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Değerli Dava Arkadaşlarım

Kıdem tazminatı mevzuatının mevcut haliyle, çalışan 
kesimin beklentilerini karşılamadığı, eksikliklerle dolu 
olduğu gerçeği de gün gibi ortadadır.
Gerek basında gerekse katıldığım toplantılarda olsun; 
“Kıdem tazminatına mevcut haliyle devam edilsin gibi 
bir görüşü benimsemek, kolaycılığa kaçmak olduğu gibi 
aynı zamanda sorunların üstünü de örtmek manasına 
gelmektedir” söylemlerinde bulundum.
Bunları söylediğim gün neredeysek bugün de oradayız.
Kıdem tazminatımızı yedirmeyiz ama bu ağır aksak 
işleyen sistemle de yola devam edemeyiz.
Kıdem tazminatı konusunda kazanılmış haklardan taviz 
verilmeyecek şekilde, özellikle özel sektörde yaşanan ve 
çalışanların mağduriyetine neden olan kıdem tazminatı 
sorunlarını, çalışanlar lehine çözüme kavuşturulması 
için ellerimizi yumruk yapmamamız ise doğru bir tutum 
olacaktır. 
Türkiye’deki kıdem tazminatı tablosu incelendiğinde, 
çalışanların yüzde 85’inin kıdem tazminatı alamadığı 
gerçeğiyle yüz yüze kalıyoruz.
Yine aynı şekilde mahkemelerde işçi ile işveren 
arasındaki uyuşmazlıkların yüzde 70’inin kıdem 
tazminatından kaynaklandığını görmekteyiz.
Sadece yüzde 15’lik bir kesimin kıdem tazminatı 
alabildiği bir sistemi savunmak, işçilere, emekçilere 
yapılabilecek en büyük kötülük olacaktır.
Hal böyle iken, kazanımlarımızdan bir adım dahi geri 
atmadan, kıdem tazminatında bir reformun hayata 
geçirilmesi artık bir gereklilik haline gelmiştir.
Eğer bir reform yapılacaksa, bu reform, bu memleketin 
hizmetçisi olan ve alınlarından akan teri, vatan 
topraklarına bereket getirici bir rahmet gibi yağdıran 
işçilerin lehine olmalıdır. 
Fedakârca bu ülkeye hizmet eden işçilerin, kıdem 
tazminatı gibi bir güvencesini, sığınağını tahrip etmenin, 
zedelemenin, vebalini hiç kimse kaldıramaz. 
Kıdem tazminatı konusundaki eksikliklerin giderilmesi, 
boşlukların doldurulması, işçiyi mağdur eden sistemin, 
var olan haklar korunarak, devlet güvencesiyle işler hale 
getirilmesi tek beklentimizdir. 
Bu reformun ana hatlarını oluşturacak ilkelerimiz ise 
bellidir;
Kıdem tazminatını geriye götürecek her düzenleme bizim 
için yok hükmündedir. 
Mevcut haklarımız korunmalıdır.

Kıdem tazminatı, her bir çalışan için güvence altına 
alınmalıdır. 
Kıdem tazminatının iş güvencesine sunduğu katkının 
devamı sağlanmalı, keyfi işten çıkarmaları önleyici yeni 
tedbirler devreye sokulmalıdır. 
Özellikle işçi kesimini temsil eden tarafların görüşleri 
alınmadan, üst perdeden herhangi bir adım atılmamalı, 
kıdem tazminatı meselesi bir kaosa dönüştürülmemelidir.
Yeni sistemde başta iflas olmak üzere işyerlerinde 
yaşanan sorunlardan işçinin kıdem tazminatı olumsuz 
etkilenmemeli, yılların birikimini heba eden mevcut 
sistem iyileştirilmelidir. 
Velhasıl, yeni sistemin merkezinde işveren değil, işçi 
olmalıdır. 
İşçiyi göz ardı eden, zayıf gören her girişim eksiktir, 
yanlıştır.
Özellikle milli ve manevi konularda her zaman devletinin 
ve milletinin yanında yer alan işçi kesimi mağdur 
edilmemelidir. 
İşçi, bu ülkenin garantisidir. 
İşçinin garantisi ise, kıdem tazminatıdır.
Bu iki garantinin garantisi ise devletin işçiye, işçinin 
devletine sahip çıkmasıyla mümkündür. 
Bu nedenle bu ülkenin topraklarını alın teriyle 
bereketlendiren onurlu, şerefli, haysiyetli, eli öpülesi 
Türk işçisini mağdur edecek hiçbir değişikliğin yanında 
yer almayacağımızı bir kez daha buradan haykırmak 
istiyorum. 
Bu duygu ve düşüncelerle, her bir dava arkadaşımı, 
sevgi, saygı ve hasretle selamlıyor, emekçinin yanında 
olan herkesin işinin rast gelmesini Yüce Allah’tan niyaz 
ediyorum. 
Bu vesileyle Mübarek Ramazan ayınızı ve Ramazan 
Bayramınızın mübarek olmasını diliyor, herkesi Allah’a 
emanet ediyorum.

Yunus  Değirmenci
Özçelik-İş Sendikası 

Genel Başkanı

Kıdem Tazminatı 

Kalemini 

Kırdırmayız

Kıymetli Dava Arkadaşlarım…

Ülkemiz, 31 Mart yerel seçimlerini gerçekleştirerek, yeni 
bir demokrasi sınavından daha başarıyla çıkmış, milli irade 
ufak tefek aksaklık haricinde sandıkta geniş ölçüde söz sahibi 
olmuştur.
Seçimlerin enerji tüketen stresinden hemen çıkılması gerektiği 
ve asıl konuya, yani ekonomiye dönülmesi gerektiği aşikârdır. 
Bu doğrultuda bir ekonomi paketi açıklayan Hükümetimiz, 
bu paketin içerisinde çalışma hayatının kanayan yarası kıdem 
tazminatıyla ilgili olarak da ayrı bir başlık açarak bu konuda fon 
sisteminin hayata geçirileceğini kamuoyuna açıkladı. 
Özçelik-İş Dergimizin bu sayısı vesilesiyle kıdem tazminatı 
konusunda sendikamızın duruşunun ve tavrının neler olduğu 
hakkında görüşlerimizi sizlerle paylaşmak istiyorum.
Gerekçeleriyle birlikte belki sonda söylemem gerekeni başta 
söylüyorum ama bu konunun hayati bir önem taşıması 
nedeniyle öncelikle şunu ifade etmek istiyorum ki; kıdem 
tazminatı kaleminin kırılmasına asla müsaade etmeyeceğiz, bu 
kalemi kırmak isteyenlerin karşısında, işçiler adına, eğilmez bir 
baş, bükülmez bir bilek, geçilmez bir dağ gibi duracağımızın 
bilinmesini istiyorum.
Eksik yönlerine, beklentiyi tam manasıyla karşılamayan 
yapısına rağmen, kıdem tazminatı, Türkiye’deki milyonlarca 
işçinin kalesi, iş güvencesi, geleceğinin teminatıdır.
Ailesinin geçimini sağlamak adına yıllarca alın teri akıtarak 
durmaksızın çalışan işçinin, ertelediği hayallerini hayata 
geçirebilmesinin bir sigortasıdır. 
Kıdem tazminatı, art niyetli işverenlerin, sebepsiz, nedensiz 
keyfi işten çıkarmalarının önündeki en büyük barikattır. Bu 
barikatı yıktırmayız.
Kıdem tazminatı, işçinin başını sokacağı bir ev demektir. Bu 
evin düzenini bozdurtmayız.
Kıdem tazminatı, işçinin çocuğuna yapacağı bir düğün, 
kuracağı bir yuvadır. Bu düğünü, kara gün yaptırmayız. 
Kıdem tazminatı, kırmızı olduğu kadar, işçinin en kalın çizgisidir. 
Kimse bizden, bu çizginin eğilip bükülmesine, zikzaklı bir hale 
dönüşmesine, izin vermemizi beklemesin. 
Kıdem tazminatını geriye götürecek hiçbir adımın yanında yer 
almayacağımızı ve bu konuda işçi aleyhine olacak her türlü 
girişimin karşısında cesaretle mücadele vereceğimizi, başta 
üyelerimiz olmak üzere tüm emek dünyasının ve diğer tüm 
tarafların bilmesini istiyorum.
Bu konuda verilecek bir tavizin işçi kesiminin sonunu 
getireceğinin farkındayız ve kıdem tazminatında mevcut 
kazanılmış haklarda geriye gidişe neden olacak herhangi bir 
düzenlemeyi kabul edilemez bulduğumuz gibi, tartışma konusu 
dahi yapmayacağız.
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KARDEMİR’DE GÖRKEMLİ TOPLU İŞ 
SÖZLEŞMESİ TÖRENİ

arabük Kardemir’de Sendikamız Özçelik-İş ile 
işveren tarafı arasında yürütülen 14. Dönem 
Toplu İş Sözleşmesi rekor zamla imzalandı.

Sendikamızın Genel Başkanı Yunus Değirmenci’nin başkanlığında-
ki heyetimiz ile Kardemir A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Kamil Güleç 
başkanlığındaki heyet, Kardemir Genel Müdürlüğü toplantı salo-
nunda toplu sözleşme maddelerini görüşmek için bir araya geldi. 

Toplantıya sendikamızı temsilen Genel Başkanımız Değirmen-
ci’nin yanı sıra Genel Başkan Yardımcılarımız Bayram Altun, 
Recep Akyel, Ferhan Öner, Genel Sekreterimiz Hicret Bozoklu, 
Karabük Şube Başkanımız Ulvi Üngören ve şube yöneticilerimiz 
katılırken, işveren tarafını temsilen ise Yönetim Kurulu Başkanı 
Kamil Güleç, Başkanvekili Ömer Faruk Öz, Genel Müdür Hüseyin 
Soykan ve birim müdürleri katıldı. 

Yapılan toplantıyla 2019-2020 yıllarını kapsayan Kardemir 14. 
Dönem Toplu İş Sözleşmesi anlaşmayla sonuçlanarak masa ba-
şında imzalandı. 

İmza töreni ise binlerce üyemizin katılımıyla Haddehane Mey-
danında görkemli bir şekilde açıklandı.

“KENDİ REKORUMUZU KIRDIK”

Genel Başkanımız Değirmenci, Haddehane Meydanında yaptığı konuşmada bugünden itibaren 9 ve üzeri kademelerde bulunan 
üyelerimizin yaptıkları işin kademesine 1 Ocak'tan itibaren boş kadrolara yerleştirileceklerinin de müjdesini vererek, “Devamında 
boşaldıkça kademe ilerlemesi devam edecek. Bunun için de sendikanın artık bunu niye yapmıyorsunuz diye söyleyecek bir sözü 
kalmıyor. Bir önceki dönemde bu kürsüden kadro sorunu bundan sonra tartışılmayacak sözümü işverenin katkısıyla yerine getirmiş 
bulunuyorum. 15 yılı dolduran her arkadaşımız bundan sonra Kardemir'de aylık 400 TL brüt kıdem zammı alacak. Bunlarla birlikte 
en düşük ücret artışı ilk 6 ay için yüzde 22, en yüksek yüzde 31. Birinci altı aydan bahsediyorum. Dönemin sonunda en düşük ücret 
artışı yüzde 48.5 en yüksek ise 61.2 olacak. Özçelik-İş Sendikası, Türkiye’de sizin vasıtanızla kendi rekorunu kırmaya devam ediyor” 
diye konuştu.

KARDEMİR’DE 
TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ 

REKOR ZAMLA İMZALANDI

Kardemir işçisi 
olmadan 
yürüyeceğimiz 
her yol 
çıkmaz 
sokaktır. 

DEĞİRMENCİ:
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“KARDEMİR VE ÖZÇELİK-İŞ ET-TIRNAK GİBİDİR”
Son dönemin en kolay ama en güzel toplu sözleşmesini imzalama şerefini yakala-
dıklarını söyleyen Değirmenci, “Karabük ve Kardemir ile bağımız sarsılmaz bağ ile 
bağlanmıştır. Kardemir diye yazılır Özçelik-İş diye okunur. Kardemir işçisiyle Özçelik-İş 
Sendikası etle tırnak olmuştur. Aynı çiçeğin tozudur. 

Kardemir işçisi olmadan yürüyeceğimiz her yol çıkmaz sokaktır. Kardemir işçisi olma-
dan varlığımız anlamsızdır, eksiktir. Ekim ayında yaptığımız 14. Olağan Genel Kurulda 
yeni bir ruhla yola çıktık. Makam ve mevkilerin esiri olmadan yeni bir yola çıktık. İşçiye 
ağalık paşalık yapmak için değil hizmetkâr olmak için mührü aldık. O mührün verdiği 
yetkiyle Kardemir sözleşmesini imzalayarak buraya geldik. Ülkemizdeki hayat koşulları Kar-
demir'in mevcut durumu göz önünde bulundurularak toplu iş sözleşmesini imzaladık” dedi.

GÜLEÇ: “YUNUS BAŞKAN BİZE SINIRLARIMIZI AŞTIRDI”

Haddehane Meydanında toplanan üyelerimize hitaben konuşan 
Yönetim Kurulu Başkanı Kamil Güleç ise, “25 yıl önce Kardemir 
büyük bir ailedir ve şirket bizimdir sözünü duvarlara yazarken, 
ben yüreğime de yazmıştım. O mücadeleyi hep birlikte başar-
dık. Ben şu an çok mutluyum. Çok mutlu olduğunuzu görüyo-
rum. Sizi mutlu etmek için genel başkanımız Yunus başkan ve 
ekibiyle birlikte aylardır sürdürdüğümüz toplu iş sözleşmesini 
mutlu bir sonla sonuçlandırdık. Yatırımlar konusunda büyük 
harcamaların olduğu yılda sağ olsun Yunus başkanımız ve ekibi 
bizim sınırlarımızı aştırdılar, zorladılar. Biz de sizleri mutlu etmek 
için elimizden gelen fedakârlığı yaptık” dedi. 

Yönetim Kurulu Başkanvekili Ömer Faruk Öz ise, Kardemir’in 

özelleştiği günden bugüne kadar en yüksek karlılık dönemi-

ni 2018 yılında gerçekleştirdiğini belirterek bundaki en büyük 

emeğin çalışanlara ait olduğunu kaydetti. 

Konuşmalarından ardından Genel Başkanımız Değirmenci ile 

Yönetim Kurulu Başkanı Güleç ve Başkanvekili Öz, üyelerimizin 

huzurunda toplu iş sözleşmesini imzaladı. 

Üyelerimizin üzerine karanfiller atılmasıyla sona eren törenin 

ardından Genel Başkanımız Değirmenci ve Genel Yönetim Kuru-

lumuz, üyelerimizle birlikte Kardemir çıkışına kadar kol kola “İşçi 

sendika omuz omuza” sloganlarıyla yürüdü.
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Sendikamızın Başkanlar Kurulu Toplantısı, Genel Başkanı-
mız Yunus Değirmenci’nin başkanlığında Çanakkale Ko-
lin Otel’de gerçekleştirildi.

Toplantıya Genel Başkanımız Yunus Değirmenci’nin yanı sıra, 
Genel Başkan Yardımcılarımız Bayram Altun, Recep Akyel, Fer-
han Öner, Genel Sekreterimiz Hicret Bozoklu, şube başkanları-
mız, şube yöneticilerimiz ve bölge başkanlarımız katıldı.

Toplantı, sendikamızın yeni hazırlanan marşının ve yeni tanıtım 

filminin gösterimiyle başladı.

Daha sonra toplantının açılış konuşmasını yapan Genel Başka-

nımız Değirmenci, ülkemizdeki son dönemde yaşanan gelişme-

leri, sendikal çalışmaları ve çalışma hayatını değerlendirerek 

sendikamızın hedeflerini anlattı.

Fikret Tunç’un yazdığı “Mehmet Toprak Oldu” adlı şiirini okuya-

rak konuşmasına başlayan Değirmenci,  “Merminin iman gücü 

karşısında yenik düştüğü, on binlerce yiğidin kefensiz yattığı, şe-

hit kanlarıyla sulanmış bu topraklarda, Hak-İş’e bağlı Özçelik-İş 

Sendikası’nın Başkanlar Kurulunu yapmanın onurunu, heyeca-

nını yaşıyoruz” ifadelerini kullandı. 

Geçtiğimiz yıl Ekim ayında birlik ve beraberlik içerisinde gerçek-

leştirdiğimiz 14. Olağan Genel Kurulu sonrası bir araya gelmiş 

olmanın ayrı bir heyecanı, ayrı bir anlamı bulunduğunu kayde-

den Değirmenci, “30 yıldır Özçelik-İş Sendikası'nın bünyesinde 

yöneticilik yapmış bir kardeşiniz olarak, Genel Başkan adayı ola-

rak girdiğim ilk seçimimde bana ilkler yaşattınız. Genel Kurul-

da göstermiş olduğunuz destek, heyecan, coşku, samimiyet ve 

sahiplenme Özçelik-İş Sendikası tarihinde bir ilktir” diyerek bu 

güzel tablo için teşkilata teşekkür etti.

“VİZYONUMUZ BÜYÜME ODAKLI GÖNÜL SENDİKACILIĞI OLACAK”

Yeni dönemdeki vizyonun “Büyüme Odaklı Gönül Sendikacılığı” olaca-
ğına dikkat çeken Değirmenci, “Yaklaşık üç yıldır yürüttüğümüz çalış-
maların üzerine koyarak, 1 buçuk milyon metal işçisinin gönlünü ka-
zanarak, Özçelik-İş’i büyüteceğiz. Genelde bizler, yerelde şubelerimiz 
örgütlenmenin önünü açan, hızını artıran çalışmalar yapacak. Genel 
Merkez olarak, örgütlenme için sürekli uzman kadromuzu genişletiyor 
ve güçlendiriyoruz. Yeni binamızın tamamlanmasıyla beraber Konya’da 
yaptığımız atılım gibi, pilot bölgeler seçerek, uzmanlarımız oralarda ör-
gütlenmenin alt yapısını oluşturacak” şeklinde konuştu. 

GENEL SEKRETERİMİZ GÖREVE BAŞLADI

Konuşmasında Sendikamızda Genel Sekreter olarak göreve başlayan 
Hicret Bozoklu’ya da yer ayıran Değirmenci, “Uzun yıllar önemli dev-
let kademelerinde büyük bir özveriyle çalışan ve ciddi projelerin altı-
na imza atan, en son Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında Daire 
Başkanı olarak görev yapan Hicret Bozoklu kardeşimiz, sendikamızda 
Genel Sekreter olarak göreve başlamıştır. Hem teşkilatımıza hem genel 
sekreterimize hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

BAŞKANLAR KURULU TOPLANTIMIZ                 ÇANAKKALE’DE GERÇEKLEŞTİRİLDİ
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“TOPLU İŞ SÖZLEŞMELERİNİN BİRİ BİTİYOR, DİĞERİ BAŞLIYOR”

Toplu iş sözleşmelerinin birini bitirip, diğerini başlattıklarını belirten Değirmenci, “Üyelerimizin beklentilerini, işyerlerinin mevcut 
durumunu, ülke koşullarını ve işyerindeki çalışma koşullarını göz önünde bulundurarak, ortak paydada buluşup sözleşmeleri bi-
tiyoruz. Genel kuruldan sonra en son THY Teknik A.Ş. ve Eti Alüminyum’daki toplu iş sözleşmelerini bitirdik. Şimdilerde Kardemir 
sözleşmesi devam ediyor. İnşallah oradan güzel sonuçlarla çıkacağız” diye konuştu.

“MALİ DURUMUMUZ İYİ SEYREDİYOR”

Verimli ve akılcı harcamalar sayesinde Sendikamızın gelirini çok iyi yerlere taşıdıklarının altını çizen Değirmenci “Yeni genel mer-
kez binamız için ciddi harcamalar yapmamıza, şubelerimize yeni yerler satın almamıza, şubelerimize sıfır arabaları almamıza, tüm 
teşkilatımıza ve personeline ciddi anlamda zam yapmamıza rağmen, bütçe dengemiz bozulmamış, sarsılmamıştır. Ayrıca geçtiğimiz 
yıllarda yaptığımız eğitim seminerlerimizi bir 
benzerini yılsonuna doğru yapmayı planlıyo-
ruz. Yine bu yıl içerisinde üyelerimize hediye 
dağıtmayı hedefliyoruz” diyerek mali durum 
hakkında son bilgileri paylaştı.

HAK-İŞ’E DESTEĞİMİZİ CÜMLE ALEME 
GÖSTERMELİYİZ

“Bugüne kadar bizlerin en zor gününde ya-
nında olan, bizlere kol kanat geren, desteğini 
hiçbir zaman esirgemeyen Hak-İş Genel Baş-
kanı Mahmut Arslan’a da Başkanlar Kurulu-
muz vesilesiyle teşekkür etmek istiyorum” 
diyen Değirmenci, “Şimdi destek zamanı, 
arka çıkma vakti bizdedir. Yapılacak olan 
Olağan Genel Kurul’da Özçelik-İş’e yakışır bir 
şekilde, büyük bir coşku içerisinde, şölen ha-
vası estirmemiz gerekmektedir. Hak-İş’e olan 
desteğimiz, belirgin bir şekilde ortaya konul-
malıdır. Hak-İş’in Özçelik-İş, Özçelik-İş’in de 
Hak-İş olduğu, cümle aleme gösterilmelidir” 
diye konuştu. 

GENEL SEKRETERİMİZ BOZOKLU: “BUGÜNE KADAR HEP İŞÇİLERİN YANINDA YER ALDIM”

Yeni göreve başlayan Genel Sekreterimiz Hicret Bozoklu da, toplantıda söz alarak bugüne kadar her zaman işçinin haklarını gözeten, 
onların beklentilerini karşılayan çalışmaların içerisinde yer aldığını, bu nedenle Özçelik-İş Sendikası'nda göreve başlamasının ken-
disini heyecanlandırdığını kaydetti. Genel Sekreterlik görevine layık görülmesinden dolayı da Genel Yönetim Kurulumuza teşekkür 
ederek bu görevin hakkını vermek için var gücüyle çalışacağını ifade ederek sözlerini tamamladı. 

DOÇ. DR. ÖZAYDIN SUNUM YAPTI

Daha sonra şube ve bölge yöneticilerimiz söz alarak şube faaliyetleri hakkında Başkanlar Kurulu üyelerine bilgi verdiler. Ardından 
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü Öğretim Üye-
si Doç. Dr. Mehmet Merve Özaydın’ın, şubelerimizin üyelerimiz için yaptığı çalışmaların ve örgütlenme faaliyetlerinin daha verimli 
olmasına yönelik bir sunum yapmasıyla toplantı sona erdi. 

ÇANAKKALE ŞEHİTLİĞİ GEZİLDİ

Toplantıdan sonraki gün ise rehber eşliğinde Başkanlar Kuruluna katılan Genel Merkez ve Şube Yöneticilerimiz, Çanakkale Şehitli-
ği'ni ziyaret ederek şehitlerimiz için dua edip, savaşın yaşandığı bölgeleri gezdiler.
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Sendikamızın Genel Başkanı Yunus De-
ğirmenci, “1 Mayıs Emek ve Dayanışma 
Günü, milyonlarca emekçinin talepleri 
karşılanırsa, problemleri çözüme kavu-
şursa, ancak o zaman gerçek bir bayram 
gibi kutlanır. Emekçiler olarak sıkıntıla-
rımız çözüme kavuşsun, 1 Mayıs gerçek 
bir bayram gibi kutlansın istiyoruz” açık-
lamasında bulundu.

Genel Başkanımız Değirmenci, 1 Mayıs 
Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla ya-
zılı bir açıklama yaptı.

1 Mayıs’ın, emeğiyle hayatını kazanan,  
alın teriyle ailesinin rızkını temin eden 
işçilerin sorunlarının çözüme kavuştu-
rulmasına vesile olmasını dileyen De-
ğirmenci, “Bu yıl Konfederasyonumuz 
Hak-İş, 1 Mayıs’ı Memur-Sen ile birlikte 
Peygamberler diyarı Şanlıurfa’da kutlama 
kararı aldı. Biz de bu karar doğrultusunda 
binlerce üyemizle birlikte alanlarda ola-
cağız. ‘Şanlı’ bir şekilde 1 Mayıs’ı kutla-
mak için Şanlıurfa’da olacağız. Bu ülkenin 
kalkınmasına, büyüyüp gelişmesine çok 
değerli katkılar sunan işçilerin, üyeleri-
mizin talep ve beklentilerini haykıraca-
ğız. Önceliklerimizden biri de bugünün, 
hiçbir kargaşaya meydan vermeden, tam 
bir birlik ve beraberlik içerisinde, aynı za-
manda barış ve kardeşlik çağrılarıyla kut-
lanmasıdır” ifadelerini kullandı. 

“Ülkemizdeki emekçilerin sosyal ve eko-
nomik şartlarının daha da iyileştirilmesi 
için 1 Mayıs’ta sessiz yığınların çığlığı 
olacağız” diyen Değirmenci, “Alanlarda, 
vergi dilimi uygulamasının altında ezilen 
işçilerin sesi olacağız. Her şart ve koşul-
da kıdem tazminatımızı almak istiyoruz 
diyeceğiz. Taşeron düzenlemesi dışında 
kalan çalışanlara kadro talebimizi yinele-
yeceğiz. İş sağlığı ve güvenliğimizi artırın, 
canımıza kast etmeyin diye haykıraca-
ğız. Enflasyon canavarının nefesini kesin 
diyeceğiz. İşçiyi değil, işsizliği kapı dışarı 
edin diyeceğiz. Sendikalaşmanın önünü 
açın diye sesimizi yükselteceğiz. Kısaca-
sı çalışanların insanca yaşayabilmelerini 
sağlanmak için bu kez Şanlıurfa’dan tüm 

taraflara çağrı yapacağız” diyerek işçile-
rin sorunlarına dikkat çekti. 

1 Mayıs’taki coşku ve kalabalığı fırsat 
bilerek, toplumsal huzur ve barışı hedef 
alabileceklere karşı uyanık ve dikkatli 
olunması gerektiğini kaydeden Değir-
menci, “İşçilerin işyerindeki ve toplumsal 
yaşam içindeki tüm sıkıntılarına rağmen 
bugünü büyük bir coşkuyla kutlayacağız. 
Ülkemizde kargaşa ve karışıklık çıkarmak 
isteyen karanlık odaklara prim verme-
den, ülkemizin ve milletimizin milli ve 
manevi değerlerini ön planda tutarak 
kutlamalarımızı yapacağız” diyerek tüm 
emekçilerin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma 
Gününü kutladı.

DEĞİRMENCİ : 
"1 MAYIS GERÇEK BİR BAYRAM GİBİ 

KUTLANSIN İSTİYORUZ"

Konfederasyonumuz Hak-İş’in öncülü-
ğünde bu yıl Şanlıurfa’da yapılması ka-
rarlaştırılan 1 Mayıs Emek ve Dayanışma 
Günü kutlamaları, içerisinde Hak-İş üye-
lerinin bulunduğu otobüsün kaza yap-
ması ve vefat edenlerin olması nedeniyle 
yas havasında geçti. 

Konfederasyonumuz Hak-İş’in 1 Mayıs 
kutlamalarına katılmak üzere Kahraman-
maraş’ın Elbistan ilçesinden, Şanlıurfa’ya 
gelen kardeş sendikamız Öz Büro İş’in 
üyelerini taşıyan aracın kaza yapması so-
nucu 5 emekçi vefat ederken, 13 kişi de 
yaralandı. 

Hak-İş’in Genel Başkanı Mahmut Arslan, 
kaza haberini 1 Mayıs kutlamaları için 
bulunduğu miting meydanında alırken, 
alanı dolduran binlerce Hak-İş ve Me-
mur-Sen üyesine üzücü haberi, 1 Mayıs 
kürsüsünden verdi. 

Sendikamızın Genel Başkanı Yunus De-
ğirmenci, Genel Başkan Yardımcılarımız 
Bayram Altun, Recep Akyel, Ferhan Öner, 
Genel Sekreterimiz Hicret Bozoklu ile İs-
kenderun ve Adana Şube teşkilatımız ve 
çok sayıda üyemizin de katılım sağladığı 
miting, en acı 1 Mayıs olarak tarihe geçti. 

Kazada hayatını kaybedenlere Allah’tan 
rahmet, yaralılara da acil şifalar dileyen 

Arslan, “Onlar 1 Mayıs’a, Hak-İş ve Me-
mur-Sen’in rengini koymak, Hak-İş ve 
Memur-Sen’in davasını meydanlardan 
haykırmak, kendi sorunlarıyla, bu mey-
danları doldurmak için yola çıkan kar-
deşlerimizdi. Onlar inandıkları dava için, 
inandıkları Hak-İş için yollara düşmüş 
yiğit insanlardı. Onlar bu mücadelenin 
şehitleri oldular, gazileri oldular” diye ko-
nuştu.

MİTİNG YARIDA KESİLDİ

1 Mayıs sabahının ilk saatlerinde Genel 
Başkamız Değirmenci ve Genel Yönetim 
Kurulumuz, mitingin yapıldığı meydana 

yüzlerce üyemizle birlikte sloganlar eşli-
ğinde gelerek, alana giriş yaptılar. 

Şehitlerimiz için okunan duaların ardın-
dan protokol konuşmalarının yapılmasıy-
la miting devam etmişti. 

Kaza haberinin gelmesiyle birlikte 1 Ma-
yıs mitingi yarıda kesildi. 

Genel Başkanımız Değirmenci, Mahmut 
Arslan başkanlığında oluşturulan kriz ma-
sası toplantısına katılarak, kazada hayatını 
kaybeden Hak-İş’li emekçilere Allah’tan 
rahmet, yaralılara acil şifalar diledi.

1 MAYIS’TA ŞANLIURFA’DA KAYBETTİĞİMİZ EMEKÇİLERE AĞLADIK
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31 Mart yerel seçimini değerlendiren Genel Başkanımız Yunus Değirmenci, “Seçimi değil, geçimi konuşacağımız 4,5 yıllık bir fırsa-

tımız var. Enerjimizi tüketen ne kadar anlamsız ve gereksiz konu varsa hepsi bir kenara atılmalı, önümüzdeki bu seçimsiz, istikrar 

dönemi çok iyi değerlendirilmelidir” şeklinde açıklama yaptı.

Genel Başkanımız Değirmenci, 31 Mart yerel seçimine ilişkin yazılı bir açıklama yaptı. 

Seçim sonuçlarının birçok mesajı içerisinde barındırdığını kaydeden Değirmenci, “Milyonlarca vatandaşımız verdiği oylarla Cum-
hurbaşkanlığı Hükümet sistemini bir kez daha tescillemiş, ortaya çıkardığı tabloyla bu sisteme güvenoyu vermiştir. Mevcut iktidar 
aktörleri bu güvenoyuyla birlikte 1 dakika bile kaybetmeksizin hemen işe koyulmalıdır. Dövizin anlamsız yükselişini durduracak, 
vatandaşımızı yıpratan enflasyon canavarının nefesini kesecek, emeğimizi değersizleştiren işsizliği bertaraf edecek yapısal reformlar 
bir an evvel hayata geçirilmelidir” ifadelerini kullandı. 

Bugüne kadar ülkemizi ileriye taşıyan en önemli unsurlardan birinin siyasi istikrar olduğuna vurgu yapan Değirmenci, “Siyasi istikrar, 
ekonomik istikrarın bel kemiğidir. 31 Mart yerel seçiminin tamamlanmasıyla böylesi bir döneme geçmiş bulunuyoruz. İnanıyorum 
ki, vatandaşlarımızın yüzde 50’sinin üzerinde oyunu alan Cumhur İttifakı, emin ve kararlı adımlarla özellikle vatandaşın cebine uza-
nan hain elleri kırmak için mücadele verecektir” diyerek yeni dönemden umutlu olduğunu belirtti. 

“2023 HEDEFLERİNİ TUTTURMAK İÇİN HALA VAKİT VAR”

Türkiye’nin son yıllarda ekonomiden savunma sanayiye kadar özellikle bölgesinde önemli bir güç haline geldiğini ifade eden De-
ğirmenci “2023’e giden yolda elimize siyasi istikrar gibi önemli bir fırsat geçmiştir. Bu sayede 2023 hedeflerini tutturmak için hala 
vakit vardır. Yapılacak çalışmalarla, ekonomik büyümeyi sağlayacak, istihdamı artıracak, vatandaşlarımızın hayatını daha da kolay-
laştıracak, ihracatı uçuracak yeni bir döneme girdik. Bu süreçte Cumhuriyetimizin 100. yılına yakışır bir Türkiye’yi hep birlikte inşa 
edeceğiz. Emekçiler olarak, bu hedefe ulaşılmasında hangi işin ucundan tutulması gerekiyorsa, hangi taşın altına elimizi koymamız 
şartsa biz hazırız” dedi.

Sendikamızın Genel Başkanı Yunus Değirmenci, Kayseri’de 31 
Mart yerel seçimlerinde seçilen belediye başkanlarına hayırlı 
olsun ziyaretinde bulundu. 

Genel Başkanımız Değirmenci, ilk olarak Kayseri Büyükşehir Be-
lediye Başkanı seçilen Memhud Büyükkılıç’ı makamında ziyaret 
ederek hayırlı olsun temennilerini iletti. 

Ziyarette Değirmenci’ye, Kayseri Şube Başkanımız Celalettin 
Korkmazyürek ve Şube Sekreterimiz Rüstem Çabuk eşlik etti.

Büyükkılıç’ın Melikgazi Belediye Başkanlığı dönemlerinde büyük 
işlerin altına imza attığını ifade eden Değirmenci, “Bugüne kadar 
bilgi ve birikimlerinizi kullanarak, Büyükşehir’de de güzel işler 
yapacağınıza olan inancımız tamdır. Hemşerilerimizin büyük 
teveccühü ile çıktığınız bu yolda, Rabbim milletimize güzel ve 
hayırlı hizmetler yapmayı nasip etsin” diye konuştu.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Büyükşehir Bele-

diye Başkanı Büyükkılıç ise, Kayseri’nin gelişiminde sivil toplum 

kuruluşlarıyla ilgili her zamankinden daha fazla işbirliğinde ola-

caklarını kaydetti. 

KOCASİNAN VE MELİKGAZİ BELEDİYE BAŞKANLARINA ZİYARET

Değirmenci’nin ziyaretleri Kocasinan ve Melikgazi Belediye Baş-

kanlarına yapılan ziyaretlerle devam etti. 

Değirmenci, Kayseri Kocasinan Belediye Başkanı seçilen Ahmet 

Çolakbayrakdar'ı ve Melikgazi Belediye Başkanı Dr. H. Mustafa 

Palancıoğlu'nu makamında ziyaret ederek yeni dönemin hayırlı 

uğurlu olması dileklerini iletti. 

Genel Başkanımız Değirmenci, tüm ziyaretlerinde belediye baş-

kanlarına el işlemeli gümüş Kuran-ı Kerim hediye etti.

DEĞİRMENCİ: “SEÇİMİ DEĞİL 
GEÇİMİ KONUŞACAĞIMIZ 

4,5 YILLIK BİR FIRSATIMIZ VAR”

GENEL BAŞKANIMIZDAN 
KAYSERİ’DE BELEDİYE BAŞKANLARINA 

HAYIRLI OLSUN ZİYARETİ
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Sendikamızın Genel Başkanı Yunus Değirmenci, Öz Taşıma-İş 
Sendikası 3. Olağan Genel Kuruluna katılım sağlayarak, kong-
renin divan başkanlığı görevini üstlendi.

The Green Park Otel’de gerçekleştirilen kongreye Konfederas-
yonumuz Hak-İş’in Genel Başkanı Mahmut Arslan ve Genel Baş-
kan Yardımcılarının yanı sıra Genel Başkan Yardımcımız Bayram 
Altun, Genel Sekreterimiz Hicret Bozoklu ve kardeş sendikaları-
mızın başkan ve yöneticilerinin yanı sıra çok sayıda sivil toplum 
örgütü temsilcileri ile belediye başkanları katıldı. 

“Öz Taşıma-İş Sendikamızın 3. Olağan Genel Kurulunun hayırlara 
vesile olmasını, Yüce Allah’tan niyaz ediyorum” diyerek kongre-
nin açılışını yapan Genel Başkanımız Değirmenci, “Öz Taşıma-İş 
Sendikamızın Genel Kurulunu yönetmek üzere bizleri, Divana 
layık gören delegelerimize teşekkür ediyor, genel kurulumuzu 
bayram yerine çeviren bu coşku ve samimiyetiniz için, hepinizi 
yürekten kutluyorum” ifadelerini kullandı. 

Sendikal yaşam için kısa sayılabilecek 7 yıl gibi az bir sürede Öz 
Taşıma-İş Sendikası'nın yakaladığı başarının takdire şayan oldu-
ğunu kaydeden Değirmenci, yeniden genel başkanlığa seçilerek 
güven tazeleyen Öz Taşıma-İş’in Genel Başkanı Mustafa Torun-
tay’ı tebrik etti.

Genel Başkan Toruntay ise yaptığı konuşmada sendikal faaliyet-
lerden örgütlenme çalışmalarına kadar birçok konuyu içeren bir 
konuşma yaptı. 

Genel Kurulda bir konuşma yapan Arslan ise “Yerel seçimin ge-
ride kaldığını, bu nedenle Türkiye'nin artık normal gündemine 
dönmesi gerektiğini vurgulayarak, "Başta ekonomi olmak üzere 
Türkiye'nin köklü sorunlarına, köklü çözümler bulunması gere-
ken bir dönemdeyiz. Bu dönemde özellikle işsizlik, yüksek enf-
lasyon, yüksek faiz, büyümede karşılaştığımız zorluklar ve dış 
politikada bizim ve milletimizi rahatsız eden çeşitli sorun ve ge-
lişmeler gündemimizin merkezindedir" diye konuştu.

Konfederasyonumuz Hak-İş’e bağlı Öz 
Sağlık-İş Sendikası Genel Başkanı Devlet 
Sert ve genel yönetim kurulu, Sendikamı-
zın Genel Başkanı Yunus Değirmenci’ye 
hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. 

Ziyarette Genel Başkan Yardımcımız Bay-
ram Altun ve Genel Sekreterimiz Hicret 
Bozoklu da hazır bulundu.

Genel Başkan Sert’in yeni dönemin hayırlı 
olması temennisini ilettiği ziyarette, sendi-
kal faaliyetler ve gelişmeler de ele alındı.

Sendikamızın Genel Başkanı Yunus Değirmenci ve Genel Yönetim Kurulumuz, Öz Ağaç-İş Sendikası'na hayırlı olsun ziyareti 
gerçekleştirdi. 

Genel Başkanımız Değirmenci ve Genel Başkan Yardımcılarımız Bayram Altun, Recep Akyel, Ferhan Öner ve Genel Sekreterimiz 
Hicret Bozoklu, Hak-İş’e bağlı kardeş sendikamız Öz Ağaç-İş’in 17 Mart 2019 tarihinde yapılan 12. Olağan Genel Kurulu sonu-
cunda Genel Başkanlığa seçilen Av. Tuncay Dolu’ya ve yönetimine hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Genel Başkanımız Değirmenci’nin olağan genel kurulu sonuçlarının herkese hayırlı olmasını dilediği ziyarette, sendikal yaşam-
dan çalışma hayatına kadar birçok konu değerlendirildi.

GENEL BAŞKANIMIZ 
ÖZ TAŞIMA-İŞ’İN KONGRESİNDE 

DİVAN BAŞKANLIĞI YAPTI

ÖZ SAĞLIK-İŞ’TEN SENDİKAMIZA ZİYARET

SENDİKAMIZDAN ÖZ AĞAÇ-İŞ’E 
HAYIRLI OLSUN ZİYARETİ
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Sendikamızın Genel Başkanı Yunus Değirmenci ve Genel Yönetim Kurulumuz, oğlu vefat eden Kardemir’deki üyemiz Erdal Eriş’i 

Karabük’teki evinde ziyaret ederek taziye dileklerini iletti. 

Ziyarette Genel Başkanımız Değirmenci’ye, Genel Başkan Yardımcılarımız Bayram Altun, Recep Akyel, Ferhan Öner, Genel Sekrete-

rimiz Hicret Bozoklu, Karabük Şube Başkanımız Ulvi Üngören, şube yöneticilerimiz ve işyeri temsilcilerimiz eşlik etti. 

Üyemizin Karabük Beşbinevler’deki evine giden Genel Başkanımız Değirmenci, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden 17 

yaşındaki üyemiz Erdal Eriş’in oğlu için başsağlığı dileklerini ileterek, üzüntülerini dile getirdi.

Ziyarette “Allah’tan geldik, tekrar ona döndürüleceğiz” diyerek üyemizi teskin eden Değirmenci, “Yaşamış olduğun acını yürekten 

paylaşıyoruz. Rabbim kimseye evlat acısı yaşatmasın. Bu tür acı olaylardan sonra hayata kaldığın yerden devam etmek ise insanoğ-

lunun fıtratında var. Kendini bırakmak, ümitsizliğe düşmek yok. Özçelik-İş olarak, şubesiyle genel merkeziyle emrindeyiz. Yanında 

olduğumuzu bilmeni isterim” diye konuştu. 

Sendikamızın Genel Başkanı Yunus Değirmenci, beraberindeki Genel Yönetim Kurulumuz ve Karabük Şube yönetimimiz ile birlikte 
Karabük başta olmak üzere Karadeniz bölgesinde yayıncılık yapan BRTV’nin Karabük’teki çalışma ofisini ziyaret etti.

BRTV Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Çetinka-

ya ve Başkan Yardımcısı Osman Çetinkaya ile bir 

araya gelinen ziyarette Genel Başkanımız Değir-

menci’nin yanı sıra Genel Başkan Yardımcılarımız 

Bayram Altun, Recep Akyel, Ferhan Öner, Genel 

Sekreterimiz Hicret Bozoklu, Karabük Şube Başka-

nımız Ulvi Üngören ve şube yöneticilerimiz hazır 

bulundu. 

Ziyarette Kardemir’de rekor zamla imzalanan top-

lu iş sözleşmesinden Karabük’e kadar birçok konu-

da değerlendirmelerde bulunuldu. 

Görüşmede BRTV ekranlarına açıklamalarda da 

bulunan Genel Başkanımız Değirmenci, “Karde-

mir’deki üyelerimizin refah ve mutluluğunu sağ-

layacak, Kardemir’i daha ileriye taşıyacak, Sendi-

kamızın bayrağını daha güçlü dalgalandıracak bir 

toplu sözleşmenin altına imza attık. Karabük’ün, Kardemir’in bizlerin ve sendikamızın nazarındaki yeri bir başkadır. Buradaki her 

olumlu gelişme bizlerin heyecanına heyecan katmaktadır” ifadelerini kullandı.

SENDİKAMIZDAN ÇOCUĞU VEFAT EDEN 
KARDEMİR’DEKİ ÜYEMİZE 

TAZİYE ZİYARETİ

SENDİKAMIZDAN ’YE 
NEZAKET ZİYARETİ
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Sendikamızın Genel Başkanı Yunus Değirmenci ve beraberin-
deki Genel Yönetim Kurulumuz, Karabük Kardemir’de devam 
eden toplu iş sözleşme görüşmelerine katıldı. Ayrıca Genel Yö-
netim Kurulumuz Karabük genelinde de bir dizi ziyaretler ger-
çekleştirdi. 

Program ilk olarak Genel Başkanımız Değirmenci ve Genel Baş-

kan Yardımcılarımız Bayram Altun, Recep Akyel, Ferhan Öner ve 

Genel Sekreterimiz Hicret Bozoklu’nun Karabük Şube Başkanı-

mız Ulvi Üngören, şube yöneticilerimiz ve işyeri temsilcilerimiz-

le Kardemir Baştemsilciliğinde yaptığı toplantı ile başladı. 

Kardemir A.Ş. 14. Dönem Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerinin 

hemen öncesinde yapılan toplantıda, Genel Başkanımız Değir-

menci, şube yönetimimiz ve işyeri temsilcilerimizle görüş alış-

verişinde bulundu. 

GENEL MÜDÜR SOYKAN’A HAYIRLI OLSUN ZİYARETİ

Daha sonra Genel Başkanımız Değirmenci başkanlığındaki he-

yetimiz, geçtiğimiz ay Kardemir A.Ş. Genel Müdürlüğü görevine 

getirilen Dr. Hüseyin Soykan’ı makamında ziyaret ederek hayırlı 

olsun ziyareti gerçekleştirdi. 

Ziyarette, Kardemir’e ve buradaki üyelerimizin mevcut durumu-

na ilişkin değerlendirmelerde bulunuldu. 

Gümüş el işlemeli Kur'an-ı Kerim hediye eden Genel Başkanımız 

Değirmenci’ye Genel Müdür Soykan da Kardemir’de üretilen 

ray, tekerlek ve profillerin minyatürlerinin yer aldığı masa seti 

hediye etti.

GENEL YÖNETİM KURULUMUZ 
KARABÜK’TE BİR DİZİ FAALİYETTE BULUNDU

TOPLU SÖZLEŞME GÖRÜŞMESİ YAPILDI

Ziyaretin ardından Kardemir idari binasında bulanan toplantı salonunda işveren tarafıyla toplu iş sözleşmesine ilişkin bir görüşme 

gerçekleştirildi. 

Genel Başkanımız Değirmenci’nin başkanlık ettiği heyetimiz ile Genel Müdür Hüseyin Soykan’ın başkanlığındaki heyet, toplu sözleş-

me maddelerine ilişkin değerlendirmede bulundular. 

Uzun istişarelerin ardından görüşme, 19 Mart 2019 Salı günü tekrar bir araya gelinmek üzere sona erdirildi. 

VALİ YARDIMCISINA VE EMNİYET MÜDÜRÜNE ZİYARET

Programın ikinci gününde Genel Başkanımız Değirmenci ve Genel Yönetim Kurulumuz, göreve yeni başlayan Karabük İl Emniyet 

Müdürü Sırrı Tuğ’u makamında ziyaret ederek hayırlı olsun temennilerini iletti. 

Görüşmede Değirmenci, Özçelik-İş Sendikası olarak Karabük’ün huzuruna her türlü katkıyı vermeye hazır olduklarını ifade etti. 

Değirmenci, son olarak Karabük Vali Yardımcısı İsmail Bayata’yı ziyaret ederek, bölgedeki üyelerimiz başta olmak üzere Karabük’ün 

sorunlarına ilişkin istişarede bulundu.
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GENEL YÖNETİM KURULUMUZ 

HAK-İŞ KADINLAR GÜNÜ PROGRAMINA KATILDI

Sendikamızın Genel Başkanı Yunus Değirmenci, Konfederasyo-
numuz Hak-İş’in Dünya Kadınlar Günü çerçevesinde "Fıtratta 
Farklılık Haklarda Eşitlik” temasıyla Ankara’da düzenlediği 8. 
Uluslararası Kadın Emeği Buluşmasına katıldı.

Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan ve AK Parti Ankara Büyük-
şehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki’nin yanı sıra Ge-
nel Başkan Yardımcılarımız Bayram Altun, Recep Akyel, Ferhan 
Öner ve Genel Sekreterimiz Hicret Bozoklu’nun da hazır bulun-
duğu programa kadın üyelerimiz ve genel merkez personeli-
mizin yanı sıra Hak-İş’e bağlı sendikalardan 2 bine yakın kadın 
katılım sağlayarak Kadınlar Gününü büyük bir coşkuyla kutladı. 

Programda bir konuşma yapan Genel Başkan Arslan, “Yapa-
cak çok şey var. SGK’ya kayıtlı olan 5 milyon kadın emekçi var. 

Sendikasız, toplu sözleşmesiz, örgütsüz ve kötü şartlarda çalı-
şan milyonlarca kadın var. Bizim bunlara ulaşmamız, onlarla 
konuşmamız, onları sendikal mücadeleye dahil etmemiz gere-
kiyor. Sorumluluklarımız çok büyük. HAK-İŞ 160 bin kadın üyesi 
ve toplam 700 bin üyesiyle önemli bir konfederasyondur. Gelin 
geleceğimizi hep birlikte şekillendirelim. HAK-İŞ olarak elde et-
tiğimiz kazanımlarımızı çalışma hayatına birlikte taşıyalım” diye 
konuştu.

Konuşmaların ardından, Hacı Bayram Veli Üniversitesi İktisadi 
ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Gonca Bayraktar Dur-
gun’un moderatörlüğünde çeşitli konularda bir dizi panel ger-
çekleştirildi.

Sendikamızın Genel Başkanı Yunus Değirmenci, “Açlık ve yok-
sulluğun, savaşların, sömürü düzeninin hakim olduğu bir dün-
yadan, barışın ve huzurun hüküm sürdüğü, kan ve gözyaşının 
olmadığı bir dünyaya geçiş, ancak kadının el emeği ve göz nu-
ruyla mümkündür. Bu nedenle kadın, hayatın her alanında hak 
ettiği yerde olmalıdır” açıklamasında bulundu. 

Genel Başkanımız Değirmenci, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü ile 
ilgili yazılı bir açıklama yaptı. 

8 Mart Dünya Kadınlar Gününü, ülkemizdeki ve dünyadaki ka-
dınların maruz kaldığı problemlerin çözülmesine vesile olması 
noktasında önemsediğini ifade eden Değirmenci, “Kimi zaman 
aile bütçesine katkı vermek için tezgah başlarında nasır tutmuş 
elleriyle çalışan, kimi zaman gelecek nesillerin yetişmesinde 
büyük fedakarlıklar yapan kadınlarımızın, sosyal ve ekonomik 
hayatın içinde eşit ve saygın bir yerinin olması gerekmektedir 
ve başta sivil toplum örgütleri olmak üzere tüm kurum ve ku-
ruluşlara bu konuda büyük sorumluluklar düşmektedir” diye 
konuştu. 

Kadınların bugün itibariyle ülkemizde hak ettiği saygıyı ve desteği 
görmediğini, üstüne bir de şiddete maruz bırakıldığını kaydeden 
Değirmenci, “Kadın toplumumuzu ayakta tutan sarsılmaz bir di-
rektir. Kadın, ayaklarının altı cennetle müjdelenmiş bir annedir. 

Kadın, elini dokunduğu, gözünü çevirdiği her yeri güzelleştiren, 
iyileştirilen bir varlıktır. Kadına yönelik sorunlara böyle bakmalı, 
bu bilinçle yaklaşmalıyız” ifadelerini kullandı. 

“ZİHNİYET DEĞİŞİKLİĞİ ŞART”

Yapılan tüm düzenlemelere ve çıkarılan kanunlara rağmen ka-
dınların iş hayatına dahil olmasında ciddi sıkıntılar yaşandığını da 
belirten Değirmenci, “Ne kadar iyileştirmeler de yapılsa, bu dü-
zenlemeler başlı başına yeterli gelmemektedir. Bu nedenle top-
lumsal olarak kadını önceleyen topyekûn bir zihniyet değişiminin 
yaşanması gerekmektedir” şeklinde açıklamalarda bulundu.

DEĞİRMENCİ:  "GÜZEL BİR DÜNYA ANCAK

KADININ EL EMEĞİ, GÖZ NURUYLA İNŞA EDİLEBİLİR"
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Sendikamızda görevli personelimizi kapsayan yeni dönem top-

lu iş sözleşmesi için Öz Büro-İş Sendikası ile Sendikamız Özçe-

lik-İş arasında genel merkezimizin toplantı salonunda imza tö-

reni düzenlendi. 

Törene Genel Başkanımız Yunus Değirmenci’nin yanı sıra Konfe-
derasyonumuz Hak-İş’in Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Torun-
tay, Öz Büro-İş Sendikası'nın Genel Başkanı Baki Gülbaba ve sen-
dika yöneticileri ile Genel Başkan Yardımcılarımız Bayram Altun, 
Ferhan Öner ve Genel Sekreterimiz Hicret Bozoklu katıldı. 

Sözleşmenin başta personelimiz olmak üzere her iki sendikaya 
hayırlı olması temennisinde bulunan Genel Başkanımız Değir-
menci, “Personellerimizin hak ve menfaatlerini koruyan ve ciddi 

kazanımların yer aldığı bir toplu sözleşmenin altına imza atma-

nın haklı gururunu yaşıyoruz. Nasıl ki sahada üyelerimizin refah 

ve mutluluğu için çalışıyor, bu konuda hassasiyet gösteriyorsak, 

personelimiz için de aynı özeni ve duyarlılığı gösteriyoruz” dedi. 

Genel Başkan Gülbaba ise, “Türkiye’de sendikal mücadele kül-

türünün gelişmesine önemli katkılar sunan Özçelik-İş Sendika-

mızda, üyelerimize sağlanan ücret artışlarından dolayı büyük 

memnuniyet duyduk. Tüm taraflara hayırlı uğurlu olsun” ifade-

lerini kullandı. 

Ayrıca, Genel Başkan Gülbaba, Genel Başkanımız Yunus Değir-

menci’ye günün anısına bir de plaket takdim etti.

Sendikamızın Genel Başkanı Yunus Değirmenci, 28 Şubat 1997 
yılında yapılan ‘postmodern’ darbenin 22. yıldönümünde “28 
Şubat darbesiyle sadece demokrasi tarihimizde değil, insanla-
rımızın zihinlerinde ve yüreklerinde de derin yaralar açılmıştır. 
O dönem sokak ve caddelerde milletimize gözdağı vermek için 
yürütülen tankların namluları, şükürler olsun ki bugün istika-
metini bulmuştur” açıklamasını yaptı.

“28 Şubat darbesiyle, milletimizin inançları hırpalanmış, özellik-
le muhafazakar kesimi temsil eden insanlarımızın hakları ayak-
lar altına alınmış, silahlarla demokrasimiz dizayn edilmeye çalı-
şılmıştır” diyen Değirmenci, “O karanlık günlerde insanlık askıya 
alınmış, ‘İrtica hortladı’, ‘Şeriat geliyor’ söylemleriyle toplumu-
muzun belli bir kesimi baskı altına alınmış, haksızlıklar, yasaklar 
ve Müslümanlara zulüm tavan yapmıştır. Sendikamızın Kayseri 
şube başkanlığını yaptığım o dönemde sendikal faaliyetlerimi-
zi yapmamız dahi engellenerek, işçinin emeğini savunmamızın 
önüne geçilmişti. Bu ülke insanı için çalışmamıza, yerli ve milli 
bir çizgide olmamıza rağmen, o dönemde gördüğümüz zulüm 
kelimelerle anlatılamaz. Ülkemizi geriye götüren eşsiz acıların 
yaşandığı o günler artık geride kalmıştır. 15 Temmuz hain darbe 

girişiminin millet tarafından bastırılmasıyla bugün, postalların 
dolayısıyla vesayet sisteminin devri artık tamamen sona ermiş-
tir” ifadelerini kullandı. 

“DOĞRUDAN VEYA DOLAYLI TÜM MÜDAHALELERİN 
KARŞISINDAYIZ”

Özçelik-İş Sendikası olarak her zaman millet iradesinin yanın-
da olmayı görev bildiklerini, bu iradeye yapılan doğrudan veya 
dolaylı her türlü müdahalenin karşısında olduklarını kaydeden 
Değirmenci, “Bugün geldiğimiz nokta itibariyle askerimiz kışla-
sına dönmüştür. Asli görevini yapan Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, 
özellikle terörist unsurlara karşı ülkemiz sınırları içinde, Kuzey 
Irak’ta, Afrin’de, Cerablus’ta ve Azez’de destansı başarıların 
altına imza atmıştır” diyerek son dönemdeki askeri başarılara 
dikkat çekti. 

Etkileri bin yıl sürecek denilen 28 Şubat sürecinin açtığı yaralarının 
son yıllardaki reformlarla sarıldığını belirten Değirmenci, “Anti de-
mokratik uygulamalar ülkedeki istikrar umutlarını yerle bir ederek 
ekonomik krizlerin çıkmasına neden olmuştur. Çalışan kesimin de 
o dönemde açlığa, yoksulluğa maruz bırakıldığını biliyoruz. Rabbim 
o karanlık günleri ve acıları bu millete bir daha yaşatmasın” dedi.

ÖZ BÜRO-İŞ SENDİKASI İLE 
TOPLU SÖZLEŞME İMZALADIK

DEĞİRMENCİ: "TANKLARIN NAMLUSU ARTIK 
İSTİKAMETİNİ BULMUŞTUR"
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Sendikamızın Genel Başkanı Yunus Değirmenci ve Genel Baş-

kan Yardımcımız Bayram Altun, 28 Şubat Postmodern Darbe-

sinin 22. Yıldönümü dolayısıyla Konfederasyonumuz Hak-İş’in 

genel merkezinde düzenlenen basın toplantısına katıldı. 

Hak-İş Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Toruntay ve Hak-İş Ge-

nel Sekreteri Dr. Osman Yıldız’ın da hazır bulunduğu toplantıda 

bir basın açıklaması yapan Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Ars-

lan, 28 Şubat süreci 

ve sonrasında yaşa-

nanlar hakkındaki 

düşüncelerini dile 

getirdi. 

28 Şubat 1997 tarihi-

nin Türk demokrasisi 

açısından kara bir 

leke olduğunu belir-

ten Arslan “HAK-İŞ 

Konfederasyonu ola-

rak kuruluşumuzdan 

itibaren darbelere, 

olağanüstü dönem-

lere, demokrasiye 

yönelik bütün müdahalelere karşı demokrasiden, milli irade-

den, halktan, özgürlükten yana bir tavır aldık. Kuruluşumuzdan 

kısa bir süre sonra karşılaştığımız 12 Eylül darbesi sonucunda bi-

zimle beraber bazı konfederasyonlar, sendikalar kapatılmış, mal 

varlıklarımıza el konulmuş, sendikal faaliyetlerimiz yasaklanmış-

tı. HAK-İŞ olarak o tarihte demokrasiden yana olduk, darbele-

re karşı tavır geliştirerek sürecin bir an önce sona erdirilmesi 

için çaba sarf ettik. Aynı 

şekilde 15 Temmuz hain 

darbe girişimi gecesi de 

HAK-İŞ ve HAK-İŞ'e bağlı 

sendikalarımız her zaman 

olduğu gibi yine demok-

rasiden, halktan, millet 

iradesinden yana tavır al-

mış ve bunun bedellerini 

ödemiştir" dedi.

Arslan, 28 Şubat sürecine 

doğrudan ve dolaylı des-

tek veren herkesin yargı 

önüne çıkarılması ve he-

sap sorulması gerektiğini 

ifade etti.

Sendikamızın Genel Başkanı Yunus Değir-
menci ve beraberindeki Genel Yönetim 
Kurulumuz, geçtiğimiz günlerde olağan 
genel kurulları yapılan Hizmet-İş ve Öz 
İplik-İş sendikalarına hayırlı olsun ziyareti 
gerçekleştirdi. 

Genel Başkanımız Değirmenci ve Genel 

Başkan Yardımcılarımız Bayram Altun, Re-

cep Akyel ve Ferhan Öner, ilk olarak 22-

24 Şubat 2019 tarihinde gerçekleştirilen 

Hizmet-İş Sendikası'nın Olağan Genel Ku-

rulunda güven tazeleyerek yeniden genel 

başkan olan Mahmut Arslan ve yönetimi-

ni ziyaret ederek yeni dönemde başarı di-

leklerini ifade etti.

SENDİKAMIZDAN HİZMET-İŞ VE 
ÖZİPLİK-İŞ’E HAYIRLI OLSUN ZİYARETLERİ

Değirmenci ve Genel Yönetim Kurulumuz, Öz İplik-İş 

Sendikası'nın 9-10 Şubat 2019 tarihinde yapılan 13. 

Olağan Genel Kurulu sonunda Öz İplik-İş Sendikası 

Genel Başkanlığına seçilen Rafi Ay ve yönetimini de 

ziyaret ederek hayırlı olsun temennilerini illeti. 

Daha sonra 4 Nisan Perşembe 2019 tarihinde Öz 

İplik-İş’in Genel Başkanı Rafi Ay ve beraberindeki 

yönetim kurulu üyeleri Sendikamıza gelerek iade-i 

ziyarette bulundular. Genel Başkanımız Yunus De-

ğirmenci'nin yanı sıra Genel Yönetim Kurulu üyele-

rimizin hazır bulunduğu ziyarette sendikal faaliyet-

lerimizden çalışma hayatına kadar birçok konuda 

değerlendirmeler yapıldı.

GENEL BAŞKANIMIZ HAK-İŞ’İN 
28 ŞUBAT BASIN AÇIKLAMASINA 

KATILDI
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Sendikamızın Genel Başkanı Yunus De-
ğirmenci, Konfederasyonumuz Hak-İş’e 
bağlı sendikaların farklı tarihlerde yapı-
lan olağan genel kurullarına katıldı.

Genel Başkanımız Değirmenci’ye, kong-
relerde Genel Başkan Yardımcılarımız 
Bayram Altun, Recep Akyel, Ferhan Öner 
ve Genel Sekreterimiz Hicret Bozoklu eş-
lik etti.

Değirmenci ve Genel Yönetim Kurulu-
muz, ilk olarak Ankara’nın Kızılcahamam 
ilçesinde 22-24 Şubat tarihlerinde ger-
çekleştirilen Hizmet-İş Sendikasının 13. 
Olağan Genel Kurulu’na katıldı. 

Genel kurul sonunda, Genel Başkanı-
mız Değirmenci ve Genel Yönetim Ku-
rulumuz, güven tazeleyen Genel Başkan 
Mahmut Arslan’ı ve yönetimini kutlaya-
rak, yeni dönemde çalışmalarında başa-
rılar diledi.

Öte yandan Genel Başkanımız Değirmen-
ci, genel kurula katılan AK Parti Ankara 
Büyükşehir Belediye Başkan adayı Meh-
met Özhaseki ile bir araya gelerek, soh-
bet edip, istişarelerde bulundu.

Daha sonra Değirmenci ve genel yönetim 
kurulumuz, 13 Nisan 2019 tarihinde The 
Green Park Otel’de yapılan Öz Büro-İş 
Sendikasının 3. Olağan Genel Kuruluna 
katılarak, Öz Büro İş Sendikası Genel Baş-
kanı Baki Gülbaba ve ekibine yeni döne-
min Türk emek hareketine hayırlı olması 
temennisinde bulundu.

Genel Başkanımız Değirmenci, 20 Ni-
san 2019 tarihinde Kızılcahamam Çam 
Otel’de gerçekleştirilen Öz Gıda-İş Sen-
dikasının 14. Olağan Genel Kuruluna ka-
tılarak, Genel Başkan Mehmet Şahin ve 
yönetimine hayırlı olsun dileklerini iletti.

Konfederasyonumuz Hak-İş'e bağlı kar-
deş sendikamız Öz Orman-İş’in Ankara’da 
yapılan 4. Olağan Genel Kuruluna katılım 
sağlayan Değirmenci ve genel yönetim 
kurulumuz, Genel Başkan Settar Aslan ve 
yönetim kurulu üyelerine yeni dönemde 
başarılı çalışmalar temennisinde bulundu.

Son olarak genel yönetim kurulumuz, 
kardeş sendikalarımız Liman-İş ve Öz İle-
tişim-İş’in genel kurullarına katılarak, ba-
şarı dileklerini ifade ettiler.

Sendikamızın Genel Başkanı Yunus Değirmenci ve Konfederas-
yonumuz Hak-İş’in Genel Başkanı Mahmut Arslan, üyelerimizin 
Hak-İş MEYEB (Mesleki Yeterlilik ve Belgelendirme Merkezi) ta-
rafından belgelendirilmesi konusunda protokol imzaladı. 

Protokol imza törenine, Konfederasyonumuza bağlı sendikaların 
başkan ve yöneticileri ile basın mensupları katıldı.

Söz konusu protokolde Hak-İş MEYEB belgelendirme kapsamın-
da yer alan ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ta-
rafından yayınlanan zorunlu mesleklerde teorik ve performans 
sınavları gerçekleştirilerek, sınavlardan başarılı olan adaylara 
MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi verilecek. Ayrıca sınavlardan ba-
şarılı olanların sınav ve belge ücretleri Sendikamız tarafından 
karşılanacak.

Bugün bir ilki gerçekleştirdiklerini ifade eden Arslan, “İşsizlik 
sigorta fonu kapsamında işçilerin sınav ve belgelendirme mas-
rafları ilk defa Özçelik-İş Sendikamız tarafından üstlenilerek 

arkadaşlarımızın uluslararası standartlara uygun MYK belgeleri-
nin alınmasına öncülük etmiştir. Özçelik-İş Sendikamızın Genel 
Başkanı ve yönetim kuruluna bu fedakârlıklarından dolayı teşek-
kür ediyorum” dedi.

“ÜYELERİMİZ İÇİN FEDAKARLIK YAPIYORUZ”

Genel Başkanımız Yunus Değirmenci ise, “Üyelerimizin işyer-
lerinde daha verimli, daha kaliteli çalışabilmesi için birtakım 
belgelere ihtiyaçları var. İşverenlerden gelen talepler üzerine 
HAK-İŞ'in kurduğu bu sistemin içerisinde yer almak için üyeleri-
miz adına fedakârlık yapıyoruz. Özçelik-İş Sendikası olarak Hak-
İş’ten aldığımız güçle üyelerimizi mutlu ve memnun etmek, sos-
yal sendikacılığı hayata geçirmek için hem üyelerimize hem de 
işyerlerimize katkıda bulunmaya çalışıyoruz. Bu amaçla bugün 
imza protokolünü gerçekleştiriyoruz. Herkes için hayırlı uğurlu 
olsun” diye konuştu.

ÜYELERİMİZİ BELGELENDİRMEK İÇİN 
HAK-İŞ İLE PROTOKOL İMZALANDI

GENEL YÖNETİM KURULUMUZ 
KARDEŞ SENDİKALARIMIZIN 

KONGRELERİNE KATILDI
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Konya Seydişehir’de faaliyet gösteren Eti Alüminyum işyerinde geç-
tiğimiz ay başlatılan toplu iş sözleşmesi görüşmeleri masa başında 
sona erdi. 

Üyelerimizin refah ve mutluluğunu artıracak olan sözleşmenin im-
zaları sendikamızın genel merkezinde yapılan son görüşmenin ar-
dından atıldı. 

Görüşmede Sendikamızı temsilen Genel Başkanımız Yunus Değir-
menci ve Genel Başkan Yardımcılarımız Bayram Altun, Recep Akyel, 
Ferhan Öner, Seydişehir Şube Başkanımız Ferhat Çelikbaş ve Şube 
Eğitim Sekreterimiz Savaş Özel hazır bulunurken, işveren tarafını 
temsilen de Eti Alüminyum Yönetim Kurulu Üyesi Şaban Cengiz, Ge-
nel Müdür Yardımcısı Rafet Karakolcu ve İnsan Kaynakları Müdürü 
Zekeriya Yılmaz katılım sağladı. 

Sözleşmede, ücret artışından sosyal yardımlara ve kıdem zammına 
kadar birçok iyileştirme yer aldı.

Sözleşmenin masa başında, karşılıklı anlayış içerisinde imzalanmasından duyduğu memnuniyeti dile getiren Genel Başkanımız De-
ğirmenci, “Hem sözleşme taslağımızın hazırlanma aşamasında hem de sözleşme görüşmeleri esnasında sahanın nabzını tutarak, 
üyelerimizin talep ve beklentilerini karşılamak için tüm çalışmaları yapıp girişimlerde bulunduk. İşçi-İşveren-Sendika üçgeninde iş 
barışına katkı sunacak ne kadar adım varsa bunları atmaya azami gayret gösterdik. Üyelerimizin beklentilerini, işyerimizin mevcut 
durumunu, ülke koşullarını, çalışma şartlarını ve diğer tüm etkenleri düşünerek bu süreci yürüttük. Karşılıklı diyalogu sürdürerek, 
aynı gemide olduğumuz bilinciyle bu sözleşmeyi nihayete erdirdik. Sözleşmemiz, başta Seydişehir’deki üyelerimiz olmak üzere, 
işyerimize, sendikamıza ve Seydişehir’imize hayırlı olsun” ifadelerini kullandı. 

Çalışanların daha fazla kazanması, alın terinin karşılığını alması için gerekli hassasiyeti gösterdiklerini kaydeden Yönetim Kurulu Üye-
si Şaban Cengiz ise, “Çalışanlarımız ile biz burada bir aileyiz. Beraber üretip, beraber kazanacağız. Buraya yaptığımız yatırımlarla bu 
işletmemizi daha da büyüterek, istihdama büyük katkılar sunmayı planlıyoruz. Bu fabrikanın ayakta kalmasını sağlayarak, büyüyerek 
yoluna devam etmesini hedefleyerek, burada çalışanların çocuklarının da yıllar sonra iş hayatına atıldıklarında ülkemizin değeri olan 
bu fabrikada çalışmasını arzu ediyoruz. Bu vesileyle yeni dönem toplu iş sözleşmemiz herkese hayırlı olsun” dedi.

Karabük Valisi Fuat Gürel, sendikamızın genel merkezine gelerek Genel Başkanımız Yunus Değirmenci ve Genel Yönetim Kurulu-

muzu ziyaret etti. 

Genel Başkan Yardımcılarımız Bayram Altun, Recep Akyel ve Ferhan Öner’in hazır bulunduğu ziyarette Karabük insanının ve emek-

çilerinin refah ve mutluluğunun daha da artırılmasından, görüşmeleri devam eden Kardemir Toplu İş Sözleşmesine kadar birçok 

konuda değerlendirmede bulunuldu.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Genel Başkanımız Yunus Değirmenci, “Sendikamızın hem Karabük’te kurulmuş olması 

hem de hali hazırda Kardemir başta olmak üzere birçok örgütlü işyerimizin bulunması nedeniyle Karabük bizler için büyük önem ta-

şımaktadır. Karabük ve Özçelik-İş Sendikası yıllar içerisinde etle tırnak gibi olmuşlardır. Bu nedenle sadece o bölgedeki üyelerimizin 

değil, Karabük halkının sorunları, derdi, bizim sorunlarımız ve derdimizdir. Bölgemizin huzur ve refahı için sendikamıza ne düşüyor-

sa, ne katkı vermemiz gerekiyorsa elimizi taşın altına koymaya hazırız” dedi. 

Özçelik-İş Sendikası'nın varlığını, bölgenin huzuru ve barışı için önemli olarak gördüklerini kaydeden Vali Fuat Gürel ise, Özçelik-İş’in 

milli ve manevi değerlere sahip çıkan çalışmaları başta olmak üzere sendikal faaliyetlerini memnuniyetle izlediğini ifade etti.

ETİ ALÜMİNYUM’DA TOPLU İŞ 
SÖZLEŞMESİ İMZALANDI
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GENEL BAŞKANIMIZ DEĞİRMENCİ’DEN 
ÜYEMİZİ SEVİNDİREN ZİYARET

SENDİKAMIZDAN AKDENİZ’DE 
GÖVDE GÖSTERİSİ

Genel Başkanımız Yunus Değirmenci, Bursa’da örgütlü olduğumuz Maysan Mando işyerinde çalışırken geçirdiği rahatsızlık sonucu 
tedavi gören üyemiz Murat Tantur’u Bursa Nilüfer’de bulunan evinde ziyaret etti. 

Genel Başkanımız Değirmenci, üyemiz Murat Tantur’a hem acil şifalar diledi, hem de ihtiyaç duyduğu tekerlekli sandalyeyi kendisine 
hediye etti. 

Ziyarette Maysan Mando Genel Müdürü Anıl Yücetürk, İdari İşler Kısım Müdürü Celal Hatipoğlu ve Bursa Şube Başkanımız Mustafa 
Çölcü eşlik etti. 

Üyemiz Tantur’a geçmiş olsun dileklerini ileten ve acil şifalar dileyen Değirmenci, “Her türlü hastalık bir imtihan vesilesidir. Her 
şey yolunda giderken başımıza gelen bazı olaylar bizleri bir sınavın içine sokmaktadır. Önemli olan bu sınavda doğru cevapları ve-
rebilmektir. Rabbimden bir an önce iyileşip aramıza dönmeni diliyorum. Maddi ve manevi olarak her zaman yanında olduğumuzu 
bilmeni isterim” diye konuştu. 

Bu ziyaretin kendisini çok mutlu ettiğini, heyecanlandırdığını kaydeden üyemiz Murat Tantur ise, “Ankara’dan sırf beni ziyaret etmek 
için buralara kadar zahmet etmiş olmanız bile bizlere ne kadar değer verdiğinizi gösteriyor. Bu zorlu süreçte beni yalnız bırakmayan 
genel başkanımıza, şubemize ve işveren yetkililerine teşekkür ediyorum” diyerek memnuniyetini dile getirdi.

Sendikamızın Genel Başkanı Yunus Değirmenci ve Genel Yöne-
tim Kurulumuz, Akdeniz bölgesinde gerçekleştirdiği beş günlük 
ziyaretler kapsamında bölgede adeta Özçelik-İş rüzgârı estirdi. 

Bu çerçevede Genel Başkanımız Değirmenci ve Genel Başkan 
Yardımcılarımız Bayram Altun, Recep Akyel ve Ferhan Öner, Ha-
tay ve Osmaniye’de, fabrika ortamında, yemekhanelerde, ev zi-
yaretlerinde, geniş katılımlı çay sohbetlerinde binlerce üyemizle 
bir araya geldi. 

Öte yandan işveren ve işveren vekilleri ve sivil toplum kuruluşla-
rı da ziyaret edilerek bölgenin nabzı tutuldu. 

Ziyaretlerde Genel Yönetim Kurulumuza, İskenderun Şube Baş-
kanımız Mehmet Güngör ve şube yönetimimiz ile işyeri temsil-
cilerimiz eşlik etti. 

Bu kapsamda Değirmenci ve Genel Yönetim Kurulumuz, İsken-
derun’da faaliyet gösteren İSDEMİR’de saha ziyaretleri kapsa-
mında farklı günlerde sırasıyla Sıcak Haddehane Müdürlüğü ye-
mekhanesinde, Kangal Haddehanesinde, Sinter Müdürlüğünde, 
4. Yüksek Fırın yemekhanesinde ve sahada, Kok Müdürlüğünde 
yüzlerce üyemizi ziyaret edip, tozun içinde, ateşin başında, ku-
manda odalarında alın teri akıtan üyelerimizin ellerini sıkıp, çay 
içip, sohbet etti.

Saha ziyaretlerinin son durağı ise Osmaniye Organize Sanayi 
Bölgesinde faaliyet gösteren Platinum işyerindeki üyelerimiz 
oldu. Genel Başkanımız Değirmenci, buradaki üyelerimizi de 
ateşin başında çalışırken ziyaret edip, ardından yemekhanede 
üyelerimizle birlikte yemek yedi. 

5 GÜNDE 14 EV 

ZİYARETİ VE 

5 AYRI ÇAY SOHBETİNDE 

BİNLERCE ÜYEMİZLE 

BİR ARAYA GELİNDİ
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14 AYRI ÜYEMİZE EVİNDE ZİYARET 

Genel Başkanımız Değirmenci ve beraberindeki Genel Yönetim 
Kurulumuz, program çerçevesinde beş günde 14 ayrı üyemizin 
evine misafir oldu. 

Ziyaretlerin ilk gününde Genel Başkanımız Değirmenci,  MMK 
Metalurji’de alın teri akıtan üyemiz Mehmet Uyar’ın Payas’taki 
evine ve sofrasına misafir oldu.

Daha sonra İSDEMİR’deki üyemiz Şevket Yıldırım’ın lojmanlar-
daki evine geçerek burada üyemiz ve ailesiyle kahve içip sohbet 
etti. 

Değirmenci ve beraberindeki heyetimiz, ikinci gün ise İSDEMİR 
çalışanı üyemiz Sayim Karatepe’yi evinde ziyaret ederek, Karate-
pe’nin yenidoğan Ömer Asaf isimli evladını görmeye gitti.

Akşam ise İSDEMİR’de çalışan üyemiz İbrahim Bulucu’nun Dört-
yol’daki evine giderek, çiğköfte sohbetine katıldı.

İSDEMİR Sürekli Döküm Atölyesinde alın teri akıtan üyemiz İb-
rahim Sağır’ın evine yapılan ziyaretle gün tamamlanmış oldu.

Değirmenci, daha sonraki günlerde sırasıyla İSDEMİR’deki üye-
lerimiz Mustafa Gül, Ayhan Cingöz, Halil Bilge ve İbrahim Seli-
moğlu’nun evlerine misafir olup, yemek yiyip, çay içip, üyeleri-
miz ve aileleriyle sohbet etti.

Ziyaretlerin son gününde ise Değirmenci, MMK Metalurji’de 
çalışan üyemiz Yunus Karaca’nın, Osmaniye Platinum işyerinde 
alın teri akıtan üyemiz Ergün Dövüşcü’nün ve son olarak İSDE-
MİR’de üyemiz Şamil Üstün’ün evine misafir oldu.

ÜYELERİMİZİ YALNIZ BIRAKMADI

Genel Başkanımız Değirmenci, sadece birlik ve beraberliğe katkı 
sunması amacıyla yaptığı ev ziyaretlerine ek olarak rahatsızlığı 
ve cenazesi bulanan üyelerimizi de evlerinde ziyaret ederek zor 
günlerinde onları yalnız bırakmadı. 

Değirmenci ve Genel Yönetim Kurulumuz, İskenderun Şubemi-
zin eşliğinde ilk olarak, geçirdiği rahatsızlık nedeniyle bir süredir 
tedavi gören İSDEMİR’deki üyemiz Özgür Benli’yi ziyaret ederek, 
acil şifalar diledi. 

Daha sonra annelerini ebediyete uğurlayan İSDEMİR’deki üyele-
rimiz Adem Toprak-Ramazan Toprak kardeşleri İskenderun-Bek-
bele Mahallesindeki evlerinde ziyaret ederek taziye dileklerini 
iletti.

Son olarak MMK Metarlurji’de alın teri mücadelesi verirken iş 
kazası geçiren ve bir süredir tedavi gören üyemiz İbrahim Çe-
tin’i Osmaniye’deki evinde ziyaret edip, maddi-manevi her türlü 
desteği vermeye hazır olduklarını ifade etti.

BEŞ AKŞAMDA BİNDEN FAZLA ÜYEMİZLE BULUŞTU

Saha ve ev ziyaretlerinin yanı sıra Değirmenci ve Genel Yöne-
tim Kurulumuz, bölgede bulundukları süre boyunca her akşam 
farklı mekânlarda binden fazla üyemizle çay sohbetlerinde bir 
araya geldi. 

Sırasıyla Payas Falez Restaurant’ta, Dörtyol Turunçgiller Par-
kında, İskenderun Sahil Down Kafe’de, Denizciler Bayırlı Resta-
urant’ta ve Osmaniye Kahve Deryası Kafe’de, İSDEMİR, MMK 
Metalurji, Ekinciler, Yolbulan ve Platinum işyerlerindeki üyeleri-
mizle çay sohbeti gerçekleştirdi. 

Değirmenci, buradaki çay sohbetlerinde bir konuşma yaparak, 
“Yeni Türkiye’nin Yeni Özçelik-İş’i parolasıyla çıktığımız bu yolda, 
üyelerimizin refah ve mutluluğu için yılmadan yorulmadan çalı-
şıyoruz. Bugün de buraya yük olmaya değil, yük almaya, gönül-
ler yapmaya geldik” diye konuştu.

İŞVERENLERLE GÖRÜŞMELER GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Temaslar kapsamında Değirmenci ve heyetimiz işverenleri de 
ziyaret ederek, üyelerimizin refah ve mutluluğunun daha da ar-
tırılması için görüşmeler gerçekleştirdi.

Bu kapsamda Değirmenci ve Genel Yönetim Kurulumuz, İSDE-
MİR Genel Müdürü Mesut Keyifli ve yönetim kadrosuyla bir ara-
ya gelerek görüş alışverişinde bulundu.

İlerleyen günlerde OYAK Maden Metalurji Grup Başkanı Toker 
Özcan ile de bir araya gelindi. Genel Müdür Mesut Keyifli’nin 
de hazır bulunduğu bu ziyarette üyelerimizin mevcut durumu 
başta olmak üzere metal sektörü ve çalışma hayatı hakkında de-
ğerlendirmede bulundu. 

İşveren görüşmeleri kapsamında MMK Metalurji Genel Müdürü 

Denis Kvasov ile bir araya gelinerek, üyelerimizin talep ve bek-
lentileri istişare edildi.  

Son olarak Osmaniye Bölge Başkanımız Mehmet Gündüz eşli-
ğinde Platinum Genel Müdürü Ashish Saxena ziyaret edildi. 

BÖLGENİN SORUNLARI ELE ALINDI

Genel Başkanımız Yunus Değirmenci ve Genel Yönetim Kuru-
lumuz, saha ve ev ziyaretleri ile üyelerimizle çay sohbetlerinin 
yanı sıra sivil toplum kuruluşları ve siyasilerle de bir araya gele-
rek bölgenin sorunlarını ele aldı.

Bu kapsamda özel çalışma ofisinde AK Parti Hatay Milletvekili 
Abdülkadir Özel ziyaret edilirken, İskenderun Gazeteciler Cemi-
yeti Başkanı Veysel Cıncık ve yönetim kurulu üyeleriyle cemiyet 
binasında bir araya gelindi.

“KARDEŞLİK SOFRAMIZ BEREKETLENDİKÇE 
BEREKETLENİYOR”

Beş günlük ziyaret programını değerlendiren Genel Başkanımız 
Değirmenci, “Bu ziyaretlerimizdeki samimiyet, içtenlik ve mu-
habbet, Özçelik-İş Sendikası'nın büyük bir aile olduğunu bir kez 
daha göstermiştir. Gelecek daha güzel günlerin inşasında bu 
ziyaretlerimiz kritik önem taşıyordu. Üyelerimiz bizleri bağrına 
basarak bizlere sevgilerini göstermiş ve bizleri fazlasıyla mutlu 
etmişlerdir. Birlik ve beraberliğimiz, kardeşlik soframız bereket-
lendikçe bereketleniyor. Bu güzel ortama katkı sunan ve bizlere 
gönüllerini açan başta üyelerimiz olmak üzere, teşkilatımıza, iş-
veren ve vekillerine teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.

Genel Başkanımız Yunus Değirmenci ve Genel Yönetim Kurulu-
muz, programların ardından son gün Adana Şube Başkanımız 
Sedat Aydın ve Şube Yönetimimizle bir araya geldi.
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GENEL BAŞKANIMIZ SEYDİŞEHİR’DE 
AKŞAM YEMEĞİNİ ÜYEMİZİN EVİNDE YEDİ

DEĞİRMENCİ:

Sendikamızın Genel Başkanı Yunus Değirmenci, hükümetin son 

dönemde başta otomotiv, beyaz eşya ve mobilya gibi sektör-

lerde uygulamaya koyduğu ÖTV ve KDV indirimleri dahil tüm 

teşviklerin işçi kesimine de can suyu olduğunu kaydetti. 

Konuyla ilgili yazılı bir açıklama yapan Değirmenci, bu indirimle-

rin işverenlerin, esnafların ve vatandaşların yanı sıra işçi kesimine 

de rahat bir nefes aldırdığını ifade etti.

“Fabrikalarda çarkların dönmesi, işçi arkadaşlarımızın alın teri 

akıtarak ailelerinin rızıklarını kazanmaya devam etmeleri bizim 

için hayati derecede önemliydi” diyen Değirmenci, “Hükümet, 

tüm kesimlere yansıttığı bu teşvikler sayesinde fabrikalarda çark-

ların da dönmesini sağlamıştır. Ekonomik dalgalanmaların yaşan-

dığı bu dönemde fabrika çarklarının dönmesi çok önemliydi ve 

ziyaret ettiğimiz fabrikalarda çarkların döndüğünü, arkadaşları-

mızın alın teri akıttığını görmek bizleri mutlu etmiştir. Bu zorlu 

dönemde hiçbir arkadaşımızın işini kaybetmesini istemiyoruz. 

Bunun için Hükümetimizin özellikle çalışan kesimin lehine olan 

teşvikleri ve indirimleri hayata geçirmeye devam etmesini bek-

liyoruz. Sanayicimiz de insanımıza, işçimize yatırım yapmaktan 

çekinmemelidir. İş adamlarımız fabrikasının bacasını tüttürmeye 

devam etmekten korkmamalıdır. 

Devletiyle, milletiyle inşallah üreterek, kazanarak, kazandırarak 

bugünleri de geride bırakacağız” dedi. 

Özellikle yerli ve milli olan ne varsa milletimizin bu ürünlere yö-

nelmesini çağrısında bulanan Değirmenci, kendi ürettiğimizi tü-

ketmeden ekonomik kalkınmanın eksik kalacağını ifade etti.

“İSTİHDAM SEFERBERLİĞİ RUHU TAZE TUTULMALI”

“İstihdam seferberliği ruhu her zaman taze tutulmalıdır” diyen 

Değirmenci, “İstihdamın artırılması için hem devletimiz hem de 

işverenler ellerini taşın altına koymaya devam etmelidir. Sayın 

Cumhurbaşkanımızın geçtiğimiz yıl işverenlere yaptığı ‘İstihdam 

Seferberliği’ çağrısı unutulmamalı, iş arayan, işsiz kalan vatandaş-

larımız iş gücüne acilen dahil edilmelidir” ifadelerini kullandı. 

“BÜYÜYEN TÜRKİYE’Yİ HAZMEDEMEDİKLERİ ORTADA”

Türkiye ekonomisindeki dalgalanmaları, yapay ve spekülatif ola-

rak nitelendiren Değirmenci, “Her yönden büyüyen, gelişen, 

dünyada söz sahibi olan bir Türkiye’nin varlığı, bugüne kadar is-

tedikleri gibi at koşturan özellikle batılı ülkeleri rahatsız etmiştir. 

Türkiye’nin şahlanışını ABD dahil birçok ülkenin hazmedemediği 

ortadadır”  diyerek kriz çığırtkanlığı yapanların bu senaryodan da 

ellerinin boş döneceğini belirtti.

Sendikamızın Genel Başkanı Yunus Değirmenci, Seydişehir’de 
faaliyet gösteren Eti Alüminyum işyerinde Alüminyum Müdür-
lüğünde çalışan üyemiz Orhan Arslanoğlu’nun evinde akşam 
yemeği yedi. 

Genel Başkanımız Değirmenci, üyemiz Orhan Arslanoğlu ve eşi 

Anakız Arslanoğlu çiftinin Seydişehir Ulukapı Mahallesindeki evi-

ne giderek akşam yemeği yedi, üyemiz ve ailesiyle çay içip soh-

bet etti.

Genel Başkanımız Değirmenci’ye ziyaretinde Seydişehir Şube 

Başkanımız Ferhat Çelikbaş ve şube yöneticilerimiz eşlik etti.

Arslanoğlu ailesine misafirperverlikleri için teşekkür eden Değir-

menci, “Gelenekselleşen ev ziyaretlerimiz kapsamında Seydişe-

hir’de bir üyemizin evine gitmeyi çok istiyordum. Bu vesileyle ai-

lemizi ziyaret ederek, onlarla hasbihal etme fırsatı bulduk” dedi. 

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Üyemiz Orhan Ars-

lanoğlu ise “Genel Başkanımız, toplu iş sözleşmemize start ver-

mek için kar-kış demeden buraya geldi. Bununla yetinmeyerek 

evimize gelip bizleri onurlandırdı. Kendisine çok teşekkür ediyo-

rum” diyerek duygularını dile getirdi.

TEŞVİKLER İŞÇİ 
KESİMİNE DE 
CAN SUYU OLMUŞTUR

SENDİKAMIZIN GENEL BAŞKANI DEĞİRMENCİ’DEN TEŞVİKLERE DESTEK AÇIKLAMASI
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Sendikamızın Genel Başkanı Yunus Değirmenci, Seydişehir’de 
faaliyet gösteren Eti Alüminyum’da toplu iş sözleşme sürecini, 
üyelerimizle birlikte fabrika yemekhanesinde başlattı. 

Genel Başkanımız Değirmenci, Eti Alüminyum’da yapılacak olan 
toplu sözleşme görüşmelerinin ilk toplantısına katılmak ve bir 
dizi ziyaretler gerçekleştirmek için Seydişehir’e gitti. 

Eti Alüminyum yemekhanesinde öğle yemeği saatinde yüzlerce 
üyemizle bir araya gelen Değirmenci, üyelerimizin ellerini tek tek 
sıktıktan sonra, sandalye üzerine çıkarak bir konuşma yaptı. 

Seydişehir Şube Başkanımız Ferhat Çelikbaş ve şube yönetimimi-
zin eşlik ettiği ziyarette Değirmenci, toplu iş sözleşme görüşme-
lerini başlatmak için Seydişehir’e geldiğini, üyelerimizin refah ve 
mutluluğunu sağlayacak bir toplu iş sözleşmesini masa başında 
imzalamak için mücadele vereceklerini kaydetti. 

Değirmenci konuşmasında “İşçisiyle, işvereniyle sendikasıyla 
bir aile olduğumuzu ortaya koymak için özellikle bugün buraya 
geldim. Toplu iş sözleşmesi uzun soluklu ve zorlu bir süreç. Bu-
gün bu süreci başlatacağız. Daha sonra şube yönetimimiz işve-
ren vekilleriyle beraber, sizlerin bilgisi dahilinde olan şubemiz ile 
birlikte üzerinde ince eleyip sık dokuduğumuz, benim de bizzat 
çalışmalarının içinde olduğum taslağımız ile ilgili görüşmelere 
başlayacaklar. Beklentilerinizi biliyorum, gücüm, imkânım ve 
yetkim nereye kadar uzanırsa oraya kadar gidip, işverenimizle 
birlikte toplu iş sözleşmemizi masa başında bitirip sizlere hayırlı 
olsun diyeceğiz. Bu süreci sabırla yürüteceğiz. Sizin sorunlarını-
zı biliyoruz, eksiklikleri biliyoruz, maddi sıkıntıları ve Türkiye’nin 
şartlarını biliyoruz. İşverenimize bunları anlatıp çalışmaları başla-
tıyoruz. Sorunlarınıza çözüm aramak, beklentilerinizi karşılamak 
görevimiz. Bu süreçte sizlerin duaları, birlik ve beraberlik içindeki 
desteğiniz, bizim için çok önemli. İnşallah bu süreçten alnımızın 
akıyla çıkmayı başaracağız” ifadelerini kullandı. 

İŞVERENLERLE BİR ARAYA GELDİ

Daha sonra üyelerimizle vedalaşarak yemekhaneden ayrılan De-
ğirmenci, işveren ve birim müdürleriyle bir araya geldi. 

Değirmenci ilk olarak Cengiz Holding Yönetim Kurulu Başkan Yar-
dımcısı Ekrem Cengiz ve Genel Müdür Mehmet Arkan görüştü. 
Ardından Genel Müdür Yardımcıları Osman Zeki Özyıldırım, Rafet 
Karakolcu, Yaşar Bayraktar, İdari Sosyal İşler Müdürü İhsan Cebeci 
ve İnsan Kaynakları Müdürü Zekeriya Yılmaz’ın da katılım sağladığı 
öğle yemeğinde toplu iş sözleşme sürecinin hayırlı olmasını diledi. 

BİR DİZİ TEMASLARDA BULUNDU

Fabrikadaki görüşmeler sonrasında Genel Başkanımız Değirmen-
ci, beraberindeki şube yönetimimizle birlikte bir dizi ziyaretler 
gerçekleştirdi. Değirmenci, sırasıyla Seydişehir Kaymakamı Aydın 
Erdoğan, AK Parti Seydişehir İlçe Başkanı Kemalettin Atalay ve 
Seydişehir Belediye Başkanı Mehmet Tutal’ı ziyaret etti. Görüş-
melerde Değirmenci, bölgenin mevcut durumu hakkında istişa-
relerde bulundu.

Konfederasyonumuz Hak-İş’in Genel Sekreteri Osman Yıldız’ın muhterem ağabeyi 
Hasan Yıldız, rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Merhum Hasan Yıldız’ın, 14 Ocak 2019 Pazartesi günü öğle namazına müteakip Sa-

karya ili Hendek İlçesinde bulunan Büyük Camiinde öğle namazına müteakip kılınan 

cenaze namazının ardından dualarla ebediyete uğurlandı. 

Merhum Hasan Yıldız için düzenlenen cenaze törenine Yıldız’ın ailesi ve yakınları baş-

ta olmak üzere siyaset, bürokrasi ve sendikal camiadan çok sayıda temsilci katıldı.

Sendikamızın Genel Başkanı Yunus Değirmenci ve Genel Başkan Yardımcılarımız Bay-

ram Altun ve Ferhan Öner ile şube başkanı ve yöneticilerimiz, Konfederasyonumu-

zun Genel Sekreteri Osman Yıldız’ı acı gününde yalnız bırakmadı. 

Genel Başkanımız Değirmenci, Yıldız’a taziye 

dileklerini ileterek, duyduğu üzüntüyü dile 

getirdi.

Değirmenci, Hendek Çağlayan mezarlığına 

defnedilen Hasan Yıldız’ın mezarı başında dua 

etti.

GENEL BAŞKANIMIZ ETİ ALÜMİNYUM’DA 
SÖZLEŞME SÜRECİNİ BAŞLATTI
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GENEL BAŞKANIMIZ DEĞİRMENCİ 
BEKAERT’TEKİ ÜYEMİZİN 

EVİNE MİSAFİR OLDU

Sendikamızın Genel Başkanı Yunus De-
ğirmenci, Kocaeli’de faaliyet gösteren 
Bekaert işyerinde alın teri akıtan üyemiz 
Levent Öz’ün evine misafir oldu. 

Genel Başkanımız Değirmenci, üyemiz 
Levent Öz ve eşi Zeynep Öz çiftinin Sakar-
ya’daki evine giderek akşam yemeği yedi, 
üyemiz ve ailesiyle çay içip sohbet etti.

Genel Başkanımız Değirmenci’ye ziyaretin-
de Kocaeli Bölge Başkanımız Arif Çolak ve 
Gebze Şube Başkanımız Şerafettin Koç’un 
yanı sıra şube yöneticilerimiz eşlik etti. 

İçtenlikle karşılayıp, kendilerini ağırladık-
ları için Öz ailesine teşekkür eden Genel 
Başkanımız Değirmenci, “Geçtiğimiz günlerde imzaladığımız Bekaert toplu iş sözleşmesi imza törenine geldiğimizde Levent kar-
deşim bizleri evine davet etmişti. Allah nasip etti, bugün buraya geldik. Bizlere gönüllerini ve sofralarını açan Öz ailesine teşekkür 
ediyorum” dedi. 

“Sendikamızın Genel Başkanını evimizde ağırlıyor olmaktan büyük mutluluk duyduk” diyen Levent ve Zeynep Öz çifti ise, “Yoğun 
mesailerinin içinde bizlere zaman ayırarak bu kış gününde evimize gelip yüreklerimizi ısıtan Genel Başkanımız Yunus Değirmenci’ye 
minnettarız” diye konuştular.

Sendikamızın Genel Başkanı Yunus Değirmenci, geçtiğimiz aylar-
da Gebze Şubemizin satın alınan yeni hizmet binasının açılışını 
gerçekleştirerek burada temsilciler meclisi toplantısına katıldı. 

İlk olarak Genel Başkanımız Değirmenci, Gebze şubemizin yeni 
hizmet yerinin açılışını yaptı. 

Gebze Şube Başkanımız Şerafettin Koç ile şube yöneticilerimiz 
ve işyeri temsilcilerimizin hazır bulunduğu açılışta, Değirmenci 
pasta keserek yeni yerin başta üyelerimiz olmak üzere tüm teş-
kilata hayırlı olması temennisinde bulundu.

Açılışın ardından Değirmenci, şube temsilciler meclisi toplantısı-
na katılarak sendikal faaliyetlere ilişkin bir konuşma yapıp şube 
yönetimimiz ve temsilcilerimizle görüş alışverişinde bulundu. 

Genel Başkanımız Değirmenci, ‘Yeni dönemde uygulamaya 
koyduğumuz projelerle, verdiğimiz eğitimlerle, hayata geçire-
ceğimiz faaliyetlerle slogancı bir sendikacılıktan uzak durarak, 
sendikacılığa yeni bir soluk getirdik. Ayrıca üyelerimize daha iyi 
hizmet verebilmek adına yeni Genel Merkez binamızın yapımı 
hızla devam ediyor. Başta Gebze şubemiz olmak üzere kirada 
olan şubelerimize yeni yerlerini satın aldık. Bu yeni yerler gö-
nüller yapmak için çıktığımız bu yolda birer kale olduğu gibi, 
üyelerimizin de kendilerini güvende hissedecekleri bir sığınak 
olacaktır.’ dedi. 

Şube Başkanımız Koç ise Gebze şube için satın alınan bu yeni 
hizmet yeri dolayısıyla Genel Başkanımız Yunus Değirmenci’ye 
teşekkür ederek şubenin faaliyetlerini ve sahadaki yaptıkları ça-
lışmaları anlattı.

Toplantı, işyeri temsilcilerimizin söz almasının ardından son bul-
du.

GENEL BAŞKANIMIZ GEBZE ŞUBEMİZİN 
YENİ YERİNİN AÇILIŞINI YAPIP 

TEMSİLCİLER MECLİSİNE KATILDI
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YENİ YILDA 
UMUDUMUZ 
HER ZAMANKİNDEN 
FAZLADIR

Sendikamızın Genel Başkanı Yunus Değirmenci, “2019 yılı, enf-

lasyon canavarının nefesinin kesildiği, kıdem tazminatı sorunu-

nun işçilerin lehine sonuçlandığı, maaşlardaki vergi dilimi uy-

gulamasının adil bir düzene sokulduğu, fabrika çarklarının hızla 

döndüğü, işsizliğin yerle bir edildiği, FETÖ ve PKK’nın hendekle-

re gömüldüğü, ekonomik saldırıların püskürtüldüğü, gönül coğ-

rafyamızdaki Müslüman kardeşlerimizin gözyaşlarının  dindiği 

bir yıl olmasını diliyorum” dedi. 

Yeni Yıl nedeniyle bir mesaj yayınlayan Genel Başkanımız Yunus 
Değirmenci, yeni yıldan umutlu olduğunu ifade ederek, beklen-
tilerini dile getirdi.

2018 yılının içteki ve dıştaki saldırılar nedeniyle zor bir yıl oldu-
ğunu kaydeden Genel Başkanımız Değirmenci, “Geride bıraktı-
ğımız yıl, başta ekonomik saldırılar olmak üzere ülkemizi köşeye 
sıkıştırmak için her yolun denendiği bir yıl oldu. Türkiye düşman-
larının her türlü argümanı kullanarak nefretle gerçekleştirdikleri 
saldırılar, yine milletimizin milli birlik ve beraberliği ile basiretli 
duruşu sayesinde boşa çıkarılmıştır. Bu nedenle ülkemizin çözü-
lemeyecek hiçbir sıkıntısı, bertaraf edemeyeceği hiçbir sorunu 
yoktur. Bu duygu ve düşüncelerle 2019 yılına yeni ve taptaze 
umutlarla giriyoruz” ifadelerini kullandı. 

“EMEKÇİLERİN HÜKÜMETTEN BEKLENTİSİ ÇOKTUR”

Çalışma hayatına ilişkin olarak fabrikalarda alın teri akıtan işçile-
rin devletten ve hükümetten beklentisinin çok olduğunu belir-
ten Değirmenci, “Son yıllarda düşürülen enflasyon ve işsizliğin 

yeniden ortaya çıkması, işçileri büyük bir endişeye sevk etmiş-
tir. Alınacak tedbirlerle enflasyon canavarının boğazlanması ve 
yapılacak yatırımlarla işsizliği makul seviyelere çekilmesi elzem 
hale gelmiştir. Yine kıdem tazminatında yapılması öngörülen 
değişikliğin işçilerin lehine olması, kazanılmış haklara dokunul-
madan, kıdem tazminatının daha sağlıklı bir yapıya kavuşturul-
ması en büyük beklentimizdir. Ayrıca işçi maaşlarından kesilen 
vergilerin kabul edilebilir seviyeye getirilmesi ve adil bir vergi 
sistemi uygulanması işçiye nefes aldıracak bir düzenleme ola-
caktır. Devletimizin ve hükümetimizin bu sorunlarımızı çözeceği-
ne olan inancımız ise tamdır” diyerek işçiler adına beklentilerini 
dile getirdi. 

“MİLLİ BEKAMIZDAN TAVİZ VERİLMEYECEKTİR”

Türkiye’nin milli bekasından asla taviz vermeyeceğinin de altını 
çizen Değirmenci, “Topla, tüfekle, ekonomik olarak ülkemizi böl-
meyi planlayan, bölünüp yok olmamızı, parçalanıp tuzla buz ol-
mamızı hayal edenler, yeni yılda da sonraki yıllarda da elleri boş 
kalacaktır. İslam’ın sancaktarlığını yapan, mağdurun mazlumun 
sığınağı olan Türkiye, dimdik ayakta kalmaya devam edecektir” 
dedi. 

Değirmenci, “Yeni yıl vesilesiyle başta üyelerimiz ve tüm emek-
çiler olmak üzere bütün vatandaşlarımıza, İslam alemine huzur, 
mutluluk, barış ve esenlik diliyor, yeni yılın hayırlara vesile ol-
masını Yüce Allah’tan niyaz ediyorum” diyerek açıklamasını ta-
mamlandı.

Sendikamızın Genel Başkanı Yunus Değirmenci, örgütlü işyerimiz 

Türkiye Elektromekanik A.Ş. TEMSAN’ın Yönetim Kurulu Başkanı 

ve Genel Müdürü İbrahim Toprak’ı makamında ziyaret etti. 

Ziyarette, Genel Müdür Yardımcısı Zafer Sümengen ve Sendika-
mızın Ankara Bölge Başkanı Hüseyin Cansu ile işyeri temsilcileri-
miz de hazır bulundu. 

Yaklaşan toplu iş sözleşme sürecinden çalışma hayatına kadar 
birçok konunun değerlendirildiği görüşmede Genel Başkanı 

Değirmenci, TEMSAN’ın Türkiye’nin yıldızı parlayan ve yükse-

len bir değeri olduğunu kaydederek, TEMSAN’da alın teri akıtan 

üyelerimizin refah ve mutluluğunun daha da artırılması için ne-

ler yapılabileceğine ilişkin görüşlerini dile getirdi. 

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Yönetim Kurulu 

Başkanı Toprak ise, TEMSAN’ın ve çalışanlarının daha iyi yerlere 

gelebilmesi için sendikal işbirliğinin önemli olduğuna dikkat çekti.

SENDİKAMIZIN GENEL BAŞKANI YUNUS DEĞİRMENCİ, 
YENİ YIL NEDENİYLE BİR MESAJ YAYINLADI:

''ÇALIŞANLARIN YÜZÜNÜN 
GÜLDÜĞÜ BİR YIL OLMASINI 
BEKLİYORUZ''

GENEL BAŞKANIMIZ DEĞİRMENCİ’DEN 
TEMSAN  YÖNETİMİNE ZİYARET
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Konfederasyonumuz HAK-İŞ’in Dünya 
Kadınlar Günü çerçevesinde 8. Ulusla-
rarası Kadın Emeği Buluşması, 8 Mart 
2019 tarihinde “Fıtratta Farklılık Hak-
larda Eşitlik” temasıyla İstanbul Haliç 
Kongre Merkezinde binlerce üyemizin 
katılımıyla coşku içerisinde gerçekleştiril-
di. Kadın üyelerimizin yoğun katılımıyla 
gerçekleştirilen toplantımıza TBMM Eski 
Başkanı ve AK Parti İstanbul Büyükşehir 
Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım ve 
kıymetli eşi Semiha Yıldırım katıldı. 

HAK-İŞ 8. Uluslararası Kadın Emeği Bu-
luşması için binlerce üyemiz Haliç Kongre 
Merkezini doldurdu. 
“İYİ Kİ VARSINIZ, İYİ Kİ 
BİZİMLESİNİZ”

Genel Başkan Arslan, İstanbul’un değişik 
semtlerinden akşama kadar çalışan ve 
akşam programa katılarak 8. Kadın Emeği 
Buluşmasını renklendiren bütün emek-
çi kadınlara teşekkürlerini iletti. Arslan, 
“Sizlerle çıktığımız bu kutlu yolda Rabbim 
hepimizin yardımcısı olsun. Türkiye’de 
kadın olmak, çalışan kadın olmak, sen-
dikalı kadın olmak, anne olmak, gerçek-
ten çok zor. Bu zorlukların hepsini aşarak 
sendikalarımızda toplanan ve bizlere güç 
veren aziz kadınlarımız sizlere teşekkür 
ediyoruz, iyi ki varsınız, iyi ki bizimlesiniz” 
diye konuştu.
TALEPLERİMİZİ DİLE GETİRDİK
Arslan, taşeron işçilerin kadroya geçiril-
mesi sürecinde Binali Yıldırım’ın önemli 
bir katkı ve destek verdiğini anımsata-
rak, “Başbakanlık döneminde Türkiye 
tarihinin en büyük reformuna imza atan 
Sayın Cumhurbaşkanımıza, Sayın Binali 
Yıldırım’a ve Çalışma Bakanımıza bir kez 
daha teşekkür ediyorum” dedi. Yaklaşık 1 
milyona yakın taşeron işçinin kadrosunu 
aldığını kamuda ve yerel yönetimlerde 
göreve başladıklarını hatırlatan Arslan, 

önemli bir başarı elde edildiğini ancak 
hala bazı eksiklerin bulunduğunu ifade 
etti. Arslan, “Özellikle taşeron şirketlerden 
kadroya geçen arkadaşlarımızın geçiş 
dönemindeki ücretlerinin yeniden be-
lirlenmesi konusundaki hükümetimize 
sunduğumuz taleplerimizi bir kez daha 
ifade etmek istiyorum. Kadro alamayan 
arkadaşlarımız var. Sayın Başbakanımızın 
bugüne kadar emek hareketine, emek 
dünyasına kattıklarından yola çıkarak 
bu konudaki taleplerimizi hükümetimi-
ze ulaştıracağından hiç kuşkumuz yok. 
Kadro alamayan arkadaşlarımızın kadro-
larının alınması konusunda yine başba-
kanlığı döneminde yeni bir kararname ile 
bu sorunun çözümü için önemli bir adım 
attılar. Onun gereğinin yapılması konu-
sunda da hükümetimizden yeni bir adım 
bekliyoruz” diye konuştu. 

“YENİ BİR DÜNYA İNŞASINDA 
KADINLARLA BİRLİKTE ÇALIŞMAYA 
VARIZ”
Dünyanın neresinde olursa olsun kadına 
yönelik şiddeti kınadıklarını vurgulayan 
Arslan, “Filistin, Yemen, Irak, Suriye, 

EMEKÇİ KADINLAR İSTANBUL’DA BULUŞTU
Arakan ve dünyanın başka bölgelerinde 
kadına yönelik her türlü şiddeti eleştiriyor 
ve kınıyoruz. Kadınlarla yeni bir dünya in-
şaasında birlikte çalışmaya varız. Dolayı-
sıyla kadın ve erkek olarak yeni bir dünya 
inşaa etmek, ülkemizi ve geleceğimizi 
yeniden inşa etmek için ‘Biz varız’ diyo-
ruz. Yeni bir dünya için, kadın ve erkek-
lerin yeni bir dünya inşaası için bizler de 
varız” şeklinde konuştu. Salona “sizlerde 
var mısınız” diye soran Arslan’a salondan 
büyük bir coşkuyla “varız” yanıtı verildi. 
“BU ETKİNLİKLERİN SAYGI, EŞİTLİK 
VE ADALETİ GELİŞTİRMESİNİ 
DİLİYORUM”

TBMM eski Başkanı ve AK Parti İstanbul 
Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali 
Yıldırım, “Bütün kadınların Dünya Emekçi 
Kadınlar Gününü tebrik ediyorum. Kadın-
larımız başta olmak üzere bütün insan-
lığın barış, huzur ve mutluluğuna vesile 
olmasını Rabbimden niyaz ediyorum. 
Düzenlenen bu etkinliklerin sevgi, saygı, 
eşitlik, adalet gibi insani yanlarımızı daha 
da geliştirmesini diliyorum. Neşet Ertaş 
diyor ki “Kadınlar insandır, biz insanoğlu” 
kadınlarla ilgili konulara insan pencere-
sinden bakmak istiyorum. Bende bir kız 
çocuğunun babası ve dedeyim. Hiçbiri-
ni ayırmıyorum ve bütün erkeklerin de 
konuya bu şekilde bakmasını istiyorum. 
Haklar ve sorumluluklar konusunda hepi-
miz eşitiz” dedi.
“HAK-İŞ KONFEDERASYONU İLE ÇOK 
GÜZEL ÇALIŞMALAR YAPTIK”
Yıldırım, “Görevim boyunca HAK-İŞ Kon-
federasyonu’nun değerli Başkanı ile ve 
sendika başkanlarımızla çok güzel çalış-
malar yaptık. Benim hayatımda iş barışı-

nın olmazsa olmaz 3 unsuru vardır. Alın 
teri ve akıl terinin ne kadar kutsal oldu-
ğunu, bir an önce bu hakkın verilmesi 
gerektiğine her zaman inandık. Bu anla-
yış içerisinde işçi işveren ilişkilerinde her 
zaman yapıcı davrandık” dedi. 

“HAKKINIZIN KAYBOLMASINA İZİN 
VERMEYECEĞİZ”
Yıldırım, “En son olarak Sayın Başkan’ın 
da ifade ettiği gibi 1 milyon çalışanımızın 
kadroya geçirilmesi konusunda büyük bir 
gayret gösterdik ve Sayın Cumhurbaşka-
nımızın liderliğinde bu işi de başardık. An-
cak anladığım kadarıyla hala belediyeler-
de bu işlerin bir kısmı tamamlanmamış. 
Bu konunun da yakından takipçisi olaca-
ğım, hiçbir şekilde hakkınızın kaybolma-
sına izin vermeyeceğiz. Gecikmesine izin 
vermeyeceğiz” ifadelerini kullandı.
“YÜREKLERE CEMRE DÜŞÜRDÜK”

HAK-İŞ Kadın Komitesi Başkanı Fatma 
Zengin, 6 Mart gününün baharın müjde-
cisi cemrenin toprağa düştü gün olduğu-
nu belirterek, “HAK-İŞ olarak 6 Mart’ta 
kadına dair konuları ele alan bir panelle 
yüreklere cemre düşürdük. Yüreklerde ve 
toprakta başlayan baharın başta ülkemiz 
olmak üzere tüm dünyadaki kadınlara 
barış huzur iş aş ve mutluluk getirmesini 
temenni ediyorum” dedi.

“KADINLARIN SENDİKAL HAREKETTE 
ETKİN ROLLER ÜSTLENMELERİNİ 
İSTİYORUZ”
HAK-İŞ’in onurlu mücadelesini kadınlar-
la birlikte yürüttüğünü anlatan Zengin, 
“HAK-İŞ’in en önemli motivasyonlarından 
birisi kadınlarımıza kendi özlerini muha-
faza etmenin en büyük değer olduğunu 

hatırlatmaktır. HAK-İŞ olarak kadınların 
sendikal harekette etkin roller üstlenme-
lerini istiyoruz. Bunun için HAK-İŞ ve bağlı 
sendikalarımızda alt örgütlenmelerle on-
lara faaliyet alanı açıyoruz” diye konuştu.
“YILDIRIM’DAN KADIN ELİ DEĞMİŞ 
YENİ BİR İSTANBUL BEKLİYORUZ”
15 milyon nüfusa sahip İstanbul’un 7,5 
milyona yakınının kadın olduğunu vurgu-
layan Zengin, “Yolların mimarı, İstanbul’u 
kendine şiar edinen İstanbul Büyükşehir 
Belediye Başkan Adayı Sayın Binali Yıldı-
rım diyor ki: ‘Kadın elinin değmediği şe-
hir oyasız tülbente benzer’ Biz de Sayın 
Binali Yıldırım’dan kadın eli değmiş yeni 
bir İstanbul bekliyoruz. Ayrıca kadın dos-
tu bir şehir planlaması beklediğimizi de 
belirtmek istiyorum” dedi.
Program, Genel Başkan Mahmut Arslan 
ve AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye 
Başkanı Adayı Binali Yıldırım’ın karşılıklı 
hediye takdimlerinin ardından, konfede-
rasyonumuza bağlı sendikalarımızın ge-
nel başkanları, Kadın Komitesi başkanları 
ve yöneticileri ile çekilen aile fotoğrafı ile 
son buldu. 

“FITRATTA FARKLILIK HAKLARDA EŞİTLİK”
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HAK-İŞ KADIN KOMİTESİ AK PARTİ 
ANKARA MİLLETVEKİLİ ÇAM’I ZİYARET ETTİ

HAK-İŞ Kadın Komitesi 3 Ocak 2019 tarihinde AK 

Parti Kadın Kolları Başkanı ve AK Parti Ankara 

Milletvekili Lütfiye Selva Çam’ı makamında zi-

yaret etti.

Ziyarette HAK-İŞ Kadın Komitesi Başkanı Fatma 

Zengin, sendikamızın Kadın Komite Başkanı Bur-

çin Ural ve konfederasyonumuza bağlı sendika-

larımızın kadın komitesi üyeleri yer aldı.

Görüşmede, kadınların iş hayatındaki temsili ve 

sendikal faaliyetlere katılımını artırmak karşılıklı 

görüş alışverişinde bulunuldu.

Genel Başkan Arslan, 29 Mart 2019 tarihinde Emek Konukevi’nde düzenlenen Hak-İş Kadın Komitesi toplantısına katıldı.

Toplantıya Genel Başkan Arslan’ın yanı sıra, HAK-İŞ Kadın Komitesi Başkanı Fatma Zengin,Sendikamızın Kadın Komitesi, konfederas-
yonumuza bağlı sendikalarımızın Kadın Komite Başkan ve yardımcıları katıldı.

“İKİ BÜYÜK BAŞARIYA İMZA ATTIK”

Konfederasyonumuz HAK-İŞ’in 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlamalarının değerlendirilmesinin yapıldığı toplantıda konuşan Genel 
Başkan Mahmut Arslan, “Hem Ankara hem de İstanbul’da gerçekleştirdiğimiz iki ayrı organizasyonda büyük bir başarıya imza attık. 
8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri kapsamında Kadın Komitesi Başkanımız Fatma Zengin’e, sendikalarımızın kadın komite 
başkanlarına ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Ankara ve İstanbul’da yapmış olduğumuz etkinliklerimiz kamu oyunda 
büyük ses getirdi. Etkinliklerimiz görsel, organizasyon ve katılım açısından büyük bir coşku ile gerçekleşti, başarılı bir organizasyon 
oldu” diye konuştu.

HAK-İŞ’in sendikal mücadelesinde kadınlara büyük roller düştüğünü sözlerine ekleyen Arslan, “Kadınlara yaptığımız bütün etkinlik-
lerin tek öznesi sizsiniz. Bunun için hepimizin çok çalışması gerekiyor. Kadın komitelerimize burada büyük görevler düşüyor. Sizlerle 
birlikte kitlesel eylemlere imza atıyoruz. HAK-İŞ’in mücadelesi sadece bir medeniyet mücadelesi değil, bir erdemlilik hareketidir” 
ifadelerini kullandı.

“TÜM EMEĞİ GEÇENLERE TEŞEKKÜR EDİYORUM”

HAK-İŞ Kadın Komitesi Başkanı Fatma Zengin konuşmasında, 
Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri çerçevesinde 6 Mart’ta An-
kara ve 8 Mart’ta İstanbul’da ulusal ve uluslararası, sendikal 
hareketten yoğun katılımla, “Fıtratta Farklılık, Haklarda Eşitlik” 
temasıyla düzenlenen 8. Uluslararası Kadın Emeği Buluşmaları 
programları hakkında bilgi verdi. 

Zengin, “Kısa bir zamanda büyük bir başarıya hep birlikte imza 
attık. Hepinize yürekten teşekkür ediyorum” dedi. 

Toplantıda, Konfederasyonumuz HAK-İŞ’e bağlı sendikaların ka-
dın komiteleri, yürüttükleri faaliyetler hakkında karşılıklı görüş 
alışverişinde bulunarak, Genel Başkan Arslan’a kendilerine ver-
dikleri destekten dolayı teşekkürlerini iletti.

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan’ın da aralarında bulunduğu, Türkiye-AB Karma İstişare Komitesi (KİK) heyeti 16 Nisan 
2019 tarihinde, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı ziyaret etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde gerçekleştirilen görüşmeye, Genel Başkan Mahmut Arslan’ın yanı sıra TOBB Başkanı Rifat Hisar-
cıklıoğlu, TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, 
TİSK Başkanı Kudret Önen ve Türkiye KAMU-SEN Genel Başkanı Önder Kahveci katıldı.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde basına kapalı gerçekleştirilen görüşmede Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt 
Selçuk da yer aldı.

AB KİK HEYETİNDEN 
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN’A ZİYARET

ARSLAN, HAK-İŞ KADIN KOMİTESİ 
TOPLANTISINA KATILDI 
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A. GİRİŞ
Gelişen sanayi ile birlikte iş kazaları ve meslek hastalıkları çoğalmış ve büyük bir işçi sorunu haline gelmiştir. Bu sorunun işçi lehine 

çözümlenmesi adına birtakım yeni kurumlar getirilmiştir. Bunlardan biri işçinin çalışmaktan kaçınma hakkıdır. 6331 sayılı kanunla mülga 
edilen İş Kanunu hükmünde benzer ifadeler yer bulmuşsa da çalışmaktan kaçınma hakkı aslen 6331 sayılı kanunun 13. Maddesinde detaylı 
şekilde açıklanmaktadır. Maddenin amacı iş kazalarının ve meslek hastalıklarının önüne geçerek işçi sağlığı ve güvenliğinin sağlanmasıdır. 

B. İŞVERENİN İŞÇİYİ GÖZETME BORCU 
İş sözleşmesi üç temel unsurdan oluşmaktadır: bir işin görülmesi, işin bir ücret karşılığında görülmesi ve işçinin işi işverene bağımlı bir 

biçimde görmesidir. Bağımlılık unsuru iş sözleşmelerini diğer sözleşmelerden ayıran temel unsurdur.1 Bağımlılık unsuru hukuki ve kişisel 
bağımlılığı ifade eder.2 Hizmet sözleşmesinden beklenen amacın gerçekleşebilmesi için işverenin ücret ödemesi yeterli olmayıp sözleşmenin 
kişisel özelliğinin yanında gözetme borcunu da yerine getirilmelidir.3 İşverenin bahsettiğimiz işçiyi gözetme borcu gereğince işçiye iş sağlığı 
ve güvenliği hükümlerine uygun bir iş vermesi gerekmektedir.4 İş sağlığı ve güvenliğini tehlike sokan bir durum halinde çalışmamızda 
bahsedeceğimiz çalışanın çalışmaktan kaçınma hakkı gündeme gelecektir.

6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu işverenin işçiyi gözetme ve koruma borcunun pozitif dayanağı 
olan ve içeriğini belirleyen hükümler içermektedir. İşverenin koruma borcunu düzenleyen TBK’nın 417. Maddesinde “İşveren, hizmet 
ilişkisinde işçinin kişiliğini korumak ve saygı göstermek ve işyerinde dürüstlük ilkelerine uygun bir düzeni sağlamakla, … yükümlüdür. İşveren, 
işyerinde iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması için gerekli her türlü önlemi almak, araç ve gereçleri noksansız bulundurmak; işçiler de iş 
sağlığı ve güvenliği konusunda alınan her türlü önleme uymakla yükümlüdür. İşverenin yukarıdaki hükümler dâhil, kanuna ve sözleşmeye 
aykırı davranışı nedeniyle işçinin ölümü, vücut bütünlüğünün zedelenmesi veya kişilik haklarının ihlaline bağlı zararların tazmini, sözleşmeye 
aykırılıktan doğan sorumluluk hükümlerine tabidir.” denilmektedir. Bu korumanın sınırı dürüstlük ilkelerine uygun bir düzen sağlanması olarak 
belirlenmekle beraber doktrinde dürüstlük ilkelerine uygunluğun ahlaka uygunluk olarak anlaşılması gerektiği, TMK’nın 2. Maddesindeki 
dürüstlük kuralına ilişkin maddeye bir atıf olmadığı kabul edilmiştir.5 Madde gerekçesinde de “Böylece, işçilerin rahat ve huzur içinde 
çalışabilecekleri bir ortamın sağlanması amaçlanmıştır bunun bir ölçüsü olarak işverenin işyerinde ‘ahlaka uygun bir düzeni gerçekleştirmekle’ 
yükümlü olduğu kabul edilmiştir.” denmektedir.6 

ILO (Uluslararası Çalışma Örgütü) sözleşmelerine uygun ve Avrupa Birliği’nin Çerçeve Direktifinin hukukumuza aktarılması niteliğindeki 
İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nda işverenin işçiyi gözetme yükümlülüğünü yerine getirmesi için yapması gerekenler ayrıntılı şekilde 
düzenlenmiştir. Bu hükümler emredici niteliktedir. İşverenin işçiyi gözetme borcunun kapsamı ve sınırları önceden belirlenemez şayet işin 
niteliğine göre değişmektedir.7 İşverenin işçiyi gözetme borcu geniş kapsamlı bir borçtur. 

C. 6331 SAYILI KANUNUN KAPSAM VE AMACI
6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu 30.06.2012 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Önceki düzenlemelerin 

aksine kamu ve özel sektör ayrımı olmaksızın neredeyse bütün bağımlı çalışanları kapsamına almış ve bu şekilde Avrupa Birliği mevzuatına 
uyum amaçlanmıştır. Kanunun amacı işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması veya mevcut şartların iyileştirilmesidir. 6331 sayılı 
Kanunda emredici hükümlerin yanı sıra çalışanlara bazı iş sağlığı ve güvenliği hakları tanınmıştır. Bu haklardan biri de çalışanın çalışmaktan 
kaçınma hakkıdır.8 

D. İŞÇİNİN ÇALIŞMAKTAN KAÇINMA HAKKI
Kural olarak işçinin iş görme edimini yerine getirmesi gerekir ancak çalışmaktan kaçınma hakkı işçinin işverene karşı sadakat borcunu 

yerine getirmemesi için geçerli bir neden olarak ortaya çıkar.9 4857 sayılı İş Kanunu döneminde işçiye iki nedenle çalışmaktan kaçınma hakkı 
tanınmıştır. İlgili kanunun 83. Maddesine göre, mücbir sebep haricinde ücreti yirmi gün içinde ödenmezse işçi iş görme borcunun ifadan 
kaçınabilecektir. İkinci hal ise çalışmamızın konusu olan iş sağlığı ve güvenliği önlemlerinin alınmamış olması nedeniyle işçinin çalışmaktan 
kaçınma hakkıdır. İş Kanunu’nda yer alan düzenleme 6331 sayılı kanunla mülga edilmiştir.10 

6331 sayılı İş sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun 13. Maddesinde ve İş Sağlığı ve Güveliği Yönetmeliği’nin 8/1. maddesinde çalışanın 
çalışmaktan kaçınma hakkı ve şartları açıkça düzenlenmiştir. İlgili hükme göre ciddi ve yakın bir tehlikenin var olduğu bir durumda çalışan 
İş Sağlığı Güvenliği Kurulu ya da kurulun bulunmadığı yerlerde işverenden bu konuda tespit kararı ile gerekli önlemlerin alınmasını talep 
edebilir. Çalışan, gerekli önlemler alınıncaya kadar çalışmaktan kaçınma hakkına sahiptir. Çalışmaktan kaçınan çalışanın ücret dâhil kanun 
veya iş sözleşmesinden doğan hakları saklıdır. Talep edildiği halde gerekli tedbirler alınmamışsa bu durumda işçinin haklı nedenle fesih hakkı 
doğmaktadır.11

1 Eyrenci/Taşkent/Ulucan, 54.
2 Beytar, 77; Eyrenci/Taşkent/Ulucan, 60.
3  Ulusan, 17.
4  Şahin Emir, 147. 
5  Centel, 14; Beytar, 83.
6  Süzek, İş Hukuku, s. 439.
7  Şahin Emir, 52,-53; Süzek, 437.
8  Güner, 255.
9  Aydınlı, 18.
10 Şahin Emir, 149. 
11 07.01.2004 tarihinde onaylanan 1981 tarihli İş Sağlığı ve Güvenliği ve Çalışma Ortamına İlişkin 155 Sayılı Uluslararası Çalışma Sözleşmesi’nin 13. maddesinde de benzer bir hüküm öngörülmüştür: “Sağlığı 

ve hayatı için ciddi ve yakında vaki olmasından korktuğu tehlike nedeniyle, haklı bir gerekçeyle, işinden uzaklaşan bir işçi, işinden uzaklaşması nedeniyle olabilecek uygunsuz sonuçlara karşı ulusal koşullar 
ve uygulama uygun bir şekilde korunacaktır.”

İş Sağlığı ve Güvenliği Hükümleri Işığında 
İşçinin Çalışmaktan Kaçınma Hakkı

Av. Büşra ŞAHİN

İşçinin iş sözleşmesini feshederek işsiz kalması tercih edeceği bir alternatif değildir12, kaldı ki iş hukukunun amacı da iş sözleşmesini 
ayakta tutmak ancak aynı zamanda da iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanmasıdır.13 Bu nedenle işyerlerinde meydana gelen iş kazaları ve meslek 
hastalıkları ile karşı karşıya kalan çalışanların bu tür mağduriyetlerinin önlenmesi adına çalışanlar bakımından iş hukukunun amacıyla bağdaşır 
bir kurum olarak çalışmaktan kaçınma hakkı getirilmiştir.14 

a. Çalışmaktan Kaçınma Hakkı
aa. Çalışmaktan Kaçınma Hakkının Koşulları 
aaa. Ciddi ve Yakın Bir Tehlikenin Varlığı
6331 sayılı kanunun 13. Maddesinde tehlikenin ciddi ve yakın bir tehlike olması gerektiği hükme bağlanmıştır. Tehlikenin yakın olması 

henüz gerçekleşmemiş ancak kısa vadede gerçekleşecek olması anlamındadır.15 Bir görüş kanunda geçen ciddi ve yakın tabirinin yaşamsal 
veya hayati olarak değiştirilmesinin daha isabetli olacağını şayet yakın olmasa da yaşamsal olabilecek bazı tehlikelerin de bu hükme dâhil 
edilmesi gerektiğini savunmaktadır.16 

Bunun yanında tehlikenin meydana gelmesinde işverenin kusurlu olup olmamasının, durumun işçinin yaptığı işten kaynaklanıp 
kaynaklanmamasının, tehlikenin işyerine ilişkin olup olmamasının bir önemi yoktur.17 Örneğin kişi yaptığı işte kullandığı maddenin kendisi için 
zararlı olduğunu fark ettiyse çalışmaktan kaçınabilir veya tehlikenin meydana gelmesinde işverenin herhangi bir kusuru bulunmayabilir yahut 
tehlike işçinin kendi yaptığı işten değil fabrikada meydana gelen yeni bir durumdan kaynaklanmış olabilir. Dolayısıyla tehlike hali her somut 
olay için ayrı değerlendirilmelidir.18

Tehlikenin ciddi olmasından kasıt ise işin normalde taşıdığı riskin üzerinde daha fazla risk taşıması olarak yorumlanmalıdır. Örneğin bir 
demir çelik fabrikasında hararet ölçümleri arızalanmış kazanların işveren tarafından değiştirilmemesi kazanların patlamasına yol açabilir ve 
bu denetimsizlik ciddi bir tehlikedir.19

bbb. Ciddi ve Yakın Tehlikenin Tespiti İçin İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu veya Kurul Bulunmadığı İşyerinde İşverene Başvuru
Çalışmaktan kaçınma hakkının kullanılabilmesi için gerekli ikinci koşul ciddi ve yakın tehlikenin tespiti için İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu’na 

veya kurulun olmadığı işyerlerinde işverene veya onun adına işi yürüten vekil veya temsilcisine başvurmalıdır. Durumun birden çok kişiyi 
ilgilendirmesi durumunda başvuru topluca yapılabilir, çalışanların bu şekilde topluca çalışmaktan kaçınmaları grev oluşturmaz.20

1. İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu
6331 sayılı kanunun 22. Maddesine göre İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu işçi ve işverenlere ilgili kanun hükümlerinin uygulanması hususunda 

yardımcı olmak üzere elli ve daha fazla çalışanın bulunduğu ve altı aydan uzun süren işlerin yapıldığı işyerlerinde çalışma yapmak amacıyla 
mevzuata eklenmiş bir kurumdur.21 Kurulun oluşumu, çalışma yöntemleri, yetki ve görevleri 18.01.2013 tarihinde yürürlüğe giren İş Sağlığı 
ve Güvenliği Kurulları Hakkında Yönetmelik’le düzenlenmiştir. Yönetmeliğin 6/1. Maddesine göre kurul işveren veya işveren vekili, işyeri 
hekimi, iş güvenliği uzmanı, insan kaynakları, personel, sosyal işler veya idari ve mali işleri yürütmekle görevli kişi, varsa sivil savunma uzmanı, 
varsa formen, ustabaşı, çalışan temsilcisi, varsa işyeri sendika temsilcisinden oluşur. Buradan da anlaşılacağı üzere Kurul’u oluşturan üyelerin 
çoğunluğu işverene bağımlı olarak çalışan kişilerdir ve tarafsız ve objektif karar vermelerinin olasılığı düşüktür. 

Elbette sayılan kişilerin iş sağlığı ve güvenliği konusunda bilgi sahibi olmaları gerekir ki eğitim işveren tarafından sağlanır.22

ccc. İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu veya İşverenin Çalışanın Talebi Yönünde Karar Vermesi
Bu koşulun varlığının nedeni çalışanın konunun teknik özelliklerinde yanılgıya düşerek isabetli karar vermelerinin güçlüğüdür çünkü 

yanılgı halinde çalışanlar çalışmaktan kaçınarak işlerini kaybedebilecek, iş akitlerini haksız feshedecek veya mazeretsiz devamsızlık nedeniyle 
iş akitleri haklı nedenle feshedilebilecektir.23 İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu’nun bulunduğu işyerlerinde Kurul’a çalışan tarafından yapılan 
başvuru üzerine Kurul aynı gün acilen toplanır. Durumu tutanak ile tespit ederek çalışana yazılı olarak bildirir. Eğer Kurul ciddi ve yakın bir 
tehlikenin bulunduğuna karar verirse bu durumu tespit etmesi yeterlidir ayrıca işverence gerekli önlemlerin alınmasını beklemez.24 6331 
sayılı kanunun 22. Maddesine göre işveren Kurul tarafından verilen karara uymakla yükümlüdür, uymaması halinde 26/1-i maddesi gereğince 
2.000,00 TL idari para cezasına hükmedilir ve böyle bir durumda çalışan iş akdini haklı nedenle derhal feshedebilir.

İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu’nun bulunmadığı işyerlerinde ise işverene yapılan başvuru neticesinde işveren yine aynı şekilde derhal karar 
vermek zorundadır. Durumu tutanakla tespit eder ve yazılı olarak çalışana bildirir. 

Kurul veya işveren çalışanın talebinin aksine ciddi ve yakın bir tehlikenin bulunmadığına dair bir karar verirse çalışan çalışmaktan kaçınma 
hakkını kullanamayacaktır. Bu durumda işçi İş Kanunu’nun “İşçinin Haklı Nedenle Derhal Fesih Hakkı” başlıklı 24. Maddesine göre iş akdini 
haklı nedenle feshedebilecektir.25 

Bir görüş talebe olumlu veya olumsuz yanıt verilmesinin bir önemi olmaksızın işçinin Türk Borçlar Kanununun 408. Maddesi gereği 
işveren temerrüdü hükümlerinden yararlanacağını savunmaktadır zira işveren, iş sağlığı ve güvenliği önlemlerini almayarak çalışanın iş görme 
borcunu kabulde hazırlık fiillerini yerine getirmemesi sebebiyle temerrüde düşmektedir26. Örneğin; meslek hastalıkları ciddi bir tehlike olarak 
sınıflandırılabilse dahi yakın bir tehlike olarak değerlendirilemeyeceği aşikârdır. O nedenle işçinin meslek hastalığına sebep olabilecek bir 
12  Süzek, İş Hukuku, 915; Şahin Emir, 147-148.
13  Engin, Kaçınma Hakkı, 86.
14   Şahin Emir, 147.
15  Şahin Emir, 159.
16  Süzek, İş Hukuku, 916; Eyrenci/Taşkent/Ulucan, Bireysel İş Hukuku, 407; Baycık, 117-118.
17 Şahin Emir, 160.
18 Şahin Emir, 160.
19  Aydınlı, 18.
20  Süzek, İş Hukuku, 916.
21 Eyrenci/Taşkent/Ulucan, Bireysel İş Hukuku, 377.
22  Süzek, İş Hukuku, 891.
23  Süzek, İş Hukuku, 917.
24  Süzek, İş Hukuku, 917.
25  Narter, 169.
26 Baycık, 118.
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durumla karşı karşıya gelmesi durumunda Türk Borçlar Kanunu’nun ilgili hükmüne başvurmamız mümkün olacak ve çalışmaktan kaçınma 
hakkını kullanabilecektir.27

ddd. Gerekli Önlemlerin Alınmamış Olması
Bir başka koşul işveren veya vekilinin tehlikenin ortadan kalkması için gerekli önlemleri almamış olmasıdır. 6331 sayılı kanunun 13/2. 

Maddesinde de çalışmaktan kaçınma hakkının tehlike devam ettiği sürece kullanılabileceği hükme bağlanmıştır. Dolayısıyla gerekli önlemlerin 
alınmış olması halinde işçi işine geri dönmek durumundadır.

Tehlike kendiliğinden de ortadan kalkabilir. Bu durumda da çalışan yine işine geri dönmelidir. Dönmemesi hali T.M.K.’nın 2. Maddesinde 
yer alan dürüstlük kuralına aykırılık teşkil ederek hakkın kötüye kullanılmasına yol açacaktır.28

eee. İşin Durdurulmamış Olması
6331 sayılı kanunun 13/5. Maddesi gereği kanunun 25. Maddesinde belirtilen şartlarda işyerinde işin durdurulması hâlinde çalışan 

çalışmaktan kaçınma hakkını kullanamayacaktır. 25. Maddeye göre çalışanlar için hayati tehlike niteliğinde bir durum söz konusu ise işyerinin 
bir bölümünde veya tamamında iş sağlığı ve güvenliği bakımından teftişe yetkili üç iş müfettişinden oluşan heyetçe işin durdurulmasına karar 
verilebilir. İşin durdurulmamış olması durumunda işçi çalışmaktan kaçınamayacaktır.

fff. Çalışmaktan Kaçınma Hakkı Kullanımının Başkasının Yaşam Hakkı ve Vücut Bütünlüğünün Korunması Üzerinde Tehlike Yaratmayacak Olması
Kanunda yer almayan bu koşul doktrinde kabul edilmektedir. Bazı meslek gruplarının sorumluluk alanları diğer mesleklere göre daha 

geniş ve detaylıdır.29 Sağlık ve güvenlik bu alanlara örnek olarak verilebilir. Şayet bir sağlık personelinin diğer çalışanların veya başkalarının 
hayatlarını tehlikeye atarak yalnızca kendi güvenliğini düşünerek çalışmaktan kaçınma hakkını kullanması belli istisnalar dışında kabul 
görmeyecek bir durumdur.30 Başkası ifadesinden kasıt iş işveren ve işyerinde çalışan diğer işçiler ile işyeri ile temasa geçen diğer kişilerdir.31 
Böylesi bir tehlike yaratacak duruma rağmen çalışanın çalışmaktan re’sen kaçınma hakkını kullanması halinde çalışanın hukuki ve cezai 
sorumluluğu doğacaktır.32

bb. Çalışmaktan Kaçınma Hakkının Sonuçları
Çalışanların çalışmaktan kaçınma haklarını kullanmaları iş sözleşmesinin feshi sonucunu doğurmaz. Bu durumda elbette çalışanın 

talimatlara uyma ve sadakat borcu; işverenin ise ücret ödeme borcu ile işçiyi gözetme borcu devam etmektedir. Devam etmeyen çalışanın iş 
görme borcudur.33 

Gerekli önlemler alınıncaya kadar geçen süre çalışma süresinden sayılacak ve Sosyal Güvenlik Hukuku bakımından değerlendirildiğinde 
işçinin sigorta primleri yatırılacak, yıllık izin gibi kanuni hakları devam edecektir. 

Çalışmaktan kaçınma kararı alındıktan sonra ilgili bölüm hizmete kapatılır ve yetkisiz kişilerin girmesi önlenerek gerekli önlemler alınır. 
Alınan önlemlerin etkinliği İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu üyelerinden İş Güvenliği Uzmanı, İşyeri Hekimi, İşveren ve Çalışan Temsilcisinin 
tehlikenin bulunmadığına dair bir rapor vermesi ile değerlendirilir ve bu rapordan sonra çalışan, bölümde dolaştırılır. Çalışandan bölüm ile 
ilgili bir tehlike kalmadığını tespit etmesi ve raporu onaylaması istenir. Çalışan tarafından raporun onaylanması ile birlikte ilgili bölüm tekrar 
hizmete başlamasında sorun kalmadığı tespit edilmiş olunur.34

b. Çalışanın Re’sen Çalışmaktan Kaçınma Hakkı
6331 sayılı kanunun 13/3. maddesi gereği çalışanlardan ciddi ve yakın tehlikenin önlenemez olduğu acil durumlarda Kurula veya işverene 

başvurması aranmaz, çalışanlar böyle bir durumda kendilerini emniyete almak üzere çalışmaktan kaçınabilirler. Burada önlenemezliğin tespiti 
çalışana bırakılmıştır.35

Madde gerekçesinde “Ayrıca Avrupa Birliği’nin 89/391 EEC sayılı Direktifine paralel olarak ciddi ve yakın bir tehlikenin (çalışanın bilgi 
ve tecrübesi dahilinde) önlenemez olduğu kanaati oluştuğunda birinci fıkradaki kurala bağlı kalmaksızın tehlikeli bölgeyi terk edebileceğine 
yer verilmiştir. Bu durumda çalışanların hizmet akdinden doğan haklarının saklı kalacağı ayrıca belirtilmiştir” denmektedir. Ancak buradaki 
hizmet akdini geniş yorumlamak ve maddenin tüm çalışanlara tanınmış bir hak olduğunu anlamamız gerekmektedir. Bu nedenle işyerini 
veya çalıştığı bölgeyi terk eden çalışanların hakları kısıtlanamayacak ve tabi oldukları hukuki statüden veya sözleşmeden doğan tüm hakları 
işlemeye devam edecektir.36

aa. Re’sen Çalışmaktan Kaçınma Hakkının Koşulları
aaa. Ciddi ve Yakın Tehlikenin Önlenemez Olması
Çalışanın re’sen çalışmaktan kaçınma hakkını kullanabilmesinin ilk koşulu ciddi ve yakın tehlikenin önlenemez olmasıdır. Bir görüşe göre 

bu durumun takdiri çalışana ait olmalı ve hâkim önündeki davada ciddi ve yakın tehlikenin önlenemez olmadığına karar verse dahi işçide 
böyle bir his uyandırması nedeniyle hakkın kullanılmasının makul sayılması gerekmektedir.37 

bbb. İşin Durdurulmamış Olması 
Yukarıda bahsettiğimiz durum burada da geçerlidir. İşin 6331 sayılı kanunun 25. Maddesi hükümleri uyarınca durdurulmamış olması 

gerekmektedir. 

27  Güner, 259.
28  Sur, 413.
29  Şahin Emir, 167.
30 Sur, 412.
31 Aydınlı, 19.
32  Narter, 172.
33 Şahin Emir, 175.
34 Yılmaz/Sezen/Bayır/Adıyaman, 109.
35 Baycık, 122.
36 Baycık, 122.
37 Süzek, 918-919.

ccc. Çalışanın Çalışmaktan Re’sen Kaçınma Hakkı Kullanımının Başkasının Yaşam Hakkı ve Vücut Bütünlüğünün Korunması Üzerinde 
Tehlike Yaratmayacak Olması

Yukarıda çalışanın çalışmaktan kaçınma hakkı başlığı altında detaylı şekilde anlatılanlar re’sen kaçınma hakkının kullanımı bakımından da 
geçerlidir ve aynı hükmü ifade eder. 

bb. Re’sen Çalışmaktan Kaçınma Hakkının Kullanımı ve Sonuçları
Çalışan ciddi ve yakın tehlikenin önlenemez olduğuna karar verdiğinde herhangi bir bildirimde bulunmadan işyerini veya tehlikeli bölgeyi 

terk ederek belirlenen güvenli yere gidecektir. Güvenli yerden kasıt 6331 sayılı kanunun 12. Maddesinde belirtildiği üzere işveren tarafından 
daha önceden belirlenmiş olan ve çalışanların işlerini derhal bırakıp gidebilmeleri için karar verilen yerdir.

c. Çalışanın Çalışmaktan Kaçınma Süresinin Sınırı
Çalışan, çalışmaktan kaçınma hakkını tehlike sona erinceye kadar kullanabilir ancak elbette genel anlamıyla hakkın aynı zamanda taraflar 

arasındaki sözleşmesinin süresiyle sınırlı olduğunu belirtmek gerekmektedir.38

E. ÇALIŞANIN SÖZLEŞMEYİ HAKLI NEDENLE FESHİ
a. 4857 Sayılı İş Kanunu’na Göre Çalışanların İş Sözleşmesini Feshi
Daha önce de belirttiğimiz üzere işverenin işçiyi gözetme borcu çerçevesinde değerlendirildiğinde işverenin iş sağlığı ve güvenliği için 

gerekli önlemler almadan işçiyi çalıştırmak istemesi işçiyi gözetme borcuna aykırılık arz eder. Böyle bir durumda işçi, iş sözleşmesini İş 
Kanunu’nun 24. Maddesi gereği haklı nedenle feshedebilir. 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun 13/1. Maddesinde de ilgili hükme 
atıf yapılarak işçinin talebine rağmen gerekli önlemlerin alınmaması durumunda işçinin altı iş günü içinde belirli veya belirsiz iş sözleşmesini 
haklı nedenle feshedebileceği hükme bağlanmıştır. Ancak bu hüküm yalnızca iş sözleşmesiyle çalışan işçiler için öngörülmüş olup memur ve 
diğer kamu görevlileri bu hükümden yararlanamayacaktır.39

b. Devlet Memuru ve Diğer Kamu Görevlileri Yönünden Fesih Hakkının Bulunmaması
Devlet memuru ve diğer kamu görevlileri özel bir hukuk sözleşmesi ile çalışmadıkları için onlara fesih hakkı tanınmamıştır şayet bu tür 

çalışanlar ancak idari sözleşme ile girdikleri statüden yine aynı statünün gerektirdiği şartlarda ayrılabilirler ve ilgili düzenlemelerde kendilerine 
böyle bir hak tanınmadığı için çalışma ilişkilerini sona erdiremeyeceklerdir.40 6331 sayılı kanunun 13/4. Fıkrasında “İş sözleşmesiyle çalışanlar, 
talep etmelerine rağmen gerekli tedbirlerin alınmadığı durumlarda, tabi oldukları kanun hükümlerine göre iş sözleşmelerini feshedebilir. 
Toplu sözleşme veya toplu iş sözleşmesi ile çalışan kamu personeli, bu maddeye göre çalışmadığı dönemde fiilen çalışmış sayılır.” denmekle 
çalışmaktan kaçınılan dönemde fiilen çalışmış sayılacakları hükme bağlanmıştır.

F. SONUÇ
Daha önce İş Kanunu’nda yer alan mülga hükümle daha sonra ise 6331 sayılı kanunun 13. Maddesi ile tanımlanan işçinin çalışmaktan 

kaçınma hakkı işçinin iş sağlığı ve güvenliği anlamında korunması bakımından oldukça önemlidir. Şayet işverenin ihmali, disiplin eksikliği 
gibi birçok nedenden ötürü yaşanılan iş kazaları birçok işçinin yaşamına sebebiyet vermekte, bazense meslek hastalıkları ile zor durumda 
bırakmaktadır. İlgili hüküm işçiye ciddi ve yakın bir tehlike halinde İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu, yoksa işverene başvuru ile çalışmaktan 
kaçınma hakkını tanımaktadır. Tehlikenin önlenemez olması halinde ise kanun işçiye önlenemezliğin tespitini kendisinin yapması ile herhangi 
bir başvuru olmadan çalışmaktan kaçınma hakkını vermektedir. Çalışmamızda değinilen eleştirilerin haricinde hükmün çalışanlara getirdiği 
çalışmaktan kaçınma hakkı işçi sağlığının korunması açısından oldukça önemli bir hüküm ve korumadır. 
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miz Erkut Kavukçuoğulları ve Şube Eğitim Sekreterimiz Recep Konuksever 
8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla kadın üyelerimizin Kadınlar 
Günü’nü kutlayarak üyelerimize karanfil dağıttı.

İstanbul Havacılık Şube Başkanımız Yavuz Güver ve Şube Yönetimimiz, 
Hak-İş Nevruz İşçi Buluşması programına katıldı.

21 Mart 2019 tarihinde İstanbul Sinan Erdem Spor Salonunda 10 binden 
fazla işçinin katılımıyla gerçekleştirilen HAK-İŞ İşçi Buluşmasında, TBMM 
Eski Başkanı ve AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan Adayı 
Binali Yıldırım telekonferans yöntemiyle katılarak önemli açıklamalarda 
bulundu. 

HAK-İŞ Nevruz İşçi Buluşmasında konuşmaların ardından Hak-İş Konfe-
derasyonu Genel Başkanı Mahmut Arslan, Gençlik ve Spor Bakanı Dr. 
Mehmet Muharrem Kasapoğlu’na hediye takdiminde bulundu. 

Salonu dolduran binlerce HAK-İŞ üyesi HAK-İŞ Marşı ve sanatçı Ramazan 
Zor’un şarkı ve türküleri ile eğlenceli dakikalar yaşadı. 

İSTANBUL 
HAVACILIK ŞUBEMİZ 

KADINLAR GÜNÜ’NÜ 
KUTLADI

İSTANBUL HAVACILIK ŞUBEMİZ 
HAK-İŞ NEVRUZ İŞÇİ BULUŞMASINA KATILDI

ŞUBE VE BÖLGE TEMSİLCİLİKLERİMİZDEN HABERLER

İstanbul Havacılık Şube Sekreterimiz Serhat Ünal ve Şube Teşkilatlandırma Sekreterimiz Erkut Kavukçuoğulları örgütlü oldu-
ğumuz THY Teknik A.Ş.’yi ziyaret ederek üyelerimizle buluştu. Şube Yönetimimiz THY Teknik A.Ş.’ de yeni işe başlayan üyele-
rimize sendikal haklar ve sendikamız ile ilgili bilgiler vererek merak edilen soruları cevaplandırdı. 

İstanbul Havacılık Şube Yönetimimiz ayrıca Atatürk Havalimanı’nın İstanbul Havalimanı’na taşınma sürecinde üyelerimizin 
yanında bulunarak ilk etapta yaşadıkları zorluklarla ilgili yerinde birtakım tespitlerde bulunup üyelerimizin talep ve istekleri 
ile ilgili görüşmeler gerçekleştirdi.  

Sendikamıza bağlı İstanbul 
Havacılık Şubemizin Temsil-
ciler Meclisi Toplantısı ger-
çekleştirildi. Şube Başkanımız 
Yavuz Güver’in başkanlığında 
gerçekleştirilen toplantıya 
İstanbul Havacılık Şube Yö-
netimimiz, temsilcilerimiz ve 
Av.Jan Aras Arslan katılım 
sağladı.

Av. Jan Aras Arslan, örgütlü 
olduğumuz THY TEKNİK A.Ş. 
işyeri temsilcilerimize hukuki 
konularda bilgi vererek kendi-
lerinin sorularını yanıtladı.

THY TEKNİK A.Ş.’DEKİ ÜYELERİMİZE 
BİLGİLENDİRME TOPLANTISI YAPILDI

İSTANBUL HAVACILIK ŞUBEMİZDE 
TEMSİLCİLER MECLİSİ YAPILDI
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İskenderun Şube Başkanımız Mehmet Gün-
gör, Şube Sekreterimiz Murat Kayış, Şube Mali 
Sekreterimiz Veysel Yayla ve teşkilatlandırma 
uzmanımız Rıfat Alpboğan, Türk Kızılayı İsken-
derun Şube Başkanlığına seçilen Recep Sivri'yi 
makamında ziyaret etti.

Şube Başkanımız Güngör ve Şube Yönetimimiz, 
Şube Başkanı Sivri’ye görevinde başarılar dileye-
rek hayırlı olsun temennisinde bulundu.

İskenderun Şubemiz ile Hatay-İskenderun’da bulunan Doğa Koleji ve Özel Tuder Eğitim Merkezi arasında indirim protokolü 
imzalandı.

İskenderun Şube Başkanımız Mehmet Güngör, anlaşmaların bütün üyelerimize hayırlı ve uğurlu olmasını diledi.

İskenderun Şube Başkanımız Mehmet Güngör ve Şube Yönetimimiz, örgütlü olduğumuz MMK Metalurji, Ekinciler, Befesa ve 
İsdemir Demir Çelik iş yerlerini ziyaret ederek üyelerimizle bir araya geldi.

Sendika temsilcilerimizin de eşlik ettiği ziyaretlerde, üyelerimizle öğle yemeği yiyerek işyerlerindeki temsilcilik odalarında 
sohbet eden Şube Başkanımız Mehmet Güngör, “En zor şartlar altında dahi bizlerle birlikte tek yürek olan, desteklerini biz-
lerden bir an olsun esirgemeyen değerli emekçi kardeşlerimize teşekkür ediyorum” dedi.

İskenderun Şubemize bağlı Yolbulan Demir Çelik işyeri ile sendi-
kamız arasında yürütülen 2. Dönem Toplu İş Sözleşme sürecine 
ilişkin bir toplantı gerçekleştirildi.

Toplantıya, Yolbulan Demir Çelik Yönetim Kurulu Üyeleri ile İşlet-
me Müdürü, Şube Başkanımız Mehmet Güngör, Şube Yönetim Ku-
rulu Üyelerimiz ve işyeri temsilcilerimiz katıldı.

Konuyla ilgili açıklama yapan Şube Başkanımız Mehmet Güngör 
“Yolbulan fabrikamızla 2.dönem Tis görüşmelerimiz başlamıştır. 
Amacımız endüstriyel ilişkiler çerçevesinde iki tarafında mutlu ola-
cağı işçilerimizin refah seviyelerini daha üste çıkaracak bir sözleşme-
ye imza atmaktır. Allah’tan hayırlı olmasını temenni ediyorum” dedi.

İSKENDERUN ŞUBEMİZDEN HAYIRLI OLSUN ZİYARETİ

İSKENDERUN ŞUBEMİZDEN ÜYELERİMİZE 
ÖZEL İNDİRİM ANLAŞMALARI

İSKENDERUN ŞUBEMİZ ÖRGÜTLÜ OLDUĞUMUZ 
İŞYERLERİNİ ZİYARET ETTİ

YOLBULAN DEMİR ÇELİK’TE TİS GÖRÜŞMELERİ BAŞLADI
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İskenderun Şube Başkanımız Mehmet Güngör, Şube Yönetim Kurulu Üyelerimiz ve Hak-İş Konfederasyonumuza bağlı Hiz-
met-İş, Öz-İş, Öz Büro-İş Şube Başkanı ve Yönetim Kurulu Üyeleri ile birlikte Hatay Valiliği'ne atanan Rahmi Doğan'ı maka-
mında ziyaret etti.

Vali Doğan, sendikalarımızın şube başkanlarından sendikal faaliyetle ilgili bilgi alarak kendilerine yaptıkları ziyaretten dolayı 
teşekkürlerini dile getirdi.

İSKENDERUN ŞUBEMİZDEN 
HATAY VALİLİĞİ’NE ZİYARET

İSKENDERUN 
ŞUBE MALİ 
SEKRETERİMİZDEN 
ÜYEMİZE 
GEÇMİŞ OLSUN 
ZİYARETİ
İskenderun Şube Mali Sekreterimiz Veysel Yayla, ör-
gütlü olduğumuz İSDEMİR A.Ş. Mekanik Yardımcı 
Atölyeler Ünite Müdürlüğü’nde çalışan üyemiz Ser-
dal Kırgın’ı geçirmiş olduğu ameliyat sonrasında has-
tanede ziyaret etti.

Şube Mali Sekreterimiz Yayla, üyemize geçmiş olsun 
dileklerini iletti.

İskenderun Şube Başkanımız Mehmet Güngör, Şube 
Yönetim Kurulu Üyelerimiz, Konfederasyonumuz 
Hak-İş’e bağlı Hizmet-İş, Öz-İş ve Öz Büro-İş Sendika-
larının İskenderun Şube Başkanları ile birlikte Hatay 
Mustafa Kemal Üniversitesi Rektörlüğü’ne atanan 
Hasan Kaya'yı makamında ziyaret etti.

Şube Başkanımız Güngör ve beraberindeki heyet, Kaya’ya yeni göre-
vinde başarılar dileyerek hayırlı olsun dileklerinde bulundu.

İskenderun Şube Başkanımız Mehmet Güngör ve Şube Yönetim Kurulu Üyelerimiz, İskenderun’un hayırsever iş adamlarından 
Recep Atakaş ve İskenderun Belediyesi işbirliği ile yapımı tamamlanan Nihal Atakaş Camii’nin açılışına katıldı.

Açılışı gerçekleştirilen caminin hayırlara vesile olması temennisinde bulunan Şube Başkanımız Mehmet Güngör birlik ve be-
raberlik vurgusu yaptı. Okunan dualar eşliğinde ibadete açılan camiyi beraberindeki şube yönetimimiz ile gezen Güngör, 
İbadethanelerin ortak amacının birlikteliği pekiştirmek olduğunu belirtti.

İSKENDERUN ŞUBEMİZ CAMİ AÇILIŞINA KATILDI

ŞUBE BAŞKANIMIZ GÜNGÖR’DEN 
MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ 

REKTÖRLÜĞÜ’NE ZİYARET

ÖZÇELİK-İŞ SENDİKASI www.ozcelikis.org62 63



Sendikamıza bağlı örgütlü olduğumuz Kardemir’in Haddehane, Refrakter ve Yüksek Fırın Ünitelerinde çalışan ve yeni örgüt-
lendiğimiz Kardökmak iş yerinde çalışan üyelerimiz Karabük Şubemizi ziyaret etti.

Üyelerimizin gerçekleştirdiği ziyaretlerde, Şube Başkanımız ve Şube Yönetimimiz şubenin mevcut faaliyetlerini anlattı.
Üyelerimiz, Karabük Şubemizin yaptığı çalışmalara her zaman destek verdiklerini bundan sonrada destek vermeye hazır 
olduklarını belirtti.

Karabük Şube Başkanımız Ulvi Üngören ve Şube Yönetimimiz, örgütlü olduğumuz Kardemir A.Ş. Genel Müdürü Hüseyin 
Soykan’ı makamında ziyaret etti.

Genel Müdür Soykan, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirirken,  görüşmede çalışma hayatından sendikal yaşama, 
Kardemir’in ve üyelerimizin genel durumuna kadar birçok konu masaya yatırıldı.

ÖRGÜTLÜ OLDUĞUMUZ İŞ YERLERİNDEN 
KARABÜK ŞUBEMİZE ZİYARET

KARABÜK ŞUBEMİZDEN KARDEMİR 
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’NE ZİYARET

Karabük Şube Sekreterimiz Mustafa Karayel, Bursa 
Şube Eğitim Sekreterimiz Bünyamin Kalaycı ve örgütlü 
olduğumuz Maysan Mando işyerinde çalışan üyemiz 
Ali Derdiman, ‘İşçi ve İşverenlerin Uyum Kapasiteleri-
nin Sosyal Diyalog Yaklaşımıyla Artırılması Teknik Des-
tek Projesi’ kapsamında ödüle layık görüldü.

CHP Balıkesir Milletvekili Ensar Aytekin, CHP Karabük 
Milletvekili Hüseyin Avni Aksoy, CHP Karabük İl Baş-
kanı Abdullah Çakır ve beraberindeki heyet, Karabük 
Şubemize ziyarette bulundu.

Ziyarette, Karabük Şube Başkanımız Ulvi Üngören, 
Şube Sekreterimiz Mustafa Karayel, Şube Mali Sekre-
terimiz Ali Bilen, Şube Teşkilatlandırma Sekreterimiz 
Kenan Yılmaz ve Şube Eğitim Sekreterimiz Emrullah 
Aydın hazır bulundu.

Gündemdeki konulara dair fikir alışverişinin yapıldığı 
ziyaretin ardından, CHP’li heyet ve Karabük Şubemiz, 
şube binamızın önünde hatıra fotoğrafı çektirdi.

HAK-İŞ’TEN KARABÜK VE BURSA ŞUBEMİZE 
SOSYAL DİYALOG ÖDÜLÜ

CHP MİLLETVEKİLLERİNDEN 
KARABÜK ŞUBEMİZE ZİYARET

Avrupa Birliği'ne Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA) İnsan Kay-
naklarının Geliştirilmesi Bileşeni kapsamında, Konfederasyonu-
muz HAK-İŞ'in faydalanıcısı olduğu ve 17 Dönemden oluşan İleri 
Düzey Eğitim Programına sendikalarımız bünyesinde Ankara’da 
yatılı olarak gerçekleştirilen eğitim programı sonucunda yapılan 
ölçme ve değerlendirme sonuçlarına göre kendi dönemlerinde 
ilk üçe giren Mustafa Karayel, Bünyamin Kalaycı ve Ali Derdiman 
çeyrek altın kazandı.

Karayel ödülünü, Karabük Şube Başkanımız Ulvi Üngören’den alır-
ken, Kalaycı ve Derdiman ise ödüllerini Bursa Şube Başkanımız 
Mustafa Çölcü’den aldı.
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Sendikamıza bağlı örgütlü olduğumuz Kardemir işyerinde çalışan üyelerimiz, Zonguldak Maden Şehitliğini ziyaret etti.

3 Mart 1992'de 263 maden işçisinin vefat ettiği Grizu patlamasının yıl dönümünde Maden Şehitliğini ziyaret eden üyeleri-
miz şehitlerimiz anısına dua okudu. 

Karabük Şube Başkanımız ve Şube Yönetimimiz, yeni örgütlendiğimiz Kardökmak iş yerinde çalışan üyelerimizi ziyaret etti.

Üyelerimiz tarafından yoğun ilgiyle karşılanan Şube Başkanımız Üngören ve Şube Yönetimimiz, üyelerimizin talep ve beklen-
tilerini dinleyerek karşılıklı görüş alışverişinde bulundu.

KARDEMİR’DEKİ ÜYELERİMİZDEN 
ZONGULDAK MADEN ŞEHİTLİĞİNE ZİYARET

KARABÜK ŞUBEMİZ’DEN KARDÖKMAK’A ZİYARET

Karabük Valisi Fuat Gürel, Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili, SGK Karabük İl Müdürü İsmail Yıldırım ve Hizmet-İş Sen-
dikası Ankara 2 Nolu Şube Yönetimi,  Karabük Şubemizi ziyaret etti.

Farklı zamanlarda gerçekleştirilen ziyaretlerde, Şube Başkanımız Ulvi Üngören ve Şube Yönetimimiz hazır bulunurken şube-
mizin yaptığı çalışmalar hakkında bilgiler verildi.

Şube Başkanımız Ulvi Ungören, ziyaretlerden duyduğu memnuniyeti dile getirirken ziyaretler şube binamızın önünde hatıra 
fotoğrafı çekimiyle son buldu.

Sendikamızın Genel Baş-

kan Yardımcısı Recep Ak-

yel, örgütlü olduğumuz 

Kardemir işyeri temsilcili-

ğine atanan Ali Kaplan ve 

Ramazan Cesur’a hayırlı 

olsun ziyaretinde bulundu.

KARABÜK ŞUBEMİZE ZİYARETLER

GENEL BAŞKAN YARDIMCIMIZ AKYEL’DEN 
TEMSİLCİLERİMİZE HAYIRLI OLSUN ZİYARETİ

Kardemir’deki temsilcilik binasında gerçekleştirilen ziyarette, Genel Başkan Yardımcımız Akyel’e Karabük Şube Başkanımız 
Ulvi Üngören ve Şube Yönetimimiz eşlik etti.

Akyel, sendika temsilcilerimize yeni görevlerinde başarılar diledi.
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İstanbul 2 Nolu Şubemiz örgütlü olduğumuz işyerlerindeki kadın 
üyelerimizin 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutladı. 

Sendika temsilcilerimiz, üyelerimizin Kadınlar Günü’nü kutlayarak 
kendilerine karanfil dağıttı. Aldıkları çiçekler karşısında mutlu olan 
üyelerimiz dağıtılan karanfillerle bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.

İstanbul 2 Nolu Şube Başkanımız Hasan Şam ve Şube Yönetimimiz, 
21 Mart 2019 tarihinde İstanbul Sinan Erdem Spor Salonunda ger-
çekleştirilen HAK-İŞ İşçi Buluşmasına katıldı.

Hak-İş Konfederasyonu Genel Başkanı Mahmut Arslan, Gençlik ve 
Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, HAK-İŞ Genel Baş-
kan Yardımcısı Mustafa Toruntay, HAK-İŞ Genel Sekreteri Dr. Os-
man Yıldız, HAK-İŞ Genel Sekreter Yardımcısı Erdoğan Serdengeçti, 
Hizmet-İş Sendikası Onursal Başkanı Hüseyin Tanrıverdi, HAK-İŞ'e 
bağlı sendikalarımızın genel başkan ve yöneticileri ile binlerce HAK-
İŞ üyesinin de katılım gösterdiği  program, saygı duruşu ve İstiklal 
Marşının okunması ile başladı.

İSTANBUL 2 NOLU ŞUBEMİZ 
KADINLAR GÜNÜNÜ KUTLADI

ŞUBE BAŞKANIMIZ HASAN ŞAM HAK-İŞ NEVRUZ 
İŞÇİ BULUŞMASINA KATILDI

Lastik-İş Sendikası Genel Başkan Yardımcısı Ziya 
Ünal ve Lastik-İş Gebze Şube Başkanı Özay Bektaş, 
Gebze Şube Başkanımız Şerafettin Koç’u ziyaret ede-
rek Gebze Şubemizin yeni hizmet binası için hayırlı 
olsun dileklerinde bulundu.

Gebze Şube Başkanımız Şerafettin Koç, gerçekleştir-
dikleri hayırlı olsun ziyaretinden dolayı Genel Başkan 
Yardımcısı Ünal ve Şube Başkanı Bektaş’a teşekkürle-
rini dile getirdi.

Gebze Şube Başkanımız Şerafettin Koç ve Şube Yönetimimiz, Gebze Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren Flormar 
işyerindeki işçileri ziyaret etti.

 Şube Başkanımız Şerafettin Koç ve şube yöneticilerimiz, sendikal örgütlenme nedeniyle işten çıkartılan ve büyük çoğunluğu 
kadın olan 125 işçinin fabrika önündeki direnişine katılarak kendilerine destek verdi.

Sendikamızın Gebze Şubesine bağlı örgütlü oldu-
ğumuz işyerleriyle sendikamız arasında yürütülen 
Toplu İş Sözleşmesi görüşmeleri anlaşmayla so-
nuçlandı.

Bu kapsamda Azmüsebat Çelik San. iş yeri ile sendika-
mız arasında yürütülen 2.Dönem Toplu İş Sözleşmesi 
05.04.2019 tarihinde, Sebat Çakmak iş yeri ile sendi-
kamız arasında yürütülen 1.Dönem Toplu İş Sözleş-
mesi 08.04.2019 tarihinde anlaşma sağlandı.

Şube Başkanımız Şerafettin Koç,  sözleşmelerin 
üyelerimize ve sendikamıza hayırlı olmasını diledi.

LASTİK-İŞ SENDİKASI’NDAN 
GEBZE ŞUBEMİZE ZİYARET

GEBZE ŞUBEMİZDEN 
FLORMAR DİRENİŞİNE DESTEK ZİYARETİ

AZMÜSEBAT ÇELİK VE SEBAT ÇAKMAK’TA 
ANLAŞMA SAĞLANDI

Programa, TBMM Eski Başkanı ve AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan Adayı Binali Yıldırım telekonferans yöntemiy-
le katılarak, taşeron işçilerin kadroya alınmasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
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Bursa Şube Başkanımız Mustafa Çölcü, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nde örgütlü olduğumuz Adarad Döküm ve Mas-
taş Makina iş yerinde çalışan kadın üyelerimizle yemek organizasyonunda bir araya geldi.

8 Mart Kadınlar Günü dolayısıyla gerçekleştirilen programda konuşan Şube Başkanımız Çölcü, “Tüm dünya kadınlarının, tüm 
annelerin ve tüm kadın üyelerimizin 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü en samimi en içten duygularımla kutluyorum” dedi. 

Sendikamıza bağlı Bursa Şube Başkanlığımız ile 
Özel Hira Ağız Ve Diş Sağlığı Polikliniği ve Sarıgaz 
Otogaz arasında indirim anlaşması imzalandı.

BURSA ŞUBEMİZ KADINLAR GÜNÜNÜ KUTLADI

BURSA ŞUBEMİZDEN ÜYELERİMİZE 
ÖZEL İNDİRİM ANLAŞMALARI 

İstanbul 2 Nolu Şube Başkanımız Hasan Şam ve 
Şube Yönetimimiz, örgütlü olduğumuz GEDİK 
KAYNAK, KANCA EL ALETLERİ ve MA-PA MAKİNA 
iş yerlerine ziyarette bulundu. 

Fabrikaları gezen Şube Başkanımız Hasan Şam, 
sendika temsilcilerimiz ve üyelerimizle kısa süreli 
sohbetler gerçekleştirerek kendilerine kolaylıklar 
diledi. Şube başkanlarının gerçekleştirdiği bu ziya-
retlerden dolayı çok mutlu olduklarını ifade eden 
üyelerimiz Şam’a ve Şube Yönetimimize her za-
man yanlarında olduğu için teşekkür etti.

Hak-İş Konfederasyonu’na bağlı Öz Petrol-İş Sendikası 
Genel Başkanı Kudret Örgel, sendikamızın İstanbul 2 
Nolu Şube Başkanı Hasan Şam’ı makamında ziyaret etti.

Sendikal çalışmalarla ilgili karşılıklı görüş alışverişinin 
yapıldığı ziyarette Şube Başkanımız Şam, Genel Başkan 
Örgel’e ziyaretlerinden ötürü duyduğu memnuniyeti 
dile getirdi.  Genel Başkan Örgel, Şube Başkanımıza Türk 
Bayrağı ve 15 Temmuz Milli İrade Direnişi motifli bir he-
diye takdiminde bulundu.

İstanbul 2 Nolu Şube Başkanımız Hasan Şam, örgütlü 
olduğumuz Gamak Makina’da çalışan üyemiz Murat 
Dönmez’in asker uğurlama programına katıldı.

Vatani görevini yapmak üzere görev yerine uğurlamak 
için yapılan asker gecesine, Şube Başkanımız Şam’ın yanı 
sıra Şube Yönetimimiz ve Gamak Makina’da çalışan üye-
lerimiz de katılım gösterdi. 

İSTANBUL 2 NOLU ŞUBEMİZDEN 
ÖRGÜTLÜ OLDUĞUMUZ İŞYERLERİNE ZİYARET

ÖZ PETROL-İŞ SENDİKASI’NDAN 
İSTANBUL 2 NOLU ŞUBEMİZE 

ZİYARET

İSTANBUL 2 NOLU 
ŞUBEMİZDEN ÜYEMİZE 

ASKER UĞURLAMASI

Şube Başkanımız Çölcü, indirimlerden üyelerimizin yakınlarının da 
yararlanacağı belirterek anlaşmaların bütün üyelerimize hayırlı ve 
uğurlu olmasını diledi.
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ŞUBE BAŞKANIMIZ KURT HAK-İŞ SAKARYA 
İL TEMSİLCİLER TOPLANTISINA KATILDI

SAKARYA ŞUBE BAŞKANIMIZ KURT’TAN 
SGK İL MÜDÜRLÜĞÜNE ZİYARET

SAKARYA ŞUBEMİZDEN 
PAMUKOVA BELEDİYESİ’NE 

ZİYARET

Sakarya Şube Başkanımız Rıfat Kurt, Konfederasyonumuz Hak-İş’in Sakarya’da düzenlediği Temsilciler Meclisine katıldı.

25 Mart tarihinde gerçekleştirilen toplantıya Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan’ın yanı sıra, HAK-İŞ Sakarya İl Başkanı Meh-
met Mesut Gökdemir, HAK-İŞ İstanbul İl Başkanı Mustafa Şişman, HAK-İŞe bağlı sendikaların Sakarya Şube Başkanları AK Parti 
Sakarya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem Yüce, Erenler Belediye Başkan adayı Fevzi Kılıç, AK Parti Sakarya İl Başkanı 
Yunus Tever, işyeri sendika temsilcileri, komite başkanları ve pek çok üyemiz ile basın mensupları da katılım gösterdi.

Yaptığı konuşmada sendikal örgütlenmenin önemine deginen  Arslan, “Sizler sendikalarımızın üyeleri olarak önemli süreçleri 
başarıyla atlatmış arkadaşlarımızsınız. Bunu hem kamuda hem de özel sektörde daha ileri taşımamız gerekiyor. Bize düşen yeni 
örgütlenme çalışmalarını sürdürmek. İstikametimizden, kararlılığımızdan vazgeçmemektir” dedi.

Sakarya Şube Başkanımız Rifat Kurt ve Şube Yönetimi-

miz, SGK İl Müdür Yardımcısı Ekrem Şahbaz’ı makamın-

da ziyaret etti.

İl Müdür Yardımcısı Şahbaz, Şube Başkanımız Kurt’a ve 

Yönetimimize gerçekleştirdikleri ziyaretten dolayı teşek-

kürlerini dile getirirken, Şube Başkanımız Kurt ise sendikal 

çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Sakarya Şube Başkanımız Rifat Kurt, Sakarya Pamukova Be-
lediye Başkanı İbrahim Güven Övün’ü makamında ziyaret 
etti.

Şube Başkanımız Kurt’a, sendika temsilcilerimiz Murat Sola-
koğlu, Mustafa Çetintaş ve teşkilatlandırma uzmanımız Davut 
Karakadılar eşlik etti.

Şube Başkanımız Kurt, Belediye Başkanı Övün’e yeni görevin-
de başarı temenni ederek  hayırlı olsun dileklerinde bulundu.

ROCA TR İLE SENDİKAMIZ ARASINDA 
TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ İMZALANDI

SAKARYA ŞUBEMİZ KADINLAR GÜNÜNÜ KUTLADI

Sendikamız ile Eskişehir’de kurulu bulunan ROCA TR BANYO A.Ş. ara-
sında 1.Dönem Toplu İş Sözleşmesi anlaşmayla sonuçlandı.

Toplu Sözleşmesinin üyelerimize ve sendikamıza hayırlı ve uğurlu olma-
sını dileriz.

Sakarya Şubemiz örgütlü olduğumuz işyerlerindeki kadın üyelerimizin 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutladı. 

Sendika temsilcilerimiz, örgütlü olduğumuz Biosun, Alimex Alüminyum, Akpa Alüminyum ve Zeman Çelik iş yerlerinde çalışan 
üyelerimizin Kadınlar Günü’nü kutlayarak çiçek dağıttı. Aldıkları çiçekler karşısında mutlu olan üyelerimiz daha sonra toplu hatıra 
fotoğrafı çektirdi.

ÖZÇELİK-İŞ SENDİKASI www.ozcelikis.org72 73



İstanbul 1 Nolu Şube Başkanımız Ahmet Çolak ve Konfederasyonumuz 
Hak-İş’e bağlı Hizmet-İş Sendikası İstanbul 1 Nolu Şube Başkanı Mus-
tafa Canpolat , Esenyurt Belediye Başkanı Ali Murat Alatepe’ye hayırlı 
olsun ziyaretinde bulundu.

Şube Başkanımız Çolak ve Hizmet-İş  1 Nolu Şube Başkanı Canpolat, 
Başkan Alatepe’ye yeni görevinde başarılar diledi.

İSTANBUL 1 NOLU ŞUBEMİZDEN 
ESENYURT BELEDİYESİ’NE ZİYARET

ŞUBE BAŞKANIMIZ ÇOLAK, İSTANBUL VALİSİ 
YERLİKAYA’YI ZİYARET ETTİ

ÇOLAK, MEKKE’NİN KURTULUŞUNDAN 
KUDÜS’ÜN KURTULUŞU PROGRAMINA KATILDI

İstanbul 1 Nolu Şube Başkanımız Ahmet Çolak ve Konfederasyonumuza bağlı kardeş sendikalarımızın İstanbul Şube Başkan-
ları, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya’yı makamında ziyaret ederek hayırlı olsun temennilerini iletti.

Vali Yerlikaya, sendikalarımızın şube başkanlarından sendikal faaliyetlerle ilgili bilgi alarak kendilerine yaptıkları ziyaretten 
dolayı teşekkürlerini dile getirdi.

HAK-İŞ Konfederasyonu 11 Ocak 2019 tarihinde İstanbul’da 
Mekke’nin 1389. Fetih yıldönümü münasebetiyle “Mekke’nin 
Kurtuluşundan Kudüs’ün Kurtuluşu - İşgale Karşı Haklar İçin 
Sendikal Dayanışma ve Mücadele” temasıyla bir program dü-
zenledi.

İstanbul Cemal Reşit Rey Salonu’nda gerçekleştirilen progra-
ma, HAK-İŞ Genel Başkanı ve Uluslararası Kudüs ve Filistin’e 
Destek Sendikalar Birliği Başkanı Mahmut Arslan, TAIM Başka-
nı Bashar Mustafa Said Shalabi, HAK-İŞ Filistin ve Kudüs Sen-
dikal Dayanışma Komitesi Başkanı Hüseyin Tanrıverdi, HAK-İŞ 
İstanbul İl Başkanı Mustafa Şişman, HAK-İŞ İstanbul İl Teşkilatı 
ve basın mensupları katıldı.

İstanbul 1 Nolu Şube Başkanımız Ahmet Çolak, örgütlü ol-
duğumuz EKOMAK, KARDEŞ ELEKTRİK ve TERMO TEKNİK iş 
yerlerine ziyarette bulundu. 

Fabrikaları gezen Çolak, sendika temsilcilerimiz ve üyele-
rimizle kısa süreli sohbetler gerçekleştirerek kendilerine 
kolaylıklar diledi.

ŞUBE BAŞKANIMIZ AHMET ÇOLAK’TAN 
ÖRGÜTLÜ OLDUĞUMUZ İŞYERLERİNE ZİYARET

İSTANBUL 1 NOLU ŞUBEMİZ 
KADINLAR GÜNÜNÜ KUTLADI

İstanbul 1 Nolu Şubemiz örgütlü olduğumuz işyerlerindeki kadın 
üyelerimizin 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutladı. 

Temsilcilerimiz, fabrikalardaki bölümlerleri tek tek gezerek kadın 
üyelerimize karanfil dağıtımında bulundu.

İstanbul 1 Nolu Şube Başkanımız Ahmet Çolak ve Şube Yönetimimizin de katılım gösterdiği program şehitlerimizin anısına 1 
dakikalık saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. İstiklal Marşının ardından Kur’an-ı Kerim tilaveti okundu. 

Programda HAK-İŞ 7. Uluslararası Kısa Film Yarışmasında 1. olan Filistin konulu Roof Knocking filmi izlendi.
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Sendikamızın İstanbul 1 Nolu 
Şube Başkanı Ahmet Çolak, İs-
tanbul Çalışma Ve İş Kurumu İl 
Müdürü Yunus Yelmen’i, Esen-
yurt Devlet Hastanesi Başhekimi 
Dr.Öğr. Üyesi Mehmet Emin Gü-
neş’i ve Eğitim Bir-Sen İstanbul  
5 Nolu Şube Başkanı Yusuf Sa-
baz’ı makamlarında ziyaret etti. 

Şube Başkanımız Ahmet Çolak, 
gerçekleştirdiği ziyaretlerde sen-
dikamızın yaptığı faaliyetlerle il-
gili bilgi verdi.

Sendikamıza bağlı İstanbul 1 Nolu Şu-
bemizde Temsilciler Meclisi Toplantısı 
gerçekleştirildi. 

İstanbul 1 Nolu Şube binamızda, Şube 
Başkanımız Ahmet Çolak’ın başkanlığında 
gerçekleştirilen toplantıda, Şube Yöne-
timimiz ve sendika temsilcilerimiz hazır 
bulundu.

Toplantıda üyelerimizin talep ve bek-
lentileri ele alınırken, sendikal faaliyet-
ler hakkında istişarelerde bulunuldu.

İSTANBUL 1 NOLU ŞUBEMİZDEN ZİYARETLER

İSTANBUL 1 NOLU ŞUBEMİZDE 
TEMSİLCİLER MECLİSİ TOPLANTISI YAPILDI

İSTANBUL 1 NOLU ŞUBEMİZDEN 
ÜYELERİMİZE BİLGİLENDİRME 
TOPLANTISI

ŞUBE BAŞKANIMIZ AHMET ÇOLAK 
HEPİMİZ MERYEMİZ YÜRÜYÜŞÜNE KATILDI

İstanbul 1 Nolu Şube Başkanımız Ahmet Çolak, Gampaş 
Ambalaj, Star Alüminyum,  Urtim Kalıp ve Ümit Bisiklet’te 
çalışan üyelerimizle bir araya gelerek bilgilendirme toplan-
tısı gerçekleştirdi.

Şube Başkanımız Çolak, üyelerimizin talep ve beklentilerini 
dinleyerek kendilerine sendikal süreçle ilgili bilgi verdi.

İstanbul'da Filistinli kadınlara destek olmak amacıyla "Hepimiz Meryemiz" yürüyüşü düzenlendi.

1 Mart 2019 tarihinde Uluslararası Kudüs 
Eğitim Kültür ve Araştırma Derneği (UKE-
AD) tarafından düzenlenen "Hepimiz Mer-
yemiz" yürüyüşüne HAK-İŞ Genel Başkan 
Yardımcısı Mustafa Toruntay, HAK-İŞ Genel 
Sekreteri Dr. Osman Yıldız, HAK-İŞ İstanbul 
İl Başkanı Mustafa Şişman ve İstanbul 1 
Nolu Şube Başkanımız Ahmet Çolak katıldı.

Çeşitli sivil toplum kuruluşu temsilcilerin-
den oluşan grup, İstanbul'da Fatih Cami-
si'nden Saraçhane Parkı'na yürüdü.

"Yürüyüşte "Dünya Barışı Kudüs'ten, Mer-
yemlerin Sesinden Hepimiz Meryemiz" yazılı 
pankart açıldı. "Kudüs halkı yalnız değildir", 
"Kudüs'e selam direnişe devam" sloganları 
atıldı. Türk ve Filistin bayrakları açıldı. 

Yürüyüşün ardından Saraçhane Parkı'nda 
bir basın açıklaması gerçekleştirildi.
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Adana Şube Başkanımız Sedat Aydın ve Şube Yöneti-
mimiz, örgütlü olduğumuz Temsa Global San.’deki iş 
yeri temsilciliğimize ziyarette bulundu.

Şube Başkanımız Aydın, iş yeri temsilciliğine seçilen 
üyelerimize hayırlı olsun dileklerinde bulundu.

Adana Şube Başkanımız Sedat Aydın ve Şube Yöneticilerimiz, 
Mersin Serbest Bölgede örgütlü olduğumuz HDM ÇELİK BORU 
Genel Müdürü Engin Ekşioğlu ve Personel Müdürü Ergin Koca’yı 
ziyaret etti.

Sendikal çalışmalar ve üyelerimizin çalışma şartlarıyla ilgili bilgi 
alışverişinin yapıldığı görüşmede Genel Müdür Ekşioğlu  ve Per-
sonel Müdürü Koca, Şube Başkanımız Aydın ve yönetimimize zi-
yaretle ilgili teşekkürlerini dile getirdi.

Sendikamız ile ERBOSAN ERCİYAS BORU SAN ve TİC. A.Ş. arasında 14.01.2019  tarihinde başlatılanToplu İş Sözleşmesi görüş-
meleri 15.03.2019 tarihinde yapılan oturumda anlaşma ile sonuçlanmıştır.

Kayseri Şube Başkanımız Celalettin Korkmazyürek, sözleşmenin üyelerimize hayırlı ve uğurlu olmasını diledi.

ADANA ŞUBEMİZDEN 
İŞ YERİ TEMSİLCİLİĞİMİZE 
ZİYARET

ADANA ŞUBE YÖNETİMİMİZ 
HDM ÇELİK BORU’YU 
ZİYARET ETTİ

ERBOSAN ERCİYAS’TA TİS İMZALANDI

ADANA ŞUBEMİZ ÜYELERİMİZLE BİR ARAYA GELDİ

Adana Şube Başkanımız Sedat Aydın ve Şube Yönetimimiz, örgütlü olduğumuz TEMSA GLOBAL SAN., ÖZBAL ÇELİK BORU ve 
HDM SPRİAL işyerlerini ziyaret ederek üyelerimizle buluştu.

Şube Başkanımız Aydın ve şube yöneticilerimiz, fabrikalardaki bölümleri gezerek üyelerimizin taleplerini dinledi.
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Seydişehir Şube Başkanımız Ferhat Çelikbaş, Seydişehir Belediye Başkanı Mehmet Tutal’ı makamında ziyaret etti.

Ziyarette Şube Başkanımız Çelikbaş’a, Sanayi ve Ticaret Odası Başkanı Cemal Küçük, Esnaf ve Kefalet Odası Başkanı Durmuş 
Onar, MÜSAİD Başkanı Av. Mustafa Akman, Şoförler Otomobilciler ve Nakliyeciler Esnaf odası Başkanı Hasan Ünver, Taşıyıcılar 
Kooperatifi Başkanı Ayhan Gündüz, Minibüsçüler Odası Başkanı İsmail Berber, Avcılık ve Atıcılık Spor Kulübü Başkanı Soner 
Güler, Çelik-İş Sendikası Başkanı Ferhat Çelikbaş, Ümit çocukları Derneği Başkanı Münevver Yalçınkaya, Çiftçi Malları Koruma 
Başkanı Abdullah Sürer, Suğla Su Ürünleri Kooperatif Başkanı Mustafa Aşkayanar, Et ve Süt Ürünleri Birliği Başkanı Ergun Balcı, 
Türk Hava Kurumu Başkanı Enes Acar ve Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Ali Saylam eşlik etti.

Şube Başkanımız Çelikbaş, Başkan Tutal’a hayırlı olsun dileyerek yeni görevinde başarı temennisinde bulundu.

Seydişehir Şube Başkanımız Ferhat Çelikbaş, 
Seydişehir İlçe Tarım Müdürü Yavuz Ünüvar’ı 
makamında ziyaret etti.

Geçtiğimiz yıl yeni binalarında hizmete başlayan 
İlçe Tarım Müdürü Yavuz Ünüvar’ı makamında 
ziyaret eden Şube Başkanımız Çelikbaş ve diğer 
Sivil Toplum Örgütü temsilcileri artık Seydişe-
hir’in bir tarım kenti olma yolunda ilerlediğini, 
bu yeni bina ile çiftçilerimize daha iyi hizmet ve-
rileceğini belirterek yeni binanın hayırlara vesile 
olmasını temenni etti.

SEYDİŞEHİR ŞUBEMİZDEN BELEDİYE BAŞKANI 
TUTAL’A HAYIRLI OLSUN ZİYARETİ

ŞUBE BAŞKANIMIZ ÇELİKBAŞ’TAN 
SEYDİŞEHİR İLÇE TARIM MÜDÜRLÜĞÜ’NE ZİYARET

Seydişehir Belediye Başkanı Mehmet Tutal, sendikamıza bağlı Seydişehir Şubemize ziyarette bulundu.

Belediye Başkanı Tutal, Seydişehir Şubemizin lokalinde örgütlü olduğumuz Eti Alüminyum’da çalışan üyelerimizle bir araya ge-
lerek sohbet etti.

Başkan Tutal, Özçelik-İş Sendikası lokaline ilginin yoğun olduğunu bu nedenle bu tarz lokallerin kaynaşma ve muhabbet için 
önemli olduğunu belirtti. Tutal daha sonra Seydişehir Belediyesi'nin yaptığı çalışmalar hakkında bilgi verip üyelerimizden gelen 
istek ve önerileri dinledi.

Seydişehir Şube Başkanımız Ferhat Çelikbaş, Türk Polis Teşkilatı’nın 174.kuruluş yıldönümü ve Polis Haftası kapsamında 

Seydişehir İlçe Emniyet Müdürü Kasım Özdemir’i makamında ziyaret etti.

Polis haftası kutlama ziyaretinde, Şube Başkanımız Çelikbaş’a diğer Sivil Toplum Örgütleri temsilcileri de eşlik ederken, Emniyet 
Müdürü Özdemir ve Sivil Toplum Örgütleri temsilcileri, Seydişehir’de ki asayiş ve huzur ile ilgili görüş alışverişinde bulundu.

Toplumun huzuru ve güveni için 24 saat iş başında olduklarını belirten Özdemir; "Bizim görevimiz halkımızın için huzurlu bir 
ortam sağlamaktır. Sivil Toplum Örgütlerinin temsilcileri olarak sizlerin de gördüğünüz bir eksiklik veya yapılmasını istediğiniz bir 
şey var ise söyleyiniz, bu iş birliği bizim için önemlidir.” diyerek Sivil Toplum Örgütlerinin temsilcilerine ilçedeki asayiş ve huzur 
konusunda düşüncelerini sordu.

SEYDİŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI TUTAL’DAN 
SEYDİŞEHİR ŞUBEMİZE ZİYARET

SEYDİŞEHİR 
ŞUBEMİZDEN 
EMNİYET 
MÜDÜRLÜĞÜ’NE 
ZİYARET

İlçe Tarım Müdürü Yavuz Ünüvar da Seydişehir’in son yıllarda tarımda büyük gelişme gösterdiğini belirterek “Bu binanın yapı-
mında emeği geçenlere teşekkür ederiz. Sivil Toplum Örgütlerinin bizlere yaptığı bu ziyareti de anlamlı buluyoruz. Ziyaretleri için 
teşekkür ediyorum” dedi.
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Konfederasyonumuz Hak-İş’e bağlı kardeş sendikalarımızın temsilcileri ve Seydişehir Şube Başkanımız Ferhat Çelikbaş, Kon-
ya Valisi Cüneyit Orhan Toprak’ı makamında ziyaret etti.

Ziyarette, Şube Başkanımız Çeikbaş ve diğer sendika temsilcileri sendikal çalışmalar ve faaliyetlerle ilgili Vali Toprak’a bilgi verir-
ken, Vali Toprak ziyaretlerinden dolayı Çelikbaş ve beraberindeki heyete teşekkürlerini dile getirdi. Ankara Bölge Başkanımız Hüseyin Cansu ve Bölge Sekreterimiz Cemalettin Köse, Konfederasyonumuz Hak-İş’e  bağlı Öz 

Taşıma-İş Sendikası’nın 3. Olağan Genel kuruluna katıldı.

Divan Başkanlığını Sendikamızın Genel Başkanı Yunus Değirmenci’nin yaptığı Genel Kurul, Ankara The Green Park Otel’de ger-
çekleştirildi.

Konuşmaların ardından yapılan seçim sonucunda Mustafa Toruntay, yeniden Öz Taşıma-İş Sendikası Genel Başkanı olarak seçildi.

Osmaniye Saimbey Orta Okul Müdürü İbrahim Karayiğit ve yardımcısı, örgütlü olduğumuz Platinium Demir Çelik Sanayi ve 
Osmaniye Bölge Temsilciliğimizin desteğiyle yapılan Osmaniye Saimbey Ortaokulu bahçesindeki basketbol sahasının çatısı 
için Bölge Temsilcimiz Mehmet Gündüz’e teşekkür ziyaretinde bulundu.

Bölge Temsilcimiz Gündüz, Okul Müdürü Karayiğit’e, öğrencilerin eğitimi için her zaman her türlü desteği vermekten dolayı mut-
luluk duyacağını dile getirdi.

Seydişehir SGK İlçe Müdürü Zafer Demiray ve Müdür Yardımcısı Oğuzhan Can Seydişehir Şube Başkanımız Ferhat Çelikbaş’ı 
makamında ziyaret etti.

İlçe Müdürü Demiray ve Müdür Yardımcısı Can, SGK faaliyetleri ve çalışmaları hakkında Şube Başkanımız Ferhat Çelikbaş’a bilgi 
verdi. Şube Başkanımız Çelikbaş, ziyaretlerinden ötürü Demiray ve Can’a teşekkürlerini dile getirdi.

SEYDİŞEHİR 
ŞUBEMİZDEN 

KONYA 

VALİLİĞİ’NE 
ZİYARET

ANKARA BÖLGE BAŞKANLIĞIMIZ 
ÖZ TAŞIMA-İŞ SENDİKASI'NIN KONGRESİNE KATILDI

OSMANİYE 

SAİMBEY ORTAOKUL 

MÜDÜRÜNDEN 

OSMANİYE BÖLGE

TEMSİLCİLİĞİMİZE 
ZİYARET

SEYDİŞEHİR SGK İLÇE MÜDÜRÜNDEN 
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Osmaniye Bölge Temsilcimiz Mehmet Gündüz, Osmaniye Belediye Başkanı Kadir Kara’yı, Osmaniye İl Emniyet Müdürü Ahmet 
Selçuk Okumuş’u, SGK İl Müdürü Mücahit Çelik’i ve Osmaniye Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Ertuğrul Kılıçkıran’ı makamlarında 
ziyaret ederek görevlerinde başarılar dileyip hayırlı olsun temennilerinde bulundu.

OSMANİYE 

BÖLGE 

TEMSİLCİLİĞİMİZDEN 
HAYIRLI OLSUN 

ZİYARETLERİ

Vefat ve Başsağlığı
İSTANBUL HAVACILIK ŞUBEMİZE BAĞLI

Örgütlü olduğumuz THY TEKNİK A.Ş.’de çalışan üyelerimizden;

Turgay Hayrullah’ın annesi

Murat Kargı’nın annesi,

Cenk Menteş’in babası,

Ahmet Yel’in annesi,

Osman Gökhan Tekin’in bebeği,

Günay Can’ın babası,

Tural Tura’nın babası,

Hüseyin Özdemir’in annesi,

Kadir Kalkan’ın ablası,

Ali Demirkıran’ın babası,

Cevdet Yurtsever’in babası ve

Nedim Gülsevinç’in babası vefat etmiştir.

KARABÜK ŞUBEMİZE BAĞLI

KARDEMİR A.Ş.’de çalışan üyemiz;

Şükrü Kasapoğlu 10.01.2019 tarihinde vefat etmiştir.

KAYSERİ ŞUBEMİZE BAĞLI

KUMTELA.Ş.’de çalışan üyelerimizden;

Ramazan Erçoğun 03.01.2019 tarihinde geçirdiği kalp krizi sonucu vefat etmiştir.

BURSA ŞUBEMİZE BAĞLI

MAYSAN MANDO AMORTİSÖR A.Ş.’de çalışan üyelerimizden;

İsmail Gerenlik’ in kız kardeşi 09.01.2019 tarihinde,

Murat Karataş’ın annesi 24.02.2019 tarihinde,

Sabri Ala’nın babası 15.03.2019 tarihinde,

İsmail Kırbaş’ın dedesi 20.03.2019 tarihinde,

Adarad Döküm A.Ş.’de çalışan üyelerimizden;

Ahmet Yanık’ın babası 5.02. 2019 tarihinde,

Erdoğan Özbek’in babası 09.04.2019 tarihinde,

DERVİŞOĞLU SEYAHAT TİC.‘de çalışan üyelerimizden;

Mahmut Balı’nın babası 11.02.2019 tarihinde ve

İsmail Özer’in annesi 13.02.2019 tarihinde vefat etmiştir.

GEBZE ŞUBEMİZE BAĞLI

EPAŞ PETROL ENERJİ OTOMOTİV SAN.VE TİC. A.Ş. ‘de çalışan üyelerimizden;

Nuri Gencer  2.02.2019 tarihinde işyerinde geçirdiği kalp krizi nedeniyle,
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UĞUR TENEKE AMBALAJ VE PLASTİK SAN.A.Ş.’de çalışan üyelerimizden;

Satiye Kılıç'ın babası 05.04.2019 tarihinde,

AZMÜSEBAT ÇELİK SAN A.Ş.’de çalışan üyelerimizden;

Yıldıray Demir'in annesi,

Berkant Demir'in babaannesi 16.03.2019 tarihinde ve

Mithat Serin'in annesi 14.03.2019 tarihinde vefat etmiştir.

SEYDİŞEHİR ŞUBEMİZE BAĞLI

ETİ ALÜMİNYUM A.Ş.’de çalışan üyelerimizden;

Abdullah Demirci’nin babası 17.12.2018 tarihinde,

Ömer Ünaldı’nın babası 24.12.2018 tarihinde,

Seyit Yavuz’un babası 02.01.2019 tarihinde,

Abdülkadir Ortanca’nın babası 06.02.2019 tarihinde,

Ramazan Gültekiner’in babası 13.02.2019 tarihinde,

Mustafa Taş’ın annesi 21.02.2019 tarihinde,

Murat Sever’in ablası 01.03.2019 tarihinde,

Harun Yener’in Babası 16.03.2019 tarihinde,

Mustafa Yavuz’un babası 17.03.2019 tarihinde,

Yusuf Zengin’in babası 21.03.2019 tarihinde,

Ferhat Şensepetçi’nin annesi 22.03.2019 tarihinde ve

Ahmet Kozan’ın annesi 02.04.2019 tarihinde vefat etmiştir.

SAKARYA ŞUBEMİZE BAĞLI

Şube Eğitim Sekreterimiz Nihat Meral’in annesi vefat etmiştir.

İSTANBUL 2 NOLU ŞUBEMİZE BAĞLI

GAMAK MAKİNA SAN A.Ş.’de çalışan üyelerimizden;

Ali Osman Burç ve Hüseyin Burç’un babaları 05.12.2018 tarihinde,

Uğur Öztürk’ün babası 06.12.2018 tarihinde,

Cemal Yılmaz’ın annesi 12.12.2018 tarihinde ve

Hasan Bıçakın’ın babası 17.01.2019 tarihinde vefat etmiştir.

İSTANBUL 1 NOLU ŞUBEMİZE BAĞLI

PARSAT A.Ş.’de çalışan üyelerimizden;

Davut Savaş’ın babası,

TERMO TEKNİK A.Ş’de çalışan üyelerimizden;

Ünal-Özcan Başkurt’un kardeşleri,

İbrahim Arıcı’nın annesi,

Gökhan Çelik’in annesi,

KARDEŞ ELEKTRİK A.Ş.’de çalışan üyelerimizden;

Kadir Yorulmaz’ın annesi ve

Ahmet Taşkın’ın annesi vefat etmiştir.

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

TEŞKİLAT İLETİŞİM BİLGİLERİ

İSTANBUL 
HAVACILIK ŞUBE

Girne Mahallesi Başöğretmen Caddesi Yüksel İş 
Merkezi No: 15/2 Daire:7 Maltepe/İSTANBUL

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

KARABÜK ŞUBE
Yenişehir Mahallesi Karanfil Sokak No:1/1 
KARABÜK

Tel:  0 (370) 424 35 50-418 20 71
Faks: 0 (370) 424 30 11

KAYSERİ ŞUBE
Gevher Nesibe Mahallesi Gök Geçidi Erdem 
Plaza No:17 Kat:2 Daire: 5-8 Kocasinan/KAYSERİ

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

İSKENDERUN ŞUBE
Dumlupınar Mahallesi 265. Sokak No: 2 
Kat: 1 Daire: 2 İskenderun/HATAY

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

İSTANBUL 2 NOLU 
ŞUBE

Karlıktepe Mahallesi Özsöğüt Sokak 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. Sokak Barış Life Ticari Blok 
No: 1-3 Daire: 47 Esenyurt/İSTANBUL

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

ADANA ŞUBE
Ordu Caddesi 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
Kızılcalar Mahallesi Seyyid Harun Veli Caddesi 
Çelik-İş Apartmanı No: 76A/4 Seydişehir/KONYA

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

GEBZE ŞUBE
Sultan Orhan Mahallesi Hürriyet Caddesi No: 30 
Daire:1 Gebze/KOCAELİ

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

BURSA ŞUBE
Fethiye Mahallesi Sanayi Caddesi No:323 Kat: 4 
Daire: 3 Nilüfer/BURSA

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

SAKARYA ŞUBE
Adnan Menderes Caddesi Pilavlar Apartmanı 
No: 10 Kat:2 Adapazarı/SAKARYA

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

ANKARA BÖLGE 
BAŞKANLIĞI

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

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

KOCAELİ BÖLGE 
BAŞKANLIĞI

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

Tel:  0 (262) 322 16 22
Faks: 0 (262) 323 75 94

OSMANİYE BÖLGE 
TEMSİLCİLİĞİ

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

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

EGE VE HAVALİSİ 
BÖLGE TEMSİLCİLİĞİ

Anafartalar Mahallesi 1608 Sokak No: 12 Kat: 1 
MANİSA

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

SİVAS BÖLGE 
TEMSİLCİLİĞİ

Yeşilyurt Mahallesi Şifa Caddesi Safir Apartmanı 
No: 17 Kat: 3 Daire: 12 SİVAS

Tel: 0 (346) 225 00 10

GENEL MERKEZ: Kavaklıdere Mah. Binektaşı Sokak No: 7  Küçükesat/ANKARA
e-posta: info@ozcelikis.org • Tel: (0312) 417 84 41-42-43 • Faks: (0312) 418 82 24
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1 MAYIS’TA ŞANLIURFA’DA 
KAYBETTİĞİMİZ EMEKÇİLERE 

AĞLADIK
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