YE’NİN GÜNDEMİNE TAŞIDIK”

Taşeron sorununu 24 Ocak 2014 yılında Türki-
ye’nin gündemine HAK-İŞ’in taşıdığını belirten 
Arslan, “HAK-İŞ olarak 2014 yılında Ankara’da 6 
binden fazla taşeron işçinin katılımıyla gerçek-
leştirilen büyük bir organizasyonu ve kampan-
yayı başlattık. Türkiye’nin kunta kinteleri gibi 
gözüken, ücretli modern köle muamelesi gören 
taşeron işçilerin başta sendikal örgütlenmeler ol-
mak üzere çalışma şartlarının düzeltilmesi, top-
lu sözleşme sistemine dahil edilmesi ve kamuda 
kadrolu işçi yapılması konusunda bir mücadeleyi 
HAK-İŞ olarak başlattık ve bu kampanyamız kısa 
sürede önemli bir karşılık buldu.” dedi.

2014 yılında HAK-İŞ’in bir ilki gerçekleştirerek 
Türkiye’den yaklaşık 5 bin 500 taşeron işçinin 
katılımıyla ve her bir taşeron işçiyle 20 dakikalık 
mülakat ve anket çalışması gerçekleştirildiğini ve 
bunun sonucunun kamuoyuna sunulduğu bilgisini 

ARSLAN:
veren Arslan, “İlk kez 26 ilde 5 bin 500 taşeron 
işçinin katılımıyla Türkiye’nin taşeron gerçeğini 
bir çalışmayla kitap haline getirip kamuoyuyla 
paylaştık.  Bu çalışmamız kamuoyunda büyük 
bir yankı buldu. Taşeron işçilerin çalışma şartları-
nın, yaşadıkları zorlukların karşılaştıkları sorunla-
rın, bütün detaylarıyla ortaya çıktığı çok ciddi bir 
çalışmadır” diye konuştu.

“BUGÜN ÇIKARILAN KHK’NIN TEMELLERİ 
2014 YILINDA ATILMIŞTIR”

Arslan, “2014 yılında o dönemde Başbakan olan 
Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdo-
ğan’ın talimatıyla 2014 yılı Temmuz ayında ilk 
defa 6552 sayılı kanunla taşeron konusunda 
önemli bir reforma imza atılmıştır.  Bugün tar-
tıştığımız konunun geçmişine baktığımız zaman 
KHK ile getirilen düzenlemelerin altyapısı 2014 
yılı Temmuz ayında 6552 sayılı kanunla atılmıştır. 
O kanun çok temel yeni düzenlemeler getirmiş-
tir” sözlerine yer verdi. 

Arslan: “Özel Sözleşmeli Personel yapma gay-
retleri, hevesleri ve ısrarlarına rağmen konfe-
derasyonumuz bütün platformlarda hem 2015 
yılının Mart ayında açıklanan hedeflerin gerçek-
leşmemesi için hem de daha sonra yapılan se-
çimlerle kurulan hükümetler nezdinde asla HAK-
İŞ olarak ÖSP düzenlemesine karşı olduğumuzu, 
bunu kabul etmeyeceğimizi, bunu engellemek 
için her türlü mücadeleyi yapacağımızı kamuo-
yuna açıkça ilan ettik. Bu konuda çeşitli kampan-
yalar yaptık. Bu çalışmamızda işçilerin büyük bir 
çoğunluğunun ÖSP’ye neden itiraz ettiğini, ÖSP 
uygulamalarının işçilerin gelecekleri için nasıl bir 
tehdit oluşturduğunu ve bu konuyu neden kabul 
etmediklerini, niçin kamu işçisi olduklarını ayrın-
tılı bir şekilde kamuoyuna sunmuş olduk.”

“TAŞERON İŞÇİLİĞİN KALDIRILMASI TÜRKİ-
YE’NİN BATIYA MEYDAN OKUMASIDIR”

Arslan, taşeron işçilere kadro imkanı veren dü-
zenlemenin çalışma hayatının en büyük sorun-
larından birini ortadan kaldırdığını belirterek şu 
açıklamalarda bulundu:

“Küresel sermayenin bütün dünyayı köye dönüş-
türdüğü ve küreselleşmenin doğal bir sonucu 
olarak bize dayatılan kamu hizmetlerinin özel-
leştirilmesi, kamu kurumlarının özelleştirilmesi, 
devletin küçültülmesi, kamu hizmetlerinin özel 

sektör eliyle sürdürülmesi yalanına karşı Türki-
ye’nin bir meydan okumasıdır. Hem dünyada-
ki hem de Batı ülkelerindeki uygulamalara bir 
meydan okumadır. IMF’ye, Dünya Bankası’na ve 
diğer uluslararası kuruluşların ülkemize ve ülke-
lere dayatılan bu yaklaşımlarına bir meydan oku-
madır. Artık Türkiye, kamu kurumlarında ve yerel 
yönetimde taşeron uygulamasını yasaklamıştır. 
Bu, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin endüstri iliş-
kileri sisteminde ve çalışma hayatında bugüne 
kadar yapılmış en büyük reformdur. KHK’nın ha-
yata geçirilmesiyle kamuda 400 bin, yerel yöne-
timlerde 450 bin olmak üzere 900 bin işçi kamu 
işçisi oldu. Mevcut 200 binin yaklaşık 4 buçuk 
katı kamuda yeni işçi yer alacak.”

Günümüz itibariyle 330 binden fazla taşeron iş-
çiyi örgütleyen HAK-İŞ’in taşeron işçilerin büyük 
bir bölümünü temsil yetkisi ve kabiliyeti olduğu-
na işaret eden Arslan, “Yaptığımız çalışmaların 
sonucu olarak kamudaki 400 ila 450 bin ara-
sındaki taşeron işçiden 300 bini HAK-İŞ’e bağlı 
sendikalarımıza üyedir” diye konuştu.

Arslan “Bu başarı için bütün sendikalarımızı teb-
rik ediyorum. Bu işçilerin gelecekle ilgili kaygı-
larını giderme konusunda, onların beklentilerinin 
hayata geçirilmesi konusunda, onların umutlarını 
diri tutma adına büyük bir mücadele verdik. Sen-
dikal çalışmalarımızın önemli bir kısmını taşeron 
işçiler aldı. Biz bu çalışmaları taşeron işçilerin sa-
dece ve sadece dualarını almak için yaptık” dedi.

Arslan, taşeron sorunu ortadan kaldırma irade-
lerinden dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım, Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu’na te-
şekkür etti.
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Hak-İş Konfederasyonu Genel Başkanı Mahmut 
Arslan, 17 Aralık 2017 tarihinde HAK-İŞ, ME-
MUR-SEN, AGD, İHH, Önder Derneği ve Cihan-
nüma’nın katılımlarıyla gerçekleştirilen ‘Kudüs’e 
Özgürlük, İnsanlığa Barış’ mitingine katıldı.
Mitinge HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, 
MEMUR-SEN Genel Başkanı Ali Yalçın, Anado-
lu Gençlik Derneği Genel Başkanı Salih Turhan, 
Cihannüma Derneği Genel Başkan Vekili Ahmet 
Akça, Önder Derneği Halit Bekiroğlu, İnsani Yar-
dım Vakfı Genel Başkanı Bülent Yıldırım, Türki-
ye-Filistin Parlamentolar Arası Dostluk Grubu 
Başkanı Hasan Turan, TBMM İdare Amiri Ahmet 
Gündoğdu, eski Başbakan Yardımcısı ve AK Par-
ti Milletvekili Emrullah İşler, CHP Milletvekilleri 
Mahmut Tanal ve Veli Ağbaba, Kudüs direnişinin 
sembolü Filistinli genç Cüneydi’nin amcası Re-
şad Cüneydi, HAK-İŞ Genel Başkan Yardımcıları, 
Mehmet Şahin, Mustafa Toruntay, HAK-İŞ Genel 
Sekreteri Dr. Osman Yıldız, konfederasyonumu-
za bağlı sendikaların başkanları, yöneticileri, An-
kara Bölge Başkanlığmız ve üyelerimiz katıldı.

Mitingde on binlerce kişiye seslenen Genel Baş-

kanımız Mahmut Arslan, “Kudüs’ün, Mescid-i Ak-
sa’nın yüreği, merhameti, hıncı ve öfkesi oldunuz 
ve bu meydanı doldurdunuz” dedi.

“İNSANLIĞIMIZI SORGULAMAK İÇİN BURA-
DAYIZ”

“Kudüs’e Özgürlük İnsanlığa Barış” İçin Anadolu 
Meydanında bulunduklarını belirten Arslan, “Vic-
danımızı tatmin için değil, insanlığımızı sorgula-
mak için buradayız. Çünkü Kudüs’ün derdi bizim 
derdimizdir” diye konuştu.

ABD Başkanı Trump’ın, Küdüs’ü İsrail’in başkenti 
olarak kabul ettiğini ve İsrail Büyükelçiliğini Ku-
düs’e taşıma kararı aldığını şaşkınlık içerisinde 
öğrendiğini açıklayan Arslan sözlerine şu şekilde 
açıklık getirdi: “Okyanus ötesi ne söylerse söy-
lesin, Trump’ın, ABD’nin Kudüs kararını tanımı-
yoruz, tanımayacağız. Bu kararın hükmü yoktur. 
Çünkü; Kudüs bizim kadim şehrimizdir. Ezeli ve 
ebedi başkentimizdir. Kudüs için baş veririz ama 
yine de başkentimizi çiğnetmeyiz. Mescid-i Ha-
ram neyse, Mescid-i Nebevî neyse Mescid-i Aksa 
da odur. Bizim izzetimizdir, onurumuzdur. Kudüs 
bize emanettir. Mescid-i Aksa bize emanettir.”

  KUDÜS SİZLERLE VAR 
OLACAK, İSRAİL SİZLERLE 
KAHROLACAKTIR

“
Arslan, “ABD Başkanı Donald Trump’ın kararından 
sonra 57 ülkenin oluşturduğu İslam İşbirliği Teş-
kilatı’nı İstanbul’da Kudüs gündemiyle olağanüs-
tü olarak toplayan zirvede Doğu Kudüs’ü Filistin 
devletinin başkenti olarak tanıyan kararı aldırtan 
Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a bu-
radan bir kez daha teşekkür ediyoruz” dedi. 

“SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI OLARAK ET-
KİN ROL OYNAMAYA MECBURUZ”

Sivil toplum kuruluşları olarak etkin rol oynamaya 
mecbur olduklarını ve bu yolda ilerlemeyi devam 
ettirmelerinin gerekliliğini vurgulayan Arslan, 
“Bu yüzden geri adım atmadan, vazgeçmeden 
ilerlemeye devam etmeliyiz. Uluslararası Kudüs 
ve Filistine Destek Sendikalar Birliğinin Genel 
Başkanı olarak o birlik adına da ifade ediyorum 
ki 2 yıldır İstanbul’da yaptığımız Kudüs konfe-
ransının gündemi ‘Hep Birlikte Kudüs’ olmuştur. 
Uluslararası Kudüs ve Filistine Destek Sendika-
lar Birliği olarak 2 yıldır İstanbul konferansında 
aldığımız kararın birisi de Doğu Kudüs Filistin’in 
başkenti olarak kabul edilmelidir kararı olmuştur. 
Bu kararlılığımızla uluslararası camiaya, ulusla-
rarası sendikal harekete ve bütün dünyaya karşı 
Filistin’in ve Kudüs’ün ne olduğunu anlatmaya ve 
bu konuda mücadele etmeye mecburuz. Bu ka-
rarlılığımızı bundan sonra da sürdürmeye devam 
ettirmeliyiz. Ümitsizlik yok, karamsarlık yok, az-

mimiz var. Gayretimiz var. Umudumuz ve inancı-
mız var” sözlerine yer verdi.

“MAZLUMLARIN SESİ, ÇIĞLIĞI, UMUDU, MER-
HAMET ADASI OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ”

“Kahire, Gazze, Şam, Halep, Buhara, Semerkand, 
Saraybosna direnir.  Kudüs düşerse bu muhte-
şem şehirler yıkılır, kendine bir daha gelemez” 
diyen Arslan, “Bugün de, yarın da ülkemizdeki, 
bölgemizdeki ve küremizdeki mazlumların sesi, 
çığlığı, umudu, merhamet adası olmaya devam 
edeceğiz” dedi.

Arslan, “Artık söz bitmek üzeredir. Sözün eyle-
me dönüştüğü zamandayız. Allah inananlarla, bu 
yolda mücadele verenlerle beraberdir. Mücade-
leniz kutlu, yolunuz aydınlık olsun. Unutmayalım 
ki; bu meydanda kanat çırpan bir kelebek, Filis-
tin’de, Kudüs’te özgürlük ve kurtuluş getiren bir 
fırtınaya dönüşecektir. Kudüs sizlerle var olacak, 
İsrail sizlerle kahrolacaktır” şeklinde konuştu.
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Konfederasyonumuz HAK-İŞ’e 
bağlı sendikalarda çalışan ta-
şeron işçiler 7 Aralık 2017 ta-
rihinde Hak-İş Genel Başkanı 
Mahmut Arslan başkanlığında 
Ankara Esenboğa Havalimanı 
Şeref Salonu önünde bir araya 
gelerek Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan’a teşekkürlerini 
ilettiler.
Programa Cumhurbaşkanı Re-
cep Tayyip Erdoğan, HAK-İŞ 
Genel Başkanı Mahmut Arslan, 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Ba-
kanı Jülide Sarıeroğlu, İçişleri 
Bakanı Süleyman Soylu, Avru-
pa Birliği (AB) Bakanı Ömer 
Çelik, HAK-İŞ Genel Sekreteri 
Dr. Osman Yıldız ile sendikamı-
zın kadın komitesi ve personel-
leri de katıldı.

Taşeron işçilerle ilgili alınan ka-
rarın tüm işçilere hayırlı olması 
temennisinde bulunan Cum-
hurbaşkanı Recep Tayyip Er-

doğan, yaklaşık 900 bin işçinin 
düzenlemeden faydalanacağı-
nı, bundan sonraki süreçte ta-
şeron işçilerin, “Benim sonum, 
akıbetim ne olacak?” şeklinde 
bir kaygılarının olmayacağını 
belirtti.

Erdoğan, “Ne yazık ki taşeron-
lar adeta komisyoncu görevi 
görmek suretiyle arada belli bir 
kazancı götürmüştür. Şimdi ise 
bu iş artık yoluna koyuldu ve 
Allah’ın izniyle gerek belediye-
lerin bu noktada atacağı adım-
lar, gerekse devletin atacağı 
adımlar planlandı. Yeter ki her-
kes, devletin, kamunun bütün 
kurallarına uysun, çalışmasını 
yapsın. Çalışmasını yaptıktan 
sonra kimsenin evelallah burnu 
sürtmez” şeklinde konuştu.

ABD Başkanı Trump’ın, Birleş-
miş Milletlerin (BM) 1980 kara-
rını hiçe saydığını söyleyen Er-
doğan, bugüne kadar ABD ve 

İsrail’den başka dünyada hiçbir 
ülkenin, BM’nin 1980 yılındaki 
kararının dışında, buna aykırı 
bir adım atmadığını söyledi.

Kudüs’ün, Müslümanların, Hris-
tiyanların, kısmi olarak da Mu-
sevilerin ibadetgahı olarak gö-
rüldüğünü söyleyen Erdoğan, 
Müslümanların ilk kıblesinin de 
Mescid-i Aksa olduğunu anım-
sattı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Ba-
kanı Jülide Sarıeroğlu, taşeron 
işçilere, bekledikleri kadro müj-
desini verdiklerini belirterek, 
bu süreçte kendilerine vermiş 
olduğu desteklerden dolayı 
Cumhurbaşkanı Erdoğan’a te-
şekkürlerini iletti.

Hak-İş Genel Başkanı Mahmut 
Arslan, “Sayın Cumhurbaşka-
nımız, Başbakanımız, Hüküme-
timiz, Bakanlarımız ve Ak Parti 
hükümeti hep birlikte çalışarak 

HAK-İŞ’Lİ TAŞERON İŞÇİLERDEN 
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN’A TEŞEKKÜR

uzun yıllardır devam eden bir sorunun çözümü-
nü sona getirmiş oldu. Bu konuda Sayın Cum-
hurbaşkanımıza ortaya koyduğu bu iradesi ve 
bizim sorunlarımızı çözmeye yönelik ortaya koy-
duğu karardan dolayı teşekkür etmek istiyorum” 
dedi.

“ARTIK KAMUDA TAŞERON SİSTEMİNDEN 
VAZGEÇİLMİŞ OLUYOR”

“Cumhurbaşkanımızın önceki gün bütün kamuo-
yuna duyurduğu gibi artık kamuda taşeron sis-
teminden vazgeçilmiş oluyor” diyen Arslan, “Siz-
ler bundan sonra kamunun birer çalışanı olarak 
işlerinize, bundan sonraki hayatınıza devam ede-
ceksiniz. Bize düşen görev, bize verilen bu bü-
yük değerin karşılığında canla başla milletimiz, 
devletimiz, insanımız için gece gündüz çalışmak 
olacaktır” diye konuştu.

Taşeron sorunun çözümünde Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip Erdoğan’ın büyük rolü olduğuna 
dikkati çeken Arslan, “Bugün Cumhurbaşkanımı-

zın arkasında ve onun yanında, onunla 
beraber omuz omuza, bu ülkenin kal-
kınması için, bu ülkenin geleceği için, bu 
ülkenin barışı için, bu ülkenin kardeşli-
ği için bu ülkenin hep birlikte bir dünya 
devleti olması için çalışmaya, kendisine 
destek olmaya ve bu yolda beraber bu 
yolda söz veriyor musunuz?” şeklinde 
taşeron işçilere seslendi. 

“FİLİSTİN’LE VE KUDÜS’LE BİRLİKTE 
DAYANIŞMA İÇERİSİNDEYİZ”

ABD Başkanı Donald Trump’ın Tel 
Aviv’deki ABD Büyükelçiliği’ni Kudüs’e 
taşıma kararı konusuna değinen Arslan, 
“ABD’nin Tel Aviv’deki Büyükelçiliğini 
Kudüs’e taşıma kararı bizim için büyük 
bir infial olmuştur. Bizler HAK-İŞ olarak 
bu meydanda Filistin’le ve Kudüs’le bir-
likte dayanışma içerisinde olduğumuzu 
gösteriyoruz” dedi.

Arslan, “Sayın Cumhurbaşkanımızın bü-
tün islam dünyası liderlerine yapmış ol-
duğu çağrı ve sivil toplum örgütlerimize 
yapmış olduğu çağrının gereği olarak 
biz de bundan sonra kararlı bir şekilde 

ABD’nin Filistin ve Kudüs’e yönelik bu tavrına 
karşı dimdik olarak olacağız ve liderimizin arka-
sında hep birlikte mücadele edeceğiz” açıklama-
sında bulundu.

Arslan, kendisinin aynı zamanda Uluslararası Ku-
düs ve Filistin’e Destek Sendikalar Birliğinin Baş-
kanı olduğunu anımsatarak, “Yeryüzündeki bü-
tün mazlumları ve bütün islam dünyasının sivil 
toplum ve sendikacılarını bu olaya karşı ABD’ye 
tepki koymaya ve Kudüs’ü asla İsrail’e başkent 
yaptırmama konusunda kararlı bir şekilde dur-
maya davet ediyoruz” dedi.

HAK-İŞ üyesi taşeron işçiler, ellerindeki Türk Bay-
rakları sallayarak ABD Başkanı Trump’ın Kudüs’ü 
İsrail’in başkenti olarak tanıma kararını protesto 
etti. “Kahrolsun İsrail” sloganları atan işçiler, hita-
bının ardından alkışlar eşliğinde Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip Erdoğan’ı Yunanistan’a uğurladı.
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HAK-İŞ Konfederas-
yonu Kadın Komitesi 
tarafından yürütülen 

‘Sendikal Bakış Açısıyla Kadın 
Çalışanlar İçin Sorun Çözme 
Yöntemleri’ Projemizin kapanış 
toplantısı 21 Kasım 2017 tari-
hinde ATO Congresium’da ger-
çekleştirildi.
Toplantıya Cumhurbaşkanımız 
Recep Tayyip Erdoğan’ın Eşi 
Emine Erdoğan, HAK-İŞ Genel 
Başkanı Mahmut Arslan, Ça-
lışma ve Sosyal Güvenlik Ba-
kanı Jülide Sarıeroğlu, Aile ve 
Sosyal Politikalar Bakanı Fat-
ma Betül Sayan Kaya, Ak Parti 
Genel Başkan Yardımcısı Öz-
nur Çalık, Ak Parti Kadın Erkek 
Fırsat Eşitliği Komisyonu Üyesi 
ve Düzce Milletvekili Ayşe Ke-
şir, Ak Parti Denizli Milletvekili 
Sema Ramazanoğlu, HAK-İŞ 

Kadın Komitesi Başkanı Fat-
ma Yavuz, HAK-İŞ Genel Baş-
kan Yardımcısı Mehmet Şahin, 
HAK-İŞ Genel Sekreteri Dr. 
Osman Yıldız, sendikamızın 
yönetim kurulu üyeleri, kadın 
komitesi, Ankara Şube Başkan-
lığımız, üyelerimiz, ve binlerce 
HAK-İŞ’li kadın emekçi katıldı.

“KADINLARA ÇOK ŞEY 
BORÇLUYUZ”

Programda konuşan Genel 
Başkan Mahmut Arslan, “HAK-
İŞ olarak 42 yıllık onurlu mü-
cadelemizin getirdiği noktada 
kadınlara çok şey borçluyuz. 
Emekçi kadınlarla beraber bi-
zim her türlü kahrımızı, her tür-
lü zorluğumuzu çekerek bize 
katlanan evdeki eşimizden, ço-
cuklarımıza, annemizden, ba-
bamızdan ve bütün kadınlardan 
gördüğümüz destek, bizleri bu-
günlere kadar taşımıştır” dedi.

“HAK-İŞ’TEKİ KADIN VARLI-
ĞINI GÜÇLENDİRMEK İÇİN 
KARARLAR ALDIK”

HAK-İŞ genel kurulunda ka-
dına yönelik olarak çeşitli ka-
rarlar aldıkları bilgisini veren 
Arslan, “Bu kararlar arasında 
HAK-İŞ’teki kadın varlığını daha 
da güçlendirmek, HAK-İŞ’teki 
kadınları daha da ileriye taşı-
mak bulunuyor. Bu kararlarımız 
HAK-İŞ genel kurulumuzda oy 
birliğiyle kabul edilmiştir” diye 
konuştu.

“HAK-İŞ’İ BU GAYRETLERİ 
NEDENİYLE KUTLUYORUM”

Toplantıda konuşan Emine Er-
doğan, “Bu projenin birçok  
açıdan faydalı olduğunu düşü-
nüyorum. Hem kadınlarımızın 
sorunlarının analizi hem  de 
sendikal ihtiyaçların yeniden 
dizaynı adına inşallah tatmin-
kar sonuçlar  verecektir. 

EMİNE ERDOĞAN, 
BİNLERCE HAK-İŞ’Lİ KADINLA BULUŞTU

Sahayı derinlemesine bilme çabası somut kaza-
nımları da beraberinde  getirir. HAK-İŞ’i bu gay-
retleri nedeniyle kutluyorum” ifadelerini kullandı.

Erdoğan, “Bizler geleneklerimizle, medeniyet 
değerlerimizle örtüşen  bir denklem kurarak bu 
yükleri hafifletmeliyiz. Devletimiz bunun gay-
reti  içindedir. Son 15 yılda medeni kanunda, iş 
kanununda ve nihayetinde anayasamızda  yapı-
lan değişikliklerle önemli aşamalar kaydedilmiş-
tir. Hükümetimiz, aile ve iş  hayatını uyumlu hale 
getirmek için çalışan kadınlara hamilelik, doğum 
ve süt  izinlerini kullanabilecekleri esnek çalışma 
imkanı getirmiştir. İzinde geçen süreyi kademe 
ilerlemelerinde saydırmış, kadın istihdamını teş-
vik eden birçok  düzenleme yapmıştır. “ ifadele-
rini kullandı.

“KADIN ASLINDA BİRÇOK ŞEYDİR”

Programda konuşan HAK-İŞ Kadın Komitesi 
Başkanı Fatma Yavuz, “Kadını sadece bir kimlik 
olarak nitelendirmek istemiyorum. Kadın aslında 
birçok şeydir. Bir kadın hayattır, cennettir, anne-
dir, ailedir, kız çocuğudur, iffettir, peygamberi 
doğuran anadır” diye konuştu.

“2735 KADIN ÜYEMİZLE ANKET YAPTIK”

Projenin 4 aşamada tamamlandığı belirten Ya-
vuz, “İlk olarak kadın komitelerimizin desteği ile 
2735 kadın üyemize çalışma hayatında karşılaş-
tıkları sorunlara ilişkin derinlemesine anket ça-
lışması yaptık. Anket çalışmamız komitelerimiz 

tarafından yüz yüze gerçekleştirildi. 5 pilot ilde 
toplam 150 kişi ile swot analizi çalışması yaptık. 
Sadece çalışan kadınların sorunlarını değil bu 
sorunları sendikal bakış açısıyla nasıl çözebile-
ceğimizi tartıştık. Swot analizi ve anket çalışma-
mızdan çıkan sonuçlar ışığında sivil toplum ku-
ruluşları arasında bir ilki gerçekleştirerek fıtratta 
farklılık haklarda eşitlik eğitim modüllerini hazır-
ladık ve kitap haline getirdik”diye konuştu.

YAVUZ, EMİNE ERDOĞAN’DAN TAŞERONA 
KADRO İÇİN DESTEK İSTEDİ

HAK-İŞ olarak kadınlarla birlikte güçlenmeye 
devam ettiklerini dile getiren Yavuz sözlerini şu 
şekilde sürdürdü; “Fakat bir sıkıntımız var. Ben 
burada bütün HAK-İŞ’li kadınların sesi olarak 
tüm samimiyetimle zatı alinizden bir talepte bu-
lunmak istiyorum. Türkiye Cumhuriyeti’nin kadın 
lideri olarak First Lady’si olarak ve en samimi 
ifadeyle annemiz olarak kadın konusunda her 
platformda verdiğiniz mücadelede olduğu gibi 
taşeron konusunda da HAK-İŞ’li kadınların sesi 
olmanızı, hükümetimizin, bakanlarımızın da bil-
diği gibi, özel sözleşmeli personel ya da benzeri 
bir statü değil taşeron emekçi kardeşlerimizin 
kadınlarımızın işçi olarak kadroya alınması için 
zat-ı alinizin biz HAK-İŞ’li kadınlara destek ver-
menizin ve bizlerin sesi olmanızın onurunu ya-
şayacağımızı söylemek istiyorum. Biz bu üyeleri-
mizi de kaybedersek bu fotoğraf yara alacaktır.”
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Avrupa Birliği’ne Katılım Öncesi 
Mali Yardım Aracı (IPA) İnsan 
Kaynaklarının Geliştirilmesi Bi-
leşeni kapsamında, Konfederas-
yonumuz HAK-İŞ’in faydalanı-
cısı olduğu ‘İşçi ve İşverenlerin 
Uyum Kapasitelerinin Sosyal 
Diyalog Yaklaşımıyla Artırılma-
sı Teknik Destek Projesi’ kapanış 
toplantısı ve ödül töreni 15 Ka-
sım 2017 tarihinde Ankara’da 
gerçekleştirildi.
Toplantıya, Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanı Jülide Sarıe-
roğlu, HAK-İŞ Genel Başkanı 
Mahmut Arslan, Avrupa Birliği 
(AB) Bakan Yardımcısı Ali Şa-
hin, MÜSİAD Genel Başkanvekili 
Ali Gür, AB Türkiye Delegasyo-
nu Müsteşarı François Begeot, 
Proje Takım Lideri Michael He-
athcote, HAK-İŞ Genel Başkan 
Yardımcılarımız Mehmet Şahin, 
Mustafa Toruntay, HAK-İŞ Ge-
nel Sekreteri Dr. Osman Yıldız, 
MÜSİAD Ankara Şube Başkanı 
İlhan Erdal, MÜSİAD yönetici 

ve üyeleri, sendikamızın Genel 
Yönetim Kurulu Üyeleri ve ileri 
düzey eğitimlerine katılan üye-
lerimiz katıldı.

“PROJE KAPSAMINDA 8 BİN 
244 KİŞİYE ULAŞTIK”

Toplantıda konuşan Hak-İş Ge-
nel Başkanı Mahmut Arslan, 
proje kapsamında Adana, An-
kara, Antalya, Artvin, Bursa, 
Denizli, Gaziantep, İstanbul, 
Kayseri, Kocaeli, Konya, Sakar-
ya, Sivas, Şanlıurfa ve Trabzon 
olmak üzere toplamda 15 ilde 
HAKİŞ ve MÜSİAD camiaların-
dan 8 bin 424 kişiye ulaşılarak 
projenin öngörülen hedeflerin 
yüzde 10’luk artışla tamamlan-
dığını söyledi. 

“ORTAYA ÇIKAN SİNERJİNİN 
GELECEKTE DE SÜRDÜRÜL-
MESİNİ TEMENNİ EDİYORUZ”

Temennilerinin proje uygula-
ma dönemi boyunca başlatılan 
çalışmaların ve ortaya çıkan 
sinerjinin akamete uğratılma-
dan gelecekte de sürdürülmesi 

olduğunu anlatan Arslan, “Bu 
doğrultuda, proje ortağımız 
MÜSİAD yanında, çalışma ha-
yatının diğer aktörlerinden de 
bu anlamlı projenin çıktılarını ve 
sonuçlarını daha ileri noktalara 
taşımalarını bekliyor, yaygınlaş-
tırmalarını umuyoruz. Ayrıca, 
Türk endüstri ilişkilerinde sos-
yal diyalog bakış açısıyla sosyal 
ortaklık anlayışını benimsemiş, 
yeni bir endüstriyel ilişkiler ba-
kış açısının ortaya çıkacağına 
dair umudumu canlı tutuyo-
rum” sözlerini kullandı.

“PROJENİN ÖNEMLİ SONUÇ-
LARA VE HEDEFLERE ULAŞ-
TIĞINI GÖRÜYORUZ”

Kapanış programında konuşan 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Ba-
kanı Jülide Sarıeroğlu,“Proje 
kapsamında yapılan faaliyetlere 
baktığımızda, katılımcı profiline 
baktığımızda, projenin hedef-
lediği amaçlara baktığımızda 
gerçekten önemli sonuçlara ve 
hedeflere ulaştığını görüyoruz” 
şeklinde konuştu.

SOSYAL DİYALOG PROJESİNİN KAPANIŞ 
TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

“TÜRKİYE SOSYAL DİYALOGTA ÖNEMLİ BİR 
AŞAMA KAYDETTİ”

Sosyal diyaloğun sihirli bir kelime olmadığını vur-

gulayan Sarıeroğlu, “Sosyal diyalog, sorunların 

çözümü anlamında önemli bir araç. Türkiye bu 

anlamda çok önemli bir aşama kaydetti. Eskiden 

çatışan ve kavga eden işçi-işveren taraflarımız 

bugün birçok konuda bir araya gelerek birlikte 

çalışıyorlar. Bu birlikte çalışmanın sonucunda da 

ekonomik, sosyal ve kültürel anlamda üst seviye-

lerdeki başarılara imza atmış durumdayız” dedi.

Programın sonunda Karabük Şube Eğitim Sek-

reteri Emrullah Aydın, Seydişehir Şube Mali Sek-

reteri Hüseyin Kaban, Kocaeli Bölge Sekreteri 

Levent Erdi, sendika temsilcilerimiz Muhammed 

Halit Çetinkaya ve İlhan Tunalı,  Sendikamızın 

Teşkilatlandırma Uzmanı İrfan Baysal ve eğitim-

lerde birinci olan diğer kursiyerlere plaket ve 

çeyrek altın takdim edildi. 

HAK-İŞ Kadın Komitesi Başka-
nı Fatma Yavuz, sendikamızın 
kadın komitesi ve konfederas-
yonumuza bağlı diğer sendika-
larımızın kadın komite üyeleri 
8 Ocak 2018 tarihinde Ak Par-
ti Genel Merkez Kadın Kolları 
Başkanı Lütfiye Selva Çam’ı Ak 
Parti Genel Merkezinde ziyaret 
etti.
HAK-İŞ Kadın Komitesi ve Ak 
Parti Kadın Kolları ile gerçek-
leştirilmesi planlanan çalışma-
lar hakkında karşılıklı olarak 
görüş alışverişinde bulunuldu. 

Ziyaret programı, hediye tak-
dimi ve günün anısına fotoğraf 
çekimiyle son buldu.

HAK-İŞ KADIN KOMİTESİ AK PARTİ KADIN KOLLARI 
BAŞKANI ÇAM’I MAKAMINDA ZİYARET ETTİ
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Giriş
Çalışma statülerine ilişkin tartışmaların tüm dünyada 
yaklaşık yarım asırdır olanca hızıyla devam ettiğine şa-
hit olmaktayız. İşin insan onurunu korumaya yönelik bir 
çerçeveye sahip olması gerektiği, Uluslararası Çalışma 
Örgütü ve diğer kuruluşlarca ifade edilmesine rağmen, 
gelişmelerin çalışanlar açısından hiç de memnun edici 
bir görünüme sahip olmadığı aşikârdır. İşsizlik, eğitim-
sizlik, uyumsuz eşleşme, istihdam edilebilirliğe ilişkin tar-
tışmalar, ayrımcılık, işgücünün kutuplaşması, yeni robot 
teknolojileri ve insansız endüstri ilişkileri gibi tartışmalar, 
çalışanların ya da ileriki yıllarda çalışmayı planlayanların 
kaygılarını pekiştirmeye devam etmektedir. Dünyadaki 
bu olumsuz gelişmelerin tam tersine ülkemizde geçti-
ğimiz günlerde duyurulan bir karar, çalışma hayatımızın 
geleceğine ilişkin bazı umutlarımızı güçlü tutmamıza fır-
sat sağlamıştır. Cumhurbaşkanımızın Sayın Recep Tayyip 
Erdoğan tarafından 5 Aralık 2017 tarihinde meclis grup 
konuşması esnasında verilen ve detayları ilerleyen süreç-
te ortaya çıkan ve “taşerona kadro” olarak özetlenebile-
cek düzenlemeler, Türk Çalışma Hayatında yeni bir milat 
oluşturma özelliğine sahiptir.    
Geleneksel sanayi isçiliğinin kol/kas gücüne dayalı yapısı 
içinde güç kazanan çalışma anlayışı, sanayileşmenin ilk 
dönemlerinden itibaren önemli dönüşümlere konu ol-
muştur. Özellikle sendikal örgütlenme yeteneğinin çeşitli 
hukuki engellerle karşılaştığı ilk dönemde çalışma koşul-
ları, emek arzındaki yoğunlaşmanın da bir sonucu olarak 
çalışanlar aleyhine görünümlere sahip olmuştur.   Hak 
arayışlarında çalışma merkezli ve devlet anlayışı içindeki 
mücadeleler çalışmanın, insan onurunu korumanın önem-
li bir aracı olduğu kabulleri ile günümüze kadar ulaşmıştır.  
Günümüz dünyasında çalışma kavramı sadece emeğin 
karşılığını ve fiziksel yaşam standartlarını belirleyen bir 
ölçüt olmaktan çok ileri gitmiş, sosyal statüsü, gelecek 
güvencesi, aile ve toplum hayatını belirleyen önemli bir 
refah aracı olarak da tanımlanmaya başlamıştır. 
1970’li yılların kriz dönemler ardından ekonomik dur-
gunluk ve işsizliğin kaynağı olarak işgücü piyasalarında-
ki katı düzenlemeleri gören yeni liberal anlayışın işgücü 
piyasalarına ilişkin önerileri, kuralsızlık ve esnekliğin ge-
liştirilmesi yönünde olmuştur. Bu çerçevede, işgücünün 
nitelik düzeyine göre farklı işlerde çalıştırılmasını ifade 
eden fonksiyonel esneklik, değişen şartlara göre işvereni-
nin işçi alma ve çıkarmasına imkân veren sayısal esneklik, 
çalışma süresinin esnek olarak belirlendiği çalışma süresi 
esnekliği, çalışanları başarı ve becerileri ölçüsünde ödül-
lendirmeye dayalı ücret esnekliği ve işin bir kısmının asıl 
işveren dışında alt işveren ve onun işçilerince yürütüldü-
ğü taşeron uygulamalarının bu dönemden itibaren güç 
kazandığına şahit olunmuştur.
Ülkemizde de 24 Ocak 1980 kararları ile başlayan libe-
ral uygulamalar dönemde gündeme gelen taşeronlaşma, 
başta kar etmedikleri iddiası ile kamu iktisadi yapılarının 
elden çıkarılması ya da düzenlenmesi çalışmalarının bir 

parçası olarak takdim edilmiştir. 1990’lı yıllar boyunca 
ağırlıklı olarak kamu kurumlarında güç kazanan taşe-
ron çalışması, özlük hakları, çalışma koşulları ve statüleri 
bakımından çalışma hayatının ve toplumun kanayan bir 
yarası olmuştur. Bu özelliği ile siyaset kurumunun da sık-
lıkla gündemine gelmiş ve her seçim döneminde taşeron-
laşmanın geleceği üzerine yoğun tartışmalar yaşanmış-
tır. 2015 yılı seçimleri öncesinde en üst düzeye çıkan bu 
tartışmalar, 2016 Mart ayında “özel sözleşmeli personel” 
statüsü vaadi ile tüm kesimlerde endişe yaratmıştır. An-
cak başta sendikalar olmak üzere toplumun tüm kesim-
lerinden gelen eleştiriler, bu yanlıştan hızla dönülmesini 
sağlamış ve sürekli işçi statüsündeki kadroya aktarma 
kararı 2017 yılının sonunda alınarak uygulama sürecine 
geçilmiştir. Bu çalışma, taşeron kavramının doğuşu, geli-
şimi dünyada ve ülkemizdeki gelişim süreçlerine ilişkin bir 
değerlendirmeyi içermektedir.

İşgücü Piyasaları İçin Kötü Bir Öneri: Kuralsızlaştırma
Sanayileşme sonrası yaşanan en büyük krizlerden olan 
1929 Büyük Buhranı, ekonomi modellerinde önemli bir 
değişimi zorunlu kılmıştır. Klasik iktisat düşüncesinin arz 
miktarı üzerinden dengeye ulaşılacağına ilişkin temel 
varsayımı bu krizle birlikte ciddi eleştirilere uğramış ve 
Keynesyen ekonomik reçeteler yeni dünyanın sorunları-
nı çözmede güç kazanmıştır. Talep merkezli bir ekono-
mik sistem inşa etme çabası olarak tanımlanabilecek bu 
reçeteler, sanayi üretiminde “fordizm” olarak da bilinen 
geleneksel üretim yöntemlerinin mutlak üstünlüğünü 
beraberinde getirmiştir. Ancak 1960’lı yıllardan itibaren 
yaşanan teknolojik gelişmelerin 1970’li yıllarda enerji kriz-
leri ile buluşması, Keynesyen ekonomik model eksenin-
de yapılanan üretim-tüketim dengesinin mevcut haliyle 
sürdürülmesini imkânsız kılmış ve yeni liberal düzenin 
güçlü bir dayatması ile ekonomik ve sosyal yapıda köklü 
bir değişim gündeme gelmiştir. Teknolojik gelişmelerin 
işgücünün nitelik düzeyi üzerinden bireyciliği güçlendi-
ren yapısı ve organizasyon yapılarının rekabet şartlarına 
uygun olarak yapılanmaları gerekliliği, çalışma hayatı ak-
törlerinin rolleri üzerinde önemli değişimler meydana ge-
tirmiştir. Sendikaların bir baskı aracı güç kayıplarına uğ-
radıkları bu dönem, işgücünün nitelik düzeyi üzerinden 
bölündüğü yeni bir yapılanmayı ortaya çıkarmıştır. Daha 
sınırlı sayıdaki nitelikli işgücü için başta İnsan Kaynakları 
yönetimi olmak üzere çeşitli yönetim modelleri ile tatmin 
edici istihdam şartları oluşturulurken, düşük nitelikli işgü-
cünün konumu esnek ve güvencesiz modeller içinde ya-
pılandırılmıştır. Katı rekabet şartları yanında örgütlenme 
gücünün de kaybedildiği bu modellerde, kuralsızlaştırma 
ve esneklik uygulamaları sanayileşmenin ilk dönemlerini 
andıran yeni çalışan sorunlarının gündeme gelmesine ne-
den olmuştur.
Yeni liberal uygulamaların rekabet merkezli doğası, eko-
nomik ve sosyal hayatta önemli değişimleri de kaçınılmaz 
hale getirmiştir. Çalışma hayatı merkezinde yaşanan en 

büyük değişimi işsizlik merkezinde tanımlamak müm-
kündür. Fordist üretim yapılarının finansal hareketler kar-
şısında çözüm üretememesi bu yapıların hızlı bir şekil-
de güç kayıplarına neden olmuş ve bu durumun işgücü 
piyasalarındaki en temel yansıması da işsizlik olmuştur. 
Bölge ve gelişmişlik çeşitliliği içinde hemen her ülkede 
işsizlik hızla yükselmiş ve kısa dönemde mücadele po-
litikalarında bir sonuç da elde edilememiştir. İşsizliğin 
artması ve teknoloji temelli işlerin ağırlık kazanması hiz-
metler sektöründe bir artışa neden olurken, bu gelişmeyi 
kadın ve nitelikli çalışanların daha fazla işgücü içinde ol-
duğu bir yapının oluşumu izlemiştir. İşgücünün nitelik dü-
zeyinden kutuplaştığı, teknoloji düzeyindeki gelişmelere 
bağlı olarak hizmetler sınıfının büyüdüğü, kadınların daha 
fazla işgücüne katıldıkları yeni yapıda, sık aralıklarla orta-
ya çıkan ekonomik krizler, çalışan sınıfların istikrar yoluyla 
kazanımlar elde etmesine engel olmuştur. Kriz etkilerine 
karşı daha küçük ve esnek biçimde yapılanan işletmelerin 
işgücüne bakışlarında da esneklik merkezli talepler oluş-
maya başlamıştır. 
Rekabet ihtiyacı ve piyasa belirsizlikleri karşısında işve-
renlerin bir maliyet kontrol aracı olarak değerlendirdikleri 
taşeron uygulaması, işverenin kendi işçisiyle gördüğü iş-
lerin bir kısmını bir alt işverene devretmesiyle gerçekleş-
mektedir. Bu yöntemle işveren başta sendikalı işçiler ol-
mak üzere kendisine hizmet üreten çok sayıda çalışanının 
sorumluğundan kurtularak bir maliyet avantajı sağlamayı 
amaçlamaktadır. İşyerinde ihtiyaç duyulan hizmetlerin dı-
şarıdan karşılanabilmesi, işçiyi, işyerinin asli unsuru olma 
durumundan çıkartarak bir maliyet öğesi haline dönüş-
türmektedir. İşveren için maliyet hesabına dönüşen işgör-
dürme eylemi, bu süreçte çalışmak zorunda kalanlar için 
izin haklarından, tazminatlarından ve sosyal güvenceden 
uzak bir istihdam modeli olarak ortaya çıkmaktadır. Bu 
yöntemle toplu iş ilişkilerinin yerini bireysel pazarlıklar, 
toplu sözleşme ücret düzeninin yerini bireyselleştirilmiş 
ücretler ve ücretli çalışma ilişkilerinin yerini ticari ilişkiler 
almaktadır. Çalışmanın güvencesiz bir iş ortamından kısa 
bir süre gelir sağlama aracına dönüşmesi, iş ile çalışan 
arasındaki manevi bağın zayıflamasına ve işe yabancılaş-
manın artmasına neden olmuştur. Yine bu çalışma yön-
temi ile istihdamda sürekliliğin sağlanamaması nedeniyle 
işyerlerinde çalışma şartlarının da iyileştirilemediği görül-
mektedir. 
Türkiye’de de 1980 sonrası dönemde yeni liberal politika  
uygulamaları, çalışma hayatında da rekabet koşullarına 
bağlı olarak esneklik ve kuralsızlık uygulamalarını günde-
me getirmiştir. Dışa açık büyüme modelleri ile başta özel-
leştirme olmak üzere çeşitli uygulamalarla kamu istihda-
mının daraldığı bu dönemde, piyasa dengesi kuralı gereği 
sınırlı kamusal müdahaleler, yüksek işsizlik, kayıt dışılık ve 
sendikaların üye kayıpları ile çalışma yaşamında güven-
cesizlik eğilimlerini artırmıştır. Özellikle kamu sektöründe 
1990’lı yıllarla birlikte hız kazanan taşeron uygulamaları, 
hemen hemen tüm yardımcı işlerin taşerona devredilme-
si ile sonuçlanmıştır. Ancak kamu personel sisteminde 
yaşanan sorunlar ve personel ihtiyacı, kamuda taşeron 
uygulamasını muvazaalı bir duruma getirmiştir. Taşeron 
işçileri birçok işyerinde asıl işverenin işçilerinin yerinde 
kimi zamanda kamu görevlisinin yürüttüğü asli ve sürekli 
görevleri yapmak zorunda kalmıştır.  
Taşeron çalışmasının sosyal bir sorun niteliğine dönüş-
mesindeki en önemli neden hiç kuşkusuz sınırlı bir nite-
liğe sahip olması beklenen bu statünün yaygınlaşması 

olmuştur. Bazı yardımcı işlerin uzmanlaşma temelinde alt 
işverenlerce gördürülmesi, ilerleyen dönemde temel bir 
kural haline gelmiş ve asıl işleri görecek çalışandan da 
kaçınmanın bir aracı olmuştur. 1990’lı yıllardan itibaren 
hızlı bir artış eğiliminde bu istihdam türü, sahip olduğu 
güvencesizlikle kamu sektöründe çalışma barışı üzerinde 
önemli bir tehdit oluşturmuştur. 

Kavram Olarak Taşeron ve Taşeron Çalışmanın Gelişimi
Taşeron kelimesinin kavramsal içeriği yönünden farklıla-
şan ancak aynı amaç üzerinden yapılanan çeşitli tanım-
larla karşılaşmak mümkündür. Türk Dil Kurumu’na (TDK) 
göre ise taşeron, “büyük bir işin bir bölümünü yaptırmayı, 
asıl müteahhitten alarak kendisi üstlenen diğer yükleni-
ci” olarak ifade edilirken(www.tdk.gov.tr), Fransızca’da 
“iş, görev” anlamına karşılık gelen “tache” kelimesinden 
türemiştir. Bu kapsamda taşeron (tacheron) kelimesi, 
“verimsiz işleri yapan kimse” ya da “bina inşaatında bina 
sahibinin maktu bir ücret karşılığı iş verdiği kimse” ola-
rak tanımlanmaktadır (Aykaç, 2011: 18).. Almanca’da “der 
subunternehmer” (alt yüklenici, tali işveren, taşeron) ola-
rak karşımıza çıkan kavram, Türk hukuk literatüründe “alt 
işveren” olarak adlandırılmaktadır (Aydınlı, 2015: 167). İş 
Kanunumuzun 2. maddesinde alt işveren kavramı, “bir iş-
verenden, işyerinde yürüttüğü mal veya hizmet üretimine 
ilişkin yardımcı işlerinde veya asıl işin bir bölümünde iş-
letmenin ve işin gereği ile teknolojik nedenlerle uzman-
lık gerektiren işlerde iş alan ve bu iş için görevlendirdiği 
işçilerini sadece bu işyerinde aldığı işte çalıştıran diğer 
işveren ile iş aldığı işveren arasında kurulan ilişkiye asıl 
işveren-alt işveren ilişkisi” denilmektedir. Tüm bu tanım-
lar ışığında kısaca tanımlanacak olursa, “bir işverene ait 
işi ve işyerini paylaşan, paylaştığı o iş ve işyerinde kendi 
işçilerini çalıştıran işveren” alt işveren olarak kabul edil-
mektedir (Başbuğ, 2016: 99). (Hak-İş, 2017:19) Görülece-
ği üzere taşeron kavramının anlaşılmasında farklı tanım-
lar yapabilmek mümkün olmakla birlikte, işin belirli bir 
bölümünün asıl unsurlar dışındakilere gördürülmesinin 
esas tutulduğu bir yaklaşım ön plana çıkmaktadır. Gerek 
yabancı gerekse yerli hukukta iş organizasyonlarındaki 
değişimlere paralel olarak ortaya çıkan bu tanımlamalar, 
yeni bir çalışma yapısının tanımlanması bakımından da 
önem taşımaktadır. 
Sanayi çalışması, üretim sürecindeki girdiler ve onun çık-
tıları üzerinden tasarlanan geleneksel bir yapı üzerinden 
tanımlanmıştır. Bu yapıda en az girdi ile en fazla çıktıya 
ulaşmak ve bu ilişkiyi esas alan verimlilik perspektifini 
esas almak temel amaç edinilmiştir. Bu üretim yapısın-
da her üretim unsurunun çıktılar üzerindeki etkisinin aynı 
düzeyde olduğunu söylemek mümkün değildir. Üretimin 
ve makinaların temel üretim unsuru olarak değerlendiril-
diği bir yapıda bunları destekleyecek çok sayıda yardımcı 
unsura da ihtiyaç duyulacağı açıktır.  Üretimdeki asıl ve 
yardımcı unsurların işin geneli açısından nasıl değerlen-
dirileceği ve bölüşümde nasıl pay alacakları sorunu ise 
taşeron ihtiyacını ortaya çıkaran ihtiyaç olarak tanımla-
nabilir. İşin yardımcı unsurlarının gördürülmesinin asıl iş 
gibi kabul görmemesi yaklaşımı, bu işlerin daha farklı bi-
çim ve yöntemlerce yapılması gerektiği düşüncesine güç 
kazandırmıştır. 
Teknolojik gelişimlerle uyumlu olma çabası, işletmelerin 
1970’li yıllardan itibaren yeniden yapılanma sorunlarını 
gündeme getirmiştir. Buna göre işletmeler küreselleşme-
ye bağlı olarak gelişen uluslararası rekabetin etkisiyle mal 
ve hizmet üretim sistemleri, insan kaynakları yapısı ve iş 
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organizasyonlarında sürekli bir değişim içerisinde bu-
lunmuşlardır. Bir yandan bu gelişmeler diğer yandan da 
oldukça zayıflamış sendikal güç karşısında tipik çalışma 
yerine atipik çalışma olarak ifade edilen alt işverenlik uy-
gulaması yaygınlaşmaya başlamıştır (Aydınlı, 2015: 172). 
Bu durumun yaygınlaşmasında, ülkelerde küresel reka-
bet üstünlüğünü kazanabilmek için işgücü maliyetlerinin 
düşürülmesi hususu önemli bir rol oynamaktadır. (Hak-
İş,2017:20) İşgücü maliyetlerini kontrol etme düşüncesi-
nin hareket noktasını ise üretim halkasındaki en güçsüz/
en etkisiz kabul edilen kesimlerden (çalışanlardan) başla-
nılması düşüncesine de kaynaklık etmiştir. 
Kitlesel üretim sürecinden daha eskiye dayanan ve uygu-
lamaları yüzyıllardan beri devam eden taşeron firmaların, 
Batı’da özellikle 1970’li yıllarda ortaya çıkan ekonomik 
krizle birlikte yaygınlaştığı savunulmaktadır. Bu dönem-
de yüksek enflasyon ve işsizliğin bir arada görüldüğü 
stagflasyonla birlikte birçok ülke yeniden yapılanmaya 
gitmiştir (Ekin, 2002: 57). Taylorist ve fordist üretim gibi 
katı çalışma sistemlerinin yerini çalışma hayatında taşe-
ronlaşmaya zemin hazırlayan ve esnek üretim modelleri 
içerisinde yer alan “Toyotizm”, “Post-Fordizm” gibi yeni 
üretim anlayışlarına bırakmıştır. Daha çok ekonomik ne-
denlerle ortaya çıkan ve şekillenen bu üretim sistemleri 
alt işverenlik (taşeron) uygulamasının alt yapısını oluştur-
muştur. Teknolojik açıdan önemli gelişmelerin meydana 
gelmesiyle çalışma hayatında çeşitli uzmanlık alanları 
ortaya çıkmış ve aynı işverenin işyerinde birden fazla iş-
veren işçisinin bulunması bir gereklilik olarak ortaya çık-
mıştır (Aydınlı, 2015: 171-172). (Hak-İş,2017:20)

Türkiye’nin Kısa Taşeron Çalışanlar Geçmişi
Alt işveren (taşeron) uygulaması, küreselleşme ve böl-
gesel bütünleşmeler sonucu çalışma hayatına giren çok 
önemli bir çalışma sorunu olarak kabul edilmektedir. İşve-
renler iki açıdan alt işverenlik (taşeron) uygulamasına ya-
kınlık göstermektedirler: Bunlardan ilki; sunulacak hizme-
tin kalitesini artırmak, ikincisi ise; bu hizmeti daha ucuza 
gerçekleştirerek rekabet gücünü yükseltmektir. Ancak 
bu uygulamada söz konusu ekonomik avantaj, mutlak 
olarak maliyet düşüklüğü ile birlikte kalitenin de sağlan-
dığı bir durumda gerçekleşebilecektir. Bahsi geçen duru-
ma Türkiye açısından bakıldığında, alt işveren (taşeron) 
uygulamasında hizmetlerin kalitesinin artırılması ikinci 
planda kalmaktadır. Bu faktörden ziyade, özellikle “sey-
yanen ücret zammı sistemlerinin” etkisi ile üretim süreci 
ile doğrudan ilişkili olmayan pek çok işin toplu sözleşme-
lerle alt işverene verilmesi ile bu uygulama hızla yaygınlık 
kazanmıştır. Bu bağlamda, alt işveren uygulamasının ge-
nellikle “rekabet üstünlüğü” ve “esnekleştirme” kavramla-
rı zemininde tartışıldığı görülmektedir (Ekin, 2002: 58-59 
Akt.Hak-İş,2017:21).
Neoliberal politikaların sosyal devlet politikalarının yerini 
almasıyla birlikte, devletin küçültülmesi ve özelleştirme 
tartışmaları hız kazanmıştır. Bu doğrultuda bu tartışma-
lardan en çok etkilenen kesim kamu istihdamı içerisinde 
yer alan kesim olarak karşımıza çıkmaktadır. Zira özel-
leştirme düşüncesi, kamu istihdamının küçültülmesini 
amaçlamaktadır. Bu politikalara paralel olarak, kamuda 
taşeron çalıştırma uygulaması kamu sisteminde etkili bir 
belirleyici olarak çalışma hayatında yerini almıştır (Kaya, 
2015: 258 Akt. Hak-İş,2017:21).
Günümüzde taşeronların ortaya çıktığı dönemden fark-
lı olarak değişik nedenlerle kullanıldıkları görülmektedir. 
Zira, yakın zamana kadar mal veya hizmet üreten işlet-

meler olarak işgücü piyasasında yer alan taşeronlar, son 
zamanlarda hızla artan talep artışını karşılayabilmek ve 
işletmenin ihtiyacı olan vasıfları en düşük maliyetle sağ-
layabilmek gibi sebeplerle işçi sağladıkları görülmektedir 
(Parlak ve Özdemir, 2011: 23). Bu yaklaşım başta uzman-
laşma temelinde başlayan taşeron çalışmasının ilerleyen 
süreçte rekabet merkezli bir maliyet yarışına döndüğünü 
ortaya koymaktadır. (Hak-İş, 2017:22) 

Taşeron Uygulamasında Karşılaşılan Sorunlar
Çalışma hayatının önemli sorunlarından biri haline ta-
şeron işçilik, hükümetlerin ve siyasetin ilgi alanında kal-
mış, kimi zaman olumlu yasal düzenlemeler de gerçek-
leşmiştir.  Bu işçilerimizin sorunlarına çözüm olabileceği 
düşüncesiyle 2014 yılında 6552 sayılı kanunla birtakım 
iyileştirmeler yapılmaya çalışılmış, bu çerçevede kıdem 
tazminatı, yıllık izin ücreti alacakları gibi alacaklar daha 
güvenli bir hale getirilmeye çalışılmış, söz konusu kanuni 
düzenlemeye dayalı olarak çıkarılan yönetmeliklerle taşe-
ron işçilerine sendikal örgütlenme ve toplu iş sözleşmesi 
yapma imkanları kolaylaştırılmaya çalışılmıştır. 6552 Sayılı 
Kanun akabinde işçi sendikalarının taşeron firmalarda ör-
gütlenme faaliyetlerine hız verdiği ve önemli örgütlenme 
başarılarına imza attıkları gözlemlenmiştir. Taşeron işçi-
lerinin işyerlerinde maruz kaldıkları dışlanmanın, örgüt-
lenme ve toplu sözleşmeler yoluyla çalışma şartlarının 
iyileştirilmesi ümidi ile önemli ölçüde giderildiği görül-
mektedir.  Bu çerçevede çok sayıda toplu iş sözleşme-
sinin halen tamamlanamamış olması da kural koyma et-
kinliğinin uygulamaya dönüşmemesi yönünden büyük bir 
hayal kırıklığı oluşturmaktadır. 
Yasal düzenlemelerle gerçekleştirilen iyileştirmelere rağ-
men, taşeron uygulamasında özellikle toplu iş sözleşmesi 
ve sendikal haklar açısından birçok sorun göze çarpmak-
tadır. Bu sorunlardan başlıcası, asıl işverenle (taşeron) 
yapılan toplu iş sözleşmesinden alt işveren (taşeron) 
işçilerinin aynı sendikanın üyesi olsalar dahi yararlana-
mamalarıdır. Alt işverenin iş alanının ayrı bir işyeri olarak 
değerlendirilmesinin sonucu olarak ayrı bir toplu iş söz-
leşmesinin yapılması gerekmektedir. Bu durum da uygu-
lamada, bu toplu iş sözleşmelerinin fiili olarak alt işve-
renin işyerinde yapılamaması sonucunu doğurmaktadır 
(Başbuğ, 2016: 103-104). Öte yandan taşeron işçilerinin 
değişik işyerlerindeki farklı zamanlarda yapmış olduğu 
çalışmalar sendikal örgütlenmenin önünde ciddi bir en-
gel oluşturmaktadır (Aydınlı, 2014: 94). (Hak-İş,2017:24) 
Kamuda çalışan taşeron işçilerinin kadroya alınmasında 
bir diğer tartışmalı alanı da kamu personel sisteminin 
içinde bulunduğu durum oluşturmaktadır. Ülkemizde 
kamu personel rejimi, uzun yıllar önce hazırlanmış ve çok 
sayıda değişikliğe uğramış olan ve performans gibi bir-
çok modern yönetim uygulamasından yoksun olan 657 
sayılı Devlet Memurları Kanununun yasal zemini üzerin-
de yapılandırılmıştır. Söz konusu kanunun 4. Maddesinde 
“Kamu hizmetleri; memurlar, sözleşmeli personel, geçici 
personel ve işçiler eliyle gördürülür” denilmek suretiyle 
çalışma statüleri belirlenmiştir. Buna göre kanun,  4-A 
maddesi asli ve sürekli kamu hizmetlerini ifa eden me-
murları, 4-B maddesi özel bir meslek bilgisi ve ihtisasına 
ihtiyaç gösteren işlerde çalışacak olan sözleşmeli perso-
neli, 4-C maddesi bir yıldan az süreli ve mevsimlik işlerde 
çalışan geçici personeli ve 4-D maddesi de işçileri, kamu 
hizmetlerinde çalışabilecek statü grupları olarak tanımla-
mıştır. Ancak bu statü gruplarının fazla olduğu, çalışma 
barışını bozduğu ve “kamu çalışanı” kavramı altında dü-

zenlenmesi gerekliliği de gerek siyasi gerekse de sahanın 
uzmanlarınca sıklıkla ifade edilmektedir. Kamu personel 
reformu çalışmalarında daha kapsayıcı bir statünün be-
lirlenmesine ilişkin bir yol çizilmişken, taşeron işçileri için 
özel sözleşmeli personel statüsü gibi yeni bir statünün 
oluşturulmaya çalışılması önemli bir çelişki olarak dikkat 
çekmektedir. Son düzenlemeler çerçevesinde 4-C sta-
tünde bulunan çalışanların 4-B statüsüne aktarılması ka-
rarı bu çerçevede kamu personel reformu ile amaçlanan 
yeknesaklığın sağlanması bakımından önemlidir (Hak-
İş,2017:17).  

Sonuç
Uluslararası Çalışma Örgütü’nün Küresel Ücret Raporu 
2016/2017’de belirtildiği gibi çalışan yoksulların artması, 
ücretler arasındaki eşitsizlik ve adaletsizlikler ve ücret-
lerin yerinde sayması dünya genelinde yaygın sorunlar-
dır. Adil ücret dağılımının sağlanamaması yönündeki en 
büyük engellerden birisi ise işgücü piyasasında giderek 
artan oranda görülen kutuplaşma ve taşeronlaşmaya 
bağlanmaktadır. Buna göre, taşeron işletmelerin işçileri 
ile asıl işletme işçileri arasında ücret eşitsizlikleri ile bir-
likte, koruma düzeyleri ve çalışma koşulları arasında da 
ciddi oranda eşitsizlikler mevcuttur. Uluslararası Çalışma 
Örgütü’nün tavsiyesi ise, işçilere eşit muamele ilkesinin 
aktif olarak hayata geçirilmesi ve bu işçiler arasında her 
boyuttaki eşitsizliklerin önlenmesidir (ILO, 2017; Hak-
İş,2017:27).
Ülkemizde kamu hizmetlerinin diğer işlerden ayrılmasın-
da “asli ve sürekli” olması, temel bir kural olarak belir-
lenmiştir. Bu hizmetlerin aynı iş ortamında farklı çalışma 
statülerine sahip çalışanlarca yerine getirilmeye çalışıl-
ması da çalışma barışını bozucu bir etkiye sahiptir. Tüm 
dünyada işgücünün merkez ve çevre dağılımı ekseninde 
kutuplaşması, başta “çalışan yoksulluğu” olmak üzere 
birçok sosyal sorunun çalışma hayatında daha geniş yer 
tutmasına kaynaklık etmektedir. Bu çalışma biçiminin en 
sorunlu örneklerinden biri olan taşeron çalışmasında ge-
linen noktanın, çalışma statülerini artırmaksızın çalışanları 
kendi doğal statüleri olan işçilikte bırakarak düzenlenme-
sinin olumlu ve ileri bir düzenleme olduğunu söylemek 
mümkündür. Yine taşeron çalışanlar arasında büyük ay-
rımlar yapılmadan hemen hepsinin mevcut bir kural koy-
ma yöntemi ile “sürekli İşçilik” statüsüne geçirilmesi de 
uygulamaya toplumsal tabanda oluşacak güven duygu-
sunun pekiştirilmesi bakımından önem taşımaktadır. 
Taşeron çalışanların sürekli işçi kadrolarına aktarılması sü-
reçleri hiç şüphesiz kapsam ve uygulama bakımından ça-
lışma hayatının en ciddi düzenlemelerinden biri olacaktır. 
Bu nedenle uygulamada bazı hukuki ve teknik sorunların 
yaşanması da kaçınılmazdır.  Yaşanan tüm olumsuzların, 
tüm dünyada esneklik ve kurasızlaştırma çalışmalarının 
bütün boyutları ile güç kazandığı bir dönemde, Türki-
ye’de yaklaşık bir milyon çalışanın, kamunun asli çalışanı 
unsuruna dönüştürülmesi başarısını gölgelememesi ge-
rekmektedir.  Süreç içerisinde belirecek olumsuzlukların 
tarafların karşılıklı iyi niyetleri dahilinde çözüme ulaştıra-
bileceği açıktır. Sosyal diyalog mekanizmalarının gereği 
de bunu gerektirmektedir. 
Taşeron çalışanların sürekli işçi kadrolarına aktarılmasın-
da gözden kaçırılmaması gereken bir diğer boyutta, sen-
dikaların bu aşamaya gelinceye kadar göstermiş oldukla-
rı üstün özveridir. Durumun tamamen belirsiz olduğu bir 
süreçte hiçbir menfaat beklemeden girişilen örgütlenme 
faaliyetleri, çalışanların motivasyonlarının yükselmesi-

ne, kamuoyunun bu konuda zinde tutulmasına ve taşe-
ron çalışanlar arasında birlik duygusunun güçlenmesine 
önemli düzeyde kaynaklık etmiştir. Tüm sendikalar bu 
konuda büyük bir enerji ve çaba içerisine girerken bazı 
sendikaların sorumluluk duygusunun gereği olarak daha 
büyük bir gücü sahaya yansıttığına da şahit olunmuştur. 
Hak-İş Konfederasyonu’nun bu süreçte ortaya koyduğu 
örgütlenme başarısının ayrı bir başlık altında değerlendi-
rilmesine ihtiyaç bulunmaktadır. Gerek asıl iş yardımcı iş 
ayrımının tartışılmasında gerekse de “özel statülü perso-
nel” çalışmasına yapılan itirazda tüm bağlı sendikaları ile 
önemli bir sendikal strateji ortaya konuşmuştur. Gelinen 
noktada Hak-İş’inTaşeron çalışanlar arasında en yüksek 
örgütlenme düzeyine sahip olmasının bir tesadüf olma-
dığını göstermektedir. 
Çalışma hayatında taşeron çalışanlar özelinde tanım-
lanan “kuralsızlaştırma” sorununun sona erdiğini ifade 
etmek mümkün değildir. Küresel sistemde devam eden 
üretim ve bölüşüm eşitsizliklerinin tüm dünyada yeni so-
runları ortaya çıkarma potansiyeli devam etmektedir. Bu 
adaletsiz yapıya karşın bireysel, toplumsal ve örgütsel 
çabaların sistematik bir şekilde koordine edilme ihtiyacı 
bulunmaktadır. Bu organizasyonun güçlenmesinde kuş-
kusuz en büyük sorumluluk çalışanların temsilcisi duru-
munda olan sendikalara düşmektedir. Ülkemizde taşeron 
sorunu sürecinde elde edilen başarı, sendikaların güçlü 
bir irade ile odaklandıkları bir konuda ne denli güçlü bir 
etki oluşturduğunu ortaya koymaktadır. Çalışma hayatı-
nın çözüm bekleyen pek çok konusunda sendikaların bu 
inançlı tavrı sergilemesi, çalışma hayatının geleceğine 
umutla bakmamıza ve tünelin ucundaki ışığı görebilme-
mize fırsat sağlayacaktır.     
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ŞUBE VE BÖLGE TEMSİLCİLİKLERİMİZDEN HABERLER

İstanbul Havacılık Şube Yönetim Kurulumuz, Atatürk Havalimanı ve Sabiha Gökçen Havalimanı lokas-
yonlarını ziyaret etti.

Şube Yönetim Kurulu Üyelerimiz, temsilcilerimizle birlikte havalimanlarının eğitim başkanlığında ça-

lışan eğitmen üyelerimizle bir araya gelerek 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü kutladı.

İstanbul Havacılık Şube Başkanımız Yavuz Güver, Atatürk Havalimanı lokasyonunu ziyaret etti.

Şube Yönetimimiz ve temsilcilerimizle birlikte Hat Bakım ve  A Bakım bölümlerini ziyaret eden Şube 

Başkanımız Güver, örgütlü olduğumuz THY Teknik A.Ş.’de çalışan üyelerimizle bir araya gelerek fikir 

alışverişinde bulundu.

İSTANBUL 
HAVACILIK 

ŞUBEMİZDEN 
ÖĞRETMENLER 

GÜNÜ KUTLAMASI

ŞUBE BAŞKANIMIZ YAVUZ GÜVER, ÜYELERİMİZLE 
BİR ARAYA GELDİ

İskenderun Şube Sekreterimiz Mehmet Güngör ve Şube Mali Sekreterimiz Murat Kayış örgütlü olduğu-
muz MMK Metalurji San. işyerini ziyaret etti.
Fabrika sahasında gezerek üyelerimizle bir araya gelen şube yönetimimiz, işçilerimizin sorunlarını 
dinledi. Şube Sekreterimiz Güngör, Çelik-İş’in metal iş kolunda bölgenin en güçlü sendikası olduğu-
nu vurgulayarak, Çelik-İş Sendikası’nın geçmişte olduğu gibi, bugün de her zaman işçinin yanında 
olduğunu belirtti.

İskenderun Şube Sekreterimiz Mehmet Güngör, örgütlü olduğumuz BEFESA SILVERMET işyerini ziya-
ret etti.

Fabrikadaki üyelerimizle bir araya gelen Güngör, üyelerimize önümüzdeki dönem Toplu İş Sözleş-
mesi taslağı hakkında bilgilendirme yaptı.

İSKENDERUN ŞUBEMİZ MMK METALURJİ’DE 
ÜYELERİMİZLE BULUŞTU

İSKENDERUN 
ŞUBEMİZDEN 

BİLGİLENDİRME 
TOPLANTISI
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Hatay’ın Dörtyol ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet 
Bayramı kutlamaları kapsamında fener alayı yü-
rüyüşü yapıldı.  İstasyon Caddesinde gerçekleşen 
etkinliğe İskenderun şube yönetimimiz katılım gös-
terdi.

Dörtyol Kaymakamlığınca kutlama programı 
kapsamında gerçekleştirilen fener alayı etkinli-
ğinde Atatürk anıtı önünden istasyon caddesi ve 
İnönü caddesine yürüyüş gerçekleştirildi.

Kaymakam Murat Bulacak yaptığı açıklamada, 
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kapsamında ilçe-
de böyle bir etkinlik düzenlediklerini belirterek, 
“Gazi Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları 
ve şehit düşen tüm arkadaşlarımıza minnet duy-
gularımızı belirtmek üzere ilçemizde fener alayı 
etkinliği düzenledik. Pazar günü  Cumhuriyeti-
mizin 94. Yılını coşku ile kutlayacağız yürüyüşü-
müze iştirak eden, destek veren tüm Dörtyollu-
lara teşekkür ediyorum.” dedi.

İskenderun Şube Sekreterimiz Mehmet Güngör, Ak Parti Dörtyol İlçe Başkanı Yasin Taşar’a hayırlı olsun 
ziyareti gerçekleştirdi.

Şube Sekreterimiz Güngör’e, sendika temsilcilerimiz ve üyelerimiz eşlik etti. Güngör, Taşar’a yeni 
görevi dolayısıyla hayırlı olsun dileklerini iletti.

İSKENDERUN ŞUBEMİZ CUMHURİYET BAYRAMINI KUTLADI

AK PARTİ DÖRTYOL İLÇE BAŞKANLIĞINA HAYIRLI OLSUN 
ZİYARETİ

İskenderun Şube Sekreterimiz Mehmet Güngör, Şube Mali Sekreterimiz Murat Kayış, örgütlü olduğumuz 
İSDEMİR A.Ş.’de çalışan üyelerimiz Cafer Vural, Murat Kaya ve Murat Değer’e ziyarette bulundu.

İskenderun şube yönetimimize, sendika baştemsilcimiz Mehmet Çiçek ve Şube Denetleme Kurulu 
Üyemiz Veysel Yayla eşlik etti. Şube Sekreterimiz Güngör, üyelerimiz Vural ve Kaya’ya geçmiş olsun 
dileklerinde, Murat Değer’e de yeni dünyaya gelen bebekleri için hayırlı olsun dileklerinde bulundu.

Sendikamızın İskenderun şubesine bağlı örgütlü 
olduğumuz MMK Metalurji işyerinde İş Sağlığı 
ve Güvenliği eğitimi verildi.
Fabrikada çalışan işçileri bilinçlendirerek, far-
kındalığın artırılmasının amaçlandığı eğitime, 
üyelerimiz ve temsilcilerimiz katıldı.

Eğitim kapsamında, yeni nesillere İş Güvenliği 
konusunu aşılamak ve okullarda İş Sağlığı ve 
Güvenliği dersi verilmesi için MMK Metalurji’de 
çalışan üyelerimizin çocukları “İSG Hayat Kur-
tarır” temalı resimler çizdi.

İSKENDERUN ŞUBEMİZDEN ÜYELERİMİZE ZİYARET

MMK METALURJİ’DE 
İSG EĞİTİMİ
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Karabük Şube Başkanımız Ulvi Üngoren ve şube yönetimimiz örgütlü olduğumuz Bartın’da bulunan 
MESCİER işyerinde çalışan üyelerimizle bir araya geldi. 
Yeni şube yönetimimiz sözleşme öncesi üyelerimizle istişare toplantısı gerçekleştirerek kendilerinin 
talep ve beklentilerini dinledi.

Sendikamızın Genel Teşkilatlandırma Sekreteri 
Recep Akyel, Karabük Şube Başkanımız Ulvi 
Üngören ve Şube Yönetimimiz, Ak Parti İl Baş-
kanı İsmail Altınöz, Milliyetçi Hareket Partisi 
Karabük İl Başkanı Adem Kar ve Cumhuriyet 
Halk Partisi  Karabük İl Başkanı Erdoğan Din-
çel’i makamında ziyaret etti.
Ziyaretlerden duydukları memnuniyeti dile 
getiren il başkanları yeni yönetimimize hayırlı 
olsun dileklerinde bulundu.

KARABÜK ŞUBE 
YÖNETİMİMİZ 
ÜYELERİMİZLE 

BİR ARAYA GELDİ

KARABÜK ŞUBEMİZDEN SİYASİ PARTİLERE ZİYARET

Sendikamızın Genel Teşkilatlandırma 
Sekreteri Recep Akyel ile Karabük Şube 
Yönetimimiz, Karabük Belediye Başkanı 
Rafet Vergili´yi makamında ziyaret etti.
Recep Akyel, Karabük Şubemizin 8. 
Olağan Genel Kurulunu yaptıklarını 
belirterek Başkan Rafet Vergili’ye yeni 
şube yönetimizi tanıttı. Akyel, Karde-
mir A.Ş.’nin kapatılmasını engelleyen 
ve Karabük’te hayatı durduran 8 Kasım 
1994 eylemlerinin 23. Yıldönümünde 
bir panel düzenleyeceklerini söyleyerek 
Başkan Vergili’yi panele davet etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Vergili; “Karabük’ün iki tane markası var. Birisi 
demir çelik fabrikaları diğeri de Çelik-İş Sendikası. Bunlar Karabük’ün değişmez iki markasıdır. Her ne 
olursa olsun biz Çelik-İş Sendikası’nın yanındayız. Seçilen yönetimin her türlü destekçiyiz ve seçilen 
arkadaşların en iyi şekilde Çelik-İş Sendikası’nı temsil edeceğine canı gönülden inanıyoruz. Görev 
süreniz içerisinde hepinize başarılar dilerim” dedi.

Karabük Şube Yönetimimiz örgütlü olduğumuz Kardemir A.Ş Genel Müdürü Ercümen Ünal’ı makamın-
da ziyaret etti. 
Genel Müdür Ünal, yapılan nezaket ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek yeni yönetimi-
mize  görevlerinde başarılar diledi.

KARABÜK ŞUBEMİZDEN BAŞKAN VERGİLİ’YE ZİYARET

KARDEMİR GENEL MÜDÜRÜ ÜNAL’A ZİYARET
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Sendikamızın Genel Teşkilatlandırma Sekreteri Recep Akyel, 
Safranbolu Kızılay Şube Yönetimi, Kastamonu Araç İlçe Bele-
diye Başkanı Mustafa Ayanoğlu, Ak Parti Safranbolu Eski İlçe 
Başkanlarından Ahmet Güneş, İlçe Yönetiminden Ahmet Uysal 
ve Erol Özduran, Karabük Merkez Mahalle Muhtarları Derneği 
Başkanı İbrahim Harmanbaşı ve dernek üyeleri, Türkiye Çalış-
ma Ve İş Kurumu (İşkur) Karabük İl Müdürü Coşkun Güven, 
Emekliler Cemiyeti Karabük Şube Başkanı Celal Bulut ve Yöne-
tim Kurulu Üyeleri ile örgütlü olduğumuz KARDEMİR A.Ş. iş-
yerinde çalışan üyelerimiz ve temsilcilerimiz Karabük Şubemizi 
ziyaret ederek 8. Olağan Genel Kurulu sonrasında seçilen yeni 
yönetimimize başarılar diledi.

KARABÜK ŞUBEMİZİN YENİ YÖNETİMİNE 
HAYIRLI OLSUN ZİYARETLERİ

Sendikamızın Karabük Şube Başkanı Ulvi Üngören, Şube Sekreterimiz Mustafa Karayel, Teşkilatlandır-
ma Sekreterimiz Kenan Yılmaz ve Eğitim Sekreterimiz Emrullah Aydın, 24 Kasım Öğretmenler Günü 
nedeniyle Çelik-İş Ortaokulunu ziyaret etti.
Şube Yönetimimiz, Çelik-İş Ortaokulunda görev yapan bütün öğretmenlerimizin öğretmenler günü-
nü kutlayarak çiçek takdim etti.

Karabük şube yönetimimiz, Türk Kızılayı Safranbolu Şubesi tarafından organize edilen Aşure dağıtımı-
na katıldı.  Organizasyona AK Parti Karabük Milletvekili Burhanettin Uysal, AK Parti Safranbolu İlçe 
Başkanı Ali Kaya ve çok sayıda vatandaş katıldı.
Misak-ı Milli Demokrasi Meydanı’nda yapılan aşure dağıtımında konuşan AK Parti Karabük Milletve-
kili Burhanettin Uysal, Türk Kızılayı Safranbolu Şubesine teşekkür etti.

Milletvekili Uysal, AK Parti Safranbolu İlçe Başkanı Ali Kaya ve Türk Kızılayı yetkilileri daha sonra 
vatandaşlara aşure ikram etti.

Sendikamızın Genel Teşkilatlandırma 
Sekreteri Recep Akyel, Karabük Şube 
Başkanımız Ulvi Üngören ve Şube Yö-
netimimiz, Karabük Valisi Kemal Çe-
ber’i makamında ziyaret etti.
Vali Çeber, Karabük Şubemizin yeni 
yönetimine görevlerinde başarılar di-
ledi.

KARABÜK 
ŞUBEMİZ 

ÖĞRETMENLER 
GÜNÜNÜ 
KUTLADI

KARABÜK ŞUBE 
YÖNETİMİMİZ 

AŞURE DAĞITIMINA 
KATILDI

VALİ KEMAL ÇEBER’E ZİYARET
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Karabük Şube Yönetimimiz, 
11.12.2017 tarihinde geçir-
miş olduğu iş kazası sonucu 
vefat eden Kardemir A.Ş.’de 
çalışan üyemiz Selami Uya-
nık’ı dualarla son yolculuğu-
na uğurladı.

Esentepe Mahallesi Hilaltepe Camiinde öğlen 
namazına müteakip kılınan cenaze namazının 
ardından üyemiz Selami Uyanık için Kardemir 
A.Ş.’de merasim düzenlendi.

Haddehane Meydanındaki cenaze törenine Kar-
demir A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Faruk 
ÖZ ve Genel Müdürü Ercüment Ünal, merhum 
Selami Uyanık’ın ailesi, Karabük Şube Başkanı-
mız Ulvi Üngören ve Şube Yönetim Kurulu Üye-
leri ile üyelerimiz katıldı.

Yapılan dualar ve kılınan cenaze namazının ar-
dından Selami Uyanık’ın cezanesi Çerkeş-Kurt-
çimeni Nahallar Köyüne gönderilerek toprağa 
verildi.

Çelik-İş Sendikası olarak kendisine Allah’tan rah-
met, kederli ailesi ve tüm emekçilerimize baş-
sağlığı diliyoruz.

Karabük Şube Başkanımız Ulvi Üngören, Şube Sekreterimiz Mustafa Karayel,  Şube Mali Sekreterimiz 
Ali Bilen ve Şube Teşkilatlandırma Sekreterimiz Kenan Yılmaz, kalp krizi geçirerek Karabük Eğitim ve 
Araştırma Hastanesi Yoğun Bakım Ünitesinde tedavi gören Kardemir A.Ş.’de çalışan İnsan Kaynakları 
personel şefi İbrahim Ulupınar’ı hastanede ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

KARDEMİR’DE ÇALIŞAN ÜYEMİZ 
SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

KARABÜK ŞUBEMİZDEN GEÇMİŞ OLSUN ZİYARETİ

İstanbul 1 Nolu Şube Başkanımız Ahmet Çolak, sendi-
kamızın örgütlü olduğu Termo Teknik, Parsat Piston ve 
Kardeş Elektrik işyerlerini ziyaret etti.
Şube Başkanımız Çolak, fabrikalardaki bölümleri tek 
tek gezerek üyelerimizle sohbet etti.

İstanbul 1 Nolu Şube Başkanımız Ahmet Çolak, 
yeni göreve gelen Esenyurt Belediye Başkanı Ali 
Murat Alatepe’yi makamında ziyaret etti.
Belediye Başkanı Alatepe, ziyaretten duydu-
ğu memnuniyeti dile getirirken, Şube Başka-
nımız Çolak Alatepe’ye hayırlı olsun dilekle-
rinde bulundu. 

İSTANBUL 1 NOLU ŞUBEMİZ ÜYELERİMİZLE 
BİR ARAYA GELDİ

ŞUBE BAŞKANIMIZ 
ÇOLAK’TAN 

ESENYURT BELEDİYE 
BAŞKANI’NA ZİYARET
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Sendikamızın Genel Teşkilatlandırma Sekreteri 
Recep Akyel, Av. Jan Aras Arslan, İstanbul 1 Nolu 
Şube Başkanımız Ahmet Çolak, İstanbul 2 Nolu 
Şube Başkanımız Hasan Şam, Gebze Şube Baş-
kanımız Şerafettin Koç ve İstanbul 2 Nolu Şube 
Sekreterimiz Şakir Süyüm, 24 Ekim 2017 tari-
hinde, Kaya İstanbul Fairye Convention Hotel’de 
Konfederasyonumuz HAK-İŞ ve Memur-Sen 
tarafından düzenlenen “Kudüs İçin Hep Birlik-
te” konulu II. Uluslararası Sendikalar ve Mesleki 
Örgütler Konferansına katıldı.

Konferansta konuşan Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, başkanı olduğu Uluslararası Kudüs ve 
Filistin’e Destek Sendikalar Birliği’nin kurumsal yapısının geliştirilmesi gerektiğini belirtti.

Arslan, “İslam dünyasını yönetenlerin Kudüs ve Filistine destek konusunda ikna edilmesi gerekiyor. 
Kudüs ve Filistin davası için herkesin sadece elini değil, bütün gövdesini taşın altına koyarak sorum-
luluk alması gerekiyor” diye konuştu.

Sendikamızın İstanbul 1 Nolu Şube Başkanı Ah-

met Çolak, Amasya Merzifon Havaalanı, Sinop 

Havaalanı, 19 Mayıs Üniv. Tıp Fakültesi,  Samsun 

Çarşamba Havaalanı, Ünye Devlet Hastanesi, 

Fatsa Devlet Hastanesi, Ordu Devlet Hastane-

si, Ordu-Giresun Havaalanı, Trabzon Havaalanı, 

Trabzon Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesin-

de çalışan üyelerimizle bir araya gelerek, imzala-

nan TİS hakkında açıklamalarda bulundu. 

SENDİKAMIZ, II. ULUSLARARASI SENDİKALAR VE 
MESLEKİ ÖRGÜTLER KONFERANSINA KATILDI

İSTANBUL 1 NOLU ŞUBEMİZE BAĞLI TAŞERON İŞ 
YERLERİNDE TİS SÜRECİ

İstanbul Havacılık Şube Başkanımız Yavuz Güver, İstanbul 1 Nolu Şube Başkanımız Ahmet Çolak, İs-
tanbul 2 nolu Şube Başkanımız Hasan Şam ve Şube Sekreterimiz Şakir Süyüm, 4 Kasım 2017 tarihinde  
‘Küresel Krizler; İslam Dünyası ve Batı’ temasıyla İstanbul’da Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi 
(ESAM) tarafından düzenlenen 26. Uluslararası Müslüman Topluluklar Birliği Kongresine katıldı.
Kongrede konuşan Genel Başkanımız Mahmut Arslan, ESAM’la birlikte çalışmaktan, yeni projeleri 
birlikte hayata geçirmekten bundan sonra da birlikte yeni çalışmalara imza atmaktan her zaman 
büyük bir memnuniyet duyacaklarını ifade etti. 

İstanbul 2 Nolu Şube Başkanımız Hasan Şam, 
örgütlü olduğumuz Gamak Makina’da çalışan 
üyelerimizden Rıdvan Akıncı ve Halil Özkan’ı 
geçirdikleri ameliyat sonrasında evlerinde ziya-
ret ederek geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

Sendikamız ile örgütlü olduğumuz GEDİK DÖ-
KÜM VE VANA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.  
işletmesi arasında yürütülen Toplu İş Sözleşme-
si anlaşmayla sonuçlanarak imza altına alındı. 
Şube Başkanımız Hasan Şam, fabrikayı ziyaret 
ederek imzalanan TİS ile ilgili üyelerimizi bil-
gilendirdi. 

İSTANBUL HAVACILIK, 1 VE 2 NOLU ŞUBEMİZ, 
ULUSLARARASI MÜSLÜMAN TOPLULUKLAR BİRLİĞİ 

KONGRESİNE KATILDI

İSTANBUL 2 NOLU 
ŞUBEMİZDEN 

GEÇMİŞ OLSUN ZİYARETİ
GEDİK DÖKÜM’DE 

ANLAŞMA SAĞLANDI
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İstanbul 2 Nolu Şube Başkanımız Hasan 
Şam ve şube yönetimimiz, örgütlü oldu-
ğumuz KANCA EL ALETLERİ DÖVME 
ÇELİK VE MAKİNA SAN. A.Ş.’de çalı-
şan üyelerimizle kaynaştırma toplantı-
sında buluştu.  
Toplantıda, sendikal faaliyetler ile ortak 

talep ve beklentiler görüşüldü.

İstanbul 2 Nolu Şube Başkanımız Hasan Şam, Konfederasyonumuz Hak-İş’in düzenlediği bir program-
da, Kudüs Sendikacılar Birliğiyle bir araya geldi.
Şube Başkanımız Şam, düzenlenen programda bir sunum yaparak, Türkiye’deki metal sektörü ve 

Çelik-İş Sendikası hakkında Kudüslü Sendikacılara bilgi verdi.

İstanbul 2 Nolu Şube 
Başkanımız Hasan Şam 
ve Şube Sekreterimiz Şa-
kir Süyüm, geçirdiği kalp 
ameliyatı sonucu vefat 
eden Gedik Döküm işye-
rinde çalışan üyemiz Ek-
rem Baydar’ı dualarla son 
yolculuğuna uğurladı.

Gedik Döküm’de çalışan üyelerimiz ve temsil-
cilerimizin de katıldığı cenaze töreninde, mer-
hum Baydar dualar ve kılınan cenaze namazı-
nın ardından toprağa verildi.
Çelik-İş Sendikası olarak kendisine Allah’tan 
rahmet, kederli ailesi ve tüm emekçilerimize 
başsağlığı diliyoruz.

İSTANBUL 2 NOLU ŞUBEMİZ ÜYELERİMİZLE KAYNAŞTIRMA 
TOPLANTISINDA BULUŞTU

ŞUBE BAŞKANIMIZ 
ŞAM, KUDÜSLÜ 

SENDİKACILARLA 
BULUŞTU

GEDİK DÖKÜM’DE ÇALIŞAN 
ÜYEMİZ SON YOLCULUĞUNA 

UĞURLANDI

Sendikamız Ankara Bölge Başkanlığına bağlı;

•   BTM_TUR ORG. İŞLT. İNŞ. TURZ. TAŞ. İÇ VE DIŞ TİC. LTD.ŞTİ. (DHMİ)  1.2.3.4.Böl-

gelerde, 9/16/23.10.2017 tarihlerinde,

•   5M KURUMSAL HİZ. İNŞ. OTO. SAN. VE TİC. A.Ş. (DHMİ)  5.Bölgede, 16.10.2017 

tarihinde,

•   İKBAL ANKAPOL TEKNİK SERV. HİZ. LTD.ŞTİ. işyerinde( Ankara Atatürk Eği-

tim ve Araştırma Hastanesi ) 20.10.2017 tarihinde,

•   ÖLMEZ İNŞAAT SAN. TİC. LTD.ŞTİ. işyerinde ( Ankara İl Sağlık Müdürlüğü) 

17.11.2017 tarihinde,

•   HETEMSAN TEM. GÜV. SİS. İNŞ. İTH. İHR. İÇ. VE DIŞ TİC.LTD. ŞTİ. işyerinde 

(Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Çayeli Rize) 06.11.2017 tarihinde,

Sendikamızın Sakarya Şube Başkanlığına bağlı; 

•   MEYYALE SOSYAL HİZMETLER LTD. ŞTİ. işyerinde 09.11.2017 tarihinde,

Sendikamızın Bursa Şube Başkanlığına bağlı; 

•   İDOL TEKNİK UYGULAMA RESTAURANT İNŞ. TEKS. GIDA MÜH. VE TİC. LTD. 

ŞTİ. işyerinde 06.11.2017 tarihinde,

Sendikamızın İstanbul 1 Nolu Şube Başkanlığına bağlı;

• ŞBS GROUP İNŞ. TEM. (Erzincan Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu ) 

işyerinde 02.11.2017 tarihinde, Toplu İş Sözleşmesi süreci tamamlanarak Yüksek 

Hakeme müracaat edilmiş olup, Yüksek Hakem Kurulu tarafından karara bağla-

nan Toplu İş Sözleşmeleri imzalanmıştır.

 Üyelerimize ve Sendikamıza hayırlı olmasını dileriz…

TAŞERON VE DİĞER İŞYERLERİNDE 
TİS SÜRECİ 

BTM - Ankara Esenboğa Havaalanı BTM - Kastamonu Havaalanı
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DİLOVASI MMK METALURJİ’DEN KIZILAY’A DESTEK

ADANA ŞUBEMİZ SEKTÖREL UYUM EĞİTİMİ 
PROGRAMINA KATILDI

AYDIN, 
GÜVENLİ İNŞAAT 
SEMPOZYUMUNA 

KATILDI

Gebze şubemize bağlı örgütlü oldu-
ğumuz MMK METALURJİ SAN. 
işyerinde çalışan üyelerimiz Kızılay’a 
kan bağışında bulundu.
Gebze Organize Sanayi Bölgesinde 
bulunan fabrikada çalışan üyeleri-
miz kan bağışının önemini vurgula-
yarak Kızılay’a destek verdi.

Adana şube başkanlığımız, Konfe-
derasyonumuz Hak-İş’in İşçilerin ve 
İşverenlerin Uyum Kapasitelerinin 
Sosyal Diyalog Yoluyla Artırılması 
Teknik Destek Projesi kapsamında 
düzenlediği Sektörel Uyum Eğitimi 
programına katıldı.
MÜSİAD VE HAK-İŞ ortaklığında, 
17/19.10.2017 tarihlerinde Adana 
Ramada Otel’de düzenlenen eği-
time temsilcilerimiz ve üyelerimiz 
katılım gösterdi.

Adana Şube Başkanımız Sedat Aydın ve Şube Mali Sekreterimiz Seyfi Kılıç, Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanlığı’nın düzenlediği Güvenli İnşaat Sempozyumu’na katıldı.
Ana teması “Geleceğimizi Güvenle İnşa  Edelim” olan programa Adana Büyükşehir Belediye Başkanı 
Hüseyin Özlü de katılım gösterirken, söz konusu sempozyumda inşaat sektöründe iş kazalarının ve 
meslek hastalıklarının azaltılmasına yönelik sunumlar yapıldı.

ÖZBAL ÇELİK BORU’DA TİS İMZALANDI

ADANA 
ŞUBE BAŞKANIMIZ 

AYDIN’DAN ŞAKİRPAŞA 
HAVALİMANI’NA 

ZİYARET

Sendikamıza bağlı Adana şubemizin 
Temsilciler Meclisi gerçekleştirildi.
Adana Şube Başkanımız Sedat Ay-
dın başkanlığında yapılan toplantıya 
şube yönetimimiz ile örgütlü oldu-
ğumuz işyerlerinde çalışan sendika 
temsilcilerimiz katıldı.
Toplantıda üyelerimizin talep ve bek-
lentileri ele alınırken, sendikal faali-
yetler hakkında istişarelerde bulunul-
du.

ÖZBAL ÇELİK BORU SAN. TİC. ve TAAH. A.Ş. işlet-
mesi ile yürütülen 2. Dönem Toplu İş Sözleşmesi görüş-
meleri anlaşmayla sonuçlanarak imzalandı. 
Örgütlü olduğumuz Özbal Çelik Boru işletmesinde 
gerçekleştirilen imza törenine, Adana Şube Başkanı-
mız Sedat Aydın, şube yöneticilerimiz, sendika tem-
silcilerimiz ve Erciyas Holding A.Ş. Koordinatörü Ka-
mil Kesikbaş katıldı.
Şube Başkanımız Aydın, fabrikadaki üyelerimizi söz-
leşmeyle ilgili bilgilendirirken, sözleşmenin üyelerimi-
ze ve sendikamıza hayırlı olmasını diledi.

Adana Şube Başkanımız Sedat Aydın, örgütlü olduğumuz Devlet Hava Meydanlarına bağlı BTM Tur 
Organizasyon İşletmecililiği adı altında Adana Şakirpaşa Havalimanı’nda çalışan üyelerimizi ziyaret 
etti.
Aydın, üyelerimizle bir araya gelerek kendilerinin talep ve beklentilerini dinledi.

ADANA ŞUBEMİZİN TEMSİLCİLER 
MECLİSİ YAPILDI
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Hak-İş Konfederasyonu’na bağlı Hizmet-İş, 
Öz Orman-İş, Öz Gıda-İş, Öz Finans-İş, Öz 
Güvenlik-İş sendikalarının Bursa Şube Baş-
kanlıkları, Bursa Şube Başkanımız Mustafa 
Çölcü’yü makamında ziyaret etti.
Hizmet-İş Sendikası Bursa Şube Başkanı 
Mehmet KESKİN ve Şube Sekreteri Selim 
BAL, Öz Orman-İş Sendikası Bursa Şube 
Başkanı Yavuz BALCI, Öz Gıda-İş Sendika-
sı Bursa Şube Başkanı Aytekin KAYA, Öz 
Finans-İş Sendikası Bursa Şube Başkanı 
Mehmet KOP ve Öz Güvenlik-İş sendikası 
Bursa Şube Başkanı Hamit KAYA, göre-
ve yeni başlayan Bursa Şube Başkanımız 
Mustafa ÇÖLCÜ’ye hayırlı olsun ziyaretin-
de bulunarak görevinde başarılar diledi.

Bursa Şube Başkanımız Mustafa Çölcü, Kütahya’da bulunan örgütlü olduğumuz Dervişoğlu Seyahat Tic. 
Ltd. Şti. işyerinde çalışan üyelerimizi ziyaret etti.
Şube Başkanımız Çölcü, Yüksek Hakem tarafından karara bağlanan Toplu İş Sözleşmesi süreci hak-
kında üyelerimize bilgi verdi.

Bursa şubemize bağlı örgütlü oldu-
ğumuz Maysan Mando ve Adarad 
Döküm işyerinde çalışan üyeleri-
miz, Bursa şubemizi ziyaret etti.
Sendika temsilcimiz Selahettin 
Ağırman, üyelerimiz Bünyamin 
Aslan, Öztürk Parimli ve Tahir 
Kaya, Bursa şubemizin yeni yö-
netimine ve şube başkanımız Çöl-
cü’ye hayırlı olsun dileklerini iletti.

KARDEŞ SENDİKALARIMIZDAN 
BURSA ŞUBEMİZE ZİYARET

BURSA ŞUBE BAŞKANIMIZ ÇÖLCÜ’DEN 
DERVİŞOĞLU’NA ZİYARET

MAYSAN MANDO VE ADARAD 
DÖKÜM’DEN BURSA ŞUBEMİZE HAYIRLI OLSUN ZİYARETİ

Sendikamızın Bursa Şube Başkanlığı, Öz Gıda İş Sendikası’nın örgütlenme çalışmalarını yürüttüğü CP 
Standart Gıda’da sendikalı oldukları gerekçesi ile işten çıkarılan işçilerin düzenlediği eyleme destek verdi.
Bilecik Osmaneli ve CP Genel Merkezinde, iş akitleri sona erdirilen işçilerin tekrar işe alınması ve 
sendikal haklarının tanınması için yapılan eş zamanlı eylemlere Bursa Şube Başkanımız Mustafa Çöl-
cü’nün yanı sıra Sakarya Şube Başkanımız Rıfat Kurt da katıldı.

Sendikamızın Ege ve Havalisi Bölge Temsilciliği-
ne bağlı İzmir’de kurulu bulunan örgütlü oldu-
ğumuz EKİPSAN KALIP MAK. SAN. TİC. LTD. 
ŞTİ. işyeriyle Toplu İş Sözleşmesi süreci tamam-
lanarak Yüksek Hakeme müracaat edilmiş olup, 
Yüksek Hakem Kurulu tarafından karara bağla-
nan Toplu İş Sözleşmesi imzalanmıştır.

Ege ve Havalisi Bölge Temsilcimiz Erdoğan Daloğ-
lu, örgütlü olduğumuz Ekipsan Kalıp işyerine bağ-
lı Manisa İl Sağlık Müdürlüğü ve  İzmir İl Sağlık 
Müdürlüğü’nde görev yapan üyelerimiz ve temsil-
cilerimizle bir araya geldi.
Ege ve Havalisi Bölge Temsilciliğinde gerçekleş-
tirilen toplantıda Daloğlu, temsilcilerimizin talep 
ve beklentilerini dinledi.

EKİPSAN KALIP’TA TİS 
İMZALANDI

BÖLGE TEMSİLCİMİZ DALOĞLU 
ÜYELERİMİZLE BULUŞTU

BURSA ŞUBEMİZDEN, ÖZ GIDA-İŞ’E DESTEK
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Osmaniye Bölge Temsilcimiz Mehmet Gündüz, Türk Eği-
tim-Sen’in Osmaniye Şube Başkanı Ahmet Kandemir ve 
Osmaniye İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mehmet Yanık’ı 
makamında ziyaret etti. 
Ahmet Kandemir ve Mehmet Yanık, Gündüz’e ziyaretle-
rinden ötürü teşekkürlerini dile getirdi. 

Osmaniye Bölge Temsilcimiz 
Mehmet Gündüz, MHP Osma-
niye İl Başkanı Melih Loş’u ma-
kamında ziyaret etti.
Gündüz, göreve yeni başlayan 

İl Başkanı Melih Loş’a hayırlı 

olsun dileklerini iletirken Loş, 

Gündüz’e ziyaretten duyduğu 

memnuniyeti belirtti.

OSMANİYE BÖLGE TEMSİLCİLİĞİMİZDEN TÜRK EĞİTİM-SEN VE 
İL ÖZEL İDARESİNE ZİYARET

MEHMET GÜNDÜZ’DEN MHP İL BAŞKANLIĞI’NA ZİYARET

Osmaniye Bölge Temsilcimiz Mehmet Gündüz, Gıda Tarım ve Hay-
vancılık Bakanı Eşref Fakıbaba ile Şanlıurfa’da hizmete yeni giren 
bir AVM’nin açılışına katıldı.
Mehmet Gündüz, Bakan Eşref Fakıbaba ile bir araya gelerek sen-
dikal faaliyetler ile ilgili bilgi verdi. Gündüz, daha sonra Şanlıurfa 
Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi’yi makamında ziyaret 
etti.

Osmaniye Bölge Temsilciliğimize bağlı PLATI-
NUM DEMİR ÇELİK SAN. TİC. A.Ş. ile sen-
dikamız arasında imzalanacak olan 3.Dönem 
Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerinin birinci otu-
rumu gerçekleştirildi.
Örgütlü olduğumuz Platinum Demir Çelik iş-
yerinde gerçekleştirilen Tis görüşmelerine 
Osmaniye Bölge Temsilcimiz Mehmet Gün-
düz, Şube Teşkilatlandırma Uzmanımız İbra-
him Gündüz, Fabrika Müdürü Temur Aldemir, 
Genel Müdür Yardımcısı Mesut Özek, Muhase-
be Müdürü Mahir Yüksel, Finansman Müdürü 
Osman Al ve işyeri temsilcimiz Serdar Karataş 
katıldı.

PLATİNUM DEMİR ÇELİK’TE 
TİS GÖRÜŞMELERİ BAŞLADI

GÜNDÜZ, BAKAN FAKIBABA İLE BİR ARAYA GELDİ
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İSKENDERUN ŞUBEMİZE BAĞLI;
İSDEMİR A.Ş’de çalışan üyelerimizden; 
Murat Gedik’in abisi 27.12.2017 tarihinde,

Oğuzhan Dere’nin kardeşi 26.12.2017 tarihinde,
Beyazıt Cebişli’nin annesi 22.12.2017 tarihinde,

Manas Demirci’nin babası,
Ökkeş Sayın’nın babası,

Mehmet Özan’ın babası 06.12.2017 tarihinde,
Mehmet Çete’nin annesi,

İlyas Yalman’ın kayınvalidesi 02.11.2017 tarihinde,
Mustafa Gül’ün kayınvalidesi 10.10.2017 tarihinde,

Ömer Bağatur’un babası 06.10.2017 tarihinde,
Metin Gürcü’nün babası 06.10.2017 tarihinde,

Bünyami  Kalhan’ın annesi vefat etmiştir 06.10.2017 tarihinde,
Sendikamızın eski işyeri temsilcisi emekli Şerafettin Yıldırım ve üyemiz Şevket Yıldırım’ın annesi,

Sendikamızın İskenderun Şubesi eski genel disiplin kurulu üyesi Zeki Kahraman 06.10.2017 tarihinde vefat etmiştir.
İSTANBUL 1 NOLU ŞUBEMİZE BAĞLI
PARSAT A.Ş işyerinde çalışan üyemiz;

Mustafa Koçak’ın annesi,
Ömer Tosun’un babası,

TERMO TEKNİK A.Ş. işyerinde çalışan üyelerimizden;
Ertürk Ocak’ın annesi,
İlyas Yılmaz’ın annesi,
Murat Sever’in annesi,

Muttalip Ayan’ın annesi,
Ahmet Kızıldere’nin annesi,

TROPİKAL A.Ş. işyerinde çalışan üyemiz;
Ercan Aydemir’in çocuğu vefat etmiştir.
İSTANBUL 2 NOLU ŞUBEMİZE BAĞLI

KANCA EL ALETLERİ DÖVME ÇELİK VE MAKİNA SAN.A.Ş.’de çalışan üyemiz;
Cavit Taşkın’ın oğlu,

GAMAK MAKİNA SAN. A.Ş.’de çalışan üyelerimizden;
Bünyamin Olgu’nun annesi 26.10.2017 tarihinde,

Cemal Yılmaz’ın babası 19.11.2017 tarihinde,
Recep Bingöl’ün babası 14.10.2017 tarihinde,
Osman Gökçe’nin annesi 02.12.2017 tarihinde

Kazım Yıldırım ve Ömer Yıldırım’ın babası 09.12.2017 tarihinde vefat etmiştir.
KAYSERİ ŞUBEMİZE BAĞLI

KUMTEL A.Ş.’de çalışan üyemiz;
Musa Bağsız’ın babası 10.10.2017 tarihinde, 

ERBOSAN ERCİYAS BORU SAN.VE TİC.A.Ş.’de çalışan temsilcimiz; 
Erhan Ataş’ın annesi 22.11.2017 tarihinde,

BOYÇELİK METAL SANAYİ VE TİC. A.Ş.’de çalışan üyemiz;
Ramazan Polat’ın annesi 19.12.2017 tarihinde,

Kayseri Şube Denetleme Kurulu Üyesi Ahmet Çetin’in ağabeyi Ömer Çetin vefat etmiştir.
BURSA ŞUBEMİZE BAĞLI

MAYSAN MANDO OTOM.PARÇ.SAN.TİC.A.Ş.’de çalışan üyemiz;
Murat Durmuş’ un annesi 15.12.2017 tarihinde,

ADARAD DÖKÜM ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİC.A.Ş.’de çalışan üyemiz;
Davut Çobanyavuz’un annesi 26.12.2017 tarihinde vefat etmiştir.

SEYDİŞEHİR ŞUBEMİZE BAĞLI
ETİ ALÜMİNYUM A.Ş.’de çalışan üyelerimizden;
Serkan Karaaslan’ın babası 19.11.2017 tarihinde,

Selim Özmen’in kızı 17.12.2017 tarihinde vefat etmiştir.
ANKARA BÖLGE BAŞKANLIĞIMIZA BAĞLI

TERMİKEL MAD.EŞYA SAN.İTH.İHR.TİC.A.Ş.’de çalışan üyemiz;
İdris Karaderili’nin babası 28.12.2017 tarihinde,

TEMSAN TÜRKİYE ELEKTROMEKANİK SAN. A.Ş.’de çalışan üyemiz;
Veysel Güneş’in babası 15.01.2018 tarihinde vefat etmiştir.

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

VEFAT VE BAŞSAĞLIĞI

İSTANBUL 
HAVACILIK ŞUBE

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

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

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

Faks: 0 (370) 424 30 11

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

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

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

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

İSTANBUL 2 NOLU 
ŞUBE

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

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

İSTANBUL 1 NOLU 
ŞUBE

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

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

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

Faks: 0 (322) 351 48 34

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

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

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

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

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

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

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

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

SİVAS BÖLGE 
TEMSİLCİLİĞİ

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

TEL: 0 (346) 225 00 10

ANKARA BÖLGE 
BAŞKANLIĞI

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

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

KOCAELİ BÖLGE 
BAŞKANLIĞI

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

OSMANİYE BÖLGE 
TEMSİLCİLİĞİ

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

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

EGE VE HAVALİSİ 
BÖLGE TEMSİLCİLİĞİ

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

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

GENEL MERKEZ: Kavaklıdere Mah. Binektaşı Sokak No: 7  Küçükesat/ANKARA

e-posta: celik@celik-is.org • Tel: (0312) 417 84 41-42-43 • Faks: (0312) 418 82 24
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Mescid-i Aksa’yı gördüm düşümde
Götür Müslüman’a selam diyordu

Dayanamıyorum bu ayrılığa
Kucaklasın beni İslâm diyordu

Mehmet Akif İNAN

Mescid-i Aksa’yı gördüm düşümde 
Bir çocuk gibiydi ve ağlıyordu 
Varıp eşiğine alnımı koydum 

Sanki bir yer altı nehr çağlıyordu
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